ال�سي�ستاين� :أعيدوا النازحني و�ألغوا اجلماعات امل�سلحة بكل عناوينها!
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التحري��ر دول��ة م�ص��غرة داخ��ل بغ��داد حتمل جمل��ة من الر�س��ائل
ّ
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حكومة عبداملهدي متواطئة يف القمع

ّ
وتحذر من محاوالت ل�سحق االحتجاجات!
العفو الدولية :تف�ضح مرحلة الرعب
ّ
وثق��ت منظمة العفو الدولية ،االنتهاكات التي تعر�ض لها متظاهرون ونا�ش��طون خالل ال�س��لطات العراقية �أن ت�ض��اعف م�س���ؤولياتها و�أن تتخذ �إجراءات فورية وفعالة لو�ضع
الأ�س��ابيع القليلة الما�ض��ية ،عادة ما يجري “محاولة ل�س��حق” االحتجاجات بالكامل ،بـ ح��د لحملة قاتل��ة متنامية من الم�ض��ايقات والتخوي��ف واالختطاف والقت��ل المتعمد
“تواط�ؤ” من الحكومة .قالت المنظمة في تقريرها الذي ن�ش��ر �أم�س الجمعة �إن على للن�شطاء والمتظاهرين في بغداد وغيرها من المدن.
 متابعة االحتجاج
و�أك ��دت املنظم ��ة �أنه ��ا جمعت �ش ��هادات
لن�ش ��طاء ومتظاهرين و�أقارب الن�ش ��طاء
املفقودين من بغداد وكربالء والديوانية
الذي ��ن قال ��وا �إن م ��ا يح ��دث ه ��و “حملة
�إرهاب” و�أن “�أي مكان مل يعد �آمن ًا” بعد
تعر�ض عدد من املحتجني والنا�شطني �إىل
القت ��ل �أو االختط ��اف واالختفاء الق�سري
يف الأ�سبوع�ي�ن املا�ضيني ،وكان معظمهم
يف طريقهم �إىل املنزل بعد االحتجاجات.
ومتك ��ن متظاه ��رون �آخرون م ��ن الفرار
بعد حماوالت لإطالق النار عليهم.
و�أ�ض ��اف البي ��ان " �إن االفتق ��ار املطل ��ق
لل�سلط ��ات �إىل التح ��رك خ�ل�ال الأ�سابيع
املا�ضي ��ة قد مه ��د الطري ��ق له ��ذه املرحلة
املُرعبة اجلديدة يف ما يبدو �أنها حماولة
�شاملة ل�سحق االحتجاجات يف العراق من
خ�ل�ال غر�س اخلوف بني ال�سكان .وقالت
لني معلوف ،مديرة منظمة العفو الدولية
يف ال�شرق الأو�سط� ،إن تقاع�س احلكومة
ي�ش�ي�ر ،عل ��ى الأق ��ل� ،إىل الر�ض ��ا ،ويف
بع�ض احل ��االت �إىل التواط�ؤ ،يف حاالت
االختف ��اء الق�سري والتعذيب والقتل غري
القان ��وين للأ�شخا� ��ص املتظاهري ��ن يف
ال�شوارع للمطالبة بحقوقهم الإن�سانية.
كم ��ا و�ضح ��ت املنظم ��ة يف بيانه ��ا �أن نح ��اول جميع ًا �أن نفهم ه ��ذا النمط .لكن
هن ��اك �سل�سل ��ة م ��ن حم ��اوالت االغتي ��ال عندم ��ا يت ��م ا�سته ��داف متظاه ��ر منتظ ��م
�ض ��د املتظاهرين ،وخا�ص ��ة �أولئك الذين ونا�ش ��ط ب ��ارز ،يوجد منط واح ��د فقط:
كانوا يف طريقهم �إىل منازلهم من مناطق ترويع اجلميع  ،وا�ستهداف اجلميع”.
االحتج ��اج يف الأ�سب ��وع املا�ض ��ي .وفق ًا يف  8دي�سمرب/كانون الأول ُ ،قتل النا�شط
للمتظاهرين ،ف�إن اال�ستهداف الع�شوائي فاهم الطائي يف مدينة كربالء اجلنوبية،
للن�شط ��اء واملتظاهرين ق ��د خلق جو ًا من بينما مت اكت�ش ��اف جثة نا�شط �آخر ،وهو
الرع ��ب .و�أو�ضح �أحد املحتج�ي�ن�“ :إننا علي جنم الالمي ،يف بغداد يف ال�ساعات

الأوىل م ��ن ي ��وم  11دي�سمرب/كان ��ون
الأول .ج ��روح يف الر�أ�س .وفق ًا للن�شطاء
وال�شه ��ود الذي ��ن حتدث ��ت �إليه ��م منظمة
العف ��و الدولي ��ة ،كان عل ��ي ،ال ��ذي ج ��اء
�أ�ص ًال من حمافظة وا�سط ،يف طريقه �إىل
منزل �أقارب ��ه من االحتجاجات يف ميدان
التحرير.
�أخ�ب�ر �شاه ��د عي ��ان �آخر املنظم ��ة �أنه يف

امل�صورون ال�صحفيون..
قتيل �أو جريح �أو خمتطف
 متابعة االحتجاج
يف �أق ��ل من �أ�سبوع ،تعر�ض م�صور �صحفي
يف بغداد للقتل ،و�أ�صيب �آخر �إ�صابة بالغة،
فيما ال يزال م�صري م�صور ثالث جمهو ًال منذ
اختطافه قبل �أيام.
وت�ستم ��ر يف بغ ��داد وباق ��ي املحافظ ��ات
عملي ��ات القتل واخلطف التي تنفذها جهات
جمهولة وت�سته ��دف ال�صحافيني والن�شطاء
املدنيني والعاملني يف �إ�سعاف املتظاهرين.
ُقت ��ل امل�ص ��ور ال�صحف ��ي �أحم ��د املهن ��ا ،يف
�ساحة اخلالين و�سط بغداد والتي تعر�ضت
لهجوم من قب ��ل م�سلحني جمهولني ينتمون
�إىل ملي�شيات م�سلحة.
وت�ضاربت الأنباء يف البداية حول مالب�سات
مقت ��ل �أحم ��د املهن ��ا .وقال ��ت مديري ��ة �إعالم
احل�ش ��د ال�شعب ��ي حينه ��ا �إن م�صوره ��ا قتل
�إث ��ر تعر�ضه "لطعن ��ات بال�سكاك�ي�ن من قبل
جماع ��ة مند�سة حمرتفة بالقت ��ل والتخريب
يف �ساحة اخلالين و�سط بغداد" ،يف �إ�شارة
�إىل عنا�صر من املتظاهرين.
لك ��ن �أنباء �أخ ��رى وتقاري ��ر طبي ��ة قالت �إن
املهن ��ا قتل بر�صا�صة يف الظهر �أثناء اقتحام
امل�سلحني املجهول�ي�ن لل�ساحة و�إطالق النار
عل ��ى املتظاهرين .ووجه ��ت تهمة ا�ستهداف
متظاه ��ري �ساح ��ة اخل�ل�اين �إىل ميلي�شي ��ا
كتائب ح ��زب الله ،التي تنتم ��ي �إىل احل�شد
ال�شعبي واملدعومة من �إي ��ران ،حيث يُعتقد
�أن م�سلحيه ��ا اقتحم ��وا ال�ساح ��ة ب�سيارات
و�شرعوا يف �إطالق النار على املتظاهرين.
وت�سب ��ب الهجوم يف مقتل � 24شخ�ص ًا على

الأقل ،و�إ�صابة �أكرث من  120بجروح.
وعمل �أحمد املهن ��ا مع �إعالم مديرية احل�شد
ال�شعب ��ي ل�سن ��وات ،وغط ��ى احل ��رب عل ��ى
تنظي ��م داع�ش .ونعاه احل�ش ��د ال�شعبي بعد
مقتله.
غ�ي�ر بعي ��د ع ��ن �ساح ��ة اخل�ل�اين ،تعر� ��ض
امل�ص ��ور ال�صحف ��ي عل ��ي كنع ��ان لإ�صاب ��ة
خطرية يف الر�أ�س قرب م ��ر�أب ال�سنك الذي
تعر� ��ض لهج ��وم امل�سلح�ي�ن املجهول�ي�ن هو
الآخر.
ونق ��ل علي كنع ��ان (امللقب ب�شوه ��اين) �إىل
امل�ست�شف ��ى حيث �أجريت له عملية جراحية،
قبل �أن ت�ستقر حالته الحق ًا .
ود�أب امل�ص ��ور ال�ش ��اب عل ��ى امل�شارك ��ة يف
تظاه ��رات �ساح ��ة التحري ��ر و�سب ��ق ل ��ه �أن
تعر�ض لإ�صابة لكن عاد للتظاهر من جديد.
مرك ��ز اخللي ��ج حلق ��وق الإن�س ��ان ق ��ال �إن
امل�صوري ��ن ال�صحفي�ي�ن ون�شط ��اء املجتم ��ع
امل ��دين يف الع ��راق يتعر�ض ��ون لال�ستهداف
من قبل امل�سلحني.
فف ��ي م ��دة ق�ص�ي�رة" ،مت ا�سته ��داف ثالث ��ة
م�صوري ��ن  ..حي ��ث ُقت ��ل �صحف ��ي م�ص ��ور
وجرح �آخر وخطف ثالث" ،يقول املركز.
فيم ��ا اختطف جمهولون ي�ستقل ��ون �سيارة
�س ��وداء امل�ص ��ور ال�صحفي زي ��د اخلفاجي(
ال ��ذي �أطلق �سراحه �أم� ��س الأول اخلمي�س )
�أمام منزل ��ه بعد عودته م ��ن �ساحة التحرير
و�س ��ط بغ ��داد .وق ��ال �أقرب ��ا�ؤه �إن �أربع ��ة
�أ�شخا� ��ص و�ضعوه يف �سيارة رباعية الدفع
حت ��ت �أنظ ��ار والدت ��ه ،واقت ��ادوه �إىل جه ��ة
جمهولة.

وقت �سابق من ه ��ذا الأ�سبوع ،قام رجال
ملثم ��ون يف �سي ��ارة ب�إط�ل�اق الن ��ار على
ثالث ��ة متظاهري ��ن وه ��م يف طريقهم �إىل
منزلهم �شرقي بغداد من ميدان التحرير.
�أ�صيب اثنان منهم.
ق ��ال متظاهر �آخر من بغداد“ :لقد �أطلقوا
النار علينا ،وقن�صونا ،والآن ينتظروننا
يف الأزق ��ة وبالقرب م ��ن منازلنا … قبل

ب ��دء �إط�ل�اق الن ��ار ،كان لدين ��ا �أ�سبوع ملا
كنا ن�سمي ��ه “ليايل ال�سكاك�ي�ن” .الرجال
والأوالد الذين يرت ��دون مالب�س منتظمة
يح�ض ��رون وك�أنه ��م متظاهرين ويبد�أون
املع ��ارك .ر�أيت �أحدهم يح ��اول التحر�ش
جن�سي ًا مبتظاه ��رة وعندما تدخل الأوالد
القريب ��ون لإيقافها ،قاتله ��م .فج�أة �ضرب
�آخ ��رون املتظاهري ��ن ،ويف الفو�ض ��ى،

ُطعن ثالثة متظاهرين وال �أحد يعرف من
فعل ذلك” .و�صف متظاهر من الديوانية
كيف جنا هو ومتظاهر �آخر بعد �أن �أطلق
رج ��ال م�سلح ��ون �س ��ت �أو �سب ��ع طلق ��ات
عل ��ى �سيارته ��م بع ��د �إيقافه ��م وطلب ��وا
منه ��م اخل ��روج من ال�سي ��ارة .وذك ��ر �أنه
�أبل ��غ ال�سلط ��ات املحلي ��ة ،م�ش�ي�ر ًا �إىل �أن
كام�ي�رات الدوائر التلفزيونية املغلقة يف
موقع احلادث ر�صدت احلادث ،لكنه �أبلغ
�أن الكام�ي�رات ال تعمل .و�أكد امل�س�ؤولون
الحق ًا لل�شهود �أن امل�سلحني كانوا �أع�ضاء
يف ال�شرطة املحلية.
يف منط من حاالت االختفاء واالختطاف،
اخ ُتطف النا�شط البيئي واملتظاهر �سلمان
خري الله �سلمان البالغ من العمر  28عام ًا
ومتظاهر �آخ ��ر ق�س ��ر ًا يف  11دي�سمرب/
كان ��ون الأول يف ح ��ي الكاظمي ��ة ببغداد
حيث ذهبوا ل�شراء خيام للمتظاهرين يف
ميدان التحرير .طبق� � ًا لأقارب �سلمان ،مل
يرد الرجالن على هواتفهما بعد الظهرية
وبحلول ال�ساعة  3م�ساءً ،بدا �أن هواتفهم
كان ��ت مغلق ��ة .مل ي�سمع ��وا �أي �ش ��يء عن
الرجل�ي�ن منذ ذلك احل�ي�ن  ،على الرغم من
اال�ستف�سار م ��ع ال�سلطات املحلية .قالوا:
“تلق ��ى �سلم ��ان بع� ��ض التهدي ��دات غري
املبا�شرة منذ ح ��وايل �أ�سبوعني ب�أنه كان
يت ��م مراقبته… لكنه رف�ض ذلك” .و�أبلغ
الأقارب منظمة العف ��و الدولية �إنه يعتقد
�أن الرجل�ي�ن حمتج ��زان يف معتقل مطار
املثنى يف بغداد للتحقيق معه.
وقال ��ت متظاه ��رة �أخ ��رى يف كرب�ل�اء
ملنظم ��ة العف ��و الدولية �إن رج ��ا ًال ملثمني
عل ��ى دراج ��ة ناري ��ة حاول ��وا يف 8
دي�سم�ب�ر �إجباره ��ا عل ��ى رك ��وب �سي ��ارة

�س ��وداء رباعية الدف ��ع عندما كانت تغادر
االحتجاج ��ات بالق ��رب م ��ن دوار الرتبية
باملدينة .و�أو�ضح ��ت �أنها ا�ستجوبت يف
وق ��ت �سابق من الأ�سبوع م ��ن قبل �سائق
�سيارة حول �أن�شطتها يف جمع التربعات
وت�أمني امل�ساعدة الطبية للمتظاهرين يف
املدين ��ة .ال ميكنك تخيل م�ستوى اخلوف
الذي ن�شعر به جميع� � ًا الآن .لكن ال فائدة
من الهرب .من الوا�ضح �أنهم يعرفون �أين
يعي�ش الن�شطاء .يق ��ول �أحد املتظاهرين
الذكور م ��ن بغداد ملنظمة العف ��و الدولية
�إنهم يعرفون مكان عائالتنا.
و�أك ��دت املنظم ��ة �إنه يجب عل ��ى املجتمع
الدويل التحدث ب�ش ��كل عاجل والت�صدي
للو�ضع املقلق يف العراق ،حيث �إنه ي�أخذ
منعطف ًا خطري ًا جديد ًا ويخاطر بالت�صعيد
�أكرث .لق ��د عانى ال�شع ��ب العراقي طوي ًال
و�أك�ث�ر م ��ن ال�ل�ازم م ��ن دورات العن ��ف
املتتالي ��ة .قال ��ت لني معل ��وف“ :يجب �أن
يكون هناك حد لذلك”.
كما دعت منظمة العفو الدولية ال�سلطات
العراقي ��ة با�ستم ��رار �إىل و�ض ��ع ح ��د
حلمل ��ة الرتهيب التي ال ه ��وادة فيها �ضد
املتظاهري ��ن يف جميع �أنح ��اء البالد منذ
اندالع االحتجاجات يف �أكتوبر/ت�شرين
الأول .وق ��د وثق ��ت املنظم ��ة ا�ستخ ��دام
ق ��وات الأم ��ن للق ��وة املميت ��ة ،مب ��ا يف
ذل ��ك الذخ�ي�رة احلي ��ة� ،ض ��د املتظاهرين
امل�ساملني ،وا�ستخدامه ��م للقنابل امل�سيلة
للدم ��وع م ��ن الط ��راز الع�سك ��ري ،والتي
ت�سبب ��ت يف �إ�صاب ��ات مميت ��ة مروع ��ة،
وكذل ��ك عملي ��ات االختط ��اف واالختف ��اء
الق�س ��ري منذ ان ��دالع االحتجاجات يف 1
ت�شرين الأول.

ا�ستطالع 70% :من املتظاهرين مع انتخابات مبكرة ب�إ�شراف �أممي..

ّ
ب�����ددت االح��ت��ج��اج��ات ���ش��ع��ور ال��ع��راق��ي�ين ب��ال��ي���أ���س؟
ك��ي��ف
ن�ش ��رت �صحيف ��ة “وا�شنط ��ن بو�س ��ت”
مق ��ا ًال ملدي ��ر ق�س ��م ال�ش ��رق الأو�س ��ط يف
�شرك ��ة “غالوب” لال�ستط�ل�اع وم�ؤ�س�س
جمموعة امل�ستقل ��ة للأبحاث ، ،يقول فيه
�إن املظاه ��رات الأخ�ي�رة يف الع ��راق هي
من ب�ي�ن االحتجاجات الأك�ث�ر دموية يف
التاري ��خ احلدي ��ث .وي�ش�ي�ر الكاتب يف
مقاله ،ال ��ذي تابعته االحتج ��اج � ،إىل �أن
ح ��وايل  500عراقي قتل ��وا ،فيما جرح
�أك�ث�ر م ��ن � 17ألف� � ًا خ�ل�ال االحتجاجات
عل ��ى م ��دى ال�شهرين املا�ضي�ي�ن ،بح�سب
تقديرات ميكن االعتماد عليها.
وي�ست ��درك الكات ��ب ب� ��أن “االحتجاجات
يف بغ ��داد واملحافظ ��ات اجلنوبية يجب
�أال تبع ��ث عل ��ى الده�ش ��ة ،فاحلكوم ��ة مل
توف ��ر االحتياجات الأ�سا�سي ��ة لناخبيها،
لكن كيف ينظ ��ر امل�شاركون �أنف�سهم لتلك
االحتجاجات؟”.
ويق ��ول داغ ��ر �إن ��ه “يف حماول ��ة لفه ��م
�أف�ضل لديناميكية هذه املظاهرات وكيف
ميكن التعامل مع مظامل املحتجني قامت
جمموعت ��ي البحثية (امل�ستقل ��ة) ب�إجراء
ا�ستطالع وجه� � ًا لوجه ب�إج ��راء 1250
مقابلة م ��ع متظاهرين يف بغ ��داد واملدن
الرئي�س ��ة يف جنوب ��ي الع ��راق كلها ،من
 24ت�شرين الثاين �إىل  1كانون الأول،
ويف الوقت ال ��ذي كان فيه من امل�ستحيل
�أن تع ��د العين ��ة ع�شوائي ��ة وممثلة ،قمنا
با�سته ��داف املحتج�ي�ن م ��ن خ�ل�ال عينة
هادف ��ة” .ويلف ��ت الكات ��ب �إىل �أن “�أح ��د
�أق ��وى اال�ستنتاجات التي تو�ص ��ل �إليها
اال�ستط�ل�اع كان هو اهتم ��ام املتظاهرين
بال�شع ��ور بالأهمي ��ة ،فف ��ي ا�ستط�ل�اع
عل ��ى م�ست ��وى البل ��د مت �إج ��را�ؤه يف

وق ��ت �سابق م ��ن ه ��ذا العام ،ق ��ال  3من
كل  4ب� ��أن حياته ��م فقدت معانيه ��ا كلها،
يف الوق ��ت الذي ق ��ال في ��ه  80%ب�أنهم
�شع ��روا بالك�آب ��ة عل ��ى الأقل م ��رة خالل
الأ�شه ��ر ال�ست ��ة املا�ضي ��ة” .وي�ست ��درك
الكات ��ب قائال“ :لك ��ن يب ��دو �أن امل�شاركة
غيت امل�شاعر ،فقال
يف ه ��ذه املظاهرات رّ
 94%من املتظاهري ��ن ب�أن املظاهرات
جعلتهم ي�شعرون �أنهم �أ�شخا�ص مهمون،
والن�سبة ذاتها تقريب� � ًا قالت �إن امل�شاركة
يف تلك املظاهرات �أ�شعرتهم ب�أن لهم ر�أيا
يف م�ستقب ��ل العراق ،فيما قال � 97%إن
م�شاركته ��م يف املظاه ��رات جعلتهم �أكرث
افتخ ��ار ًا ب�أنهم عراقي ��ون” .ويفيد داغر
ب� ��أن “الأجي ��ال الكب�ي�رة م ��ن العراقيني
كانوا ينتظرون من احلكومة �أن متنحهم
ما ترى �أنهم ي�ستحقونه ،يف الوقت الذي
يطالب فيه اجلي ��ل اجلديد من املحتجني
بحقوقهم ،وق ��ال  90%تقريب ًا ب�أن هذه

املظاه ��رات ت�شعره ��م ب�أنه ��م يتح ��دون
النظ ��ام القائ ��م ،وميك ��ن اخت�ص ��ار ه ��ذا
التحدي ب�شعار :نازل �آخذ حقي”.
وين ��وه الكات ��ب �إىل �أن “الثورة الرقمية
وف�ساد احلكومة قو�ضا مقدرة امل�ؤ�س�سات
التقليدي ��ة ،مث ��ل املدار� ��س وال�سلط ��ات
الديني ��ة والعائ�ل�ات ،يف ال�سيط ��رة على
ت�صرف ��ات ال�شب ��اب ،ومنذ ع ��ام ،2004
زادت ن�سب ��ة العراقي�ي�ن الذي ��ن يقتن ��ون
الهوات ��ف املحمول ��ة ،م ��ن � 1%إىل
 100%تقريب� � ًا ،و�أك�ث�ر م ��ن 80%
يحمل ��ون هوات ��ف ذكي ��ة م ��ع �إنرتن ��ت،
وتظه ��ر ا�ستطالعاتنا ب�أنه مع حلول عام
 2018ب ��د�أ العراقي ��ون يعتمدون على
الإنرتن ��ت ب�صفته ��ا م�صدره ��م الرئي� ��س
للمعلومات”.
وي�ش�ي�ر �إىل �أن “ثلث ��ي املتظاهرين على
الأق ��ل ذكروا ب�أنهم ذهبوا �إىل املظاهرات
بن ��اء عل ��ى دع ��وات تلقوه ��ا م ��ن خ�ل�ال

الإنرتن ��ت� ،أو ع�ب�ر �شبك ��ة اجتماعي ��ة
واقعية ،وفق ��ط  12%قالوا �إنهم ذهبوا
للم�شارك ��ة يف املظاه ��رات بن ��اء عل ��ى
دع ��وات م ��ن �أق ��ارب له ��م ،وه ��ذا حتول
ع ��ن املا�ض ��ي ،عندم ��ا كان ��ت احلكوم ��ة
ت�سيطر عل ��ى �سيل املعلومات للمواطنني
العراقي�ي�ن” .ويلف ��ت الكات ��ب �إىل �أن
“املتظاهري ��ن يطالب ��ون بتغي�ي�ر عميق
للنظام ال�سيا�سي ب�شكل عام ،ولي�س فقط
للحكومة احلالي ��ة ،وقبل ا�ستقالة رئي�س
ال ��وزراء ع ��ادل عبد امله ��دي ،قال 86%
م ��ن املتظاهري ��ن �إنهم ل ��ن يتوقفوا حتى
لو مت حل احلكومة احلالية ،ومل يفعلوا،
ولي� ��س م ��ن املتوق ��ع �أن ير�ض ��وا ب�إعادة
ت�شكي ��ل احلكوم ��ة بن ��اء عل ��ى حتالفات
�سيا�سية قدمية”.
ويج ��د �أن “امل�شكلة الأك�ب�ر بالن�سبة لأي
حل دائ ��م يف االنعدام العمي ��ق للثقة يف
الالعب�ي�ن ال�سيا�سي�ي�ن احلالي�ي�ن ،ع ��دا

رج ��ل الدين ال�شيع ��ي الأك�ث�ر ت�أثريا يف
الع ��راق �آية الله عل ��ي ال�سي�ستاين ،الذي
يتمت ��ع بثقة  60%م ��ن املتظاهرين� ،أما
الالعب ��ون الآخ ��رون يف الدولة (الفروع
الت�شريعية والتنفيذية وحتى الق�ضائية)
فيث ��ق فيهم �أقل من  5%م ��ن العراقيني،
بح�س ��ب �آخ ��ر ا�ستط�ل�اع �أجرين ��اه،
ويرحب �أكرث من  90%من املتظاهرين
بانتخابات مبكرة ،لكن ب�سبب عدم ثقتهم
مب�ؤ�س�س ��ات الدولة ف�إن ن�سبة قليلة منهم
تواف ��ق عل ��ى �إجرائه ��ا يف ظ ��ل اللجن ��ة
االنتخابي ��ة احلالي ��ة ،وال حت ��ى حت ��ت
�إ�ش ��راف الق�ض ��اة العراقي�ي�ن” .ويب�ي�ن
الكات ��ب �أن “م�ست ��وى الثقة يف الالعبني
اخلارجي�ي�ن مت ��دن ،وهن ��اك  1%مم ��ن
مت ��ت مقابلتهم يثق ��ون يف �إيران ،و7%
يثقون يف �أم�ي�ركا ،و 25%يف االحتاد
الأوروبي ،و 30%يف الأمم املتحدة”.
ويق ��ول �إن “املتظاهري ��ن العراقي�ي�ن
�أظهروا مق ��درة غري عادية عل ��ى مقاومة
االجن ��رار ملرب ��ع العن ��ف ،م ��ع �أنه ��م
خ�سروا كثري ًا ،وهن ��اك جهود كبرية من
امللي�شيات امل�سلحة وقوات الأمن جلرهم
�إىل الت�ص ��رف بعنف ،وبقي املتظاهرون
مركزي ��ن وم�صرين على حتقي ��ق هدفهم
يف تغي�ي�ر النظ ��ام ال�سيا�س ��ي �إىل نظام
يقوم على الكف ��اءة ،ولي�س على االنتماء
ملجموعة حمددة” .ويختم الكاتب مقاله
بالق ��ول �إن ��ه “بالرغم م ��ن �صعوبة ر�ؤية
خمرج م ��ن املظاه ��رات الدموي ��ة� ،إال �أن
اجلدير بالذكر �أن  70%من املتظاهرين
يوافق ��ون عل ��ى انتخاب ��ات مبك ��رة تت ��م
حتت �إ�شراف الأمم املتحدة”.
عن وا�شنطن بو�ست
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ّ
وتحدث عن معركة الإ�صالح
�أدان "مجزرة ال�سنك"

ال�سي�ستاني� :أعيدوا النازحين و�ألغوا الجماعات الم�سلحة بكل عناوينها!
المرجعية :واقعة ال�سنك حادثة �أليمة �أ�صابت “�أحبابنا” ويجب ح�صر ال�سالح بيد الدولة
�أكد المرجع االعلى �آية اهلل علي ال�سي�ستاني�،أم�س الجمعة� ،أن العراقيين يخو�ضون معركة جديدة �ضد الف�ساد لبناء الدولة ،وتعزيز م�ؤ�س�ساتها،
داعي ًا �إلى �إنهاء الجماعات الم�سلحة بكل عناوينها .وقال ال�سي�ستاني في خطبة الجمعة ،على ل�سان ممثله �إمام جمعة كربالء �أحمد ال�صافي وتابعتها
"االحتجاج" �أم�س الجمعة �إنه "بمنا�سبة الذكرى الثانية لإعالن الن�صر على داع�ش ف�إن العراقيين يخو�ضون اليوم معركة التقل �ضراوة بل �أ�شد
ق�سوة من محاربة االرهاب ،وهي معركة الإ�صالح والعمل على �إنهاء حقبة طويلة من الف�ساد والف�شل في الإدارة".

متابعة االحتجاج
و�ش ��ددت املرجعية على “�ض ��رورة بناء
امل�ؤ�س�س ��ات الأمني ��ة وف ��ق �أ�س� ��س يكون
وال�ؤها للوطن و�إخ�ضاع كل ال�سالح �إىل
�سيط ��رة الدول ��ة” ،ف�ض ًال ع ��ن “�ضرورة
�إع ��ادة �إعم ��ار املناط ��ق املح ��ررة و�إعادة
النازحني اىل منازلهم بكرامة”.
م� � ّرت قبل �أيام الذك ��رى ال�سنوية الثانية
لإع�ل�ان الن�صر عل ��ى داع� ��ش يف املنازلة
التاريخي ��ة الك�ب�رى الت ��ي خا�ضه ��ا
العراقي ��ون و�أبل ��وا فيه ��ا ب�ل�ا ًء ح�سن� � ًا
لتحري ��ر �أج ��زاء غالية م ��ن وطنهم �سبق
�أن ا�ست ��وىل عليه ��ا التنظي ��م االرهاب ��ي،
وق ��د ق ّدم ��وا يف ه ��ذا الطريق ط ��وال ما
يزي ��د على ثالث ��ة �أعوام ع�ش ��رات الآالف
من ال�شه ��داء وا�ضعاف ذلك من اجلرحى
وامل�صاب�ي�نّ ،
و�سط ��روا �صفحات م�شرقة
ّ
م ��ن تاريخ العراق ب�أحرف من عز و�إباء،
ور�سم ��وا خالله ��ا �أجمل �ص ��ور البطولة
والف ��داء ،دفاع� � ًا ع ��ن الأر� ��ض والعِ ر�ض
واملقد�سات.
ويف ه ��ذه املنا�سبة العزي ��زة على قلوب
العراقيني جميع ًا ن�ستذكر ب�إجالل و�إكبار

ال�شه ��داء الأب ��رار الذي ��ن �سق ��وا ت ��راب
الوطن بدمائهم الزكية فارتقوا اىل �أعلى
ونتوجه ب�أ�سمى
درجات املجد والكرامة،
ّ
�آيات االح�ت�رام والتقدير اىل الأحبة من
�أ�سرهم وعوائلهم ،واىل الأعزة اجلرحى
واملعاق�ي�ن ،واىل املقاتلني الأبطال الذين
ال يزال الكثري منهم يوا�صلون الذود عن
احلمى ويواجهون بقايا االرهابيني بكل

ب�سالة ،ويتعقبون خالياهم امل�سترتة يف
خمتلف املناطق من غري كلل �أو ملل ،فلهم
جميع ًا بالغ ال�شكر وخال�ص الدعاء.
وال بد م ��ن �أن نعيد اليوم الت�أكيد على ما
�سب ��ق ذكره من �ض ��رورة �أن يك ��ون بناء
اجلي�ش و�سائر القوات امل�سلحة العراقية
وفق �أ�س� ��س مهنية ر�صينة ،بحيث يكون
وال�ؤه ��ا للوط ��ن وتنه� ��ض بالدف ��اع عنه

�ض ��د �أي عدوان خارجي ،وحتمي نظامه
ال�سيا�سي املنبعث عن �إرادة ال�شعب وفق
الأطر الد�ستورية والقانونية.
كما نعيد الت�أكيد على �ضرورة العمل على
حت�س�ي�ن الظروف املعي�شي ��ة يف املناطق
املح ��ررة و�إعادة �إعماره ��ا ومتكني �أهلها
النازحني من العودة اليها بعز وكرامة.
�أيها العراقيون الكرام

�إنّ �أمامكم اليوم معركة م�صريية �أخرى،
وه ��ي (معرك ��ة الإ�ص�ل�اح) والعم ��ل على
�إنهاء حقبة طويلة من الف�ساد والف�شل يف
�إدارة البلد ،وقد �سبق �أن �أ ّكدت املرجعية
الديني ��ة يف خطبة الن�صر قبل عامني (�أن
ه ��ذه املعركة ـ الت ��ي ت�أخ ��رت طوي ًال  -ال
تق � ّ�ل �ضراوة ع ��ن معركة االره ��اب �إن مل
تكن �أ�شد و�أق�س ��ى ،والعراقيون ال�شرفاء

خيم اعت�صام النا�صرية :تدري�س خ�صو�صي ولغة �إجنليزية
بادر طلب ��ة يف كلية العلوم بجامعة واحلا�سوب واللغ ��ة االجنليزية يف وق ��ال �صاح ��ب املب ��ادرة حممد علي
ذي ق ��ار �إىل تنظيم دورات تعليمية ،خي ��م اعت�صامه ��م و�س ��ط احلبوبي ،ك ��رمي وه ��و طال ��ب يف كلي ��ة عل ��وم
للقراءة والكتابة وعلوم الريا�ضيات و�سط �إقبال الفت من املتظاهرين .احلا�سبات � ،إن “املبادرة لتعليم اللغة

العربية وحمو االمّية والريا�ضيات توعي ��ة ال�شارع ،ون�ش ��ر الفائدة بني
واحلا�سب ��ات وجمموع ��ة االوفي�س املتظاهري ��ن ،وكان م ��ن املق ��رر بدء
و�أنظم ��ة حماي ��ة املوباي ��ل هدفه ��ا انطالقه ��ا يف ( 29ت�شري ��ن الث ��اين
� )2019إال �أن الأح ��داث الت ��ي
رافق ��ت التظاهرات ذل ��ك اليوم �أدت
�إىل ت�أخره ��ا ،وبا�شرن ��ا ،الأربع ��اء،
وكان الإقبال كبري ًا وغري متوقع”.
و�أ�ضاف� ،أن “ال�شباب يف احلبوبي
متعط�ش ��ون للتعلم وزي ��ادة وعيهم،
والإقب ��ال الأك�ب�ر كان م ��ن ال�شب ��اب
الذين ال يقر�أون وال يكتبون”.
و�أو�ض ��ح� ،أن “�أك�ث�ر م ��ن  20طالب ًا
تقدم ��وا لدرا�س ��ة الريا�ضي ��ات م ��ن
ال�صفوف املنتهية وغ�ي�ر املنتهية”،
م�شري ًا �إىل �أن ��ه “يف حال كان هناك
�إقب ��ال عل ��ى م ��واد �أخ ��رى كالأحياء
والكيمياء ف�إننا م�ستعدون لتدري�سها
يف خيم االعت�صام”.
وفيم ��ا يخ� ��ص تعل ��م �أ�سا�سي ��ات
احلا�س ��وب� ،أك ��د ك ��رمي �أن “طلب ��ة
اجلامع ��ة يجلب ��ون حوا�سيبه ��م
اخلا�صة لتدري ��ب املتظاهرين عليها
�أثن ��اء �إعطائه ��م درو� ��س �أ�سا�سيات
احلا�س ��وب وبرام ��ج الأوفي� ��س
و�أنظمة احلماية”.

الذي ��ن ا�ستب�سل ��وا يف معرك ��ة االره ��اب
ق ��ادرون ـ بعون الل ��ه تعاىل ـ على خو�ض
غم ��ار هذه املعركة واالنت�صار فيها �أي�ض ًا
�إن �أح�سن ��وا �إدارته ��ا) وم ��ن امل�ؤ ّك ��د �أن
�إ ّتب ��اع الأ�سالي ��ب ال�سلمي ��ة ه ��و ال�شرط
الأ�سا� ��س لالنت�ص ��ار فيه ��ا ،ومم ��ا يدعو
اىل التف ��ا�ؤل ه ��و �إن معظ ��م امل�شارك�ي�ن
يف التظاه ��رات واالعت�صام ��ات اجلارية

يدركون م ��دى �أهمي ��ة �سلميّتها وخلوها
من العنف والفو�ضى والإ�ضرار مب�صالح
املواطن�ي�ن ،بالرغم من كل الدماء الغالية
التي اريقت فيها ظلم ًا وعدوان ًا ،وكان من
�آخرها ما وقع يف بداية هذا الأ�سبوع من
اعت ��داء �آثم على الأحب ��ة املتظاهرين يف
منطقة ال�سنك ببغداد حيث ذهب �ضحيته
الع�شرات منهم بني �شهيد وجريح.
�إن ه ��ذا احل ��ادث امل�ؤمل وم ��ا تكرر خالل
الأي ��ام املا�ضي ��ة م ��ن ح ��وادث االغتي ��ال
واالختط ��اف ي�ؤكد مرة �أخ ��رى �أهمية ما
دع ��ت �إلي ��ه املرجعي ��ة الدينية م ��رار ًا من
�ض ��رورة �أن يخ�ضع ال�سالح ـ كل ال�سالح
ـ ل�سلط ��ة الدول ��ة وعدم ال�سم ��اح بوجود
�أي جمموع ��ة م�سلح ��ة خ ��ارج نطاقه ��ا
حت ��ت �أي ا�س ��م �أو عن ��وان� .إن ا�ستقرار
البل ��د واملحافظة على ال�سل ��م الأهلي فيه
ره ��ن بتحقيق ه ��ذا الأمر ،وه ��و ما ن�أمل
�أن يت ��م يف نهاية املط ��اف نتيجة للحركة
الإ�صالحية اجلارية.
�إنن ��ا �إذ ن�شج ��ب ب�ش ��دة م ��ا ج ��رى م ��ن
عملي ��ات القت ��ل واخلط ��ف واالعت ��داء
ب ��كل �أ�شكال ��ه ـ ومنه ��ا اجلرمي ��ة الب�شعة
واملروع ��ة الت ��ي وقع ��ت ي ��وم �أم� ��س يف
منطق ��ة الوثب ��ة ـ ندع ��و اجله ��ات املعنية
اىل �أن تك ��ون عل ��ى م�ست ��وى امل�س�ؤولية
وتك�ش ��ف عم ��ن اقرتف ��وا ه ��ذه اجلرائ ��م
املوبق ��ة وحتا�سبه ��م عليها ،ونح� � ّذر من
تبع ��ات تك ّرره ��ا عل ��ى �أم ��ن وا�ستق ��رار
البل ��د وت�أث�ي�ره املبا�ش ��ر عل ��ى �سلمي ��ة
االحتجاج ��ات التي ال ب ��د من �أن يحر�ص
عليها اجلمي ��ع ،كما ن�ش� �دّد على �ضرورة
�أن يك ��ون الق�ض ��اء الع ��ادل ه ��و املرج ��ع
يف كل م ��ا يق ��ع م ��ن جرائ ��م وخمالفات،
وعدم ج ��واز �إيق ��اع العقوب ��ة حتى على
م�ستحقيه ��ا االّ بال�سب ��ل القانونية ،و�أما
ال�سح ��ل والتمثي ��ل والتعلي ��ق فهي بحد
ذاته ��ا جرائ ��م جت ��ب حما�سب ��ة فاعليها،
وم ��ن املحزن ما لوحظ م ��ن اجتماع عدد
كب�ي�ر من اال�شخا� ��ص ملتابع ��ة م�شاهدها
الفظيعة يوم �أم�س ،وال حول وال قوة �إال
بالله العلي العظيم

كربالء� ..إ�صابة  5متظاهرين نتيجة
الطعن بال�سكاكني من قبل جمهولني

�أ�صي ��ب  5متظاهري ��ن� ،أم� ��س اجلمع ��ة2019 ،
و�س ��ط مدينة كربالء نتيجة تعر�ضه ��م للطعن من قبل
جمهول�ي�ن .و�أفادت م�ص ��ادر خا�صة ل�شبك ��ة رووداو
الإعالمي ��ة ب�أن "جمموعة ترتدي ال ��زي املدين طعنت
ع ��دد ًا م ��ن املتظاهري ��ن ال�سلميني بفلك ��ة الرتبية قرب
الإ�شراف الرتبوي بال�سالح الأبي�ض".
و�أ�ضاف ��ت �أن "احل�صيل ��ة ه ��ي � 5إ�صاب ��ات فقط ،ومت
نقلهم �إىل م�ست�شفى احل�سني".
وبه ��دف حماي ��ة �أم ��ن مدينة كرب�ل�اء ،ن�ش ��رت ع�شائر
املحافظ ��ة م�سلحيه ��ا عن ��د بواب ��ات املدين ��ة ،لتت ��وىل

حماية الأمن يف املدينة.
ومنذ ب ��دء االحتجاجات يف العراق �سقط  485قتي ًال
و�أك�ث�ر من � 17أل ��ف جري ��ح ،والغالبي ��ة العظمى من
ال�ضحاي ��ا من املحتجني الذين �سقط ��وا يف مواجهات
مع قوات الأمن وم�سلحني جمهولني.
ورغ ��م ا�ستقالة حكومة عادل عب ��د املهدي وهي مطلب
رئي�س للمحتجني� ،إال �أن املظاهرات ال تزال متوا�صلة
وتطال ��ب برحيل النخبة ال�سيا�سي ��ة املتهمة بـ"الف�ساد
وه ��در �أموال الدولة" ،والتي حتكم البالد منذ �إ�سقاط
نظام �صدام ح�سني عام .2003
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التحرير دولة م�صغرة داخل بغداد حتمل جملة من الر�سائل

النجف ّ
تعدل البو�صلة

تنق�سم اجلهود يف �ساحة التحرير و�سط العا�صمة العراقية بغداد ح�سب احلاجة املعي�شية للمتظاهرين،
فقد متكن املعت�صمون داخلها ومنذ �شهرين من بناء نظام �أ�شبه مايكون بنظام دولة قائمة بوزارات لكن
دون ميزانية ،ح�سب تعبريهم .فالزائر ل�ساحة التحرير ي�شاهد وجود قوات �أمنية منزوعة ال�سالح،
وحر�س حدود وطواقم تنظيف ،وم�ست�شفيات متنقلة وثابتة ،فجواز العبور �إليها �أن المتتلك �سالح ًا �أو �أداةً
ً
ف�ضال عن وجود جميع اخلدمات فيها على �أن تقدم جمان ًا .
جارحة،
 فا�ضل الن�شمي
وقال الطبي ��ب امل�ستقيل عن وظيفته
لغر�ض �إ�سع ��اف املتظاهرين "�أحمد
احلارث ��ي" �إن ��ه "باخت�ص ��ار ،لدين ��ا
الآن وزارات م�صغ ��رة يف �ساح ��ة
التحري ��ر ،با�ستطاعتن ��ا الآن �أن
ن�صنع منها دولة حقيقية".
تنق�س ��م الأعمال يف �ساح ��ة التحرير
ف ��كل �شخ� ��ص ل ��ه دوره ،م ��ن طه ��ي
للخبز وللطعام �إىل ر�سم اجلداريات
و�صب ��غ الأر�صفة ،م ��ع تق�سيم العمل
بجداول ثابتة.
حيدر �شاكر..عامل بناء من حمافظة
باب ��ل ..يقدم خدم ��ات الطعام بثالث
وجب ��ات يومي� � ًا �إىل املتظاهري ��ن
م ��ن خالل خيم ��ة للدع ��م اللوج�ستي
من�صوبة و�سط ال�ساحة ،يقول �شاكر
"خ�ل�ال ال�شهري ��ن املا�ضي�ي�ن قدمنا
�شيئ ًا مل ت�ستطع الدولة فعله ملدة 16
عام ًا ،هناك مواكب خدمية نقدم فيها
الغ ��ذاء واملاء وامل�أوى ،ونوفر �أي�ض ًا
الدعم اللوج�ستي ،وكل ما يحتاج له
املتظاهر موجود �ساحة يف التحرير
وباقي �ساحات الثوار".
�ستواج ��ه القادم ��ون �إىل �ساح ��ة
التحري ��ر عنا�ص ��ر م ��ن املتظاهري ��ن م ��ن وح ��دة حماي ��ة املتظاهري ��ن يف
تطوع ��وا مبهم ��ة تفتي� ��ش الوافدين �ساح ��ة التحري ��ر �إن ��ه عندم ��ا يتعلق
�إىل ال�ساح ��ة ،فج ��واز م ��رورك �أن الأمر باجلانب الأمني  ،لدينا العديد
الحتمل �آلة حادة �أو �سالح ًا �أو قنبلة ،من" الفالت ��ر" (يق�صد به ��ا الأطواق
ف�إذا كانت الوافدة امر�أة ،فحار�سات الأمني ��ة)" ،م�ضيف ًا �أن الفرد العراقي
احل ��دود يقم ��ن بالغر�ض ،ف ��كل هذا ومنذ والدته �أو عندما يبلغ العا�شرة
من �أج ��ل احلفاظ عل ��ى ال�سلمية كما وما بعدها  ،هو ع�سكري� ،إذا مل يكن
يع�ب�رون .وق ��ال �أب ��و احل�س ��ن وهو ع�سكري ًا ف�أب ��وه �أو �أخوه �أو �صديقه

ع�سك ��ري  ،لذلك لي�س ��ت هناك حاجة
ل�شخ�ص يعلمنا كيفية �إن�شاء �أطواق
�أمني ��ة �أو كيفية احلفاظ على �أنف�سنا
�أو توفري ال�سالمة للآخرين" .
يواجه املتظاه ��رون املتمركزون يف
�ساحة التحرير الغاز امل�سيل للدموع
�أو الر�صا� ��ص احلي ،فم ��ن �أجل ذلك
توف ��ر اجله ��د الطب ��ي �أو ماي�سم ��ى

"بالعي ��ادات امليداني ��ة" بخي ��ام
منت�شرة على مدار ال�ساحة لإ�سعاف
املتظاهري ��ن ،فهي الداعم الكبري لأي
متظاهر يواجه هذه املخاطر.
وت�ص ��ف فاطم ��ة "طالبة ط ��ب" حالة
واجته ��ا وه ��ي متواج ��دة يف �ساحة
التحري ��ر وقام ��ت ب�إ�سعافها �أن "يده
كانت مقطوعة ،هنا الن�ستطيع �سوى

�إيق ��اف النزيف ،فهي بالت�أكيد ملوثة
لذل ��ك مل نتمك ��ن م ��ن ا�ستعادتها له".
يق ��وم ال�شب ��اب يف �ساح ��ة التحرير
وعل ��ى �شكل ف ��رق منظم ��ة بتنظيف
ال�ساح ��ة عل ��ى مدار ال�ساع ��ة حتى ال
تتجمع �أكوام النفايات ،كما يقومون
ب�صب ��غ الأر�صف ��ة الت ��ي �أهملت منذ
�سن�ي�ن ،فك�أنهم يبعثون ر�سالة البناء
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والإعمار بجهودهم الفردية.
وتق ��ول ه ��دى عام ��ر وه ��ي معلم ��ة
ا�ستقال ��ت من وظيفتها ك ��ي تتواجد
يف �ساح ��ة التحري ��ر احتجاج ًا على
احلكوم ��ة �إن ��ه "لق ��د جئن ��ا �إىل هن ��ا
�سلميون ،ف�سالحنا الطالء والنظافة
والرتتي ��ب ،ق ��در ا�ستطاعن ��ا نظه ��ر
الأم ��ور الإيجابي ��ة فثورتن ��ا لي�ست
دم ��اء وخ ��راب ،لكنها بن ��اء و�إعمار،
لق ��د جئن ��ا للعمل من �أج ��ل الوطن".
توف ��ر مكتبة �شه ��داء �ساحة التحرير
الكتب وبجهود ودع ��م فردي للطلبة
املعت�صمني يف ال�ساحة وللمتظاهرين
حت ��ى يواكب ��وا مافاتهم م ��ن درو�س
تخلفوا عنها �إثر تظاهرهم ل�شهرين،
فهك ��ذا يق ��ال ..بالعل ��م نتغل ��ب عل ��ى
اجله ��ل ..مكتب ��ات التحري ��ر وف ��رت
لن ��ا ذل ��ك .وي�ضي ��ف م�صطف ��ى وهو
متط ��وع يف مكتبة �شه ��داء التحرير
و�س ��ط ال�ساحة " �أنا �أع�شق التعليم ،
ومع ذلك مل �أ�ستط ��ع �إنهاء درا�ستي.
ميك ��ن �أن ت�ساعدين الكت ��ب الآن يف
�إكم ��ال تعليمي وحت ��ى الآن مل �أ�ضع
الكتاب جانب ًا" .وت�ستمر التظاهرات
يف عم ��وم و�س ��ط وجنوب ��ي العراق
املن� �دّدة ب�سيا�س ��ة احلكوم ��ات
والأح ��زاب التي حكم ��ت البالد طيلة
� 16سنة املا�ضية ،املطالبة برحيلها،
فهل �سينجح املتظاهرون ال�سلميون
بهذه ال�صورة من حتقيق مطالبهم..
بالرغم م ��ن وجود �أعم ��ال التخريب
والعن ��ف ال ��ذي يخ�ت�رق �صفوفهم..
معطيات كث�ي�رة و�شائكة ..و�صورة
�ضبابية تنتظر الربيع القادم.

وا�ض ��ح �أن املرجعية تق ��ر�أ الأو�ضاع ب�ص�ب�ر وواقعية
وتغري الأولويات يف ر�سائله ��ا وفق ًا لتطور الأحداث.
اليوم كان املهيمن امل�ضم ��وين على اخلطبة هو ح�صر
ال�س�ل�اح بي ��د الدولة واحلف ��اظ عل ��ى ال�سل ��م الأهلي.
اخلطب ��ة انطلقت من ذكرى �إع�ل�ان الن�صر على داع�ش
ث ��م م ّرت بـ "�ض ��رورة �أن يك ��ون بناء اجلي� ��ش و�سائر
الق ��وات امل�سلحة العراقية وف ��ق �أ�س�س مهنية ر�صينة،
بحيث يكون وال�ؤها للوطن وتنه�ض بالدفاع عنه �ضد
�أي عدوان خارجي ،وحتمي نظامه ال�سيا�سي املنبعث
عن �إرادة ال�شعب وفق الأطر الد�ستورية والقانونية".
ومن ه ��ذه الأر�ضي ��ة بث مكت ��ب ال�سي�ست ��اين ر�سالته
الدقيق ��ة ح ��ول وج ��ود معرك ��ة م�صريي ��ة �أخ ��رى هي
"معرك ��ة الإ�ص�ل�اح" لإنهاء حقبة طويل ��ة من الف�ساد
والف�ش ��ل يف �إدارة البل ��د .نع ��م ،تب ��دو النج ��ف الأكرث
واقعي ��ة يف الق ��راءة من جمي ��ع الأطراف ،فه ��ي ت�ؤكد
�أن ح�ص ��ر ال�س�ل�اح بي ��د الدولة ه ��و ال�ضام ��ن الوحيد
ملمار�س ��ة الدميقراطي ��ة ب�ش ��كل �صحي ��ح .م ��ن العب ��ث
تخيل �إم ��كان ممار�سة الدميقراطي ��ة يف دولة �ضعيفة
حتكمه ��ا دولة عميقة ،وتهددها ق ��وى تنتمي ملرحلة ما
قب ��ل الدولة وتنازعها �سلطاتها الرمزية والفعلية .قبل
�أ�سابي ��ع �س�أل �صديقنا �صال ��ح احلمداين :ما هو الأهم
يف الأولوي ��ات الآن؛ �إق ��رار قان ��ون انتخاب ��ات جديد
والدع ��وة النتخابات مبكرة �أم �إنه ��اء امليلي�شيات ؟ �أنا
�أجب ��ت �أن الأهم ه ��و �إنهاء امللي�شي ��ات لأن ذلك �سينهي
نوع� � ًا من ال�سلطة تكونت رغم �إرادتنا ،و�سيحررنا من
اخل ��وف ويقوي القانون والنظام فتنتع�ش م�ؤ�س�سات
الرقابة ويغدو الق�ضاء م�ستق ًال فع ًال ،وحينها �سي�سهل
علين ��ا فر� ��ض �إرادتنا يف ن ��وع قان ��ون االنتخابات ثم
نذه ��ب لالنتخاب ��ات املبك ��رة مطمئن�ي�ن ملب ��د�أ ت�ساوي
الفر�ص.
الآن ،مل ��اذا غ�ي�رت النج ��ف يف بو�صل ��ة ر�سالته ��ا لهذا
الأ�سبوع؟ غريتها لأنّ �سري الأحداث ما�ض نحو وجهة
خطرية يه ��دد ال�سلم الأهلي ،والعل ��ة هي هي؛ انفالت
ال�س�ل�اح و�ضع ��ف الدول ��ة وهيمن ��ة دول ��ة عميقة فوق
القان ��ون والنظام .لك�أمنا املرجعي ��ة تريد �أن تقول :ال
�إ�ص�ل�اح دون �إنه ��اء امليلي�شيات وال تغي�ي�ر مع �ضعف
هذه الدولة .ق ��ووا الدولة واح�صروا ال�سالح و�سوف
ي�سهل كل �شيء عليكم  ..هذه هي الواقعية.

اخلطف ملن "يتظاهر" �أو ّ
"يوثق" �أو "يكتب"
متابعة االحتجاج
�أطلق �سراح امل�ص ��ور املختطف زيد حممد
اخلفاجي �أم�س الأول اخلمي�س بعدما مت
اختطاف ��ه يوم اجلمع ��ة املن�صرم  6كانون
الأول اجلاري.
و�أف ��ادت م�ص ��ادر ل� �ـ "االحتج ��اج" ب� ��أن "
اخلفاج ��ي �أُطلق �سراحه يف مت ��ام ال�ساعة
ال�ساد�سة من م�س ��اء هذا اليوم يف بغداد"،
و�أ�ض ��اف �أن " اخلفاج ��ي وخ�ل�ال ات�ص ��ال
هاتف ��ي مع ��ه مل ي�ص ��رح م ��ا �إذا تعر� ��ض
للتعذيب والتهديد".
وكانت والدة زيد قد قالت "عاد يف الرابعة
فج ��ر ًا م ��ن �ساح ��ة التحرير وط ��رق الباب
بعده ��ا �سمع ��ت �صراخ ��ه ،فتح ��ت الباب مل
�أجد زيد بل �سمع ��ت �صوت �سيارة م�سرعة
بال لوحات تغادر باب املنزل".
وت�ضيف" ،مل يخربنا �أن ��ه تعر�ض للتهديد
لك ��ن �أخربين �أ�صدقائ ��ه �أن هناك من هدده
وطلب منه ح ��ذف �صور التظاه ��رات التي
ين�شرها على �إن�ستغرام".
وتكم ��ل حديثه ��ا ع ��ن ابنه ��ا بغ�ص ��ة" ،زيد
�شاب ب�سي ��ط طموح كان يحاول نقل �صور
�إيجابي ��ة م ��ن �ساح ��ات التظاه ��ر وبع� ��ض
�ص ��ور �أ�صدقائه املغدوري ��ن وكان يريد �أن
يلحق العراق و�شبابه بالعامل".
وعن �إج ��راءات عائلة زي ��د ملعرفة م�صريه
تق ��ول والدت ��ه" :خاطبن ��ا جمي ��ع اجلهات
الأمني ��ة ومل نعرف �شيئ� � ًا عنه ومل يبلغونا
�إن كان معتق�ل ً�ا �أم خمتطف� � ًا" ،وا�سرت�سلت
"ال نري ��د �شيئ� � ًا �س ��وى �أن يك ��ون حي� � ًا
وب�أمان".
ويك�ش ��ف ع�ضو مفو�ضية حق ��وق الإن�سان
عل ��ي البياتي � ،أن املفو�ضي ��ة وحدها تلقت
نح ��و � 25شكوى من ��ذ بداي ��ة التظاهرات
حول فق ��دان واختط ��اف ،بالإ�ضافة �إىل 4

�شكاوى ح ��ول اختطاف ل�شباب من كربالء
(جنوب) كانوا يف بغداد.
وطالب البيات ��ي احلكومة" ،بت�شكيل خلية
�أمنية عالية امل�ستوى خا�صة بهذه الق�ضية
الطارئة مع و�ض ��ع خطة ملواجهة ع�صابات
اخلطف وحماية املواطنني و�إطالق �سراح
املختطفني".
وتاب ��ع" ،ب ��كل ت�أكيد م ��ن واج ��ب اجلهات
الأمنية واال�ستخبارية ك�شف اجلهات التي
تق ��ف وراء عملي ��ات اخلط ��ف واعتقاله ��م
و�إحالتهم للق�ضاء".
وحذر البياتي�" ،سكوت م�ؤ�س�سات الدولة
عن ه ��ذه الظاهرة م ��ع ا�ستمرارها �سيفتح
الباب �أم ��ام اجلهات الدولي ��ة للتدخل �أكرث

يف ال�ش� ��أن الداخل ��ي علم ��ا �أن الع ��راق ق ��د
وقع عل ��ى اتفاقي ��ة حماي ��ة الأ�شخا�ص من
االختفاء الق�سري".
و�أ�ض ��اف" ،اللجن ��ة الدولي ��ة املتخ�ص�ص ��ة
باملو�ضوع لديها �صالحية ا�ستالم �شكاوى
م ��ن املواطنني والتدخ ��ل للتحقيق يف حال
عدم وجود جهد عراقي وطني ملعاجلة هذا
الأمر".
نا�شطون :ر�سائل ترهيب من
امليلي�شيات وال�سلطة
وم ��ن وجه ��ة نظ ��ر ع ��دد م ��ن املتظاهري ��ن
والنا�شطني ،ف�إن "الع�صابات وامليلي�شيات
والف�صائ ��ل امل�سلح ��ة" ال تق ��ف وحدها يف
دائرة االتهام بل "ال�سلطة" �أي�ض ًا.

يتحدث النا�شط املدين حمزوز ( 28عاما)
بالقول" :عمليات اخلطف متعمدة و�أحيان ًا
من قبل ال�سلطة ولي�س امليلي�شيات فقط".
ويف�سر حمزوز ما يحدث ب�أنه "كل عمليات
خطف وقتل ه ��ي ر�سالة ..فخط ��ف البنات
ر�سالة لرتهيبهن وخطف امل�صورين ر�سالة
مل ��ن يوثق وخط ��ف النا�شطني عل ��ى مواقع
التوا�صل االجتماعي ر�سالة ملن يكتب".
و�أردف "حت ��ى يف املحافظ ��ات الغربي ��ة،
التي ال ت�شهد تظاهرات ،فقد جرت عمليات
اختطاف واعتقال ل�شباب ب�سبب من�شورات
�سلمية على في�سبوك ال �أكرث".
وتاب ��ع "لدينا ع�شرات البالغات ملخطوفني
م ��ن �ساح ��ات االحتج ��اج ال يع ��رف

م�صريهم".
وب�ي�ن حمزوز� ،أنه "حتى عمليات االعتقال
حتدث دون �أوامر ق�ضائية".
وبعيد ًا ع ��ن جدلية اجله ��ة اخلاطفة ،يبدو
�أن ه ��ذه اجله ��ة � -أي ��ا كان ��ت  -مل حتق ��ق
�أهدافه ��ا ،من ذلك ،وفق رئي�س مركز املورد
للدرا�سات والإعالم جنم الق�صاب.
وي�ضي ��ف "اخلط ��ف ي�ؤث ��ر ب�ش ��كل عك�سي
عل ��ى التظاهرات وعل ��ى ا�ستمرارها بدليل
�أن القت ��ل والقن� ��ص والقت ��ل ال ��ذي زاد من
حدته من ��ذ مطل ��ع �أكتوبر /ت�شري ��ن الأول
املا�ض ��ي حتى الآن مل ين ��ه التظاهرات ومل
تن�سح ��ب التظاه ��رات م ��ن ال�ش ��ارع ومل
تخ�ض ��ع للتهديدات ب ��ل نالح ��ظ املزيد من

الإ�صرار".
وا�ستط ��رد الق�صاب" ،كذلك نرى �أن القوى
ال�سيا�سي ��ة جل� ��أت �إىل بع� ��ض التغي�ي�رات
و�إ�ص ��دار ق ��رارات وت�شري ��ع قوان�ي�ن بدل
التعنت والتعويل على �إنهاء التظاهرات".
وت�ستم ��ر ح ��االت اخلط ��ف واالغتي ��ال يف
بغ ��داد واملحافظات التي ت�شه ��د تظاهرات
احتجاجي ��ة ،ب�ش ��كل ملفت للنظ ��ر وت�شمل
النا�شطني املدني�ي�ن وامل�سعفني وامل�سعفات
والعاملني يف جمال حقوق الإن�سان.
وقال ��ت منظم ��ة العف ��و الدولي ��ة ،يف وقت
�ساب ��ق� ،إن ال�سلط ��ات العراقية "ف�شلت يف
و�ضع حد العتق ��ال النا�شطني وال�صحفيني
واملتظاهري ��ن ،ما يظه ��ر ت�ساحمها مع تلك

االنتهاكات".
وتق ��ول ال�سلطات �إنه ��ا �أمرت بفتح حتقيق
يف عملي ��ات قت ��ل واختط ��اف املتظاهري ��ن
والن�شطاء ،و�سط ت�شكيك يف جديتها.
وي�شه ��د الع ��راق احتجاج ��ات مناه�ض ��ة
للحكومة والنخبة ال�سيا�سية منذ �أكتوبر/
ت�شرين �أول املا�ض ��ي ،تخللتها �أعمال عنف
وا�سع ��ة خلفت  460قتي�ل ً�ا و�أكرث من 17
�أل ��ف جريح ،وف ��ق �أرق ��ام مفو�ضية حقوق
الإن�سان الر�سمية املرتبطة بالربملان.
والغالبي ��ة العظم ��ى م ��ن ال�ضحاي ��ا م ��ن
املحتج�ي�ن الذي ��ن �سقط ��وا يف مواجه ��ات
م ��ع قوات الأمن وم�سلح ��ي ف�صائل �شيعية
مقربة من �إيران.
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الدولة و�أ�شباحَ ها
و�أطرافها الثالثة

يوميات �ساحة التحرير

م�سرية راجلة يف �ساحة التحرير للمطالبة ب�إطالق �سراح املختطفني
مازال م�سل�سل االختطاف
واالعتقال م�ستمراً يف
�ساحات االحتجاجات
ويف خمتلف املحافظات
العراقية وعلى نطاق
وا�سع.
املنا�شدات م�ستمرة
للإفراج عن جميع
املعتقلني �سواء يف �سجون
ال�سلطات �أو القوات
امل�سلحة غري الر�سمية.

 عامر م�ؤيد
ي ��وم �أم�س �أُفرج عن امل�ص ��ور زيد اخلفاجي
ال ��ذي اختط ��ف بالق ��رب من منزل ��ه يف حي
القاه ��رة بالعا�صم ��ة بغ ��داد وم�ض ��ى عل ��ى
اختطافه �سبعة �أيام
اخلفاجي ال ��ذي ا�ستقبله �أ�صدقا�ؤه و�أقاربه
باملو�سيق ��ى ال�شعبي ��ة وتردي ��د �شع ��ارات
الث ��ورة "�سلمي ��ة ،نري ��د وط ��ن" ق ��ال ب� ��أن
احلرية التقدر بثمن٠
فدي ��و انت�شر وظهر به املختط ��ف �أكد �شكره
جلميع من وقف معه يف هذه الأزمة و�ساند
عائلة و�ساهم بالإفراج عنه٠
�أ�صدقاء اخلفاجي عربوا عن فرحهم بخروج
زميله ��م من ق�ضب ��ان االختطاف وغردوا يف
مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماع ��ي معربين عن
فرحهم وا�ستمرار احتجاجهم ال�سلمي حلني
حتقيق املطالب.
ي�أت ��ي خرب الإفراج ع ��ن اخلفاجي بالتزامن
م ��ع اعتقال اثن�ي�ن من املحتج�ي�ن واملدونني
�سلمان خري الله وعمر املن�صوري.
�أهايل و�أ�صدق ��اء املختطفني نظموا م�سرية
يف �ساح ��ة التحرير للك�شف ع ��ن م�صريهما
ومطالب�ي�ن القوات الأمني ��ة بالإفراج عنهما
ويف �أ�سرع وقت.
مع ��ن �صديق �سلم ��ان وعمر ق ��ال يف حديثه
ل "امل ��دى" �إن "الق ��وات الأمني ��ة واجلهات

الر�سمي ��ة عليه ��م الإف ��راج الف ��وري ع ��ن
املختطف�ي�ن " ٠وب�ي�ن �أن "اجلمي ��ع الت ��زم
باالحتج ��اج ال�سلم ��ي ومل نرف ��ع �شع ��ارات
بعي ��دة ع ��ن الواق ��ع ورغ ��م ذل ��ك نتعر� ��ض
للت�ضيي ��ق والبع� ��ض يقت ��ل بقناب ��ل الغ ��از
امل�سيل للدموع والر�صا�ص احلي"٠
و�أ�ش ��ار اىل �أن "اجله ��ات الر�سمي ��ة هي من
تتحم ��ل م�صري اجلميع فلم ��اذا يختطف من
يتظاهر بطريقة �سلمية ويطالب بحقوقه"٠
ون�ش ��ر �أ�صدق ��اء �سلم ��ان وعم ��ر بع ��د
اختطافهما

�إن عم ��ر كاظ ��م عل ��ي العام ��ري و �سلم ��ان
خريالله �سلمان املن�صوري ،مت اختفاء اثنني
م ��ن النا�شط�ي�ن اليوم يف مت ��ام ال�ساعة 12
م�س ��اء عندما مل يجيبا على مكاملات زمالئهم
و�أ�صدقائه ��م وعائلته ��م .كان �آخ ��ر ات�ص ��ال
لدينا معهم كان يف ال�ساعة  ،11:30و�أ�ؤكد
�إنهم ��ا ال يزال يف �شارع الن ��واب يف منطقة
الكاظمي ��ة ،وال ��ذي ذهبوا اليه م ��ن ال�صباح
الباك ��ر م ��ن �أج ��ل �ش ��راء اخلي ��ام ل�ساح ��ة
التحرير.
مت ايقاف هواتفهم يف ال�ساعة  3:30م�ساء

وقب ��ل ذل ��ك مل يك ��ن ال ��رد عل ��ى مكامل ��ات �أي
�شخ� ��ص .ونح ��ن نطالب بالإف ��راج عنهم �أو
�أي معلومات تبلغ عن مكانهما وحالتهما.
�سلمان خريالله نا�ش ��ط بيئي و متظاهر يف
�ساح ��ة التحرير .عمر كاظ ��م علي هو نا�شط
و مدافع عن حقوق الإن�سان.
اىل ذل ��ك دان ع�ضو املفو�ضية العليا حلقوق
الإن�سان هيمن باجالن قتل ال�شاب هيثم يف
الوثبة مبين ًا �أن احلكومة تتحمل م�س�ؤولية
الأحداث التي جرت يف �ساحة الوثبة .
و�أكد �أن احلكومة عاجزة عن فرز املتظاهرين

ال�سلميني عن املند�سني و�إن الأجهزة الأمنية
املتواج ��دة يف حميط �ساح ��ة الوثبة وقفت
موقف املتفرج ومل تقوم بواجبها .
و�أ�ش ��ار اىل �أن جرمي ��ة الوثب ��ة الميك ��ن
ال�سكوت عنها وعل ��ى احلكومة التدخل ملنع
تكراره ��ا و�إن مفو�ضي ��ة حق ��وق الإن�س ��ان
طالب ��ت الق�ضاء بفتح حتقيق لتقدمي اجلناة
لينالوا عقابهم
وب�ي�ن �أن التحقيق ��ات الأولي ��ة ت�شري اىل �أن
ال�شاب املقتول هيثم مل يقتل �أي �شخ�ص كما
�أُ�شيع يف بع�ض و�سائل الإعالم .

 د.عماد عبد اللطيف �سالم
تق ��و ُم الكثي ُر من الدول ب�إ ّتخاذِ ق ��رارات  ،وت�شريع قوانين
 ،ذات �آث ��ار �سيا�سي ��ة واقت�صادي ��ة و�إجتماعي ��ة وا�ضح ��ة
ومعلوم ��ة  ،وتتح َّم� � ُل م�س�ؤول ّيته ��ا كامل� � ًة غي ��ر منقو�صة ،
وتدف ُع ُكلفتها( َع ّد ًا ونقد ًا)  ،وعلى الفور.
يخرج المواطنون ال ُمعار�ضونَ لذلك �إلى ال�شارع  ،و ُيع ّبرون
ُ
قرارت دولهم � ،أو حكوماتهم(،بطريقتهم
عن احتجاجهم على
ِ
وتوجعِ هُم بعُمق،
توج ُعهُم ،
ِ
الخا�صّ ��ة) ..لأنّ هذه القرارات ِ
ودون رحمة(�أو هكذا يظ ّنون)
للدول ��ة �أ�سبابها ف ��ي �إ ّتخاذها قرارتَ كه ��ذه  ..وللمواطنينَ
إحتجاج عليها �أي�ض ًا.
ا�سبابهم في ال
ِ
تق ��و ُم هذه الدول بـ "�ض ��رب" مواطنيه ��ا المتظاهرين � ،أو
ال�شدّة ف ��ي ا�ستخ ��دام و�سائل
ردعهم(م ��ع اخت�ل�اف درج ��ة ِ
العن ��ف المملوكة لها ح�ص ��ر ًا)  ،ولكن لي�س قبل �أن تكونَ قد
أف�ص َح ��تْ  ،و �أجابتْ بو�ضوح ع ��ن ال�س�ؤال الرئي�س  :لماذا
� َ
فعلتْ هذا بال�ضبط  ،ولماذا كانت ُم ِ�ص ّر ًة على تنفيذه.
وعندم ��ا ُتبا ِل� � ُغ الدول ف ��ي ردود فعلها على "ح � ّ�ق التظاهر
المكف ��ول د�ستور ّي� � ًا"  ،ف�إ ّنه ��ا ُتب� � ّرر �أفعاله ��ا ع ��اد ًة ب�س ��وء
ا�ستخ ��دام المتظاهري ��ن لهذا الح � ّ�ق  ،وال تتن�صّ ��ل �أبد ًا عن
تح ّم ��ل م�س�ؤول ّياته ��ا كامل� � ًة ،ع ��ن تعويلها ال ُمبال� � ُغ به على
"ال ُمعالجة البولي�س ّية لردود الفعل".
وهك ��ذا فه ��ي ال ُتلق ��ي م�س�ؤول ّي ��ة �أفعاله ��ا ال�سيا�سي ��ة
والإقت�صاد ّي ��ة ،وال تبعات ردود فعله ��ا القمع ّية على َ
"ط َر ٍف
ثالث"  ..وعلى "الأ�شباح".
ال ��دول الرا�سخة  ،والر�صينة  ،هي تلك التي تحتك ُر القوّ ة ،
و�سلطة القمع ..وهي التي تحتك ُر �أي�ض ًا ّ
"حق"
وال�س�ل�اح ُ ،
التع�س � ْ
�ف ف ��ي ا�ستخ ��دام �سلطته ��ا عل ��ى الجمي ��ع  ،وتقو ُل
ُ
ّ
ولي�س "الأ�شباح".
بو�ضوح �أنها هي من تفعل ذلك ..
َ
ال ��دو ُل الر�صين� � ُة  ،والرا�سخ ��ة  ،و"القو ّي� � ُة" ،والناجحة ،
ل�سبب ب�سيط  ،وبديه ��ي  ،ومنطقي  ..وهو �أ ّنها
تفع� � ُل ذلك
ٍ
و�سلطاتها
حين تدّعي �أ ّنها ق ��د خوّ َلتْ حقوقها وواجباتها ُ ،
القمع ّية للأ�شباح  ،ف�إنها لي�ست دول ًة �أبد ًا .هي  ..ال �شيء.
ُ
بع�ض الدول الدع ��م عن المحروق ��ات  ،وعن ال�سلع
رفع ��تْ
الأ�سا�سية(ومنها رغي ��ف الخبز)  ،و�أُخرى قامتْ بتخفي�ض
قيم ��ة عملته ��ا  ،وغيره ��ا قام ��ت ب�إ�ص�ل�اح قواني ��ن التقاعد
� ،أوبت�شري ��ع قان ��ون يق�ض ��ي بت�سلي ��م "ال ُمجرمي ��ن" لدول
أف�ص َح ��ت  ..وخرج
اخ ��رى  ..و�أو�ضح ��تْ ا�سب ��اب ذل ��ك  ،و� َ
المواطن ��ون �إل ��ى ال�ش ��ارع  ..وتظاهَ ��روا  ..و�أن َت َف�ض ��وا ..
و "ث ��اروا"  ..ورمَتْ عليه ��م الدول "الرقيق ��ة" قنابل الغاز
 ،ور�شّ ته ��م بالأ�صباغ والم ��اء ال�ساخ ��ن  ،وجعلتهم يبدون
�زح تتقاف ُز في ال�ساحات  ..بينما
(وه ��م ٌمب ّللين) ك�أقوا�س ق � ٍ
قام ��ت ال ��دول "الخ�شنة" بقمعهم بق�س ��وة  ،وبقتلهم احيان ًا
 ،وبتغييبه ��م  ..وف ��ي ُك ّل ذل ��ك  ،ال ال ��دول "الخ�شن ��ة"  ،وال
"طرف
ال ��دول "الناعمة" �أل َقتْ بم�س�ؤولية �أفعالها هذه على
ٍ
ثالث" ..وال على "الأ�شباح".
"ال ُمح ّر�ض ��ون" ف ��ي الدول الر�صين ��ة والرا�سخة والقو ّية
والناجح ��ة  ،هم المواطنون "ال ُم َ
ت�ض� � ّررون" من القرارات
الحكوم ّية � ،أو م ��ن ال ُمعتر�ضين عليها � ،أو من ال ُمعار�ضينَ
والحكم  ..وهُ م �أي�ض ًا النقابات
لنم ��ط �إدارة الدولة للموارد ُ
ولي�س"الطرف
..
�ي
�
ن
المد
المهن ّي ��ة ،ومنظ ّم ��ات المجتم ��ع
َ
الثالث" ..ولي�س "الأ�شباح".

انتفا�ضة ت�شرين بوابة لإعادة ال�صناعة الوطنية ..حملة �شعبية تحت�ضنها "التحرير"
حممد املحمودي

ال�س ��وق بالب�ضائ ��ع امل�ست ��وردة والت ��ي مل تتخذ
احلكومة �إجراءات لتحييدها.

�ضاعف ��ت انتفا�ض ��ة ت�شري ��ن االهتم ��ام بالق�ضايا
العام ��ة والتفاعل معها بو�صفها �سل�سلة مرتابطة
تراتبية الأولويات ..الت�سويق
للم�ساهم ��ة يف التغي�ي�ر ومن خمتل ��ف ال�شرائح،
واجلودة
فيم ��ا كان ��ت "�صن ��ع يف الع ��راق" واح ��دة م ��ن انطلقت احلملة ب�شكل عفوي يف و�سائل التوا�صل
احلم�ل�ات التي �أطلقها نا�شط ��ون لت�شجيع املنتج االجتماعي ،و�سرعان ما ع ّززها مدونون ب�صور
الوطن ��ي ،و�سرعان ما ان�ضم �إىل �سرب الداعمني توث ��ق �ش ��راء منتج ��ات عراقي ��ة مع �إط ��راء على
ف ّنانون والعبو كرة قدم ف�ضلاً عن املواطنني ،ثم اجل ��ودة ،فيم ��ا ذكر بع�ضه ��م مالحظ ��ات حتتاج
الدعوة �إىل معر� ��ض موحد لل�شركات وامل�صانع� ،إىل املعاجلة ،بالإ�ضاف ��ة �إىل "بازارات" �صغرية
وال ��ذي يه ��دف �إىل الت�سوي ��ق اجل ّي ��د للب�ضائ ��ع افتتحته ��ا منظمات تطوعي ��ة يف �ساحة التحرير
العراقي ��ة ،بالإ�ضاف ��ة �إىل �إ�شاع ��ة ثقاف ��ة املنت ��ج والتي القت � اً
إقبال كبري ًا ،بح�سب منظميها.
الوطني � اً
أول ،بح�سب �أحد املنظمني.
�إن امل�شكل ��ة الأ�سا� ��س يف �ضع ��ف الإقب ��ال عل ��ى
ً
و�شه ��دت ال�صناع ��ات الوطني ��ة تراجع� �ا بع ��د املنت ��ج الوطني هي �س ��وء الإع�ل�ان والت�سويق،
االحت�ل�ال الأمريكي ع ��ام  ،2003حي ��ث �أغلقت فالكث�ي�ر من ال�ش ��ركات امل�صنع ��ة ال تعري للإعالم
املعام ��ل وامل�صان ��ع �أبوابه ��ا بع ��د �أن ف�شل ��ت يف والو�ص ��ول �إىل امل�ستهل ��ك �أهمي ��ة ،والت ��ي م ��ن
حتديث كوادرها و�ضعف �إمكانيتها ج ّراء �إغراق املفرت�ض �أن تكون بقدر االهتمام بجودة املنتج،

بح�سب علي اخلر�سان.
ي�ضي ��ف اخلر�سان وه ��و �أحد املنظم�ي�ن ملعر�ض
�صن ��ع يف الع ��راق� ،أن "املعر� ��ض يق ��ام يف نفق
ال�سع ��دون ـ �ساح ��ة التحري ��ر ليوم ��ي  13و14
م ��ن ال�شه ��ر احل ��ايل ،ويت�ضمن املعر� ��ض عر�ض
املنتجات العراقية وبيعه ��ا مبا�شرة ،ومب�شاركة
ع ��دد كب�ي�ر م ��ن ال�ش ��ركات وامل�صان ��ع العراقي ��ة
مبختل ��ف اخت�صا�صاته ��ا الغذائي ��ة والإن�شائي ��ة
واملالب� ��س والإلكرتونيات بالإ�ضافة �إىل املناحل
وامل�ستلزمات الطبي ��ة" .ال ينفي اخلر�سان تفوّ ق
املنتج امل�ستورد عل ��ى الوطني يف اجلودة ،لكنه
يعتق ��د �أن الأولوي ��ة الآن لدع ��م ت�سوي ��ق املنت ��ج
وت�شجيع ��ه من قب ��ل امل�ستهلك ،وهذا م ��ا �سيدفع
�أ�صحاب ال�ش ��ركات �إىل الرتكيز ب�شكل �أكرب على
امل ��واد الأولي ��ة ومعاجلة امل�ش ��اكل يف منتجاتهم
ل�ضم ��ان ا�ستم ��رار الإقب ��ال عليه ��ا ،م�ست ��درك ًا:
"نعم ��ل خالل ه ��ذه الفرتة على جم ��ع �أ�صحاب

ال�ش ��ركات واملعامل وتوحي ��د اخلطاب واالتفاق
على الأولويات".
ي�ش�ي�ر اخلر�س ��ان �أي�ض� � ًا �إىل "�ض ��رورة تفعي ��ل
قان ��ون حماية املنتج الوطني ل�س ّنه ب�شكل عملي،
خا�صة مبا يتعلق ب�أ�سعار امل�ستورد والذي ي�صل
�إىل امل�ستهل ��ك ب�سع ��ر �أق ��ل م ��ن املنت ��ج الوطن ��ي
ب�سبب ف ��رق العملة و�سعر ال�ش ��راء بوا�سطتها"،
الفت� � ًا �إىل "عزمه ��م �إط�ل�اق حمل ��ة ب�ش� ��أن تفعيل
القان ��ون واملطالبة برفع الر�س ��وم على املنتجات
امل�ست ��وردة بالإ�ضافة �إىل �إغ�ل�اق احلدود بوجه
بع�ضها".
الثورة ّ
تذكر مب�أ�ساة ال�صناعة
يبلغ متو�س ��ط ا�سترياد العراق  40مليار دوالر،
فيما ال ي�صدر العراق �سوى النفط  ،بالوقت الذي
تعط ��ل فيه نح ��و  80%م ��ن امل�صان ��ع واملعامل
العراقي ��ة ،وهذا ما جع ��ل الداعمني حلملة املنتج

الوطني يعتقدون �أن تراج ��ع ال�صناعة العراقية
نتيج ��ة لإهم ��ال وف�س ��اد احلكوم ��ات املتعاقب ��ة،
والرتكي ��ز واملطالب ��ة ب�إ�صالحها ج ��زء من عملية
ت�صحي ��ح امل�س ��ار الذي يطمحون �إلي ��ه� .إزاء ذلك
ق ��ال اخلر�س ��ان �إن "�أج ��واء الث ��ورة والزخم يف
�ساحة التحرير �ساعدت ب�شكل كبري على �صناعة
مناخ يرحب بالفك ��رة وانت�شارها ،بالإ�ضافة �إىل
ا�ستع ��داد عدد كب�ي�ر من الفنان�ي�ن وال�شخ�صيات
العامة احل�ضور �إىل املعر�ض وت�صوير �إعالنات
جماني ��ة للمنتجات فيه" ،فيم ��ا دعا نا�شطون يف
من�ش ��ورات عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل االجتماعي
املنتخ ��ب العراق ��ي اللتق ��اط �ص ��ور م ��ع الفت ��ات
لت�شجيع اقتناء املنتجات الوطنية.
يف ال�سي ��اق ق ��ال اخلب�ي�ر االقت�ص ��ادي ح�س ��ن
ال�س ��راي� ،إن "ثقافة امل�ست ��ورد هي الطاغية على
ال�س ��وق بالإ�ضافة �إىل م ��زاج العائل ��ة العراقية،
وح ��دث هذا ب�سب ��ب �ضعف الت�سوي ��ق واجلودة

لقطات من التحرير

 عد�سة  :حممود ر�ؤوف

للمنت ��ج الوطن ��ي ،ما جع ��ل العراق م ��ن البلدان
الأوىل يف اال�ست�ي�راد ،خا�ص ��ة امل ��واد الغذائي ��ة
بالرغ ��م من امتالكها امل�ؤه�ل�ات الكاملة لل�صناعة
عل ��ى م�ستوى امل ��واد الأولية والك ��وادر ،لكن ما
ينق�ص هو الإرادة احلقيقية".
ي�ضي ��ف ال�س ��راي يف حديث لـ"االحتج ��اج"� ،أن
"ا�ستثم ��ار التظاه ��رات يف �إط�ل�اق حملة لدعم
املنت ��ج الوطن ��ي ه ��و اختي ��ار ج ّي ��د خا�ص ��ة م ��ع
وج ��ود م ��د �شعب ��ي وطن ��ي" ،مبين� � ًا �أن "العامل
العاطف ��ي �ضروري وم�ؤثر يف مي ��دان الت�سويق
واالقت�صاد ،خا�ص ��ة و�أن الكثري ي�ؤمن �أن �إهمال
ال�صناع ��ة الوطنية جزء من ف�شل ف�ساد احلكومة
يف �إدارة خريات البالد".
و�أ�ش ��ار ال�سراي �إىل "وج ��ود ترحيب باملنتجات
الوطنية يف ال�سوق العراقي ��ة ،وبد�أت الب�ضاعة
العراقي ��ة تالق ��ي رواج ًا ،وه ��ذا م ��ا �سيقوي من
حظوظها يف املناف�سة والنجاح م�ستقب ًال".

