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املتظاهرون يرف�ضون دعوات �إنهاء الإ�ضراب

جمل�س الأمن يطالب ب�إجراء حتقيقات حول �أعمال العنف
والقمع فـي العراق
طالب جمل�س الأمن ال�سلطات
العراقية ب�إجراء حتقيقات
ب�ش�أن �أعمال العنف والقمع
التي يتعر�ض لها املتظاهرون
يف البالد .وقال املجل�س
يف بيانه ال�صادر يوم ام�س
ال�سبت�" :أعرب �أع�ضاء جمل�س
الأمن عن قلقهم البالغ �إزاء
مقتل متظاهرين ،وكذلك
ب�ش�أن عمليات القتل والت�شويه
واالعتقاالت التع�سفية
للمتظاهرين العزل ،و�أعرب
املجل�س عن قلقه حيال تورط
جماعات م�سلحة يف عمليات
قتل وا�ستهداف املتظاهرين يف
العراق".

واجلامعات وم�ؤ�س�س ��ات الدولة ،م�ؤكدين
�أنه ��م لن يقوموا بذل ��ك حتى تتحقق جميع
مطالبه ��م ويف مقدمته ��ا تر�ؤ� ��س �ش ��خ�ص
م�س ��تقل احلكوم ��ة اجلديدة ،كم ��ا تظاهر
املئ ��ات� ،أم ��ام حقل "جمن ��ون النفطي" يف
الب�ص ��رة ،احتجاحً ا عل ��ى جتاهل مطالبهم
بتوف�ي�ر خدم ��ات وفر� ��ص عم ��ل .وجتمع
املتظاه ��رون �أمام املدخ ��ل الرئي�س للحقل
احتجاج� � ًا عل ��ى ع ��دم ا�س ��تجابة احلكومة
والربمل ��ان ملطالبه ��م .ورف ��ع املتظاه ��رون
الفت ��ات باملطال ��ب ،ورددوا �ش ��عارات
ت�ض ��امنية مع املحتجني يف �س ��احات املدن
الأخرى.
وكذلك احلال يف حمافظة القاد�س ��ية التي
قال نا�ش ��طون يف تظاهراتها �إن املحتجني

مل يتفاو�ض ��وا م ��ع ال�س ��لطات املحلي ��ة
ب�ش� ��أن �إعادة افتت ��اح املدار�س واجلامعات
وامل�ؤ�س�س ��ات املغلق ��ة ،مو�ض ��حني �أن هذه
الأنب ��اء "عارية ع ��ن ال�ص ��حة ،و�أن ذلك لن
يتم ما مل تتحقق جميع املطالب".
وكانت و�س ��ائل �إع�ل�ام حملية قد نقلت يف
وقت �س ��ابق ال�س ��بت عن حمافظ القاد�سية
زه�ي�ر ال�ش ��عالن ،قوله �إن املحافظة ت�ش ��هد
مفاو�ض ��ات مع املتظاهرين تهدف لالتفاق
معهم على �إنهاء �إغالق دوائر الدولة.
ويف ذي ق ��ار مل ينج ��ح االجتم ��اع ال ��ذي
نظمه م�س� ��ؤولون حمليني وزعم ��اء قبائل
بهدف �إقن ��اع املتظاهري ��ن ب�إع ��ادة افتتاح
املدار�س.
ويف بغداد تعر�ضت جتمعات املتظاهرين

يف �ساحة الوثبة الطالق القنابل الدخانية امل�ست�ش ��فى" .من جه ��ة اخرى نقل اخلبري
م ��ن قبل الق ��وات االمنية ،م�ش�ي�ر ًا اىل نقل يف ال�ش� ��أن العراق ��ي ،ه�ش ��ام الها�ش ��مي،
امل�صابني اىل الوحدات الطبية القريبة من ع ��ن م�ص ��ادر ر�س ��مية ،ح�ص ��يلة �ض ��حايا
ال�ساحة بغية معاجلتها.
االحتجاج ��ات ال�ش ��عبية ،من ��ذ انط�ل�اق
وكانت تظاهرات ليلة اجلمعة على ال�سبت التظاهرات مطلع ت�شرين الأول املا�ضي.
قد �ش ��هدت مواجهات بقنابل الغاز من قبل وقال الها�ش ��مي يف تغريدة عرب “تويرت”
عنا�ص ��ر الأمن� ،أدت �إىل ت�س ��جيل �إ�صابات �إن ��ه ”بح�س ��ب م�ص ��ادر ر�س ��مية ،م ��ن 1
بح ��االت اختن ��اق �ش ��ديدة ب�ي�ن �ص ��فوف اكتوب ��ر /ت�ش ��رين الأول ،ولغاي ��ة 12
املتظاهري ��ن ،يف وق ��ت التح ��ق �ش ��يوخ دي�س ��مرب /كانون الأول  ،2019نحو 473
ع�شائر بال�ساحات ،وحملوا �شعارات تذكر �ش ��هيد ًا ،ونحو � 22ألف جريح ،منهم نحو
احلكومة بثورة الع�شرين.
 3900معاق ،و� 25ش ��هيد ًا اغتيلوا ،ونحو
ووفق ًا مل�صدر طبي يف م�ست�شفى قريب من  2700معتق ��ل �أطل ��ق �س ��راحه ق�ض ��ائيا،
ال�ساحة ،ف�إن "امل�ست�شفى تلقى ليل �أم�س  6ونحو  300حمتج ��ز �أطلق �س ��راحه �أمني ًا
ح ��االت اختناق من املتظاهرين" ،مبين ًا �أن دون املرور بالق�ض ��اء ،ونحو  12خمطوف ًا
"حالت�ي�ن منه ��ا متاثلتا لل�ش ��فاء ،وغادرتا غري معلوم امل�صري”.

�أغاين انتفا�ضة ت�شرين تلهب احلما�س وتبعث بر�سائل احتجاج
 بغداد  /عثمان ال�شل�ش
�أعم ��ال فني ��ة الفت� � ًة كانت من ب�ي�ن اجلهود
الت ��ي دعم ��ت انفا�ض ��ة ت�ش ��رين ،حي ��ث
�ص ��دحت الأغ ��اين والأنا�ش ��يد الت ��ي متجد
"االنتفا�ض ��ة" وتروي ق�ض ��يتها وق�ص ���ص
ت�ض ��حيات �أبطالها ،كما يف املو�ص ��ل ،حيث
ح ��ول �ش ��بان الأغني ��ة الثوري ��ة الإيطالي ��ة
"بي�ل�ا ت�ش ��او" �إىل اللهج ��ة املحلية فباتت
"بال جارة"� ،أي ال حل يرجى ،مع م�شاهد
م�ستوحاة من م�سل�سل �إ�سباين يروي ق�صة
"انتقام من ال�سلطة" ،حملت طابعًا عراقيًا
�س ��لط ال�ض ��وء على معاناة ال�شباب يف ظل
البطالة والإهمال احلكومي.
يق ��ول الفن ��ان حممد البك ��ري ،قائد الفريق
الذي نفذ العمل �إن "املو�صل عا�شت احتالل
داع�ش وما بعده ،وعانى �س ��كانها من القمع
و�إ�س ��كات الأ�ص ��وات ،ومل تنق ��ل و�س ��ائل
الإعالم ما جرى يف املدينة ب�شكل حقيقي"،
مبي ًن ��ا �أن "الأم ��ر ذاته تك ��رر يف تظاهرات
ت�شرين يف البالد ،فقرر ال�شبان املو�صليون
تق ��دمي هدي ��ة لإخوتهم م ��ن املحتجني ،عرب
هذا العمل".
ي�ض ��يف البك ��ري� ،أن "العم ��ل لقي �أ�ص ��داء
�إيجابي ًة ،خا�صة و�أنه �أنتج يف مدينة منعت
من امل�شاركة يف الفعاليات االحتجاجية".
وج ��اء العم ��ل الفني املو�ص ��لي يف �س ��ياق

�أ�شهد �أنها فعلة
م ّرب
قاتل جُ َ
 بقلم متظاهر

تداولت و�سائل التوا�صل االجتماعي ،مثل النار
يف اله�شيم جرمية الوثبة .اجلرمية التي ّ
هزت
الوجدان وال�ضمري والقيم االن�سانية .وجتاوزت من
حيث التنفيذ يف و�ضح النهار كل معايري اجلرمية
التي تو�ضع يف خانة التوح�ش واالختالل العقلي
والأخالقي .ومن حيث داللتها ومراميها وتوقيتها
�إمنا هي ك�شف ملن يقف وراءها وي�ستفيد منها .فهي
حلقة يف وقائع مت�صلة من حماوالت ك�سر ارادة
املنتف�ضني من بينها واقعة اجلمل وجمزرة ال�سنك
واخلالين ،بب�شاعتها وافتقار مرتكبيها للح�سا�سية
االن�سانية.

 متابعة االحتجاج

وكان ��ت منظمة العفو الدولي ��ة �أعلنت عن
قلقه ��ا الكبري نتيجة ت�ص ��اعد موجة العنف
الت ��ي يتعر�ض لها املتظاهرون يف العراق،
معت�ب�رة ا�س ��تهداف املتظاهرين م ��ن �أكرث
الهجمات دموية.
وتعر�ض ��ت التظاهرات للقمع با�س ��تخدام
الر�ص ��ا�ص احل ��ي ،وقناب ��ل الغاز امل�س ��يل
للدموع ،ما �أ�سفر عن وقوع �ضحايا ،و�سط
غ�ضب �ش ��عبي مت�ص ��اعد ودعوات لتجديد
االحتجاجات.
م ��ن جهة اخرى ف�ش ��لت جهود ال�س ��لطات
املحلي ��ة يف بع� ��ض املحافظ ��ات ب�إقن ��اع
املتظاهرين ب�إنهاء �إ�ضرابهم عن الدوام.
ورف�ض املعت�ص ��مون يف �س ��احة البحرية
بالب�صرة العودة للدوام وافتتاح املدار�س

لزيارة موقع جريدة االحتجاج
ادخل من خالل QR

ع�ش ��رات الأغ ��اين والفعالي ��ات الداعم ��ة
لالحتجاج ��ات� ،ش ��ارك فيه ��ا فنان ��ون له ��م
قاعدة �شعبية كبرية.
فق ��د غنى ح�س ��ام الر�س ��ام لـ"�أب ��و التكتك"
ال ��ذي بات �أحد �أهم �أيقونات االحتجاجات،
ح�ي�ن ح ��ول عربت ��ه ال�ص ��غرية �إىل مركب ��ة
حتلق ب�ي�ن احل�ش ��ود لإنق ��اذ الأرواح ونقل
الغ ��ذاء ،كما �أطل ��ق "القي�ص ��ر" �أغنية "�إىل

مت ��ى" دعمًا للتظاهرات ،ف�ض�ًل�ااً عن �آخرين
ك�ث�ر م ��ن بينه ��م قا�س ��م ال�س ��لطان ،با�س ��ل
العزيز� ،إ�سماعيل الفروجي ،ن�صرت البدر،
�صالح ح�سن ،وغنت �سيتا هوكبيان "احلب
يجري".
ونظ ��م فنان ��ون عراقي ��ون م ��ن ممثل�ي�ن
وم�س ��رحيني �أوبري ��ت "ا�ش ��تم غ ��از" ،فيما
غن ��ى فريق حممد القا�س ��م الكوميدي "راح

نظ ��ل بالتحرير" ب�ص ��ورة �س ��اخرة حظيت
بتفاعل كبري ،ف�ضلاً عن �أغان �أخرى جلعفر
املط�ي�ري وجعف ��ر الغ ��زال وحكي ��م وفه ��د
نوري.
وم ��ن ب�ي�ن �أ�ش ��هر الأغ ��اين الت ��ي ج�س ��دت
االحتجاج ��ات ،كان ��ت �أغنية رحم ��ة ريا�ض
�أحم ��د "ن ��ازل �آخذ حق ��ي" ،و�أغني ��ة "احنة
البيكي�سي املاي�سكت" جلالل الزين وغزوان

الفه ��د ،والتي ت�ص ��دح يف �س ��احة التحرير
كلما ا�ست�شعر املتظاهرون خطر ال�سلطة �أو
ميلي�شياتها ،كما يقول متظاهرون.
ويق ��ول نقي ��ب الفنان�ي�ن العراقي�ي�ن جب ��ار
جودي� ،إن "للأغنية الوطنية �أهمية كبرية،
لأنها ت�ؤازر وتعرب عن ر�أي ونب�ض ال�شارع،
حي ��ث ي�ست�ش ��عر الفنان ��ون ،كم ��ا ال�ش ��عب،
الظل ��م الذي يعي�ش ��ه اجلمي ��ع" ،م�ؤك� �دًا �أن
"احلكومة �صمت �آذانها عن حقوق الفنانني
التي طالبت بها النقابة يف غري مرة".
ي�ض ��يف ج ��ودي �أن "الفن ��ان ن ��زل �إىل
التظاه ��رات دعم ��ا للمحتج�ي�ن وبح ًث ��ا عن
ح ��ق اجلمي ��ع ،وغن ��ى ب�أعل ��ى �ص ��وته لكل
الع ��راق ،كم ��ا فع ��ل يف كل املراح ��ل الت ��ي
كان البل ��د بحاجة �إىل وج ��وده فيها" ،لكنه
ينتقد و�س ��ائل الإعالم لـ "تفاعلها ال�ضعيف
م ��ع امل�ش ��اركات الوطني ��ة الت ��ي �أنتجه ��ا
الفنان ��ون" ،فيما ي�ؤك ��د �أن "ر�س ��الة الفنان
هي �إي�ص ��ال �ص ��وت النا�س ،فهو �صوت من
ال �صوت لهم".
من جهته ،يقول الفنان فهد نوري �إن "الفن
ب�ص ��ورة عامة ،متثي�ًل�ااً وغناءً ،هو ر�س ��الة
حول حال ��ة يف الواقع ،والأغني ��ة الوطنية
حمفز للجميع ومن �أمثلة ت�أثريها ما انعك�س
عل ��ى �أداء املنتخ ��ب الوطن ��ي حي ��ث قدموا
�أف�ض ��ل ما لديهم دعمًا لالحتجاجات ،وهذه
ر�سالتنا كفنانني نعمل جميعًا للوطن".

وا�ستخفاف بقيمة
وا�ستهتار
مل��ا خلفته م��ن �صدمة وت��روي� ٍ�ع
ٍ
ٍ
االن�سان و�إن كان املجني عليه يف حادثة الوثبة "افرتا�ضا"
م�شتبه به بجرم م�شهود .فاملجرم وفقا لكل ال�شرائع الدينية
والو�ضعية ،بريء حتى تثبت �إدانته امام الق�ضاء .منذ اللحظات
االوىل النت�شار م�شاهد اجل��رمي��ة ،ب ��ادرت �ساحات التحرير
واملتظاهرون وخيامهم على امتداد البالد اىل �شجبها و�إدانتها
والترب�ؤ من مرتكبيها املجرمني ،الذين ال يجمعهم جامع مع قيم
ومبادئ و�أخالقيات املتظاهرين الذين قدموا مئات ال�شهداء
�سبيل ه��دف نبيل اختزلوه
و�آالف اجل��رح��ى وامل�صابني يف
ِ
ب�شعار "نريد وطن" .وط��نٌ مبتلى منذ  2003وع�ل��ى تتايل
حكوماتها ب�سلطة طبقة فا�سدة �شددت قب�ضتها على العراقيني
بقوة ميلي�شياتها امل�سلحة املنفلتة من كل قيد وحرمة وقانون
وب��أدوات ف�سادها ونهبها للمال العام وتهرئة بنية دولتها التي
ماعادت حتى ِ�شبه دولة ،بل �أقرب اىل كيان هجني م�شوه  ،بعد
�أن ت�آكل ن�سيجها بفعل عمليات "الدمج" �سيئ ال�صيت والأثر.
و�أول ما تبادر اىل الذهن ،ا�ستذكار واقعة اجلمل يف �ساحة
التحرير ،ث��م امل�ج��زرة الليلية يف اخل�لاين وال�سنك ،ووقائع
القن�ص املق�صودة ،وعمليات االغتيال واملالحقة واالعتقال
و�إ�شعال احلرائق يف املمتلكات اخلا�صة والعامة ،ومثيالتها يف
مدن وميادين التظاهر واالحتجاج واالعت�صام يف النا�صرية
املنكوبة والنجف املحرتقة وك��رب�لاء ال�شهيدة ،و�سواها من
مواقع االعت�صام .وهي ارتكابات ا�ستفزت ال�ضمري االن�ساين
يف كل انحاء العامل فا�ستنكرتها ون��ددت بها ووجهت ا�صابع
االتهام اىل احلكومة واجهزتها االمنية وميلي�شياتها .وقد �أفادت
تلك اال�ستذكارات برتابط خيوطها ومراميها ،لت�سلط ال�ضوء
على اجلناة .ولتتك�شف بجالء هوية امل�ستفيد منها الذي �أُ�سدل
ال�ستار عنه بق�صدية جرائمية ليتبني انه لي�س �سوى ما �سمته
احلكومة نف�سها بـ"الطرف الثالث" ،لإبعاد ال�شبهات عنها ،دون
ان تعي ب��ان ه��ذا الطرف لي�س �سوى الوجه اخلفي املف�ضوح
للطبقة احلاكمة املتف�سخة و�سلطتها املتهاوية .و�إذا ما و�ضعنا
كل وقائع اجلرائم التي ارتكبتها ال�سلطة منذ انطالقة انتفا�ضة
اكتوبر دون ان يرف لها جفن "للأ�صنام الثالثة" القابعني يف
ق�صورهم الرئا�سية ،الت�ضح انها ه��ي امل�ستفيدة م��ن جرمية
الوثبة بامتياز .لقد ف�شلت ال�سلطة ال�سيا�سية بقوات "مكافحة
ال�شعب"  ،وو�سائلها القمعية غري امل�سبوقة وب�أذرعة ميلي�شياتها
امل�سلحة يف ك�سر ارادة املتظاهرين امل�صممني على ا�ستعادة
وطنهم وانتزاع حرياتهم وكراماتهم املنتهكة .فلم يبق �أمامها
م�سرحيات ت��دل على ��س��ذاج��ة خمرجيها ،وقلة
��س��وى اع ��ادة
ٍ
حيلتهم .فا�سن�سخت واقعة اجلمل ،ثم جمزرة ال�سنك واخلالين،
بهدف اثارة الهلع يف �صفوف املعت�صمني وانهزامهم حتت قوة
الر�صا�ص الع�شوائي والأ�سلحة املتو�سطة ،وب��د ًال من حتقيق
هدفها ،حتولت اىل ف�ضيحة م��دوي��ة .ومل يبق �أم��ام�ه��ا �سوى
ت�شويه �صورة املتظاهرين ال�سلميني بتوجيه الأن�ظ��ار اليهم
واتهامهم بارتكاب جرمية الوثبة يف و�ضح النهار و�أمام املئات
من املواطنني .وفات املرتكبون ان الفيديوهات وال�صور التي
انت�شرت لوقائع اجلرمية �أظهرت قوات االمن برتبهم الع�سكرية
وهم يقتحمون منزل ال�ضحية وي�سلمون جثته لأ�شخا�ص و�سط
اجلمهور .لقد تعر�ض املتظاهرون يف �ساحة التحرير لكل ا�ساليب
وو�سائل العنف املفرط ،كما تعر�ضت لها ال�ساحات االخرى ،دون
�أن يتخلوا عن �سلميتها ،وينك�سوا راية عراقهم املُغ َت�صب .بل
انهم حافظوا على حياة "املند�سني" الذين القوا القب�ض عليهم
ب��اجل��رم امل�شهود وم��ن بينهم م��ن ك��ان يحمل ال�سالح ويوجه
الر�صا�ص على املتظاهرين ورجال االمن يف ذات الوقت ،كذلك
مل يحاول احد منهم ان يواجه املعتدين عليهم باي اداة جارحة
حني تعر�ضوا للهجوم بال�سكاكني والع�صي فاُ�صيب العديد منهم
بجروح كادت ان تودي بحياتهم .
ٍ
هل ميكن له�ؤالء امل�ستعدين للموت دفاع ًا عن ق�ضيتهم العادلة،
�أن يتجردوا من ح�سا�سية �ضمريهم و�إن�سانيتهم فيم ّثلوا بجثة
غالم ويعلقونها على عمود ليتحول اىل م�شهد ادان ٍة وت�شوي ٍه ملن
"يريد وطنا" �آمنا م�ستقرا معافى؟!..
�أ�شهد انها جرمية ت�شبه مقرتفيها الذين كانوا وراء "�ضياع
الوطن".
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االنتخابات المبكرة ووهم
التغيير!...

الإعالم العراقي واالحتجاجات… كثير من التجاهل وقلة داعمة
ي�صعب عليك و�أنت تتنقل في �أبواب �صحيفة المدى اليومية �ألاّ تجد ق�ص�ص ًا من �ساحات االعت�صام.
فال�صحيفة ت�ؤيد وت�ؤازر حركة االحتجاج

 فار�س كمال نظمي
تتج ��ه بو�ص ��لة الأح ��داث �إىل والدة ع�س�ي�رة حلكوم ��ة جدي ��دة
م ��ن رحم املنظومة احلالية نف�س ��ها ،لن حتظ ��ى يف الغالب بدعم
احلركة االحتجاجية ،بل برف�ض ��ها وا�ستهجانها ،على �أن يعقبها
�إج ��راء انتخابات مبك ��رة ،بعد �إجناز تعدي ��ل قانون االنتخابات
احلايل �أو ا�ستبداله بت�شريع جديد.
ج ��زء �أ�س ��ا�س م ��ن املحتجني ي ��رون يف انتخابات نزيه ��ة مبكرة
وب�إ�ش ��راف �أمم ��ي وقان ��ون من�ص ��ف� ،س ��بي ًال لإجن ��از التغي�ي�ر
ال�سيا�س ��ي دومنا ه ��زات راديكالية ق ��د تبتلع اجلمي ��ع يف فراغ
�سيا�س ��ي عنفي ال قرارة له .وجزء �أ�س ��ا�س م ��ن النخب احلاكمة
ب ��ات مقتنع ًا �أن �إقناع ال�ش ��ارع الغا�ض ��ب وتهدئت ��ه ميكن �أن مي َر
من خالل املوافقة على �إجراء انتخابات مبكرة بعد �إجناز تعديل
"مقبول" لقانون االنتخابات ،مبا يحفظ لهم �إم�ساكهم مبفا�صل
ال�سلطة الأ�سا�سية بال خ�سائر ج�سيمة.
ودون اخلو�ض يف �أ�س ��باب املوقفني و"�أحقيتهما" الن�س ��بية يف
�إدراكات �أ�ص ��حابهما ،ف�إن جتارب بع�ض بل ��دان الربيع العربي،
�إىل جانب ف�ش ��ل كل الدورات االنتخابية ال�سابقة يف العراق يف
�أن تك ��ون ممثلة ل�ل��إرادة العامة للنا�س يف اال�س ��تقرار والتنمية
واخلروج من الطائفية ال�سيا�س ��ية ،ف�ض�ل ً�ا عن ا�ش ��تداد موجات
العن ��ف والتط ّرف واالنق�س ��ام املجتمعي واالغرتاب ال�سيا�س ��ي
وتده ��ور الثقة ال�سيا�س ��ية قبل وبع ��د كل انتخابات ،ت�ش�ي�ر �إىل
العك� ��س متام� � ًا من �أه ��داف التغي�ي�ر ال�سيا�س ��ي اجل ��ذري التي
تتبناها ثورة ت�شرين.
�إن �إج ��راء انتخاب ��ات مبكرة ،ا�س ��تناد ًا �إىل �أي قان ��ون انتخابي
جديد ،يعني قدرة �أحزاب ال�س ��لطة على �إع ��ادة �إنتاج منظومتها
احلاكمة مب�س ��ميات جديدة (�سواء برت�ش ��يح الأفراد �أو القوائم،
بدائرة واحدة �أو بعدة دوائر ،ح�سب الأق�ضية �أو ح�سب الن�سب
ال�س ��كانية) ب�س ��بب قدرته ��م املالي ��ة واللوج�س ��تية االحرتافي ��ة
الت ��ي لن تزول ب�س ��رعة ،والتي �س ��تبقى قادرة عل ��ى التكيف مع
امل�ستجدات يف �ضوء عدم وجود �أحزاب �سيا�سية بديلة تناظرها
يف �إمكانيات التعبئة والت�سويق االنتخابي.
تنط ��وي فكرة االنتخابات املبكرة – رغم �أحقيتها املبدئية -على
تفكري رغبوي وحاجة وهمية �إ�س ��قاطية عل ��ى املجريات الفعلية
للح ��راك ال�سيا�س ��ي الق ��ادم .فالبني ��ة الزبائني ��ة لنمط ال�س ��لطة
احلالي ��ة ،يجعله ��ا قادرة عل ��ى يل عنق الدميقراطي ��ة اله�ش عرب
احتواء �صناديق االقرتاع ل�صاحلها ب�أ�ساليب الرتغيب والرتهيب
والتزوير وافتعال �أحداث ج�س ��يمة لت�س ��ويق خياراتها ،دون �أن
يعني ذلك قدرتها على احتواء اال�ستياء والنقمة والإحباط التي
�س ��تتولد من النتائج املخيبة لالنتخابات املبكرة .وهذا �س ��يقود
�إىل موج ��ة احتجاجي ��ة �أ�ش ��د راديكالية تطيح ب ��كل االحتماالت
املتاحة حالي ًا لإيجاد خمرج �سلمي يج ّنب البالد االقتتال الأهلي
ويفتح �أفق ًا نحو �إ�صالح تدريجي فعلي.
�إن البديل ملطلب االنتخابات املبكرة هو �أن يدمي ويعزز احلراك
االحتجاج ��ي �ض ��غوطه ويبل ��ور هيكلي ��ة تنظيمي ��ة ل ��ه ،ليطالب
الربملان بح ّل نف�س ��ه وفق ًا للد�س ��تور احلايل (امل ��ادة � 64-أو ًال)،
بع ��د �أن يخول �ص�ل�احياته (ع�ب�ر تعديل د�س ��توري حمدود) اىل
حكوم ��ة انتقالية م�س ��تقلة مدعومة �ش ��عبي ًا مل ��دة ال تقل عن ثالث
�س ��نوات ،تعمل عل ��ى �إعادة هيكلة م�ؤ�س�س ��ات الدولة الفا�س ��دة،
وتق ��دمي قتلة وخاطف ��ي املتظاهرين والنا�ش ��طني �إىل الق�ض ��اء،
وح�ص ��ر ال�س�ل�اح فعلي ًا بيد الدولة ،وتخلي�ص القرار ال�س ��يادي
من التبعية ،واتخاذ �إجراءات اقت�ص ��ادية �إ�صالحية ا�ستثنائية،
وتعديالت د�ستورية مف�ص ��لية ،وت�شريع كل القوانني الأ�سا�سية
امل�ؤجلة.
هذا �س ��يوفر مدة انتقالية مريحة تتيح ل�شباب الثورة وجماعات
�سيا�س ��ية جدي ��دة ت�ش ��كي َل تي ��ارات و�أح ��زاب �إ�ص�ل�احية عابرة
للإ�س�ل�اموية والهوي ��ات الإثنو�سيا�س ��ية ،لدخ ��ول انتخاب ��ات
غ�ي�ر مبك ��رة ،ميكن �أن تنتج حتو ًال �س ��لمي ًا ملمو�س� � ًا يف العملية
ال�سيا�س ��ية ل�ص ��الح املطالب الوطنية والطبقية التي اندلعت من
�أجلها الثورة.
�إن اال�س ��تثنائية الهائل ��ة التي يتميز بها الو�ض ��ع ال�سيا�س ��ي يف
العراق ،على �ص ��عيد ال�سلطة املغلقة وال�شارع املنتف�ض والف�ساد
البنيوي العميق ،يتطلب حلو ًال ا�ستثنائية ال تقليدية .فاخلروج
الآم ��ن م ��ن الأزم ��ة احلالية ال ميك ��ن �أن يت ��م ب�أدوات د�س ��تورية
و�سيا�س ��ية مك ��رورة فاق ��دة ال�ص�ل�احية ،مثلم ��ا ال ميك ��ن �أن يتم
بطريق ��ة القف ��ز يف الف ��راغ دومن ��ا متهيد لبدي ��ل �سيا�س ��ي يعيد
برجمة التطور ال�سيا�سي على �أ�س�س �سلمية وتدريجية.
ول ��ذا ف� ��إن وج ��ود حكوم ��ة �إ�ص�ل�احية م�س ��تقلة ب�ص�ل�احيات
ا�س ��تثنائية ،ت�ستند �إىل �شرعية د�س ��تورية و�شعبية مع ًا ،ولفرتة
انتقالية منا�س ��بة ،ميكن �أن ميهد املناخ ال�سيا�س ��ي يف البالد يف
�اع ت�ص ��بح فيها االنتخاب ��ات غري املبكرة
املدى املتو�س ��ط لأو�ض � ٍ
�س ��بي ًال جمدي ًا لتمثيل الإرادة املجتمعية متثي ًال ملمو�س ًا يف بنية
النظام ال�سيا�سي اجلديد.
ق ��د تبدو هذه الر�ؤية �ص ��عبة التحقق � ْإن مل تكن م�س ��تحيلة ،لكن
حج ��م التقدم الذي حقق ��ه احلراك االحتجاجي امل�س ��تميت خالل
ال�ش ��هرين املا�ضيني يف م�س ��ارات التغيري ال�سيا�سي يف العراق،
كان يف نظر البع�ض املت�ش ��ائم وقتها �أمر ًا م�س ��تبعد ًا �أي�ض ًا � ْإن مل
يكن م�ستحي ًال.

تتباي ��ن افتتاحي ��ات ال�ص ��حف اليومي ��ة
العراقي ��ة يف نق ��ل �أخب ��ار االحتجاجات.
فبع� ��ض ال�ص ��حف تتجاهله ��ا وتبتعد عن
نق ��ل �أخباره ��ا ،و�أخ ��رى �أف ��ردت حلرك ��ة
االحتجاج مالحق ت ��وزع جمان ًا .واحلال
نف�سه ينطبق على القنوات الف�ضائية.
ولي� ��س الأم ��ر غريب� � ًا� .إذ غالبا ما تنق�س ��م
ال�صحافة يف العراق �إىل اجتاهات عديدة
يف ر�ؤيته ��ا وحتليله ��ا حلالة م ��ا مير فيها
البل ��د .فالتغي�ي�ر يف املواق ��ع ي� ��ؤدي �إىل
تغي�ي�ر يف املواق ��ف .فعلى �س ��بيل املثال،
ال�ص ��حافة ب�ش ��قيها املق ��روء واملرئ ��ي،
اململوك ��ة م ��ن قب ��ل �شخ�ص ��يات و�أحزاب
ت�ش�ت�رك يف العملي ��ة ال�سيا�س ��ية ،حتاول
�أن تغ� ��ض النظ ��ر وتتجن ��ب نق ��ل �أخب ��ار
التظاه ��رات .وذهب ��ت �إح ��دى القن ��وات
الف�ض ��ائية ،التابع ��ة لإحدى امليلي�ش ��يات،
�إىل حد و�ص ��ف املحتجني ب� �ـ "الغوغاء".
وعل ��ى النقي� ��ض م ��ن ذل ��ك جن ��د �ص ��حف ًا
وقن ��وات متح ��ررة نوع� � ًا م ��ا من �س ��طوة
الأح ��زاب ،تتنقل يف م�س ��احة �أو�س ��ع من
احلرية لنقل �أخبار التظاهرات.
االحتجاج
ي�ص ��عب علي ��ك و�أن ��ت تتنق ��ل يف �أب ��واب
�ص ��حيفة امل ��دى اليومية � اّأل جتد ق�ص�ص� � ًا
من �ساحات االعت�ص ��ام .فال�صحيفة ت�ؤيد
وت�ؤازر حرك ��ة االحتجاج ،وهي مل تكتف
بدعمه ��ا يف �أبوابها الثابتة ،بل �أ�ص ��درت
جري ��دة "االحتج ��اج" اليومي ��ة ،الت ��ي
تت�أل ��ف من �أربع �ص ��فحات وتوزع جمان ًا،
وق ��د عُرفت ب�أنه ��ا "جري ��دة يومية توثق
انتفا�ضة العراقيني".
وتوثق �ص ��فحة يوميات �س ��احة التحرير
بال�صور خمتلف الن�شاطات الثقافية التي
تعج بها ال�ساحة� .أما باب حكاية متظاهر،
فه ��ي ت� ��ؤرخ يومي� � ًا لق�ص ���ص �أ�ش ��خا�ص
�س ��اندوا االحتجاج ��ات .فنجد ق�ص ��ة "�أم
عمار" ،امل�شاركة يف دعم حركة االحتجاج
عرب خبز "ال�س ��ياح" وق�ص ��ة �س ��عاد التي
دفعها خوفها على �ش ��باب �ساحة التحرير
�إىل م�س ��اندتهم ب�إي�ص ��ال التجهي ��زات

واملواد الطبية �إليهم.
يرى ال�ص ��حايف �أحمد ح�س�ي�ن ،من موقع
"نا�س نيوز"� ،أن و�سائل الإعالم املحلية
واجه ��ت من ��ذ انط�ل�اق االحتجاج ��ات يف
ت�شرين الأول املا�ض ��ي ،حتديات ج�سيمة
بد�أت بالرتدد يف التعاطي معها باعتبارها
حركة غري وا�ض ��حة الدوافع واملحركات،
و�صو ًال �إىل �إغالق مكاتب قنوات ف�ضائية
وتهدي ��د ومالحق ��ة �ص ��حافيني �ش ��اركوا
بتغطيتها .ويو�ض ��ح ح�سني لـ "اندبندنت
�أن بع�ض و�س ��ائل الإعالم قررت ال�ص ��مت
�أو عدم تغطية التظاهرات كحدث رئي�س،
ومنه ��ا حمط ��ات ووكاالت �أنب ��اء كب�ي�رة
ومهمة ولها جمهور وا�س ��ع ،بعدما وقعت
حت ��ت ت�أثري �أط ��راف �سيا�س ��ية قوية ولها
نفوذ كبري.
وي�ش�ي�ر ح�س�ي�ن �إىل �أن و�س ��ائل الإع�ل�ام
املحلية انق�سمت �إىل فئتني ،الأوىل تعاملت
مع االحتجاجات كواحدة من �أهم مراحل
البالد بعد ع ��ام  2003والأكرث ت�أثري ًا يف

العراقيني ،وهي و�س ��ائل قليلة العدد� .أما
الفئة الأخرى ،وهي الأكرث عدد ًا ومتلكها
�أحزاب �سيا�س ��ية �أو ف�ص ��ائل م�س ��لحة �أو
�أطراف م�ش ��اركة يف ال�س ��لطة ،فقد �سلكت
طريق ًا معاك�س ًا متام ًا ،بدء ًا بحمالت ميكن
و�ص ��فها بامل�ض ��ادة لالحتجاج ��ات ولي�س
انته ��ا ًء بتجاهله ��ا �أو ت�ص ��ويرها كحرك ��ة
"عبثي ��ة ته ��دف �إىل الإخ�ل�ال بالنظ ��ام
وتعطيل احلياة العامة".
ووف ��ق ح�س�ي�ن ،ف� ��إن الدعم الكب�ي�ر الذي
حظي ��ت ب ��ه االحتجاج ��ات ال�س ��لمية م ��ن
الأط ��راف الأ�سا�س ��ية امل�ؤثرة� ،س ��وا ًء يف
الداخ ��ل �أو اخل ��ارج كاملرجعي ��ة الديني ��ة
يف النج ��ف� ،أو الأمم املتح ��دة واملجتمع
ال ��دويل� ،أجربت و�س ��ائل الإع�ل�ام ،التي
ت�ص ��نف على �أنه ��ا حزبية ،عل ��ى الرتاجع
�إىل ح ��د ما ع ��ن موقفها وحماول ��ة �إظهار
الدعم للمتظاهرين ولو ظاهري ًا فح�سب.
خ�ص ���ص برنام ��ج "وجه ��ة نظ ��ر" ،ال ��ذي
تقدم ��ه قناة دجلة الف�ض ��ائية ،فقرة يومية

لعر�ض لقاءات م ��ع املحتجني املوجودين
يف �س ��احات االعت�ص ��ام ،ودارت خالله ��ا
نقا�ش ��ات للتعرف �إىل وجهات نظرهم يف
طبيعة النظام ال�سيا�س ��ي ،الذي يطمحون
�إلي ��ه ونظ ��ام االنتخابات الذي ي ��رون �أنه
�سيكون الأف�ضل للعملية ال�سيا�سية.
يق ��ول الإعالم ��ي نبي ��ل جا�س ��م ،مق ��دم
الربنام ��ج� ،إن ا�ست�ض ��افة �ش ��باب احلراك
تع ��ود �إىل �أنه ��م ميثلون �ص ��وت الغالبية
ال�ص ��امتة ،فف�ض ��لنا اال�س ��تماع �إليهم بد ًال
م ��ن اال�س ��تماع �إىل �شخ�ص ��يات نافذة يف
ال�س ��لطة .وي�ؤك ��د جا�س ��م �أن املحتج�ي�ن
�أ�صبحوا قوة يجب اال�ستماع �إليها.
وال يختلف ر�أي ال�صحايف ح�سام احلاج،
مق ��دم برنام ��ج "يف متناول الي ��د" ،الذي
تعر�ض ��ه قناة ال�ش ��رقية ،عن ر�أي جا�سم.
�إذ ي ��رى �أن حركة االحتجاج جزء �أ�س ��ا�س
من كفاح ال�ش ��عب لنيل حقوقه امل�س ��لوبة،
وهي ال�س ��بيل الوحيد تقريب ًا لإنهاء حقبة
طويلة من الف�شل والف�ساد.

ويق ��ول الإعالم ��ي زي ��د عب ��د الوه ��اب
الأعظم ��ي ،مق ��دم برنام ��ج "ح ��وار
التا�س ��عة" على قناة الفلوجة الف�ض ��ائية،
الت ��ي تخ�ص ���ص كث�ي�ر ًا م ��ن تقاريره ��ا
الإخباري ��ة لنقل �أخب ��ار االحتجاجات� ،إن
الواجب املهني والإن�س ��اين يحتمان على
امل�ؤ�س�س ��ات الإعالمي ��ة � اّأل تك ��ون طرف� � ًا
رابع ًا يف قمع التظاهرات والتواط�ؤ على
قت ��ل املتظاهري ��ن واختطافهم .ويو�ض ��ح
الأعظمي �أن املهمة الأ�سا�س لل�صحافة هي
نقل مطالب التظاهرات ،ال�سيما �أن جميع
ال�س ��لطات مب ��ا فيه ��ا امل�ؤ�س�س ��ة الديني ��ة
قد �أق ��رت مب�ش ��روعية خروجها و�ص ��حة
مطالبها �ش ��رع ًا وعرف ًا وقانون ًا ،والداعي
الإن�ساين يح ّمل الإعالم م�س�ؤولية الرتكيز
عل ��ى اجلرائم الت ��ي ارتكبت وق ��د ترتكب
بح ��ق املحتجني من قت ��ل وخطف و�إخفاء
ق�س ��ري لإي�صال ال�ص ��وت �إىل امل�ؤ�س�سات
الدولية املعنية بحقوق الإن�سان.
عن :االندبندنت

خيمة لمحو الأم ّية في �ساحة اعت�صام الب�صرة
� أكثم �سيف الدين
داخل �س ��احة االعت�ص ��ام الرئي�س ��ية و�سط
مدين ��ة الب�ص ��رة ،جنوب ��ي الع ��راق ،التي
زاد ع ��دد خيامه ��ا كثري ًا مقارنة ب� ��أول �أيام
انطالق التظاهرات ،مطلع ت�ش ��رين الأول
املا�ضي ،مت حتويل �إحدى اخليام الكبرية
�إىل مدر�س ��ة دائمة لتعليم الأطفال القراءة
والكتاب ��ة ،وتق ��دمي درو� ��س تقوية لطالب
املدار� ��س االبتدائي ��ة والثانوي ��ة يف اللغة
الإنكليزية والريا�ض ��ات والعلوم ودرو�س
�أخرى.
الدرو�س الت ��ي يقدّمها متظاه ��رون جمان ًا
من داخل ال�س ��احة� ،صارت مق�صد ًا لأولياء
الأم ��ور الذي ��ن ي�أت ��ون ب�أطفاله ��م مع كتب
ودفاتر للتعلم ،خا�ص ��ة � ّأن املحا�ضرين من
كال اجلن�سني من خريجي اجلامعات الذين
مل يحالفه ��م احلظ يف العث ��ور على وظيفة
حتى الآن.
املب ��ادرة ت�أتي �ض ��من جهود يبذلها �ش ��باب
العراق لإطالق ن�شاطات خمتلفة يكون لها
الأثر الإيجابي يف ت�ص ��اعد ن�س ��بة الوعي
لدى املجتمع.
وب�إمكان ��ات متوا�ض ��عة ،ا�س ��تطاع
املتظاه ��رون ن�ص ��ب خي ��م خا�ص ��ة داخ ��ل
�س ��احة البحرية و�سط الب�صرة ،وو�ضعوا
فيها �س ��بورات تعليمية ب�س ��يطة ،ووزعوا
كرا�س ��ات و�أقالم ��ا عل ��ى الط�ل�اب .يق ��ول
النا�شط املدين هيثم اخلر�سانّ � ،إن "فكرة
�إن�ش ��اء مدر�سة ملحو الأمية داخل ال�ساحة،
جاءت بعدما وجدنا كفاءات خمتلفة �ضمن

�ص ��فوف املتظاهرين ،من كوادر تدري�سية
وكف ��اءات علمية ،تقابلها �أع ��داد كبرية من
الأميني الذين حرموا من حق التعليم ،وال
�سيما الأطفال منهم".
و�أك ��د � ّأن "الفك ��رة الق ��ت ترحيب� � ًا وتفاع ًال
كبريين� ،إذ رتب التدري�س ��يون يف ال�ساحة
ج ��دول درو� ��س يومي ��ة ،يب ��د�أ م ��ن تعليم
الق ��راءة والكتاب ��ة للأمي�ي�ن و�ص ��و ًال �إىل
درو� ��س التقوية ،كما مت ��ت برجمة درو�س
خا�صة لطالب اجلامعات الذين يحتاجون
بع�ض امل�ساعدة".

و�أ�ضاف "هناك �إقبال كبري من قبل الطالب
الأطف ��ال والفتيان ،الذي ��ن جا�ؤوا �إىل هذه
املدر�س ��ة برغب ��ة التعل ��م" ،واع ��د ًا ب�أن ��ه
"�سن�سعى لتطوير هذا امل�شروع التعليمي،
وحمو الأمية واجلهل التي فر�ضها الواقع
ال�سيا�سي املرير على البالد".
املتط ��وع عل ��ي جا�س ��م ي�ش ��ارك يف تقدمي
درو� ��س تقوية لعدد من تالمي ��ذ االبتدائية
باخليم ��ة ،ق ��ال لـ"العرب ��ي اجلدي ��د"ّ � ،إن
"هن ��اك �إقب ��ا ًال متزايد ًا من قب ��ل الطالب،
وب�س ��بب اخليمة اكت�شفنا حجم الظلم وما

�سببته احلكومة لهذه الأجيال يف ما يتعلق
بالتعليم" ،معرب ًا عن �ش ��عوره مب�س�ؤولية
كبرية "ف�ل�ا �أريد ترك من ي�أت ��ي متعلم ًا �إال
وقد �أخذ ا�س ��تفادة كبرية من خيمة التعليم
هذه" ،وفق قوله.
وت�س ��ببت الظ ��روف املعي�ش ��ية التي مرت
به ��ا الب�ل�اد ،م ��ن تهج�ي�ر وبطال ��ة وع ��دم
توفر فر�ص عمل والف�س ��اد امل�ست�ش ��ري يف
البالد ،بارتفاع ن�سبة الأمية ،و�سط �إهمال
حكومي لهذا اجلانب.
وبح�س ��ب مفو�ض ��ية حق ��وق الإن�س ��ان

العراقي ��ة ،ف� �� ّإن  8مالي�ي�ن مواط ��ن �أغلبهم
من ال�ش ��باب ال يجيدون القراءة والكتابة،
م�ش�ي�رة �إىل �أن الأمية ترك ��زت يف مناطق
النزوح واملحافظات امل�س ��تعادة حدي ًث ًا من
تنظيم "داع�ش" الإرهابي.
و�س ��بق للجهاز املركزي للإح�ص ��اء التابع
ل ��وزارة التخطي ��ط العراقي ��ة� ،أن �أعلن � ّأن
ن�سبة الأمية بني ال�شباب يف العراق بلغت
 %8.3خالل عام  ،2017مو�ضح ًا � ّأن ن�سبة
الذك ��ور منه ��ا بلغ ��ت  ،%6.5فيم ��ا �ش ��كلت
ن�سبة الإناث منها .%10.2
�صالح الفتالوي ( 43عام ًا) ،يقول �إنه ي�أتي
بابن ��ه للخيمة كل ي ��وم "لتعلم �ش ��يء ما"،
و�أ�ض ��اف "مينحك املعلمون �شعور ًا بالثقة
يف م�ستوياتهم و�أهدافهم النبيلة ،وميكنك
ت�س ��ليم ابنك لهم ليتعلم منهم ،فهم مثقفون
ومدني ��ون ويحبون احلي ��اة واخلري ،على
عك� ��س كثري من املعلم�ي�ن الذين جاءت بهم
قرعة الأحزاب بالتوظيف يحقنون التدين
اخلط�أ واالنغالق يف ر�ؤو�س الطالب".
م ��ن جهت ��ه ،ق ��ال ع�ض ��و نقاب ��ة املعلم�ي�ن
العراقيني �س�ل�ام املالكي �إن خيمة الب�صرة
التعليمي ��ة ه ��ي الثالث ��ة ،فهن ��اك خيمة يف
بغ ��داد و�أخ ��رى يف النا�ص ��رية ،مبين� � ًا �أن
"ه ��ذه مب ��ادرات ال عالق ��ة للنقاب ��ة به ��ا،
لكنه ��ا ت�ؤكد يف الوقت نف�س ��ه على �س ��لمية
التظاهرات العراقية و�أنها هادفة" ،م�شري ًا
�إىل �أن "جمم ��وع م ��ن يتعلم بتل ��ك اخليام
ع�شرات الأطفال وحتى املراهقني وال�شبان
الذين يرغبون بتطوير �أنف�سهم ،وهذا مهم،
وي�ؤكد مدى التق�صري احلكومي".
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حقوق الإن�سان عن حادثة الوثبة :الأجهزة الأمنية وقفت موقف املتفرج

للكيل بمِ كيا َلين !! ....
ال ِ

 متابعة االحتجاج

اعترب ع�ضو مفو�ضية حقوق
الإن�سان هيمن باجالن� ،أن
الأجهزة الأمنية املتواجدة يف
حميط �ساحة الوثبة ببغداد
وقفت موقف املتفرج �أثناء
جرمية قتل ال�شاب ،فيما لفت
�إىل �أن احلكومة هي من تتحمل
م�س�ؤولية احلادثة.
وقال باجالن� ، ،إن "مفو�ضية
حقوق الإن�سان تدين جرمية
قتل ال�شاب هيثم يف الوثبة"،
مطالب ًا القوات الأمنية
بـ"اعتقال م�سببيها" ،م�ضيفاً
�أن "احلكومة تتحمل م�س�ؤولية
الأحداث التي جرت يف �ساحة
الوثبة" ،فيما �أ�شار �إىل �أن
"احلكومة عاجزة عن فرز
املتظاهرين ال�سلميني عن
املند�سني".

 ل�ؤي خزعل جرب

و�أ�ش ��ار �إىل �أن "الأجهزة الأمنية املتواجدة
يف حمي ��ط �س ��احة الوثب ��ة وقف ��ت موق ��ف
املتف ��رج ومل تق ��م بواجبه ��ا" ،م�ش ��دد ًا عل ��ى
�أن "جرمي ��ة الوثب ��ة ال ميكن ال�س ��كوت عنها
وعلى احلكومة التدخل ملنع تكرارها".
كما بينّ باجالن �أن "مفو�ضية حقوق الإن�سان
طالبت الق�ض ��اء بفتح حتقيق لتقدمي اجلناة
لينالوا عقابهم ،كما تطالب ب�سلمية التظاهر
والأجه ��زة الأمنية ب�ض ��بط النف�س" ،ووجه
باج�ل�ان نداء للمتظاهرين بـ"�ض ��بط النف�س
وطرد املند�س�ي�ن م ��ن �س ��احات االحتجاج"،
كا�ش ��ف ًا �أن "التحقيقات الأولية ت�شري �إىل �أن
ال�شاب املقتول هيثم مل يقتل �أي �شخ�ص كما
�أ�شيع يف بع�ض و�سائل الإعالم".
يف الأثن ��اء ،نف ��ت جلن ��ة حق ��وق الإن�س ��ان
النيابية� ،سقوط �أي قتلى من املتظاهرين يف
حادثة الوثبة �س ��وى ال�شاب �صاحب املنزل.
وقال ��ت اللجنة يف بيان تلق ��ت "االحتجاج"

جدل في ذي قار� :شلون تريد
تداوم ..دم �إخوانك عالزيتون

ن�س ��خة من ��ه �إن ��ه ال يوج ��د قتلى يف �س ��احة
التظاهر ،ح�س ��ب التقاري ��ر احلكومية ،و�إن
اللجن ��ة كانت تريد �أن ت�ؤكد يف بيان �س ��ابق
�أ�شارت فيه �إىل وجود قتلى خط�أً� ،أن ال�شاب
املغ ��دور ال ينبغي له �أن يقت ��ل بهذه الطريقة
حت ��ى و�إن كان �س ��اهم يف قت ��ل املواطن�ي�ن
فعلاً .
و�أك ��دت �أنه "تب�ي�ن لنا عدم وج ��ود �أي قتلى
ب�ي�ن املتظاهري ��ن ل ��ذا اقت�ض ��ى التنوي ��ه"،
م�ؤكدة ب�أنه "على الق�ض ��اء والقوات الأمنية
مالحقة اجلن ��اة و�إن ��زال الق�ص ��ا�ص العادل
مبرتكب ��ي ه ��ذه اجلرمي ��ة الب�ش ��عة ،وت�ؤكد
اللجن ��ة وقوفها مع �س ��يادة القانون وحفظ
البالد من الفو�ض ��ى العارمة والتي �ستحرق
الأخ�ضر والياب�س".
وكان املرج ��ع عل ��ي ال�سي�س ��تاين �أدان
"االعتداء الذي طال املتظاهرين يف ال�سنك"
خ�ل�ال خطب ��ة اجلمعة ،كما ا�س ��تنكر ب�ش ��دة

حادثة مقتل �ش ��اب وتعليق جثته يف �س ��احة من �س ��كنة منطقة �س ��احة الوثب ��ة ،قام وهو
الوثبة ،داعي ًا اجلهات املعنية اىل �أن "تكون حت ��ت ت�أث�ي�ر املخ ��درات ب�إطالق الن ��ار على
عل ��ى م�س ��توى امل�س� ��ؤولية وتك�ش ��ف عم ��ن املتظاهري ��ن ال�س ��لميني وقت ��ل ع ��دد منه ��م،
اقرتف ��وا ه ��ذه اجلرائم املوبقة وحتا�س ��بهم وف ��ق �ش ��هود عي ��ان ،دون �أي تدخ ��ل م ��ن
عليها".
القوات الأمنية ،ما دفع البع�ض �إىل مهاجمة
فيم ��ا ق ��ال متظاهرون م ��ن �س ��احة التحرير منزله وح ��دث ما حدث� ،أم ��ام رف�ض تام من
يف بي ��ان �ص ��در عق ��ب احلادث ��ة مبا�ش ��رة ،قب ��ل املتظاهرين ال�س ��لميني جلمي ��ع الأفعال
�إن "االحتجاج ��ات خرج ��ت �س ��لمية لأج ��ل هذه".
الإ�ص�ل�اح وحق ��ن الدماء وو�ض ��ع املجرمني و�أ�ض ��اف املتظاه ��رون �أي�ض� � ًا" :نح ��ن ال
بيد الق�ض ��اء ،و�إعادة لكل �ش ��يء �إىل و�ضعه نحا�س ��ب ،نحن نطال ��ب امل�ؤ�س�س ��ات املعنية
الطبيع ��ي ،والعي� ��ش ب�س�ل�ام" ،م�ؤكدي ��ن (الق ��وات الأمني ��ة والق�ض ��اء) مبحا�س ��بة
�أن "االحتجاج ��ات رفع ��ت �ش ��عار ال�س ��لمية ال�سُ ��راق واملجرم�ي�ن ،وال ميك ��ن �أن ن�س ��مح
وراهنت عليها و�سرتاهن عليها ،و�ست�ستمر بت�ش ��وية �ص ��ورة ثورتنا البي�ضاء ،لذا نعلن
�شعار ًا دائم ًا".
براءتن ��ا نح ��ن املتظاهري ��ن ال�س ��لميني مما
ً
كما �ش ��دد املتظاهرون عل ��ى �أن "ما حدث يف ح ��دث الي ��وم �ص ��باحا يف �س ��احة الوثب ��ة،
�س ��احة الوثبة جرمي ��ة يدينه ��ا املتظاهرون ونعل ��ن براءتنا �أي�ض� � ًا من �أي �س ��لوك خارج
وتدينها الإن�س ��انية والأديان ويعاقب عليها نطاق ال�س ��لمية الت ��ي بد�أنا بها و�س ��نحافظ
القانون" ،م�شريين �إىل �أن "�أحد اال�شخا�ص عليها �إىل حتقيق �آخر مطالبنا احلقة".

ُّ
يحتاج �إىل فذ َلكات
با�شر ،ال
وا�ضح ،ب�سيطُ ،م ِ
احلق ِ
ُ
ُ
وت�أوي�ل�ات :
مية ،وتت�ض ��ا َعف مع الرباءةِ
القتل جر َ
والعبث َّية والتمثيل َّية !
ُ
ُ
ُ
ما َّ
ربر ،وكُل َمن
مت يف الوث َبةِ جر َ
مية ،ال تق َبل ،وال ت َّ
ً
ُ
ُّ
�ش � ِ�ه َد الواقِ َع� �ة ُمدانٌ �أخالقيا ،وكذل ��ك كل من يوافق
عليها ،و ُيربرها  .وهي يف النها َيةِ �س � ٌ
�لوك َح�ش ��دي،
ُ
�ضبط ُه .
تاريخي ،ال يمُ كِ ن – �إىل حدٍ ما –
لك ��نَّ ال َنذا َل ��ة الق�ص ��وى هي الكي � ُ�ل مبكيال�ي�ن ،ف�أن
ت�سكُت عن قتلِ قرا َبة ( )500و�إ�صابة ()20,000
أب�سط حقوقِ هِ ،
�ش ��اب بريء ،نقي� ،س ��لمي ،يطالِب ب� ِ
وعِ ��ن عملي ��ات االغتي ��ال واخلط ��ف والتعذي ��ب
والتهدي ��د لع�ش ��رات النا�ش ��طني االيجابي�ي�ن ،عل ��ى
م ��دى �ش ��هرين ونِ�ص ��ف ،وال ت� ُأخ ُ
ذك احلم َّي ��ة لإدا َنةِ
ذل ��ك ،واملُطا َلب ��ة بالك�ش � ِ�ف ع ��ن ال َق َت َل ��ة ،و�إيقافه ��م،
وجترميه ��م ،واالقت�ص ��ا�ص منهم ،مع كونِه �س ��لوك ًا
ُمنظم� � ًا ،ق�ص ��دي ًا ،خمطط� � ًا ،م�ض ��بوط ًا ،تق ��و ُم ِب ��هِ
ال�س ��لطة الر�س ��م َّية واجلماعات املُ�س� � َّلحة املعرو َفة،
ف�أنتَ ل�ستَ نزيه العقل والقلب !
�إدا َن� � ُة جرمي ��ة الوثب ��ة ح ��ق ،لكِ نن ��ي ال �أقبله ��ا ،ب ��ل
غارقني يف
�أتقزز منها ،عندما ت�ص� � ُدر عن �
ٍ
أ�شخا�ص ِ
ني عن اجلرائِم
�خا�ص �ساكت َ
الدِ ماءِ والف�سادِ � ،أو �أ�ش � ٍ
املماثِ َلة وال َ
حق ُيراد
أب�ش ��ع ،فذلك دلي ٌل عل ��ى " كلمة ٍ
لتعميم ذلك الفِعل على
حماو َل ٌة يائِ�س ��ة
باطل " !
ِبها ِ
َ
ِ
حركَةٍ جماهري َّية عظيمة ،ذات مطالِب محُ َّقة ،وعلى
مالي�ي�ن من الأ�ش ��خا�ص الذي ��ن ق َّدموا �أ�س ��مى �أم ِث َلة
التح�ض ��ر والإن�س ��ان َّية ،وهُ م � َّأول مِ ن �أدانَ اجلرمية
ِ�س ��ة للت�ش ��ويه ،وللتكري� ��س وللدف ��ع
! حماول ��ة يائ َ
بذلك االجت ��اه ،لتت�س ��اوى املمار�س ��ات ،فف�ض ��ائل َّية
للفا�سدين،
ومدن َّية التظاهرات ت�ش ��كل حتدي ًا عميق ًا ِ
طاقتهم ك�س ��ر تل ��ك االيجاب َّية
ولذل ��ك يحاولون بكل
ِ
باقتنا�ص مما َر َ�س ��ةٍ �س ��لب َّية هُ نا وهن ��اك ،والتطبيل
ٍ
لذلك ،وت�ض ��خيمِ هِ  ،لكن يف النها َي ��ة ال جرمي ٌة ترقى
�إىل جرائِمِ ِهم ،ك َّم ًا ونوع ًا !

انتفا�ضة الن�سوة في لوحات تزين جدران �ساحة التحرير

 متابعة االحتجاج
توجه ��ت �أعداد كبرية من املتظاهرين �إىل �س ��احة احلبوبي للتنديد
بدعوات �إعادة الدوام ،وذلك بعد اجتماع عدد من �ش ��يوخ الع�ش ��ائر
يف �إح ��دى مدار�س املحافظة مطالبني �إدارات املدار�س ببدء الدوام
الر�سمي يوم غد الأحد.
وقال �ش ��هود عيان �أن “�أعداد ًا كبرية م ��ن املتظاهرين توافدت �إىل
�س ��احة احلبوبي للتنديد بدعوات �إعادة ال ��دوام للمدار�س مرددين
هتاف (�شلون تريد تداوم ..دم اخوانك عالزيتون) .
وت�أتي هذه اخلطوة ،بعد حراك ع�ش ��ائري طال ��ب �إدارات املدار�س
بب ��دء الدوام الر�س ��مي ابت ��دا ًء من يوم غ ��د الأحد ،فيما ا�ش�ت�رطت
بع� ��ض �إدارات املدار� ��س عل ��ى �ش ��يوخ الع�ش ��ائر بالتو�س ��ط القناع
املتظاهرين بافتتاح مديرية الرتبية �أو ًال.
وق ��ال �أح ��د املتظاهري ��ن � ،إن “ال�ش ��يوخ طالب ��وا م ��دراء املدار�س
ب�ض ��رورة ا�س ��تئناف الدوام ب�س ��بب مرور �ش ��هرين م ��ن دون �أخذ
ح�صة درا�سية واحدة للطلبة ،مما �سي�ؤثر على م�ستواهم الدرا�سي
لعدم �إكمالهم املنهج للفرتة املتبقية من ال�سنة”.
و�أ�ضاف� ،أن “االجتماع مت بح�ضور مدير ناحية الطار عبد �ضيدان
والذي دعا مدراء املدار�س االبتدائية ملمار�س ��ة عملهم و�إدارة عجلة
العل ��م ،فيما �أب ��دى العديد من املدراء ا�س ��تعدادهم لفتح مدار�س ��هم
وا�ستئناف الدوام”.
وتاب ��ع� ،أن “ع ��دد ًا من م ��دراء املدار�س رف�ض ��وا ا�س ��تئناف الدوام
م ��ا مل يتم افتتاح مديرية تربية ذي قار ،وطالبوا �ش ��يوخ الع�ش ��ائر
بالتوج ��ه �إىل �س ��احة احلبوب ��ي للتفاو�ض م ��ع املتظاهرين لغر�ض
فتح املديرية وا�ستئناف الدوام فيها”.

 ترجمة حامد �أحمد
من ��ذ ت�ش ��رين الأول املا�ض ��ي وموج ��ة
احتجاج ��ات مناه�ض ��ة للحكوم ��ة جتاتاح
مناط ��ق وا�س ��عة م ��ن الع ��راق  .املحتجون
ميثلون خلي ��ط متباين من ابن ��اء املجتمع
العراقي وال�ش ��يء الالفت للنظر بالن�س ��بة
ملجتم ��ع حماف ��ظ مثل الع ��راق ه ��و الدور
املتميز للمر�أة يف هذه االحتجاجات  ،التي
تولت دور ًا قيادي ًا فيه .
امل�ش ��اركة املتمي ��زة للم ��ر�أة العراقي ��ة يف
�أن�ش ��طة االحتجاج ��ات ودوره ��ا املهم فيها
 ،ق ��د مت توثيق ��ه وتبيان ��ه للنا�س من خالل
جداري ��ات عمالق ��ة ملوّ ن ��ة توزع ��ت ب�ي�ن
جدران وف�ضاءات �س ��احة التحرير و�سط
العا�صمة بغداد .
�ساحة التحرير ،مركز ملحمة التظاهر ،قد
حتول اىل واجهة لتح ��دي �إبداعي ب�أنامل
ر�سامني �شباب من ذكور و�إناث .
لوح ��ات جدارية متجد و تعرب مبظامينها
روح امل ��ر�أة العراقية وقوتها قد �أ�ص ��بحت

م�ش ��اهد �أيقوني ��ة متث ��ل االحتجاج ��ات
ال�شعبية القائمة يف البلد.
ه ��ذه الأعم ��ال الفنية ،الت ��ي دائم� � ًا ما يتم
تنفيذه ��ا م ��ن قبل فنانات ن�س ��وة ،ت�س ��لط
ال�ض ��وء عل ��ى دور امل ��ر�أة املهم ون�ش ��اطها
املتزايد يف ال�س ��عي ل�صياغة م�ستقبلها يف
البلد .
التظاه ��رات والأعم ��ال الفني ��ة اجلداري ��ة
م ّكنت املر�أة العراقية من ت�ش ��كيل منظومة
جماعية توحد الن�س ��اء ال�ستعادة هويتهن
الوطنية و�إعادة كتابة تاريخهن .
عل ��ى الرغم م ��ن مواجهته ��ن لرف�ض وعدم
موافقة للم�ش ��اركة م ��ن قبل �آب ��اء و�أزواج
خلوفه ��م عل ��ى �س�ل�امتهن  ،ف� ��إن كث�ي�ر من
الن�س ��اء م ��ا زل ��ن ي�ش ��اركن يف التظاهرات
ويف بع�ض الأحيان ب�شكل �سري .
بالن�س ��بة لبع� ��ض الن�س ��اء  ،الالئ ��ي ك ��ن
يف املا�ض ��ي مهم�ش ��ات ب�س ��بب احل ��ركات
ال�سيا�س ��ية  ،ف�إن غياب �أي �أجندة �سيا�سية
وراء ه ��ذه االحتجاج ��ات ه ��و م ��ا دفعه ��ن
للم�شاركة فيها  ،واعتربنها فر�صة للتعبري

ع ��ن �ش ��كاواهم وم ��ا يتطلع ��ون �إلي ��ه م ��ن
م�ستقبل .
ويف جمتمع حيث نادر ًا ما �شهد احتجاجات
ت�ض ��م ن�س ��اء ورجال جنب ًا اىل جنب  ،فان
حقيق ��ة م�ش ��اركة امل ��ر�أة للرج ��ل بال�س ��عي

فيها �ص ��ليب و�أخرى فيه ��ا هالل داللة على
ع ��دم التفريق بني امل�س ��لمني وامل�س ��يحيني
وعلى وجنتها علم العراق  ،وحتمل بيدها
راي ��ة كت ��ب عليها بلغ ��ة انكليزي ��ة عبارة "
�سنفوز " .
وهن ��اك جداري ��ة �أخ ��رى نفذته ��ا �إح ��دى
الر�س ��امات ال�ش ��ابات عل ��ى حائ ��ط نف ��ق
التحري ��ر تظه ��ر فيه ��ا �أم عراقي ��ة ت�ص ��رخ
ال�ست�ش ��هاد ابنه ��ا وخلفه ��ا عل ��م الع ��راق
و�أمامه ��ا ابنه ��ا وه ��و يرف ��ع ي ��ده ملوح� � ًا
بعالمة الن�صر .
يف لوحة �أخرى تنفذها ر�سامة �شابة تظهر
فيها وهي تر�سم راية بالوان زاهية خمتلفة
كتبت عليها عبارات الن�ص ��ر وال�س�ل�ام مع
قب�ض ��ة يد دالل ��ة عل ��ى الق ��وة مرفوعة يف
و�س ��ط اللوحة  .مع جداري ��ة �أخرى يظهر
لنف� ��س الهدف يف ه ��ذه االحتجاجات  ،هو فيه ��ا املطعم الرتك ��ي الذي �أ�ص ��بح �أيقونة
بحد ذاته يعترب اجناز ًا اجتماعي ًا مهم ًا .
لالحتج ��اج و�أطل ��ق علي ��ه جب ��ل �أح ��د وقد
يف عم ��ل جماعي لبع�ض الفنانني جلدارية و�ش ��ح بالعلم العراقي مع ر�سم عجلة التك
داخ ��ل نفق التحرير  ،ر�س ��موا فيه ��ا �أمر�أة توك بجانبه .
�ش ��ابة ترت ��دي يف عنقه ��ا قالدت�ي�ن واحدة
عن ال BBC
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يوميات �ساحة التحرير

متظاهرو العراق يحيون حملة "�صنع يف العراق" ملواجهة
املنتجات امل�ستوردة
 ترجمة حامد �أحمد
ب ��ادر حمتجون عراقي ��ون اىل احياء
حمل ��ة لدعم منتوجات �ص ��ناعة حملية
كج ��زء من جهد كبري مبذول لت�ش ��جيع
ال�سيادة العراقية وال�صناعة الوطنية
.
احلمل ��ة ،الت ��ي ته ��دف اىل ت�ش ��جيع
املواطنني ال�س ��تهالك منتجات عراقية
فقط ،ت�س ��بق تاريخ ��ا ،تاريخ انطالق
حرك ��ة االحتجاج احلالي ��ة التي بد�أت
يف  1ت�شرين االول ،ولكن التظاهرات
التي تدعو اي�ضا اىل ابعاد تدخل دول
اجل ��وار بال�ش� ��أن العراقي مث ��ل ايران
ق ��د اعطت ه ��ذه احلملة زخم ��ا جديدا
لتعزيز اجلانب الوطني ودعم االنتاج
املحلي .
ا�ستغالل ايران لعالقتها التجارية مع
العراق يف مناف�س ��تها للمنتوج املحلي
يف ا�س ��واق الب�ص ��رة وبغ ��داد وبقي ��ة
املحافظ ��ات هو م ��ا دف ��ع باملتظاهرين
العراقيني ملطالبتهم مبقاطعة املنتجات
اخلارجي ��ة .ويرف� ��ض املتظاه ��رون
ب�ش ��كل علن ��ي اعتم ��اد حكومتهم على
منتج ��ات اغلبه ��ا ايراني ��ة وكذل ��ك
منتجات تركية و�صينية .
وكان ��ت مع ��دالت التجارة ب�ي�ن بغداد
وطهران قد تزايدت ب�ش ��كل مطرد منذ
الع ��ام  ،2003حي ��ث جت ��اوزت قيمة
الب�ض ��ائع االيرانية امل�ص ��درة للعراق
للف�ت�رة من كانون الثاين اىل ت�ش ��رين
الث ��اين  2018م ��ا يق ��ارب  12مليار
دوالر .
رغ ��م ان اقت�ص ��اد اي ��ران يق ��ف �ض ��د
اال�س ��تثمار الداخلي لديهم فانهم لي�س
لديه ��م وازع م ��ن ال�س ��عي ال�ض ��عاف
الن ��اجت املحل ��ي العراق ��ي م ��ن خ�ل�ال
ت�ص ��دير ب�ض ��ائعهم با�س ��عار زهي ��دة
ونوعية رديئة جلعل امل�ستهلك العراقي
يق ��دم عليه ��ا لرخ� ��ص ثمنه ��ا وي�ت�رك
االنت ��اج املحل ��ي العراق ��ي .وتتن ��وع
الب�ض ��ائع من م ��واد زراعي ��ة وغذائية

ومعدات ا�س ��تهالكية  .الدعوات خالل
املظاهرات لدعم املنتج املحلي �شجعت
ال�ش ��باب العراقيني للتفك�ي�ر بتحديث
م�ص ��انع بالده ��م واحيائه ��ا وتعزي ��ز
قدراته ��م ال�ص ��ناعية .انه ��م متلهف ��ون
لتحفي ��ز النم ��و االقت�ص ��ادي واالقرار
باهمي ��ة احلف ��اظ على االم ��ن الغذائي
للبلد .
ه ��ذا احلل ��م لي� ��س بجديد .من ��ذ العام
 2014بد�أت وزارة الزراعة العراقية
ب ��ادراج قائم ��ة منع ا�س ��ترياد عدد من
امل ��واد العذائي ��ة .وكان ��ت �آخ ��ر قائمة
من ��ع ا�س ��ترياد ق ��د تو�س ��عت لت�ش ��مل
جمي ��ع منتج ��ات االلب ��ان وال�س ��مك،
يف وقت ب ��د�أ فيه م�س� ��ؤولون بالقول
ان الع ��راق وم ��ا في ��ه م ��ن م ��زارع
وامكاني ��ات بامكان ��ه االعتم ��اد عل ��ى
نف�س ��ه وتوف�ي�ر احتياجات ��ه الغذائية

م ��ن املنت ��وج الوطن ��ي  .ولك ��ن بدون
وج ��ود �س�ت�راتيجية متجان�س ��ة ت�أخذ
بنظر االعتب ��ار عوامل التغري املناخي
التي ت�شكل حتديا وعائقا امام االنتاج

فنان عراقي يوثق "قمع االحتجاجات"
يف مهرجان دويل

 متابعة االحتجاج
�أح ��رز الفن ��ان العراقي ال�ش ��اب،
م�ص ��طفى اله�ل�ايل جائزة �أف�ض ��ل
ممث ��ل يف مهرج ��ان ت�ي�رو الفني
ال ��دويل املق ��ام يف لبن ��ان .وقال
الهاليل �إنه ح�ص ��د جائزة �أف�ض ��ل
ممث ��ل بعد م�ش ��اركته مب�س ��رحية
كمام ��ات فل�ت�ر و�س ��ط م�ش ��اركات

دولي ��ة يف املهرج ��ان .و�أ�ض ��اف
�أنه ��ا" ،جترب ��ة �أردت م ��ن خاللها
نق ��ل ال�ص ��ورة الب�ش ��عة للحكومة
يف قمعه ��ا للتظاه ��رات ب�أ�س ��لوب
اكادمي ��ي حدي ��ث وعمل ��ت عل ��ى
�إ�ش ��راك اجلمه ��ور يف العر� ��ض
ك�أنه يف �س ��احة التظاه ��ر يطالب
بحقه ليكون تفاعليا ب�ش ��كل �أكرب،
ولأب�ي�ن للعامل كيف ميار�س القتل

�ض ��د �ش ��باب ع ��زل �أرادوا وطن� � ًا
فق ��ط" .و�أو�ض ��ح� ،أن "العر� ��ض
الأول كان يف الديواني ��ة ،وم ��ن
ث ��م ُنقل ��ت التجري ��ة �إىل لبنان من
خ�ل�ال مهرج ��ان تريو امل�س ��رحي
الدويل وح�ص ��لت فيه على جائزة
�أف�ضل ممثل وبدوري �أقدم الفوز
هدي ��ة وقربان ��ا ل�ش ��هداء ث ��ورة
العراق وعرفانا لدمائهم النقية".
ي�ش ��ار �إىل �أن الهاليل �شارك بعدة
حمافل م�س ��رحية حملي ��ة ودولية
ممثال عن العراق وح�ص ��د جوائز
مهمة �إ�ضافة �إىل م�شاركته بعر�ض
م�س ��رحي يُحاك ��ي التظاه ��رات
املطلبي ��ة للعراقي�ي�ن قدم ��ه يف
�س ��احة ال�س ��اعة مرك ��ز جتم ��ع
املحتج�ي�ن يف الديوانية .وعرف
اله�ل�ايل بتقدمي ��ه �أعم ��ا ًال تنتمي
مل�س ��رح ال�ش ��ارع وال ��ذي غاب عن
اجلمهور لفرتات طويلة.

يف دي ��اىل امللقبة مبحافظ ��ة الربتقال
�أو �سامراء ال�ش ��هرية بانتاج الرقي او
ال�س ��ليمانية بانتاج االعن ��اب وغريها
كث�ي�ر ،وان دع ��م االنت ��اج املحل ��ي بد�أ
ي ��زداد اك�ث�ر بينم ��ا يرتج ��م ن�ش ��طاء
حمتج ��ون طموحاته ��م نح ��و اكتف ��اء
غذائ ��ي ذات ��ي اىل تغي�ي�رات عملي ��ة
واقعية .
مبتكر موقع "�ص ��نع يف العراق" على
في�س ��بوك قد غمر بطلبات من م�ص ��انع
حملي ��ة وجه ��ات جتاري ��ة للرتوي ��ج
لب�ض ��ائعهم عل ��ى �ص ��فحة الفي�س ��بوك
الت ��ي و�ص ��ل ع ��دد متابعيه ��ا اكرث من
ملي ��ون �ش ��خ�ص .احلملة ه ��ي االوىل
املحلي ،فان �سيا�سات الغذاء الزراعي م ��ن نوعه ��ا لتحدي �س ��لوك امل�س ��تهلك
تكون مت�أثرة بالتدخالت ال�سيا�سية  .وا�ص�ل�اح النظ ��ام الغذائ ��ي الوطن ��ي
هن ��اك حمافظ ��ات عراقي ��ة م�ش ��هورة مب�شاركة م�ؤ�س�سات حملية ومزارعني
مبنتجات زراعي ��ة معينة فيما اذا كان حمليني .

ويق ��وم امل�ش ��رفون على ه ��ذه احلملة
بتطوي ��ر �ش ��بكة عم ��ل تعاوني ��ة تقدم
م�ساعدتها ودعمها مل�صانع حملية .
وكتب مبتكر املجموعة قائال "ر�سالتنا
موجهة ال�ص ��حاب امل�ص ��انع واملعامل
املحلية ،بنف�س الهمة التي عربنا فيها
عن ت�ض ��امننا معكم يف ه ��ذه احلملة،
فان الوقت قد حان بالن�س ��بة لكم لدعم
حركتن ��ا بتوف�ي�ر فر�ص عمل ل�ش ��بابنا
العاطلني عن العمل ".
الدع ��م ال ��ذي مت التعب�ي�ر عن ��ه يف
ال�ش ��وارع ومواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي ب ��د�أ ي�أت ��ي بثم ��اره عل ��ى
جميع امل�ؤ�س�س ��ات وامل�ص ��انع املحلية
اعتبارا من �ش ��ركات �ص ��ناعة االدوية
يف �س ��امراء اىل قطاع �صناعة الألبان
العراقية .
ثالثة �شباب يف حمافظة احللة ن�شروا
اعالن ��ا يف التلفاز ي ��روج عن منتجات
مل�ش ��روبات غازي ��ة حملي ��ة ال�ص ��نع،
وتب ��ادل عراقي ��ون �آخ ��رون ق�ص ���ص
جن ��اح لبداي ��ات ا�س ��تثمارات جتارية
حملية ،وخالل ع�شرة ايام من انطالق
احلملة اكرث من  700عائلة �س ��اهموا
يف تعزي ��ز املنتج ��ات ويف الب�ص ��رة
حتدث ا�ص ��حاب متاج ��ر عن انخفا�ض
ملح ��وظ مبع ��دل �ش ��راء الب�ض ��ائع
االيرانية .
ن�ش ��طاء اطلق ��وا ها�ش ��تاغ بعب ��ارة
"�أتركوها تتعفن" يف ا�شارة ملنتجات
اجنبية منع ا�ستريادها للبلد وتعبريا
منه ��م لتعزيز جانب االنت ��اج الوطني
م ��ن مواد غذائية وزراعي ��ة التي غالبا
ما تك ��ون اك�ث�ر طلب ��ا عليها بالن�س ��بة
للم�س ��تهلك العراق ��ي ع ��ن املنت ��وج
االجنب ��ي  .وبينم ��ا حتظ ��ى احلمل ��ة
بدع ��م �ش ��امل ف ��ان الدع ��وات موجهة
لل�ض ��غط على ال�سلطات لتفعيل قانون
يع ��زز ويحم ��ي االنت ��اج املحلي �ض ��د
امل�ستورد االجنبي .
 عن موقع �أراب ويكلي

في �ضوء الجدل الدائر
حول قانون االنتخابات
ح�سان عاكف
ه ��ل ين�س ��جم �ش ��عار "نريد وط ��ن" مع �ش ��عار الدعوة
اىل تق�س ��يم الوط ��ن انتخابي ��ا اىل مئ ��ات املناط ��ق
االدارية..؟!
"ن ��ازل �آخ ��ذ حق ��ي" و "نري ��د وط ��ن" �ش ��عاران او
مطلبان عبقريان اذهل بهما ال�ش ��بان املننتف�ضون منذ
االول م ��ن اكتوب ��ر املا�ض ��ي مالي�ي�ن العراقي�ي�ن لعمق
م ��ا يحمالنه من معان جت�س ��د حجم املعاناة ال�ش ��عبية
امل�س ��تمرة منذ عقود واملطالب االن�س ��انية واملعي�ش ��ية
واالجتماعية والثقافية وال�سيا�س ��ية التي ت�ش ��غل بال
وحياة ال�شعب.
و�أ�ص ��اب هذان ال�ش ��عاران العميقان املجلجالن جميع
االح ��زاب ال�سيا�س ��ية دون ا�س ��تثناء وكل الطبق ��ة
ال�سيا�س ��ية الت ��ي حكم ��ت الب�ل�اد وادارت �ش� ��ؤونها
من ��ذ التغي�ي�ر يف � ،٢٠٠٣أ�ص ��اباها جميع ��ا بحالة من
الذه ��ول ،وو�ض ��عاها يف قف� ��ص االتهام �أم ��ام حمكمة
ال�ش ��عب ،ال ��ذي اكت ��وى طوي�ل�ا ب�سيا�س ��ات املماطل ��ة
والت�س ��ويف حلكومات بنيت وفق ا�س ���س املحا�ص�صة
والتق�سيم الطائفي الكريه و�سرقت ثرواته.
اليوم حيث يحتدم اجلدل حول �ص ��ياغة قانون جديد
لالنتخابات ،خ�صو�ص ��ا حول امل ��ادة  ١٥من القانون،
ترتفع ا�ص ��وات كثرية يف �سوح االنتفا�ض وحتت قبة
الربملان ،مطالبة بتق�س ��يم العراق اىل دوائر انتخابية
متعددة �إما على م�س ��توى الق�ضاء او على عدد اع�ضاء
جمل� ��س النواب وبالرت�ش ��يحات الفردية� ،ض ��من فهم،
اجده خاطئا وم�ؤذيا لرابطة املواطنة واحلاجة املا�سة
اليها يف واقعنا الراهن ،ولأفق التطور املن�شود لبالدنا
وال�س ��عي لبناء دولة وطنية ع�صرية مدنية تعيد للبلد
هيبت ��ه وكرامت ��ه وحتاف ��ظ على �س ��يادته وا�س ��تقالله
املنقو�صني.
ان النكو� ��ص نحو املطالبة بتق�س ��يم البل ��د اىل دوائر
متع ��ددة بق ��در ع ��دد اق�ض ��ية الع ��راق ،ب ��دال مم ��ا ه ��و
موج ��ود الي ��وم حي ��ث يق�س ��م اىل  ١٨دائ ��رة على عدد
املحافظ ��ات� ،س ��يكون م ��ن �ش� ��أنه �إمن ��اء االنتم ��اءات
الثانوية و�إثارة امل�شاعر؛ اجلهوية والقبلية والدينية
والعرقي ��ة والعائلية ،وكل ذلك �س ��يكون على ح�س ��اب
االنتم ��اء "للوطن الذي يريده املنتف�ض ��ون ونزلوا من
�أجله" ورابطة املواطنة احلقة التي رفعوا من �ش� ��أنها
وج�س ��دوها يف انتفا�ض ��تهم وقدم ��وا مئات ال�ش ��هداء
و�آالف اجلرحى وامل�صابني يف �سبيلها.
وكما ا�ش ��رت يف املن�ش ��ور ال�س ��ابق فانه "يف الظرف
الراهن وكحل و�سط ي�أخذ جانب من مطالب املحتجني،
ان جتري االنتخابات من خالل اعتبار املحافظة ولي�س
الق�ض ��اء دائ ��رة انتخابي ��ة واح ��دة ،والرت�ش ��يح ٪٥٠
فردي ،و  ٪٥٠قوائم ،وفرز اال�صوات يف القوائم عرب
نظام �س ��انت ليغو اال�ص ��لي ( )١دون حتوير او نظام
الباقي االعلى ،واالبقاء على الت�صويت يف اخلارج".

تكرمي ًا لأرواح ال�ضحايا ..ج�سور ذي قار ب�أ�سماء جديدة
العم ��ر ام� ��س ال�س ��بت �إن ��ه "�أوع ��ز �إىل بلدي ��ة
متابعة االحتجاج
النا�ص ��رية ب�إع ��ادة ت�س ��مية ج�س ��ر الزيت ��ون
�أوع ��زت احلكوم ��ة املحلي ��ة يف ذي ق ��ار ،ام�س �إىل ج�س ��ر "�ش ��هداء الزيتون" تكرمي� � ًا لأرواح
ال�س ��بت ،بتغيري ا�س ��م ج�س ��ر الزيتون و�شارع ال�ش ��هداء الذين �س ��قطوا عليه خ�ل�ال اخلمي�س
الرتبي ��ة .وق ��ال نائ ��ب حماف ��ظ ذي ق ��ار �أباذر الدامي ،وكذلك للحفاظ على الت�سمية التاريخية

للج�س ��ر" .و�أ�ض ��اف� ،أنه "�أوعز � ً
أي�ضا بت�سمية احلكومي ��ة� ،أك ��د العم ��ر �أن "�أبن ��اء املحافظ ��ة
�ش ��ارع الرتبي ��ة املمتد من مبن ��ى مديرية تربية املتظاهري ��ن ه ��م الأوىل بتحدي ��د املوع ��د ،لأن
ذي قار �إىل حديقة غازي با�س ��م �ش ��ارع ال�شهيد الو�ض ��ع اال�س ��تثنائي للمحافظة وما تعر�ض ��ت
عمر �سعدون اخلفاجي".
ل ��ه م ��ن �إهم ��ال يفر�ض علينا م�س ��اندة و�س ��ائل
وفيم ��ا يخ� ��ص �إع ��ادة ال ��دوام يف الدوائ ��ر ال�ضغط اجلماهريي".

"خـــــذ ما ت�شــــاء"..

مر�ضى ال�سرطان يطلقون مبادرة لدعم الفقراء من داخل �ساحة تظاهر الديوانية
وا�ص ��لت ال�ش ��رائح املتنوع ��ة داخل
�س ��احات التظاه ��رات فعالياته ��ا
املختلف ��ة البق ��اء زخ ��م التظاه ��رات
الت ��ي انطلق ��ت مطلع ت�ش ��رين الأول
املا�ض ��ي ،فيما �أطلق حماربو مر�ض
ال�س ��رطان مب ��ادرة خريي ��ة لتوف�ي�ر
املالب�س دعم ًا للمتعففني املتواجدين
يف �ساحة االعت�صام بالديوانية.
وذكر النا�شط ح�سن البغدادي ام�س
ال�س ��بت �إن "الغاية م ��ن املبادرة هي
لفت االنظار اىل م�ش ��اركة املحاربني
يف ه ��ذه االحتجاج ��ات ،و�إظه ��ار

جان ��ب العطاء الذي يحتل نفو�س ��هم ه� ��ؤالء املحاربني والذي ��ن يجودون
التي حتارب لأجل البقاء".
الآن مب ��ا ميلك ��ون م ��ن مالب�س ،ولو
و�أ�ض ��اف ان "ه ��ذه اخلط ��وة ه ��ي عل ��ى م�س ��توى ب�س ��يط ،اال �أن ذل ��ك
االوىل م ��ن نوعه ��ا عل ��ى م�س ��توى مبثاب ��ة ر�س ��الة لأ�ص ��حاب ال�ش� ��أن
�س ��وح التظاه ��ر ،ون�أمل بتو�س ��يعها احلكوم ��ي ب�أنك ��م املر�ض ��ى وانت ��م
لت�شمل حمافظات اخرى ت�ضامن ًا مع بحاجة �إىل العالج ولي�س نحن".
املطالب�ي�ن بحقوق العراقيني ،ومنهم ي�ش ��ار اىل ان �س ��احة التظاه ��ر
�ش ��ريحة الأمرا� ��ض امل�ستع�ص ��ية يف الديواني ��ة �ش ��هدت م�ش ��اركات
والتي غالب� � ًا ما تفتقر امل�ست�ش ��فيات وفعاليات تخ�ص �ش ��ريحة املحاربني
احلكومي ��ة اىل االدوي ��ة الت ��ي ملر�ض ال�سرطان� ،إ�ضافة �إىل كرنفال
يحتاجونها".
فن ��ي خ�ص ���ص لدعمه ��م م ��ن قب ��ل
و�أ�ش ��ار اىل "�ض ��رورة االلتفات اىل املتظاهرين.
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