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العراق����ي  الكاريكات����ر  ر�س����ام 
ال�سه����ر خ�س����ر احلمري مل 
يتوقف ع����ن دع����م احتجاجات 
ف����راه يف �سفحت����ه  ت�سري����ن، 
عل����ى الفي�سب����وك يتاب����ع اخ����ر 
ر�سوم����ا  ويق����دم  التط����ورات 
مع����رة عم����ا مي����ر به الع����راق، 
معر�س����ا  اق����ام  ف����رة  وقب����ل 
�سخ����ر  "الكرا�س����ي"  بعن����وان 
فيه م����ن تكال����ب ال�سا�س����ة على 
املنا�س����ب،  يق����ول: "للأ�س����ف، 
الع����راق  الكر�س����ي يف  اأ�سب����ح 
هو حم����ور العملية ال�سيا�سية، 
اأج����ل  م����ن  ا�ستمات����ة  وهن����اك 
الرئا�س����ة والكر�س����ي مبا يعني 
ذلك من نفوذ. املعر�ض يت�سمن 

36 عمل حول علق����ة امل�سوؤول 
بالكر�سي".

احلمري يتح����دث عن م�ساعره 
ي����زور �ساح����ة التحرير  عندم����ا 
ويلتق����ي ب�سب����اب االحتجاجات 
يف����ارق  ال  "الرقي����ب  قائ����ل: 
اأه����ل ال����راأي يف الع����راق، فه����و 
موج����ود بطريق����ة اأو باأخ����رى. 

كر�ّس����ام  اأن����ا  باإم����كاين  ولك����ن 
قلي����ًل  التحاي����ل  كاريكات����ر 
عل����ى الرقي����ب الأق����ول راأيي كما 
يف  التهكمي����ة  وال����روح  اأري����د. 
ر�سومات����ي موج����ودة اأي�سا يف 
ال�سارع العراقي ب�سكل وا�سح، 
فعندم����ا اأزور �ساح����ة التحري����ر 
اأرى النا�����ض الب�سطاء يحملون 

ق����درا م����ن التهك����م وال�سخري����ة 
يفوق قدرة ر�ّسامي الكاريكاتر 

كافة".
وي�سي����ف: "مير الع����راق بفرة 
يف  اأوجه����ا  و�سل����ت  مف�سلي����ة 
وُيخ�س����ى  االأخ����رة.  الف����رة 
اأن يت����م تاأجي����ل االأزم����ة مثلم����ا 
مت تاأجيله����ا �سابق����ا. وال�سع����ب 

يف قم����ة غ�سب����ه، يق����ود الب����لد 
مبنته����ى الب�ساط����ة والفطري����ة. 
واأمتنى اأن ت����وؤدي هذه املرحلة 
اىل نتائج حقيقية تعيد للعراق 
وجه����ه احلقيق����ي. املتظاهرون 
اليوم هم اأنا�����ض يريدون وطنا 
واخت�س����روا كل ال����كلم بجملة  

وطن". "نريد 

 متابعة: االحتجاج 
 

نظم الع�سرات م���ن املتظاهرين، ام�ض اخلمي�ض، وقفة احتجاجية يف �ساحة 
كهرمان���ة و�سط بغ���داد، للمطالبة بالك�سف عن م�س���ر النا�سط املدين حممد 

فا�سل العبودي.
وق���ال مرا�س���ل )االحتج���اج(، اإن الع�س���رات م���ن املتظاهري���ن نظم���وا وقفة 
احتجاجي���ة للك�س���ف ع���ن م�سر العب���ودي ال���ذي اختطف قب���ل يومني عند 
خروج���ه م���ن �ساحة التحري���ر، عائ���دا اإىل منزل���ه يف مدينة ال�س���در �سرقي 

العا�سمة.
واأ�ساف���ت امل�س���ادر، اأن العب���ودي ن�س���ط موؤخ���را يف �ساح���ة التحرير خلل 

التظاهرات اجلارية املطالبة باالإ�سلح واالنتخابات املبكرة.
وكان ع�س���و مفو�سي���ة حق���وق االإن�س���ان، فا�سل الغ���راوي، ك�س���ف االثنني 
املا�س���ي )30 كان���ون االأول، 2019( ع���ن ح�سيل���ة جدي���دة عن ع���دد حاالت 

االختطاف على خلفية التظاهرات.
وق���ال الغراوي يف بي���ان، اإن "املفو�سية وثقت عر فرقه���ا الر�سدية حاالت 
اغتيال وا�ستهداف لنا�سط���ني ومتظاهرين واإعلميني منذ االأول من اأكتوبر 
لع���ام 2019 عل���ى خلفية التظاه���رات حيث بلغ عدد االغتي���االت وحماوالت 

اال�ستهداف )33( حالة قتل على اأثرها )14( واأ�سيب )19(".
واأو�س���ح اأن "اأغلب ح���االت االغتيال كانت بعد عودتهم م���ن �ساحة التظاهر 
وتنوعت با�ستخدام االأ�سلحة النارية والكامتة والعبوات النا�سفة والقنابل 
اليدوي���ة وال�سوتي���ة وهو موؤ�سر خطر النتهاك حق���وق املواطن يف احلياة 

واالأمن واالأمان والراأي والتعبر والتظاهر ال�سلمي".
ودعا "احلكومة والقوات االأمنية لتعزيز حماية املتظاهرين واملحافظة على 
حياته���م وملحق���ة املجرمني امل�سوؤولني ع���ن حاالت االغتي���ال واال�ستهداف 

وتقدميهم للعدالة واالإعلن بكل �سفافية عن نتائج التحقيقات".
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دع���ا نا�سط���ون عل���ى مواق���ع التوا�س���ل 
االجتماع���ي، اإىل تنظيم تظاهرة حا�سدة 
التحري���ر،  �ساح���ة  يف  اجلمع���ة  الي���وم 
و�ساحات االحتجاج االأخرى، احتجاجًا 
عل���ى التاأخ���ر احلا�س���ل يف اال�ستجابة 
وع���دم  ال�سعبي���ة،  التظاه���رات  ملطال���ب 

اختيار رئي�ض جديد للحكومة.
وقال نا�سط���ون اإن "املليوني���ة اجلديدة 
تاأت���ي لل�سغ���ط عل���ى الرمل���ان والكت���ل 
ال�سيا�سي���ة، ب�س���اأن �سرع���ة اال�ستجاب���ة 

للمطال���ب ال�سعبية، وع���دم متييعها على 
وق���ع الت�سعي���د احلا�سل ب���ني الواليات 
املتح���دة واإي���ران، خا�سة بع���د االأحداث 
الفت���ات  املحتج���ون،  ورف���ع  االأخ���رة، 
دع���ت اإىل جتهيز، "البب�س���ي"، كناية عن 
اال�ستع���داد، الأي ط���ارئ، يف ح���ال قامت 
ال�سلط���ات باإطلق الغاز امل�سيل للدموع. 
كما طال���ب املحتجون، بتجهيز "اخلوذ" 
للنط���لق يف التظاه���رة.   حي���ث اأطلق 
نا�سط���ون ومدون���ون و�س���م "#جهز_
خوذت���ك والبيب�سي"، يف اإ�سارة اإىل بدء 
مرحلة جديدة م���ن التظاهرات العراقية 
الت���ي م���ن املفر����ض اأن ت�سهد، ي���وم غد 

للمطالب���ة  مليوني���ًا،  اجلمع���ة ح�س���ورًا 
برئي����ض حكومة جدي���دة ينا�سب طموح 

املحتجني.
اإىل  الداع���ي  اجلدي���د  الو�س���م  ويه���دف 
حت�س���ر اخل���وذ، اإىل توعي���ة املحتجني 
ب�ساأن اأي اعتداء قد يتعر�سون له اأو عنف 
م���ن قبل قوات االأم���ن اأو امللي�سيات التي 
حتمي املنطق���ة احلكومي���ة "اخل�سراء" 

و�سط العا�سمة بغداد.
تداوله���ا  م�س���ورة  مقاط���ع  وكان���ت 
الثلث���ة  االأ�سه���ر  خ���لل  نا�سط���ون، 
املا�سي���ة، ق���د اأو�سحت مقت���ل الع�سرات 
من املتظاهرين ب�سبب القنابل الدخانية 

جت���اه  االأمني���ة  الق���وات  قذفته���ا  الت���ي 
املحتجني، ب�سكل مبا�سر واأحيانًا باحتاه 
الروؤو����ض، وت�سمن���ت م�ساه���د دموي���ة، 

متثلت باخراق القنابل للجماجم.
وت�س���ر االإح�س���اءات غ���ر الر�سمية يف 
العراق، اإىل اأن اأعداد قتلى االحتجاجات 
الت���ي انطلق���ت يف االأول م���ن اأكتوب���ر/ 
ت�سري���ن االأول املا�س���ي، جت���اوزت 600 
قتيل واأكرث من 25 األف جريح، وال تزال 
اأعمال العنف واالغتي���االت واالختطاف 

واالإخفاء متوا�سلة يف بغداد.
من جهة اخرى طالبت بعثة االأمم املتحدة 
يف العراق "يونام���ي"، ام�ض اخلمي�ض، 

مبحا�سب���ة اجله���ات الت���ي تق���وم بتهديد 
واختطاف وقتل املتظاهرين، و�سرورة 
عل���ى  االقليمي���ة  التط���ورات  توؤث���ر  اأاّل 

االأولويات املحلية ومطالب االإ�سلح.
وقال���ت ممثلة االأمم املتح���دة يف العراق 
جينني هيني�ض بل�سخارت يف بيان تلقت 
)االحتجاج( ن�سخة منه، ام�ض اخلمي�ض، 
اإنه "ينبغي اأاّل تطغى التطورات االأمنية 
املحلي���ة  االأولوي���ات  عل���ى  االإقليمي���ة 

ومطالب االإ�سلح".
"يج���ب  اأن���ه  بل�سخ���ارت  وا�ساف���ت 
االإ�سغ���اء اإىل �سوت ال�سع���ب الذي عّر 
عنه بطريقة �سلمية، ويجب وقف اأعمال 
القت���ل واخلط���ف وا�ستخ���دام الذخ���رة 
املتظاهري���ن  �س���د  والتهدي���دات  احلي���ة 
ويج���ب اأن تت���م حما�سب���ة مرتكب���ي هذه 

االأعمال". 
وتابع���ت، "يج���ب ايقاف عملي���ات القتل 
واالختط���اف وا�ستخدام الذخرة احلية 
والتهدي���دات �س���د املتظاهري���ن، ويجب 

ايقاف مرتكبي اجلرائم".
فيم���ا اأك���دت املفو�سي���ة العلي���ا حلق���وق 
االن�س���ان، بان احلكومة يج���ب ان تكون 
ج���ادة يف حماي���ة وتعزيز حري���ة الراأي 
والتعبر وحماية املتظاهرين ال�سلميني 
لعملي���ات  امللح���وظ  االرتف���اع  ظ���ل  يف 
االعتداء والقتل واالختط���اف والتنكيل 
ال�سلمي���ني  للمتظاهري���ن  والتهدي���د 
الف���رة  يف  وخ�سو�س���ا  والنا�سط���ني 
االأخرة يف حمافظات ) بغداد، الب�سرة، 

كربلء، وذي قار( .
حلق���وق  العلي���ا  املفو�سي���ة  وطالب���ت 
االن�س���ان احلكوم���ة واالجه���زة االمني���ة 
ب�سمان حماية �ساحات التظاهر و�سون 
ومن���ع  ال�سلمي���ني  املتظاهري���ن  حي���اة 
 )38( بامل���ادة  عم���ل   ، عليه���م  االعت���داء 
م���ن الد�ست���ور الناف���ذ والت���ي كفلت حق 
التعبر ع���ن الراأي والتجم���ع والتظاهر 
ال�سلم���ي، والتعاون يف حتقيق مطالبهم 

امل�سروعة.

وقفة احتجاجية و�شط بغداد 
تطالب بالك�شف عن م�شر نا�شط 

خمتطف 

والبيب�سي" خوذتك  "جهز 

االحتجاجات ت�شتعيد زخمها بالدعوة لتظاهرة مليونية
 االأمم المتحدة: يجب اإيقاف القتل واالختطاف وا�ستخدام الذخيرة الحية �سد المتظاهرين
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لتف�س���ر ال�سل���وك ال�سيا�س���ي باأنواع���ه، فاإنن���ي اأحتدث 
با�ستم���رار عن منظومات �سيا�سي���ة )اأي بنى اأو �سياقات 
�سامل���ة( تعيد �سهر االأف���راد داخلها �سمولي���ًا ليت�سرفوا 
وف���ق اإملءاته���ا و�سروطها حتى لو اأت���ى ذلك بال�سد من 
اخل�سائ����ض ال�سخ�سي���ة له���وؤالء االأف���راد. اإال اأن ذلك ال 
مين���ع من الق���ول اأي�س���ًا اإن ال�سياق املنظوم���ي ميكن اأن 
يتاأث���ر هو االآخ���ر ب�سلوك ه���وؤالء االأف���راد وخ�سائ�سهم 
ال�سخ�سي���ة، ول���و بن�س���ب حم���دودة. فال���كل هن���ا يرز 
بو�سف���ه اأكر م���ن االجتماع امليكانيك���ي للأجزاء، مثلما 
اأن االأج���زاء ق���د متتل���ك اأهمي���ة ن�سبية معين���ة يف اإظهار 
�سفات ال���كل وهويته. اإنها جدلي���ة الكليات واجلزئيات 

يف تفاعلها املتبادل اللنهائي.
وطبقًا لهذه الروؤية ميك���ن مقاربة ال�سخ�سية ال�سيا�سية 
)ولي�ض الفردية اأو االجتماعية( لل�سيد عادل عبد املهدي 
بو�سفه���ا اأمنوذج���ًا لل�سل���وك ال�سيا�سي املعت���ل الذي مل 
ينت���ج عن اإم���لءات املنظوم���ة ال�سيا�سي���ة الفا�سدة التي 
ج���اءت به فح�سب، وهذا هو العامل االأكر، بل هو ناجت 
اأي�س���ًا عن منط �سخ�سيته و�سمات���ه وعملياته االإدراكية 
اأداء تل���ك  واالنفعالي���ة، وتاأث���ر كل ذل���ك ارتدادي���ًا يف 

املنظومة.
فف���ي اللحظة احلرجة الت���ي كان فيها العراق يحتاج اإىل 
زعي���م يحرم ذاته ال�سيا�سية بدرجة مهمة، اأي قادر على 
م�ساءل���ة نف�س���ه وحما�سبته���ا، جاءه �سخ����ض اعتاد على 
تبديل والءاته املعتقدية ط���وال مراحل عمره ال�سيا�سي 
اإىل حد اللمب���االة القيمية نحو امتلك �سورة �سيا�سية 
ثابتة اأمام نف�سه ناهيك عن االآخرين. وهو يف ذلك يقرب 
م���ن ا�سطراب تف���كك ال�سخ�سية – باملعن���ى االجتماعي 
ال ال�سري���ري- وتعدده���ا ع���ر الزم���ن، اإذ اأ�سبح يعاين 
من فق���دان َمَر�س���ي لهيبته الذاتي���ة، ما اأت���اح للمنظومة 
ال�سيا�سي���ة اإعادة ت�سكي���ل مواقفه وف���ق اإملءاتها، دون 
مقاومة ُتذكر منه، ودون اأن حتتاج ملمار�سة درجة عالية 

من ال�سغوط والتاأثرات عليه.
ه���ذا االفتق���ار لل�سعور بالكرام���ة ال�سيا�سي���ة ال�سخ�سية 
بل���غ درجته الق�س���وى يف عج���زه االإدراك���ي ال�ستيعاب 
مفه���وم ال�سيادة الوطني���ة اأو الدولتي���ة، اإذ بات يتعامل 
م���ع االنته���اكات االأمريكي���ة واالإيراني���ة الفظ���ة للإط���ار 
ال�سي���ادي للع���راق، وما �سب���ق ذلك ورافقه م���ن اخراق 
اجلماع���ات امل�سلح���ة للدول���ة وهيمنته���ا عل���ى مفا�سلها 
االقت�سادي���ة واالأمنية مب���ا فيها مكتب رئي����ض الوزراء، 
كم���ا لو اأنه���ا م�سكلت يومي���ة عابرة بني اأف���راد عاديني، 
فيعم���ل على اال�ستطراد لتو�سيفها لفظيًا – يف خطابات 
ممل���ة- وبلغ���ة ج�سد تعّر ع���ن ده�سة مفتعل���ة، وت�سليم 
قدري مبا يح���دث، وا�ستذكار مقل���وب للأحداث يف غر 
ت�سل�سله���ا االأ�سل���ي، وتق���دمي مقرح���ات �ساذج���ة حل���ل 

اأزمات م�ستع�سية.
اإن ه���ذا التف���كك التع���ددي ب�سخ�سيت���ه ال�سيا�سي���ة مب���ا 
رافق���ه من افتق���ار الحرام ال���ذات ال�سيا�سي���ة وللكرامة 
ال�سيا�سية، مع رغبة م�ستميتة للتم�سك مبمار�سة ال�سلطة 
حت���ى لو ب�سكل وهمي اأو زائف، ودون اأي ميل للعتذار 
اأو االع���راف بالتق�س���ر، ت�سكل جميع���ًا بنية مفاهيمية 
قيمي���ة جامعة ميكن ت�سميته���ا ب�"االنتهازية ال�سيا�سية" 
Political Opportunism.  وه���ي تت�س���ل وظيفي���ًا 
ببنية اإدراكية- انفعالية اأخرى هي "اخلرف ال�سيا�سي" 
Political Dementia اأي نزعت���ه لتاأوي���ل الوقائع يف 
غ���ر �سياقها، واإنكار م�سوؤوليت���ه ال�سيا�سية والقانونية 
عن جرائم قتل املحتجني وا�ستهدافهم، مع برود عاطفي 
حي���ال اآالم النا�ض، وجتاهٍل جلذري���ة االأزمات، وت�سفيه 
االآراء امل�س���ادة، والتم�سك بوهم املع�سومية، والتهومي 
و�سوا�سيًا يف عامل���ه الذاتي املنقطع ذاكراتيًا عن احلياة 
االجتماعي���ة، وحت���ى حينم���ا يق���ارب الواق���ع ال�سيا�سي 
اأحيانًا يف حلظات نادرة، فاإنه �سرعان ما يغادره مهرواًل 

اإىل ت�سوراته النمطية املغلقة.
لل�سل���وك  املجه���ري  ال�سيكولوج���ي  التحلي���ل  ه���ذا  اإن 
ال�سيا�س���ي الف���ردي، ال يلغ���ي اأهمية ال�سي���اق ال�سيا�سي 
ال�سامل واملعقد للأحداث مبا يت�سمنه من م�ستويات اأقل 
جمهرية واأك���رث فوقية للتحليل، بل يندمج معه يف اإطار 
تفاعلي-تكاملي. فاملنظومة الفا�سدة تتيح فر�سًا موؤكدة 
الأفراد معتلني الخراقها ب���ل للتحكم بها واإدارتها. ويف 
الوق���ت ذات���ه، فاإن ه���وؤالء االأف���راد يوظف���ون اعتلالتهم 

ال�سخ�سية لتجذير ف�ساد املنظومة وماأ�س�سته.
ول���ذا، ف���اإن عب���د امله���دي بافتق���اره اإىل ح����ض اإدراك���ي 
وعاطف���ي باحلد االأدن���ى ملفهوم ال�سي���ادة الوطنية، اإمنا 
ي���وؤدي –تلقائيًا- وظيفت���ه الذاتية امل�ستق���ة مو�سوعيًا 
م���ن اأداء املنظوم���ة االإ�سلموي���ة الفا�س���دة التي قو�ست 
�سلف���ًا اأي اإمكانية فعلية لتج�سيد �سي���ادة الدولة وكرامة 

املواطن وهيبة الوطن.

عن ال�سيادة و�سجونها...

عبد المهدي: بين االعتالل 
ال�شيا�شي وف�شاد المنظومة..!

عد�سة: حممود روؤوف

• ذي قار 
متظاهرو النا�سرية يتحدون 

اإجراءات االأمن الم�سددة 
ويتدفقون اإلى �ساحات االعت�سام

تدف���ق املتظاه���رون م���ن اأنح���اء خمتلفة 
مبدينة النا�سرية اإىل �ساحات االعت�سام 

جمددًا رغم اإجراءات االأمن امل�سددة.
واقتحمت ق���وات االأمن �ساحة االعت�سام 
مبنطقة احلبوبي و�سط مدينة النا�سرية 
وقامت بف�ض التظاهرات بالقوة ما اأ�سفر 

عن �سقوط قتلى وجرحى.
و�س���ارع املتظاه���رون اإىل اإع���ادة ن�س���ب 
اخلي���ام يف منطق���ة احلبوب���ي وتردي���د 
هتاف���ات مناه�س���ة للق���وات االأمنية التي 

فر�ست اإجراءات اأمنية غر م�سبوقة.
يف  احلبوب���ي  �ساح���ة  معت�سم���و  وكان 
لي���ل  احتفل���وا   ق���د  النا�سري���ة،  مدين���ة 
الثلثاء املا�سي، بتمكنهم من �سد هجوم 

�سنته عليهم جماميع م�سلحة.
خي���م  امل�سلح���ة  العنا�س���ر  وهاجم���ت 

لي���ل  م���ن  متاأخ���ر  وق���ت  يف  االعت�س���ام 
الثلث���اء، ومتكن���ت م���ن ا�ساب���ة عدد من 
املعت�سم���ني واإحراق اخلي���م. فيما �سنت 
�سفحات الكروني���ة و�سخ�سيات مقربة 
م���ن تل���ك املجامي���ع، حم���لت حتري����ض 

وت�سجيع.
ون�سر ال�ساع���ر الكربلئي نوفل ال�سايف 
عل���ى �سفحت���ه يف في�سب���وك، م�ساهد من 
داخ���ل �ساح���ة احلبوبي تظه���ر ا�ستمرار 
م�س���ن  رج���ل  يظه���ر  فيم���ا  االعت�س���ام، 
يحمل العل���م العراقي ويو�س���ي ال�سباب 

بال�سمود.
واألقى ال�س���ايف كلمات اأثن���اء بث فيديو 
مبا�س���ر، اأكد فيها اأن املتظاهرين ما زالوا 
يف اأماكنه���م واأنه���م متكن���وا م���ن جتاوز 
كام���رات  ووثق���ت  املُباغ���ت.  الهج���وم 
املعت�سم���ني حلظ���ة الهجوم ال���ذي �سنته 
العنا�س���ر امل�سلحة عل���ى ال�ساحة، والذي 
ب���ني  اال�ساب���ات  م���ن  ع���دد  ع���ن  اأ�سف���ر 

املعت�سمني.

• وا�شط 
متظاهرون يطالبون باإقالة 

قائد ال�سرطة 

احتج املئ���ات من املتظاهري���ن يف مدينة 
الك���وت مطالب���ني باإقال���ة قائ���د ال�سرطة؛ 
اأم����ض  اطلقه���ا  تهدي���دات  عق���ب  وذل���ك 
اإنه���اء االحتجاجات  االربعاء ب�س���رورة 

ال�سعبية.
وظه���ر قائد �سرط���ة وا�س���ط العميد علي 
ح�س���ني هليل يف مقط���ع فيدي���و متوعدًا 
اللعب���ة انته���ت( وال  ب����)ان  املتظاهري���ن 
يوج���د بع���د االآن قط���ع للط���رق واإغ���لق 
للمدار����ض، و�سنعتق���ل كل م���ن ميث���ل ما 

يعرف بفوج مكافحة الدوام.
م���ن  املئ���ات  جتم���ع  ذل���ك  اث���ر  وعل���ى 
�سرط���ة  قي���ادة  مق���ر  اأم���ام  املتظاهري���ن 
وا�سط يف �ساعة متاأخرة اأم�ض االربعاء، 
للمطالب���ة باإقالة قائد ال�سرطة على خلفية 

ت�سريحاته املثرة للجدل.

• كربالء 
قوات االأمن تطلق الر�سا�س الحي 

على المحتجين

اأطلق���ت ق���وات االأم���ن يف حمافظ���ة كربلء 
�س���د  الغ���از  وقناب���ل  احل���ي  الر�سا����ض 

املتظاهرين.
وبح�سب مقط���ع فيديو اأظه���ر اطلق قوات 
االأم���ن الر�سا����ض احلي وقناب���ل الغاز �سد 

املتظاهرين يف مدينة كربلء.
ومل يت�س���ن التاأك���د ع���ن ح�سيل���ة اخل�سائ���ر 
فيم���ا فر�س���ت  امل�سادم���ات؛  ع���ن  الناجم���ة 
قوات االأم���ن اإج���راءات م�س���ددة تزامنًا مع 
التظاه���رات ال�سعبي���ة الت���ي عم���ت كرب���لء 

م�ساء اأم�ض االول االربعاء.

• الب�شرة 
م��ن  بالق�سا���س  تتوع��د  ع�سائ��ر 
"جماعات " ت�ستهدف المتظاهرين

الب�س���رة  حمافظ���ة  ع�سائ���ر  توع���دت 
" التابعة للحزاب  امل�سلح���ة  "ااجلماع���ات 
والتي هاجمت �ساحات االعت�سام واأ�سرمت 

النار يف اخليام.
وقال احد �سيوخ الع�سائر يف مقطع فيديو: 
"ن�ستنكر قيام ملي�سيات االأحزاب مبهاجمة 
خي���م االعت�س���ام واأ�سرموا الن���ار يف العلم 

العراقي".
هاجم���ت  الت���ي  امللي�سي���ات  اأن  واأ�س���اف 
اأمني���ة  عنا�س���ر  ت�س���م  كان���ت  املتظاهري���ن 
ورجال دي���ن. حمذرًا "االأح���زاب ال�سيا�سية 

بعدم اخراق التظاهرات جمددًا".
وقامت جماميع م�سلحة يوم الثلثاء املا�سي  
مبهاجم���ة �ساح���ة االعت�س���ام يف الب�س���رة 

واأ�سرمت النار يف خيم املعت�سمني.
م���ن جهة اخرى اأقامت فرق���ة "حب العراق" 
الفني���ة يف حمافظ���ة الب�س���رة، اأخ���را يف 
�ساحة االحتجاج مبرك���ز املحافظة، كرنفاال 
حمل عنوان "رد اجلميل" مهدى اإىل �سهداء 

انتفا�سة ت�سرين.
ت�سم���ن املهرج���ان فعاليات منوع���ة، �سملت 

فق���رة ق���راءات �سعري���ة، وعر�س���ا م�سرحيا 
واأوبريت���ا غنائي���ا، ف�سل ع���ن معر�ض ر�سم 

حر، وبازار للأعمال اليدوية واملاأكوالت.
اإن  ق���ال،  الطي���ب  ع���لء  املهرج���ان  مدي���ر 
املهرجان القى �س���دى وا�سعا يف املحافظة، 
و�س���ط م�ساركة ع���دد كبر م���ن املواهب يف 
ال�سع���ر والر�س���م، مبين���ا اأن ه���ذا املهرج���ان 
تقيمه الفرقة لل�سن���ة التا�سعة على التوايل، 
وانه���ا خ�س�سته هذا العام ال�ستذكار �سهداء 

انتفا�سة ت�سرين يف الب�سرة.
يحم���ل  كان  املهرج���ان  اإن  قائ���ل  واأ�س���اف 
اأ�سم���اء و�سع���ارات اأخرى خ���لل ال�سنوات 
املا�سي���ة، لكن هذا العام اأطلق عليه "كرنفال 
رد اجلميل" اإكراما لدماء �سهداء االنتفا�سة، 
م�س���را اإىل اأن ريع الكرنف���ال �سيذهب لدعم 

�ساحات االعت�سام.

• النجف 
فعاليات فنية في �ساحة 

االحتجاج 

�سهدت �ساحة احتجاج مدينة النجف )�ساحة 
ال�سدري���ن(، اليوم���ني املا�سي���ني، فعالي���ات 
ون�ساط���ات منوعة، كان م���ن بينها مهرجان 
�سع���ري – فني حمل عنوان "مهرجان ثورة 

احلق".
املهرج���ان ال���ذي اأقام���ه طلبة كلي���ة الربية 
املختلط���ة بالتعاون م���ع املعت�سمني، �ساهم 
فيه العديد من ال�سعراء والفنانني ال�سباب.

وطالب امل�ساركون يف املهرجان وح�سوره، 
رئي����ض اجلمهورية باختيار رئي�ض للوزراء 
مطابق للموا�سفات الت���ي طرحتها �ساحات 

االحتجاج.
م���ن  ع���دد  �س���كل  �سل���ة،  ذي  �سي���اق  ويف 
املعت�سمني فرق���ا جوالة قامت بطرق اأبواب 
"املي���لد"  اأحي���اء  يف  املواطن���ني  من���ازل 
و"املهند�س���ني" و"الن�س���ر" و"الع�سك���ري" 
و"املكرم���ة" و�سط النج���ف، ووزعت عليهم 
بطاقات دع���وة اإىل امل�ساركة يف االعت�سام، 
وم�ساندة املعت�سمني م���ن اأجل االإ�سراع يف 

حتقيق الن�سر على الفا�سدين.

 ذي قار / ح�سني العامل

احلبوب���ي  �ساح���ة  يف  املتظاه���رون  ردد 
بالنا�سري���ة عق���ب هج���وم امل�سلح���ني عل���ى 
خي���م االعت�سام  يف مي���دان التظاهرات ليلة 
)7 كان���ون الث���اين 2020( حي���ث ا�سي���ب 
8 ا�سخا����ض واح���رق م���ا ال يق���ل ع���ن  6 
الهتاف���ات واالهازي���ج   م���ن  العدي���د  خي���ام  
الثوري���ة واحلما�سية من بينه���ا )عالوا بينه 
يح�س���ني ا�سهد( و)بال���روح بال���دم نفديك يا 
ع���راق( و)ال�چ����ادر �سنه���ي ال�چ����ادر نبن���ي 
ح�سينيات( وال�چ�ادر ه���و خيمة االعت�سام، 
ويف االهزوج���ة االخرة يع���ر املتظاهرون 
ع���ن ا�ستهانته���م باخل�سائ���ر الت���ي تعر�سوا 
له���ا وباخلي���ام الت���ي احرق���ت كونه���م على 
ا�ستع���داد الن�س���اء ابنية متاث���ل احل�سينيات 
الت���ي هي ابنية من الطاب���وق والبناء اجليد 
ت�ستخدم ال�ستقبال الزوار واقامة املنا�سبات 

الدينية واالجتماعية كالفواحت.
كما هتفوا يف نف�ض الليلة وهم ي�سولون يف 

�ساحة التظاهرات باحلبوبي  :

هاي هاي النا�سرية 
كلهم اخل�ض وحميه 
هاي هاي النا�سرية 

منوت واحد منوت ميه
هاي هاي النا�سرية 
ثورة الع�سرين هيه 
هاي هاي النا�سرية 

ابد ال ترجع اليه 
هاي هاي النا�سرية
خلي ثورتكم قويه 

هاي هاي النا�سرية

والله ما ي�كدر عليه 
هاي هاي النا�سرية
جابوا ذيولهم عليه 
هاي هاي النا�سرية
ابقه قافل عالق�سيه

ويختم املتظاهرون هتافاتهم بالقول )اليوم 
نخلي العايل ما نامي ليله(.

فيما هت���ف متظاه���رو �ساح���ة احلبوبي يف 
الي���وم الت���ايل للهجوم على خي���م االعت�سام 

اي يف يوم ) 8 كانون الثاين 2020( :
)فن العايل يو�سل ِليَه اليوم اأك�عد بال�چ�ادر( 
وذلك يف حتدي للم�سلحني الذين ا�ستهدفوا 
خيم االعت�سام. وكذلك هتفوا )الطر ايحط 
ويبي����ض م���ا ث���ارت چيل���ه(، اي ان مي���دان 

االعت�سام بات اآمنًا ما داموا هم فيه حتى ان 
الطر �سار يلوذ به ويبني ع�سه من دون ان 

تفزعه اطلقة غادرة.
يف حني ردد املتظاهرون يف �ساحة التحرير 
ببغداد عق���ب �سماعهم خر هجوم امل�سلحني 
عل���ى خي���م االعت�س���ام يف �ساح���ة احلبوبي 
بالنا�سري���ة ليلة )7 كانون الثاين 2020(: 

)بالروح بالدم نفديج يا ذي قار(. 

اأم����ا متظاهرو النجف فق����د وجهوا ر�سالة 
ت�سامنية م����ن �ساحة اعت�سام النجف اىل 
ذي قار وذلك بعد اقل من �ساعة من هجوم 

امل�سلحني وج�سدوها بهتافهم:  

هاي ذي قار االبية  
�سيف بيد املرجعية  

ابطالها ترد العدا  
والنجف اإلها �ساندة  

عن����د  الب�س����رة  متظاه����رو  ه����ب  فيم����ا 
�سماعهم خر هج����وم امل�سلحني على خيم 
االعت�س����ام يف �ساح����ة احلبوب����ي وهتفوا 
)الب�س����رة وياچ حت����ارب مو�����ض بوحدچ 
ي����ا ذي ق����ار( وذل����ك يف ر�سال����ة ت�سامنية 
تعر عن التلحم الثوري بني املحافظات 

العراقية.
�ساح����ة  يف  التظاه����رات  مي����دان  وكان 
اىل  تعر�����ض  ق����د  بالنا�سري����ة  احلبوب����ي 
عن����د  جمهول����ون  �سن����ه  م�سل����ح  هج����وم 
ال�ساع����ة العا�س����رة م����ن لي����ل الثلث����اء )7 
كان����ون الث����اين 2020( م����ن جه����ة ج�سر 
احل�س����ارات وقاموا بفتح الن����ار واإطلق 
الر�سا�ض احل����ي بكثافة على مدى ن�سف 
�ساع����ة م����ا ادى اىل ا�ساب����ة 8 متظاهرين 
بجروح خمتلفة وحرق 6 خيام، فيما اتهم 
نا�سط����ون يف جم����ال التظاه����رات احزاب 
ال�سلط����ة وف�سائل م�سلحة بتدبر الهجوم 
على خلفية منع مرور موكب ت�سييع رمزي 
لقائد قوة القد�ض االيراين قا�سم �سليماين 
ونائ����ب رئي�ض هيئة احل�س����د ال�سعبي ابو 
مه����دي املهند�����ض يف �ساح����ة التظاه����رات 

و�سط النا�سرية.

اأهازيج وهتافات المتظاهرين في ذي قار والمحافظات عقب 
هجوم الم�شلحين على خيم االعت�شام في �شاحة الحبوبي

موجز اأنباء المدن الثائرة 



علي ريا�س

موطني.. موطني..
اجللُل واجلماُل وال�سناُء والبهاُء

يف ُرباْك.. يف ُرباْك
ع���ام 2003، كنُت اأغني لك ن�سيًدا اآخر، وكنَت 
بينم���ا جتلد ظه���رك ال����b52  والتورنيدو وال�
f16، جميًل يف عيني، حني امتد مرج مدينة 
اللطيفي���ة على مدى عين���ي الطفل ذو ال�سنوات 
الع�س���ر، وكنَت �سنًيا بهًيا حتى حني فجر الرتل 
االأمريك���ي خم���زن الذخائ���ر على طري���ق بغداد 
اجلنوبي، و�سب���ب يل �سفًرا �سار يبلغ اليوم 

من العمر 16 عاًما. 
واحلياُة والنجاُة والهناُء والرجاُء

يف هواك.. يف هواك
واأردت ل���ك احلياة والنجاة، لكن���ك مل تنُج ومل 
متت، راأيت دمك يلطخ اأحلم مراهقتي، ي�سوه 
قم�سان ال�سباب البي�ض، ويحرق �سنني ربيعي 
كمدخنة معطلة. ومل تهناأ، لكن رجائي بك عا�ض 
كنخلة تق���اوم جنون الطق����ض وجفاف االأر�ض 
وخ���ذالن الزارع، وبق���ي ه���واوؤك وهواك مير 
ع���ر ناف���ذة خرب���ة يف قلبي، ويح���رك كل غبار 

يركد على ا�سمك املحفور عميًقا هناك.
هل اأراْك.. هل اأراْك..

ًما؟ ًما وغامًنا مكَرّ �ساملًا منَعّ
هل اأراْك.. يف علْك

ماْك؟ ّ ماْك؟.. تبلغ ال�سِ ّ تبلغ ال�سِ
موطني.. موطني

وكنُت بعد اأن حفظت ن�سيدك اجلديد، اأ�ساأل كما 
ت�ساءل طوقان عن جرحه املجاور جلرحي: هل 
اأراك �ساملًا منعًما؟ اأ�ساأل و�سا�سة التلفاز تت�سح 
باخل���ر العاج���ل الذي اختزل نف�س���ه مبا يكفي 
ليحم���ل 100 نع����ض اأو اأقل اأو اأكرث يف �سريط 
اأحمر �سغر وقبيح. هل �ستعلو جمدًدا؟ وكانت 
بغداد تغطي وجهها بالرقع خجًل من تاريخها 
النا�س���ع، ومدنك تت�سح ب�س���واد الفقد وهياكل 
اخل���راب، ونهراك يحملن على وجهيهما جثث 

املغدورين ودمك ودمنا.
 موطني.. موطني

ه اأن ت�ستق�َلّ اأو يبيْد ال�سباُب لن يكَلّ هُمّ
ن�ستقي من ال�ردى ولن نكون للعدى

كالعبيد.. كالعبيد
لكننا وحق ح���روف ا�سمك وحرائقك وخرائبك 
الباه���ر وحا�س���رك  اأم�س���ك  ومقاب���رك، وح���ق 
امل�سل���وب، مل نكل يا موطن���ي، ورويناك بالدم 
مرة اأخ���رى لت�ستق���ل اأو نبي���د، �سابقن���ا املوت 
و�سربنا كاأ�سه وب�سقنا بوجه اأعدائك وما ُذللنا 

اأو تركناهم ليذلوك.
دا ال نريْد.. ال نريْد.. ذَلّنا املوؤَبّ

دا.. ال نريْد.. بل ُنعيْد وعي�َسنا املنَكّ
جمَدنا التليْد.. جمَدنا التليْد

موطني.. موطني
ذي رايت���ك عل���ى ج�س���ور عرو�س���ك العبا�سي���ة 
بكامل �سحرها خفاقة، وذي حناجرنا تقطع لك 

عهد الفداء.
موطني.. موطني

احل�ساُم والَراُع ال الكلُم والنزاُع
رمُزنا.. رمُزنا..

ذي �سواعدنا اخلالية اإال من قب�سة الثائر الذي 
يختن���ق الدخان ب���ني اأ�سابع���ه، وذي روؤو�سنا 
مرفوع���ة ب���ك وبثورت���ك، فل���م نب���ق راي���ة غر 

رايتك، ومل نتبع ا�سًما غر ا�سمك.
جمُدنا وعهُدنا وواجٌب من الَوفا

يهّزنا.. يهّزنا
الأن���ك اأن���ت ولي�ض �س���واك، م���ن ي�سق���ي البحر 
وتعط����ض اأر�س���ه، واأنت من يتع���رث التائه فيك 
باأث���ر نب���ي اأو تاري���خ مملك���ة، واأنت م���ن كلما 

�ساقت نردد: لدينا العراق.
نا.. نا.. عُزّ عُزّ

ُف ورايٌة ُترفرُف غايٌة ُت�سِرّ
الأن���ك الكنز الذي يغ���وي الغرب���اء، والدم الذي 
ل���ه اأذن ول�س���ان وذاك���رة، وال�ساع���ر ال���ذي كل 
�س���ر على اأر�سه ح���زن، وكل معنى في���ه ُماأول 

للوجع.
يا َهناْك يف ُعلْك

قاهًرا ِعداْك.. قاهًرا ِعداْك
موطني

والل���ه �سنقه���ر ع���داك.. فق���ط ك���ن معن���ا اأيه���ا 
الوطن.

http://www.alihtijaj.com    Email: info@alihtijaj.com
العدد)67( ال�سنة االوىل - اجلمعة )10( كانون الثاين  2020

عد�سة: حممود روؤوف
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حوار �شخ�شي
مع الن�شيد الوطني

 علي الكرملي 

يتنّف�ض ال�سعر ويعي�ض الأجله، ال يوجد 
يف راأ�سه غر ال�سعر، يف ال�سهيق حا�سٌر 
ُه جيء به  مع���ه، ويف الزفر اأي�س���ًا. كاأنَّ
ة  ي�سَ لهذه احلياة م���ن اأجل تل���َك اخل�سّ
ة يح�سده  ي�سَ َح�س���رًا، وياَلها م���ن خ�سّ
عليه���ا كثرون، فلي�ض كل اأحد ي�ستطيع 

من ال�سعر. 
حيات���ه لي�س���ت كما حياة بع����ض �سَعراء 
ال�سع���ر  م���ن  جَعل���وا  الذي���ن  ال���رف 
)و�سيَلًة( للو�سول اإىل مكا�سب واأطماع 
يبتغونها، فراهم يكتب���ون )زيفًا( لهذا 
ال�سيا�س���ي، وميتدح���ون )َكِذب���ًا( لذل���ك 
القي���ادي. حياُت���ه ب�سيط���ة يف منطق���ة 
ال  م���ا  الكرام���ة،  م���ن  ب�سيط���ة، حتم���ل 

يحملها اأولئك. 
���ُر لق�سي���َدٍة عاطفّية -  بيَنم���ا كاَن ُيَح�سّ
فيه���ا م���ن احلزن م���ا ال ُيحَتَم���ل - اأَطلَّت 
احتجاجات االأول من ت�سربن، ُهنا ترَك 
ق�سيدت���ه الت���ي اأكَمَل ُن�سَفه���ا )بينما مل 
يكتم���ل ن�سفه���ا الباقي حت���ى اللحظة(، 
لين���زل لل�سارع، ي�س���رخ باأعلى �سوته، 
ُمنادي���ًا عل���ى اأبن���اء منطقت���ه الفرا�ض 

ال�سوارع. 
نعم، افرا�ض ال�سوارع احتجاجًا الأجل 
هذه الربة يف هذه البلد، الإنقاذها من 
ّراق. بعد  لَّة الفا�سدين والقتَل���ة وال�سُّ �سِ
ليَلَتني ونهار، مَتّك���َن من جتميع النا�ض 
والن���زول يف �سوارع ال�سعل���ة، لتمتلئ 
بالب�س���ر، �سغر وكب���ر، �سيخ ع�سرة، 

واأكادميي، جمَع الُكل يف مكان واحد. 
كان ذل���ك يف اليوم الثال���ث من ت�سرين، 
وهو ثالث يوم من االحتجاجات اأي�سًا، 

لت�ستّمر منطَقتُه )ال�سعَلة( يف تظاهرات 
ليلّي���ة ال مثي���ل له���ا، ُت���َرّدد ال�سع���ارات 
واالأهازي���ج التي جتعل مّم���ن لديه ذّرة 
كرامة، ُيوؤَّنب نف�س���ه و�سمره، قبل اأن 

يعاقبه االآخر. 
لكن من اأين لهم ال�سم���ر واالإح�سا�ض، 
مثله���م ال �سمر ل���ه وال �سع���ور بالعار. 
عموم���ًا، ا�سَتمرَّ ذلك ال�س���اب الذي يقف 
عل���ى ُبعد حافَّة واح���دة من بلوغ ربيعه 
لتظاه���رات  التنظي���م  يف   ،)27( ال���� 
منطقت���ه، والتح�سيد املَُتزاي���د لها نهارا 

بعد نهار، وليلة بعد ليلة. 
والأنَّ �سا�س���ة احُلك���م ال تر�سى على من 
يخرج بال�سد منها، اأر�سَلت قّوة �سخمة 
م���كان  ال�سغ���ب الإحاط���ة  م���ن مكافح���ة 
االحتج���اج، واإلق���اء القب�ض عل���ى اأبرز 
حُمَتّجي املنطقة - َح�سرًا من ال�سباب - 
فاألَقت القب�ض على )75( �سابًا، كان هو 
اأولهم، واجّتَهت به���م نحو مطار املُثنى 

امل�سوؤوم. 
وبينم���ا كانت �سي���ارات ال�سغ���ب ت�سلك 
َن ”ديار“ من  طريقها نحو املط���ار، متكَّ
القف���ز من به���و ال�سيارة الت���ي كاَن فيها 
مع جم���ع من ال�سب���اب. الَحَقت���ُه �سرطة 
ال�سَغ���ب، لكّنه وبينم���ا كان يرك�ض فارًا 
منهم و�سَط ُظلَمة الليل الدام�سة، �سَقَط 

يف ُحفرة مل يلحظها. 
تلَك احُلف���رة التي ومن ُح�سن َحّظه اأنها 
مل تكن غميَقٌة يف امتدادها نحو االأ�سَفل، 
هَي م���ن اأنَقَذته منه���م، مل يعرثوا عليه، 
وخ���َرَج منها بع���د رحيله���م، راجعًا اإىل 
بيته، دخَل البي���ت وكاأّنه )َحرامي( يودُّ 
ِم���ِه وتنّكره،  �سرَق���َة املنزل؛ نتيَج���َة تَلثُّ

حتى اأَطلَّ بوجهه فتعّرَف عليه اأهله. 

انَتَهت الدفَع���ة االأوىل من االحتجاجات 
املناطقّي���ة، اأو باالأح���رى مل تنَته قدَر ما 
توّقَف���ت ُموؤقت���ًا الأج���ل زي���ارة اأربعينيَّة 
احُل�سني )ع(، واإتاحة الفر�سة للمليني 
م���ن حُمبي���ه يف الو�س���ول اإلي���ه ب�سلم 
اآِمنني، وك���ذا لتمكني االأمن من تاأمينها، 
لتع���ود بع���د ذل���ك مبرحل���ة ه���ي االأه���م 

واالأ�سَمل. 
يف تلَك املُّدة التي ت�سبق الدفعة الثانية 
من االحتجاج���ات، كاَن ”ديار حمّمد“، 
ال�ساع���ر ال�سعب���ي املعروف عن���د اأبناء 
جيل���ه، وال���ذي �ساعدت���ه م�ساركت���ه يف 
التلفزيوني���ة  الرام���ج  م���ن  العدي���د 
ُر  ال�سعرية يف بلوغ �سهرته، كاَن ُيح�سّ
ق�سائد عن االحتجاجات، ُمنَهِمكًا فيها. 
مّت التح�سي���د ع���ر من�س���ات التوا�سل 
م���ن  الثاني���ة  الدفع���ة  النط���لق 

االحتجاج���ات يف )25 ت�سري���ن االأول 
ة مت االتفاق على  2019(. لكّن هذه املرَّ
يف  ���ة  مركزيَّ االحتجاج���ات  تك���ون  اأن 

�ساحة التحرير و�َسَط العا�سمة.
ذه���َب يف الليل���ة التي ت�سبقه���ا للمبيت 
عند بع�ض االأ�سدقاء يف منطقة الكرادة 
بًا  القريبة من ميدان التحرير، ذلَك حت�سُّ
الإمكاني���ة قطع الطرق، حتى ال مُينع اأو 

يحرم من امل�ساركة يف االحتجاجات. 
جاء نه���ار اجلمع���ة )25 ت�سرين االأول 
2019(، ذهَب نحو التحرير مع رفاقه، 
واحَت���جَّ معه���م، ا�ستم���ّر يف احتجاجه 
ال����)27 م���ن ذات  ليوم���ني، ويف نه���ار 
ال�سه���ر( كاَن���ت هناك حم���اوالت لعبور 
ج�س���ر اجلمهورية واقتحام اخل�سراء، 
ال�سب���اب  اإقن���اع  يح���اول  كان  بيَنم���ا 
بالعدول عن قرارهم ح�سَل ما ح�سل. 

وه���و يح���اول اإعادته���م م���ن احلاج���ز 
االأول الفا�سل بينهم وبني ال�سغب فوق 
اجل�س���ر، اأُ�سيَب بقنبل���ة غازية ُم�سيَلة، 
�سقَط���ت ب���كل حرارته���ا عل���ى �س���دره، 
الُيمن���ى  قدم���ه  فخ���ذ  نح���و  وانزلق���ت 
وراح���ت نح���و االأر����ض، راَح���ت لكنها 
ت�سّببت ل���ه ب� اأربعة جراح���ات، واحدة 
يف �س���دره ق���رب قلب���ه، واثنت���ان قرب 
خ�س���ره، اأم���ا الرابعة ففي فخ���ذ رجله 

الُيمنى. 
ُنِق���َل على اإثره���ا اإىل م�ست�سفى اجلملة 
الع�سبي���ة يف جان���ب الر�ساف���ة، مك���ث 
فيها اأ�سبوع، ومت تخريجه نحو منزله، 
وبقي حتت العناية الأ�سبوَعنِي اآَخَرين؛ 
الأن االإ�ساب���ات حتم���ل اأ�س���رارًا قوية، 
رغم ذل���ك كان يح���اول الع���ودة باأ�سرع 
م���ا ميكن نحو ميدان احُلرّية، لكن اأهله 

كانوا يوقفونه ب�سعوبة. 
���ل  ب����ض و�سَ ه���واي عنك���م،  "�سكتن���ه 
وحلوكن���ا  ذيولك���م  ومو����ض  َحده���ا.. 

ن�سدها
مُب�سي���ل دموع اأرج���ع؟؟.. اأرجع خل�ض 
عمري دموع، ومتوقعني اإنَت جروحنا 
ده���ه.. ومثل كيعانَّه ال���َردَّت بَدمنا  ات�سِ
الطاح، والَعّبا�ض هيچ حكوكنا انِردها.. 
وكلها حَت���ّول بالتحري���ر، وَحّكي مَربَّع 

ل بالتحرير". ل، كلها حَتوِّ يو�سَ
َقها بال�سوت  تلَك الق�سيَدة اأن�سَدها وَوثَّ
وال�س���ورة و�س���َط الر�سا����ض والغ���از 
املُ�سي���ل بكل �سم���وخ دون اإذعان لُرعب 
ر�سا�س���ة اأو لتهدي���د ُقنبَل���ة، اأن�سَده���ا 
ون�سره���ا على ح�سابه اخلا�ض؛ ِلُتلقي 
تفاُع���ًل كبرًا م���ن رواد التوا�سل، هذا 
غ���ر ُم�ساركته���ا م���ن عدي���د البيج���ات 

املعروَف���ة، كان ذل���ك قب���ل اإ�سابته بليلة 
واحدة.

كان���ون  )دي�سم���ر/  مطل���ع  يف  كع���اَد 
االأول( اإىل التحري���ر م���ن جدي���د، وهو 
والوق���وف  امل�س���ي  ي�ستطي���ع  يك���ن  مل 
عل���ى قدمي���ه بثب���ات، ع���اد وه���و يتكئ 
عل���ى العّكاز، ُحّبه للوط���ن جعله يخرج 
م���ن بيته لي�ستن�س���ق احلرية يف ميدان 
احُلرّي���ة، لك���ن عودته هذه امل���ّرة كانت 
اأق���وى، جروته ال يرت�س���ي ال�سكوت، 

تني. ما اأدى اإىل تهديده مرَّ
اإخوان���ة،  يقم���ع  يطل���ع  راح  "كاَل���وا 
كلتلهم اِبنَّه املِلح م���ا خانه.. الي�سربنه 
ت���ره من اإي���ران الل���ي جاب���وه، كالويل 
عراق���ي وه���ذا ني�سان���ه"، وُيكِمل حتى 
ي�س���ل لنهاَي���ة الق�سي���دة حي���ث يقول، 
�سممناه  ليم���وت  كب���ل  واح���د  "واك���و 

اللثام الكاتَله و�َسم عطر جراَنه". 
ا�ستيق���َظ يف �سباح اليوم التايل، وجَد 
ر�سا�س���ة م���ع ورق���ة فيها تهدي���ٌد عَلني 
بت�سفيت���ه اإن ا�ستَم���رَّ يف ا�ستفزازات���ه 
عل���ى ح���د و�سفه���م، مت تهدي���ده بتل���ك 
الطلق���ة الت���ي كان���ت عن���د ب���اب منزله، 
الأنه ذَكَر اإيران يف ق�سيدته التي ُذِكَرت 

اأعله. 
لكن كل ذل���ك مل ينفع يف اإخماد �سوته، 
التهدي���دات  وال  اأقعَدت���ه،  االإ�ساَب���ة  ال 
اإىل  اأع���اَده  االعتق���ال  وال  اأ�سكَتت���ه، 
منزله، ا�ستَمرَّ وي�ستمر حتى اليوم يف 
احتجاجه وتواجده عن���د ن�سب جواد 
ة املن�س���وَدة. يقول  �سليم، حي���ث احُلريَّ
دي���ار: "�ساأبقى ُهنا، وَلن اأعوَد اأدراجي 
حت���ى حتقيق م���ا نبتغي���ه، ولَيحُدث ما 

يحُدث".

  دعاء يو�سف

كحال معظم العراقي���ني، تت�ساءل نور�ض حازم 
)2٤عام���ًا( بنظ���رات ملوؤها القل���ق، ماذا يحدث 

لنا؟
تقول "اليوم ومع مرور اأكرث من )1٦( عامًا، ما 
زلنا ن�سع���ر باأننا نعي�ض اأزمة وجود بينما الكل 

يقف عاجزًا جتاهنا".
دفع ت�ساع���د االأح���داث االأخرة ب���ني الواليات 
املتح���دة واإي���ران يف الع���راق، بال�سع���ور ل���دى 
غالبي���ة العراقيني يف اأنهم "حط���ب" و"وقود" 

حرب قد تندلع وتكون اأر�سهم �ساحتها.
ت���روي نور����ض معاناتها م���ع اأزم���ات وحروب 
البلد. وتقول: "اأخرتني جدتي عام -2006 
قدرن���ا هك���ذا- وذل���ك بعد اأي���ام من وق���وع اأبي 

�سحية اعتداء اإرهابي".
 "فقدت اأبي، وبع���ده بعامني فقدت اأمي ب�سكتة 
قلبي���ة، وبقي���ت م���ع اأخوت���ي ال�سغ���ار ببي���ت 

جدتي"، ح�سب قولها.
نور����ض مل جت���د غ���ر الر�س���وخ له���ذا الواقع، 
وت�س���ر اإىل اأن���ه مل يك���ن لها دخل ب���كل اأحداث 
الب���لد، لكنه���ا كانت �سحية اليت���م واجلوع كما 

غرها.

االأو�ساع االأمنية
حمم���د ق�سي ه���و االآخر، ال يتذك���ر طيلة حياته 
م���ا ي�ستح���ق اأن يقول���ه غر احل���زن والفواجع 
واحلرمان، يقول: "ّكنا نظن اأن عام 2003 هو 
البداي���ة الفعلية ملا ي�سمى التغي���ر بعد �سقوط 
النظ���ام ال�ساب���ق. وبداأت حينه���ا حياتنا تتغر 

بالفعل وتنفتح على خمتلف دول العامل".
ويتاب���ع "حينها ع���اد الكثر م���ن العراقيني من 
املهج���ر ومنه���م اأخوت���ي، و�سعرن���ا بال�سع���ادة 
لتجمعن���ا، ولكن �سرعان ما هاج���روا من جديد 

لتاأزم االأو�ساع االأمنية خ�سية االغتياالت �سواء 
على الهوية اأو املذهب الديني وغر ذلك".

ويت�س���اءل حممد، "ه���ل �سنحرم م���ن جديد من 
العي����ض كبقي���ة �سع���وب الع���امل ب�سب���ب مطامع 
�سيع���ود،  داع����ض  اأن  اأم  ال�سيا�سي���ة؟  اأحزابن���ا 
ورمب���ا االنفج���ارات، وه���ل �سنهج���ر اأو ُنعتقل 
ورمب���ا ُنقتل كم���ا حدث �سابقا؟ ومت���ى �ستنتهي 

كل هذه املخاوف؟".

الخوف والقلق والياأ�س
القل���ق يتزاي���د. والنا����ض تتهام�ض ح���ول كيف 
ميك���ن اأن نك���ون مثل كل م���رة ال�سحية التي ال 

ثمن لها.
وت�سعر عالية حامد )54 عامًا( اليوم باخليبة. 
وتق���ول "عندم���ا تعر�ض ابني لل�س���رب وللغاز 
امل�سي���ل للدموع يف احتجاج���ات اأكتوبر، كنت 
اأ�سجع���ه عل���ى ال�س���ر، واأال ي�سع���ر بالياأ����ض، 
مطال���ب  بع����ض  بتلبي���ة  خ���رًا  وا�ستب�سرن���ا 

العراقيني وجناح الثورة".
وتتاب���ع "تفاجاأن���ا بع���د ذل���ك بتح���ول الع���راق 
ل�ساحة �سراع بني الواليات املتحدة واإيران".

وتلح���ظ عالية باأنها وحميطها يفعلون اأحيانا 
اأ�سي���اء كانوا يواظب���ون على القيام به���ا اأثناء 
االأزم���ات وال�سراع���ات ال�سيا�سي���ة واالأمني���ة، 
وتقول "ق���د تكون ه���ذه الهواج����ض وامل�ساعر 
حمملة باخل���وف والقل���ق والياأ����ض وتكرارها 
غ���ر منطقي، لكنه���ا للأ�سف مل تبتع���د عنا، بل 

اأنه���م يعيدونه���ا اإلين���ا يف كل م���رة وباأح���داث 
خمتلفة".

وتت�س���اءل "مل���اذا على الع���راق اأن يبق���ى تابعًا 
وال يع���رف احلري���ة، ويدي���ره �سعب���ه باأنف�سهم 
بعي���دًا عن تدخ���ل اأية دولة؟"، وجتي���ب نف�سها 
بحزن، "يب���دو اأننا ال ن�ستح���ق اأن يكون لدينا 
وطنًا، واأنه قد ُكتب علينا اأن نعاين من التبعية 
والف�ساد واخلراب والقت���ل طيلة وجودنا على 

اأر�ض العراق".

الديمقراطية
"الي���وم، واأن���ا يف عمر ال�سابع���ة والع�سرين، 
اأ�سعر اأن كلم���ة الدميقراطية كانت مزحة ثقيلة 
اأو خدع���ة يف البلد، واأن���ه ال يحق الأي عراقي 
التعب���ر ع���ن انتق���اده بحري���ة، �س���واء بزم���ن 
النظ���ام البائد اأو بزمن االأح���زاب ال�سيا�سية"، 

يقول ميثم طعمة.
وي�سيف "قالوا لنا انتهى زمن �سدام الدموي، 
ولكن يبدو اأننا �سرنا نعي�ض يف حقبة ال تفرق 

عن ذلك الزمن خطورة".
اأن  القان���وين وع���د �سلم���ان،  وي���رى اخلب���ر 
االأحزاب ال�سيا�سي���ة احلاكمة بعد عام 2003 
قد تبنت ايديولوجيات لعادات ومذاهب ورمبا 
حت���ى قوميات ل���دول ال متثل الع���راق، بع�سها 

�سالع يف التفرقة الدينية والعنف.
ه���ذا االأمر ت�سب���ب ب�سعور العراقي���ني يف اأنهم 
يعي�س���ون داخل دوامة ال تنتهي وال تتوقف من 
القت���ل والدم���ار والفقر من زمن النظ���ام البائد 

ولغاية االآن، على حد قوله.
اأك���رث م���ا يفاق���م ال�سع���ور  اأن  ويعتق���د وع���د، 
باخليب���ة عل���ى ل�س���ان العراقيني الي���وم هو اأن 
تك���ون بلدهم �ساحة ح���رب و�سحيتها ال�سعب 
العراقي الذي عا�ض قهر احلروب واحلكومات 

الفا�سدة �سامتا.

)16( عامًا، ما زلنا ن�سعر باأننا نعي�س اأزمة

لها ث��م��ن  ال  ���ش��ح��اي��ا  ن��ك��ون  اأن  ي���ري���دون  م��ت��ظ��اه��رون: 

ة اأول منظم  ال االإ�شاَبة اأرجَعته وال التهديدات نفَعت مَعه.. ق�شّ
لتظاهرات ال�شعلة في ثورة ت�شرين
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لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

عامر موؤيد 

يعت���زم نا�س���طون ع���دة اع���ادة احلي���اة اىل 
الب�س���يط  الرك���ود  بع���د  التحري���ر  �س���احة 
ال���ذي ا�سابها م���ن خلل الفعالي���ات املدنية 

املختلفة.
وبعي���دا ع���ن الفعالي���ات املق���رح اإقامته���ا 
ف���ان التح�سي���د متوا�سل من اج���ل مليونية 
اجلمع���ة والتي رفع �سع���ار "رادنه الوطن" 

فيها.

التح���رك الطلب���ي اي�س���ا كان موجودا من 
خ���لل الني���ة يف م�سارك���ة وا�سع���ة بي���وم 
اجلمع���ة ليك���ون له���م موق���ف وا�س���ح يف 

االحتجاجات.
ويف الن�ساط���ات فان القائم���ني على �سينما 
الث���ورة ن�س���روا م���ا عمل���وا به خ���لل فرة 
االحتجاج���ات م���ن ن�ساط���ات ع���دة وكذل���ك 

االعلن عن عر�ض االأفلم الطويلة.
وذكروا "توا�سًل م���ع احلراك ال�سعبي يف 
�ساحة التحرير و�سوح االحتجاج العراقي 

من���ذ انطلق ه���ذا احل���راك اىل اليوم قامت 
خيمة "�سينما الثورة "ومن خلل فعالياتها 
املتنوع���ة بعر����ض اف���لم عراقي���ة ق�س���رة 
مو�سيقي���ة  وام�سي���ات  نقا�سي���ة  ون���دوات 
وتفتخر خيمة �سينم���ا الثورة بعر�ض اكرث 

من 100 فيلم عراقي ق�سر" .
وا�سافوا ان هذه االفلم جمموعة خمتارة 
من االفلم العراقية الق�سرة التي �ساركت 
يف ع���دد من املهرجان���ات العربية والدولية 

ونالت جوائز و�سهادات تقديرية. 

التح�س���ر  ب���دء  ع���ن  القائم���ون  واعل���ن 
لعرو����ض االفلم العراقي���ة الطويلة ا�سافة 
اىل االع���لن عن املل�س���ق الر�سمي اخلا�ض 

بهذا االجناز ال�سينمائي .
امل�سرحيون كذلك �سيعلنون عن منهاج قادم 
خليمته���م ليتزام���ن برناجمهم م���ع زملئهم 
ال�سينمائي���ني كج���زء م���ن اع���ادة الن�س���اط 

ل�ساحة التحرير.
ومن �سم���ن الن�ساطات الت���ي �ستقام اليوم 
ه���ي دعوة من قبل خيمة حمد يحب العراق 

بكدن���ا اىل وجب���ة غداء مع جل�س���ة تت�سمن 
الغناء والعزف واإلقاء ال�سعر .

وقرر املنظمون للحملة التواجد يف اخليمة 
وم���ن ث���م االإنط���لق اىل �ساح���ة التحري���ر 
م���ن اجل الهت���اف للوطن واملن���اداة للوطن 

واملطالبة باحلقوق وحقوق املغيبني عنا.
م���ع  املدني���ة  للن�ساط���ات  ياأت���ي  التح�سي���د 
م���رور مئة يوم عل���ى االحتجاج���ات وبقاء 
املعت�سم���ني فيه���ا من���ذ ذل���ك الي���وم وزيادة 

اعداد اخليم املن�سوبة.

  زيد �سامل

الر�سمي���ة  غ���ر  االإح�س���اءات  ت�س���ر 
�سه���داء  اأع���داد  اأن  اإىل  الع���راق  يف 
االحتجاجات الت���ي انطلقت يف االأول 
م���ن ت�سري���ن االأول املا�س���ي بالعراق، 
جت���اوزت 600 قتي���ل واأك���رث م���ن 25 
األ���ف جريح، وال ت���زال اأعم���ال العنف 
واالغتي���االت واالختط���اف واالإخف���اء 

متوا�سلة يف بغداد.
وتت���ورط باالغتي���االت اأجه���زة اأمنية 
خمتلفة اأبرزها جه���از االأمن الوطني، 
ال���ذي يديره فال���ح الفيا����ض، واأخرى 
داعم���ة  م�سلح���ة  ف�سائ���ل  به���ا  تق���وم 
يف  ومن�سوي���ة  العراقي���ة  للحكوم���ة 
يدي���ره  ال���ذي  ال�سعب���ي"،  "احل�س���د 

الفيا�ض اأي�سًا.
وخ���لل ال�سهري���ن املا�سي���ني، وقع���ت 
اأعمال العنف �س���د املتظاهرين، وكان 
القت���ل ال ي�ستهدف حمتج���ا دون اآخر، 
فجميعهم يتبعون اأجن���دات خارجية، 
بح�سب الرواي���ة التي تتبناها اأطراف 
وجماع���ات   واأح���زاب  احلكوم���ة  يف 
م�سلح���ة، ولكن بع���د ا�ستقال���ة رئي�ض 
ه���داأت  امله���دي  عب���د  ع���ادل  ال���وزراء 
عملي���ات  بقي���ت  فيم���ا  االأو�س���اع 

االغتياالت م�ستمرة، للمحتجني.
وت�سر التقديرات يف العراق، اإىل اأن  

اجلماعات امل�سلحة وحتى قوات االأمن 
تهدف اإىل حتطيم "رموز االحتجاج" 
وهم املثقف���ون واملدونون على مواقع 
التوا�سل االجتماع���ي، كما تهدف اإىل 
وال�سحافي���ني،  بال�سع���راء  االإطاح���ة 
واأخ���رًا املطالب���ني بدول���ة "علمانية" 
وف���ق مقايي����ض بن���اء ال���دول احلديثة 

التي حترم احلقوق واحلريات.
ولع���ل اأب���رز الرم���وز الذي���ن �سقط���وا 
بنران القوات العراقية املجهولة، هم 
�سفاء ال�سراي، وهو �ساعر من بغداد، 
ب���ات الي���وم اأب���رز ال�سخ�سي���ات التي 
متثل روح االنتفا�سة يف البلد، اأعقبه 
فاهم الطائي، وهو نا�سط معروف من 
مدينة كربلء، ولي�ض انتهاًء بالنا�سط 
ثائ���ر الطي���ب. وكان ملقتله���م اأثر كبر 
عل���ى املتظاهري���ن، وهو م���ا ف�سح ما 
اعت���ر خط���ة م�سبق���ة يف ا�سته���داف 
بالتظاه���رات،  واملوؤثري���ن  املثقف���ني 
الت���ي حقق���ت لغاي���ة االآن هدف���ني م���ن 
با�ستقال���ة  متث���ل  االأول  م�سروعه���م، 
عبد امله���دي، والث���اين باإق���رار قانون 

االنتخابات الذي �سممه املحتجون.
وبح�سب م�سادر ب�سفوف املتظاهرين 
واأخرى م���ن وزارة ال�سحة العراقية، 
العاطل���ني  الكلي���ات  "خريج���ي  ف���اإن 
يح�سل���وا  مل  والذي���ن  العم���ل،  ع���ن 
يف  تخرجه���م،  بع���د  وظائ���ف  عل���ى 

�سحاي���ا  حي���ث  م���ن  االأوىل  املرتب���ة 
بعده���م  يج���يء  االحتجاج���ات،  قم���ع 
طلب���ة الكلي���ات واملعاه���د واملدار����ض، 
ث���م النا�سطون واملدون���ون وال�سعراء 
الذين كان ملقتله���م الوقع االأق�سى على 

املحتجني، ث���م ياأتي ال�سبان العاطلون 
ع���ن العم���ل م���ن غ���ر اخلريج���ني، ثم 
اأ�سح���اب االأعم���ال احل���رة والك�سب���ة 
الذي���ن �ساركوا باأعداٍد كبرة، واأخرًا 

جتيء �سريحة الن�ساء".

وقال����ت امل�س����ادر  اإن "وزارة ال�سحة 
قتل����ى  اأع����داد  تقديره����ا  يف  تعتم����د 
االحتجاجات بناًء على �سهادات الوفاة 
واالأق�س����ام  ال�ُسع����ب  ت�سدره����ا  الت����ي 
املرتبط����ة بها، وبالتايل فه����ي ال تعلن 

ع����ن االأعداد احلقيقي����ة بالنظر اإىل اأن 
املتظاهري����ن مت اختطافه����م  ع�س����رات 
وت�سفيته����م ومل تتوف����ر جثثه����م بع����د 
ذلك، وحدث ذلك يف النا�سرية وبابل، 
اإذ  بغ����داد،  يف  املتظاهري����ن  وبع�����ض 

مفقودي����ن  منه����م  الع�س����رات  ي����زال  ال 
م����رور  بع����د  القتل����ى  ع����داد  وه����م يف 
اأك����رث م����ن �سهري����ن عل����ى اختفائهم"، 
يف  التظاه����رات  "قتل����ى  اأن  مبين����ة 
من����ذ  قتي����ل   600 جت����اوزوا  الع����راق 
االآن  ولغاي����ة  التظاه����رات  ان����دالع 
ت�ستمر عملي����ات االغتيال وامللحقات 
امل����دن،  يف  البارزي����ن  للمحتج����ني 
وامل�س����ورون  ال�سحافي����ون  ومنه����م 

واملدونون".
يف ال�سياق، ق����ال رئي�ض جلنة حقوق 
االإن�سان يف الرمل����ان العراقي، اأر�سد 
ال�ساحلي، اإن "مكتب رئي�ض الوزراء 
ع����ادل عب����د امله����دي اأم����ر من����ذ بداي����ة 
التظاهرات يف البلد وزارتي ال�سحة 
والداخلية بعدم االإف�ساح عن االأرقام 
احلقيقي����ة ل�سحاي����ا االحتجاجات من 
اأج����ل من����ع التدخل ال����دويل وتوريط 
احلكوم����ة وق����وات االأم����ن يف جرائم 
املتظاهري����ن  طاول����ت  الت����ي  القم����ع 
ال�سلمي����ني، ولذلك ف����اإن اللجنة تعتمد 
على بيان����ات املنظمات املدنية املحلية 
اأع����داد  اإح�س����اء  يف  واملتظاهري����ن 

القتلى".
واأ�س����ار اإىل اأن "ال�سل����وك احلكوم����ي 
يف التعامل مع املحتجني كان خاطئًا، 
الت����ي  الق����رارات  غالبي����ة  ت����زال  وال 
تاأخذه����ا احلكوم����ة يف �سبيل معاجلة 

االأزمة وتنفي����ذ مطالب املحتجني غر 
�سحيح����ة، كما اأن االأوام����ر الع�سكرية 
والق�سائي����ة الر�سمية ب�س����اأن ملحقة 
املتورط����ني بقتل املتظاهرين واعتقال 
اجلماعات امل�سلحة املخت�سة باغتيال 
النا�سطني طليقة ومل تتمكن احلكومة 

من اعتقال اأي قاتل".
بدوره، اأ�سار النا�سط علي �سامل، وهو 
م����ن مدين����ة كرب����لء، اإىل اأن "كرب����لء 
بع����د  عراقي����ة  حمافظ����ة  ث����اين  تع����د 
العا�سمة بغداد بعدد حاالت االغتيال 
الت����ي ا�ستهدف����ت نا�سط����ني ومدون����ني 
و�سحافي����ني، حي����ث جت����د امللي�سيات 
كب����رة  خط����ورة  له����م  النا�سط����ني  اأن 
على منا�سبه����ا وم�ساحله����ا، كما اأنها 
ال تزال على قناعة باأن كل املتظاهرين 
ال�ساح����ات  يف  يخرج����ون  الذي����ن 
يرتبط����ون ب����دول اخل����ارج، وحتديدًا 
ال�سعودية واأم����ركا"، موؤكدًا اأن "كل 
م����ا يتم االإع����لن عنه ع����ر املوؤ�س�سات 
�سحاي����ا  ب�س����اأن  للدول����ة  الر�سمي����ة 
االحتجاج����ات اأرق����ام غ����ر حقيقي����ة، 
وال اأح����د يعرف احلقيق����ة الأن عمليات 
الت�سفي����ة اجل�سدي����ة للمتظاهري����ن ال 
ت����زال م�ستم����رة، ومل تتوق����ف بالرغم 
من وعود احلكوم����ة وتدخل مرجعية 
النج����ف الت����ي طالبت مبن����ع ا�ستمرار 

حاالت االغتيال".

مبنا�سب���ة الهج���وم عل���ى مقه���ى االأدب���اء يف 
الب�سرة وتدمر حمتوياته ...

الب�سرة مدين���ة جميلة جدا لقد بداأت اتعرف 
عليه���ا ع���ن كث���ب االآن، فيها اإ�ساف���ة اإىل �سط 
الع���رب واخللي���ج قن���وات وج���داول مائي���ة 
كث���رة، و متخر يف مياهها الزوارق النهرية 
الت���ي ت�سمى)البل���م( والعب���ارات والبواخ���ر 
كبرة احلج���م ن�سبي���ا، وخا�س���ة يف منطقة 
ماركيل جوها ي�سبه جو مدرا�ض اال انه اخف 
حدة بع�ض ال�سيء، بحرها وهو �سط العرب 

جمرى مائي بديع جدا .
ب�ساتني النخيل ال تعد وال حت�سى وا�سناف 
التمور كث���رة، جتدها مو�سوع���ة يف �سلل 
من جريد النخيل ت�سم���ى )اخل�سافة(، ويعد 
التم���ر للحفظ بطرق متع���ددة، منه ما يكب�ض 
م���ع ال�سم�سم وي�ستخرج من���ه ع�سر �سكري 
حلو امل���ذاق ي�سم���ى الدب�ض او ع�س���ل التمر، 
وي�سن���ع منه اخلل. امل�سروب االآخر املهم هو 
العرق، �ساح���اول ان اتذوقه يوما... ما زلت 
يف الب�سرة، بداأت اح���ب هذه املدينة خا�سة 
بع���د العي�ض غ���ر املتوا�سل فيه���ا فرة اكرث 
من عام، اأخذت اختلط باالأهايل... انني اأجد 
اهل الب�س���رة اأنا�ض مرحني ج���دا، يتذوقون 

النكتة ويحملون املجاملة ..
+ جمتزا من الكتاب بت�سرف .

+ ه���ذا كلم �س���رل بورت���ر )يف كتاب���ه: تلك 
البلد( عن مدينة الب�سرة التي تعتر منوذجا 
للجم���ال والت�سامح واملحبة الفائ�سة، لننظر 
كي���ف ا�سبح���ت مفخرتنا الي���وم وكيف غدت 

مرتعا للفا�سدين والل�سو�ض والقتلة.

الفعاليات املدنية تعود ل�ساحات االحتجاج

���ش��ي��ن��م��ا ال���ث���ورة ت��ع��ل��ن ع���ن ع��ر���ض االأف������الم ال��ط��وي��ل��ة 

الب�شرة ...

اال����س���ت���ه���داف ي���ط���ال ال�����س��ب��اب ال��م��وؤث��ري��ن 

�شهداء احتجاجات ت�شرين.. اأغلبهم مثقفون ونا�شطون مدنيون 

 اأحمد خلف


