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 بعد كل التطورات التي �سهدتها البالد، وما عك�سته من رف�ٍض 
واإدانة للطبقة ال�سيا�سية املتنف����ذة ومطالبتها بالرحيل. تظل 
رموزها على عناده����ا وتعنتها ومتاهيها مع اأوهامها بالبقاء. 
وعل����ى غ����رار كل م�ستب����ٍد متخل����ٍف، تتجاه����ل ما يتح����رك على 
ار�����ض الواقع وما ير�سمه من م�سهد مغاير لروؤيتها القا�سرة. 
اإنه����ا تغام����ر باملراهنة على ما يف تر�سان����ة ال�سلطة واأجهزتها 
المني����ة من ادوات القمع وا�ساليب الرتويع بارتكاب املجازر 
والغتي����الت والتغييب يف املعتقالت ال�سري����ة. وتعتمد على 
قه����ر النتفا�س����ة واإجها�سه����ا باللعب عل����ى عام����ل الزمن وما 
ق����د ي�سيع����ه من وه����ٍن و�سموٍر وت����اآكٍل يف حوا�س����ن �ساحات 
التحرير والتغيري، من حيث احل�سور، والزخم، والعنفوان، 

وج�سارة املوا�سلة بالتحدي ال�سلمي. 
 ومن بني مناوراتها املف�سوحة، �سعيها ل�ستدراج املنتف�سني 
عن منطقها العام باعتبارها حراكًا تغيرييًا ومن�سة لال�سالح. 
تتحدد فيها الهداف واملعايري والتوجهات. دون الدخول يف 
مزادات التناف�ض على تر�سيح بدائلها ملن�سب رئي�ض الوزراء 
او اي م�س����وؤوٍل اآخر. فمعايريها للم�سوؤولية وا�سحة ل لب�ض 
فيها ول غمو�ض. ُيعيد الناطقون با�سم احلاكمني التاأكيد عليها 
يف و�سائل الع����الم وال�سراع الداخلي بني اطرافها لأغرا�ض 
الت�سقيط املتب����ادل. فالهدف من اتهام املتظاهرين من البع�ض 
ال����ذي ل يخلو من ال�سبهة ه����و توريطهم بالنزلق اىل �سراٍع 
ثانوي. يف حني ت�ستلزم اللحظة النعطافية احلرجة التاأكيد 
على وح����دة الرادة واملوق����ف والهدف املبا�س����ر. فالنتفا�سة 
ت على نف�سها من رحم التظاهرات املطلبية التي واجهتها  الَتمَّ
بالرف�ض والقوة املفرط����ة اجهزة ال�سلطة القمعية لرتتقي من 
حركة احتجاجي����ة جماهريية مطلبي����ة اىل انتفا�سة �سيا�سية 
-ا�سالحي����ة ل تتحق����ق فيه����ا �س����روط ال�س����الح دون اإنقالٍب 
بني����وٍي �سلمٍي يف كي����ان العملية ال�سيا�سي����ة  وادوات طبقتها 
الفا�س����دة.  وتاأ�سي�سا عل����ى طبيعتها، بو�سفه����ا حركة �سبابية 
م�ستقلة تعددية امل�سارب والنتماءات الفرعية، بال اإطار حزبي 
وفكري موحد. عليها ان حتافظ على وحدة مواقفها واهدافها 
التي جت�سدها "نريد وطن". واذا كان �سعارها الول قد متثل 
يف ا�سق����اط احلكومة، فالأن املطالب����ة كانت �سرورية لالنتقال 
اىل �سع����ار التغي����ري و�سروطه ومعايريه. وق����د حتقق لها ذلك 
ع����ر ما اأعلنته من معايري وتو�سيفات. وينبغي احلفاظ على 
هذا الن�سق املطلب����ي. وترقب ما �سيطرحه الرملان "ما دام مل 
يحل بعد" من تر�سيحات وقوانني ومدى تطابقها مع معايري 
النتفا�س����ة. وعلى جمهور ال�ساح����ات واخليم تفنيد ما تثريه 
وتتداول����ه جم�ّسات ال�سلطة ورج����الت اأحزابها حول خماطر 
الف����راغ الد�ستوري، اأو التجاوز عل����ى مبادئه واآلياته. وكاأنها 
كان����ت اأمينًة عل����ى حيا�ض الد�ست����ور  ومبادئ����ه ومقت�سياته. 
وه����ي التي انتهكت����ه بانتقائيته����ا، والتالعب بتف�س����ري مبادئه 
وم�سامين����ه وفق����ًا مل�ساحله����ا ال�سيق����ة، وه����ي الت����ي عطل����ت 
ت�سري����ع غالبي����ة ف�سول����ه وم����واده بقوان����ني ملزم����ة، ومب����ا 
يح����ول دون م�ساءلتها عن ارتكاباته����ا وو�سعها اأمام الق�ساء 
واملحا�سب����ة الرملانية. وال�سلطة الت�سريعي����ة نف�سها، هي من 
ل اآليات����ه ومبادئه ويغطي على جرائم  ينته����ك الد�ستور ويَعطِّ
القي����ادات املتنف����ذة ونهب املال العام والف�ساد ب����كل م�سّمياته، 
ب����ل ه����ي حاوية وم����راآة و"معق����اًل ح�سينا" للف�س����اد وحيتانه 

ورموزه.
لإرادة  م����راآًة  ا�سبح����ت  واحلري����ة  العت�س����ام  �ساح����ات  اإن   
ال�سعب. وهي كذلك بقوة متثيلها الطبقي والفئوي والطائفي 
والجتماعي، وبزخم ماليني العراقيني الذين ي�ساركون فيها، 
تظاه����رًا، وتاأييدًا، واعت�سام����ًا. ويف اأي جمتمع غري �سمويل 
او م�ستب����د تكف����ي ه����ذه التعبئة ال�سعبي����ة العفوي����ة كا�ستفتاٍء 
عل����ى ا�سق����اط اي حكومة واإزاحة اي ح����زب �سيا�سي واحلكم 
علي����ه باق�ساء نف�سه عن احلي����اة ال�سيا�سية. والقوة التمثيلية 
لالنتفا�سة م����ن حيث العدد والزخ����م والعنفوان اجلماهريي 
ُت�س����كل اأك����ر اإدان����ة للطبق����ة املتنف����ذة باأحزابه����ا وزعاماته����ا 
وبراجمها، التي مل حت�سل يف النتخابات الرملانية الخرية 
بجمي����ع قوائمها على ن�سبة �سئيلة من ٢٠٪ ممن �ساركوا يف 

الت�سويت.!!
وتبقى لالنتفا�سة بعد كل ذلك قوة ل ُت�ساهى:

دم مئات ال�سهداء، 
واآلف اجلرحى وامل�سابني، 

واملغدورين بالختطاف والغتيال:
وه����ذا هو �س����وت اجلواه����ري الكبري يحي����ي ب�سال����ة �سهداء 
انتفا�س����ة الول من اكتوبر وهي تتوا�س����ل وتتو�سع وتزداد 

عنفوانًا، من من�سة وثبة كانون ١٩٤٨ 
ويذّكر حكام اليوم :

اأتعلم اأم اأنت ل تعلم           باأن جراح ال�سحايا فُم
فلي�ض كاملدعي قولًة             ولي�ض كاآخر ي�سرتحُم

ي�سيح على املدِقعنَي اجلياع    اأريحوا دماءكم ُتطعموا
 فاأي رهاٍن خائٍب على تفكيك النتفا�سة واإجها�سها...

رهان اأزيز الر�صا�ص املخاتل  
وقوة ا�صتمرارية اإرادة التغيري 

ووحدة املوقف..

توزع مجاناً

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

متابعة االحتجاج 

 �سّع����د املتظاهرون احتجاجاتهم يف �ساعة 
مبكرة من �سباح ام�����ض الثالثاء، واأقدموا 
على قطع عدد م����ن الطرق احليوية املوؤدية 
اإىل حق����ول نف����ط ومن�ساآت للطاق����ة، ف�ساًل 
ع����ن عدة دوائر حكومية، فيما ت�سلم رئي�ض 
اجلمهورية برهم �سال����ح قائمة ت�سم عددًا 

من الأ�سماء املر�سحة لرئا�سة احلكومة.
 و�سه����دت الب�سرة، تظاه����رات وا�سعة ردد 
فيها املتظاهرون �سع����ارات ترف�ض ت�سمية 
حمافظهم احل����ايل اأ�سعد العي����داين رئي�سًا 
بت  للحكوم����ة املقبل����ة، وذلك بعد اأنب����اء �ُسرِّ
يف �ساع����ة متاأخ����رة م����ن ليل����ة اأم�����ض تفي����د 
برت�سيح العيداين اإىل جانب اأ�سماء اأخرى 

للمن�سب.

 ورفع املتظاهرون �سورًا للعيداين وكتبوا 
عليها "مرفو�ض لف�ساده"، واأخرى اتهمته 
بقت����ل متظاهري الب�س����رة و�سرق����ة اأموال 

الأعمال.
 وقطع متظاهرو الب�سرة الطرق الوا�سلة 
اإىل حقل الرميلة النفطي ال�سمايل ونظموا 
اعت�سام����ًا اأمام����ه، فيم����ا ج����رى قط����ع طرق 
اأخ����رى قرب ميناء اأم ق�س����ر دون اأن يوؤدي 

ذلك اىل اإغالقه.
 وقال اأحد املتظاهرين يف املدينة، اإن هناك 
اإح�سا�سًا و�سعورًا مت�ساعَدين باأن اأحزاب 
م����ن  العراقي����ني  خ����داع  حت����اول  ال�سلط����ة 
خ����الل اإدخالهم بدوامة كتل����ة كرى وفراغ 
د�ستوري كنوع من ك�سب الوقت واملماطلة 
والتعوي����ل على الوق����ت ريثما يتفقون على 
حكوم����ة اأخ����رى وفق����ًا ملقا�سه����م ل مقا�����ض 

ال�سع����ب اجلائ����ع"، م�سيف����ًا اأن التظاهرات 
�ستت�ساع����د، خا�س����ة مع دع����وات نا�سطني 

لتجديد زخمها. 
 يف املقاب����ل، اأعاد متظاه����رو كربالء ن�سب 
خيامه����م جمددًا بع����د ليلة عا�سف����ة اقتلعت 
عددًا منها، و�سط �ساح����ة الرتبية باملدينة، 

مع توافد مئات املتظاهرين. 
 واأغل����ق املتظاه����رون ع����ددًا م����ن الدوائ����ر 
دوائ����ر  ومنه����ا  كرب����الء،  يف  احلكومي����ة 
العق����ار وال�سريب����ة وغريه����ا، ويف ذي قار 
الت����ي �سه����دت اأم�ض وف����اة متظاه����ر متاأثرًا 
بج����روح اأ�سي����ب به����ا يف �ساح����ة التظاهر 
قبل عدة اأي����ام، كما جتددت التظاهرات يف 
�ساح����ة احلبوبي و�س����ط النا�سرية م�ساء، 
والت����ي �سه����دت توافد املئات م����ن املوظفني 

والطالب.

 و�سه����دت حمافظ����ة ذي قار ام�����ض الثالثاء 
ت�سعي����دا وا�سع����ا يف فعالي����ات ال�س����راب 
بغل����ق  متث����ل  امل����دين  والع�سي����ان  الع����ام 
الدوائر احلكومية واملدار�ض يف النا�سرية 
واق�سي����ة الرفاع����ي وال�سط����رة وقلعة �سكر 
م����ن  اخ����رى  ومناط����ق  ال�سي����وخ  و�س����وق 
املحافظة، وذلك للرد على حماولت �سابقة 
م����ن قب����ل احلكوم����ة املحلي����ة والبع�ض من 
املدار�����ض خالف����ا  لفت����ح  الع�سائ����ر  �سي����وخ 
ق����وات  قام����ت  فيم����ا  املتظاهري����ن،  لرغب����ة 
ال�سرطة بن�سر اط����واق امنية حول ميادين 
امني����ة  خ����روق  م����ن  التظاه����رات حت�سب����ا 
ق����د تق����وم بها جماع����ات م�سلح����ة ت�ستهدف 

املتظاهرين.
 ويف الوقت الذي توا�سلت فيه التظاهرات 
النا�سري����ة  و�س����ط  احلبوب����ي  �ساح����ة  يف 

و�س����وق  والرفاع����ي  ال�سط����رة  واق�سي����ة 
ال�سي����وخ وقلعة �سكر والن�س����ر والعكيكة، 
�سهد مركز مدينة النا�سرية �سباح الثالثاء 
واحل�س����ارات  الن�س����ر  جل�س����ري  قطع����ا 
ف�س����ال عن ج�س����ر الزيتون ال����ذي ظل مغلقا 
من����ذ مواجه����ات اخلمي�ض الدام����ي يف 28 
ت�سرين الثاين 2019 ، فيما جرى تعطيل 
املدار�����ض والعديد من الدوائ����ر احلكومية 
ما عدا اخلدمي����ة منها يف كل من النا�سرية 
و�س����وق  والرفاع����ي  والن�س����ر  وال�سط����رة 

ال�سيوخ وقلعة �سكر والغراف.
 وقال خالد النا�سري وهو احد املتظاهرين 
ل�)الحتجاج( ان "فعاليات ال�سراب العام 
يف مرك����ز مدين����ة النا�سري����ة �سملت اغالق 
املدار�ض واجلامع����ات الهلية واحلكومية 
يف مرك����ز املحافظة فيما توا�سل ال�سراب 
يف دوائ����ر التقاعد وال�سريب����ة والت�سجيل 
العق����اري و�سن����دوق ال�س����كان والق�س����ام 
غ����ري اخلدمي����ة يف دوائ����ر امل����اء واملجاري 
والبلدية وغريها من الدوائر"، منوها اىل 
ان "فعالي����ات ال�سراب العام �سملت اغالق 
جمي����ع املدار�����ض والدوائ����ر احلكومية يف 
ق�ساء �سوق ال�سي����وخ بعد بروز حماولت 

ع�سائرية وحكومية لفتح املدار�ض".
عب����د  العالم����ي  النا�س����ط  ق����ال  وب����دوره   
العزي����ز ال�سطري ل�)الحتجاج( ان " ق�ساء 
ال�سطرة والعديد من مدن �سمال النا�سرية 
�سه����د تعطي����ال تام����ا للمدار�����ض والدوائ����ر 
احلكومية"، منوه����ا اىل ان اق�سية الن�سر 
والغ����راف �سهدت هي الخ����رى ا�سرابا يف 

املدار�ض وعدد من الدوائر احلكومية".
 ومل يختل����ف احل����ال يف الديواني����ة، مركز 
حمافظة القاد�سية، حيث عمت التظاهرات 
واأق����دم  املدين����ة،  و�س����ط  ال�ساع����ة  �ساح����ة 
املتظاه����رون عل����ى اإغ����الق دوائ����ر ال�سحة 

وال�سريبة ودوائر اأخرى.
 ويف بغداد، تواف����د املئات من املتظاهرين 
نح����و �ساح����ة  التحرير، يف بغ����داد، �سباح 
ام�����ض بع����د ليل����ة �سه����دت تظاه����رات حتى 
�ساعات متقدمة، وحمل املتظاهرون لفتات 
ترف�ض تر�سيح رائد جوحي )القا�سي الذي 
حاكم �سدام ح�سني( على اعتباره ذا انتماء 

حزبي، كحال املر�سحني ال�سابقني.

ت�صعيد في فعاليات االحتجاج يوئد محاوالت القوى 
ال�صيا�صية لتمرير رئي�ص وزراء

 بقلم متظاهر 

  اأطلق �سراح النا�سطني �سلمان املن�سوري وعمر العامري، م�ساء اأم�ض، بعد 
اأيام من اختطافهما يف العا�سمة العراقية بغداد.

 واأظه���ر مقطع فيديو متداول على مواقع التوا�سل الجتماعي، احتفاء عدد 
من املتظاهرين بعودة النا�سطني و�سط �سوت الأهازيج.

 واختفى املن�سوري والعامري يف ال�ساعة ال�١٢ ظهرًا يوم الأربعاء املا�سي، 
حي���ث مل يجيب���ا على ات�سالت زمالئهم���ا، بعد ان كان اآخ���ر ات�سال بهما يف 
ال�ساع���ة ١١:3٠ مع اإحدى زميالتهما، واأك���دا اأنهما مازال يف �سارع النواب 

مبنطقة الكاظمية، والتي انطلقا لها من اأجل �سراء خيم ل�ساحة التحرير.
 وت�ستم���ر حالت اخلط���ف يف العا�سمة بغ���داد واملحافظ���ات العراقية التي 
ت�سهد تظاهرات احتجاجية منذ مطلع اأكتوبر/ ت�سرين الأول املا�سي، ب�سكل 
ملفت للنظر وتطال النا�سطني املدنيني وامل�سعفني وامل�سعفات والعاملني يف 

جمال حقوق الن�سان.
 وقالت منظمة العفو الدولية، يف وقت �سابق اإن ال�سلطات العراقية "ف�سلت 
يف و�س���ع ح���د لعتق���الت النا�سطني وال�سحفي���ني واملتظاهري���ن، ما يظهر 

ت�ساحمها مع تلك النتهاكات".

 متابعة االحتجاج 

 �سوت املوؤمتر ال�ساد�ش 
حلزب الي�سار االأوروبي، 

الذي اأنهى اعماله يوم 
االأحد املا�سي، على 

قرار للت�سامن مع �سعبنا 
العراقي واالنتفا�سة 

ال�سعبية املجيدة، كما اأدان 
ب�سدة قمع املتظاهرين 

ال�سلميني وطالب بالوقف 
الفوري للقتل وحمالت 
االعتقاالت واالغتيال 

واإطالق �سراح املعتقلني.

 وفيم����ا ياأت����ي ن�����ض الق����رار: 
الأح����زاب  ممثل����و  "نح����ن 
ح����زب  موؤمت����ر  يف  امل�سارك����ة 
الي�سار الوروب����ي املنعقد يف 
 ١5-١3( با�سباني����ا  مالغ����ا 
كانون الأول ٢٠١٩(، نعر عن 
ت�سامننا مع ال�سعب العراقي، 
امل�سروع����ة  املطال����ب  وندع����م 
�س����د  ال�سعبي����ة  لنتفا�ست����ه 
نظ����ام املحا�س�س����ة الطائفي����ة 
دول����ة  اأج����ل  وم����ن  والف�س����اد، 
وعدال����ة  دميقراطي����ة  مدني����ة 

اجتماعية.
 اننا ندين ب�سدة القمع الدموي 
للتظاهرات ال�سلمية التي بداأت 
ي����وم الأول م����ن ت�سرين الأول 
٢٠١٩ يف بغ����داد وحمافظات 
اأخرى، حيث �ساركت جماهري 
غفرية، جلهم من ال�سباب، يف 
الحتج����اج �سد نظ����ام الف�ساد 
ال�سيا�س����ي والفق����ر والبطالة. 
وق����د ا�ستخدمت ق����وات الأمن 
الر�سا�����ض احل����ي واملطاط����ي 
والغاز امل�سيل للدموع. واأ�سفر 

ذلك عن قتل ما يزيد على 5٠٠ 
وج����رح ما يزيد عل����ى ٢٠ األفًا، 

ف�ساًل عن اآلف املعتقلني.
 ندع����و اىل وقف ف����وري لقتل 
املتظاهرين ال�سلميني، واإطالق 
املعتقل����ني،  جمي����ع  �س����راح 
وانهاء حم����الت العتقال التي 
ت�سته����دف الن�سطاء. ان اأولئك 
امل�سوؤولني ع����ن م�سرع املئات 
من ال�سباب يجب اأن يواجهوا 
اج����راء  ويتع����ني  العدال����ة. 
حتقي����ق م�ستق����ل للك�س����ف عن 

ه����ذه اجلرائم. ويج����ب الكف 
عن جمي����ع الت�سييق����ات بحق 
واح����رتام  الع����الم،  و�سائ����ل 
احل����ق الد�ستوري يف التجمع 

وحرية التعبري.
 جن����دد دعمن����ا لكف����اح ال�سعب 
الدول����ة  اأج����ل  م����ن  العراق����ي 
والعدالة  الدميقراطية  املدنية 
الجتماعي����ة، وه����و م����ا ي�سكل 
ال�سي����ادة  ل�سم����ان  اأ�سا�س����ا 
وا�ستقالله  للع����راق  الوطني����ة 

الناجز".

اإطالق �صراح نا�صطني اختطفا 
يف بغداد قبل اأيام

موؤمتر حزب الي�صار االأوروبي يت�صامن مع انتفا�صة ت�صرين 
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 فوزي عبد الرحيم 

منذ بع�ض الوقت ويف اعقاب انتفا�سة ت�سرين املجيدة 
ب���داأت عملي���ات اغتي���ال منتق���اة بعناي���ة لنا�سط���ني يف 
الحتجاجات التي ت�سهدها بغداد ومدن و�سط وجنوبي 
العراق،لكنها يف الأونة الأخرية ت�ساعدت ب�سكل ملفت 
لي�س���ل الي���وم اىل اأربع���ة يف ي���وم واح���د...يف اعقاب 
هجوم ال�سن���ك الذي قامت به اإح���دى امليلي�سيات كتبت 
من�سورًا توقعت فيه اعتم���اد الغتيال اأ�سلوبًا بديال يف 
التعام���ل م���ع النتفا�سة...لق���د اأدى ح���ادث ال�سنك وما 
�سبقه من انك�ساف دور امليلي�سيات يف قن�ض املتظاهرين 
اىل ردود اأفع���ال وا�سعة داخلية وخارجية،حيث اأ�سدر 
القائد العام للقوات امل�سلحة اأمرًا مبنع قوى احل�سد من 
القرتاب من �ساحات العت�سام، كما �سلطت العديد من 
ال���دول الغربية م���ن �سغوطها على حكوم���ة عبد املهدي 
تعه���د  اىل  امليلي�سيات...اإ�ساف���ة  جت���اوزات  ليق���اف 
اجلي�ض ممثاًل برئي�ض اأركان���ه الذي �سرح بان اجلي�ض 
يدعم املنتف�س���ني حتى حتقي���ق مطالبهم،وبحمايتهم..

وه���و تطور هام خا�سة واإن ه���ذه ال�سخ�سية مل ي�سبق 
له اإعطاء ت�سريحات �سيا�سية..

اإن يف ال�سلط���ة اأطرافًا لته�س���م الو�سع احلايل متمثاًل 
بوج���ود الأل���وف م���ن املحتج���ني يف �ساح���ة التحري���ر 
يحظ���ون بتغطي���ة اإعالمي���ة دولية بل اإن ذل���ك ي�ستفزها 
ج���دًا وي���كاد يخرجها من طوره���ا... اإن ه���ذه الأطراف 
تراق���ب دون رد فع���ل يف ح���ني فيما هي تتح���رق �سوقًا 
لإنه���اء وجود املعت�سم���ني بالقوة امل�سلح���ة،واإذ اأ�سبح 
ذل���ك غ���ري ممكن فق���د ا�ستبدل���ت ذل���ك بالقي���ام بعمليات 
اغتي���ال للنا�سط���ني يف ال�س���ر ل يحمله���ا اأي م�سوؤولية 
وينه���ك و ي�ستت النتفا�سة...لقد كان���ت هذه الأطراف 
متار����ض عمليات اغتي���ال منتقاة وحم���دودة لكنها الآن 
تعمد اىل اعتم���اد ذلك على نط���اق وا�سع....الغتيالت 
�ستتكث���ف وتتو�س���ع مامل يح���دث تط���ور يوقفها وحتى 
حدوث ذل���ك على املنتف�سني وداعميه���م ابتداع اأ�ساليب 
ملعاجلة مو�س���وع الغتيالت بالعودة للرتاث الن�سايل 
ل�سعبن���ا ال���ذي م���ر مبرحلة �سبيه���ة اأواخ���ر ال�ستينيات 
واوائل ال�سبعينيات وكذلك بالنظر يف تاريخ ال�سعوب 

الخرى..
اإن النتفا�س���ة رغ���م العدي���د م���ن النواأق�ض ه���ي اأف�سل 
مامنل���ك م���ن خي���ارات لبن���اء ع���راق م�ستق���ل ومزده���ر 
والع���ودة للوراء اأ�سد ق�سوة واأك���ر كلفة من التقدم يف 

حقل الألغام..

 معاين ت�صاعد 
عمليات االغتيال

عد�سة: حممود روؤوف

 متابعة / االحتجاج

اأعلن���ت املفو�سي���ة العليا حلقوق 
الن�سان، ، عن اإ�ستمرارها بر�سد 
واقع التظاه���رات والعت�سامات 

يف حمافظة ذي قار.
وقالت املفو�سية يف بيان،  تلقت 
اأم����ض  من���ه  ن�سخ���ة  الحتج���اج 
الثالث���اء  اإن “الفري���ق اخلا����ض 
ذي  حمافظ���ة  يف  باملفو�سي���ة 
قار، ر�سد ا�ستم���رار التظاهرات 
يف  ال�سلمي���ة  والعت�سام���ات 

�سارع احلبوبي مبركز املحافظة، 
املواطن���ني  تفتي����ض  اىل  اإ�ساف���ة 
الداخل���ني اىل ال�ساح���ة م���ن قبل 
الق���وات  وتواج���د  املعت�سم���ني 
المني���ة ح���ول �ساح���ة احلبوبي 

لتوفري احلماية لهم”.
لح���ظ  “الفري���ق  اأن  وتابع���ت 
طالبي���ة  م�س���ريات  ان�سم���ام 
�سملت عددًا م���ن طلبة الثانويات 
رج���ال  اىل  ا�ساف���ة  والكلي���ات، 
بع�ض الع�سائر، رافعني �سعارات 
�س���د الف�س���اد واإبع���اد املند�س���نّي 

الذي يحاولون حرف التظاهرات 
عن م�سارها ال�سلمي”.

“الفري���ق ر�س���د  اأن  واأو�سح���ت 
التعليمي���ة  امل���الكات  اعت�س���ام 
والتدري�سي���ة بالق���رب م���ن خيمة 
�ساح���ة  يف  املعلم���ني  نقاب���ة 
هتاف���ات  مرددي���ن  احلبوب���ي، 
والنهو����ض  بالإ�س���الح  تطال���ب 

بواقع التعليم املرتدي”.
يذك���ر اأن التظاه���رات والوقفات 
يف  م�ستم���رة  الحتجاجي���ة 
حمافظ���ة ذي ق���ار، م���ع ا�ستمرار 

غل���ق ج�س���ر الزيت���ون الرئي����ض، 
الع���ام  اإل�س���راب  ع���ن  ف�س���اًل 
با�ستثن���اء الدوائ���ر اخلدمي���ة. ، 
واأعي���د فت���ح ج�س���ر احل�س���ارات 
بع���د قطعه خالل �ساعات ال�سباح 

الأوىل.

بتق���دمي  املتظاه���رون  ويطال���ب 
يرتب���ط  ل  م�ستق���ل  مر�س���ح 
ال�سيا�سي���ة  والكت���ل  بالح���زاب 
ال���وزراء،  رئا�س���ة  اإىل  مر�سح���ًا 
عل���ى اأن ميهد الطريق لنتخابات 

مبكرة خالل مدة حمددة.

 متابعة / االحتجاج 

وق����ال خم�سة �سه����ود على عملي����ات القتل 
ل�»هيوم����ن رايت�ض ووت�ض«، عر الهاتف، 
اإن����ه يف 6 دي�سم����ر )كان����ون الأول( كان 
�ساح����ة  يف  متظاه����ر  األ����ف  نح����و  هن����اك 
اخل����الين ببغ����داد، عل����ى بع����د 6٠٠ م����رت 
�سم����ال ميدان التحري����ر، يف مراآب ال�سنك 
املك����ون من خم�س����ة طوابق قبال����ة �ساحة 
اخل����الين، الذي �سغلوه من����ذ ١6 نوفمر 
)ت�سري����ن الثاين(. ونح����و ال�ساعة 7:3٠ 
م�س����اء، قال����وا اإنه����م راأوا �سب����ع �ساحنات 
»بي����ك اآب« ت�س����رع اإىل �ساح����ة اخل����الين، 
ث����م تتباطاأ، وبينما كان����ت املركبات ت�سري 
ببطء يف امليدان، فتح م�سلحون يرتدون 
زيًا اأ�سود عاديًا ولبا�سًا مدنيًا النريان من 
بنادق »كال�سنيكوف« ومدافع ر�سا�سة من 
طراز »بي كي« )P K( فوق املتظاهرين، 
قبل اإنزال الر�سا�سات واإطالق النار عليهم 
مبا�سرة. يف الوق����ت ذلك، قال ال�سهود اإن 
املحتجني كان����وا يتجمع����ون �سلميًا، ومل 

يهددوا باأي اأعمال عنف.
اأنه����م راأوا نح����و ٢٠  واأ�س����اف ال�سه����ود 
عن�س����رًا م����ن ال�سرطة الحتادي����ة وقوات 
الأمن العراقية، كان����وا يحر�سون نقطَتي 
تفتي�ض يف ال�ساحة، يغادرون بال�سيارات 
عن����د و�س����ول امل�سلح����ني. بع����د نح����و ٩ 
�ساعات، ال�ساعة ٤:3٠ �سباح 7 دي�سمر 
)كان����ون الأول(، غ����ادر امل�سلح����ون، ويف 

غ�سون ب�سع دقائق، عادت قوات الأمن.
وح�سب ال�سهود، فاإن الكهرباء يف �ساحة 
اخلالين ومراآب ال�سنك توقفت ملدة �ساعة 
تقريب����ًا، مع بدء اإطالق النار، ويف �ساحة 
التحري����ر لب�سع دقائق، ما اأدى اإىل اإطفاء 

اإنارة ال�سوارع. وقال اأحدهم: »كل ما كنا 
ن�ستطي����ع روؤيت����ه هو �س����وء الر�سا�ض«. 
اأن الكهرب����اء يف مناط����ق جم����اورة  كم����ا 

مبا�سرة لل�ساحات مل تنقطع.
وق����ال ال�سه����ود اإنه بعد اإط����الق النار على 
النا�����ض يف املي����دان، توج����ه الرج����ال يف 
�ساحن����ات »البيك اآب« اإىل م����راآب ال�سنك. 
وق����ال متظاهر اإن����ه كان يف الطابق الأول 
من املراآب مع نحو ١5٠ متظاهرًا اآخرين 

عندم����ا �سمع �س����وت اإطالق ن����ار. ثم راأى 
نح����و 3٠ رجاًل مبالب�����ض مدنية يحملون 
ال�سواط����ري والع�سي يقتحم����ون املبنى. 
بع����د ب�س����ع دقائق، راأى خم�����ض �ساحنات 
�سغرية تن�سحب اإىل اخل����ارج، ويدخلها 
يحمل����ون  اأ�س����ود  زي����ًا  يرت����دون  رج����ال 
اأ�سلح����ة. بينم����ا كان يه����رب ع����ر ال����درج 
وخ����رج من املبن����ى، قال اإن����ه "راأى رجاًل 
م�سلحني يفتح����ون النار على املتظاهرين 

داخ����ل املبنى، ويطعن����ون الآخرين. راأى 
ما ل يقل عن �سبعة حمتجني جرحى" .

وق����ال متظاه����ر يف الطاب����ق الث����اين، اإنه 
�سمع �سرخات م����ن الطابق الأول، وراأى 
امل�سلحني يظه����رون ويطعنون املحتجني 
الذين حاولوا الوقوف يف طريقهم. قال: 
»راأيت كثريًا م����ن النا�ض ي�سابون، ولكن 
كل م����ا كان ميكنني التفك����ري فيه هو كيف 

اأخرج نف�سي من هناك«.

املتظاه����ر ال����ذي كان يف الطاب����ق الأول، 
ق����ال اإن����ه عندم����ا خ����رج اختباأ خل����ف كتلة 
ال����وراء،  اإىل  نظ����ر  خر�ساني����ة، وعندم����ا 
راأى م�سلح����ًا يرمي متظاه����رًا من الطابق 
اإط����ارات  ي�سعل����ون  واآخري����ن  الثال����ث، 
لإغ����الق خمارج الط����وارئ. وق����ال �سهود 
اآخرون خ����ارج املراآب اإنه����م راأوا حرائق 
قادمة من املراآب. وقال املحتج من الطابق 
الأول: "ل ي����زال خم�س����ة م����ن اأ�سدقائ����ي 
مفقودي����ن، ول اأعرف اإن كان����وا قد ماتوا 
اأو احتج����زوا. راأي����ت امل�سلحني يحملون 
اجلث����ث يف حافالته����م و�ساحناته����م قب����ل 
�ساع����ة واح����دة م����ن املغ����ادرة عن����د 3٠:٤ 

�سباحًا" .
وقال متظاهر كان خارج املراآب، اإنه راأى 
١٠ متظاهري����ن، على الأق����ل، يتعر�سون 
ه����و  وق����ال  حول����ه.  م����ن  الن����ار  لإط����الق 
وطبيب����ان موجودان يف �ساحة اخلالين، 
اإنه����م راأوا عرب����ات »ت����وك ت����وك« )عربات 
ك�سي����ارات  ُت�ستخ����دم  �سغ����رية(  اآلي����ة 
الإ�سع����اف حاولت ثالث م����رات القرتاب 
م����ن اجلرح����ى لإجالئه����م. يف كل مرة قام 
م�سلح����ون داخ����ل امل����راآب باإلق����اء قناب����ل 
»مولوت����وف« لإيقافها. وقالوا يف النهاية 
اإن جمموع����ة اأكر من املتظاهرين هرعوا 

اإىل اجلثث ونقلوا اجلرحى.
وقال����ت املنظم����ة اإن احلكوم����ة العراقي����ة 
تتحم����ل امل�سوؤولي����ة الرئي�سة ع����ن حماية 
ح����ق العراقي����ني يف احلي����اة، وينبغي لها 
اأن حت����دد عل����ى وجه ال�سرع����ة اجلماعات 
وق����وات الأمن التي �سارك����ت يف عمليات 
تعل����ن  واأن  ن�سقته����ا،  اأو  ه����ذه،  القت����ل 
مرتكبيه����ا، واأن تعو�����ض �سحاي����ا جميع 

عمليات القتل غري القانونية.

تعاونت  حكومية   قوات  ووت�ص":  رايت�ص  ""هيومن 
مع مرتكبي مجزرة �صاحة الخالني

مفو�صية حقوق االن�صان: تظاهرات ذي قار م�صتمرة.. وهذا ما ر�صدناه

 متابعة / االحتجاج 

الثالث���اء،  م�سلحة،اأم����ض  جمموع���ة  اغتال���ت 
�ساح���ب متج���ر يف منطق���ة العامري���ة، غرب���ي 

العا�سمة بغداد.
وق���ال م�س���در اأمن���ي ، اأن “جمموع���ة م�سلح���ة 
اغتال���ت �ساح���ب متج���ر يف منطق���ة العامرية، 
يف  للمتظاهري���ن  م�ساع���دات  تقدمي���ه  ب�سب���ب 

�ساحات التظاهر”.
واأ�س���اف اأن “امل�سلحني ا�ستخدم���وا ال�سكاكني 
يف اغتي���ال �ساح���ب املتج���ر، ال���ذي يعتق���د اأن 
�سب���ب ا�ستهداف���ه يع���ود اىل جمع���ه م�ساع���دات 

للمتظاهرين واإر�سالها ل�ساحة التحرير”.
اىل ذل���ك، ذك���ر �سهود عي���ان اأن “القتي���ل يدعى 

حممود ابو مرمي الكبي�سي، وهو �ساحب حمل 
جلود، واأن اأهايل املنطق���ة ي�سهدون له بالهدوء 
واللت���زام ول توج���د لدي���ه ع���داوات اإطالقًا”، 
مبين���ني اأنه “مت طعن الكبي�س���ي بال�سكاكني من 

قبل م�سلحني و�سحب جثمانه للمخزن”.
يذك���ر اأن موج���ة م���ن الغتي���الت ق���د اجتاحت 
العا�سم���ة بغداد منذ انط���الق التظاهرات مطلع 
ت�سري���ن الأول 2019، ا�سته���دف فيه���ا العديد 
من الن�سط���اء واملتظاهرين. واغت���ال م�سلحون 
النا�سط حقي العزاوي يف بغداد الأحد املا�سي، 
كم���ا اغتال���ت جمموع���ة اأخ���رى م���ن امل�سلح���ني 
النا�سط املدين حممد جا�سم الدجيلي يف منطقة 
�س���ارع فل�سط���ني �سرقي العا�سم���ة بغداد، خالل 

عودته اىل منزله من �ساحة التحرير.

طعنًا بـ "ال�صكاكني".. اغتيال �صاحب 
 متجر قّدم م�صاعدات للمتظاهرين 

يف بغداد!

قالت منظمة »هيومن رايت�ش ووت�ش«، ، اإن قوات م�سلحة غري حمددة، تعاونت 
على م��ا يبدو مع قوات االأم��ن الوطنية واملحلية العراقية، ونّفذت �سل�س��لة من 
عمليات القتل الوح�س��ية يف منطقة االحتجاج الرئي�س��ية ببغ��داد يف 6 كانون 
االأول 2019. وقالت املنظمة، يف تقرير، اإن التقديرات ت�سري اإىل �سقوط ما بني 

29 و80 قتياًل، و137 جريحًا، واإن الكهرباء ُقطعت عن املنطقة خالل الهجوم، ما 
جعل من ال�س��عب على املتظاهرين حتديد هوية الَقَتلة والفرار اإىل بر االأمان. 
واأ�س��افت: "ان�س��حبت ال�س��رطة والق��وات الع�س��كرية، عندم��ا بداأت امليلي�س��يا 

جمهولة الهوية، التي ارتدى بع�ش عنا�سرها زيًا موحداً، باإطالق النار" .

ان���������������س�������م�������ام ج��������م��������وع ج�������دي�������دة



http://www.alihtijaj.com    Email: info@alihtijaj.com
العدد)45( ال�سنة الوىل - الربعاء )18( كانون الأول  2019

عد�سة: حممود روؤوف

 ح�سان عاكف 

واأنا اأتابع جانبًا من ت�سريحات بع�ض الإخوة والبناء، 
الذين يظهرون على القن���وات الف�سائية متحدثني با�سم 
املنتف�س���ني يف �ساح���ة التحري���ر اأ�سع���ر ، ولالأ�س���ف، اأن 
جانب���ًا م���ن �سل���وك رجال الدي���ن املتطرف���ني يف اإدعائهم 
احتكار فهم الدين وتف�سريه والت�سريع والفتاء مبا هو 
ح���الل وماهو حرام، اأخذ يت�سرب اىل اأ�سلوب هوؤلء يف 
النظ���ر اىل الأ�سياء وطريقته���م يف التعامل مع الآخرين 
م���ن اإخوتهم املنتف�س���ني الراب�سني معه���م يف اخلطوط 
الأمامية للمواجهة يف عموم املحافظات الثائرة، ناهيك 
عن الآلف الأخرى من املواطنني من النقابيني واملثقفني 
والنا�سطني املدنيني وال�سيا�سيني الداعمني وامل�ساندين 
لهب���ة ال�سعب، واملاليني الآخرين داخل العراق وخارجه 
املن�سّدي���ن بعقوله���م واأفئدته���م حلظ���ة بلحظ���ة م���ع م���ا 
يجري لبنائهم واإخوتهم ولبلدهم يف �سوح املواجهات 

املختلفة.
ويف ظ���ل �ساح���ات منتف�س���ة بتن�سيقي���ات متع���ددة غري 
املنتف�س���ني  با�س���م  املتحدث���ني  ه���وؤلء  ن���رى  موح���دة 
يتح�س�س���ون بطريق���ة غريب���ة م���ن اأي موق���ف اأو جه���د 
اأو ت�سري���ح ل ين�سجم���ون مع���ه، اأو ل مي���ر عره���م اأو 
مبوافقته���م، ويت�س���دون ل���ه، ول يرتددون م���ن الإعالن 
اإنهم وحدهم من يح���ق له اأن يقرر اأو يوافق اأو يرف�ض، 
عل���ى ما يقوم به الآخ���رون يف �ساحة التحرير يف بغداد 
اأو �ساحات التحري���ر يف املحافظات الأخرى وي�سرعنه، 

بحجج وطروحات غريبة.
م���ا ح�س���ل ي���وم ال�سب���ت املا�س���ي يف بغ���داد يف موؤمتر 
دع���ت اإليه ع�سرات التن�سيقيات من �ساحة التحرير ومن 
اأرب���ع حمافظات اأخ���رى وحماولة جمموع���ة الت�سوي�ض 
علي���ه لإف�ساله، مثال على م���ا اأقول، خ�سو�سًا بعد ظهور 
م�سوؤول اأحد التن�سيقيات على �سا�سة اإحدى الف�سائيات 
م�س���اء ذات الي���وم مع���رًا عن ع���دم ر�ساه عل���ى املوؤمتر 
وموؤمترات اأخرى م�سابهة عقدت يف الأ�سبوع املا�سي.

على الثوري اأن يتحلى بقلب حار وعقل بارد، واأن يفرح 
ويرحب باأي جهد مهما كان متوا�سعًا ياأتي من الآخرين 
لدعمه، واأن يفتح �س���دره للجميع وما يقدمونه من دعم 
وجهد، بقدر ال�سجاعة التي يتحلى بها وهو يفتح �سدره 
ل�ستقب���ال الر�سا����ض. فاملواجهة م���ع الفا�سدين ونظام 
املحا�س�س���ة مات���زال يف بداياته���ا، والطري���ق لتحقي���ق 

كامل الأهداف مايزال طوياًل ووعرًا وخطريًا.

احذروا التفريط باأي جهد داعم 
وم�صاند لالنتفا�صة…

وخلدت اأبرز الر�سومات �سخ�سّية 
حي����ث  ال�س����راي،.  �سف����اء  ال�س����اب 
يعت����ر اأح����د اأب����رز النا�سط����ني يف 
احل����ركات الحتجاجّية يف العراق 

منذ عام ٢٠١١. 
�����ض ال�س����راي لإ�سابة بقنبلة  وتعرَّ
غ����از م�سيل����ة للدم����وع يف اأكتوبر/ 
وت����ويف  املا�س����ي،  الأول  ت�سري����ن 
املتظاه����رون  ونّف����ذ  اأثره����ا.  عل����ى 
و�سيت����ه، ب����اأن يت����م ت�سييع����ه م����ن 
�ساح����ة التحري����ر يف بغ����داد، حيث 

مكان املظاهرات الذي يع�سقه.
جريئ����ة  عراقي����ة  فت����اة  اتخ����ذت 
تدعى مرام من اأح����دى خيم �ساحة 
التحرير ، مكانًا لإظهار مهارتها يف 
دق الأو�سام املرتبطة باحتجاجات 
اكتوب����ر، حيث دق����ت عل����ى ذراعها 
اأكتوب����ر"،   ٢5" تاري����خ  الأي�س����ر 
وهو موعد انطالق املوجة الثانية 
م����ن الحتجاج����ات املتوا�سل����ة يف 

العراق.
ال�سع����ر  �ساحب����ة  م����رام  وقال����ت 
الق�سري: "النا�ض ل تتقبل ب�سهولة 
اأن تقوم فتاة بدق الو�سم"، م�سرية 
اإىل "البن����ات اللوات����ي يقمن بر�سم 
الو�سم يعملن عادة يف ال�سالونات 

وللبنات" فقط.
ق����ررت  "لكن����ي  واأ�ساف����ت م����رام : 
اخل����روج ع����ن املاأل����وف قلي����اًل، لأن 
التغي����ري �س����روري"، وفق����ا لوكالة 

بر�ض". "فران�ض 
ي�سطف����ون  م����رام  اأ�سدق����اء  وراح 
للح�سول على و�س����م تذكاري تدقه 
جمان����ًا، و"ثم����ة اأ�سخا�����ض ق����رروا 
الت����رع مب����واد طبي����ة اأو مالب�ض، 

واأنا قررت الترع بهذا ال�سيء".

ودقت ه����ذه الفنانة، م����ا ل يقل عن 
١5 و�سمًا على �سلة بالحتجاجات، 
ون�س����ب  اأكتوب����ر"   ٢5" بينه����ا 
الت����ي  الغ����از  وكمام����ة  التحري����ر 
ب�س����كل  املتظاه����رون  ي�ستخدمه����ا 
وا�س����ع اتقاًء م����ن القناب����ل امل�سيلة 
الق����وات  تطلقه����ا  الت����ي  للدم����وع 

الأمنية.

دعم املنتجات الوطنية
 يف مب����ادرة مهم����ة ورائ����دة ، بادر 
اإىل  املتظاهري����ن  م����ن  جمموع����ة 
اإط����الق حمل����ة ته����دف لدع����م املنتج 
العراق����ي املحل����ي، ل�سيما اأن هناك 
جتارب �سناعي����ة يف العراق ي�سار 

لها بالبنان.

واأطل����ق نا�سط����ون عل����ى �سفح����ات 
"في�سبوك"  الجتماع����ي  التوا�سل 
حملة "�سنع يف العراق" خم�س�سة 
لدعم املنتجات العراقية، الغاية من 
ذلك بح�سب القائم����ني على احلملة 
ه����و توعية املواطن����ني باأهمية دعم 
املنتجات الوطنية بجميع املجالت 
وفت����ح املجال اأمامها ودعمها وعدم 

اقتناء اأي منتج غري حملي.
وتناق����ل نا�سطو مواق����ع التوا�سل 
الجتماع����ي، �س����ورًا ُكت����ب عليه����ا 
"مع����ا لدع����م املنتج����ات الوطنية"، 
واأخ����رى كت����ب عليه����ا "�سن����ع م����ع 

احلب يف العراق".
وقد اأ�س����اد كثريون به����ذه التجربة 
الإعالمية الوطني����ة التي دعت اإىل 

ا�ستنها�ض ال�سناعة املحلية ودعم 
املنتج العراقي.

الق�ساء على التحر�ش
وتقط����ع الفتي����ات، بعد امل����رور من 
منطق����ة ف�س����وة وع����رب ال�سعبية، 
املليئة باأ�سحاب الدراجات النارية 
الطري����ق  ت�سليحه����ا،  وحم����الت 
�س����وق  يف  الأق����دام  عل����ى  �س����ريا 
�سعبي لبيع خمتل����ف اأنواع ال�سلع 
باأ�سع����ار رخي�سة اأغلبه����ا "حاجة" 
قطع����ة باأل����ف دين����ار عراق����ي، حتى 
الأجنبي����ة  واملالب�����ض  اجل����وارب، 
امل�ستعملة، التي ت�ستقطب الفقراء، 
و�س����ط  التحري����ر،  �ساح����ة  نح����و 
بغ����داد، حي����ث يتجم����ع  العا�سم����ة 

الآلف م����ن املتظاهري����ن فيه����ا منذ 
٢5 ت�سرين الأول املا�سي.

وتق����ول �سمر م����ن كان����ت ت�ستطيع 
ال�سرق����ي"  "الب����اب  اإىل  الذه����اب 
التحري����ر  �ساح����ة  تق����ع  "حي����ث 
بغ����داد"،  قل����ب  يف  من����ه،  بالق����رب 
باأ�سواق����ه ال�سعبية التي ل يرتادها 
للفتي����ات  الرج����ال، ول ي�سم����ح  اإل 
بامل����رور �سابقًا جتنب����ًا لأي حتر�ض 
لفظ����ي، اأو جن�سي، حت����ى لو كانت 

الفتاة ترتدي العباءة".
ذات  عام����ًا...   ٢٢ �سم����ر  وت�سل����ك 
�ساح����ة  نح����و  يومي����ًا  الطري����ق 
اأي  م����ن  خ����وف  دون  التحري����ر، 
م�سايقات وحتر�ض عن مالب�سها اأو 
مالمح وجهه����ا، وانحناء خ�سرها، 

جين����ز،  بنطل����ون  ترت����دي  وه����ي 
وبل����وزة ق�س����رية، حتم����ل بقلبه����ا 
القوة يف م�ساركته����ا باملتظاهرات 
واملطال����ب الت����ي اأطاح����ت برئي�����ض 
احلكومة، وفرحًا بتغلبها مع جميع 
املتظاهرات وبدعم من املتظاهرين، 
على ظاه����رة التحر�����ض التي كانت 
اأحد اأبرز م�ساكل املجتمع. وي�ساند 
بع�سه����م  والفتي����ات  ال�سب����اب، 
البع�����ض، يف العم����ل عل����ى تاأم����ني 
كل م����ا يحتاج����ه املتظاه����رون م����ن 
امل�ست�سفي����ات امل�سغ����رة، واملف����ارز 
وال�س����راب  والطع����ام  الطبي����ة، 
وغريه����ا م����ن احلاجي����ات لإجن����اح 
الث����ورة، وال�سم����ود حت����ى حتقيق 

املطالب جميعها.

ــاب ــب ــص ــ� ــر اإبــــــــداع ال ــج ــف ـــاحـــات الـــتـــظـــاهـــر ت ـــص �

ن�ساء يدعمن املتظاهرين بطريقتهن اخلا�سة 

التحريــر  �صاحــة  فـــي  غذائيــة  ماركــة  ال�صيــاح"  "خبــز 
 متابعة االحتجاج 

رائحة خبز "ال�سياح" 
ح�سب اللهجة العراقية، 

املنبعثة من مقالة "طاوة" 
م�ستديرة حمدبة كبرية، 

من طراز خا�ش، و�سلت حتى 
الطابق االأخري من املطعم 
الرتكي "جبل اأحد حاليًا" 

حيث يالزمه املئات من 
املتظاهرين.

�سكبت اأم عمار وهي امراأة 
بدت هادئة بثوبها و"�سيلتها" 

وهو حجاب قطني ترتديه 
كبريات ال�سن، ال�سيما يف 

املناطق ال�سعبية"، براحة 
يدها، عجينة �سائلة نا�سعة 
البيا�ش، مكونة من م�سحوق 

الرز املمزوج باملاء، على مقالة 
عبارة عن قر�ش معدين 

حمدب، ل�سنع خبز "ال�سياح" 
بالقرب من املفارز الطبية 

التي تداوي املتظاهرين 
اجلرحى، يف �ساحة التحرير، 

و�سط العا�سمة بغداد.

ملرا�سل����ة  حدي����ث  يف  عم����ار،  اأم  وقال����ت 
"�سبوتنيك" يف العراق، اإنها تاأتي يوميًا 
منذ طلوع ال�سم�ض، اإىل �ساحة التحرير، 
لعمل طبق "املخلمة" ال�سعبية مبكوناتها 
ناعمًا،  املفرومان  والب�س����ل،  "الطماطم، 
والبي�ض"، وهي من اأبرز الأكالت الأكر 

اإ�سباعًا ورغبة لدى العراقيني �سباحًا.
واأخرتنا اأم عم����ار البالغة من العمر 5٠ 
عام����ًا، اأنها م�سارك����ة يف دعم املتظاهرين 

باأكل����ة "املخلم����ة"، وبع����د انته����اء وق����ت 
خب����ز  بعم����ل  تق����وم  �سباح����ًا،  الإفط����ار 
ال����رز  دقي����ق  م����ن  "ال�سي����اح" امل�سن����وع 
اخلا�����ض،  جيبه����ا  وم����ن  للمتظاهري����ن، 
وبجهد ذاتي ف����ذ، وبحركة يد ماهرة عن 

خرة طويلة.
وحر�س����ت اأم عم����ار، التي ب����دت عيونها 
ناع�س����ة وتعبة، على ارت����داء كمامة بلون 
اأزرق ف����احت م�ساب����ه لل�سم����اء، جتنبًا لأي 

قنبل����ة غ����از م�سي����ل للدم����وع، يف عمله����ا 
وعلى مقربة منه����ا اأدواتها للطبخ: وعاء 
لعج����ني ال����رز ال�سائ����ل، واملق����الة، ودل����و 
م����ن امل����اء، فيم����ا جتم����ع اأم����ام العديد من 
املتظاهرين بانتظ����ار خبزة �ساخنة ت�سد 
جوع بطونه����م، وتدفئهم مع اأيام ال�ستاء 
التي حلت متاأخرة يف دي�سمر اجلاري.

وتاأتي اأم عمار، م����ن مدينة ال�سدر، ذات 
الغالبي����ة ال�سعبية، يف �سرق����ي العا�سمة 

بغداد، يومي����ًا اإىل �ساحة التحرير، لدعم 
املتظاهرين على طريقتها اخلا�سة، دون 
تغيب، منذ مطلع اأكتوبر املا�سي، وحتى 

اليوم.
وملا ن�سج����ت خبزة "ال�سي����اح" بحجمها 
امل�سن����وع  الع����ادي  للخب����ز  امل�ساع����ف 
م����ن دقي����ق احلنط����ة، والقم����ح، تقا�سمها 
ال�سب����اب املتظاهرين، ومنح����وين جزءًا 
منه����ا، طعمه����ا اأ�سبه بال����رز املحم�ض يف 

ق����اع القدر، امل�سمى "حكاك����ة"، برائحتها 
امل�سبع����ة ببخ����ار، ودخان قط����ع اخل�سب 

املحرتق حتت املقالة املحدبة.
ويكفي العجني ال�سائ����ل، لل�سياح، الذين 
م����ن  املئ����ات  اإ�سب����اع  اأم عم����ار،  �سنعت����ه 
املتظاهرين، بكميته الكبرية يف الوعاء، 
اإذ اأن حفن����ة واح����دة من����ه حتمله����ا يده����ا 
تكفي ل�سنع خب����زة لذيذة، وحاملا تن�سج 
واحدة تبا�سر ب�سكب الأخرى حلني نفاذ 

الكمية التي جلبتها معها.
ويعت����ر خبز ال�سياح �سائع����ًا يف مناطق 
املناطق ال�سعبية، ومتتاز ن�ساء اجلنوب 
العراق����ي ب�سناعت����ه، وه����و م����ن الأكالت 
القدمية، اإذ يطهى يف الكثري من الأحيان 
وجب����ة  ليك����ون  الط����ازج،  البي�����ض  م����ع 
متكاملة تغني متناولها عن اجلوع حتى 

انتهاء النهار.
قب����ل  ال�سرق����ي،  الب����اب  منطق����ة  ويف 
الو�س����ول اإىل �ساح����ة التحري����ر، حي����ث 
مبن����ى  قبال����ة  ال�سام����خ  احلري����ة  ن�س����ب 
املطعم الرتكي، �سادفنا امراأتني تقومان 
ب�سن����ع اخلبز، يف "تنور" ف����رن خا�ض، 
جمان����ا للمتظاهري����ن، ول�س����رادق العزاء 
الذي����ن  ال�سحاي����ا  اأرواح  عل����ى  املقام����ة 
قتل����وا بالقرب م����ن ج�س����ور اجلمهوري، 
والأح����رار، وال�سن����ك اإث����ر قناب����ل الغ����از 
املخرتق����ة للجماج����م، والر�سا�ض احلي، 

واملطاطي.
وت�س����ارك  تدع����م  وفت����اة،  ام����راأة،  وكل 
الوا�سع����ة يف  ال�سعبي����ة  املظاه����رات  يف 
�ساح����ة التحري����ر، وحمافظ����ات الو�سط، 
اخلا�س����ة،  طرقه����ن  عل����ى  واجلن����وب، 
م����ن رف����ع اليافط����ات املطالب����ة باحلقوق، 
والر�سم، وتوزيع امل�ساعدات من اأغطية، 
ومالب�ض، وطعام، ومي����اه، للمتظاهرين 
مواق����ع  يف  ال�سب����اح  حت����ى  املالزم����ني 
الحتج����اج، وحمالت تنظيف، وترعات 
حت����ى مب�سوغاته����ن الذهبي����ة، لإجن����اح 
الث����ورة الت����ي يقودها ال�سع����ب لأول مرة 
يف تاريخ الع����راق، دون تدخل �سيا�سي، 

اأو حزبي، اأو مذهبي، وقومي.

زّين الفنانون ال�س��وارع وجدران النفق املوؤدي اإىل اأ�س��فل �ساحة التحرير، والذي اأ�سبح ملجاأً للمتظاهرين. فيما قام اآخرون 
بتنظيف ال�س��وارع وحت�سري كميات كبرية من الطعام. وعّبت اأغلب الر�سومات عن رف�ش الطائفية واملحا�س�سة والف�ساد، 
َرت كلها �سمن �سعار التظاهرات الرئي�ش "نريد وطنًا". ووثقت اللوحات التي متيزت باألوانها الزاهية والتفاوؤل  والتي اخت�سِ

مب�ستقبٍل جديد للعراقيني، �سوراً واأحداثًا وقعت خالل التظاهرات، ت�سمل �سحايا �سقطوا خالل االحتجاجات.
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لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

  نور التميمي

 حيث اأُن�سئت العديد من ال�سفحات على موقع 
الفي�ض بوك اأبرزها �سفحة دعم املنتج الوطني 
والت���ي تدار من قبل جمموعة م���ن ال�سباب من 
خمتل���ف املحافظات العراقي���ة الذين اأكدوا بان 
ال�سفحة نالت انت�سارا وا�سعا من قبل املجتمع 

العراقي وحتى بني العراقيني املغرتبني.
حمم���د علي خ�سر  موؤ�س�ض ملجوعة دعم املنتج 
املحلي يقول اإن فكرة تاأ�سي�ض املجموعة كانت 
من �سمن مطالب تظاه���رات 25 اأكتوبر وهي 
فك���رة اتفق عليه���ا اجلمي���ع بع���د انطالقها من 
خ���الل تفاع���ل املواطن���ني ورغبته���م بالدخول 
للمجموع���ة واأ�سئلته���م حول ما ه���ي املنتجات 
املحلي���ة املتوف���رة يف كل حمافظ���ة واأين تباع 
تل���ك  ح���ول  الأخ���رى  الأ�سئل���ة  م���ن  والعدي���د 
املنتج���ات والهدف منها هو اإع���ادة احلياة اإىل 
املنتج���ات املحلي���ة الوطنية عل���ى كل الأ�سعدة 
ف�سال عن اإعادة فتح املعامل التي من �ساأنها اأن 
توف���ر العديد من فر����ض العمل وتزيد من دخل 

املواطن.
 وي�سي���ف خ�س���ر اأن احلمل���ة ل ت�سم���ل فق���ط 
دع���م املنتج الوطني يف جانب امل���واد الغذائية 
فح�س���ب، ب���ل ت�سم���ل امل���واد ال�سناعي���ة وكافة 
املنتجات الأخرى كون العراق من البلدان التي 
تنت���ج وت�سدر ولكن���ه اأ�سبح خ���الل ال�سنوات 

املا�سية بلدا م�ستهلكا وم�ستوردا فقط.
 وي�ست���درك خ�سر بالق���ول اإن جمموعتهم بعد 
اأن لق���ت رواج���ا وانت�س���ارا وقب���ول م���ن قبل 
املواطن���ني واأعطت ثمارها عل���ى ار�ض الواقع 
من خ���الل الإقبال على اقتناء املنتجات املحلية 

ب���داأ البع�ض باإن�ساء �سفح���ات م�سابهة لغر�ض 
ا�ستقطاب املواطنني.

املعام���ل املنتج���ة: ازدي���اد الطل���ب عل���ى املنتج 
املحلي

 اإىل ذل���ك ب���ني عدد م���ن اأ�سحاب معام���ل املواد 
الغذائي���ة ان���ه بع���د انط���الق حملة دع���م املنتج 
الوطن���ي على من�س���ات التوا�س���ل الجتماعي 
فان الطلب على تل���ك املنتجات قد ارتفع ب�سكل 
ملحوظ وب���ات يطلب بك���رة من قب���ل التجار 
واملوردين اإىل الأ�سواق يف املناطق ال�سكنية.

 عل���ي الربيعي اأحد اأ�سحاب املعامل ال�سناعية 
والغذائي���ة يف الب�س���رة يتح���دث ع���ن و�س���ع 
الأ�س���واق مع املنتج���ات املحلية خ���الل الفرتة 

الأخ���رية ويق���ول اإن الطل���ب عل���ى املنتج���ات 
الغذائي���ة وال�سناعية بات كبريا ويتم ال�سوؤال 
عنه���ا من قبل التج���ار واملوردين وباتت تطلب 
بكميات اأكر �سواء يف حمافظة الب�سرة اأو يف 

املحافظات الأخرى.
العت�س���ام  �ساح���ة  يف  ال�سب���اب  م���ن  ع���دد    
واملنظمني للتظاه���رات داخل اجلامعات بينوا 
ان املنتج املحلي اأ�سب���ح جزءا من التظاهرات 
وبات جزءا من واجب املتظاهرين هو الرتويج 
ل���ه ودعمه ملا �سيوفره لل�سب���اب من فر�ض عمل 

وكذلك اإعادة احلياة ال�سناعية للعراق.
 ويق���ول ح�سن �سف���اء من جامع���ة الب�سرة اإن 
من اأبرز النتائ���ج واأ�سرعها بروزا يف ال�ساحة 

العراقي���ة هو ع���ودة احلي���اة اإىل املنتج املحلي 
وزي���ادة الإقبال عليه من قب���ل املواطنني ف�سال 
ع���ن دخول���ه اإىل �ساحات العت�س���ام من خالل 
قي���ام عدد م���ن ال�سباب باإن�س���اء اأ�سواق خا�سة 

للرتويج عن املنتج املحلي وبيعه.
 موؤك���دا ان حمل���ة دعم املنتج املحل���ي �سي�ستمر 
و�سيك���ون جزءا من مطال���ب املتظاهرين دعمه 
حكومي���ا عن طري���ق فتح املعام���ل املغلقة وزج 
ال�سب���اب العاطل عن العمل يف تلك املعامل بعد 

اإعادة ت�سغيلها.
 يف �ساحة اعت�سام ال�سماوة طرحت املنتوجات 
املحلية، من خالل رفع �سعار "�سنع يف العراق" 
حي���ث نظم ع���دد م���ن املتطوعني بالتع���اون مع 
احتاد ال�سناعات يف املثنى معر�سا لل�سناعات 
الوطني���ة، اإذ �سهد هذا املعر�ض م�ساركة معامل 
حملية ومنتجات خمتلف���ة يف جمالت النتاج 
الغذائ���ي وال�سناع���ي والزراع���ي ف�س���ال ع���ن 

امل�سغولت اليدوية.
 ويف النا�سري���ة يتحدث املواطن عبا�ض رحيم 
عن املنتج املحلي قائال اإن بروز املنتج الوطني 
الأ�س���واق  اإىل  الف���رتة ودخول���ه  ه���ذه  خ���الل 
العراقي���ة وب�س���ورة قوي���ة ي�س���ب يف �سال���ح 
املواط���ن العراق���ي لعدة اأ�سب���اب اأوله���ا الفرق 
يف الأ�سع���ار وت�سغي���ل املعام���ل املتوقفة وزج 
العاطلني ع���ن العمل فيها وخ�سو�سا اأن جودة 
ما طرح يف الأ�س���واق حاليا وخ�سو�سا املواد 

الغذائية تناف�ض املنتج امل�ستورد.
 اأم���ا حمم���د ف�سل يق���ول اإنه بداأ يقتن���ي املنتج 
املحلي من معامل ذي قار وكربالء وخ�سو�سا 
بع���د اأن تاأث���رت الأ�سواق العراقي���ة باحلمالت 
املطروح���ة موؤخ���را عل���ى من�س���ات التوا�س���ل 
ال�سل���ع  بتكد����ض  ت�سب���ب  مم���ا  الجتماع���ي 

وخ�سو�سا املواد الغذائية.
 ويف النجف اأقام نا�سطون يف �ساحة اعت�سام 

النجف "بازارًا" لعر�ض املنتجات املحلية.
 وقال ع���دد منهم اإن ه���ذه املنتجات هي حملية 
ال�سن���ع وياأتي عر�سه���ا يف �ساح���ة ال�سدرين 
لغر����ض اإظهارها اأمام املواطن���ني دعما للمنتج 
الوطن���ي وت�سجي���ع م���ا يت���م ت�سنيع���ه باأيادي 
عراقية.  واأ�سافوا اأن اأرباح بيع هذه املنتجات 

تذهب كترعات ل�ساحة اعت�سامهم.
اعت�س���ام  �ساح���ة  يف  اأقي���م  الديواني���ة  ويف   
معر����ض  الديواني���ة  يف  التظاه���رات  �سه���داء 
لدع���م املنتوجات املحلي���ة والوطني���ة بدل عن 

امل�ستوردة. 
ر�س���ا  للمعر����ض  الإعالم���ي  املن�س���ق  وق���ال   
لل�سن���ة  يق���ام  املعر����ض  ه���ذا  اإن  البدي���ري 
اخلام�س���ة على الت���وايل، م�س���ريا اإىل م�ساركة 
اأك���ر م���ن 25 معمال اأهلي���ا وحكوميا وعر�ض 
خمتل���ف املنتوج���ات املحلي���ة والوطني���ة بدل 
ع���ن امل�ستوردة يف م�سع���ى لتوفري فر�ض عمل 

لل�سباب.

حملة دعم املنتج الوطني.. ُتنقل اإىل املحافظات من خالل االحتجاجات 

علي النا�سري

 "اخلائف���ون ل ي�سنع���ون احلرية" ه���و �سعار 
املعت�سم���ني واملحتج���ني يف �ساح���ة احلبوبي 
و�سط مدين���ة النا�سرية، وهي امليدان الرئي�ض 
والوحي���د ال���ذي يرابطون���ه مطالب���ني بتغيري 
النظ���ام ال�سيا�س���ي م���ن خ���الل الره���ان عل���ى 

ا�ستمرار ال�سغط ال�سعبي.
 ال�ساحة املدورة تقع عند تقاطع �سارعي النيل 
واحلبوب���ي و�سط مدين���ة النا�سرية يتو�سطها 
متث���ال ال�ساع���ر حمم���د �سعيد احلبوب���ي الذي 
�ُسّيد عام 1973 وا�ستغرق العمل على اإجنازه 

�ستة ا�سهر قبل ان يو�سع و�سط ال�ساحة.
 يق���ول عب���د الر�سا ك�سي����ض الذي �سم���م ونفذ 
ن�س���ب احلبوب���ي و�س���ط ال�ساح���ة ان "قاع���دة 
التمث���ال مب�ساح���ة اربع���ة اأمت���ار مربع���ة فيما 
يبلغ طوله ثالثة امتار ون�سف اإذ يقف ال�ساعر 
ما�س���كا ورقة متث���ل ر�سالة للثائري���ن على حكم 
النكلي���ز يف ع�سرينيات القرن املا�سي تو�سي 

بع���دم ال�ست�س���الم والتفاو�ض حل���ني التحرير 
من الجنليز".

 ال�ساح���ة ه���ي الي���وم معق���ل مه���م للمنتف�سني 
املطالب���ني بالتغيري ال�سيا�س���ي اإذ يحت�سد اآلف 
املعت�سمني يومي���ا، واحاطت بتمثال احلبوبي 
ع�س���رات ال�سرادق لتق���دمي جميع اخلدمات من 
الطعام وال�سراب واملبيت حيث تقام الفعاليات 

اليومية للتعبري عن مطالب املحتجني.
 يق���ول عل���ي حم�سن وه���و �س���اب يف الع�سرين 
م���ن العم���ر يعت�سم داخ���ل امل���كان ان "التجمع 
يف �ساح���ة احلبوب���ي ميثل ث���ورة جليل جديد 

يرف�ض الف�ساد ويطمح اىل حياة كرمية".
"�ساح���ة احلبوب���ي ت�س���كل داعم���ا   وي�سي���ف 
وعنوانا عرفه اجلميع من داخل وخارج العراق 
بع���د العت�سامات وال�سراب���ات عن العمل يف 
جميع الدوائر احلكومية حلني حتقيق مطالب 

الراغبني يف التغيري نحو الف�سل".
 �ساح���ة احلبوبي كانت تع���رف ب�"عكد الهوى" 
حي���ث الن�سي���م الذي يدخ���ل من �سم���ال املدينة 

نح���و جنوبه���ا وال���ذي كان ميثل عالم���ة فارقة 
لالألف���ة  وم�س���ارا  والعا�سق���ني  املحب���ني  للق���اء 
ي�س���م  كان  وال���ذي  الجتماع���ي،  والتجان����ض 
خمتل���ف الطياف والدي���ان والتوجهات وهي 

اليوم �ساحة للتعبري عن املطالبة بالتغيري.
 احل���اج ال�سبعيني وا�س���ف جا�سم يتحدث عن 
عكد الهوى او ما يعرف اليوم ب�سارع احلبوبي 
يف العقود املا�سية ويقول ان “هذا ال�سارع كان 
ي�سجل نب�سا مهما ملركز مدينة النا�سرية حيث 
املقاهي ولقاء ال�سدق���اء والحبة يف ام�سيات 
لن تتكرر” وبعد التحول ال�سكاين والعمراين 
يف ه���ذا ال�س���ارع مازال الرج���ل امل�سن يوا�سل 
تواجده م���ع اجيال املعت�سم���ني ل�ستعادة تلك 

الذكريات واحلديث عنها.
 ام���ا ال�س���اب علي جا�سم وهو اح���د املعت�سمني 
من طلبة احدى الكليات والذي مل يفارق �ساحة 
احلبوبي منذ انطالق الحتجاجات، فقد ارتبط 
موؤخ���را بعالق���ة غرامية تكلل���ت باخلطوبة من 
احدى زميالته امل�ساركات يف العت�سام والتي 

كان���ت تن�سد مل���وؤازرة املعت�سم���ني وتعمل على 
تقدمي اخلدم���ات يف خيمة الطلب���ة املعت�سمني 

كما يقول علي.
 وعلى غرار �ساحة التحرير يف العا�سمة بغداد 
ا�سبح���ت �ساحة احلبوبي الي���وم ايقونة مهمة 
يف م�سرية التحول اجلديد يف �سكل املطالبات 
ال�سعبي���ة، من خالل فعاليات اعالمية وزيارات 
متبادل���ة للمعت�سم���ني ب���ني بغ���داد والنا�سرية 
يف ا�س���ارة للتعبري عن الت�سام���ن حول الهدف 

الواحد.
 الباحث امري دو�سي يقول ان "�ساحة احلبوبي 
من ال�ساح���ات امللهمة للث���ورات كونها اقرتنت 
با�س���م ال�ساعر الكب���ري حممد �سعي���د احلبوبي 
ودوره يف ث���ورة الع�سري���ن، اإذ �سجل���ت عل���ى 
الث���ورات  انبث���اق  الزم���ن  م���ن  عق���ود  م���دى 
والحتجاج���ات والتظاه���رات ال�سيا�سية التي 
كان���ت ترف����ض �س���كل وطبيع���ة اداء النظم���ة 
ال�سيا�سية، وه���ي اليوم ت�سجل امتدادا للح�ض 

الثوري ذاته".

 فعالي���ات عدي���دة ت�سجلها يومي���ات العت�سام 
يف �ساح���ة احلبوب���ي منه���ا وطني���ة واخ���رى 
اجتماعي���ة وخدمي���ة وفنية وثقافي���ة، يت�سابق 
عليه���ا املعت�سمون لإدامة زخم العت�سام الذي 
يراهن على جناحه اجلميع بعدما ن�سبت حول 
حميط ال�ساح���ة ع�سرات ال�س���رادق التي متثل 

تن�سيقيات الق�سية والنواحي.
 احلاجة طوعة ال�سيدة ال�ستينية تقف بحزامها 
امللف���وف عل���ى العب���اءة وه���ي تق���وم بعج���ن 
وخب���ز الطحني لإعداد رغي���ف �ساخن تطعم به 
املعت�سم���ني تقول "م���ر اأكر م���ن اأربعني يوما 
وانا على هذه الوقفة خلدمة اولدي املنتف�سني 

و�ساأبقى معهم حلني ح�سول التغيري".
 اط���الق بالون���ات وطي���ور ال�س���الم يف �سم���اء 
�ساح���ة العت�س���ام وتوجيه ر�سائ���ل من ار�ض 
�ساح���ة احلبوب���ي اىل اعت�سام���ات املحافظات 
الأخ���رى، ومتابع���ة مباري���ات ك���رة الق���دم من 
�سا�س���ات كب���رية ودورات كرة الق���دم امل�سغرة 
وم�سابق���ات للدراج���ات، ه���ي فعالي���ات يومية 

وم�ساهد اعت���اد عليها اجلميع و�س���ط م�ساركة 
وا�سعة.

 ع���ن كل ه���ذه الن�ساط���ات وفعالي���ات �ساح���ة 
اعت�س���ام احلبوبي يق���ول ال�س���اب عالء حممد 
"انها تعر عن �سلمية العت�سام ورغبة اجلميع 
يف امل�س���ي به���ذه ال�سلمي���ة دون امل�سا����ض به���ا 
كونها تعر عن ثقافة �سع���ب معروف بتاريخه 

وجذوره وثقافته".
قدمته���ا  الت���ي  “الت�سحي���ات  وي�سي���ف 
الحتجاج���ات يف الأرواح ت�ستحق ال�ستمرار 
واحلف���اظ عليه���ا وفاءا مل���ن �سقط���وا دفاعا عن 

حقوقهم وحقوق غريهم “.
 ويف ظ���ل كل ه���ذه التفا�سيل يتواج���د الفنان 
عب���د الر�سا ك�سي����ض يف �ساح���ة احلبوبي بني 
املعت�سمني من ح���ني لآخر وهو ينظر باإعجاب 
ملا �سنعته يداه اإذ يرز متثال ال�سيد احلبوبي 
واقف���ا و�س���ط جم���وع املنتف�س���ني م���ن جدي���د 
بع���د عقود م���ن الزمن فيب���دو وكاأن���ه احد ابرز 

املحتجني على الف�ساد اليوم.

الحبوبي يحتج من ثورة الع�صرين اإلى مظاهرات ت�صرين

 انت�سرت يف االآونة 
االأخرية على من�سات 
التوا�سل االجتماعي 
العديد من احلمالت 

الداعمة للمنتج الوطني 
والرتويج الإعادة بث 
احلياة فيه من خالل 
اإعادة اإنتاجه وبيعه 

وا�ستهالكه.

 عارف ال�ساعدي

)هذا الن�ض على ل�سان اأحد املتظاهرين ال�سباب بعد 
�سنوات طويلة من انتفا�سة ت�سرين الأول ٢٠١٩( 

�سنمرُّ فوق اجل�سر
ُر َمْن بجانبنا ن�سحُك اأو نغنَّي اأو نذكِّ

ا نرددها فن�سخُر من اأغانينا التي كنَّ
وبعد دقيقٍة نبكي على اأ�سحابنا القتلى

وناأوي حتت ن�سبك يا جواُد
�سنمرُّ فوق اجل�سر

ن�سحُك من حماقتنا
ونعجُب كيف اأيقظنا البالَد

َر الزمِن العنيِد وكيف اأورثنا املدائن �سكَّ
وكيف �سبَّ بلحظٍة هذا الرماُد

�سنمرُّ فوق اجل�سر
يف ت�سرين اأي�سًا

بعد حني من حكايتنا واأكر
يف يدي طفٌل

ويف قلبي امراأة
وعلى فم الذكرى ن�سيٌد من �سديٍق

مرَّ يف املعنى، واأ�سجاٌر معي غنَّْت، واأحالٌم
وبقيا من دخاٍن يف الرئة

�سنمرُّ فوق اجل�سر
ثم نقوُل �سبنا نحن �سبيان البالِد

وقد كرنا فجاأًة
اأبناوؤنا كروا قلياًل

ا ا ها هنا كنَّ كيف ُنقنعهم باأنَّ
وكيف نعيُد حلظتنا

وهذا العمر يوغُل
اأو يكاُد

�سنمرُّ فوق اجل�سر
ا تاأخرنا عن الدوام؟ هل كنَّ

قالت زوجتي وانتابها حزٌن
ولكنَّي ن�سيُت باأْن اأغازلها

لأينَّ قد تذكرُت املدينة قبل اأكَر من زماٍن
كيف بعرها احلفاُة

وكيف عانقها اجلراُد
�سيُء ليَل الغائبني �سنمرُّ فوق اجل�سر اأُ�سعل �سمعًة واأُ

جميُع اأ�سحابي الذين م�سوا بال اأطفاٍل
اأو زوجاٍت

يوقدن ال�سريَر ويلتهمن ال�سَر يف ليل اخلمي�ض
م�سوا جميعًا

خلَّفوا ُقَباًل �سريعاٍت على الطرقات
بع�َض ر�سائِل احلبِّ اخلفيف

وبع�َض غيٍم يف ال�سدوْر
رحلوا ومرَّ العيُد بعد العيِد

ُر املوتى من يتذكَّ
ومن يرمي مباء الورد

يا حجَر القبوْر
�سنمرُّ فوق اجل�سر

متعبًة خطانا
ا هذه الروَح ال�سقيََّة تاأكُل ال�سنواُت منَّ

ثم تذرونا اإىل الذكرى
غناًء جارحًا ُمّرًا

وتن�سانا البالُد
و�سمعُته يروي لزوجتِه احلكايَة

حيث كنُت اأ�سرُي فوق اجل�سر
يف كفَّي ع�سا ال�سنواِت متكئًا

ويف قلبي املدينُة
واحلرائُق والرماُد

اأمطار ت�صرين القديم


