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لن نغادر ال�ساحات :م�سريات مفتوحة �ضد القمع احلكومي

�ساحات االحتجاج ترد على م�ساعي �إعادة تكليف عبداملهدي وتهدد بالت�صعيد
�إعترب متظاهرو �ساحة التحرير ،حماوالت الكتل ال�سيا�سية �إعادة تكليف عبداملهدي برئا�سة احلكومة من جديد،
مبثابة مناورة �سيا�سية فا�شلة ،لتحدي �إرادة ال�شعب ،م�ؤكدين على �أنهم �سيعاودون الكرة من جديدة يف تظاهرات �أقوى
و�أعنف ،ب�سبب ما ح�صل من �ضرب واعتداء وقتل للمتظاهرين يف عهده �أفقده ال�شرعية ولطخ تاريخه

 متابعة االحتجاج
وي�أت ��ي رف� ��ض املتظاهري ��ن يف بغ ��داد
وباق ��ي املحافظ ��ات ب�ش� ��أن حم ��اوالت
�إع ��ادة عبدامله ��دي للحكوم ��ة م ��ن جدي ��د،
ب�سبب اع ��داد ال�شهداء الت ��ي جتاوزت ال
� 600شهي ��د وم ��ا ح�صل م ��ن جمازر يف
النا�صري ��ة والنج ��ف وكرب�ل�اء وبغ ��داد
وا�ستخدام الق ��وات الأمنية العنف ب�شكل
مفرط.
وبه ��ذا ال�ص ��دد ،ق ��ال النا�ش ��ط � ،ص ��ادق
الزيدي� ،إن "احلديث عن عودة عبداملهدي
ه ��و مبثاب ��ة �إ�ستهان ��ة بال�شع ��ب ودم ��اء
ال�شه ��داء وتوجيه ��ات املرجعي ��ة الديني ��ة
و�سوف يدفع بالبلد اىل �أزمة جديدة رمبا
تك ��ون �أقوى من �أزمة  2019وخا�صة بعد
ف�ش ��ل احلكومة ب� ��إدارة مل ��ف التظاهرات
والتعام ��ل معه ��ا �أم ��ام املجتم ��ع ال ��دويل
والإعالم العاملي".
وتوق ��ع الزيدي ،ب�أن "ذلك �سوف يزيد من
ق ��وة وزخ ��م التظاه ��رات يف ح ��ال ح�صل
توج ��ه و�إتف ��اق ب�ش�أن عبدامله ��دي لرئا�سة
احلكومة و�ستكون �أعنف من ال�سابق وقد
ت�سبب يف موجة عنف قوية وغري م�سيطر
عليها ،على وجه التحديد يف النا�صرية".
اىل ذل ��ك قال املتظاه ��ر احم ��د العبادي "،
ب�أن "النا�صرية لن ت�سكت و�سيكون هناك
موقف وت�صعيد يف الإحتجاجات يف حال
مت تكلي ��ف ع ��ادل عبدامله ��دي م ��ن جدي ��د،
وه ��ذه امل ��رة �سنغل ��ق كل �ش ��يء �إن ح�صل
ذل ��ك ،عبدامله ��دي مت ��ورط بقت ��ل ال�شباب
و�إ�صابة االالف منهم خالل االحتجاجات.
وتاب ��ع" ،ل ��ن مي ��ر عبداملهدي ول ��ن تقوم
ل ��ه قائمة مبا فيه ��ا الكت ��ل ال�سيا�سية التي
حت ��اول ب� ��أي �ش ��كل الإ�ستهان ��ة مبطال ��ب
ال�شع ��ب ط ��وال تلك الف�ت�رة والتي طالبت
برئي� ��س حكوم ��ة م�ستق ��ل ال ينتم ��ي اىل
الطبقة ال�سيا�سية احلاكمة املتهمة ب�سرقة
البالد ،هذا الأمر مرفو�ض".
ويف �سي ��اق ذلك ،دع ��ا النا�شط بتظاهرات
النا�صري ��ة ،و�أح ��د معت�صم ��ي �ساح ��ة
احلبوبي ،ح�س�ي�ن املو�سوي ،اىل "تنظيم
وقف ��ات احتجاجي ��ة خ�ل�ال ه ��ذه الأي ��ام

لرف� ��ض عبدامله ��دي جم ��ددا والتهدي ��د
بالت�صعيد يف النا�صرية ب�شكل خا�ص يف
حال مت متريره من جديد".
و�أك ��د املو�س ��وي" ،متري ��ر عبدامله ��دي
بح�سب �إتفاق الكتل يعني �أنهم �سيدخلون
يف نفق جديد من الأزمة ،و�أن ما �سيح�صل
م ��ن ت�صعي ��د يف الإحتج ��اج يتحمل ��ون
م�س�ؤوليته ،ال�شباب يف النا�صرية غا�ضب
مم ��ا جرى خ�ل�ال اال�شهر املا�ضي ��ة ب�سبب
عبدامله ��دي و�سيا�سته وقمعه للتظاهرات،
�أعتق ��د ب� ��أن ه ��ذه امل ��رة �ستك ��ون تظاهرة
خميفة".
وي ��رى النا�شط املدين بتظاهرات النجف

احم ��د قا�س ��م ان �أي "حم ��اوالت الع ��ادة
عبدامله ��دي و�إن كان ��ت جم ��رد ج�س نب�ض
ملعرف ��ة و�ض ��ع ال�شارع ،فهذا جم ��رد وهم،
و�ستك ��ون هن ��اك خط ��وات �أخ ��رى غ�ي�ر
متوقع ��ة م ��ن النج ��ف يف ح ��ال مت �إع ��ادة
الرجل املت�سبب بقتلنا".
و�أ�ض ��اف �أن "دم ��اء ال�شه ��داء مل جت ��ف
حت ��ى اللحظ ��ة ،وهناك مئ ��ات اجلرحى ال
ت ��زال اثاره ��م ندية حتى الي ��وم وبع�ضهم
تعر� ��ض لقطع يف بع� ��ض �أطراف ��ه ب�سبب
العنف ال ��ذي ا�ستخدمته الق ��وات االمنية
�ض ��د املتظاهرين ،واعتقد ب� ��أن �أي تكليف
لعب ��د املهدي �سيدفع بنا نحو كارثة و�أزمة

جدي ��دة مع احلكومة التي يحاول �أن يعيد
عبداملهدي نف�سه من جديد عليها".
ويف �ساحة التحري ��ر قال املتظاهر عبا�س
حمم ��د وهو طالب يف املرحل ��ة االعدادية
“ ،خرج ��ت مع بداية تظاه ��رات ت�شرين ،
ل�سبب واحد يف
وها �أن ��ا �أكرر خروج ��يٍ ،
مدر�ست ��ي يتواج ��د يف ال�ص ��ف الواح ��د
�أك�ث�ر م ��ن  80طالب ،بع�ضن ��ا يجل�س على
الأر� ��ض ،و�آخرون يجل�س ��ون على مقاعد
حمطم ��ة… ال توج ��د تدفئ ��ة يف غرف ��ة
ال�ص ��ف خ�ل�ال ف�ص ��ل ال�شت ��اء ،وال توجد
�أجه ��زة تربيد خالل ف�ص ��ل ال�صيف ،كيف
ب�إم ��كاين �أن �أرك ��ز عل ��ى امل ��ادة الدرا�سية

و�أن ��ا �أدر� ��س به ��ذه الظ ��روف ،ف�ض�ل ً�ا عن
عمل ��ي كعامل بناء لأعي ��ل عائلتي؟ �ألي�ست
هذه �أ�سباب كافية لأكون هنا”.
ويف �ساح ��ة التحري ��ر ت�س ��ود �أج ��واء
التوت ��ر  ،بعدم ��ا دفع ��ت الق ��وات الأمنية
ب�أع ��داد �إ�ضافية اىل �ساحة اخلالين عقب
�صدام ��ات ليلي ��ة وقع ��ت ب�ي�ن املتظاهرين
وعنا�ص ��ر الأم ��ن �أ�سفرت ع ��ن �إ�صابة 17
متظاهرا بجروح خمتلفة ،و�سط منا�شدات
بوقف العنف املتزايد يف ال�ساحة.
وت�سبب ��ت ال�صدام ��ات يف ال�ساحة والتي
ا�ستم ��رت عدة �ساعات ،وا�ستخدم عنا�صر
الأمن فيه ��ا الر�صا�ص احلي وقنابل الغاز

وبنادق ال�صيد ،ب�سقوط عدد من اجلرحى
من املتظاهرين .ووفق ��ا مل�صدر طبي ،ف�إن
"م�ست�شف ��ى الكندي القريب من ال�ساحة،
ا�ستقب ��ل �أم� ��س  17م�صاب ��ا ،م ��ن �ساح ��ة
التظاه ��ر"� ،" ،أن "الإ�صابات اختلفت بني
حاالت اختناق بقنابل الغاز وبالر�صا�ص
احل ��ي وبنادق ال�صي ��د" .و�أ�ش ��ار امل�صدر
�إىل �أن "ع ��ددا م ��ن امل�صاب�ي�ن مازالوا يف
امل�ست�شف ��ى ومل يتماثل ��وا بع ��د لل�شف ��اء
ب�سبب خطورة الإ�صاب ��ات التي تعر�ضوا
لها".
من جهته ،قال النا�شط عدنان ال�سويعدي،
"� ،إن "الق ��وات الأمني ��ة ت�ستخدم العنف

املف ��رط لل�سيط ��رة عل ��ى �ساح ��ة اخلالين
و�إخالئه ��ا م ��ن املتظاهري ��ن" ،مبين ��ا �أن
"الأج ��واء متوت ��رة الي ��وم عق ��ب �أحداث
الأم�س� ،إذ �إن �أع ��دادا �إ�ضافية من عنا�صر
الأمن و�صل ��ت �إىل ال�ساحة وانت�شرت يف
حميطه ��ا ،وه ��ي يف حالة ت�أه ��ب ل�صد �أي
تق ��دم نح ��و ال�ساح ��ة" .و�أك ��د ال�سويعدي
�أن "املتظاهرين �أخلوا ال�ساحة وجتمعوا
ب�ساح ��ة التحرير ،وه ��م ب�أع ��داد كبرية"،
م�ش�ي�را �إىل "خط ��ورة املوق ��ف يف ح ��ال
اندف ��ع املتظاه ��رون نحو ال�ساح ��ة ،ما قد
يت�سب ��ب ب�صدام ��ات خط�ي�رة" .وتلت ��زم
احلكومة جان ��ب ال�صمت جت ��اه الأحداث
املت�سارع ��ة يف اخل�ل�اين ،والت ��ي تتج ��دد
ب�ش ��كل يوم ��ي وتوقع قتل ��ى وجرحى بني
املتظاهرين.
يف غ�ضون ذل ��ك ،عبرّ ت "مفو�ضية حقوق
الإن�س ��ان" العراقية عن قلقها من ا�ستمرار
العن ��ف يف �ساح ��ات التظاه ��ر ،مطالب ��ة
بوقفه .وقال ��ت املفو�ضية يف بيان لها� ،إن
"فرقه ��ا توا�صل ر�صد �ساح ��ات التظاهر
و�س ��ط بغداد خ�ل�ال اليوم�ي�ن املا�ضيني"،
معرب ��ة ع ��ن �أ�سفه ��ا لـ"ا�ستم ��رار ح ��االت
العن ��ف والعنف املتبادل ب�ي�ن املتظاهرين
والقوات الأمنية با�ستخدام بنادق ال�صيد
والقناب ��ل احلارق ��ة واحلج ��ارة وك ��رات
الزجاج ،مما �أدى خالل اليومني املا�ضيني
�إىل ا�ست�شه ��اد  3م ��ن املتظاهرين و�إ�صابة
 58بينه ��م  11من رجال الأم ��ن ب�إ�صابات
خمتلفة يف �ساحة اخلالين".
�إىل ذلك ،ت�شه ��د املحافظات اجلنوبية هي
الأخ ��رى تظاه ��رات يومي ��ة ،مع�ب�رة ع ��ن
ت�ضامنه ��ا مع متظاه ��ري بغ ��داد ،مطالبة
مبحا�سبة مرتكبي العنف �ضد املتظاهرين
ال�سلمي�ي�ن .و�شه ��دت حمافظ ��ات ذي ق ��ار
والب�صرة وكرب�ل�اء والقاد�سية ومي�سان،
ليل �أم� ��س االول تظاهرات كب�ي�رة ،و�أكد
املتظاه ��رون ا�ستمراره ��م بالتظاهر حتى
حتقيق املطال ��ب ،م�شددين عل ��ى �أن ثورة
الي ��وم ال تختل ��ف ع ��ن ث ��ورة الع�شري ��ن،
منددين بالعنف ،وجمددين رف�ضهم لتويل
�أي �شخ�صية غري م�ستقلة رئا�سة احلكومة
اجلديدة.

التظاهرات فـــي "زمــن الكــورونــا"
 متابعة االحتجاج

يوا�صل املحتجون يف بغداد
وعدة مدن تظاهراتهم
املنتف�ضة �ضد الف�ساد
والطبقة ال�سيا�سية
والبطالة ونق�ص اخلدمات
واملحا�ص�صة ال�سيا�سية ،منذ
الأول من ت�شرين الأول،
برغم �إعالن وزارة ال�صحة
ت�سجيل عدة حاالت �إ�صابة
بفريو�س كورونا يف عدة
حمافظات.
من ��ذ ب ��دء التظاهرات ،يواج ��ه املحتجون
العنف املفرط من قبل ال�س ��لطات العراقية
وامليلي�شيات املوالية لإيران ،وا�ستخدمت
لكبحه ��م كاف ��ة الط ��رق ب ��دء ًا م ��ن حج ��ب

الإنرتن ��ت و�إ�ضع ��اف �شب ��كات االت�ص ��ال،
و�ص ��و ًال �إىل قت ��ل واختط ��اف النا�شط�ي�ن
وتعذيبه ��م .ولك ��ن كل ذل ��ك زاد م ��ن زخم
التظاه ��رات املطلبي ��ة .والآن ،م ��ع ظهور
فريو� ��س كورون ��ا ،ال ��ذي ظه ��ر لأول مرة
يف  12كان ��ون الأول املا�ض ��ي يف مدين ��ة
ووه ��ان ال�صيني ��ة ،يح ��اول كث�ي�رون
ا�ستخ ��دام خماطر تف�شي ��ه ،وو�صوله �إىل
الع ��راق نتيج ��ة دخ ��ول زائري ��ن قادم�ي�ن
م ��ن �إي ��ران �إلي ��ه ،للت�أث�ي�ر عل ��ى عزمي ��ة
املتظاهرين.
يف � 25شباط ،ن�شر زعيم التيار ال�صدري
مقت ��دى ال�صدر تغري ��دة على تويرت يدعو
فيها املتظاهرين �إىل التوقف عن التظاهر
قائ�ل ً�ا" :دع ��وت ملظاه ��رات مليوني ��ة
واعت�صام ��ات �ض ��د املحا�ص�ص ��ة والي ��وم
�أنهاك ��م عنها م ��ن �أجل �صحتك ��م وحياتكم
فهي عندي �أهم من �أي �شيء".
بع� ��ض م ��ن املتظاهرين �أب ��دى تخوفه من
انت�شار الفريو�س بينهم و�آخرون اعتربوا
�أن ��ه لي�س �أخطر من امل ��وت الذي يالحقهم
ب�ش ��كل يوم ��ي يف �ساح ��ات التظاه ��ر يف
عموم العراق.
طبيبة تعالج متظاهر ًا م�صاب ًا يف بغداد
التخويف من الكورونا مل يحدث ت�أثريات
كبرية يف �أو�ساط املتظاهرين� ،إذ تعهّدوا

مبوا�صل ��ة حراكه ��م املطلب ��ي ،م�ؤكدي ��ن
ع ��دم ت�أثر ثورته ��م بالفريو� ��س امل�ستجد،
وا�ستمرار مطالبتهم ب�إ�صالحات �سيا�سية
�شاملة �أهمها انتخاب �شخ�صيات �سيا�سية
كف ��وءة ،تغي�ي�ر الد�ست ��ور ،وامل�ضي نحو

انتخابات مبكرة.
رغم ذلك� ،سارع املتظاهرون يف املحافظات
العراقي ��ة ،ومنه ��ا حمافظة الب�ص ��رة� ،إىل
ا ّتب ��اع تعليمات ال�سالم ��ة حلماية �أنف�سهم
من خط ��ر الفريو� ��س ،فلب�س ��وا الكمامات

الواقي ��ة وحثوا عل ��ى التق ّي ��د بالتعليمات
ال�صحي ��ة الت ��ي ن�شرته ��ا كل م ��ن منظم ��ة
ال�صح ��ة العاملية ،وعممتها وزارة ال�صحة
العراقية عرب و�سائل الإعالم املختلفة.
رغ ��م الهل ��ع ال ��ذي �أحدث ��ه كورون ��ا ب�ي�ن
العراقي�ي�ن� ،إال �أن املتظاه ��ر علي ليث عبد
الأم�ي�ر م ��ن حمافظ ��ة الب�ص ��رة ،جنوب ��ي
العراق ،مل يرتدد يف ا�ستمراره بالتظاهر.
يق ��ول�" :أنا �أعرف ب�شكل جيد �أن فريو�س
كورون ��ا خط ��ر على حياتن ��ا ،ولق ��د ر�أينا
الر�صا� ��ص وخمتل ��ف �أ�سالي ��ب القتل ومل
نرتاج ��ع .هو لي� ��س �أخطر م ��ن احلكومة
وميلي�شياتها ،وله ��ذا مل �أفكر بالعودة �إىل
املنزل .تركي ل�ساحة االحتجاج �سي�ضعف
من زخم الث ��ورة التي �أم�ضيت �شهور ًا يف
�ساحاتها و�أنا �أطالب بحقي".
"ل ��ن يوقفنا كورونا ،فما م َّر علينا خالل
الأ�شه ��ر الأربع ��ة املا�ضي ��ة �أ�س ��و�أ بكث�ي�ر
منه .حق� � ًا ال �أعترب ه ��ذا الفريو�س تهديد ًا
جدي� � ًا مثل تهدي ��د الأحزاب الت ��ي �سرقتنا
وقتلتنا منذ عام  2003على حياتنا".
ومن ��ذ ان ��دالع التظاهراتُ ،قت ��ل ما ال يقل
ع ��ن � 600شخ� ��ص وجُ رح �أك�ث�ر من 25
�ألف� � ًا �آخري ��ن ،على �أي ��دي ق ��وات مكافحة
ال�شغب العراقية وحمالت منظمة من قبل
جماعات م�سلحة مرتبطة ب�إيران.

يت�س ��اءل عل ��ي�" :أنا �أتظاه ��ر منذ انطالق
التظاه ��رات ومل �أق� ِ��ض يوم� � ًا واح ��د ًا يف
املن ��زل ،فكي ��ف به ��م يريدونن ��ا البقاء يف
بيوتن ��ا؟" ،وي�ضي ��ف" :لو كان ��ت �صحتنا
ته ��م احلكوم ��ة فعلي� � ًا ،مل ��ا قتلون ��ا يف
�ساحات التظاهر� .أن ��ا �أعتقد �أن احلكومة
فرح ��ت بدخ ��ول الفريو� ��س .كان ��ت تظن
�أن ��ه �سي�ضع ��ف احلراك ال�شعب ��ي ،ولكنهم
خمطئون متام ًا".
متظاهرون يف بغداد
"الوع ��ي �ساعدن ��ا يف �أن ن�ستم ��ر يف
التظاهرات ،ونحمي �أنف�سنا من كورونا.
�أنا �ألب� ��س الكمامة قب ��ل �أن يدخل كورونا
العراق .لب�سته ��ا للوقاية من الغاز امل�سيل
للدم ��وع الذي اعت ��ادت ال�سلط ��ات �إطالقه
علين ��ا" ،يق ��ول عل ��ي ويتاب ��ع�" :ألف نوع
مث ��ل فريو�س كورونا ال ميكنه ��ا �أن تكبح
تظاهراتن ��ا طامل ��ا لدين ��ا ح ��ق ،و�سن�أخذه
�آج ًال �أم عاج ًال".
التظاهر يف زمن الكورونا
"ال �أ�شج ��ع عل ��ى ا�ستم ��رار التظاهرات،
وخا�ص ��ة يف املناط ��ق الت ��ي �سجل ��ت فيها
�إ�صاب ��ات بالكورونا ،ولك ��ن هناك �إ�صرار
كب�ي�ر على دميوم ��ة روح احل ��راك ،ولهذا

�أج ��د م ��ن ال�ض ��رورة ارت ��داء الأقنع ��ة
والقف ��ازات �أثن ��اء التجم ��ع يف �ساح ��ات
االحتج ��اج" ،يق ��ول القا�س ��م �أحم ��د (24
عام ًا) ،نا�شط مدين من بغداد.
وي�ضي ��ف" :دائم� � ًا نق ��وم بالتح�شي ��د
اجلماه�ي�ري عل ��ى مواق ��ع التوا�ص ��ل
االجتماع ��ي م ��ن �أجل دع ��وة النا� ��س �إىل
ال�ساح ��ة ،وبرغم ت�سجيل ح ��االت �إ�صابة
بالفريو� ��س ،ال ن ��زال نخ ��رج ب�أع ��داد
مهول ��ة ك�س ��رت كل توقع ��ات انح�س ��ار
موج ��ة التظاه ��ر" .وع ��ن عالق ��ة كورونا
بالتظاه ��رات ،يق ��ول القا�س ��م" :حت ��اول
احلكوم ��ة دائم� � ًا ا�ستغ�ل�ال الأزم ��ات
امل�ستج ��دة لإطفاء ن ��ار الث ��ورة ولكنها مل
تنجح بذلك �أبد ًا" ،الفت ًا �إىل �أن "احلكومة
العراقي ��ة �أ�صدرت ع ��دة ق ��رارات للوقاية
من املر� ��ض كان من بينها عدم التجمع يف
ال�ساحات العامة واملقاهي ودور ال�سينما
ودور العبادة".
فيم ��ا قال ��ت زه ��راء �أحم ��د "القنا� ��ص
والر�صا� ��ص احل ��ي والقناب ��ل امل�سيل ��ة
للدموع والطائفية بحد ذاتها كانت �أخطر
علينا م ��ن الفريو�س ،ومع ذلك مل تقلل من
همتنا وعزميتنا" ،تقول زهراء وت�ضيف:
"كورونا لن يرجعني �إىل املنزل ،فقط زاد
�ضغط �أهالينا علينا لأخذ احلذر �أكرث".
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بالمكشوف

ا�سرتخاء �سيا�سي

متظاهرات  :كلما طالبت املر�أة بحقوقها يحاولون قمعها بت�شويه ال�سمعة
دعاء يو�سف

 عالء ح�سن
املتعامل ��ون بالإع�شاب ك ��دواء ل ��كل داء  ،يزعمون
�أنه ��م ي�ستطيع ��ون معاجل ��ة الأمرا� ��ض الع�ضوي ��ة
والنف�سي ��ةَ ،من يع ��اين الك�آبة علي ��ه مراجعة �أقرب
مع�شب  ،ومقاب ��ل مبلغ زهيد �سريى احلياة وردية
خالي ��ة م ��ن املنغ�ص ��ات  ،خ�ل�ال �أ�سب ��وع واحد مع
االلت ��زام بالإر�ش ��ادات وتن ��اول اخللط ��ة بانتظ ��ام
�سيتحول الكئيب �إىل �أ�سعد �إن�سان يف العامل  ،على
حد ق ��ول �صاحب مع�ش ��ب � ،أبدى ا�ستع ��داده لنقل
العراقي�ي�ن �إىل م�صاف ال�شع ��وب املرتاحة بو�صفة
�سحري ��ة مع االبتعاد ع ��ن متابعة �أخب ��ار فايرو�س
كورونا وانخفا�ض �أ�سعار النفط .
الو�صف ��ة ال�سحري ��ة تو�صل �إليه ��ا �صاحب املع�شب
خالل زيارت ��ه الأخرية �إىل تايالند  ،ال�شعب هناك،
يب ��د�أ �صباحه ب� ��أداء متارين ريا�ضي ��ة  ،ثم التوجه
�إىل �أماك ��ن العم ��ل با�ستخدام الدراج ��ات الهوائية
 ،اال�ستم ��اع �إىل املو�سيق ��ى يع ��د ج ��زء ًا من عوامل
التخل�ص من �أعباء التعب الذهني والبدين  ،يرافق
ذلك تناول كميات كبرية من الفواكه واخل�ضراوات
 ،باال�ستغن ��اء ع ��ن اللح ��وم احلم ��راء والن�شويات
� ،أم ��ا ع ��ودة ال�صف ��اء �إىل الأذهان فيك ��ون بتناول
خلط ��ة �أع�شاب جتعل التايالندي يف قمة االن�شراح
مع �شعور ب�أنه �أ�سعد �إن�سان على الكرة الأر�ضية .
زبائ ��ن �صاح ��ب املع�ش ��ب جرب ��وا و�صف ��ة تن�شيط
الذاكرة و�صف ��اء الذهن  ،ح�صل ��ت لديهم متغريات
يف ال�سل ��وك مع رغبة يف مزاول ��ة �أي ن�شاط بروح
معنوي ��ة عالي ��ة ج ��د ًا � ،أث ��ارت �إعج ��اب الزوجات
 ،بع ��د �أن كان �أحده ��م ال ي�ستطي ��ع تركي ��ب قنين ��ة
الغ ��از بالطباخ  ،حالته النف�سية يف تراجع  ،يعاين
ال�ضج ��ر  ،ال يتذكر �شيئ ًا من �أحداث يومه  ،هوايته
الوحي ��دة ال�شج ��ار امل�ستم ��ر م ��ع �شريك ��ة حيات ��ه
لأ�سباب تافهة  ،بتناول الو�صفة ال�سحرية انفتحت
�أمامه ��م نوافذ �أخرى �أطلوا م ��ن خاللها على العامل
ف�سخ ��روا م ��ن مظاه ��ره � ،أكرث ما يث�ي�ر �سخريتهم
مواق ��ف ال�سا�س ��ة العراقيني  ،فطلب ��وا من �صاحب
املع�ش ��ب ب�أن يفتح ل ��ه فرع ًا يف املنطق ��ة اخل�ضراء
لتق ��دمي خدمات ��ه لزبائن يعانون �إمرا�ض� � ًا نف�سية ،
انعك�س ��ت على �شكل �أزمات م�ستع�صية يف ال�ساحة
العراقية.
جمي ��ع ال�سيا�سي�ي�ن ب�ل�ا ا�ستثن ��اء بحاج ��ة �إىل
اال�سرتخ ��اء يف ظ ��ل انخفا� ��ض �أ�سع ��ار النفط يف
الأ�س ��واق العاملي ��ة ،وغي ��اب االتفاق عل ��ى اختيار
مكلف جديد لرئا�سة احلكومة املرتقبة  ،اال�سرتخاء
الإجباري �سيكون الفر�ص ��ة الأخرية لإعادة النظر
ب ��كل �أ�سب ��اب الفا�ش ��ل  ،وامل�صيب ��ة �أن الفا�شلني ال
يعرفون طريق النجاح.

"نثايانا �شذر ..فوك الذهب
ِ
تنحط ..وال تفحط ..زتتنا
لمنايانا ..والدمع فوك الجفن
ينخط" ،من ال�شعارات التي
هتفت بها ن�ساء عراقيات في
بغداد ومدن �أخرى ،خالل
م�سيرة ن�سوية انطلقت في
إحياء
�صباح الثامن من �آذار� ،
ً
ليوم المر�أة العالمي.

و�أطلق على ا�سم امل�سريات "ثوري �شذر �آذار"،
احتف ��ا ًء بثوري ��ة امل ��ر�أة العراقي ��ة وحتقيقها
الإجن ��ازات على الرغم م ��ن القيود ال�سيا�سية
واالجتماعية والدينية والع�شائرية.
"�صعوبة المرحلة"

ت ��رى النا�شط ��ة يف جمال حقوق امل ��ر�أة وداد
م�شعل� ،أن "دور العراقية يف املرحلة احلالية
(مرحل ��ة املطالبة بالتغيري) هو �أ�صعب بكثري
عن ال�سابق ،كونه ��ا تواجه اتهامات بعجزها
ع ��ن ك�سر القيود والأعراف املجتمعية البالية
واالنتفا�ض مع الرجال �ضد الظلم والف�ساد".
وت�ضي ��ف �أن "�صعوب ��ة ه ��ذه املرحل ��ة ،تعود
ال�سته ��داف �سمع ��ة الن�س ��اء الأخالقي ��ة،
واحلدي ��ث عن �ص ��ورة �سلبية حلي ��اة كل من
تطالب بحقوقها".
وتتابع م�شعل" :يعت�ب�ر املجتمع تغلب املر�أة
العراقي ��ة عل ��ى الظ ��روف التي تعي� ��ش فيها،
والتحدي ��ات الت ��ي تواجهه ��ا يف ظ ��ل العنف
ب ��كل �أ�شكال ��ه ،والفق ��ر البطال ��ة وغريها ،هو
م�س�ؤوليتها وحدها".
تق ��ول "نعي� ��ش الي ��وم يف جمتم ��ع يناق� ��ض
نف�سه ،فامل ��ر�أة ال متلك حري ��ة االختيار ،و�إذا
حاول ��ت املواجه ��ة� ،س ُتته ��م بالتحري�ض على
تعالي ��م ال�شريع ��ة الإ�سالمي ��ة� ،أو التقالي ��د
القبلية و�أعرافها".

ّ
"العفة وال�شرف"

ح ّتى يف �شكل مالب�سها وهيئتها".
وت�ش�ي�ر البيات ��ي �إىل �إن القائم�ي�ن على تنفيذ
القان ��ون يلج�ؤون �إىل جتاوز ح ��ق املر�أة �إذا
ما تعار�ض مع رغبة الرجل خا�صة واملجتمع
عام ��ة ،تقول "ال ��كل يعترب وجوده ��ا مقت�صر
عل ��ى اجلن� ��س والإجناب واخلدم ��ة املنزلية،
وال يح ��ق لها الرف� ��ض �أو املجادل ��ة لأن الأمر
يتعلق ب�سمعة العائلة �أو الع�شرية".
وحت ّم ��ل البياتي اجله ��ات احلكومية القائمة
عل ��ى تطبي ��ق القان ��ون امل�س�ؤولي ��ة كامل ��ة،
لأنه ��ا �سمحت لل�سلط ��ة الع�شائري ��ة والدينية
بالتج ��اوز عل ��ى القان ��ون وتهمي�ش ��ه لدرج ��ة
ال�سخري ��ة من ��ه وم ��ن وجوده ��ا ،عل ��ى ح ��د
تعبريها.

يف حي ��اة امل ��ر�أة الي ��وم ،حمط ��ات كث�ي�رة
ت�ستوقف امل�ست�شارة القانونية فرح البياتي،
�أبرزها ،زواج القا�ص ��رات والإجتار ب�أج�ساد
الن�س ��اء وزواج املتع ��ة والتحر� ��ش اجلن�سي
واالبتزاز بكل �أ�شكاله.
تق ��ول البياتي الت ��ي ت�شرف عل ��ى العديد من
ق�ضاي ��ا حق ��وق امل ��ر�أة قانوني� � ًا يف املحاك ��م
العراقي ��ة" :يح�ص ��ر املجتم ��ع نظرت ��ه جت ��اه
امل ��ر�أة مبفاهي ��م تتعل ��ق بالع ّف ��ة وال�ش ��رف،
وي�س ��يء �إىل كل م ��ن تواج ��ه ه ��ذه النظ ��رة
ب�شائع ��ات مغلوطة ومرعبة ق ��د ت�صل لإهدار
دمها خ�شية العار".
وت�ضيف" :وما �إن ترف�ض ما يختاره الأب من
م�ص�ي�ر حلي ��اة ابنته ،حتى يب ��د�أ يف احلديث
االتفاقيات الدولية
عن �ش ��رف الع�ش�ي�رة بطريقة يتعم ��د فيها �أن
يحط من حقه ��ا يف حتديد م�صريها وحياتها تق ��ول اخلب�ي�رة يف عل ��م النف� ��س االجتماعي
�سواء يف التعليم �أو العمل �أو الزواج ،ورمبا الدكت ��ورة �صبيح ��ة ال�صاحل ��ي� ،إن امل ��ر�أة

العراقي ��ة "تخو� ��ض معرك ��ة �شر�س ��ة جت ��اه
النظ ��رة الذكوري ��ة الت ��ي ت�ض ��ع العراقي ��ل
وتزيده ��ا دون حتقي ��ق امل�س ��اواة والعدال ��ة
االجتماعية".
وتته ��م احلكوم ��ة "بت�سوي ��ف االتفاقي ��ات
الدولية املعنية بحرية املر�أة وحقوقها" ،على
الرغ ��م م ��ن وعوده ��ا بااللتزام مب ��ا ورد فيها
والعمل على حتقيقها ر�سمي ًا.
وت�ؤك ��د ال�صاحل ��ي �أن "�صم ��ت احلكوم ��ة
وجهاته ��ا املعنية عما يح ��دث للمر�أة العراقية
الي ��وم م ��ن ح ��وادث للقت ��ل واالختط ��اف
واالغت�ص ��اب وت�شوي ��ه لل�سمع ��ة ب�سب ��ب
م�شاركته ��ا يف تظاه ��رات ت�شري ��ن م ��ا هو �إ ّال
اعرتاف علني مبوقفها الراف�ض لأي معار�ضة
ن�سوية �ضد الف�ساد والظلم".
وتع�ت�رف وزارة التخطي ��ط العراقي ��ة ع�ب�ر
م�ساعيها لتنفيذ خطتها يف التنمية امل�ستدامة
 ) 2020 2018-ب�ضع ��ف �سـلط ��ة القان ��ون

والنف ��اذ للعدال ��ة ،وارتفاع م�سـتوي ��ات الفقر
و�ضع ��ف ال�سيا�س ��ات االجتماعيـ ��ة وتفككها،
و�أن �ضع ��ف ال�سيا�س ��ات احلمائي ��ة �أ�سهم يف
زي ��ادة م�ساح ��ة الفئ ��ات اله�ش ��ة م ��ن ال�سكان
(ذوو الإعاق ��ات ،امل�سن ��ون ،الأرامل ،الأيتام)
بحيث زادت ن�سبة اله�شا�شة بواقع  %50عن
عام .2016
�أم ��ا عن فجوة الن ��وع االجتماع ��ي ،فما زالت
تقو� ��ض �أ�س� ��س البن ��اء التنم ��وي ب�سب ��ب
القوال ��ب النمطي ��ة التقليدية املح ��ددة لدوار
امل ��ر�أة واملت�أث ��رة بهيمن ��ة الثقاف ��ة الذكورية
املتجذرة يف عمق البن ��اء االجتماعي ،ح�سب
بيانات الوزارة.
وانعك� ��س املذك ��ور �سابق� � ًا ،عل ��ى �ضع ��ف
م�شارك ��ة امل ��ر�أة يف الن�شاط ��ات االقت�صادي ��ة
واالجتماعي ��ة وال�سيا�سـي ��ة ،وحمدودي ��ة
�إ�شغاله ��ا ل�ل��أدوار القيادي ��ة يف امل�ؤ�س�س ��ات
الت�شريعية وال�سيا�سية.

حملة تنظيف" �أمنية" ..ح�صيلة ر�سمية ل�ضحايا المتظاهرين

الرواية الكاملة لأحداث �ساحة اخلالين :قوة �أمنية خرقت اتفاق التهدئة!
 متابعة االحتجاج

روى متظاه ��رون يف �ساح ��ة اخل�ل�اين قوات الأمن نحو �ساحة التحرير ،مركز الزالوا يتعر�ضون �إىل ر�صا�ص وقنابل ي�ؤدي ب�شكلٍ متكرر �إىل مقتل حمتجني،
�أول �أم�س االثن�ي�ن ،الو�ضع يف ال�ساحة تظاهرات العا�صمة.
الغ ��از امل�س ّيل للدم ��وع و�إطالقات بنادق ُقتل �آخره ��م قبل �أيام �إ�ضافة �إىل �إ�صابة
الت ��ي يتخذونه ��ا كخط �ص ��دٍ مينع تقدم ويق ��ول املتظاه ��رون يف حديثه ��م �إنهم ال�صيد من جانب ق ��وات الأمن ،وهو ما �أك�ث�ر م ��ن  80متظاهر ًا ،وف ��ق مفو�ضية
�ات
حق ��وق الإن�س ��ان ،يف مقاب ��ل �إعالن � ٍ
ر�سمي ��ة ،متقطعة ،ع ��ن �سقوط م�صابني
يف �صفوف القوات الأمنية.
املحتجون امل�صرون على الإ�ستمرار يف
التظاهر حتى حتقي ��ق مطالبهم ،اتفقوا
مع القوات الأمنية على التهدئة �أكرث من
مرة لكن الأخ�ي�رة ،كما ي�ؤكدون ،تخرق
االتف ��اق وحت ��اول �إبعاده ��م ع ��ن �ساحة
اخل�ل�اين ،الأمر ال ��ذي يت�سب ��ب بوقوع
م�صادمات دامية بني الطرفني.
ٍ
ك�شفت املفو�ضية العليا حلقوق الإن�سان
يف الع ��راق ،ع ��ن ح�صيل ��ة �ضحاي ��ا
االحتجاجات يف �ساحة اخلالين و�سط
العا�صمة.
و�أعرب ��ت املفو�ضي ��ة يف بي ��ان له ��ا، ،
ع ��ن �أ�سفها ل� �ـ "ا�ستمرار ح ��االت العنف
والعن ��ف املتب ��ادل ب�ي�ن املتظاهري ��ن
والق ��وات الأمني ��ة با�ستخ ��دام بن ��ادق
ال�صي ��د والقنابل احلارق ��ة (املولتوف)
واحلجارة وكرات الزجاج".
و�أ�ضاف ��ت املفو�ضي ��ة� ،أن تل ��ك الأحداث
�أدت " �إىل ا�ست�شه ��اد  3م ��ن املتظاهرين

و�إ�صاب ��ة � 58آخري ��ن ،بينه ��م  11م ��ن
رجال الأمن ب�إ�صابات خمتلفة يف �ساحة
اخل�ل�اين" ،فيما عدت الأحداث "انتهاك ًا
�صارخ ًا حلقوق الإن�سان ومعايري الأمم
املتحدة لإنفاذ القانون وجتاوز ًا حلدود
التظاهر ال�سلمي" .
وطالب ��ت املفو�ضي ��ة ،الق ��وات الأمني ��ة
واملتظاهري ��ن ب� �ـ "�إيق ��اف �أي عن ��ف
والتع ��اون والتن�سي ��ق وف ��رز امل�سيئني
الذي ��ن يحاولون ح ��رف التظاهرات عن
�سلميته ��ا والبق ��اء يف الأماك ��ن املحددة
للتظاه ��ر ،ومن ��ع االحتكاك م ��ع القوات
الأمني ��ة ومن ��ع التج ��اوز عل ��ى املح ��ال
واملب ��اين التجاري ��ة يف املنطق ��ة" .كما
�أ�ش ��ادت املفو�ضي ��ة ،بـ "جه ��ود عدد من
املتطوّ ع�ي�ن يف �ساح ��ة التحرير لقيامهم
بحمالت التثقيف والتوعية �ضد انت�شار
مر� ��ض الكورونا" ،داعي ��ة �إىل "الوقاية
من خط ��ر انت�ش ��ار الأمرا� ��ض والأوبئة
من خالل �إقامة حمالت التنظيف لأماكن
التظاه ��ر والإبالغ عن �أية حالة مر�ضية
م�شكوك فيها".
م ��ن جانبها قال ��ت قيادة عملي ��ات بغداد
يف بيان لها� ،إن "القوات الأمنية نفذت،
�صب ��اح الإثن�ي�ن حمل ��ة تنظي ��ف كب�ي�رة

ملنطق ��ة �ساح ��ة اخل�ل�اين وال�ش ��وارع
املحيط ��ة به ��ا يف بغ ��داد بالتع ��اون
والتن�سيق م ��ع املتظاهري ��ن ال�سلميني،
به ��دف ع ��ودة احلرك ��ة التجاري ��ة �إىل
و�ضعها الطبيعي وفتح حمال املواطنني،
وقد ا�ستمرت ه ��ذه احلملة بنجاح حتى
ال�ساعة الواحدة ظه ��ر ًا ،بعدها اندفعت
جمامي ��ع من مث�ي�ري ال�شغ ��ب لالعتداء
عل ��ى القوات الأمني ��ة وعمدت �إىل حرق
الإطارات يف حماولة منها لقطع الطرق
و�إيقاف احلركة التجارية هناك".
و�أ�ضافت قيادة العمليات� ،أن "املجاميع
عمدت �إىل ا�ستخدام الأطفال والأحداث
لالحتكاك مع قوات حفظ القانون املكلفة
بحمايته ��م ،وق ��د التزمت ه ��ذه القوات
ب�أعل ��ى درج ��ات ال�ضب ��ط والتعام ��ل مع
احلال ��ة ،على الرغم م ��ن �إ�صابة عدد من
منت�سبيها".
وح ��ذرت قي ��ادة العمليات ،م ��ن �أن "زج
الأطف ��ال والأح ��داث خمال ��ف للقوان�ي�ن
املحلي ��ة والدولي ��ة ولوائ ��ح حق ��وق
الإن�س ��ان ومنظمة اليون�سي ��ف" ،داعية
املتظاهري ��ن �إىل "االلت ��زام مبنطق ��ة
التظاهر واالبتعاد عن املناطق التجارية
املفتوحة".
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جريدة االحتجاج ّ
توثق يوميات االنتفا�ضة وت�ؤازر التظاهرات

الإعالم العراقي واالحتجاجات ..كثري من التجاهل وقلة داعمة
ت����ت����ردد �إح�������دى ال���ق���ن���وات ال��ف�����ض��ائ��ي��ة ب���و����ص���ف ال��م��ح��ت��ج��ي��ن ب����ـ "الغوغاء"
ل����م
ّ
 غفران يون�س

ق ��ررت ال�صم ��ت �أو ع ��دم تغطي ��ة التظاهرات
كحدث رئي�س ،ومنها حمطات ووكاالت �أنباء
كب�ي�رة ومهم ��ة ولها جمه ��ور وا�س ��ع ،بعدما
وقع ��ت حتت ت�أث�ي�ر �أط ��راف �سيا�سي ��ة قوية
ولها نفوذ كبري.
وي�شري ح�سني �إىل �أن و�سائل الإعالم املحلية
انق�سم ��ت �إىل فئت�ي�ن ،الأوىل تعامل ��ت م ��ع
االحتجاج ��ات كواحدة من �أهم مراحل البالد
بعد عام  2003والأكرث ت�أثري ًا يف العراقيني،
وه ��ي و�سائل قليلة العدد� .أما الفئة الأخرى،
وهي الأك�ث�ر عدد ًا ومتلكها �أح ��زاب �سيا�سية
�أو ف�صائ ��ل م�سلح ��ة �أو �أط ��راف م�شاركة يف
ال�سلط ��ة ،فقد �سلك ��ت طريق ًا معاك�س� � ًا متام ًا،
ب ��دء ًا بحم�ل�ات ميك ��ن و�صفه ��ا بامل�ض ��ادة
لالحتجاج ��ات ولي� ��س انته ��ا ًء بتجاهله ��ا �أو
ت�صويرها كحركة "عبثية تهدف �إىل الإخالل
بالنظام وتعطيل احلياة العامة".

تتباين افتتاحيات ال�صح ��ف اليومية العراقية
يف نقل �أخب ��ار االحتجاجات .فبع�ض ال�صحف
تتجاهله ��ا وتبتع ��د عن نقل �أخباره ��ا ،و�أخرى
�أف ��ردت حلركة االحتجاج مالحق توزع جمان ًا.
واحلال نف�سه ينطبق على القنوات الف�ضائية.
ولي�س الأمر غريب ًا� .إذ غالبا ما تنق�سم ال�صحافة
يف الع ��راق �إىل اجتاه ��ات عدي ��دة يف ر�ؤيته ��ا
وحتليله ��ا حلال ��ة ما مت ��ر فيها البل ��د .فالتغيري
يف املواق ��ع ي� ��ؤدي �إىل تغي�ي�ر يف املواق ��ف.
فعلى �سبي ��ل املثال ،ال�صحاف ��ة ب�شقيها املقروء
واملرئي ،اململوكة من قبل �شخ�صيات و�أحزاب
ت�ش�ت�رك يف العملي ��ة ال�سيا�سي ��ة ،حت ��اول �أن
تغ�ض النظ ��ر وتتجنب نقل �أخبار التظاهرات.
وذهب ��ت �إح ��دى القن ��وات الف�ضائي ��ة ،التابعة
لإح ��دى امليلي�شيات� ،إىل ح ��د و�صف املحتجني
ب� �ـ "الغوغ ��اء" .وعل ��ى النقي� ��ض م ��ن ذلك جند
�صحف� � ًا وقن ��وات متحررة نوع ًا م ��ا من �سطوة
الأح ��زاب ،تتنقل يف م�ساحة �أو�سع من احلرية
لنقل �أخبار التظاهرات.

�أ�صوات ال ميكن تغييبها

االحتجاج

ي�صع ��ب عليك و�أنت تتنق ��ل يف �أبواب �صحيفة
امل ��دى اليومي ��ة �ألاّ جت ��د ق�ص�ص� � ًا م ��ن �ساحات
االعت�ص ��ام .فال�صحيف ��ة ت�ؤي ��د وت� ��ؤازر حركة
االحتجاج ،وهي مل تكت ��ف بدعمها يف �أبوابها
الثابت ��ة ،ب ��ل �أ�ص ��درت جري ��دة "االحتج ��اج"
اليومية ،التي تت�ألف من �أربع �صفحات وتوزع
جمان ًا ،وقد عُرف ��ت ب�أنها "جريدة يومية توثق
انتفا�ضة العراقيني".
وتوث ��ق �صفح ��ة يومي ��ات �ساح ��ة التحري ��ر
بال�ص ��ور خمتل ��ف الن�شاط ��ات الثقافي ��ة الت ��ي
تع ��ج به ��ا ال�ساح ��ة� .أما ب ��اب حكاي ��ة متظاهر،
فهي ت�ؤرخ يومي� � ًا لق�ص� ��ص �أ�شخا�ص �ساندوا

االحتجاجات .فنجد ق�صة "�أم عمار" ،امل�شاركة املق ��االت الت ��ي يكتبه ��ا نخب ��ة من كب ��ار الكتاب
يف دع ��م حركة االحتجاج عرب خب ��ز "ال�سياح" ي�سلطون ال�ضوء فيها على �أهمية االحتجاجات
وق�ص ��ة �سع ��اد التي دفعه ��ا خوفها عل ��ى �شباب .
�ساح ��ة التحري ��ر �إىل م�ساندته ��م ب�إي�ص ��ال
�ضغوط حزبية
التجهيزات واملواد الطبي ��ة �إليهم .وهناك باب
"حكاي ��ة �شهيد" الذي يوثق حكايات ال�شهداء ي ��رى ال�صح ��ايف �أحم ��د ح�س�ي�ن� ،أن و�سائ ��ل
الذين �سقط ��وا يف �ساحات االحتجاج  ،وهناك الإع�ل�ام املحلي ��ة واجه ��ت من ��ذ انط�ل�اق

االحتجاج ��ات يف (ت�شري ��ن الأول) املا�ض ��ي،
حتدي ��ات ج�سيمة ب ��د�أت بال�ت�ردد يف التعاطي
معه ��ا باعتباره ��ا حركة غري وا�ضح ��ة الدوافع
واملحركات ،و�ص ��و ًال �إىل �إغالق مكاتب قنوات
ف�ضائي ��ة وتهديد ومالحق ��ة �صحافيني �شاركوا
بتغطيتها.
ويو�ض ��ح ح�س�ي�ن �أن بع�ض و�سائ ��ل الإعالم

وال يختل ��ف ر�أي ال�صح ��ايف ح�س ��ام احلاج،
ع ��ن ر�أي ح�سني �إذ ي ��رى �أن حركة االحتجاج
ج ��زء �أ�سا�س من كف ��اح ال�شع ��ب لنيل حقوقه
امل�سلوبة ،وهي ال�سبيل الوحيد تقريب ًا لإنهاء
حقبة طويلة من الف�شل والف�ساد.
ويق ��ول الإعالم ��ي زي ��د عب ��د الوه ��اب
الأعظمي.،
�إن املهم ��ة الأ�سا�س لل�صحافة هي نقل مطالب
التظاهرات ،ال�سيم ��ا �أن جميع ال�سلطات مبا
فيه ��ا امل�ؤ�س�سة الدينية قد �أق ��رت مب�شروعية
خروجه ��ا و�صح ��ة مطالبه ��ا �شرع� � ًا وعرف� � ًا
وقانون� � ًا ،والداعي الإن�س ��اين يح ّمل الإعالم
م�س�ؤولي ��ة الرتكي ��ز عل ��ى اجلرائ ��م الت ��ي
ارتكبت وقد ترتكب بح ��ق املحتجني من قتل
وخطف و�إخفاء ق�سري لإي�صال ال�صوت �إىل
امل�ؤ�س�سات الدولية املعنية بحقوق الإن�سان.

الدولة ّ
الملثمة!
 علي بداي
بعد �إختفاء مازن لطيف
اختطف توفيق التميمي!
لي�س ��ت بطول ��ة �أن تبعث ��وا غلمانك ��م
امللثم�ي�ن لي�شه ��روا �أ�سلحته ��م بوج ��ه
كاتب و�صحفي مدين �أعزل فيخطفوه.
�أنت ��م ي ��ا �أو�سخ بن ��ي الب�ش ��ر ،تدفعون
باملجتم ��ع لأن يتح ��ول اىل ع�صاب ��ات،
وف ��رق ملثم ��ة ،فكل لدي ��ه �سالحه ،وكل
ي�ستطيع التل ّث ��م واخلطف ،ولكن حتى
الآن ،ماليني ال�شرفاء يف هذا الوطن ال
يريدون الهب ��وط مل�ستوياتكم ال�ضحلة
فه ��ل تدركون اىل �أي منحدر �إنحدرمت؟
مازن لطيف وتوفيق التميمي موظفان
يف �إع�ل�ام الدول ��ة الت ��ي تديرونه ��ا،
عجزك ��م ع ��ن حماي ��ة املوظف�ي�ن ،يعني
انك ��م ال ت�ستحق ��ون حت ��ى �إ�سم حكومة
دول ��ة ..ب ��ل حكومة ع�صاب ��ات ،ويعني
�أنك ��م و�صلتم ح ��د اله�ستريي ��ا وفقدان
العق ��ل فبات ��ت املطالبة بن ��زع ال�شرعية
عنكم مهم ��ة ملحة! امل�شكل ��ة �أن غبائكم
ال نظ�ي�ر ل ��ه ،ف�سجونك ��م ق ��د �صورتها
الدرونات الت ��ي دخلت حتى يف قاعات
التعذي ��ب الت ��ي يديره ��ا قادتك ��م ،ب ��ل
و�سجلت �أفالم ًا الجتماعاتكم حت�ضري ًا
لأي ��ام ح�سابكم القادمة ،و�أنتم توغلون
بت�صرفاتك ��م و�شعبثتك ��م وانكارك ��م
امل�ضحك املبكي..
ه ��ل تظن ��ون عملكم ه ��ذا يخي ��ف �شعب ًا
�سكن ال�ساحات وال�ش ��وارع منذ �أربعة
�شهور وجاب ��ه ر�صا�صكم بلحمه احلي
لكي ال يرتك م�صري البالد بني �أياديكم؟
كل ملث ��م ،ينتم ��ي لكل ح ��زب وملي�شيا
منكم!
كلكم مدان و�شريك باجلرمية!
كلكم يعرف �أماكن وجود املختطفني!
وكل �شرف ��اء هذا الوط ��ن يعرفون �أنكم
تعرفون! .

مقاربة فنية للحياة اليومية ال�صاخبة في �ساحات التمرد العراقي

�ضياء العزاوي يح ّيي النا�صرية "عا�صمة االنتفا�ضة " مبل�صقني فن ّيني
مل�صق ��ات �أخ ��رى ملعار�ض فن ّي ��ة وح ّتى بع�ض
معار� ��ض و�أن�شط ��ة االحت ��ادات والنقابات يف
ال�ستينيات.

 ح�سام ال�سراي
الف ّنان ��ون والك ّت ��اب العراق ّي ��ون املقيم ��ون يف
اخل ��ارج ،حتت ��اج وقفته ��م الكب�ي�رة يف التفاع ��ل
واحل�ش ��د حلراك ال�شباب العراق ��ي يف ال�ساحات،
�إىل مقال تف�صيلي يقيّم ّ
كل ما �أ�سهموا به من مدن
العامل املختلفة ،ت�ضامن ًا منهم مع حمافظات بلدهم
وما يدور فيها منذ �أ�شهر.
�ضي ��اء العزاوي ،الف ّن ��ان الت�شكيلي الرائد ،واكب
احل ��دث الت�شرين ��ي وح ّي ��اه بعدد م ��ن املل�صقات،
�آخره ��ا م ��ا خ� �ّ�ص ب ��ه النا�صري ��ة م ��ن مل�صق�ي�ن
فن ّي�ي�ن ،بو�صفها "عا�صمة الث ��ورة" مثلما �سمّاها
العراقي ��ون ،لأ ّنه ��ا �صاحب ��ة ال�ص ��وت الأعلى بني
املحافظات الثائرة ،ملا �سجّ ل ��ه �أبنا�ؤها من بطولة
متوا�صل ��ة ومث ��ال كب�ي�ر يف الت�ضحي ��ة �سنظ � ّ�ل
نتذك ��ره كثري ًا .يف املل�صق الأوّ ل ،يو ّثق العزاوي
كيف � ّأن خارطة النا�صرية تبقى م�شعّة على الرغم
م ��ن جراحه ��ا وما تق ّدم ��ه م ��ن �شه ��داء� ،إذ � ّإن بقع
ال ��دم ال تغطي م�ساحات من �أر�ضها فقط ،بل البلد
ب�أكمله ،ل ّأن هذه املدينة الواقعة على نهر الفرات،
ت�ضحّ ��ي بالإنابة عن العراق ك ّله وت�ستب�سل بنحو
ُمف ��ارق يف حت� �دّي الأح ��زاب ورف� ��ض مناذجه ��ا
جميع� � ًا .ال ��دم يف ه ��ذا املل�ص ��ق و�إنْ كان يحي ��ط
بهذه املدينة اجلنوب ّي ��ة ويطوّ قها� ،إ ّال �أ ّنه يتوّ جها
"عا�صم ��ة للث ��ورة" تواج ��ه م�أ�ساته ��ا بالإ�صرار
والثب ��ات ،مثلم ��ا و�ض ��ع الع ��زاوي ذل ��ك يف �أعلى لي� ��س لأ ّنه ��ا م ��ن ب�ي�ن ث�ل�اث حمافظ ��ات لديها
�أك�ب�ر عدد من قوافل �شه ��داء تظاهرات الأ�شهر
عمله اجلديد.
املا�ضي ��ة� ،إنمّ ا لفعلها االحتجاج ��ي الذي �صار
�ساحة الحبوبي
�أمنوذج� � ًا متق ّدم� � ًا على بقي ��ة ال�ساحات واملدن
يف املل�ص ��ق الثاين ،يحتفي الع ��زاوي ب�ساحة الثائ ��رة ،عل ��ى م�ست ��وى ال�شع ��ارات ورف� ��ض
احلبوب ��ي ،باعتبارها من �أب ��رز �ساحات ثورة وجود مقرات الأحزاب ،ل ُيع َّد ذلك � ّأول انت�صار
ت�شري ��ن� ،إذ �أعطت للنا�صرية ال�سبق يف م�سار ملجتم ��ع مدينة عراق ّية م ��ا ،على نخبة �سيا�س ّية
فتوجهت �إليها ّ
الأحداث اجلارية،
كل الأنظار ،ادّعت متثيله طيلة  17عام ًا.
ّ

ف ّنان الجموع

من هنا ،ت�صدّرت هذه العبارة املل�صق الثاين :ال�ساح ��ة ال ��ذي كان الفت� � ًا ومعبرّ ًا ع ��ن طبيعة
"النا�صرية مهد احل�ضارات الأوىل هي اليوم املواجه ��ة احلالي ��ة م ��ن �أج ��ل م�ستقب ��ل البلد،
عا�صمة الث ��ورة" ،حيث ي�شتغل العزاوي على وه ��و" :اخلائف ��ون ال ي�صنع ��ون احلر ّي ��ة"،
�إ�ض ��اءة �ساح ��ة احلبوب ��ي بو�ضعه ��ا يف مدى واحتفاء مماث ��ل ب�أ�سماء بع� ��ض ال�شهداء مثل
ي�ستغرق خريق ��ة النا�صري ��ة ب�أكملها ،وجعلها ال�صي ��ديل مهن ��د كام ��ل (اغتيل مطل ��ع ت�شرين
(�أيّ ال�ساح ��ة) جتت ��از م�ساح ��ة مدينته ��ا ،يف ال ّأول .)2019
ومتنوعة ،ب�أنّ
�إ�ش ��ارة �إىل �أ ّنه ��ا ملهم ��ة لبقي ��ة �أنح ��اء العراق عرفنا العزاوي منذ جتارب عدّة
ّ
الثائ ��ر .ويف العمل ذاته ،احتف ��اء ب�شعار هذه له منجز ًا خا�ضع ًا ملنطق التجريب يف الأ�شكال

التعبري ّية والتوظيفات الفن ّية املختلفة ،ودائم ًا
م ��ا نلم�س يف �أعماله ه ��ذه الإطاللة على راهن
العراق ،مبعاجلات على �سطوح لوحاته ترقى
لأن تك ��ون ر�سائل �سيا�س ّية يبعثه ��ا الف ّنان من
م ��كان �إقامته البعيد يف لندن ،م�ؤ ّك ��د ًا فيها �أ ّنه
حا�ض ��ر يف الهم الوطني الع ��ام ومنخرط فيه،
ليتواف ��ق يف ه ��ذه الأعم ��ال الأف ��ق التطويري
ال ��ذي ا�شتغ ��ل علي ��ه هن ��اك جله ��ة الر�ؤي ��ة
والأ�سل ��وب ،ومقاربته الفن ّي ��ة مل�شهد بلده وما
م ّر به من انك�سارات اجتماع ّية و�سيا�س ّية.
لع � ّ�ل معر�ض ��ه اال�ستع ��ادي يف الدوح ��ة "�أن ��ا
ال�صرخ ��ة� ،أيّ حنج ��رة تعزفن ��ي" ،2016
املنوه
كان مو�ضح� � ًا ل�ص ��ورة النت ��اج املتع� �دّد ّ
عن ��ه �أعاله ،ب�ي�ن اللوحات والأعم ��ال النحت ّية
ودفات ��ر ال�شع ��ر ،و�أي�ض� � ًا املل�صق ��ات الت ��ي
�ص ّممه ��ا مل�سرحي ��ات يو�س ��ف الع ��اين وعوين
كروم ��ي وفرق ��ة م�س ��رح الف ��نّ احلدي ��ث ،م ��ع

يف �شغل ��ه الت�صميم ��ي ،ير ّك ��ز الع ��زاوي على
ت�سخ�ي�ر ح ��دود املل�صق ليحقق ه ��ذا التنا�سق
ب�ي�ن الن� �ّ�ص املكت ��وب وال�شكل املق�ت�رح داخل
العم ��ل ،وميك ��ن هن ��ا �أن ن�ستعي ��د م ��ا قاله يف
ح ��وار �ساب ��ق معه ع ��ن الكيفي ��ة الت ��ي ي�صنع
فيها "دفات ��ر ال�شعر"� ،إ ّنه "لي� ��س هناك مالمح
قابل ��ة مل�سك اخلي ��ال ،هناك نوع م ��ن ال�شطارة
ال�شخ�ص ّي ��ة يف حتدي ��د عالقة ال�ش ��كل مبعناه
الع ��ام بالتكوين ��ات الت ��ي �ستتماه ��ى م ��ع فعل
الن�ص".
قراءة ّ
ربمّ ��ا املل�صق الفن � ّ�ي �أكرث مبا�ش ��رة من الدفرت
ال�شعري وم�ضمونه من ال�شحنات االجتماع ّية
وال�سيا�س ّي ��ة يقت�ضي املزيد م ��ن الو�ضوح� ،إ ّال
�أنّ اجلام ��ع يف تكوينهم ��ا ه ��و اخلي ��ال ال ��ذي
يج�سد منطوق ّ
الن�ص ال�شعري والثيمة
كل من ّ
ّ
املكتوب ��ة يف الت�صمي ��م ،وك�أنّ الف ّن ��ان -يف
الدف�ت�ر -يتم ّث ��ل �ص ��وت ال�شاع ��ر يف ر�سم ��ه
لق�صيدته بقدر �أعلى من االبتكار واال�ستح�ضار
للرموز واملعاين ،يف مقابل ترجمة رغبته -يف
املل�صق -بتوجيه ر�سالة يرى نف�سه فيها مم ّث ًال
عن اجلموع التي ينتمي �إليها.
املخ�ص�ص ��ان للنا�صرية،
هك ��ذا �أتى املل�صق ��ان
ّ
لي� ّؤ�ش ��را الكث�ي�ر ع ��ن ح�ض ��ور الف ��نّ لي�س يف
ال�ساح ��ات فح�س ��ب ،بل يف يومي ��ات وم�شاغل
الف ّنان�ي�ن البعيدين الآن عن بلدهم واملهمومني
مب�ص�ي�ره لي ��ل نه ��ار ،وم ��ا ر�سم ��وه لي� ��س �إ ّال
تعب�ي�ر ًا عن م�سع ��ى لالرتقاء بفكرت ��ي احلر ّية
واملواطن ��ة ال ّلتني يدافع عنهم ��ا �شباب العراق
منذ خم�سة �أ�شهر ب�أ�صواتهم و�أج�سادهم.

لزيارة موقع جريدة االحتجاج
ادخل من خالل QR
العدد( )122ال�سنة االوىل  -االربعاء (� )11آذار 2020

Email: info@alihtijaj.com

http://www.alihtijaj.com

يوميات �ساحة التحرير

مبادرة لإيقاف ال�ضرب ببنادق ال�صيد

ع�����ش��رات امل�����ص��اب�ين ي��وم��ي��ا ق���رب ���س��اح��ة اخل�لاين
 عامر م�ؤيد

اىل االن ت�سجل ا�صابات
يومية لع�شرات املحتجني
بعد تعر�ضهم اىل �صجم
بنادق ال�صيد التي فيها
انواع خمتلفة وبع�ضها
ي�ؤدي اىل ا�صابات بليغة.
بع�ض املحتجني يتعر�ضون
اىل ا�صابات خمتلفة
يف اجل�سد بعد �ضربهم
بالبنادق لكن هناك نوع من
الطلق ي�سمى "االنفالقية"
وت�ؤدي اىل ا�صابات عديدة
يف اجل�سد.

اال�صاب ��ة بالطل ��ق االنفالق ��ي ت� ��ؤدي اىل مئة
ا�صاب ��ة يف اجل�س ��د او اك�ث�ر بطريقة ت�صعب
معاجلتها من قب ��ل املفارز ال�صحية املوجودة
قرب �ساحة التحرير.
وح�سب املفارز ال�صحية املنت�شرة قرب �ساحة
اخل�ل�اين و�ساح ��ة التحري ��ر ف ��ان الع�ش ��رات
ي�سقط ��ون ب�سبب ه ��ذه البن ��ادق والكثري من
احلاالت تنقل اىل امل�ست�شفيات القريبة.
نا�شط ��ون ع ��دة اطلق ��وا حم�ل�ات اليق ��اف
ال�ض ��رب به ��ذه البن ��ادق ال�سيم ��ا وان الكثري
م ��ن امل�صابني فق ��دو اعينهم ب�سب ��ب ذلك رغم
التزامهم باالحتجاج ال�سلمي.
ويق ��ول �صادق حمم ��د �صاحب مف ��رزة طبية

لـ(االحتج ��اج) ان "ع�ش ��رات اال�صابات ت�صل
ب�ش ��كل يوم ��ي والكث�ي�ر منه ��ا ال ن�ستطي ��ع
معاجلتها".
وا�ض ��اف ان البع� ��ض يفق ��د كميات م ��ن الدم
جراء اال�صابات يف حني هناك ا�صابات بليغة
تخرتق من خاللها االطالقة ج�سد االن�سان.
وب�ي�ن ان ��ه بح�س ��ب الطبي ��ب املوج ��ود يف
املف ��رزة فان ح ��االت ك�سر �سجل ��ت باالطراف
العلي ��ا وال�سلف ��ى ا�ضافة اىل اخ�ت�راق بع�ض
االطالقات لالمعاء واملعدة.

وا�ش ��ار اىل ان "الع ��دد االكرب م ��ن اال�صابات
يف العني وبع�ضهم فقد العني التي ا�صيب بها
وفقا ملا ي�صدر عن اجلهات ال�صحية"٠
بع� ��ض امل�صابني احتاج ��وا اىل عمليات نظرا
الخ�ت�راق االطالق ��ة ج�سدهم م ��ا �سبب ثقوب
يف خمتلف احه ��زة االن�سان وبالتايل يحتاج
التدخل اجلراحي"٠
عل ��ي ال�شم ��ري -طبي ��ب يف اح ��دى رده ��ات
الطوارئ التي ي�صل اليها امل�صابون من �ساحة
االحتجاج ي�ؤك ��د يف حديثه لـ(االحتجاج) ان

"هناك ا�صابات بليغة"٠
وا�ضاف ان بع�ض املحتجني تكون ا�صاباتهم
خارجي ��ة واالطالقة الت ��ي ت�صيبهم التخرتق
اح�ساده ��م وبالت ��ايل فان م�ضاره ��ا تتلخ�ص
بالآاالم ومعاجلة الآثار اجللدية لال�صابة .
وبني ان اكرث احل ��االت لال�صابات البليغة مت
ت�سجيله ��ا يف منطقة الع�ي�ن وهناك من فقدوا
الب�صر الن االطالقة اخرتقت �شبكة العني.
نا�شط ��ون اطلقوا حمالت ع ��دة تطالب قوات
ال�شغ ��ب بايق ��اف ال�ض ��رب ببن ��ادق ال�صيد ملا

ت�ؤديه من ا�ضرار بحق املتظاهرين.
وتق ��ول �سما رمزي يف حديث ��ه لـ(االحتجاج)
ان مبادرة اطلقت من قبل املحتجني للمطالبة
بايقاف ال�ضرب ببنادق ال�صيد.
وذكرت رم ��زي ان املبادرة ه ��ي تغطية العني
من قب ��ل املحتج�ي�ن للتذك�ي�ر مبا ت� ��ؤدي اليه
بنادق ال�صيد من ا�صابات بليغة لالعني.
وا�ضاف ��ت ان القوات االمنية عليها م�س�ؤولية
ايق ��اف ما يح�صل جت ��اه املحتجني من �ضرب
ما جعل الكثريون يفقدون اعينهم.

�صبيان ال ُتك ُت ْك بق�صات
�شعر ال تن�سى
� سما ح�سني
"التك تك" مع الثورة يف العراق
�أق ُتله ْم َ
كيف ما ت�شاءْ،
َّ
بر�صا�ص ٍة يف اجلبهة
َ
غاز َتخترَ ِ ُق املخ
ِبقنبُلةِ ٍ
ب�سيارات َت�ست�أج ُرها من �إبلي�س لتده�سهم.
ٍ
فاح فيهم
ِ
ا�ستن�ش ْق عط َر ال ُّت ِ
بف َّوهَ ةِ القنا�ص
�أقتلنا �أي�ض ًا ح َ
بخراب البيت
ني ته ِّددُنا
ِ
�أقتلنا
َ
�ضرائك كالقرد
ث َّم اخ َتبئ يف َخ
َ
َ
ن�سائك
ح�ضن
نومك ،من
أهرب مِ ن مِ ر�آتكِ من غرفةِ
� ْ
ِ
َ
رباطك هذا
وقب َل �أنْ َتخل َع
يلتف َ
الذي َ�س ُّ
املح�شر كالأفعى
يوم
ِ
عليك يف ِ
َ
كابو�سك
وقب َل �أنْ تجَ م َع �أظاف َر املوتى يف
ل َت َ
نه�شك حتى تمُ ِّز َق نومك
ال�سماءِ قلي ًال
�أنظ ْر �إىل َّ
يتج�س ُد فيها
تج ُد (مظفر)
َّ
َ�س ِ
يحم ُل حتتَ ذراعِ ه جي َل الألفني
أريخ
يرف ُع �إ�صبع ُه ال َ
أو�سط يف وجهِ الت� ِ
الذي تقي�أك علينا
ثم يُغني َ
لك بحنج َرة الثورة
” �أوال َد الـ….
ل�ستُ خجو ًال ح َ
ني �أ�صارحُ كم بحقي َقتكم
خنزير �أطه ُر من �أطهركم “
�إنَّ حظري َة
ٍ
ثم عُد..
�أقتلنا و�أخلُد للنوم
ُ
آيات ال َّر ِب �إىل �أ�شعار نحملها يف وجهك
نحن َ�سنحو ُل � ِ
فقريباً
تح َّق ُق نبوءاتُ احلرية
َت َ
وي َ
عر ال َتن�ساها
َجيئك �صبيانٌ بال ُتك ُت ْك ،بق�صةِ َ�ش ٍ
َ
در�سة الأبي�ض
ب�ضح َك ٍة ُت�شب ُه لونَ املَ َ
َ
ملح
َيرق�صونَ على
وجعك لينز َل من َر َ
ق�صتهم ْ
ت�ص ُ
رخ �أمل ًا مِ نْ حرقةِ جلدك
َ�س ْ
فلي�س ُك َّل ال َقتلة ْ
مثلك
َ
” دمهُم بارد “
حد ِّْق فيهم… َميِّز ُهم
ُ
ل َت َتعل ْم َ
كيف ُ
يكون املَقتل نكتة،
ُ
وانظر َ
كيف ُيحبونَ املوتْ
ح َ
ني تحُ يلونَ الوطنَ �إىل تابوت
َتع َّلم مِ نهُم َ
كيف تحُ ُّب الأ�شيا َء ْ
بعنف
َ
كيف تقو ُل ” �أموتُ ْ
عليك ” بجدية
وقريب ًا جد ًا…
لن َتنجو
َ
لنْ تنجو من لعنةِ هذا الدم!

حكاية �شهيد

عبد امللك الهاليل ..مرابط يف حرا�سة مرمى الوطن حتى نال منه �سالح ال�صيد �أخريا!
 ما�س القي�سي

مل يت�سن له جعل احللم
الوردي باقتناء م�أوى
ب�سيط يق�ضي فيه تفا�صيل
عمره بجوار ا�سرته مبعزل
عن الآخرين ،حقيقة
ملمو�سة يتغنى بها ،بل �آثر
التخلي عن حلمه والبحث
عن م�أوى �آخر يف ال�سماوات
العال ليعي�ش حرا حيث
االمنيات نا�صعة ال�شفافية
ال لون يليق بها!.

عب ��د املل ��ك اح�سان فلي ��ح اله�ل�ايل ،ولد يف
 ،2003/8/6م ��ن �أهايل بغ ��داد ،طالب يف
ال�سنة الثالثة من املرحلة املتو�سطة ،ي�سكن
م ��ع ا�سرته يف من ��زل خاله ،وم ��ن هواياته
ممار�س ��ة ريا�ضة ك ��رة القدم ،ميت ��از بروح
الدعابة والفكاهة واملرح وطيبة القلب التي
ال ت�سمح له ب�إيذاء �أحد بكلمة او ت�صرف.
يحدثن ��ا عنه عب ��د الله (ابن خالت ��ه) قائال:
"عب ��ودي كان مبثابة اخ ��ي الأ�صغر الذي
ترب ��ى عل ��ى ي ��دي ،ان�صح ��ه و�أر�ش ��ده اىل
ال�ص ��واب دون توبي ��خ لذل ��ك يلج� ��أ ايل
يحدثن ��ي عن ام ��وره اخلا�صة دوم ��ا ،ك�سر
ظه ��ري يف رحيله ل ��و كان اخي احلقيقي ملا
حزنت عليه لهده الدرجة".
وعن �آخر ف�ت�رة يف حياة عبد امللك ي�ضيف
عب ��د الل ��ه ال ��ذي ترع ��رع بج ��واره ،بقوله:
"عبودي من النوع الذي يهاب الظالم ،لكن
يف �أواخر  2019الحظت ن�ضجه املت�سارع،
لي�سرع �ص ��وب الظالم بقدم ��ه ،قد كرب امام
عيني ب�شكل خميف ،يف �سلوكه وت�صرفاته
وحت ��ى عبارات ��ه"� ،أك�ب�ر �أحالم ��ه ان يكون

لعائلت ��ه من ��زل ي�ؤويه ��م! ه ��ذا ما ن ��وه اليه
بحديث ��ه عب ��د الله ويعق ��ب" :متنى عبودي
ان يحظ ��ى ببيت يجمع ��ه ب�أخته مالك وامه
ب�ش ��كل م�ستق ��ل ،فق ��د كان ي ��ردد دوما "من
ال ميل ��ك اب ،يعي� ��ش مك�س ��ور اجلن ��اح!"،
ويختت ��م حديث ��ه ب� ��أمل ،قائ�ل�ا" :اخ ��ذ معه
ن�ص ��ف عم ��ري وت ��رك يل الن�ص ��ف االخ ��ر
لأرع ��ى والدته واخت ��ه ،م�س�ؤولي ��ة وامانة
علي حتملها".
ّ
مل ميار� ��س عب ��د امللك اليافع ك ��رة القدم يف
املالع ��ب م ��ع الرف ��اق فح�سب ب ��ل حمل معه
تلك الهواية اىل �ساحة التحرير حيث نادي
احلري ��ة يقيم مباري ��ات يومية غ�ي�ر ودية!
ب�ي�ن منتخب قوات ال�شغ ��ب ومنتخب ثوار
ال�شع ��ب ب�صفت ��ه العب دفاع ت ��ارة وحار�س
مرمى ي�ص ��د الكرات الدخاني ��ة تارة �أخرى
عل ��ى امل ان حت�سم اللعب ��ة النهائية ل�صالح
فريق ��ه دون خ�سائ ��ر! وبه ��ذا ال�ص ��دد تقول
والدت ��ه�" :ش ��ارك ابن ��ي يف مظاه ��رات
التحرير منذ بداي ��ة الثورة يف اول �أكتوبر
وكان دوره اال�سا�سي مكافحة الدخانيات"،

وت�ؤك ��د على حماولة من ��ع ابنها من الذهاب
للتظاه ��رات م ��رات عديدة بقوله ��ا" :وقفت
بوجه ��ه �أك�ث�ر من م ��رة ،حت ��ى �أخربين يف
�آخر م ��رة انه ذاهب لي�شرتي الب�سة ،مل �أكن
اعل ��م بانه ينوي �ش ��راء كفنه بي ��ده" .وعن
ت�صرفه ال ��ذي ي�سبق عم ��ره يف تعاطيه مع
التظاه ��رات تعق ��ب والدت ��ه" :كن ��ت اج ��ده
طفولي ��ا يف �سلوكياته بينم ��ا االن اكت�شفت
مدى �شجاعته".
يف ملع ��ب الوثب ��ة هذه املرة الت ��ي تختلف
عن �سابقاتها ،كانت اللعبة غري متكافئة بني
الطرفني على غري عادتها اذ انتهت بخ�سائر
فادحة تكبدها العبو احلرية ،مما �أ�سفر عن
�إ�صاب ��ة العب الدف ��اع عبد املل ��ك يف منطقة
ال�ص ��در بواب ��ل م ��ن االطالق ��ات املبع�ث�رة
الت ��ي ت�ستخ ��دم لل�صي ��د ،كرد فع ��ل من قبل
الطرف املهاجم تعبريا عن الغ�ضب املت�سرت
بالهزمي ��ة! ،ليكون العبنا ملكا يُحمل عر�شه
عل ��ى اك ��ف راح ��ة العب ��ي الفري ��ق لتنته ��ي
املب ��اراة رغما عنه ويرحل هو عن عامل كرة
القدم لي�س مكرها بل �شهيدا!.
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