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 متابعة االحتجاج 

واملعاه���د  اجلامع���ات  طلب���ة  وا�ش���ل 
احتجاجاته���م  واالهلي���ة  احلكومي���ة 
ال�شلمية يف �شاحة التحرير، بالتزامن مع 
مرور 146 يوما على انطالق التظاهرات 
ال�شعبي���ة املطالبة بتحقي���ق اال�شالحات 
يف العا�شمة بغداد واملحافظات االخرى 

منذ ت�شرين االول املا�شي.
وانتظ���م االآالف من الطلب���ة واملتطوعني 
ال�شب���ان يف تظاه���رة احتج���اج �شلمي���ة 
راجل���ة انطلق���ت ام����س االحد م���ن مبنى 
وزارة التعليم العايل يف �شارع الن�شال، 
وم���ن جمم���ع الكلي���ات يف ب���اب املعظ���م 
واجلادري���ة وامل�شتن�شري���ة و�ش���وال اىل 
�شاحة التحري���ر، حتت �شعار "راجعيلكم 
اأقوى ي���وم 25"، دعما لتظاه���رة جديدة 
�شتنطلق ي���وم غد الثالثاء م���ن اال�شبوع 
نا�شط���ون  ب���داأ  اي���ام  ومن���ذ  احل���ايل. 
وحمتج���ون، التح�ش���ر ملليونية جديدة 
ال�شه���ر  م���ن  والع�شري���ن  اخلام����س  يف 
وم���دن  بغ���داد  العا�شم���ة  يف  اجل���اري، 
جنوب���ي وو�ش���ط الب���الد، م�شري���ن اإىل 
ر�شائ���ل  الإي�ش���ال  ته���دف  التظاه���رة  اأن 
حتذي���ر الأح���زاب ال�شلط���ة والتاأكيد على 

ا�شتمرارية الثورة. 
للمليوني���ة  املق���رر  الي���وم  وي�ش���ادف 
كان  جلل�ش���ة  الت���ايل  الي���وم  اجلدي���دة 
متوقعًا ان يعق���د الربملان للت�شويت على 
منح الثقة حلكومة حممد توفيق عالوي، 
الت���ي م���ا زال���ت عملي���ات ال�ش���د واجلذب 
اإزاءها م�شتمرة داخل القوى ال�شيا�شية، 
اإ�شاف���ة اإىل رف����س املتظاهري���ن لها، كما 
العراقي���ة  التظاه���رات  اإكم���ال  ي�ش���ادف 
يف  ا�شتئنافه���ا  من���ذ  اخلام����س  �شهره���ا 
اخلام�س والع�شرين من اأكتوبر/ت�شرين 
االأول م���ن العام املا�ش���ي، بعد توقف دام 
نح���و اأ�شبوعني منذ تفج���ر االحتجاجات 

يف االأول من ال�شهر ذاته. 
وحت���ى االآن، ت�شجل تقارير طبية عراقية 
واأخ���رى حقوقي���ة مقت���ل اأكرث م���ن 650 
متظاه���رًا عراقي���ًا يف بغ���داد وجنوب���ي 
الب���الد بن���ران ق���وات االأم���ن وجماعات 
وتتبن���ى  اإي���ران،  م���ن  مقرب���ة  م�شلح���ة 
موقف���ا معار�ش���ا للتظاه���رات، ف�شاًل عن 
اإ�شاب���ة نح���و 27 األفا اآخري���ن، من بينهم 
املئ���ات تعر�شوا الإعاق���ات دائمة، عدا عن 
اآالف املعتقل���ني وع�ش���رات املختطفني من 

نا�شطي التظاهرات.

وتنوعت و�شائل القمع من قبل ال�شلطات 
خريط���ة  وم���دن  بغ���داد  يف  العراقي���ة 
التظاهرات، بني الر�شا�س احلي وقنابل 
الغاز والقنابل ال�شوتية، واأخرًا بنادق 
ت�شجي���ل عملي���ات  اإىل  اإ�شاف���ة  ال�شي���د، 
ده�س للمتظاهرين ب�شيارات االأمن اأودت 

اإحداها بحياة �شتة منهم يف الب�شرة. 
واأبل���غ نا�شط���ون يف بغ���داد والنا�شرية 
وكرب���الء، ب���اأن املليوني���ة �شتنطل���ق م���ن 
ول���ن  التظاه���رات،  وميادي���ن  �شاح���ات 
يف  تظاه���رات  ب���ل  جتمع���ات  تك���ون 

ال�شوارع والطرق، و�شت�شتعيد فيها زخم 
االحتجاجات يف اأ�شابيعها االأوىل.

ق���وات  حت�ش���د  اأن  يتوق���ع  باملقاب���ل، 
االأم���ن العراقي���ة، م���ع ت�شاع���د الدعوات 
واال�شتجاب���ة الوا�شح���ة والتفاعل معها 
عرب مواق���ع التوا�شل االجتماعي، اإذ اأكد 
م�ش���وؤول ب�شرطة حمافظ���ة ذي قار برتبة 
مق���دم، اأن ق���وات االأمن �شتق���وم بحماية 
حزبي���ة  ومكات���ب  احلكومي���ة  املب���اين 
حت�شبًا الأعم���ال �شغب تطاوله���ا، متوقعًا 
امل���دن  باق���ي  ذات���ه  االإج���راء  ي�شم���ل  اأن 

ويف  وبغ���داد.  اجلن���وب  يف  املج���اورة 
ح���ال ح�شول حكومة ع���الوي على الثقة 
ي���وم االثنني، �شتكون ه���ذه اأول مليونية 
تواج���ه حكومته، خا�ش���ة اأنه وعد بوقف 
القمع املمار�س �ش���د املتظاهرين وتقدمي 
املتورط���ني للق�ش���اء. واأطل���ق نا�شط���ون 
و�شم���ًا على مواقع التوا�شل االجتماعي، 
مبليوني���ة"،  "راجعيلك���م  ا�ش���م  حم���ل 
وت�شدر قائم���ة االأكرث تداوال يف العراق، 
ون�ش���ر النا�شطون �شورًا من التظاهرات 

ومقاطع فيديو، حت�شيدًا للتظاهرة.

التظاه���رات،  لتل���ك  وم���ع اال�شتع���دادات 
اأن  الفت���الوي،  ريا����س  النا�ش���ط  اأك���د 
للتظاهرات  حاليًا  جتري  "اال�شتعدادات 
املليوني���ة والت���ي �شتخ���رج يف اخلام�س 
والع�شرين م���ن ال�شهر احلايل، وقد القت 
حملة التح�شي���د تفاعاًل �شعبيًا وا�شعًا يف 
عم���وم املحافظ���ات املنتف�ش���ة، و�شتكون 
عم���وم  يف  كب���رة  مليوني���ة  تظاه���رة 

املحافظات املنتف�شة".
واأكد "مطالبن���ا هي ذاتها، نرف�س تكليف 
غ���ر  حكوم���ة  اأي  ونرف����س  ع���الوي، 

م�شتقلة، ونطالب مبحاكمة كل من تورط 
بقت���ل املتظاهري���ن وخطفهم م���ن عنا�شر 
اأم���ن وملي�شي���ات وجه���ات داعم���ة له���ا"، 
م�شيف���ا اأن "التظاه���رة املق���ررة �شتكون 
ر�شالة اإىل اأح���زاب ال�شلطة، واأن ال�شعب 
لن يرتاجع ع���ن مطالبه، ولن تفرت همته، 
و�شيوا�شل طريق ال�شهداء الذين �شقطوا 

ب�شاحات االعت�شام".
وعل���ى مواق���ع التوا�ش���ل، ق���ال النا�شط 
امل���دين مهن���د يف تغري���دة له "الث���ورة ما 

تربد".

وغ���رد النا�ش���ط فرا����س ال�ش���راي، قائال 
مواقع  يت�شدر  "راجعيلكم_مبليوني���ة 
التوا�شل االجتماعي يف اإ�شارة ملظاهرة 
راجعيلك���م_ غ���رد  #25_�شب���اط 

مبليونية_25_�شباط".
وقال���ت النا�شط���ة ع���ال يف تغري���دة له���ا، 
راجع���ني_25  ها�شت���اغ  "انط���الق 
لتح�شي���د ال�شاح���ات ي���وم 25 ا�شت���ذكار 
ل�شهداء ث���ورة 25_اأكتوبر ويبقى هذا 
الها�شتاغ مرفوعًا وم�شتمرا لغاية تاريخ 
املظاه���رة الكربى، ال تن�َس خليه موجود 
ب���كل تغري���دات وخلي���ك ج���زء فع���ال من 

الثورة االإلكرتونية".
وم���ع اال�شتع���دادات لتل���ك التظاه���رات، 
اأن  الفت���الوي،  ريا����س  النا�ش���ط  اأك���د 
للتظاهرات  حاليًا  جتري  "اال�شتعدادات 
املليوني���ة والت���ي �شتخ���رج يف اخلام�س 
والع�شري���ن من ال�شهر احلايل، وقد القت 
حمل���ة التح�شيد تفاعاًل �شعبيًا وا�شعًا يف 
عم���وم املحافظ���ات املنتف�ش���ة، و�شتكون 
عم���وم  يف  كب���رة  مليوني���ة  تظاه���رة 

املحافظات املنتف�شة".
نرف����س  ذاته���ا،  ه���ي  "مطالبن���ا  واأك���د 
تكلي���ف ع���الوي، ونرف����س اأي حكوم���ة 
غ���ر م�شتقلة، ونطال���ب مبحاكمة كل من 
ت���ورط بقت���ل املتظاهري���ن وخطفهم من 
عنا�ش���ر اأمن وملي�شي���ات وجهات داعمة 
املق���ررة  "التظاه���رة  اأن  م�شيف���ا  له���ا"، 
�شتكون ر�شالة اإىل اأحزاب ال�شلطة، واأن 
ال�شعب لن يرتاجع عن مطالبه، ولن تفرت 
همته، و�شيوا�شل طريق ال�شهداء الذين 

�شقطوا ب�شاحات االعت�شام".
الوه���اب  عب���د  زي���د  االإعالم���ي،  وق���ال 
االأعظم���ي، يف تغري���دة ل���ه "نع���م طريق 
االإ�ش���الح طويل... الأن بناء فا�شدا عمره 
71 �شن���ة ُم�شل���ح "كونكري���ت" بالف�ش���اد 
املجتم���ع، ال ميك���ن  وال�ش���الح وتفكي���ك 
هدمه ب���ني يوم وليلة، ولكن يف 4 �شهور 
فتح االأحرار فيه #ثغ���رة عظيمة بالعرق 
والدم ال ميكن تركها. #راجعني_25".

وق���ال ميث���م حمي���د يف تغريدت���ه، "نازل 
..ن���ازل حتى لو ت�شربن���ي بتوثية، حتى 
ل���و ت�شربن���ي ب�شوتية حتى ل���و ت�شرب 

دخانية نازل ..نازل راجعني_25".
وغ���ردت النا�شط���ة زين���ب، "وي���ا ِع���راق 
كفان���ا موت���ا ي���ا وَطن���ي ِلَ املقاب���ُر ُحبلى 
رعى يف الَفالِة  ُم ِلَ املاليني �شَ فيَك َتعت�شِ
َطوت؟ وملء َكفيَك فا�َس اجلوُد والَكرُم- 

�شفاء ال�َشراي راجعني_25".
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يوا�ش���ل طلبة اجلامع���ات واملعاهد واملدار�س يف 
حمافظ���ة الديوانية، االأح���د، م�شراتهم احلا�شدة 
يف �شوارع املحافظة، دعم���ا للمتظاهرين ورف�شًا 
االحتجاج���ات  مطال���ب  حتقي���ق  يف  للمماطل���ة 

ال�شعبية. 
وق���ال اأح���د الطلب���ة املتظاهري���ن ام�س االح���د اإن 
"اعت�شامن���ا وتظاهرن���ا وم�شراتنا جاءت دعما 
ملتظاهري الديواني���ة و�شاحة التحرير يف بغداد، 
ورف�شًا للقم���ع امل�شتمر بحق املتظاهرين يف كافة 

املحافظات املحتجة".
التظاه���ر  يف  الطلب���ة  "ا�شتم���رار  اأن  واأ�ش���اف، 
واالعت�شام، يعطي ر�شالة الأح���زاب ال�شلطة، باأن 

الثورة قائمة وم�شتمرة".
فيم���ا خرج الع�شرات من طلبة اجلامعة االإ�شالمية 
يف تظاه���رة ب�شاحة اعت�شام �شه���داء 25 ت�شرين 
مبحافظ���ة الديواني���ة، بهدف دع���م االحتجاجات،  
مطال���ب  وم�شان���دة  املحافظ���ة،  واعت�شام���ات 

املتظاهرين واملعت�شمني.
يذك���ر اأن التظاهرات اجلماهري���ة التي ا�شتعلت 
يف الع���راق من���ذ مطلع ت�شري���ن االأول 2019 �شد 
الف�شاد امل�شت�شري وامل�شكالت االقت�شادية، جاءت 

يف الوقت الذي يبدو فيه املتظاهرون واحلكومة 
قد و�شلوا اإىل طريق م�شدود.

م���ن جه���ة اخرى نظ���م املئات م���ن طلب���ة جامعات 
يف  ت�شامني���ة  م�ش���رة  االأح���د،  ام����س  ق���ار،  ذي 
�شاح���ة اعت�شام النا�شرية دعم���ا لزخم االعت�شام 
والتاأكيد على ا�شتم���رار املطالب االحتجاجية يف 

عملية التغير ال�شامل.
وقال اأحد امل�شاركني حممد كاظم، اإنهم يوا�شلون 
م�شاركاته���م اليومي���ة يف �شاح���ة االعت�شام دعما 
ملعت�شم���ي �شاح���ة احلبوب���ي الإي�ش���ال ر�شالة اإىل 
الكت���ل ال�شيا�شي���ة بع���دم الرتاج���ع ع���ن املطال���ب 

ال�شعبية و�شرورة اال�شتجابة لها.
�شريح���ة  اإن  ك���رمي،  عبا����س  الطال���ب  ق���ال  كم���ا 
الطلب���ة تعترب من الداعم���ني لالعت�شام يف مدينة 
النا�شري���ة واإنهم متوا�شل���ني يف هذا الدعم حلني 

حتقيق املطالب.
يف الوق���ت نف�ش���ه جدد طلب���ة اجلامع���ات االأهلية 
واحلكومي���ة احتجاجاتهم ودعمه���م للتظاهرات، 
يف كرب���الء ام�س االأحد، من خ���الل م�شرة راجلة 
انطلق���ت من ح���ي املوظفني باجتاه فلك���ة الرتبية 

مركز التظاهرات حاملني االعالم العراقية.
وق���ال الطال���ب فار����س اال�ش���دي "قررن���ا كطلب���ة 
امل�شائي���ة  واحلكومي���ة  االأهلي���ة  اجلامع���ات 

وال�شباحي���ة موا�شلة ما بداأن���ا به يف 25 اكتوبر 
واال�شتم���رار بالتظاه���ر ودع���م املعت�شم���ني م���ن 
خ���الل م�شرة راجلة تنطل���ق كل يوم اأحد من حي 
املوظفني م���رورًا بج�شر ال�شريبة و�شوال ل�شاحة 

االعت�شام".
واأ�ش���اف "بع���د عودتن���ا ملقاع���د الدرا�ش���ة، بداأنا 
خلي���م  والع���ودة  للجامع���ات  �شباح���ا  بالذه���اب 
الطلب���ة  اأغل���ب  ال���دوام و�ش���ار  بع���د  االعت�ش���ام 
يقراأون وينج���زون واجباتهم يف خيم االعت�شام 
خ�شو�ش���ا اأنن���ا من���ر مبرحل���ة امتحان���ات وه���ي 
مرحلة �شعبة، لكن م�شرين على اال�شتمرار حلني 

حتقيق مطالبنا".
واأك���د النا�شط املدين حممد علي، اأن "دور الطلبة 
كب���ر يف هذه الفرتة التي مت���ر على العراق وهي 
ف���رتة حا�شم���ة اثب���ت م���ن خالله���ا اأبن���اء العراق 
الغي���ارى م���ن طلب���ة وطالب���ات موقفه���م امل�شرف 
جت���اه الوطن كونهم الطبق���ة الواعية التي تطمح 
لبن���اء البل���د والنهو����س ب���ه، وكما ن�شاه���د اليوم 
انهم م�شرون عل���ى اال�شتمرار بالتظاهرات حلني 

حتقيق �شمان مل�شتقبلهم ولبلدهم".
جامعت���ي  يف  الكلي���ات  طلب���ة  م���ن  املئ���ات  وكان 
القاد�شية ووا�شط  قد نظموا تظاهرات وم�شرات 

ت�شامنية لدعم االحتجاجات ال�شعبية العامة.

وقال متظاه���رون يف الديوانية، اإن الع�شرات من 
طلب���ة كليتي الطب وال�شيدلة تظاهروا يف �شاحة 
اعت�ش���ام �شه���داء 25 ت�شرين لدع���م االحتجاجات 
وم�شان���دة  املحافظ���ة  واعت�شام���ات  ال�شعبي���ة 
مطال���ب املتظاهري���ن والتاأكيد عل���ى تنفيذ مطالب 

املعت�شمني.
كم���ا اأك���د ن�شط���اء يف الك���وت اأن املئات م���ن طلبة 
وا�شط تظاه���روا تاأكيدا ال�شتمرارهم يف املطالبة 
بت�شكي���ل حكومة م�شتقلة  بعي���دة عن املحا�ش�شة 

واالنتماءات احلزبية.
او�شح���وا  بيان���ا  الق���وا  اأن ممثليه���م  واأ�شاف���وا 
في���ه ا�شتقاللي���ة طلب���ة اجلامعة وترحي���ب �شاحة 
التظاهر بكل الوفود م���ن �شاحات التظاهرات يف 

املحافظات كافة.
االإدارة  كلي���ات  خريج���ي  م���ن  ع���دد  نظ���م  فيم���ا 
واالقت�ش���اد ومعاه���د املحا�شب���ة يف املثنى، ام�س 
االأحد، م�شرة جابت �ش���وارع ال�شماوة للمطالبة 
بتوفر فر�س للعمل يف الدوائر احلكومية. وقال 
مرا�ش���ل )االحتجاج( ان امل�ش���رة رفعت �شعارات 
تطالب بالتعيني، م�شرا اإىل اأن التظاهرة اجتهت 
اإىل مبن���ى دي���وان املحافظ���ة للتاأكي���د عل���ى تل���ك 

املطالب التي تكررت خالل الفرتة املا�شية.

التح�سري لتظاهرات مليونية جديدة يربك ال�سلطات

نزيد".. تقمعونا  �سعار  "حتت 

 "راجعيلك��م اأق��وى يوم 25" .. هت��اف اآالف طلب��ة اجلامعات يف بغ��داد اليوم

"الغا�ض��بة" ف���ي املحافظ��ات امل��وج االأبي���ض ي�ض��تاأنف م�ض��راته 
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 عالء ح�سن 

اعتاد العراقي����ون على اطالق مفردة "ال يا َمَغ�شول 
"مك�شورة ال  اأو  �شائن����ًا،  فع����اًل  ارتكب  " عل����ى من 
يلب�����س عليه����ا ع����كال"،  للتعب����ر ع����ن ا�شتيائهم من 
ال�شل����وك  االأع����راف وقواع����د  تخ����رتق  ممار�ش����ات 
االجتماعي ال�شائد. املف����ردة م�شتقة من "املغي�شل" 
، م����كان غ�شل جثث املوتى قب����ل دفنهم ، و"َمَغ�شول 
البخ����ت واحلظ" �شخ�س يث����ر املتاعب فيعد بنظر 
الكثري����ن ، م�شدر اإثارة �شغب وم�ش����اكل ، ال ينفع 
معه الن�شح واالإر�شاد ، فتفر�س عليه العزلة عندما 

تف�شل حماوالت اإ�شالحه . 
امل�شكل����ة العراقي����ة تتلخ�����س بدخ����ول "املََغ�شول " 
اإىل العملية ال�شيا�شية ،وبقدرة قادر امتلك مفاتيح 
اللعبة ،واإتباعًا عل����ى ا�شتعداد حلمله على االأكتاف 
حت����ى موع����د انتقاله اإىل جوار رب����ه ، هذا النموذج 
يف ظل  اأو�ش����اع �شيا�شية خمتلة، مع اأداء حكومي 
هزيل ا�شتطاع ت�شدر امل�شهد بعد عال األفني وثالثة 

،فيما يقبع اأتباعه يف قعر العال ال�شفلي.
الزعي����م ال�شيا�ش����ي الراح����ل  اأحم����د اجللب����ي ،قب����ل 
وفاته باأ�شهر قليلة ، قال يف  حديث متلفز لف�شائية 
اأجنبي����ة اإن الع����راق يفتقر اإىل رج����ال الدولة ،ومن 
�شغ����ل ال�شاحة ال�شيا�شية ميث����ل املذهب اأو الطائفة 
و الع�شرة . اجللبي موؤ�ش�س البيت ال�شيعي ،دافع 
عن فكرته يف حتقيق اال�شطفاف املذهبي، بت�شكيل 
تنظي����م �شيا�شي، يه����دف اإىل رفع احليف عن مكون 
اجتماع����ي ،تعر�����س للتهمي�����س منذ مئ����ات ال�شنني 
. املرح����وم اجللب����ي املع����روف بحنين����ه اإىل النظام 
امللك����ي مع ع�شرات م����ن ال�شيا�شي����ني احلالني ، كان  
يف مقدمة �شحاي����ا البيت ال�شيعي حني ف�شل حزبه 
يف حتقيق متثي����ل وا�ش����ع يف اأول دورة ت�شريعية 

،اأنتجت حكومة م�شابة باإمرا�س مزمنة.
بزعام����ة  العراقي����ة  ال�شاح����ة  يف  الفاعل����ة  الق����وى 
" واأمثال����ه ، م����دى نظره����ا ال يتع����دى   "املََغ�ش����ول 
تقا�ش����م ال�شلطة مع ال�شركاء ، تدعي امتالكها احلق 
يف قيادة نظام احلكم برجال دولة من �شنف �شوبر 
�شت����ار ، ل يذكره����م املرح����وم اجللب����ي يف حديث����ه 

املتلفز.
يف ن�شخ����ة الع����راق الدميقراطي����ة ،رف�����س زعم����اء 
اأح����زاب �شغل����وا منا�ش����ب يف احلكوم����ات ال�شابقة 
التخلي عن امتيازاتهم . يقول املطلعون على خفايا 
املنطق����ة اخل�ش����راء اإن رئي�����س احلكوم����ة االأ�شب����ق 
ن����وري املالكي م����ازال ي�شغل الق�ش����ر اجلمهوري ، 
وهن����اك م�شوؤولون اآخرون لطامل����ا اأعلنوا التزامهم 
مبب����داأ التداول ال�شلمي لل�شلط����ة يرف�شون التخلي 
ع����ن مكاتبه����م ومنازله����م وامتيازاته����م ولي�����س من 
امل�شتبعد ت�شجيله����ا باأ�شماء ورثته����م. رمبا ي�شلح 
ه����ذا املث����ال للك�ش����ف ع����ن رج����ال الدول����ة بح�ش����ب 

الت�شنيف العراقي ال�شائد . 
"املََغ�ش����ول " انتح����ل �شف����ة رجل الدول����ة ليحافظ 
عل����ى بقائ����ه يف ال�شلطة ،  فيم����ا ل ي�شع����ر بعد باأن  
قادت����ه ال�شعبي����ة تخلت عن����ه، والتحق����ت ب�شاحات 
التظاه����ر. لعله����ا ت�شتطي����ع �شناع����ة رج����ال دول����ة 

حقيقيني ، يغلقون بوابات العال ال�شفلي.

رجال دولة العامل ال�ضفلي
بالمكشوف 

 متابعة االحتجاج

ت�ساعدت االأزمة على خلفية 
طرد متظاهرين جنفيني 

من قبل �سرطة حمافظة ذي 
قار، ثم و�سفهم ب�"املخربني"، 
واتهامهم بالتخطيط الأعمال 

عنف.

فبعد اأن �شعد املتظاه����رون يف النا�شرية، 
يوم  اأم�����س االأول ال�شبت ، من احجاجاتهم 
بقط����ع ج�شور وغلق طرق رئي�شة، ردًا على 
ط����رد "�شيوفهم"، قال قائ����د ال�شرطة نا�شر 
لطيف االأ�شدي، اإن رف�س دخول املتظاهرين 
جاء ل�"منع اخلروقات" بعد تلقي معلومات 
من قيادة ال�شرط����ة يف النجف ومعت�شمني 
يف �شاح����ة احلبوبي "تفيد بوجود عنا�شر 
تخريبي����ة قادم����ة الإثارة الفو�ش����ى وهم من 

غر املرغوب فيهم يف ذي قار".
واأ�ش����اف، اأن "حمافظ����ة ذي ق����ار حمافظة 
م�شيافة وترحب باجلميع ولكنها لن ت�شمح 
للعابث����ني باأمنها اأو م����ن تنبذهم حمافظتهم 
اأن يحدثوا الفو�ش����ى يف املحافظة، كما اأن 
من يري����د التظاه����ر والتعب����ر ال�شلمي عن 
راأي����ه باإمكان����ه ممار�شة حق����ه يف حمافظته 

ولي�س يف ذي قار".
لك����ن البيان فتح النار عل����ى قيادة ال�شرطة، 
حني اأك����د النا�ش����ط الب����ارز يف احتجاجات 
التي����ار  ع����ن  املن�ش����ق  احلبوب����ي،  �شاح����ة 
ال�شدري، اأ�شعد النا�شري، اأن "الوفد القادم 
م����ن النج����ف، هم �شب����ان ح�ش����روا مل�شاندة 
املتظاهري����ن يف ذي ق����ار والت�شام����ن معهم 
ردًا ملب����ادرة قام به����ا متظاه����رو احلبوبي، 
عقب اأعم����ال العنف التي طالت املتظاهرين 

يف �شاحة ال�شدرين يف النجف".
وقال النا�ش����ري، اأن "بع�س ال�شباب قاموا 
باإع����داد واج����ب ال�شياف����ة وبالتع����اون م����ع 
ال�شيخ قي�ش����ر اآل عجيل �شي����خ احل�شينات 
وال�شي����خ ع����دي ال�شر�شاب �شي����خ البدور"، 
مو�شح����ًا اأن "قائ����د �شرط����ة ذي ق����ار اأ�شدر 
اأوامر مبنع دخ����ول ال�شيوف حني و�شلوا 
اإىل نقط����ة التفتي�����س الرئي�ش����ة يف مدخ����ل 

املدينة".
كم����ا اأ�ش����ار، اإىل اأن "�شب����ان م����ن النا�شري����ة 
قدموا كل االإجراءات االأمنية املطلوبة لكفالة 
ال�شي����وف، اإال اأن قائ����د ال�شرط����ة اأ�شر على 
منعه����م من الدخول"، الفًت����ا اإىل اأن "تن�شيقًا 
جرى من اأج����ل درء الفتنة ومن����ع االحتكاك 

مع عنا�شر االأجهزة االأمنية، وقامت ع�شرة 
البدور بواجب����ات ال�شيافة للمتظاهرين يف 

م�شيف قرب ج�شر فهد".
قائ����د  ت�شريح����ات  النا�ش����ري،  وا�شتنك����ر 
ال�شرطة التي اأ�شار فيها اإىل تلقي معلومات 
حول قدوم "خمربني" من تن�شيقيات �شاحة 
وا�شف����ًا  ب�"الك����ذب"،  واتهم����ه  احلبوب����ي، 
خط����وة قيادة ال�شرطة ب�"الفعل امل�شني الذي 

ال يتنا�شب مع االأعراف واالأخالق".

ودع����ا النا�ش����ري، ع�ش����رة قائ����د ال�شرط����ة 
اإىل بي����ان موقفها من "ت�شرف����ه الذي طعن 
فيه ب�شيوف املحافظ����ة ومنعهم من دخول 
مدينة نا�شري����ة"، وهدد بالتحرك �شد قائد 

ال�شرطة "قانونيًا وع�شائريًا".

غ�سب في النجف..
ل يقف االأمر عند هذا احلد، اإذا كّذبت قيادة 
ال�شرط����ة يف النجف ما جاء على ل�شان قائد 

�شرط����ة ذي قار، حيث نف����ت "تزويد �شرطة 
ذي ق����ار باأية معلوم����ات اأمني����ة اإطالقًا �شد 
املتظاهري����ن"، معربة ع����ن اأ�شفها ل�"و�شف 

اأبناء حمافظة النجف )باملنبوذين( .
ل����وؤي  النج����ف  ب����دوره، ا�شتنك����ر حماف����ظ 
اليا�شري ت�شريح����ات االأ�شدي، وطالب يف 
بيان له، باعتذار ر�شم����ي ل�شبان املحافظة، 
فيم����ا دعا وزي����ر الداخلي����ة اإىل فتح حتقيق 
يف االتهامات التي �شدرت من قيادة �شرطة 

ذي قار �شد املتظاهرين النجفيني.
وذكر بي����ان ملكتب املحافظ تلقت االحتجاج 
ن�شخة منه  اأن “النج����ف وذي قار العزيزة 
هما نب�س الوطن، وما ت�شمنه بيان �شرطة 
جت����اه  مقب����ول  وغ����ر  مرفو�����س  ق����ار  ذي 
�شب����اب النجف، ال����ذي و�شفه����م باملخربني 
واملنبوذي����ن، خ�شو�ش����ًا اإن قي����ادة �شرط����ة 
النجف االأ�شرف نف����ت اإعطاء اأي معلومات 
اإىل  ذه����ب  ال����ذي  النجف����ي  ال�شب����اب  ع����ن 

النا�شرية”.
واأ�ش����اف البيان “بدورن����ا كحكومة حملية 
يف النج����ف نطالب باعتذار ر�شمي ل�شبابنا 
النجفي، وكذلك مطالبتنا من وزير الداخلية 
بفت����ح حتقيق عن االتهام����ات غر املرغوب 
به����ا من قبل قي����ادة �شرط����ة النا�شرية التي 

م�ّشت �شبابنا النجفي”.

واأو�ش���ح اأن “حمافظ���ة النج���ف قد فتحت 
اأبوابها والأكرث من مرة اأمام �شباب ذي قار 
بزيارته���م مدينتن���ا وم�شارك���ة املعت�شمني 
م���ن اأبن���اء النجف يف �شاح���ة ال�شدرين”، 
الفت���ًا اإىل “اأنن���ا جميع���ًا م�شوؤول���ون ع���ن 
حف���ظ اأم���ن مدنن���ا، ولغ���ة احل���وار اأف�شل 
بكثر من الت�شريحات اال�شتفزازية جتاه 

ال�شباب”.
واأ�ش���درت �شرط���ة حمافظة النج���ف بيانًا 
نفت فيه اإر�شالها اأي معلومات ا�شتخبارية 
اإىل �شرط���ة حمافظ���ة ذي ق���ار، وذل���ك بعد 
�شاع���ات على بي���ان من االأخ���رة قالت فيه 
اإن منعها دخول متظاهرين من النجف اإىل 

ذي قار جاء بعد طلب من �شرطة النجف.
وج���اء يف بي���ان مقت�شب ل�شرط���ة النجف 

تلقت االحتجاج ن�شخة منه  ما ن�شه:
للغاية مهم  “تو�شيح 

قائ���د �شرطة النج���ف: ل ن���زود �شرطة ذي 
ق���ار ب���اي معلوم���ات اأمني���ة اإطالق���ًا  �ش���د 
واالأ�ش���ى  باالأ�ش���ف  ون�شع���ر  املتظاهري���ن 
م���ن و�شف اأبن���اء مدينة االإم���ام علي عليه 
النج���ف  فمثلم���ا  )باملنبوذي���ن(  ال�ش���الم 
اال�شرف مدينة حتت�ش���ن جميع العراقيني 
واالأدي���ان والقوميات كذل���ك ذي قار مدينة 

جلميع العراقيني

  متابعة االحتجاج 

اأثار تقرير قناة اآ�سيا الف�سائية، 
التي يديرها ع�سو مجل�ض 

النواب، اآرا�ض حبيب، والذي 
اتهم طلبة وطالبات بممار�سة 

اأعمال غير اأخالقية، لمجرد 
م�ساركتهن في تظاهرات �سعبية 

تدعو اإلى رحيل الطبقة 
ال�سيا�سية ومحاربة الف�ساد 

واإنهاء النفوذ االإيراني، ردود 
اأفعال غا�سبة، في االأو�ساط 

الحقوقية وال�سعبية.

والبح���ث  الع���ايل  التعلي���م  وزارة 
 20 اخلمي����س  اأعلن���ت،  العلم���ي 
�شباط/فرباير، رف�شها، لالتهامات 
الت���ي �شّوقه���ا التقرير، فيم���ا تعهد 
القانوني���ة  االإج���راءات  باتخ���اذ 
مبتابع���ة  واالإداري���ة  والق�شائي���ة 
تقري���ر  يف  ُقدم���ت  معلوم���ات 
اآ�شي���ا الف�شائي���ة تته���م في���ه  قن���اة 
اجلامع���ات وطلبته���ا بامل�شاركة يف 
اإعم���ال تتنافى مع القي���م االأخالقية 

والدينية للمجتمع العراقي".
تلق���ى  بي���ان  يف  ال���وزارة  قال���ت 
"االحتجاج"، ن�شخة منه، اإنه "يف 
الوق���ت ال���ذي حتر�س في���ه وزارة 
التعليم العايل والبحث العلمي على 
تطوير عجلة موؤ�ش�شاتها ومواكبة 
التط���ور عند نظراته���ا يف املنطقة 
والع���ال، تواج���ه ال���وزارة يف هذا 
املقط���ع الزمني الدقي���ق موجة من 
اال�شتهدافات التي حتاول االإ�شاءة 
العراقي���ة  اجلامع���ات  �شمع���ة  اإىل 
جمموع���ة  فربك���ة  ع���رب  وطلبته���ا، 
م���ن املعلوم���ات وتوظيفه���ا باإط���ار 

التقاري���ر املاأجورة وحماولة اإنتاج 
ال�ش���ور ال�شلبي���ة ع���ن املوؤ�ش�ش���ات 
اجلامعي���ة، الأغرا����س التك�ش���ب اأو 

املناف�شات ال�شيا�شية".
اأ�شاف البي���ان اأن "الوزارة ت�شجل 
رف�شه���ا القاطع ملثل ه���ذه التقارير 
غ���ر املو�شوعي���ة، والبعي���دة ع���ن 
ومراع���اة  واملهني���ة،  امل�شداقي���ة 
للمنظوم���ة  االأ�شا�شي���ة  املعاي���ر 

املجتمعية العراقية".
ووجهت هيئة االإعالم واالت�شاالت، 
�شباط/فرباي���ر،   19 االأربع���اء 
اإن���ذارًا اإىل قن���اة اآ�شي���ا الف�شائي���ة 
وذل���ك ب�ش���اأن مو�ش���وع "�شما�شرة 
الدعارة يف اجلامعات" تناولته يف 
برنام���ج بانورام���ا، مطالبة بتقدمي 
اعت���ذار ر�شم���ي من خ���الل ال�شا�شة 
اإىل وزارة التعلي���م الع���ايل وطلبة 
اجلامعات العراقية ك���ون اأن املادة 
ت�شمنت اإ�ش���اءة وت�شهرًا �شريحًا 

بالطبقة الطالبية العراقية.
احل���راك  ع�ش���و  اعت���رب  باملقاب���ل 
ال�شلم���ي يف الع���راق، حممد عزيز، 

"االحتجاج"،  يف تدوينة ر�شدها، 
التقري���ر ال���ذي بثت���ه القن���اة، ه���و 
االحتجاج���ات  لت�شوي���ه  حماول���ة 
ال�شعبي���ة من خالل االإ�ش���اءة لطلبة 
اجلامعات الذين كان لهم احل�شور 
�شاح���ات  يف  واملوؤث���ر  الفع���ال 

التظاهر.
معلاًل، اأ�شباب تف�شي ظاهرة الطعن 
ب�"انتم���اء  العراقي���ات  �ش���رف  يف 
اجلهات التي تدير تلك املوؤ�ش�شات، 
امل���ايل  الف�ش���اد  منظوم���ة  اإىل 

واالأخالقي، والتبعية الإيران".
فيم���ا طال���ب النا�ش���ط والطالب يف 
جامع���ة بغ���داد، خل���دون اإبراهيم، 
م���ن احت���اد طلبة بغ���داد واملحامني 
العراقيني ب�"رفع دع���اوى ق�شائية 
�شد القناة لطعنها ب�شرف الطالبات 
العراقي���ات، كم���ا دع���ا يف حديث���ه 
"التح�شي���د  اإىل  ل�"االحتج���اج" 
لتظاه���رة طالبي���ة حا�ش���دة تنطلق 
م���ن �شاح���ة التحرير، باجت���اه مقر 
القن���اة يف منطقة الكرادة للمطالبة 

باإغالقها".

حمافظ النجف يدعو وزير الداخلية اإىل التحقيق مع قائد �سرطة ذي قار

غ�ضب  من قائد �ضرطة ذي قار بعد "طرد" متظاهرين: اأنت كذاب!

بعد تقرير طعن ب�"ال�ضرف".. الطلبة يتوعدون قناة اآ�ضيا والتعليم تقا�ضيها
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عد�سة: حممود روؤوف

ذي قار / ح�سني العامل

م���ا اإن اأعلن ع���ن ت�شجيل اإ�شاب���ات بوباء الكرون���ا يف اإيران 
املج���اورة ووف���اة �شخ�ش���ني م���ن امل�شابني بالوب���اء اخلطر 
، حت���ى تعالت االأ�ش���وات املطالب���ة بت�شديد االإج���راءات على 
دخ���ول االيرانيني عرب املنافذ احلدودي���ة واملطارات الدولية،  
وذلك بع���د اأن مل�س املواطنون تراخيًا من قبل اجلهات املعنية 
يف ه���ذا املجال ، حي���ث وافقت وزارة الداخلي���ة العراقية يف 
ب���ادئ االأم���ر على اإعف���اء االإيرانيني من تاأ�ش���رة الدخول اىل 
الع���راق ، لتعود بعدها بيوم واحد وتلغي قرارها حتت تاأثر 

ال�شغط ال�شعبي واالإعالمي.
وحني تيقن املتظاهرون من خطورة املر�س �شرعوا بتوظيفه 
ع���رب هتافاته���م واأهازيجه���م املناه�ش���ة للطبق���ة ال�شيا�شي���ة 
املهيمن���ة على مقدرات الب���الد حي���ث ردد امل�شاركون مب�شرة 
طلب���ة االق�ش���ام الداخلي���ة يف �شاح���ة التحري���ر ببغ���داد ي���وم 

اجلمعة ) 21 �شباط 2020 (:

اأكرث من اأمرا�س ال�شني ، كلهم كورونا
و�شلوا لل�شلطة با�شم الدين �شعدوا با ك�ونه

احنه نعالج هاالمرا�س َبْيَنه وما حتتاج اأعرا�س
فيم���ا هزج املتظاهرون يف �شاح���ة احلبوبي  بالنا�شرية يوم 
اخلمي�س  )20 �شباط 2020 (  �شاخرين من �شعف االجراءات 

احلكومية اجتاه الوقاية من وباء كرونا:
يا حاكم �شدفه ويا ذيل  ، خليتوا النا�س بحره
كورونا و�شلت الإيران ، واأنت ت�شيل التاأ�شرة

عك�س الدنيه وعك�س الريح ، دوله تبو ك ونا�س اطيح
واليح�ج�ي ح�ج�اية مظلوم ، ما عدكم ب�س تكفره

*** 
ياهو العنده ذره اح�شا�س خل انروح ون�شكيله

يا برملان ا�ش�كد  عار ما حركتكم �شيله
ال ت�شتحي وال تخجل ، عميه الدوله وما تندل

�شبعمية �شاب ايروح ، ما بيكم من فز ليله
يف ح���ني ه���زج متظاهرو ال�شط���رة يوم الثالث���اء ) 18 �شباط 

:) 2020
يالهي املا ر�شه ي�شرع قوانني

يلفه املوت كون بعلة ال�شني
كلمن همه جيبه ، كورونا ت�شيبه

عمامي �شدوا وباك�ونه بالدين
*** 

دكايف من االجايز ولد االحزاب
نوم اهل الكهف منتوا ينواب

�شد ك حقكم تعبتوا ، بنفطنا هوايه ب�ك�توا
تراهي الغره فطره ومو�س تنجاب

وب���دوره هزج اأح���د املهاويل يوم اجلمع���ة )21 �شباط 2020 
: )

الف�شاد عدنه م�شت�شري وال�شحة حيل تعبانه
واإذا جانه املر�س هذه منو اليوكف ويانه

دخيلك يا علي اح�شر ، دخيلك من مر�س كورونا
ا�شلون ال�شحة تكافح عدهم ب�س كمام

وكان���ت وزارة الداخلي���ة العراقية قررت ي���وم اخلمي�س ) 20 
�شباط 2020 ( تعليق العمل بقرارها ال�شابق القا�شي باإعفاء 
االإيرانيني من تاأ�شرة الدخول اإىل البالد، ب�شبب خماوف من 
انتق���ال فرو�س "كورونا"، وياأتي تعليق القرار بعد يوم من 
�شدوره، حيث ن�س على اإعف���اء االإيرانيني الزائرين للمراقد 
الدينية من تاأ�شرة الدخ���ول لثالثة اأ�شهر بدءًا من 25 �شباط 

/ فرباير اجلاري.
والكورون���ا  اأو )فرو����س كورون���ا ووهان( وب���اء مهلك ُحدد 
مبدئيًا يف منت�شف دي�شم���رب 2019 يف مدينة ووهان و�شط 
ال�ش���ني ، وتف�ش���ت االإ�شابة به مطلع الع���ام احلايل 2020 ما 
اأدى اىل ه���الك اأك���رث م���ن الفي م�ش���اب باملر�س حت���ى االآن ، 
وذل���ك بعد اأن انتق���ل اىل العديد من البل���دان رغم التحوطات 

والتدابر الوقائية.
و فرو�شات كورون���ا بح�شب تعريف منظمة ال�شحة العاملية 
ه���ي زمرة وا�شع���ة من الفرو�ش���ات ت�شم���ل فرو�شات ميكن 
اأن تت�شب���ب يف جمموع���ة من االعت���الالت يف الب�شر، ترتاوح 
ما ب���ني نزلة الربد العادي���ة وبني املتالزم���ة التنف�شية احلادة 

الوخيمة.
كم���ا اأن الفرو�ش���ات م���ن ه���ذه الزم���رة تت�شبب يف ع���دد من 

االأمرا�س احليوانية.

 �سعدون حم�سن �سمد 

ن�ش���ر الكات���ب وال�شح���ايف، عام���ر بدرح�ش���ون، عل���ى 
�شفحته ال�شخ�شية املن�شور التايل:

……………
�ش���وؤال  ه���و: م���اذا يريد املتظاه���رون كي يع���ودوا اإىل 

بيوتهم؟
وكيف ينوون حتقيق ما يريدونه؟ 

……………
ال�ش���وؤال للوهل���ة االأوىل يب���دو وكاأن���ه يخف���ي بطيات���ه 
ا�شتخفافًا باملتظاهرين، اأو اإيحاء باأنهم من دون هدف، 
لكنن���ي اأثق ب���اأن هذا الغر�س ال ي���دور يف خلد الكاتب، 

ولذلك اأحببت اأن اأعلق عليه، فاأقول:
اأواًل: هن���اك فرق بني التظاهرات التي تقودها االأحزاب 
اأو النقاب���ات، وبني التي تخ���رج ب�شكل عفوي، فاالأوىل 
متث���ل �شرائ���ح متجان�شة، بينم���ا الثانية تثم���ل �شرائح 
غ���ر متجان�ش���ة بل ق���د تك���ون متعار�ش���ة يف االأهداف 
واملنطلقات. فلدينا طلبة يبحثون عن تعيينات، وفقراء 
مهم�شون ال يجدون ما ياأكلونه، ونخبة م�شتاءة من حال 
البلد، من اأطباء وحمامني ومهند�شني وغرهم، ولدينا 
�شيا�شي���ون ي�شاريون وميينيون لديه���م اعرتا�شاتهم، 
ولدينا غرهم، فهل يجوز اأن نوجه لكل هوؤالء مثل هذا 

ال�شوؤال؟!
االأم���ر ي�شب���ه اأن يجتم���ع جمموع���ة حمتج���ني فيهم من 
�ُشلب���ت مالب�شه، ومن هدم���ت داره على اطفاله، ومن ال 
يجد عالجًا ملر�شه، ومن ال يجد طعامًا لعياله ومن يريد 
اأن يت���زوج اأو ي�شرتي �شيارة وووو وكانوا ي�شرخون 
ب�ش���وت واحد تعبرًا ع���ن اأوجاعه���م، فجاءهم مراقب 

م�شرتٍخ جدًا، و�شاألهم، ماذا تريدون؟
ح�ش���ن، هم يريدون كل �شيء يا �شيدي، حرفّيًا يريدون 

كل �شيء.
ثاني���ًا: لي�س من واج���ب املحتجني يف بل���د كالعراق اأن 
يقرتحوا حلواًل، اأواًل الأن امل�شاكل م�شتحكمة جدًا، ثانيًا، 
الأن اإيج���اد احلل���ول واج���ب امل�شوؤولني مم���ن ياأخذون 
االمتي���ازات الإيجاده���ا. عندما ي�شتحك���م اخلراب يثور 

ال�شع���ب في�شغط على املوؤ�ش�شات املعنية لتاأخذ دورها، 
وهذا هو التطبيق االأمث���ل للرقابة ال�شعبية الذي تقوم 

به ال�شعوب احليَّة.
ثالث���ًا: هذا ال�ش���وؤال ميك���ن اأن يوج���ه اإىل متظاهرين 
يف دول م�شتقرة تك���ون �شكواهم من حاالت وم�شاكل 
حم���ددة، اأو قابل���ة للح�ش���ر. وال يعق���ل اأن يوج���ه اإىل 
متظاهرين يف بلد كالعراق، حتول اإىل مرتع ع�شابات 
حت���رتف ال�شرق���ة والقت���ل اإىل درجة متكن���ت فيها من 
اإخ�ش���اء جميع موؤ�ش�شات الدول���ة االمنية والقانونية 
والرقابي���ة، بل���د ت�ش���ول وجت���ول في���ه دول اجل���وار 
وتتحك���م بقراراته وم�شره، ومث���ل هكذا بلد يتحول 
اإىل عق���دة م�شتحكمة، ال ي�شتطيع اأن يحلها حتى اأكرب 
عباق���رة الع���ال. وبع���د 17 �شن���ة من اخل���راب ال بد اأن 
يخ���رج النا�س وه���م ي�شرخون من الغي����س واحلنق 
واالأل، فه���ل يعق���ل اأن ت�شاأله���م بربود: م���اذا تريدون 

وكيف تنوون حتقيق ما تريدونه؟
ح�ش���ن ي���ا �شي���دي، ه���م يري���دون اأن يخ���رج جمي���ع 
الل�شو����س والقتل���ة والعمالء من وطنه���م ويرتكوهم 
يعي�شون ب�ش���الم، لكن هذا يعني حرب���ًا �شرو�شًا على 
ع�شابات متلك املال وال�ش���الح وهي مدعومة من دول 

عاملية واأقليمية قوية جدًا.
فهل تن�شحه���م بالعودة؟ طيب، لكن علي���ك قبل ذلك اأن 
ت�شم���ن �شالمتهم من مالحق���ة الع�شابچية، ثم تقرتح 
عليهم حاّلً بدياًل لالحتجاج���ات يعاجلون بها امل�شاكل 

التي خرجوا لعالجها وتعتقد اأنهم لن ينجحوا.
باملنا�شبة، ال�شاح���ات طرحت مطالب، لكن مت التعامل 
معه���ا بخبث ودناءة، من اأج���ل �شيطنتها. مثاًل طرحت 
موا�شف���ات لرئي�س ال���وزراء املكلف، اأال يك���ون متهمًا 
بق�شي���ة ف�ش���اد، وغر م�ش���ارك باحلكوم���ة والربملان، 
وال يحم���ل جن�شية اأخرى، فكّل���ف رئي�س وزراء متهمًا 
بالف�ش���اد ولديه اأك���رث من جن�شية وم�ش���رتك بالربملان 
واحلكومة، وه���ذا تعامل خبيث م���ع املطلب، الغر�س 
منه ه���و اأن ترف�شه ال�شاح���ات، فُتته���م باأنها تعرت�س 
الأج���ل االعرتا����س، فتوج���ه له���ا اأ�شئل���ة كه���ذا ال���ذي 

طرحته؟!

  فا�سل الن�سمي

ت�شر جماع���ات احلراك العراقي وق���وى ال�شلطة 
واأحزابه���ا يف م�شاري���ن متقاطع���ني جله���ة النظر 
اإىل م�شتقبل البالد ب�شكل عام، وعملية الت�شويت 
املحتملة على حكومة رئي�س الوزراء املكلف حممد 
توفيق ع���الوي غدًا ب�شكل خا����س، االأمر الذي قد 
ي�شاه���م يف تعزيز املخاوف القائمة من عدم متكن 
الب���الد م���ن عب���ور اأزمته���ا الراهنة يف ح���ال اأ�شّر 

الطرفان على التم�شك مبواقفهما املتناق�شة.
وفيم���ا تت�ش���ارع ق���وى ال�شلط���ة عل���ى ح�ش�شه���ا 
الوزاري���ة يف احلكوم���ة املقبلة م���ع التذرع ب�شتى 
االأعذار، تتخذ غالبية قوى احلراك موقفًا مت�شددًا 
م���ن حكوم���ة ع���الوي وته���دد بالت�شعي���د �شده���ا 
يف ح���ال اإقراره���ا برملاني���ًا. واأطلق���ت جماع���ات 
احل���راك يف االأيام االأخرة حملة وا�شعة للخروج 
بتظاه���رات حا�شدة بعد غ���د، اأي يف اليوم التايل 
للت�شوي���ت املفرت����س على حكوم���ة حممد توفيق 

عالوي.
التقاطع بني قوى ال�شلطة واحلراك، انعك�س على 
�شكل انتق���ادات وجهها االأخر ل�شخ�شيات وقوى 
�شيا�شية حتدثت با�شم���ه، حيث جوبهت بالرف�س 
»التغري���دة« التي اأطلقها النائ���ب حممد الكربويل 
ع���ن »احت���اد الق���وى« ال�شّني���ة والت���ي اأعل���ن فيها 
»االنحي���از الكام���ل لل�شعب وملطال���ب املتظاهرين 
الراف�ش���ة لتمري���ر حكومة املكلف ع���الوي«، وفهم 
كالم الكرب���ويل على نطاق وا�ش���ع داخل جماعات 
احلراك بو�شفه »طريقة لالبتزاز واحل�شول على 
منا�شب يف احلكومة اجلديدة عرب التذرع مبطالب 
املتظاهري���ن«. والح���ظ مراقب���ون ونا�شطون، اأن 
»احتاد الق���وى« وقياداته ل ين�شط يف الدفاع عن 
املتظاهري���ن برغم تعر�شهم ل�شتى اأنواع الرتويع 
والعن���ف طوال االأ�شهر اخلم�ش���ة املا�شية، اإال بعد 
تعر����س منا�شب االحتاد الوزارية اإىل اخلطر يف 

احلكومة املقبلة.
جماع���ات احل���راك انتق���دت اأي�ش���ًا، بي���ان رئي�س 
جمل����س الن���واب حمم���د احللبو�ش���ي يف �شي���اق 

اعرتا�ش���ه عل���ى الت�شوي���ت على حكوم���ة عالوي 
ال���ذي قال يف جزء من���ه: اإن »الع���راق نزف كثرًا 
خ���الل االأ�شه���ر املا�شي���ة وينبغي اأن يك���ون هناك 
موق���ف وا�شح من قبل القوى ال�شيا�شية للخروج 
املتظاهري���ن«.  مطال���ب  تلب���ي  وا�شح���ة  بروؤي���ة 
وو�شع���ت جماعات احلراك بي���ان احللبو�شي يف 
ذات االإطار املتعلق ب�شع���ي الزعامات ال�شّنية اإىل 
احل�ش���ول عل���ى »ن�شي���ب املك���ون« يف احلكوم���ة 

اجلديدة، لكن بذريعة دعم املطالب ال�شعبية.
موقف جماعات احلراك ذاته، ينطبق على املوقف 

من تغريدة زعيم »التيار ال�شدري« مقتدى ال�شدر 
التي اأطلقه���ا اأم�س، ولوح فيها مبحا�شرة املنطقة 
الرئا�شي���ة )اخل�شراء( يف ح���ال ل يتم الت�شويت 
على حكومة عالوي، حيث تنظر جماعات احلراك 
اإىل موق���ف ال�ش���در باعتب���ار اأن���ه موق���ف زعي���م 
حتال���ف �شيا�ش���ي ناف���ذ، ه���و حتال���ف »�شائرون« 
الداع���م لرئي����س احلكوم���ة اجلدي���دة، يف مقاب���ل 

رف�س غالبية �شاحات التظاهرات لتكليفه.
�شاح���ة  يف  النا�ش���ط  يق���ول  االإط���ار،  ه���ذا  ويف 
التحري���ر ببغداد حممد االزيرج���اوي، اإن »موقف 

ال�شاحة راف�س متام���ًا لتويل حممد عالوي، لذلك 
من���ذ اأيام ونح���ن نح�شر للرد عل���ى ذلك مبظاهرة 
يوم 25 اجلاري«. ويوؤكد االزيرجاوي اأن »�شاحة 
التحري���ر وبقي���ة ال�شاح���ات غ���ر معني���ة بدعوة 
لل�شغ���ط  للخ���روج مبظاه���رة مليوني���ة  ال�ش���در 
بهدف مترير حكومة ع���الوي التي نرف�شها جملة 
وتف�شيال«. وي�شيف اأن "قوى ال�شلطة واأحزابها 
برئي����س وزراء طبق���ًا  االإتي���ان  تري���د  زال���ت  م���ا 
ملقا�شاته���ا وم�شاحلها، وهي غ���ر معنية مبطالب 
احل���راك مهم���ا بلغ���ت ادعاءاته���ا، لذل���ك ل���ن يقبل 

احل���راك اإال ب�شخ�شي���ة وطني���ة ال مت���ت لالأحزاب 
ب�شلة وال تخرج من حتت عباءتها" .

وع���ن اأ�شب���اب حتدي���د اخلام����س والع�شري���ن من 
ال�شه���ر اجل���اري للمظاهرة، يق���ول االزيرجاوي: 
اإن���ه "ح���دد تيمن���ًا بتظاه���رات 25  �شب���اط  ع���ام 
2011 �ش���د حكومة ن���وري املالك���ي، وتاريخ 25 
اأكتوب���ر )ت�شري���ن االأول( املا�ش���ي ال���ذي انطلقت 
فيه التظاهرات االحتجاجية احلالية، واأي�شًا الأنه 
ياأتي بعد يوم من ت�شويت الربملان املفرت�س على 

حكومة عالوي".

ويتف����ق النا�ش����ط واملحام����ي يف وا�ش����ط �شجاد 
�ش����ال على ع����دم اتف����اق جماع����ات احل����راك مع 
دع����وة مقت����دى ال�ش����در واإ�شرارها عل����ى زيادة 
الت�شعي����د �ش����د حكومة رئي�س ال����وزراء املكلف 
واخل����روج بتظاهرات حا�شدة الثالثاء. ويقول 
�شال ل�»االحتجاج«: »لن نخرج مع اأتباع ال�شدر 
يف تظاهراته����م املرتقبة اإن وقعت، هم يريدون 
متري����ر حكومة ع����الوي ونح����ن نرف�����س ذلك«. 
وك�ش����ف �شجاد عن "قيام جماع����ات احلراك يف 
االأي����ام االأخرة ويف جمي����ع ال�شاحات بتن�شيق 
ال�شلط����ات  عل����ى  ال�شغ����ط  لت�شعي����د  جهوده����ا 

وقواها" .
وح����ول ما تناقله نا�شطون، ع����ن االعتداء الذي 
تعر�����س له النا�ش����ط من مدين����ة النا�شرية عالء 
الركابي بعد ح�شوره اإىل �شاحة االعت�شام يف 
الك����وت، يقول �شال: "ح�ش����ر الدكتور الركابي 
اإىل �شاح����ة اعت�ش����ام الك����وت به����دف تن�شي����ق 
املواقف، لكن عنا�شر من اأتباع التيار ال�شدري 
اعرت�شوا على وجوده ورف�شوا زيارته، لكنهم 

ل يعتدوا عليه" .
�شاح����ة  تعر�����س  ع����ن  نا�شط����ون  اأف����اد  وفيم����ا 
احلبوب����ي يف النا�شري����ة اإىل اإط����الق ن����ار م����ن 
م�شادر جمهول����ة ل توقع اإ�شابات بني �شفوف 
املتظاهري����ن، منع����ت الق����وات االأمني����ة، اأم�����س 
االأول، وف����د نا�شط����ني م����ن النج����ف م����ن دخول 

املدينة.
ويف اإطار جه����وده املتوا�شلة من����ذ اأ�شابيع يف 
دعم احلراك االحتجاجي، ق����ال رئي�س الوزراء 
االأ�شب����ق اإي����اد ع����الوي اإن »العراق عل����ى موعد 
جديد م����ع اأبنائ����ه، لتجدي����د ال����والء واالنتماء، 
العراق����ي �شيد نف�ش����ه ولن ياأبه حلم����الت القمع 
واخلط����ف والقتل والرتوي����ع«. واأعرب عالوي 
يف تغري����دة عرب »تويرت«، اأم�����س االأول ال�شبت 
، عن دعم����ه للتظاهرات املرتقبة غ����دًا الثالثاء ، 
معت����ربًا اأنها "�شتكون اأف�ش����ل رٍد على �شيا�شات 
اال�شتق����واء  ودكاك����ني  والف�ش����اد  املحا�ش�ش����ة 

بامليلي�شيات اأو االرتهان للنفوذ اخلارجي" .

م�ساران متقاطعان يحكمان العالقة بين ن�سطاء االحتجاجات  واحزاب ال�سلطة

�ضاحات االحتجاج ترف�ض حكومة عالوي واأحزاب تبحث عن ح�ضة فيها 

املتظاهرون واجلماهر يدعون الرب البتالء ال�ضيا�ضيني بهماذا يريد املتظاهرون ؟
اأه����������ازي����������ج ال�������ك�������رون�������ا ت�������دخ�������ل ������س�����م�����ن ال�����ه�����ت�����اف�����ات
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 علي وجيه

ك���م مّرة �شعرَت باأّنَك تدور بحلقٍة مفرغة، اأثناء حديثك 
م���ع اأ�شخا����س عديدي���ن، حي���ن تح���اول اأن تو�شل لهم 
وجهة نظر، وهم ال يفهمونها، وال يحاولون فهمها، وال 
فهم ال�شياق، وال المتبّنيات، وال عنا�شرها، وال اإمكانية 
الو�شول لم�شترك فيها؟ اأت�شّور اأن كثيرين توّقفوا عن 
اإب���داء ال���راأي، والحديث حت���ى مع االأق���ارب، اأو �شائق 
التاك�ش���ي ال���ذي يتمن���ى اأن يحك���م الع���راق اأ�شبوع���ًا، 
توّق���ف الجمي���ع ع���ن النقا����س، خ�شو�ش���ًا ال�شيا�ش���ّي 
من���ه، وو�شلت االأطراف المتناق�ش���ة اإلى نتائج يقّينية 
قاطع���ة، ال ياأتيها الباطُل من بي���ن يديها وال من خلفها، 
كّل �شيء ثابت واأزل���ّي، وغير قابل للخد�س وال لعالمة 

ا�شتفهام واحدة.
واالأمر ال يتعّلق بالتم�ّشك بالراأي فح�شب، بل ِبما يلقي 
بظالل���ه عل���ى اأر����س الواقع، م���ن عنٍف لفظ���ّي، وعنٍف 
ج�ش���دّي اأحيانًا، وحمالت تكفي���ر وتخوين، واإن اأردنا 
اأن نبدو حالمين قلياًل اأو ن�شقط في "التاأويل المفرط"، 
لنقول اإن ج���زءًا كبيرًا من م�شاكل العراق متعّلقة بعدم 
وج���ود ُمخَرج���ات وُمدَخ���الت منطقّي���ة، للتعاط���ي مع 
االآخ���ر، واالأم���ر من�شحٌب عل���ى جميع نواح���ي الحياة 

العراقية خ�شو�شًا، والعربية عمومًا.
واأمرا�ش���ه  المجتم���ع  ه���ذا  مقات���ل  م���ن  واح���دًا  اإن 
الم�شتع�شّية ه���و عدم بناء االأطف���ال تربويًا، واإن فتح 
اأحدنا حقيبة �شقيقه ال�شغير اأو ابنه، ليرى ما يدر�شون 
ف���ي مدار�شنا المتهالكة، لهاَلن���ا الم�شتوى المعلوماتّي 
ال�شح���ل، ال���ذي يديم���ه بع����س المعّلمي���ن بالخرافات 
وتلّوث���ات ال�ش���ارع ال�شعب���وّي الرث، وه���م يح�شرونه 
ف���ي اأدمغة االأطفال والجيل الجدي���د، ف�شاًل عّما ُينتجه 
التوا�ش���ل االجتماعي، واالإع���الم، من محتوى �شيئ ال 
ُي�شه���م اإال باإنهاك واإطفاء خاليا الدم���اغ لدى ال�شغير، 

وت�شويهها لدى الكبير.
تواجه حاالٍت غريب���ة على الدوام تنطلق من منطلقات 
غي���ر منطقي���ة وال عقالني���ة، ف���ي التعاط���ي م���ع ال�شاأن 
العام، حت���ى ليح�شر بيت المتنب���ي ال�شهير با�شتمرار 

في ذهنك: 
ولي����س ي�شحُّ في االأذهاِن �شيٌء / اإذا احتاَج النهاُر اإلى 

دليِل 
وم���ا ي�ش���ّح �ش���يء، وتج���د اأّن هناك َم���ن يب���ّرُر القتل، 
واآخرين يبّررون كوارث اأخرى، بينما يقّد�س كثيرون 
كثيري���ن دون اأن يعرف���وا لم���اذا، ويداف���ع كثيرون عن 
منظوم���ات عديدة دون اأن يقراأوها، كي يقنعوا االآخر، 
باالأق���ل ب���اأّن لديه���م اأدمغ���ة تفّك���ر، وو�شل���ت اإل���ى هذه 

النتيجة.
ما زلُت اأرى، واأنا حالٌم، اأّن عدم وجود اأّي مادة درا�شية 
عن المنطق في المدار����س العراقية، و�شواًل للجامعة، 
وم���ا بعدها، هي الت���ي جعلت غالبي���ة ال�شعب العراقي 
غي���ر قابل عل���ى التعامل بطريق���ٍة منطقية، وم���ن يفكُر 
بطريق���ٍة منطقي���ة، مو�شوعي���ة، غير عاطفي���ة، يحتاج 
ال���ى مكت�شب���ات خارجية، م���ن ناحية الق���راءة وما اإلى 
ذل���ك، وكلما ازدادت مكت�شباته، ازدادت فر�س انقطاعه 
عن ال���كالم مع االآخر، الأنه يبدو كمن يتعلم لغًة اأخرى، 
تجعل���ه غريبًا عن القطي���ع، اأو المجم���وع الذي يكتفي 

بالتكرار دون االبتكار، واالتباع دون التفّرد.
تتفوق الحوزة العلمية بتدري�س المنطق، كتاب ال�شيخ 
محّم���د ر�شا المظّف���ر، ب�شكٍل نظرّي، لكن ه���ذه المادة، 
ومثيالته���ا، ال يعرفه���ا الطفل ال م���ن المدر�شة، وال من 
العائل���ة، وال من اأّي جانب اآخر، اال اذا ابت�شم الحظ له 

واّطلع على موؤلفاٍت خارجية.
ول���و قم���ُت با�شتدع���اء اأمني���ة �شائ���ق التك�ش���ي، ال���ذي 
يتمنى حكم الع���راق اأ�شبوعًا، ف�شاأقول: لو كنُت وزيرًا 
للتربي���ة، الأم���رُت بتب�شيط كتاب المغالط���ات المنطقية 
لع���ادل م�شطفى، وتعليمه لالأطفال، هذا الكتاب التحفة 
ال���ذي يك�ش���ف لنا اأّي خ���واٍء عقلّي يحي���ط محاوراتنا، 

خ�شو�شًا في الفي�شبوك.
ت���كاُد ُت�شب���ُه تج���ارب االأم���م الت���ي نجحت بع���د انهدام 
بع�شها، وهي اأن تقتنع بالخ�ش���ارة، ثّم تبداأ با�شتثمار 
الب�شر، و�شنع طاقة عقلّي���ة منهم، وهذا ما حدث ولعّل 
اأب���رز نماذج���ه اليابان وكوريا الجنوبي���ة، التي ت�شّكل 
ف�شيحة �شقيقتها ال�شمالية، بي���ن ا�شتثمار الفرد وبين 
تجهيله وقمع���ه، واإن اأرادت هذه البالد التنّف�س، عليها 
اأن تب���داأ م���ن الكائنات الت���ي تراها ف���ي 7:30 �شباحًا، 
تحمل حقيبة ملّونة، وتبت�شم لك، قبل اأن يتلّقفها الكبار 

لي�شنعوا منها قطعانًا ال تفّكر! 

تعرف اإيه عن المنطق؟
أسبريسو

  متابعة االحتجاج 

من���ذ انط���الق التظاه���رات يف الع���راق مطل���ع ت�شري���ن 
الطبق���ة  عل���ى  احتجاج���ًا  املا�ش���ي،  االأول/اأكتوب���ر 
ال�شيا�شية احلاكمة واالأح���زاب واملحا�ش�شة والف�شاد، 
�شهدت حمطات دامية، وجوالت من الرتهيب واخلطف 
واالغتي���االت طال���ت نا�شط���ي �شاح���ات االعت�ش���ام تلك 

�شواء يف بغداد اأم حمافظات اجلنوب.
ولع���ل اآخ���ر �ش���والت العن���ف ه���ذا، اختط���اف النا�شط 
رع���د ما�ش���ي دون اأي اأث���ٍر ل���ه.. رع���د والد ل���� 4 اطفال، 
ق�شى معظ���م وقته يف ال� 4 اأ�شه���ر االأخرة يف �شاحات 
االحتج���اج. اخُتط���ف من قب���ل جمهولني ليل���ة اجلمعة 
املا�شية بعد خروجه من �شاحة التحرير متوجهًا ملقابلة 

ذويه.
واأفاد مرك���ز حقوقي، االأح���د، باختفاء اأح���د النا�شطني 
ومتظاهر اآخر بعد خروجهما من �شاحة التحرير و�شط 
بغ���داد ليل���ة اأم�س، وذل���ك بعد يوم م���ن اختطاف نا�شط 

اآخر اأثناء خروجه من التحرير.
وذك���ر املركز يف بيان مقت�شب،  تابعته )االحتجاج( اإن 
النا�شط ع���الء ال�شيخ علي، من اه���ايل حمافظة مي�شان 
واملتظاه���ر ط���ارق حم���ود، اختفي���ا بع���د خروجهما من 
�شاحة التحرير و�شط العا�شمة بغداد ليلة ام�س ال�شبت 
وذهابهم���ا اىل منطقة الكرادة حوايل ال�شاعة ال�شاد�شة 

م�شاء.
وا�ش���اف اأن���ه "مت االت�شال بهما ال�شاع���ة الثامنة م�شاء 
وقد ابلغا زمالئهما بقرب عودتهما اىل ال�شاحة وبعدها 
مت غلق هواتفهما، وال يعل���م ذووهما واأ�شدقاوؤهما اي 
معلوم���ات حولهم���ا اىل االآن"، مرجحا قي���ام جمهولني 

باختطاف النا�شطني بعد خروجهما من التحرير.
فيم���ا  خطف م�شعف قبل اأيام من �شاحة التحرير و�شط 
بغ���داد، ليطلق �شراحه اأم����س اخلمي�س. وكانت  الفنانة 
اآالء ح�ش���ني قد اعلن���ت، اإطالق �شراح �شقيقه���ا اإبراهيم 
ح�ش���ني بع���د اختطاف���ه م���ن قب���ل جه���ات جمهول���ة يف 

العا�شمة العراقية.
وق���د تعر�س ح�شني ال���ذي يعمل كمتط���وع يف اإ�شعاف 

النا�شط���ني امل�شارك���ني يف التظاه���رات للتعذي���ب خالل 
عملي���ة االأ�شر، بح�شب ال�شور الت���ي اأر�شلها اخلاطفون 

اإىل اأ�شرته.
وقال���ت �شقيقته اآالء عل���ى ح�شابها عل���ى اإن�شتغرام "مت 
اإطالق �شراح اأخي اإبراهيم، �شكرًا لكل من قلق وتوا�شل 
واأب���دى امل�شاع���دة منذ االأح���د املا�شي، احلم���د لله على 

عودته رغم تعبه والكدمات واجلروح يف ج�شمه".
ه���ذا ول يعرف م���ا اإذا كانت عملية االإفراج قد متت بعد 

دفع فدية، اأم ال.
ُيذك���ر اأن النا�شط العراقي كان ق���د اختطف قبل اأ�شابيع 

اأي�شًا ليفرج عنه الحقًا.
ومن���ذ تفّجر حرك���ة االحتجاجات قب���ل 4 اأ�شهر تعر�س 
النا�شط���ون العراقيون ملالحقات واعتقاالت واغتياالت 

من قبل اأطراف جمهولة، معظم اأفرادها ملثمون.
ويف ه���ذا ال�شاأن انتق���د املحل���ل ال�شرتاتيجي واخلبر 
االأمن���ي، ه�شام الها�شم���ي، تقاع�س ال�شلط���ات العراقية 
يف حماي���ة املتظاهرين، قائاًل يف �شل�شلة تغريدات على 
ح�شاب���ه عل���ى تويرت فجر اجلمع���ة: "امللث���م يعمل على 
ب�شط �شيطرة االأحزاب الفا�شدة على �شاحات التظاهر" 
يف ظ���ل "تراجع قدرة الدولة عل���ى �شبطهم )امللثمون( 
وردعه���م وال�شيطرة عليهم بالقان���ون". ومنتقدًا ب�شدة 
�شيط���رة االأحزاب الدينية وحماوالته���ا امل�شتمرة لكبح 
ال�شيا�ش���ي  للنظ���ام  املعار�ش���ة  االحتجاجي���ة  احلرك���ة 
ال�شائ���د يف الع���راق، ق���ال الها�شمي "يعم���ل امللثم على 
ب�شط �شيطرة االأحزاب الفا�شدة على �شاحات التظاهر، 
وا�شتعرا����س اإمكانياتهم يف القن�س خالفًا للقانون يف 

حت���د للمجتم���ع وال�شلمية، اإذ حتول العن���ف لدى امللثم 
اإىل م�ش���در لك�شب ال���والء احلزبي والدين���ي، وترتبط 

ترقياتهم االأمنية با�شتمرار العنف �شد املعار�شني".
واأ�ش���اف اأن���ه خالل �شه���ر �شباط احل���ايل �شهدت حركة 
االحتجاج���ات اأي�ش���ًا "ا�شتعم���ال رج���ال االأم���ن بنادق 
ال�شي���د والقن����س بخراطي�س جارحة وخط���رة ل�شيد 
الطي���ور واحليوان���ات ال�شغ���رة "ال�شج���م" اأو �شالح 
ال�شي���د لرتهي���ب املتظاهري���ن اأو اإيذائه���م، اأو لت�شويه 

وجوههم، اأو اإ�شابة العني ب�شكل مبا�شر.."

79  حالة خطف
ياأتي تغول اجلماعات امل�شلحة هذا يف ظل تزايد اأعداد 
االغتي���االت وح���االت اخلط���ف يف الع���راق، دون اإلقاء 

القب�س على اأي متورط اأو متهم.
انط���الق  من���ذ  اختط���اف  حال���ة   79 ت�شجي���ل  مت  فق���د 
االحتجاجات يف اأكتوبر/ت�شرين االأول املا�شي، بينهم 
اأرب���ع فتي���ات، واأطِلق �ش���راح 22 فقط م���ن املختطفني، 
بينهم فتاة واحدة، بح�شب اآخر اإح�شاء ملفو�شية حقوق 
االإن�ش���ان العراقي���ة. يف حني قت���ل 545 �شخ�شا )بينهم 
17 منت�شب���ًا اأمني���ًا( واأ�شي���ب 24 األف���ًا اآخري���ن، خ���الل 
اأعم���ال العنف التي رافقت تل���ك االحتجاجات ال�شعبية. 
من جهتها، اأو�شحت "منظمة العفو الدولية" يف تقرير 
ع���ن واقع حق���وق االإن�ش���ان بالع���راق لع���ام 2019، اأن 
"معظم قتلى االحتجاجات تعر�شوا الإ�شابات بطلقات 
ناري���ة يف منطق���ة الراأ����س، ب�شب���ب ا�شتخ���دام الق���وة 
املفرطة، بعد فقدان قادة االأمن ال�شيطرة على قواتهم". 
واأ�ش���اف التقرير اأن "ق���وات االأمن، مبا يف ذلك ف�شائل 
م���ن قوات احل�ش���د ال�شعبي، ا�شتخدمت الق���وة املفرطة 
�ش���د املحتج���ني، فيما تعر����س الن�شط���اء للقب�س عليهم 
واالختف���اء الق�ش���ري والتعذيب، وغر ذلك م���ن اأ�شكال 

الرتهيب، على اأيدي اأجهزة اال�شتخبارات واالأمن".
يف املقاب���ل، تعهدت احلكومة العراقية مرارًا بالتحقيق 
يف اأعم���ال العنف واخلط���ف �ش���د املتظاهرين وتقدمي 
امل�شوؤول���ني اإىل الق�شاء، دون نتائج حتى االآن، وهو ما 

يثر غ�شب املتظاهرين.

 عامر موؤيد 

يوا�سل نا�سطون يف احلراك 
االحتجاجي دعوتهم اىل 
تظاهرة مليونية يوم غد 

الثالثاء بتاريخ 25 �سباط 
وتكون يف خمتلف املحافظات 

املنتف�سة. الدعوة اىل هذا 
التاريخ جاءت ا�ستذكارا 

النطالق احلركة االحتجاجية 
العراقية يف 25 �سباط عام 

2011 وما تالها من احتجاجات 
يف ال�سنوات الالحقة. مواقع 
التوا�سل االجتماعي امتالأت 

بالبو�سرتات اخلا�سة مبليونية 
الثالثاء والدعوة اىل ادامة 

زخم االحتجاجات مرة اخرى.

الكث���ر من املحافظات املنتف�شة لبت الدعوة 
حماهره���ا  ب���كل  �شتخ���رج  انه���ا  واك���دت 
ا�شتم���رار  لتوؤك���د  االحتج���اج  �شاح���ة  اىل 

االحتجاجات.
ه���دف اخ���ر لالحتجاج ي���وم الثالث���اء حيث 
عل���ى  الربمل���ان  ي�ش���وت  ان  املتوق���ع  م���ن 

حكومة حممد توفي���ق عالوي اليوم االثنني 
لتاأت���ي التظاهرة كرد علي���ه وعلى من �شوت 

حلكومته.

 وم���ع الت�شاع���د الكب���ر لالحتجاج���ات فان 
الط���الب مازال���وا مواظبني عل���ى م�شراتهم 
كل ي���وم احد والتي تبداأ امام وزارة التعليم 

العايل ومن ثم متر �ش���وب �شاحة التحرير. 
املحافظ���ات  م���ن  الكث���ر  ويف  ام����س  ي���وم 
خرج���ت م�ش���رات طالبية مع دع���م كبر من 

قبل املعت�شم���ني يف �ش���وح االحتجاجات ملا 
يف ه���ذه امل�ش���رات م���ن دع���م كب���ر للحركة 

االحتجاجية.
الط���الب رفع���و �شع���ارات ترف����س حكوم���ة 
حممد توفيق عالوي وتطالب باطالق �شراح 
املختطفني من قب���ل جهات جمهولة ال تنتمي 
اىل الدول���ة. وتقول الطالب���ة لينا �شلمان يف 
حديثه���ا ل�)االحتج���اج( ان���ه "نح���ُن كطالب 
جامعات وكليات العا�شمة بغداد م�شتمرون 
م���ن  واالعت�ش���ام  ال���دوام  ع���ن  باال�ش���راب 
اجل تق���دمي الدعم والزخ���م للمعت�شمني يف 
�شاحة التحرير، وكل �شاحات االعت�شام يف 
الع���راق وللمطالبة بحقوقن���ا كافراد من هذا 
ال�شع���ب وال�شغط من اجل ا�شقاط املنظومة 
ال�شيا�شي���ة احلاكمة لهذا البل���د ومن �شمنها 

وزارة التعليم(.
وبينت ان اعداد الطالب ا�شبوعا بعد ا�شبوع 
يف تزايد م�شتمر، التجمع يكون قرب وزارة 
التعلي���م واالنط���الق مب�ش���رة منظم���ة اىل 
�شاح���ة التحري���ر حي���ث ان���ه يف كل ا�شبوع 
يكون هناك بي���ان للطالب م�شاند لالنتفا�شة 
واع���الن اال�شتم���رار باال�شراب حل���ني اقالة 
وحما�شب���ة احلكوم���ة القمعية، ب���ات وجود 
الط���الب يف �شاح���ات التظاه���ر اأم���را مهم���ا 
اجلمهوري���ة  رئي����س  عل���ى  �شغ���ط  وورق���ة 

واع�شاء جمل�س النواب.
و�ش���ددت �شلم���ان يف قوله���ا انه���م "كطلب���ة 
�شنبق���ى العم���ود الفقري لهذِه الث���ورة، ولن 
نعود اىل مقاعد الدرا�شة واحلياة الطبيعية 
م���ن  تك���ن يوم���ا طبيعي���ة ب�شب���ب  الت���ي ل 

يحكمونا".

م�ضتمر ال��ن��ا���ض��ط��ني  ت��ره��ي��ب  اخل���ط���ف..  ج��م��اع��ات 
مركز حقوقي: اختفاء نا�سط ومتظاهر بعد خروجهما من �ساحة التحرير


