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توزع مجاناً

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 متابعة االحتجاج 

حذرت العتبة العبا�سية، 
االربعاء، من اأ�سمتهم 

ال�ستغالل  "ال�ساعن 
االحتجاجات املطالبة 

باال�سالح"، لتحقيق 
معينة". "اأهداف 
وا�سدرت العتبة 

تو�سيحًا، تلقت 
)االحتجاج( ن�سخة 
منه ام�س االربعاء، 

حذرت فيه "من الذين 
يرتب�سون بالبلد 

وي�سعون ال�ستغالل 
االحتجاجات املطالبة 

باال�سالح لتحقيق 
اهداف معينة تنال من 

امل�سالح العليا لل�سعب 
العراقي وال تن�سجم مع 

قيمه اال�سيلة".

وكان زعيم التيار ال�سدري ال�سيد مقتدى 
ال�س���در قد دع���ا ام����س االول الثالثاء اإىل 
تظاه���رة مليوني���ة �سلمي���ة موح���دة ُتندد 
بالوج���ود االأمريك���ي وبانتهاكات���ه. وقال 
يف  موقع���ه  عل���ى  تغري���دة  يف  ال�س���در 
واأر�س���ه  الع���راق  "�سم���اء  اإن  "توي���ر"، 
و�سيادته ُتنتهك من قب���ل القوات الغازية، 
فاإىل ث���ورة عراقي���ة ال �س���رقية وال غربية 
ي���كاد ن�س���رها يفيء عل���ى الع���راق واهله 
باخل���ر وال���ركات، فهب���وا ي���ا جن���د الله 
مليوني���ة  مظاه���رة  اىل  الوط���ن  وجن���د 
�س���لمية موحدة ُتندد بالوج���ود االمريكي 

وبانتهاكاته".
فيما حدد �س���الح حممد العراق���ي، املقرب 
م���ن زعي���م التي���ار ال�س���دري ت�س���ع نق���اط 
ملزم���ة للم�س���اركني يف التظاه���رات التي 
دعا لها زعي���م التيار ال�س���دري التي اعلن 

انها �ستنطلق يوم 2019/12/24.
وقال العراقي يف بيان تلقت )االحتجاج(  
ن�سخة منه اإنه "�سنتظاهر من اجل التنديد 
باالحت���الل وانتهاكات���ه ل�س���يادة الع���راق، 
لنعي����س يف عراقنا اآمنني، وم���ع جراننا 

وا�سدقائنا �ساملني".
وتاب���ع، "انن���ي اجد ان الواج���ب الوطني 
ُيحّت���م عل���ى كل عراق���ي ان يتظاه���ر م���ن 
اج���ل �س���يادته، ومن اجل رف����س التواجد 

االمريك���ي يف الع���راق"، وذل���ك من خالل 
االلت���زام بالتعليم���ات ومنه���ا رف���ع العل���م 
العراق���ي فقط ال غر، ومن���ع كل الهتافات 
عل���ى االطالق،  عدم التعر����س ملتظاهرين 
�س���احات االحتج���اج،  منع رف���ع الالفتات 
املتحزبة والفردية مطلق���ا، ومنع رفع اية 
�س���ورة، عدم التو�س���ع عن امل���كان املحدد 
ه���ذه  حت���ى  يح���دد  مل  وال���ذي  للتظاه���ر 
اللحظ���ة، ويخ�س���ى النا�س���طون يف بغداد 
واملحافظات ان ت�س���تغل جماعات م�سلحة 
وحت���اول  ال�س���دري  التي���ار  تظاه���رات 
يف  �س���واء  املعت�س���مني  عل���ى  االعت���داء 
�س���احة التحرير او �ساحات االحتجاجات 
يف امل���دن اجلنوبية  كم���ا حدث يف منطقة 

ال�سنك والوثبة.
فيم���ا توع���د املتح���دث الع�س���كري با�س���م 
حكوم���ة ت�س���ريف االأعم���ال، الل���واء عبد 
الك���رمي خل���ف، ام����س االأربع���اء، باعتقال 
يدع���ون  الذي���ن  العراقي���ني  املتظاهري���ن 
الطلبة واملوظفني اإىل موا�س���لة االإ�سراب 

عن الدوام.
وق���ال خل���ف، اإن جمل����س االأم���ن الوطني 
قرر اعتق���ال جمموع���ات مكافح���ة الدوام 
م  التابع���ة للمتظاهرين، م�س���يفًا: "�س���ُتقدَّ

هذه املجموعات للعدالة".
ياأت���ي ذل���ك بع���د ف�س���ل حم���اوالت القوات 
العراقي���ة الإنهاء االإ�س���راب عن الدوام يف 
العا�س���مة بغداد واملحافظ���ات اجلنوبية، 

على الرغم من ا�ستخدامها للقوة.
وا�ستمّر االإ�سراب عن الدوام يف حمافظة 
ذي ق���ار جنوب���ي الع���راق يف اجلامع���ات 
واملدار�س واملوؤ�س�س���ات احلكومية، بينما 
توا�س���ل االعت�س���ام يف �س���احة احلبوبي 
مبدين���ة النا�س���رية يف حمافظ���ة ذي قار، 
راف�س���ة  �س���عارات  املتظاه���رون  رف���ع  اإذ 
للتظاه���رات الت���ي دع���ا اإليها زعي���م التيار 
وزعم���اء  ال�س���در،  مقت���دى  ال�س���دري، 
يف  االأمرك���ي  الوج���ود  �س���د  ملي�س���يات 
الع���راق، معتري���ن ذل���ك حماول���ة حلرف 
مطال���ب �س���احات االحتجاج عن م�س���ارها 

ال�سحيح.
ورف���ع املحتج���ون يف �س���احة احلبوب���ي 

املتح���دة  االأمم  بتدخ���ل  طالب���ت  الفت���ات 
لتحقي���ق مطال���ب املتظاهري���ن وحمايتهم 
عل���ى  م�س���ددين  احلكوم���ي،  القم���ع  م���ن 
�سرورة ت�س���كيل حكم انتقايل يف العراق 
للعبور من االأزمة احلالية، والتخل�س من 
االأح���زاب احلاكمة، واإنه���اء ظاهرة القتل 

واخلطف واالعتقال والتهديد.
ويف بغداد التحقت اأفواج جديدة من طلبة 
اجلامعات باالحتجاج ال���ذي ينظمه اآالف 
الطلب���ة اأم���ام مق���ر وزارة التعلي���م العايل 
والبح���ث العلمي، رف�س���ًا لقرارها باإرغام 
الطلب���ة على ال���دوام ومعاقب���ة املخالفني، 
وانطلقت م�س���رات طالبية م���ن جامعتي 
بغ���داد والتكنولوجي���ة احلكوميتني ومن 

كلي���ات اأهلية اأخرى باجت���اه التجمع اأمام 
الوزارة.

ووا�س���ل متظاه���رو �س���احة التحري���ر يف 
باالإ�س���راع  املطال���ب  احتجاجه���م  بغ���داد 
باختي���ار رئي����س وزراء جديد، ورف�س���وا 
حم���اوالت امللي�س���يات الخراق �س���احات 
لدع���وة  تاأييده���ا  خ���الل  م���ن  التظاه���ر 
ال�س���در اإىل اإقام���ة تظاهرة �س���د الوجود 

االأمركي.
وا�س���تمر اإغ���الق جامع���ة املثن���ى م���ن قبل 
طلب���ة اجلامع���ة الذين رف�س���وا حماوالت 
االأمني���ة  والق���وات  املحلي���ة  ال�س���لطات 

الفتتاحها واإعادة الدوام فيها بالقوة.
ويف النج���ف قط���ع حمتج���ون ع���ددًا م���ن 
الطرق و�س���ط املدين���ة، وج���دد متظاهرو 
االأربع���اء  ام����س  وا�س���ط  حمافظ���ة 
احتجاجاته���م املطالبة باإقالة امل�س���وؤولني 
املحلي���ني والق���ادة االأمني���ني عل���ى خلفية 
االعت���داءات واالعتقاالت االأخ���رة، التي 
طاولت طلبة تظاهروا يف جامعة وا�سط، 
حم���اوالت  املتظاه���رون  رف����س  كذل���ك 
وامللي�س���يات  ال�سيا�س���ية  الق���وى  بع����س 
ل�س���رقة التظاهرات من خ���الل الدعوة اإىل 
احتجاج���ات راف�س���ة للوج���ود االأمركي. 
باب���ل  حمافظ���ات  يف  احل���ال  وكذل���ك 
والقاد�سية ومي�س���ان وكربالء، التي اأ�سّر 
متظاهروها على موا�س���لة االإ�س���راب عن 
ال���دوام، ورف�س حم���اوالت حرف مطالب 

االحتجاجات عن م�سارها ال�سحيح.
م���ن جهة اخ���رى  اأعلنت املفو�س���ية العليا 
ام����س  الع���راق   يف  االإن�س���ان  حلق���وق 
االأربع���اء، اأن اإجمايل �س���حايا املظاهرات 
االحتجاجي���ة الت���ي �س���هدتها الب���الد من���ذ 
انطالقه���ا وحت���ى االآن بل���غ 429 �س���هيدًا 

ونحو 23 األف م�ساب.
وق���ال عل���ي البيات���ي، ع�س���و املفو�س���ية 
العليا حلقوق االإن�س���ان، اإن "عدد ال�سهداء 
بلغ 492 فيم���ا بلغ عدد االإ�س���ابات حدود 
املعتقل���ني  ع���دد  واأن  م�س���اب،  األ���ف   23
جت���اوز 2900 معتقل، منه���م 93 فقط قيد 

االحتجاز حاليًا".
 58 بل���غ  املفقودي���ن  "ع���دد  اأن  واأ�س���اف 
�سخ�س���ًا، يف حني بلغت ح���االت االغتيال 
واملتظاهري���ن  النا�س���طني  تط���ال  الت���ي 

واالإعالميني 37 حالة".

�ساحات االحتجاج تطالب املجتمع الدويل بحمايتها من القمع.. واملتحدث با�سم احلكومة يتوعد

مرجعي��ة النجف  حت��ذر "ال�ش��اعني ال�ش��تغالل االحتجاجات ال�ش��عبية"

 متابعة االحتجاج 

"م���ا اأ�س���محلك تهددين" قال���ت طالبة يف اإحدى 
املدار����س العراقي���ة، التي كانت حت���ث مع بع�س 
زميالتها، بقّية الطالبات على االعت�س���ام ال�سلمي 

خارج املدر�سة دعمًا للمتظاهرين، يوم االثنني.
وكان���ت عبارته���ا اأع���اله، موجهة لرج���ل ظهر يف 
فيديو م�س���ّور يدفعها ويحذرها من فعلتها هذه، 

ثم قام مع رجل اآخر باإعادة الطالبات للمدر�سة.
كلماتها ووقفتها قبالة ذلك الرجل، �سلبت م�ساعر 
العراقيني املنا�س���رين لالحتجاج���ات واملدافعني 
عن فكرة التحاق الطلبة ب�س���احات التظاهر حتى 

حتقيق مطالبهم.
وانت�سرت �س���ورتها املقتطعة من الفيديو ب�سكل 
وا�سع يف ال�سفحات العراقية مبواقع التوا�سل، 
مع اإ�س���ادات وعبارات فخر لوقفتها التي و�سفت 

بال�سجاعة.
حي���ث و�س���ع اح���د النا�س���طني على �س���فحته يف 
الفي�سبوك �سورة الفتاة زينب مع ابيات لل�ساعر 

الكبر حممد مهدي اجلواهري 
 �سينه�س من �سميم الياأ�س جيٌل 

مري�ُد الب�اأ�ِس جب�اٌر عنيد
ى  يق�اي�ُس ما يكون مبا ُيَرَجّ

وَيعطُف م�ا ُيراد ملا ُيريد
وكانت ال�س���ورة والفيدي���و، اأكرث م���ا مت تداوله 
يف ال�س���فحات العراقية خالل االأربع والع�سرين 

�س���اعة املا�س���ية، خ�سو�س���ًا اأن فيدي���و اآخ���ر لها 
مع عّمه���ا، الذي يظهر موؤيدًا ملوقفها بخ�س���و�س 
االلتحاق بالتظاهرات، يو�سحان عره ما جرى، 
يف توكي���د منهم���ا اأن الرج���ل الذي تدّخ���ل لف�س 
االعت�س���ام مل يك���ن مدر�س���ًا اأو تربط���ه اأية عالقة 

باملدر�سة.

 اأكثم �سيف الدين
 

داخل �س���احة االعت�س���ام الرئي�س���ة 
و�س���ط مدين���ة الب�س���رة، جنوب���ي 
خيامه���ا  ع���دد  زاد  الت���ي  الع���راق، 
كث���رًا مقارنة ب���اأول اأي���ام انطالق 
التظاه���رات، مطلع ت�س���رين االأول 
املا�س���ي، مت حتويل اإحدى اخليام 
الكب���رة اإىل مدر�س���ة دائمة لتعليم 
االأطفال القراءة والكتابة، وتقدمي 
درو����س تقوي���ة لط���الب املدار����س 
اللغ���ة  يف  والثانوي���ة  االبتدائي���ة 
والعلوم  والريا�س���ات  االإنكليزي���ة 

ودرو�س اأخرى.
الدرو�س الت���ي يقّدمها متظاهرون 
جمانًا من داخل ال�س���احة، �س���ارت 
مق�سدًا الأولياء االأمور الذين ياأتون 
باأطفاله���م مع كتب ودفات���ر للتعلم، 
كال  م���ن  املحا�س���رين  اأّن  خا�س���ة 
اجلن�س���ني من خريج���ي اجلامعات 
الذين مل يحالفهم احلظ يف العثور 

على وظيفة حتى االآن.
املبادرة تاأتي �س���من جه���ود يبذلها 
�س���باب الع���راق الإط���الق ن�س���اطات 
خمتلف���ة يكون لها االأث���ر االإيجابي 
ل���دى  الوع���ي  ن�س���بة  ت�س���اعد  يف 

املجتمع.
وباإمكان���ات متوا�س���عة، ا�س���تطاع 
املتظاه���رون ن�س���ب خي���م خا�س���ة 

و�س���ط  البحري���ة  �س���احة  داخ���ل 
الب�سرة، وو�س���عوا فيها �سبورات 
تعليمية ب�سيطة، ووزعوا كرا�سات 
يق���ول  الط���الب.  عل���ى  واأقالم���ا 
النا�س���ط امل���دين هيثم اخلر�س���ان، 
ملح���و  مدر�س���ة  اإن�س���اء  "فك���رة  اإّن 
االأمية داخل ال�ساحة، جاءت بعدما 
�س���من  خمتلف���ة  كف���اءات  وجدن���ا 
�س���فوف املتظاهري���ن، م���ن كوادر 
تدري�س���ية وكفاءات علمية، تقابلها 

اأع���داد كب���رة م���ن االأمي���ني الذين 
حرموا من حق التعليم، وال �س���يما 

االأطفال منهم".
واأك���د اأّن "الفك���رة الق���ت ترحيب���ًا 
رت���ب  اإذ  كبري���ن،  وتفاع���اًل 
التدري�س���يون يف ال�س���احة ج���دول 
درو����س يومي���ة، يب���داأ م���ن تعلي���م 
القراءة والكتابة لالأميني و�س���وال 
التقوي���ة، كم���ا مت���ت  اإىل درو����س 
لط���الب  خا�س���ة  درو����س  برجم���ة 

اجلامع���ات الذي���ن يحتاج���ون اىل 
بع�س امل�ساعدة".

واأ�ساف "هناك اإقبال كبر من قبل 
الط���الب االأطفال والفتي���ان، الذين 
ج���اوؤوا اإىل ه���ذه املدر�س���ة برغبة 
التعل���م"، واع���دًا باأن���ه "�سن�س���عى 
التعليمي،  لتطوير ه���ذا امل�س���روع 
الل���ذان  واجله���ل  االأمي���ة  وحم���و 
فر�س���هما الواقع ال�سيا�س���ي املرير 

على البالد".

املتط���وع علي جا�س���م ي�س���ارك يف 
تق���دمي درو����س تقوي���ة لع���دد م���ن 
اإّن  باخليم���ة،  االبتدائي���ة  تالمي���ذ 
"هن���اك اإقب���ااًل متزاي���دًا م���ن قب���ل 
الطالب، وب�س���بب اخليمة اكت�سفنا 
حج���م الظلم وما �س���ببته احلكومة 
يتعل���ق  م���ا  يف  االأجي���ال  له���ذه 
�س���عوره  ع���ن  معرب���ًا  بالتعلي���م"، 
مب�س���وؤولية كبرة "ف���ال اأريد ترك 
اأخ���ذ  اإال وق���د  ياأت���ي متعلم���ًا  م���ن 
ا�س���تفادة كبرة من خيم���ة التعليم 

هذه"، وفق قوله.
وت�س���ببت الظروف املعي�سية التي 
مرت بها البالد، من تهجر وبطالة 
وع���دم توف���ر فر�س عمل والف�س���اد 
بارتف���اع  الب���الد،  يف  امل�ست�س���ري 
ن�سبة االأمية، و�سط اإهمال حكومي 

لهذا اجلانب.
�س���الح الفت���الوي يقول اإن���ه ياأتي 
بابنه للخيمة كل يوم "لتعلم �س���يء 
م���ا"، واأ�س���اف "مينح���ك املعلمون 
م�س���توياتهم  يف  بالثق���ة  �س���عورًا 
واأهدافهم النبيلة، وميكنك ت�س���ليم 
ابنك لهم ليتعلم منهم، فهم مثقفون 
ومدنيون ويحبون احلياة واخلر، 
املعلم���ني  م���ن  كث���ر  عك����س  عل���ى 
الذي���ن ج���اءت بهم قرع���ة االأحزاب 
بالتوظي���ف يحقنون التدين اخلطاأ 

واالنغالق يف روؤو�س الطالب".

خيمة ملحو االأمّية يف �شاحة اعت�شام الب�شرة الطالبة زينب..  �شاغلة مواقع 
التوا�شل يف العراق 
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رجع���ة،  وب���ال  العراقي���ون  ق���ّرر  ت�س���رين،  يف 
التخّل����س م���ن  براث���ن املا�س���ي ال�س���حيق الذي 
ُوجد فيه اأبن���اء الوطن اجلريح بني اأنياب ذئاب 
خاطفة ال تعرف الرحمة وال املحبة وال ال�سمر 
ب�س���بب ابتالئه���م اأواًل بنفاق املحت���ل االأمريكي 
بحجة تخلي�س البالد من الدكتاتورية. لكن هذا 
االأخر يف حقيقة االأمر، كان قد قّدم العراق هدية 
جاهزة على طبٍق م���ن ذهب لعدّو تاريخّي حاقد 
وجدها خر منا�سبة الحتالل البالد اجلارة التي 
نا�س���بها العداء التاريخي قروًنا ولي�س �سنوات 
قلي���الت. ف���كان حًقا اأ�س���به باحتالل ث���اٍن، ولكْن 
حتت خيمة اأمريكية ودولية حتت م�س���ّمى اإنقاذ 
ال�س���عب من الدكتاتورية حلني ا�ستفاقة ال�سعب 

من غفوته نحو �سحوة وطنية �سحيحة.
لقد اآن االأوان، ولو متاأخرًا، لتغير قواعد اللعبة 
واأدواته���ا، بع���د اأن فتح���ت االنتفا�س���ة اجل���اّدة 
بواب���ة املراجع���ة ال�س���املة للنظ���ام ال�سيا�س���ي 
باأوجهه���ا  �س���رعيَته  واأنه���ْت  القائ���م  الفا�س���ل 
واأدواته���ا املختلف���ة. فاخلط���وة االأوىل حتققت 
با�س���تقالة احلكوم���ة بع���د اأن ه���ّزت االنتفا�س���ة 
اأول كر�س���ي مطل���وب لل�س���عب. وناأم���ل اأن تليها 
اخلط���وات الالحق���ة بت�س���كيل حكوم���ة طوارئ 
انتقالية ت�س���ع االأ�س����س املطلوبة حل���ّل الرملان 
بطريقة قانونية ود�ستورية قدر امل�ستطاع. واإاّل 
ففي حالة مماطلة اأحزاب ال�س���لطة وال�س���لطتني 
العراقي���ل  بو�س���ع  والق�س���ائية  الت�س���ريعية 
وبالت�سويف، ف�س���يواجه جميُع َمن يف ال�سلطة 
جبااًل �سامدة من املعار�سة ال�سعبية واالإقليمية 
املن�س���ود.  اله���دف  حتقي���ق  لغاي���ة  والدولي���ة 
و�س���يكون  ومن واجبات هذه احلكومة املوؤقتة 
"امل�سغرة" اأن ترعى وت�سرف على اإعداد قانون 
مديّن جديد وعادل لالنتخابات ي�س���من مطالب 
املحتج���ني وُينه���ي �س���طوة االأح���زاب الفا�س���دة 
متام���ًا وُي�س���اُغ على اأ�س���ا�س التناف����س الفردي 
ولي����س بقوائ���م اأو اأن�س���اف قوائم كما ت�س���عى 
اإىل ذل���ك اأح���زاب ال�س���لطة يف مقرحاته���ا هذه 
االأي���ام. وال بّد له���ذا القانون العادل اأن ي�س���من 
حري���ة املر�س���ح والناخ���ب مع���ًا ع���ر ا�س���راط 
ا�س���تبعاد اأح���زاب ال�س���لطة لف���رة يتف���ق عليها 
ك���ي يزول تاأثُرها ال�س���لبي على م�س���ار االأمور 
ولغر�س امت�س���ا�س نقمة ال�س���عب املت�ساعدة. 
وحبذا لو يتم عر�س���ه على اال�س���تفتاء ال�سعبي 
كي يتحقق ال�س���عب من ت�س���مني جميع مطالبه 
كاملة بحيث يكون بعيدًا عن اأية تاأثرات دينية 
اأو مذهبي���ة اأو طائفي���ة وخالي���ًا م���ن اأي���ة نعرة 
طائفي���ة اأو قومي���ة ويحق���ق العدال���ة والفر�س 
املتكافئة للجميع. وهذا يتطلب بطبيعة احلال، 
ت�سكيل مفو�س���ية م�س���تقلة جديدة لالنتخابات 
م���ن نخ���ب وطني���ة ترع���ى يف عمله���ا حتقي���ق 
العدال���ة وامل�س���اواة يف هذه الف���رة االنتقالية 
وباإ�سراف دويل وفقهاء يف الد�ستور والقانون 
والت�سريع وت�سارك فيه نخب ثقافية واأكادميية 
ونقابية واأ�س���حاب خرة واالأه���ّم ممثلون عن 
االنتفا�س���ة ال�س���بابية ا�س���حاب الف�س���ل االأول 
يف التغير. و�س���يتوىل الرملان اجلديد عملية 
�سحيحة وهادئة وحكيمة الإعادة كتابة د�ستور 
مديّن وطنّي جديد للبالد ي�س���اهم فيه الفائزون 
اجلدد يف املجل�س اجلدي���د وفقهاء يف القانون 
الدويل وحمامون ومدنيون اأ�سحاب خرة يف 
الت�س���ريع ونقابات ورجال فكر ومثقفون بعيًدا 
ع���ن اأية اأيدويلوجية ديني���ة اأو جهة اإقليمية اأو 

دولية اأو فئة حزبية. 
ع�سى اأن يتوا�سل احلراك ال�سعبي يف ال�ساحات 
والدوائر واملنابر الثقافية واالإعالمية وو�سائل 
التوا�س���ل االجتماع���ي حت���ى اإ�س���قاط العملي���ة 
ال�سيا�س���ية كامل���ة وتغي���ر النظ���ام ال�سيا�س���ي 
ه  الفا�س���ل من اأ�سا�س���ه ليع���رف كّل ذي ح���قٍّ حقَّ
وينال كّل مذنب وفا�س���د وذيل خ�س���ي�س عقابه. 
فتع���ود الب�س���مة على �س���فاه االأطفال وتنت�س���ر 
الربي���ة والتعلي���م ال�س���حيحان يف املدار����س 
واملعاه���د واجلامع���ات وتعود ماكنة ال�س���ناعة 
لل���دوران وحُت���رث االأر����س التي جدب���ْت لتثمر 
ثالثني و�س���تني ومئة لكّل غّل���ة، وتكتحَل عيون 
االأرامل والثكاىل بروؤية وطٍن �س���امخ حتّرَر من 
دن����س الفا�س���دين والطامع���ني بدماء �س���هدائهم 
الزكي���ة و�س���مود اأبنائهم االأبط���ال بوجه الظلم 

والغدر والف�ساد. 

�شباب العراق ينت�شرون 
للوطن وال�شعب 

 حممد كرمي

يف 28 ت�س���رين االأول  2019 اأمطرْت 
ال�س���ماء يف �س���احة التحرير ال�ساعة 
الثاني���ة بع���د الظه���ر تقريب���ًا، راف���ق 
�س���قوط االأمطار هجوم عنيف لقّوات 
املتظاهري���ن،  عل���ى  ال�س���غب  ف����سّ 
ا�ستخدمْت خالله الع�سرات من قنابل 
الدخ���ان املُ�س���يل للدم���وع وامل���زودة 
ب���رذاذ الفلف���ل، والتي �س���ّكلت اأ�س���به 
بالغيمة الكبرة يف �س���احة التحرير، 
ردود  ي���روي  مرا�س���اًل  كان  وفيم���ا 
الفع���ل حينه���ا، فاإنه ا�س���تمع ملتظاهر 
يق���ول "االأمطار حت���رق الوجوه، لقد 
اختلط���ْت بالدخ���ان؛ مل يرك���وا لن���ا 
�س���يء، قتلوا احلياة و�س���ّمموا حتى 
االأمط���ار بدخانه���م"، وبه���ذا امل�س���هد 
ال�ساخن ُيفتتح تقرير فريق "�سرجو 
دي ميل���و" ملراقب���ة حق���وق االإن�س���ان 

واحلّريات. 
حلق���وق  ال�س���ارخ  االنته���اك  ه���ذا 
العراقيني يف التظاهر ال�سلمي، حّتم 
اأن يكون هناك رد يقّلل من خطورته، 
ويوقف هذا املوت املجاين للعراقيني، 
متث���ل ال���رّد بعفوي���ة وب���ال تخطي���ط 
بت�س���كيل ف���رٍق ملكافح���ة الدّخاني���ات 
والقناب���ل امل�س���يلة. والت���ي اأظه���رت 
الت�س���ّدي  النظ���ر يف  دورًا منقط���ع 
للقنابل امل�سيلة للدموع والدخانيات.
مت ا�س���تعمال القنابل الدخانية بكافة 
اأنواعها من م�س���يل للدموع اإىل مزّود 
برذاذ الفلفل احلار، اأو غاز االأع�ساب 
اإىل ال�س���وتي فق���ط، والناظر ملقاطع 
���ات  الفيدي���و الت���ي تغ����س به���ا من�سّ
التوا�س���ل االجتماع���ي يجد ق�س���دية 
القت���ل يف رم���ي القناب���ل، ال التفريق 

يرّك���ز  حي���ث  التجمّع���ات؛  وف����س 
عنا�س���ر ف�س ال�س���غب بقذف القنابل 
على اأج�س���اد املتظاهري���ن، وحتديدًا 
منطق���ة ال�س���در والراأ����س يف م�س���هد 
يوؤّكد هولوكو�س���ت جدي���د، لكن هذه 
امل���ّرة كان عل���ى الطريق���ة االإيراني���ة 

وحطبها ال�سباب العراقي.     

االإ�سابات
 م���ن اأه���م اإ�س���ابات التعّر����س له���ذه 
للقنابل املحظورة اال�س���تعمال دوليًا، 
والتي و�سفتها منظمة العفو الدويل 
التهّي���ج  للجماج���م"،  ب�"املخرق���ة 
والكل���ي  اجلزئ���ي  الوع���ي  وفق���دان 
والعمى املوؤق���ت، اأو فقدان العني، اأو 

اأي ع�س���و اآخ���ر، واالختناق، لن�س���ل 
لط���رٍق جدي���دة ومبتك���رة مي���وت بها 
العراقي���ون: م���ات مت�س���ّممًا بالغ���از، 
م���ات بحال���ة اختن���اق، م���ات بقنبل���ة 
اخرقت راأ�سه، وهذا ما دفع النا�سط 
الإط���الق  فيل�س���ون  االأمريك���ي ج���ون 
حملة ت�س���امن على ال�سو�سيال ميديا 

)حتّدي عبوة ال�سودا( .

االأدوات الم�ستخدمة
يذكر تقرير "�س���رجو دي ميلو"، اأن 
التواج���د يف اأج���واء كه���ذه وظروف 
يتطّلب جتهيزات �سخمة حيث "يبلغ 
�س���عر جتهيزات احلماية ال�سخ�س���ية 
الدخاني���ة  القناب���ل  م���ن  الكامل���ة 

انفج���ار  ع���ن  الناجم���ة  وال�س���ظايا 
القناب���ل ال�س���وتية اأو املطاطية 550 
دوالرًا باحل���د االأدنى لكل فرد ت�س���ّكل 
وقناب���ل  لل�س���ظايا،  ُم�س���ادة  خ���وذة 
الدخ���ان وقناع فّعال ُم�س���اد للغازات 
والدخان ودرع �سدري مزّود ب�سبيكة 
�سد الر�س���ا�س"، هذه املعلومة تثر 
ال�س���حك كث���رًا؛ اإذ ل���و كان العراقي 
ميتل���ك ه���ذه ال�����550 دوالرًا مل���ا فّكر 
يف التظاه���ر واالحتج���اج. ال�س���باب 
يف الع���راق خرج���وا عراة ال�س���دور 
فق���ط  العراق���ي  العل���م  مي�س���كون 
اأدوات  وعب���وة م���اء عن���د العط����س. 
فرق���ة مكافحة امل�س���يل كانت ب�س���يطة 
البيب�س���ي  بعب���وات  متثل���ت  ج���دًا 

واالإ�س���طوانات  واخلم���رة  ك���وال، 
امل�ستهلكة،  البال�س���تيكية، والقفازات 
والبطانيات، والكّمامات، وكذلك املاء 
املتع���ادل لتنظيف العيون عند التهّيج 

اأو العمى املوؤقت.

�سغار كبار 
ه���ذه   ،16  ،15  ،14  ،13  ،12  ،11  
م���ن  اأعم���ار  ه���ذه   اأرقام���ًا،  لي�س���ْت 
ينتم���ون لهذه القّوات )قّوات مكافحة 
قا�س���رون  والدخاني���ات(.  امل�س���يل 
ومراهقون جتمعهم قتالية البوبجي، 
و�سياع "خواكني فينيك�س" يف فيلم 
يف  ي�س���تقتلون  االأخ���ر،  اجلوك���ر 
مكافح���ة القناب���ل والدخاني���ات دون 
اخل���وف  اأو  اخلط���ر  ملف���ردة  ورود 
بعفوي���ة  احليات���ي.  معجمه���م  يف 
وم�س���داقية تام���ة يجتمعون �س���وّية 
م���ي االأدوار لي���اًل ونه���اًرا، االأول  ُمنظَّ
ينّبه للقنبلة املقذوفة الثاين ي�ستقبلها 
���ا به���ا، لرميه���ا يف  ويحمله���ا راك�سً
البال�س���تكية  االإ�س���طوانة  ن�س���ف 
اململوءة بالبيب�س���ي االأخر ثم ي�س���ع 
البطاني���ات املنقعة بامل���اء واخلمرة 
عليه���ا، وبينما اأحده���م يجل�س عليها 
رافع���ًا يديه م�س���رًا لعالمة الن�س���ر، 
اأ�س���وات املتجمهرين حولهم  تتعاىل 

اأبطال".   اأبطال..  "اأبطال.. 

الفن باال�ستهزاء بال�سمود
يت�سّمن التعامل مع الدّخانيات الكثر 
من الف���ن حيث يرتدي اأبطال مكافحة 
الدخاني���ات عب���وات م�س���يلة فارغ���ة 
كاإك�س�س���وارات، كذلك يعّلقون الفتات 
على �س���دورهم مكتوب عليها "م�سيل 
الدموع عطر االأبط���ال"، والكثر من 

العبارات التهّكمية على اجلدران. كما 
ميار�س���ون ك���رة الق���دم، يتخّل�س من 
الدخاني���ة ويعود الإكمال ك���رة القدم، 
هكذا بكل بب�ساطة، وقد يتفّن الكثر 
منه���م عندم���ا يق���وم باللع���ب بعب���وة 
امل�س���يل التي مل تنفج���ر بعد بالرك�س 
طريق���ة  عل���ى  بقدم���ه  وركله���ا  به���ا، 
جنم���ه املف�س���ل )دب���ل كك(، وو�س���ل 
االأمر بالبع�س اإىل و�س���ع القنبلة يف 
فم���ه والتفاخر مب�س���كها بني اأ�س���نانه 
والدوران به���ا بني جمع املتظاهرين، 
وقد يقوم البع�س مب�سكها ثم الرك�س 
مبا�س���رة باجتاه اجلهة املقذوفة منها 
لرجعه���ا عل���ى ق���وات ف�س ال�س���غب 
يف حتّد وا�س���ح للر�س���ا�س املطاطي 
والر�س���ا�س احلي والقنابل امل�س���يلة 
للدم���اء ال الدم���وع  الت���ي ق���د تخرق 

اإحداها راأ�سه يف اأية حلظة.  

الدعم اللوج�ستي
 كث���رًا م���ا يظه���رون يف بث مبا�س���ر 
وه���م يقوم���ون باأدواره���م القتالي���ة، 
م���ن بع����س  اإم���دادات  وق���د ت�س���لهم 
املتظاهري���ن املخت�س���ني له���ذا الدور، 
حيث ترى تلك �سابة بغدادية تتجول 
و�س���ط اأج���واء م���ن امل���وت والدخان 
والغ���از ال�س���ام ترت���دي حقيبتها على 
ظهره���ا، وهي ت���وزع عليه���م عبوات 
البيب�سي، اأو املاء املتعادل، اأو اخلوذ 
اأو االأقنعة امل�سادة للغاز، اأو الكّمامات 
و�سط م�س���هد �س���خم واحتفاء عظيم 
يبديه اأع�س���اء القوات الذين حتّولت 
جلوده���م ومالب�س���هم و�س���عرهم اإىل 
�س���واد يف �س���واد؛ ج���ّراء مواجهتهم 
اليومية وامل�س���تمرة لهذا الكم الهائل 

من الدخان وال�سخام والغازات.  

  فا�سل الن�سمي

اأمهلت الكوادر التدري�سية يف حمافظة 
باب���ل مديرية الربي���ة اأم����س االأربعاء 
10 �س���اعات الإتخ���اذ اإج���راءات رادع���ة 
بح���ق بع�س م���دراء املدار�س  والقوات 
االأمنية بعد ت�س���اعد عملي���ات االعتداء 

واإجبار الطالب على الدوام.
واأك���د حمتج���و باب���ل بح�س���ب مقط���ع 
فيديو على : "خطوة ت�سعيدية من قبل 
املحا�س���رين واملعلمني واملدر�س���ني، اإذ 
�سنقوم باغالق الربية اإذا مل تكن هناك 
اإج���راءات رادع���ة بحق من جت���اوز او 
اعتدى من الك���وادر اأو مدراء املدار�س 

اأو القوات االأمنية على الطالب".
واأ�س���اف اأن "هوؤالء ال ميثلون القوات 

االأمنية ".
وي�س���تمر اإ�س���راب الطلب���ة ع���ن الدوام 
الر�س���مي يف اأغلب مدار����س حمافظات 
خلفي���ة  عل���ى   ، واجلن���وب   الو�س���ط 
التظاهرات القائمة منذ ت�س���رين االأول 

. 2019
و�س���ط  وحمافظ���ات  بغ���داد  وكان���ت   
وجنوب���ي الب���الد �س���هدت خ���الل االيام 
جدي���دة  موج���ة   ، املا�س���ية   القليل���ة 
ل طالب  وكبرة من االحتجاجات، �س���كَّ
اجلامع���ات واملدار����س راأ����س احلرب���ة 
فيها. وكان ملحافظة وا�س���ط  ، احل�س���ة 

االأكر من حيث حدة التوتر.
املواجه���ات ب���ني املحتجني م���ن الطلبة 
وقوات مكافحة ال�سغب، ت�سببت بح�سب 
نا�س���طني يف اإ�س���ابة نحو 60 �سخ�س���ًا 
م���ن الطالب وق���وات مكافحة ال�س���عب، 
كما ت�س���ببت يف حرق البوابة الرئي�سة 
جلامعة وا�سط، وبع�س عجالت قوات 
مكافحة ال�س���غب، يف حادثة هي االأوىل 
م���ن نوعها، منذ انطالق التظاهرات يف 

اأكتوبر )ت�سرين االأول( املا�سي.
االإن�س���ان،  حق���وق  مفو�س���ية  وقال���ت 

يف بي���ان له���ا  اإن اإجم���ايل االإ�س���ابات 
الت���ي وقعت ب���ني �س���فوف املتظاهرين 
وعنا�س���ر ال�س���رطة ومكافحة ال�س���غب 
يف حمافظت���ي كربالء ووا�س���ط، بلغت 

52 اإ�سابة.
االأح���داث  تط���ورات  عل���ى  وتعليق���ًا 
يف حمافظ���ة وا�س���ط، يق���ول النا�س���ط 
واملحامي �سجاد �س���امل، اإن "النا�سطني 
يتهمون قائد ال�سرطة علي هليل املياحي 
باإث���ارة امل�س���كلة، بعد قيامه با�س���تفزاز 
م�س���األة  يف  وحتديه���م  املتظاهري���ن، 
انتظام الدوام يف اجلامعات والدوائر 
املحتج���ون  يرف����س  الت���ي  احلكومي���ة 

عودتها حلني حتقيق مطالبهم" .
يف  "االأو�س���اع  اإن   ، �س���امل  ويق���ول 
وا�س���ط اأ�س���حت اأكرث تعقيدًا، مع عدم 
وج���ود حمافظ وجمل����س حمافظة بعد 
اإقال���ة املحافظ ال�س���ابق واإلغاء الرملان 
ملجال����س املحافظ���ات، وه���ذا اأم���ر ترك 
فراغ���ًا وا�س���حًا يف ال�س���لطة وعملي���ة 
اتخاذ القرار«. وعن االأ�س���باب املبا�سرة 
التي تقف وراء ال�س���دامات بني الطلبة 
املتظاهري���ن وقوات مكافحة ال�س���غب، 
ذكر اأن »طلبة اجلامعة اأقاموا اعت�سامًا 
اأم���ام اجلامع���ة ملن���ع ال���دوام، فتدخلت 
لف�س���هم،  ال�س���غب  مكافح���ة  عنا�س���ر 
واعتدوا عليهم بالهراوات، فلما �س���مع 
املحتج���ون يف �س���احات التظاهر بهذا، 
هرعوا اإىل م�س���اعدة الطلب���ة، وحدثت 

�سدامات بني اجلانبني" .
ويوؤك���د �س���امل »اإ�س���ابة م���ا ال يق���ل عن 
لكنه���ا  الطرف���ني؛  ب���ني  �سخ�س���ًا   60
اإ�س���ابات غ���ر خط���رة يف معظمه���ا، 
بع����س  ويرج���ح  احل���ظ«.  حل�س���ن 
املتظاهري���ن - وال���كالم ل�س���امل - قي���ام 
ال�س���غب  ومكافح���ة  ال�س���رطة  عنا�س���ر 
»بحرق بوابة اجلامع���ة للحيلولة دون 
دخول املحتجني الغا�س���بني اإىل احلرم 
اجلامعي«. واأكد اأن "متظاهرين نظموا 

حملة لتنظيف بوابة جامعة وا�سط بعد 
الظهر، للتاأكيد على �سلمية التظاهرات، 
ورف����س كل اأ�س���كال العن���ف، واحلفاظ 

على املمتلكات العامة للبلد" .
وكان���ت جماعات احل���راك يف حمافظة 
وا�س���ط، ق���د اأ�س�س���ت يف وق���ت مبك���ر 
م���ن انط���الق التظاهرات، فرقًا خا�س���ة 
ملن���ع ال���دوام يف املدار����س واجلامعات 
واملوؤ�س�سات الر�سمية، با�ستثناء دوائر 
ال�س���حة والبلدي���ة واملحاكم. كم���ا اأنها 
اأول من ن�س���ب �س���رادق االعت�س���ام يف 

�ساحة التظاهر.
وي�س���ر نا�س���طون اإىل اأن االأنباء التي 

ترددت عن اإمكانية اإعادة تر�سيح رئي�س 
ال���وزراء امل�س���تقيل ع���ادل عب���د املهدي 
ل�سغل رئا�سة احلكومة املوؤقتة، اأ�سهمت 
يف حتري����س املواطنني عل���ى اخلروج 
له���ذا  رف�س���ًا  حا�س���دة،  تظاه���رات  يف 
الر�س���يح املحتمل، كم���ا اأن التعليمات 
الت���ي اأطلقته���ا وزارة التعلي���م الع���ايل 
والبح���ث العلم���ي ب�س���اأن ع���ودة طلب���ة 
اجلامعات اإىل مقاعد الدرا�سة، �ساهمت 
هي اأي�س���ًا يف ت�س���اعد موجة التحدي 
وخروجه���م  الط���الب،  �س���فوف  ب���ني 
بكثافة اإىل ال�س���احات وال�سوارع لك�سر 

تعليمات الوزارة.

و�س���هدت غالبية اجلامعات العراقية 
و�س���ط  وحمافظ���ات  بغ���داد  يف 
وجنوبي البالد، يوم االحد املا�س���ي 
، اإ�س���رابًا �س���به عام، وخرج الطالب 
حا�س���دة  م�س���رة  يف  بغ���داد  يف 
انطلق���ت م���ن وزارة التعلي���م العايل 
يف الباب ال�سرقي و�سواًل اإىل �ساحة 
التحرير. كم���ا خرج اآالف الطلبة يف 
م�س���رات حا�س���دة مبحافظات بابل 
والب�س���رة  ومي�س���ان  والديواني���ة 

والنجف وذي قار.
وبينم���ا  كرب���الء،  حمافظ���ة  ويف 
يوؤك���د نا�س���طون اأن »ق���وات مكافحة 

ال�س���غب هي من قامت م�ساء اأول من 
اأم�س باإطالق الر�س���ا�س احلي على 
املتظاهرين يف �ساحة زيد، وت�سببت 
مبقتل اثنني واإ�سابة 4 متظاهرين«، 
قال املتحدث الر�س���مي با�س���م القائد 
الع���ام للقوات امل�س���لحة، عبد الكرمي 
خلف، اأم����س، اإن »جمموعة اإجرامية 
يف كرب���الء ا�س���تهدفت املتظاهرين، 
م���ا ت�س���بب يف �س���قوط 3 جرح���ى«. 
واأم���ر القائد العام للقوات امل�س���لحة 
ع���ادل عب���د امله���دي، بت�س���كيل جلنة 
حتقي���ق يف ا�س���تهداف املتظاهري���ن 

يف كربالء.

بعد تنامي ظاهرة االعتداء على الطالب.. متظاهرو بابل يلّوحون بخطوات ت�سعيدية

تظاهرات الطلبة تعود بقوة وم�شاركة وا�شعة للجامعات والمدار�س

قّوات مكافحة "الدّخانيات".. حين يلعبون مع الموت
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عد�سة: حممود روؤوف

اإنهم يكرهون 
التك تك

 �سمخي جرب
 

يدعي الثقافة ويجيد املماحاكات اللغوية 
ويعت���ر اأن االحتجاج���ات خربت اأخالق 
خ���الل  يرق����س  بع�س���هم  الأن  ال�س���باب 
مو�س���يقى،وكارثة  يع���زف  اأو  التظاه���ر 
الك���وارث التي يوؤكد عليه���ا هذا املتثاقف 
اأن���ه وجد فديو الم���راأة تغني يف �س���احة 
التحري���ر وا�س���فًا ه���ذا الفع���ل باملن���ايف 
لكن���ه  االجتماعي���ة  والقي���م  لالأخ���الق 
اليتح���دث ع���ن الف�س���اد و�س���رقة اأم���وال 
الدول���ة الأنه اليعتقد اأن ه���ذه االأفعال مما 
يتعار����س مع االأخالق والقي���م ..مل يذكر 
هذا االأ�س���تاذ االأطفال يف التقاطعات وهم 
يبيعون اأ�س���ياء القيمة لها اأو ي�ستجدون 
ه���وؤالء  مل���اذا ح���رم  امل���ارة..مل يت�س���اءل 
االأطف���ال م���ن املدار����س وملاذا ا�س���طرت 
عوائله���م اىل االعتم���اد عليه���م ..كذلك مل 
اأج���ده يف ي���وم م���ن االأي���ام يتح���دث عن 
جمانية التعلي���م التي انتهت واأ�س���بحت 

يف خر كان.
ه���ذا املثق���ف يتحدث ع���ن اإيق���اف الدوام 
يف اجلامع���ات بعد اإ�س���راب الطلبة لكنه 
مل يتح���دث ع���ن ت���ردي التعلي���م وت���ردي 
خمرجاته وانت�س���ار التعليم االأهلي الذي 
اأ�س���بح م�س���درًا مهمًا وجتارة للفا�سدين 
م���ن ال�سيا�س���يني ..وهو يع���رف جيدًا اأن 
اجلامع���ة ك���ذا لف���الن واإن اجلامع���ة ك���ذا 
للح���زب الفالين واإن الهيئة االقت�س���ادية 

للحزب فالن لديها عدة جامعات.
ه���ذا املثق���ف مل يذك���ر 600 �س���هيد م���ن 
ال�س���باب العراق���ي واأك���رث م���ن 25 األ���ف 
جري���ح ولكن���ه متاأث���ر ج���دًا م���ن امت���داح 
ت���ك  الت���ك  ل�س���ائق  االإعالمي���ني  بع����س 
وت�س���جيعهم ل���ه .. وال ي���دري اأن �س���باب 
االحتجاج و�س���ائقي التكتك من الطبقات 
امل�س���حوقة التي دعم���ت االنتفا�س���ة منذ 

انطالقها وت�ستحق كل الثناء.
هذه النماذج يغي�سها االإيثار والت�سحية 
الت���ي قدمها ويقدمها �س���باب االنتفا�س���ة 
العراقية...لهذا نقول) ابو التك تك علم (
لي�س ت�سوج وتتمنى اأن يبقى هذا ال�ساب 
حم���ل ازدراء ونبذ املجتمع..هكذا مناذج 
الت�س���تطيع اأن تق���دم ملجتمعها اأي �س���يء 
ب���ل ه���ي ع���بء عليه،الأنها تغار ب���ل تكره 
النم���اذج االإيجابية .هكذا اإن�س���ان عاجز 

يكره الفاعلني وااليجابيني وامل�سحني.

 متابعة: االحتجاج

اأعلن متظاهرو حمافظ���ة املثنى، اأم�س االربعاء، 
قب���ل  م���ن  املقرح���ة  للمهل���ة  املطل���ق  تاأييده���م 
املتظاهرين يف حمافظة ذي قار والتي ت�سدد على 
�سرورة ا�ستجابة احلكومة ملطالب املتظاهرين.

وج���اء يف البي���ان : " متظاه���رو املثن���ى يعلنون 

تاأييده���م املطل���ق للمهل���ة الت���ي اعطي���ت من قبل 
ث���وار حمافظ���ة ذي ق���ار لغر����س امت���ام قان���ون 
ال�س���عب  ارت�س���اه  ال���ذي  بال�س���كل  االنتخاب���ات 
وكذلك انتخاب اأحد اال�س���ماء التي مت تر�س���يحها 
من قبل املعت�سمني وحتديد موعد نهائي الإجراء 

انتخابات مبكرة".
وه���دد املتظاه���رون يف بيانهم اإن���ه يف حال عدم 

ال�س���روع بهذه املطالب خالل املدة املحددة لثوار 
خطوات ت�س���عيدية ومنها قط���ع الطريق الدويل 

الرابط بني الب�سرة وبغداد.
وا�س���تنكروا عملية اال�ستفزاز التي طالت الطلبة 
املعت�س���مني، كم���ا اأن االعت�س���ام ح���ق م�س���روع 
كفله الد�س���تور والقان���ون والطلبة ه���م فقط من 
يحدد فيم���ا اذا اأرادوا االعت�س���ام من عدمه دون 

اإجبارهم على ذلك.
ق���ار، االثن���ني املا�س���ي،  واأمه���ل متظاه���رو ذي 
احلكوم���ة مدة اأ�س���بوع لتنفيذ املطالب ال�س���عبية 
مهددي���ن بقط���ع الطريق ال���دويل ب�س���كل تام يف 

حال عدم تنفيذها.
وكتب املتظاهرون بيانًا من عدة نقاط ت�سمل:

1. حما�سبة من قتل �سبابنا وخ�سو�سًا جمزرة 
النا�سرية

عليه وامل�سادقة  االنتخابات  قانون  اإكمال   .2
3. اإكم���ال اجلدول املرف���ق للدوائر املتعددة مع 

حتديد حجم الدائرة
املبكرة الرملانية  االنتخابات  موعد  حتديد   .4

الوزراء م�س���تقل موؤقت غر  5.  تكليف رئي�س 
جديل

6. اإمهال احلكومة مدة ا�س���بوع لتنفيذ املطالب 
ال�س���عبية ويف ح���ال مل يتم تنفيذ املطالب �س���يتم 

قطع الطريق الدويل ب�سكل تام 

 متابعة االحتجاج 

 عل���ى م���دى اأك���رث من ثالث���ة اأ�س���هر منذ 
انط���الق تظاهرات 25 ت�س���رين االأول ، 
انت�س���رت يف �س���احة التحرير جمموعة 
كبرة من االأخبار املزيفة، التي يتمحور 
اأغلبه���ا ح���ول ني���ة الق���وات االأمني���ة اأو 
الف�س���ائل امل�س���لحة ف����س االحتجاجات 
بالق���وة، االأمر ال���ذي جوبه برقب كبر 
م���ادة  اإىل  حت���ول  حت���ى  البداي���ة،  يف 
لل�س���خرية بني املتظاهري���ن. حيث تلقى 
الكثر من املتظاهرين ات�ساالت هاتفية 
تو�س���يهم  اأ�س���دقائهم  اأو  ذويه���م  م���ن 
باحلذر الأن "الع�س���ائب �س���يدخلون اإىل 
ال�س���احة يف ال�س���اعة ال�10 م�ساًء لف�س 
االحتجاجات بالق���وة املفرطة"، وخالل 
فرة ق�س���رة انت�س���ر اخل���ر بني جميع 
املتظاهري���ن تقريب���ًا ما �س���بب نوعًا من 
الرقب والذعر ل���دى البع�س، واندفاعًا 

اأكر لدى البع�س االآخر.
علي جميد، متظاهر من �ساحة التحرير، 
ق���ال اإن "�س���قيقه ، تلق���ى يف ذل���ك اليوم 
ات�س���ااًل من اأحد اأ�سدقائه يبلغه فيه باأن 
بع�س اجلماعات امل�س���لحة  �ستذهب اىل 
�س���احة التحري���ر لف����س االحتجاجات ، 
وبنّي اأنه "بناًء على هذا االت�سال ات�سل 
ب���ي اأخي وطل���ب من���ي الع���ودة للمنزل 
للمحافظ���ة على حياتي، وه���ذا ما جرى 

بالفع���ل، فق���د ع���دت اإىل املن���زل وبقيت 
انتظر ما �س���يجري يف ال�ساعة العا�سرة 
ومر اليوم وانتهى ومل يحدث اأي �س���يء 

من تلك التحذيرات".
يف اليوم التايل انت�س���ر خر مفاده باأن 
"�سيارات بال لوحات اختطفت اأكرث من 

15 متظاهرًا عند عودتهم من التظاهرة 
يف �س���احة التحرير، واإن هنالك توجيهًا 
لديه���ا بتنفي���ذ عملي���ات اعتق���االت غ���ر 
ر�سمية"، ف�س���اًل عن عمليات االختطاف 
الفعلي���ة الت���ي طالت ع���ددًا من نا�س���طي 

التظاهرات.

يعتقد الكثر من املتظاهرين اأن ال�سلطة 
بات���ت تتب���ع اأ�س���لوب الرهي���ب لف����س 
التظاه���رات واالعت�س���امات يف بغ���داد 
واملحافظ���ات بعد اأن يئ�س���ت من ف�س���ها 
بالطرق القمعية، كم���ا تعمل على اللعب 
عل���ى وت���ر التخوي���ف مم���ا يج���ري يف 

�س���وريا واليمن وحماولة منع التظاهر 
بغاية عدم الو�س���ول اإىل م�سر م�سابه 

ملا يجري يف البلدين.
يتفه���م اأغل���ب املتظاهري���ن اخلطط التي 
الإف�س���ال  ال�سيا�س���ية  االأح���زاب  تتبعه���ا 
التظاه���رات، بح�س���ما راأى اأحمد جميد، 
وه���و متظاه���ر م���ن بغ���داد تواج���د يف 
التظاه���رات ب�س���كل يوم���ي من���ذ مطل���ع 
ت�س���رين االأول ، وال���ذي ك�س���ف   ط���رق 
التعام���ل م���ع تل���ك االأ�س���اليب م���ن قب���ل 
"اأح���زاب  اأن  ب���نّي  حي���ث  املتظاهري���ن، 
ال�سلطة توؤيد التظاهر يف و�سائل االإعالم 
التابع���ة له���ا، وتوؤك���د يف الوقت نف�س���ه 
على وجود مند�س���ني وبعثي���ني وعمالء 
لل�سفارة االأمريكية وما �سابه ذلك، وهذا 
ما يعطيها مررًا لقمعها اأو ت�س���ويهها"، 
الفًتا اإىل اأن "اأغلب املتظاهرين يعرفون 
تلك االأ�س���اليب جيدًا و�ساروا يتعاملون 
معه���ا بطريقة التجاهل وال�س���خرية كما 
ج���رى عندم���ا اأطلقوا هم ون�س���طاء على 
مواق���ع التوا�س���ل االجتماعي ها�س���تاك 
#غرد_مثل_خلف، والذي اأخذ حّيزًا 
كبرًا من من�سورات العراقيني ال�ساخرة 

على في�سبوك وتوير وان�ستغرام".
اأ�س���اف جمي���د اأن "عائلت���ي توقفت عن 
متابع���ة اأخب���ار التظاه���رات ع���ن طريق 
القنوات التلفزيونية، وهذا ال�سيء ذاته 
الذي يو�سي به اأغلب املتظاهرين ذويهم 

ب�س���بب عدم م�س���داقية اأغل���ب القنوات، 
واالكتفاء بالتوا�سل مع املتظاهرين من 

ال�ساحة ملعرفة ما يجري فيها".
كما تعر�ست �س���احات التظاهر ومواقع 
موج���ات  اإىل  االجتماع���ي  التوا�س���ل 
كب���رة اأخ���رى وي�س���عب ح�س���رها من 
يف  املرابط���ني  ك�"تعر����س  ال�س���ائعات، 
�س���حية  وع���كات  اإىل  الرك���ي  املطع���م 
ب�سبب التلوث االإ�س���عاعي يف املطعم"، 
و "متوي���ل احتياج���ات املتظاهرين من 
جهات اأجنبية"، و "انت�س���ار ممار�سات 
و  الرك���ي"،  املطع���م  يف  اأخالقي���ة  ال 
يف  الطبية  املف���ارز  جمي���ع  "ان�س���حاب 
و  مفاج���ئ"،  ب�س���كل  التحري���ر  �س���احة 
املتظاهرين  بني  متكرر  �سجار  "ن�سوب 
ت�س���تخدم فيه اآالت جارح���ة"، ، و"قيام 
ال�س���باب املتظاه���ر بالتحر����س اللفظ���ي 

واجل�سدي باملتظاهرات"، وغرها.
ُيالح���ظ ل���دى املتابع���ني اأن الع���راق مل 
عا�س���رتها  حقب���ة  تاريخ���ه  يف  ي�س���هد 
كمية �س���ائعات كما �س���هدت هذه الفرة، 
ويرج���ح الكث���ر منه���م اأن ه���ذا االأم���ر 
يعود اإىل "مراهقة االأحزاب ال�سيا�س���ية 
بالتعام���ل مع تلك الظ���روف"، كما يرى 
اآخ���رون اأن "اإطالق ال�س���ائعات من قبل 
ال�س���لطة دليل على ت�سدعها ب�سكل كبر 
واإيذان �س���ارخ ببداية مرحل���ة انهارت 

ب�سكل كامل".

ال�شائعات.. �شالٌح ال�شلطة لت�شويه االحتجاجات 

المثنى على خطى ذي قار .. مهلة جديدة اأمام 
الحكومة لتنفيذ مطالب المتظاهرين

 متابعة: االحتجاج 

عمت االحتجاجات �س����وارع حمافظة بابل ، ، 
وذل����ك تاأكيدًا من املحتجني على مطالبهم التي 
خرج����وا من اأجله����ا، من����ذ اأكرث من 3 اأ�س����هر، 

بح�سب مقطع فيديو ح�سري.
ون�س����رت العدي����د م����ن مواق����ع ال�س����فحات يف 
موقع التوا�سل االجتماعي الفي�سبوك ، يظهر 

فيه اإغالق املحتجني للطرق الداخلية، كخطوة 
ت�سعيدية اأولية،  لعدم تنفيذ مطالب املحتجني 
م����ن قب����ل احلكوم����ة واملماطل����ة والت�س����ويف 
يف حتقيقه����ا، وذلك بح�س����ب ال�س����وت املرفق 

باملقطع امل�سور من قلب احلدث.
وقال اأحد املحتجني خالل املقطع امل�سور: اإن 
"املحتجني قاموا باإغالق طريق باب احل�سني 
الداخلي باأكمله، كما قاموا باإغالق ج�سر باب 

احل�سني اأي�سًا".
وكان املتظاه����رون يف باب����ل اأغلق����وا �س����ارع 

ال�ستني، وج�سر الثورة باحللة، قبل يومني.
وت�س����هد حمافظ����ة باب����ل تظاه����رات من����ذ 25 
املحتج����ون  فيه����ا  يطال����ب   ،2019  10-  -
باإ�س����الحات وتعدي����الت حكومي����ة وزاري����ة، 
قان����ون  تعدي����ل  جان����ب  اإىل  ود�س����تورية 

االنتخابات.

متظاهرو بابل: الممطالة والت�شويف في تنفيذ 
مطالبنا تدفعنا نحو الت�شعيد
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يوميات �ساحة التحرير

لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

 عامر موؤيد

حلحل���ة  لغر����س  ع���دة  مب���ادرات  تخ���رج 
االمور وعودة املياه اىل جماريها بالن�سبة 
للم�سهد العراقي وفيما يخ�س التظاهرات 

حتديدا.
اك���رث من مب���ادرة خ���رج به���ا املتظاهرون 
ف�س���ال عن ع�سرات البيانات املوحدة التي 
مل جت���د اآذان���ا �س���اغية لتطبيقه���ا من قبل 

اجلهات املعنية.
اخ���ر م���ا ب���دَر م���ن املحتجني ُع���رف مبهلة 
النا�س���رية والت���ي اتفق جم���ٌع كبر منهم 

على ان تكون هي مهلة العراق باكمله.
مطالب النا�س���رية واملوع���د النهائي الذي 
و�س���عته تبنته جماميع كبرة يف �س���احة 
التحري���ر والعا�س���مة بغ���داد ا�س���افة اىل 

بع�س املحافظات االخرى.
النا�س���ط عبد الرحمن الغزايل واملتواجد 
يف �س���احة االحتج���اج منذ االي���ام االوىل 

يقول يف حديثه ل�)االحتجاج( ان "الدعوة 
الت���ي اأطلقه���ا متظاهرو النا�س���رية للكتل 
ال�سيا�س���ية لتحقي���ق املطال���ب امل�س���روعة 
وف���ق مهلة زمني���ة ما ه���ي اإال لتنبيهها اىل 
اأن ال�س���عب العراقي يعي عن�س���ر املماطلة 

الذي ت�سعى له هذه الكتل"0 
وب���ني ان عام���ل الوقت مهم ج���دًا لتحقيق 
ه���ذه املطالب، ك���ون اجلمي���ع يراهن على 
ُي�س���عر  اأن  ميك���ن  ال���ذي  الوق���ت،  عام���ل 
اال�س���تجابة  جدي���ة  بع���دم  املتظاهري���ن 
ملطالبه���م، وهذا يوؤثر على ال�س���يكولوجيا 
ينه���ي  ورمب���ا  للمتظاهري���ن  اجلمعي���ة 
اعت�سامهم ال�س���لمي وفق نظرية كثر من 

الكتل"0
بع���ني  االأخ���ذ  ال�س���روري  م���ن  وتاب���ع: 
االعتب���ار م���ا قدمت���ه حمافظ���ة ذي قار من 
�س���روط والعمل على حتقيقها وفق الفرة 
الزمني���ة املحددة لها كونها منطقية، ورغم 
ذلك فاخلطوات الت�سعيدية ما زالت داخل 

نط���اق ال�س���لمية وحتظ���ى بتاأيي���د باق���ي 
املحافظ���ات الت���ي اأعلن���ت ت�س���امنها معها 
وب�س���كل ت���اٍم ومطل���ق. واعل���ن متظاهرو 
ه���ي  االخ���رة  مهلته���م  ب���ان  النا�س���رية 
يف التا�س���ع ع�س���ر م���ن ال�س���هر احل���ايل، 
وت�س���منت املهلة املطالب االآتي���ة: اختيار 
رئي����س وزراء وطن���ي م�س���تقل يخرج من 
مهام���ه  اوىل  م���ن  وان  االحتج���اج  روح 
كل  يف  املتظاهري���ن  قتل���ة  حماكم���ة  ه���ي 
املحافظ���ات وباخل�س���و�س جمزرة جميل 

ال�سمري يف ذي قار.
كذلك العمل على تهيئة االنتخابات املبكرة 

بتحديد وقتها القريب جدا. 
فيما كان���ت املطالب التي تخ����س الرملان 
العراق���ي ه���ي اكم���ال قان���ون االنتخابات 
وجدول الدوائر املتعددة وامل�س���ادقة على 
موع���د االنتخابات املبكرة ثم يحل جمل�س 

النواب نف�سه. 
حمافظ���ة وا�س���ط ه���ي االخ���رى خرج���ت 

بورق���ة مطالب والت���ي مل تختلف ب�س���يء 
عما طرح���ه حمتجو النا�س���رية ويف كلتا 
احلالتني ف���ان املحتجني هددوا بت�س���عيد 

�سلمي اذا مل يتم حتقيق مطالبهم.
يق���ول يف  اب���و اجل���ود  املحت���ج مهت���دى 
حديث���ه ل�)االحتج���اج( ان املتظاهرين يف 
بغ���داد وباق���ي املحافظ���ات دعم���وا مهل���ة 
النا�سرية وتبنوها، ومل يعتر املحتجون 
مهل���ة النا�س���رية باأنها مهلة خا�س���ة بهذه 
املحافظ���ة، ب���ل اأ�س���بحت مهل���ة يتبناه���ا 
كل حمتج���ي ت�س���رين.  وب���ني ان هنال���ك 
معلوم���ات تفي���د باأن ال�س���لطة ال�سيا�س���ية 
متوّج�سه من املهلة التي انطلقت قبل اأيام، 

ويعترونها ت�سعيًدا قيد التنفيذ"0
وانت�سر ها�س���تاك على من�سات التوا�سل 
االجتماعي حتت عنوان "مهلة النا�سرية" 
ويف اآراء كث���رة، جله���ا مع ه���ذه املطالب 
ومتفقة مع ما ت�س���منته من حقوق واجب 

تنفيذها.

 ما�س القي�سي

حمالت تنمية فكرية ت�ستثمر طاقات وجهود 
ال�س���باب املتواج���د يف �س���احة التحرير ومن 
مير من هناك، تنظمها رابطة �س���باب اكتوبر 
يف �س���بيل توظيفها ب�سكل اإيجابي ي�سب يف 
م�س���لحة الوط���ن الذي يراد ل���ه ان يبنى على 
اأ�س����س �س���حية �س���ليمة وبهذا ال�س���دد يقول 
مازن )من�سق وع�سو يف الرابطة(: "اأ�س�ست 
رابطتنا من اجل ن�سر الوعي احل�ساري بني 
املتظاهري���ن واإر�س���اء �س���لمية ثورتن���ا بانها 
على قدر من امل�س���وؤولية". حم���الت توعوية 
ومهرجانات ثقافية تنظمها الرابطة با�ستمرار 
حما�س���رات  "نق���دم  م���ازن:  يق���ول  وبه���ذا 
للتوعية مبطالبنا امل�س���روعة ون�س���ر املعرفة 
بكل متطلباتنا وماهية االأهداف التي ن�سبو 
لتحقيقه���ا من خ���الل حراكنا، باالإ�س���افة اىل 
حم���الت تخ����س البيئة من خالل ن�س���ر ثقافة 
الت�س���جر الت���ي طبقت يف �س���اطئ دجلة بني 
ج�س���ري ال�س���نك واجلمهورية" ما يوؤكد على 
عك�س ال�س���ورة االإيجابي���ة لثورتهم. )"ماذا 

اأ�سا�س���ي  الثورة!"(،برنام���ج  بع���د  �س���تفعل 
مبجه���ود  اكتوب���ر  �س���باب  رابط���ة  اطلقت���ه 
اأع�س���ائها واملنتمني اليها وبهذا يقول مازن: 
ت�س���حيح  به���دف  الرنام���ج  ه���ذا  "اطلقن���ا 
ال�س���لبيات املنت�س���رة يف املجتم���ع العراقي، 
من اجل بناء جيل واعي نعول عليه يف بناء 
م�س���تقبل وطننا، فال ميكن لنا نحن املثقفون 
ان ن�س���ر مع القافلة التي اأ�سهمت يف خراب 
البل���د، ب���ل يتوج���ب علين���ا ان منثل �س���وت 
الطبق���ة النخبوية رغم تعر�س���نا لال�س���طهاد  
يف �س���تى �سبل احلياة ال�س���حية والتعليمية 
الث���ورة  ان  عل���ى  موؤك���دا  والتوظيفي���ة" 
اإ�س���الحية بخالف ما حتاول بع�س االبواق 
ن�س���ره من زي���ف وكذب لت�س���ويه �س���ورتها. 
ويعقب: "نحن اأبناء ح�س���ارة �سومر وبابل 
نريد ان نوا�س���ل امل�س���ر واحياء ذاك االإرث 
العظي���م من خالل تطبيقه على ار�س الواقع، 
بعيدا عن كل انتماء اآخر ال خر فيه مل�س���لحة 

العراق".
وعن االن�سطة واخلدمات التي تقدمها رابطة 
�س���باب اأكتوبر تقول احدى اأع�س���اء الرابطة 

�س���با احم���د )م�س���عفة ونا�س���طة(: "رابطتنا  
كان���ت يف بادئ االمر عبارة عن جمموعة من 
ال�سباب والبنات من الطالب واخلريجني من 
خمتل���ف االعمار، اجتمعوا يف �س���بيل تقدمي 
امل�س���اعدات للمتظاهري���ن فقاموا بتاأ�س���ي�س 
خي���م تقدم خدمة الطب���خ والتنظيف واأخرى 
االأولي���ة،  واال�س���عافات  بالطباب���ة  تخت����س 
باالإ�سافة اىل الن�ساطات الثقافية مثل مكتبة 
للقراءة وغرها"، م�س���رة اىل ان ن�س���اطات 
الرابط���ة ذات متويل ذاتي  بقولها: "تكاليف 
وم�س���تحقات الدع���م امل���ادي لن�س���اطاتنا من 
ح�س���ابنا ال�سخ�س���ي وال نعتم���د كث���را على 

الترعات".
تهدي���دات تط���ال اأع�س���اء الرابط���ة للحد من 
ن�س���اطهم يف �س���بيل اإيقاف وك�سر كل مظاهر 
لزعزعته���ا  بالث���ورة  املرتبط���ة  احل�س���ارة 
وحرفه���ا عن م�س���ارها، وبهذا ت�س���يف �س���با 
قائل���ة: "مير من خيمنا ا�س���خا�س يخاطبونا 
الفتي���ات،  نح���ن  باالأخ����س  التحذي���ر  بلغ���ة 
ومنه���م من يهددنا ب�س���كل علني عر ات�س���ال 
او ر�س���الة م���ن رقم جمه���ول يق���ول باللهجة 

العراقي���ة )"انتبهي لنف�س���ج، لو ختلتي جوة 
ال���كاع نطلع���ج!"(، �س���اب اأي�س���ا م���ن رفاقنا 
تعر����س الأرب���ع حم���اوالت قت���ل جن���ا منها"، 
موؤك���دة عل���ى ان علمي���ات مراقب���ة ومالحقة 
تتم م���ن خالل ا�س���خا�س مد�سو�س���ني ملعرفة 
منه���م  له���م،  الكمائ���ن  ون�س���ب  حتركاته���م 
)�س���باط( يرت���دون الزي امل���دين يتواجدون 
للتق�س���ي عن ما ي���دور يف التحرير، وتعقب 
به���ذا ال�س���اأن قائل���ة: "اغل���ب م���ن يعتقلوهم 
يتعر�س���ون للتعذي���ب والت�س���وير مب�س���اهد 
خمل���ة لالآداب العامة واجباره���م على التعهد 
باالن�س���حاب من �س���احة التحرير، باالإ�سافة 
اىل تهديد عوائلهم". م�س���رة اىل ان بع�سهم 
يراج���ع والبع�س االآخر ي�س���ر عل���ى البقاء 

وموا�سلة التظاهر.
 يعم���ل اأع�س���اء الرابط���ة على تر�س���يخ مبداأ 
املواطن���ة العراقية من خالل جهود ال�س���باب 
املن�سم اليها وت�سيف �سبا بهذا ال�ساأن قائلة: 
"ين�سم الينا ال�سباب ب�سكل دائم، وناأمل من 
كل م���ن لدي���ه ح�س وطن���ي ان ي�س���اركنا باي 
جهد"، وتوؤك���د ان الرابطة له���ا دور توعوي 

�سيا�س���ي فيم���ا يخ����س مطال���ب املتظاهرين 
بقوله���ا: "تق���ام اجتماعات من قب���ل منظمي 
الرابطة تطلعنا عل���ى اهداف الثورة وماهي 
املطال���ب الني نبغ���ي حتقيقها، كلن���ا متفقون 
عل���ى راأي واح���د هن���ا يف التحري���ر ب���ان ال 
ع���ودة اال بعد اختيار رئي�س حكومة انتقالية 

م�ستقل ميثل �سوتنا ويحقق مطالبنا".  
ال تختل���ف اهداف رابطة �س���باب اكتوبر عن 
مثيالته���ا يف �س���احات االعت�س���ام املنت�س���رة 
يف حمافظات العراق املنتف�س���ة قاطبة، فهي 
تهدف اىل التغير اجلذري لهيكلة املوؤ�س�سات 
احلاكم���ة، به���ذا ختم���ت �س���با حديث���ا قائلة: 
"نحن من االأ�سا�س كان هدفنا تغير االأخطاء 
الت���ي ح�س���لت يف املا�س���ي وما زال���ت، نريد 
وطنا اآمنا م�س���تقرا كباقي االأوطان، ونرجو 
م���ن اجلميع جتنب اأي ت�س���رفات طائ�س���ة قد 
تذه���ب مبجهودنا اىل مهب الريح". م�س���ددة 
على �س���رورة االن�س���مام اإليه���م يف حراكهم 
ودعمهم، الن الراجع واخلذالن �سيوؤدي بهم 
جميعا اىل التهلكة وح�س���ب و�سفها )"�سنباد 

او نختفي جميعا!"(.

 عدنان الف�سلي
 

حني اأيقن اأن ال ج�سر اآخر يف النا�سرية
ي�سمح بعبور حفنة اأحالمه اىل ال�سفة االأخرى

حزم عمر �سعدون جميع مراياه وم�سى
مل يلتفت اىل احلبوبي

مل يرّكز على وجوه من رافقوه م�سرة الغياب
كان مهتمًا بتم�سيط االأماكن التي �سيزرع فيها مراياه

املراآة االأوىل:
تعك�س �سورة �سماء منافقة

تقف على احلياد منذ مطلع ت�سرين
املراآة الثانية:

ترمم �سورة اآخر اتكاء ل�ساعر
على كتف �سهيد لّوح للحياة با�ستحياء

املراآة الثالثة:
تكفكف دمعة نزلت من عيون جواد �سليم

وا�ستقرت على راأ�س �سفاء ال�سراي املُ�سّبع بالدخان
املراآة الرابعة:

ت�سحب خيوطًا من الفرات
تروف بها جروح ال�سهداء الغافني على ج�سر الزيتون

املراآة اخلام�سة:
تبث ن�سيدًا عراقيًا جديدًا

يوؤكد اأن االأحرار ال ميوتون بامل�سادفة
املراآة ال�ساد�سة:

تلمع يف عمقها وثائَق م�سربة من النا�سرية
تف�سي اأ�سرار اخلونة اىل جدنا العتيق جلجام�س

املراآة ال�سابعة:
تنقل �سورة ملالئكة متظاهرين

يرف�سون موت نظرائهم االأر�سيني
بر�سا�س اجلران

املراآة الثامنة:
على مدارها حفلة ت�سييع �سومري

لفتية ي�سّرون على متزيق ظالم التوابيت
املراآة التا�سعة:

مغلفة بحجاب امل�سعفة ال�سهيدة
الذي ترعت به �سمادًا جلروح ثائر الطيب

املراآة العا�سرة:
لن يزرعها عمر ال�سعدون

ففيها ب�سعة اأخطاء
كتبها ال�سامتون ..

الذين غطوا النعو�س باأزهار خبيثة

اأكتوبر �شباب  رابطة  برامج  الثورة؟!" من  بعد  �شتفعل  مرايا عمر �شعدون"ماذا 

"مهل��ة النا�شري��ة" توح��د االحتجاج��ات ال�شعبي��ة ف���ي العراق 

بو�س��رتات توعوي��ة هادفة جتده��ا معلقة هنا وهن��اك بن خيم نف��ق التحرير وعل��ى جدرانه، والفتات يحملها �س��باب 
وفتيات تنت�س��ر �سورهم على مواقع التوا�سل االجتماعي، منها حتمل عبارات مثل، )"بعد ان تنتهي املظاهرات، لن ارمي 
االو�س��اخ يف ال�سارع"( و)"لن اخالف االإ�س��ارات املرورية"( واأخرى تقول )"ابتعد عن الطريق فهناك �سائق تكتك ي�سعف 
جريحا، �س��يمر من هنا"( وغريها من اأفكار ت�س��بو اىل بناء جيل واعي م�س��وؤول عن �سلوكياته وطريقة تعاطيه مع وطن 

يحلم اأبناوؤه بتغيري م�ساره نحو م�ستقبل �سليم معافى.


