
وأسئلة صعبة لجميع األطراف  ال بديل لها،تظاهرات 
 

صائب خليل 

 
تمر قضٌة التظاهرات بمرحلة خطٌرة، بعد أحداث الكوت العنٌفة، وتجعل من التصدي للقضٌة أولوٌة 

حق المتظاهرٌن ومعاناتهم الشدٌدة، فؤن اللجوء إلى التظاهرات فً ورؼم أن ال أحد ٌنكر . وطنٌة كبرى
لحظة تشكٌل حكومة منتخبة لم تبدأ عملها، وقبل أشهر من موعد انسحاب القوات  –ه اللحظة الؽرٌبة هذ

. أسبلة صعبة لكل األطراؾ. ٌثٌر الكثٌر من األسبلة  -األمرٌكٌة
 

لٌس هناك أي منطق سلٌم فً مثل هذا التظاهر سواء  : "فً مقالة سابقة لً تناولت هذه األسبلة وكتبت
وال . ط الحكومة، ألن الحكومة تمثل أكبر الكتل البرلمانٌة إن لم تكن تمثل اللكتلتٌن األكبركان هدفه أسقا

إن كان هدؾ التظاهرات مطالبة الحكومة بالخدمات أو تؽٌٌر سٌاستها فً أي شًء، فهً لم تقم بشًء 
 .لناس، لكنً عدت واعترفت بصدق مشاعر الؽضب التً تجتاح ا".بعد، ٌمكن الحكم علٌها من خالله

 العراقً المواطن فقد ان بعد والصعوبة التعقٌد ؼاٌة فً الوضع"، فؤن  الحرٌزي حمٌدوكما قال الشاعر 
" .ومسمٌاتها تسمٌاتها بكل العراق فً الحاكمة السٌاسٌة بالطبقة كامل بشكل الثقة

 
الحكومة  البارحة وصلتنً رسابل الكترونٌة عامة عدٌدة تدعو إلى التظاهر والشجاعة وتبٌن مساوئ

فؤتانً رد والوعود الكاذبة، وكانت إحداها مستفزة فرددت ببضع األسبلة ثم طلبت رفع اسمً من القابمة 
أو " األٌام قادمة"خشن من أحد الذٌن نصبوا أنفسهم قادة لتلك التظاهرات، وتطور األمر إلى تهدٌدي بـ 

فربما ٌكون  ٌمكن أن تكون دوافعه،شًء من هذا، مما دفعنً للبحث عنه فً النت، ألرى من ٌكون وما 
.  وما الذي ٌعدون العراق به( ولٌس كلهم بالتؤكٌد)نموذجاً ٌكشؾ بعض دعاة التظاهرات المتحمسٌن 

:  وبدأت بتوقٌعه الذ ٌقول أنه 
 " -مٌدٌا العراق"والمدٌر التنفٌذي لشركة " شمس العراق"عماد الكاصد، ربٌس تحرٌر وناشر لصحٌفة 

عشابر "ٌرى أن أما على موقعه فاكتشفت أن الرجل . (العناوٌن مترجمة) -ٌة الجدٌدةالمٌدٌا العراق
التً جاء و، 2006التً كتبها عام  كما ٌقول عنوان إحدى مقاالته" العراق هً صمام للوحدة الوطنٌة

 دور تهمٌش جاهدةً  حاولت العراق التً حكمت العشرٌن القرن حكومات "ها رأٌه بؤن المشكلة هً فً فً
 وجمٌع أوروبا و أمرٌكا فً اآلن ٌطبق"قانون متطور " الفصل العشابري"وٌرى أن "  العراقٌة العشٌرة

( هكذا جاء فً المقالة) (1)"! المتحضرة الدول
 أرض حتى.. العراق أرض من..لبنان ٌا معك نحن " بثورٌة متحمسة مقالة أخرىثم ٌكتب الكاصد فً 

الكالم عن ؼدر بٌروت هً أن المفاجؤة، لكن والكثٌر من هذه الجمل فً المقالة، ( 2007" )..عدن
، "العربان والعجم"المشكلة فً ٌظن المرء، ؾضد إسرابٌل أو أمٌركا كما قد وبؽداد لٌس فٌه كلمة واحدة 

(  2)؟ ، هم العجم؟ أم أن الذٌن داست دباباتهم أرض بؽدادقصفوا بٌروت هم العربان فهل الذٌن
، فؤنه 1920بعشٌرته وعابلته التً حاربت اإلحتالل اإلنكلٌزي عام عماد الكاصد فً الوقت الذي ٌفخر و

عرض خدماته على بول اً بؤنه حٌن قامت الحرب األمرٌكٌة على العراق، فؤنه سارع إلى ٌفخر أٌض
(  3! )أنه ٌسٌر معه معاً كتفاً إلى كتؾقابالً له !! وولفوتز

الشخصٌات األمرٌكٌة صهٌونٌة وعدوانٌة وكان عراباً فً فرٌق  ومعروؾ أن وولفوتز واحد من أشد
لهم، " تنازالت"وصل به العداء للعرب والمسلمٌن أن كان ٌعترض حتى على إسرابٌل إن هً قدمت 

!  وٌحثونها على فرض األمور بالقوة وأنهم سٌقفون خلفها وٌدعمونها بما لدٌهم من عالقات فً أمٌركا
 ٌسؤل إن كانت صورتً، ثم كتب( لم افتحها)لً صورة عماد الكاصد  سلوكتهدٌد مبطن إضافً، ار

أورد هذه التفاصٌل ألنها توضح طبٌعة شخص ذو . الخ..كذالٌسوا ألنهم ..أنهم لن ٌقتلوننً" ٌطمبننً"
، وخلفٌات عالقاته، وافتخاره "السلمٌة"فً الدعوة للتظاهرات  مركز إعالمً وٌبدو أنه ٌقوم بدور قٌادي 

!  بها
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، ففً مقالة له ٌرى أن كل محافظة ٌجب "سلمٌته"أكثر من  الكاصد على أموال الشعب حرص وال ٌبدو
 ، لكنه ٌراهاهابلةبرلمان ستكون  18لفة أن ك ٌعترؾهو ٌعً وو !له حكومته وبرلمانهأن تكون إقلٌماً 

الفقراء فً هذا الرجل ٌرٌد أن ٌتظاهر من أجل  .!مقبولة وأفضل من دفع كلفة برلمان واحد سٌا
! العراق، بل ٌقود تظاهراتهم

 
أنً أترك الحقابق بال تعلٌق أمام القراء، لٌكون لكل شخص رأٌه فً قٌادة شخص مثل الكاصد 

للتظاهرات وإثارة الحماس لها، وال أدعً أن كل المتظاهرٌن هم بهذا اإلتجاه، فهذا بعٌد تماماً عن 
وإذا كنت أنا وبعض آخرٌن نرى فً الكاصد  .مجموعةالواقع، لكنً ال أظن أنه ٌنفرد بعٌداً عن ال

. نموذجاً سٌباً ٌخشى على العراق منه، فقد ٌعتبره البعض مقبوالً وجٌداً وٌعتبر هذه المقالة دعاٌة له
 

وكمإشر آخر على أن نموذج الكاصد ووجهات نظره لٌست استثناءاً ؼرٌباً فً التظاهرات نشٌر إلٌكم 
 من الثانً الخط"وبعد مناقشة على مقالة لً حول الموضوع، فكتب  رهك زارنبمراجعة ما كتبه الزمٌل 

 حزب"مشٌراً إلى شكوكه التً أثارتها مالحظات حول " المطلبٌة التظاهرات إلحتواء األحتالل عمالء
 ال شًء عنه ٌعرؾ ال الذي المختفً الشباب أو الؽضب بثورة أنفسهم ماٌسمون أو ٌسبوكالؾ جماعة
 ولٌس المالكً ٌقصدون طبعا( )إرحل)  المصرٌة الثورة شعارات تقلٌد سوى جعبتهم فً ٌحملون
 كانت وماذا القدٌمة نقاشاتهم وماهً الحركة جاءت أٌن من: "، وٌتساءل"(طالبانً جالل وال عالوي
 ؟ كهرباء أزمة هناك و الفٌسبوك جمعهم وكٌؾ األصالح أوجه هً وما ؟ المعاناة تبادلوا وكٌؾ آراءهم
(  4)"عراقً دٌنار ألؾ السبعٌن بحدود الشهري قسطه إنترنت خط ولدٌهم فقر حالة فً هم وكٌؾ

 من مجموعة"المعروؾ اإلتجاه، جاء فٌه أن  "كتابات"وقع فً مكما ٌنبهنا نزار رهك إلى خبر كتب 
 الشعب معاناة له لٌشرحوا اوباما االمرٌكً الربٌس للقاء طرٌقهم فً امرٌكا فً العراقٌٌن النشطاء

 مصداقٌته اثبات منه طالبٌن السابق االمرٌكً الربٌس عٌنهم الذي الجدد العراق حكام فساد من العراقً
 االخٌر حراكهم فً السٌما العراقً الشعب نصرة خالل من العالم فً العدالةو الدٌمقراطٌة بدعم

 المنطقة فً المتحصنٌن الساسة من..... واللصوص.. والفاسدٌن..  الجهلة ضد ومظاهراتهم
وهً بالضبط لهجة أعضاء العراقٌة عندما كانوا ٌطالبون أمٌركا بالتدخل لإلستٌالء على  (5)".الخضراء

! م إٌاهاالسلطة وتسلٌمه
 

نكتفً بهذا الجانب السلبً من مإٌدي التظاهرات وننتقل إلى الجانب اآلخر الذي ٌعمل بإخالص من أجل 
من وهنا نالحظ بوضوح الؽلبة الشدٌدة لمقاالت التشجٌع، و. مطالب جماهٌرٌة لم ٌعد تؤجٌلها محتمالً 

ابة عن األسبلة المنطقٌة التً النادر أن تجد من مإٌدي التظاهرات من ٌحاول مناقشة الموضوع واإلج
 مفتوحة رسابل" حٌث كتبالدكتور تٌسٌر عبد الجبار اآللوسً لذلك،  تحٌط به، ومن هإالء القلة 

(  6) بجزبٌن "التحرٌر نصب تحت ٌجري ما مع وتفاعالت
 

: ٌمثل تعلٌقاتً))(( بٌن أقواس مزدوجة  وما أقتطؾ منها ما ٌلً
 

 ٌعطً بؤن فٌطالبونه كرامته، على المعتدى الحقوق مهضوم أمره على المؽلوب المواطن أما" -
" مضافة فرصا

 
فرص "والحقٌقة هً أن الحكومة الحالٌة لم تحصل على أٌة فرصة أصلٌة بعد لكً تطالب بـ ))

(( ".مضافة
 

لة انتخابات وفٌها منها مقبول[ هإالء وفق على] ٌةالعراق الدٌموقراطٌة أن وٌبدو" -  على ُمفصَّ
" الخضراء القلعة ممثلً مقاس
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وكؤنها مجموعة منسجمة متآمرة فٌما بٌنها، بٌنما الحقٌقة هً أنها " القعلعة الخضراء"ٌتم تصوٌر ))
تفق إال بحدود مجامٌع شدٌدة التناحر واإلختالؾ، ومحكومة بعدم ثقة متبادلة شدٌدة وال تستطٌع أن ت

(( .ضٌقة جداً، ودلٌل ذلك ما حدث أثناء اإلنتخابات وثم تشكٌل الحكومة
 

 تفتحا تمتلا أوسطٌة الشرق ومنها األوروبٌة وؼٌر األوروبٌة الشعوب لكل الدٌموقراطٌة" -
 "االنتخابٌة المدة انتهاء قبل حتى طاقمها، بكل الحكومة تؽٌٌر حق ضمنها ومن كافة بآلٌاتها

 
لكنً لم أسمع بآلٌة إلسقاط حكومة منتخبة قبل حتى أن تبدأ عملها، إال إذا كان احتجاجاً على  صحٌح،))

(( .تزٌٌؾ لإلنتخابات، وال ترفع التظاهرات الحالٌة مثل هذا الشعار
 

 فاسد لمسإول والخشوع الخضوع بإعالن الشعب ٌنصح أن بصٌرة ذي لعاقل المعٌب ومن" -
 شعوب مظاهرات بضؽط إلٌهم ألقٌت التً دوالرات عشرة ـال طرٌقة على بمكرمة ٌحظى كٌما

 " أخرى
 

، وإن كان ذو حصانة فٌجب النظال من أجل ال أحد ٌدعو للخضوع لفاسد، بل لمحاكمته وفق القانون))
(( . إخراجه من الحصانة أوالً لكً ال ٌصٌب العمل الدستور والقانون بمقتل

 
 ٌدٌمون وذرابعٌٌن طبالٌن إلى سٌتحولون الخضراء، القلعة لسكان سٌهتفون الذٌن أولبك إنَّ " -

 "مدة أطول الفساد مسٌرة
 

تهدٌد . ٌمكن اعتبارها جملة ابتزازٌة للنٌل ممن ٌعترض على الرأي الذي ٌتٌناه الدكتور تٌسٌر))
(( ".طبالٌن"بتحوٌلهم إلى 

 
 موجة ركوب بٌن ٌختار أن سوى أمر من علٌه لٌس الشعب ٌؽٌره أن ٌرٌد الذي المسإول" -

 االنتفاض موجة ركوب أو بالكرسً وااللتصاق التمسك جرٌمة وارتكاب عنه والدفاع الفساد
 "قطاره فً الشعب مع والجلوس والتؽٌٌر

 
من لٌس معنا : بعد تحوٌر بسٌط بامتٌاز( من جورج بوش) "بوشٌة"وهذا ابتزاز للمسإولٌن، وطرٌقة ))

(( فهو مع الفساد
 

ال مصداقٌة له، فالمالكً فً فترته الثانٌة، ومعظم الرإساء " اإللتصاق بالكرسً"الحدٌث عن كما أن ))
فً الدول الدٌمقراطٌة ٌقضون فترتٌن رباسٌتٌن، وفوق ذلك فالنظام العراقً تمثٌلً برلمانً ال ٌضع 

أرى الحدٌث . تحدوداً للترشٌح لرباسة الوزراء، مثل برٌطانٌا التً شؽلت فٌها تاتشر مثالً ثالث فترا
(( .عن اإللتصاق بالكرسً ؼٌر أمٌنة على اإلطالق لمن ٌعرؾ هذه الحقابق

 
اإلنتفاض، ولٌس قراره " ركب موجة"كذلك ٌفهم من العبارة أن الدكتور اآللوسً ٌعتبر نفسه قد ))

(( .مستقالً 
 

: وفً الجزء الثانً من المقالة ٌقول الدكتور اآللوسً
 

 أحزاب خلؾ الوقوؾ فؤما: خٌارٌن أمام أنهم من الشعب أبناء من المحرومٌن ٌنذرون هم" -
 (7) "!للعراق المعادٌة والقوى البعث مع هم أو االحاكمة الطابفٌة
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واطن العراقً سٌبة لٌس صحٌحاً، ومن ٌحدد هذٌن الخٌارٌن مخطا، فالجمٌع ٌعترؾ بؤن ظروؾ الم))
وضع المقابل بٌن خٌارٌن محددٌن فٌه اعتداء على خٌارات المواطن، لكنه بالضبط ما فعله . للؽاٌة

الدكتور اآللوسً فً الجزء األول من مقالته حٌن خٌر السٌاسٌٌن ومإٌدٌهم بٌن ركوب موجتٌن قابالً ما 
(( ".أما معنا أو مع الفساد"معناه 

 
"  بالكرسً مرعبا التصاقا الٌام أثببت وقد وعدا ٌصدق أن للشعب ٌمكن كٌؾ ولكن" -

 
إلتصاقاً "من الؽرٌب أن توصؾ بداٌة دورة انتخابٌة ثانٌة، فً بلد ٌسمح دستوره بذلك وأكثر، بؤنها ))

" مرعب"أال تضٌع علٌنا مثل هذه المبالؽة، أدوات القٌاس والنسب بالخلط بٌن ما هو ". مرعباً بالكرسً
(( دستوري؟ وما هو طبٌعً و

 
 

استبٌاناً للرأي شارك فٌه عشرات الكتاب  (www.almothaqaf.com) وأجرى موقع المثقؾ
: والقراء أقتطؾ منه ما ٌلً بال تعلٌق

 
العمٌدي  سعد

 ٌعدوهم و فقراءلل الرشاوى ٌقدمون بدأوا و شعوبهم ضؽط أما ٌتراجعون بدأوا و الحكام أصاب الرعب
  عدن بجنات

 
الرزاق  عبد وفاء

. العراقً الشعب من مسلوب بحق والمطالبة التجدٌد نحو حركة ألٌة بالعشرة ابصم أنا 
 
الحسنً  مهدي. د

 الخارطة فً الحماسة بهذه للتظاهر ٌدعوا من مكان اعرؾ ال. مظاهرة ولٌست سٌاسً ابتزاز دعوة
 اذن حجمها؟ قدر على بالحكومة مثلة ؼٌر جهة او حزب اي... فٌةالجؽرا الخارطة او للعراق السٌاسٌة

.  حظنا لنندب اذن انفسنا على التظاهر؟ من على
 

بلو  ٌاقو
. االطراؾ جمٌع قبل من تستؽل سوؾ انها من ٌقٌنً المحاذٌر،ورؼم كل رؼم بشدة التظاهر اإٌد نعم

 
  الحجً سعد

المنجزات  زناد لٌقدح سٌطاً ب كان وإن فعل من والبد.. تارٌخها تصنع الشعوب
 

كرٌم  محمود كفاح
 حرة انتخابٌة عملٌة نتاج بل مدنً، أو عسكري انقالب انتاج من لٌست الثالث العراقٌة السلطات 

. وشفافة
 

عفراوي  ؼفار
وتخلفهم  ؼباءهم تحمل وعلٌنا السٌاسٌٌن هإالء انتخبنا من نحن

 
  معتوق هاشم

الحرٌة  طرٌق فً للمشً اولً وتمرٌن اديواقتص اجتماعً امان صمام التظاهرات
 

http://www.almothaqaf.com/


فاخر  وداد
 بعثً تجمع وٌتصدرها العراق فً التؽٌٌر لعملٌة معادٌه لعناصر اولٌه بٌانات السٌمر جرٌدة فً لدي

.  الداخل فً االرهاب بمسانده ومتهم القالقل ٌثٌر ان حاول طالما معروؾ
 

خلٌل  صابب
. فرصتها تعطى أن حقها من أن وتشعر الحكومة هذه انتختب الناس من( جداً  كبٌرة) نسبة هناك

 أن حقها من فؤن وبالتالً حقها سلبت قد األخرى الجهات بؤن النسبة هذه من ٌفهم سوؾ وإسقاطها
ضدها،  األسلوب نفس تستعمل

 من للخوؾ آخر سببباً  بؽداد مجلس إلٌها أضاؾ وقد لإلحتجاج، المشروعة األسباب من جداً  الكثٌر هناك
السٌاسٌة  بالبالهة تتسم أنها عنها ٌقال ما أقل خطوة وهً المتشدد، ماإلسال

 
محمود  حكمت. د

  بالتظاهر، ولٌس المسٌبٌن على صرامة بكل و القانون بتفعٌل ٌحارب الفساد
 الحث فً تطرفاً  األكثر اإللكترونٌة المواقع بتصفح ، البعثٌون هم األٌام هذه للتظاهر تحمساً  الناس أكثر
 عاماً  األربعٌن طوال سمعناها و قرأناها قد كنا التً الخطابات نفس و اللؽة نفس نقرأ اهرالتظ على

الماضٌة 
 الٌنا ُطلب 1961 أذار وفً: )171 الصفحة فً ٌلً ما" الهزٌمة أوكار" كتابه فً الفكٌكً هانً ٌقول

 فلوس عشرة بنزٌنال سعر بزٌادة الحكم أصدره قد كان قرار استؽالل المشتركة االجتماعات أحدى فً
 و الحزبً التنظٌم لتقوٌة األجهزة مع صدامات و تظاهر و أضراب بعملٌات القٌام و الواحد، للؽالون
 و متفرقة بمظاهرات أٌام مدى على بؽداد ٌشؽل أن الحزب أستطاع فعالً  و. الناس بمشاكل صلته توثٌق

 العمال نقابات و الناس من الكثٌرٌن بارإلج القوة مارسنا كما العام، والنقل التاكسً لسٌارات إضرابات
األضراب  فً المشاركة على

 
  السماوي ٌحٌى
 معبرٌن لٌسوا المزعومٌن"  ممثلٌها"  أن طالما مطالبها .. لتوصل الشعبٌة للجماهٌر به السماح من البد
منتخبٌهم  عن

 
..  حسن حمٌد بلقٌس

 شماعة هذه تبقى هل ولكن, القاعدة ومجرمً بدالبا النظام فلول من بالوطن المحدقة باالخطار علمنا مع
متى؟  والى ماله؟ وسرقة وتجوٌعه للشعب الضرورٌة الخدمات تقدٌم لعدم

 
الكرٌم  عبد مها

 من جزء هً انما العراق ٌحكم من ثقافة وان" علٌكم ٌولى تكونوا كما" انه فً تكمن الحقٌقٌة المشكلة
!!  الشعب هذا ثقافة

 
الحداد  فابز

.  ومؽٌب مشروع حق عن اإلفصاح عملٌة من زءج التظاهر
 

السودانً  حسٌن
 وسؤنتظر الدولة مرافق كل فً عامة إصالحات إجراء أجل من للحكومة فرصة سٌعطً الذٌن من أنا

 بؤمراض المبتلٌة الحالٌة الحكومة مددت فؤذا اإلحتالل قوات خروج عام وهو 2011 العام هذا لنهاٌة
سلمٌاً  إلسقاطها فسؤدعو اإلحتالل بقاء فترة البطالة وتفشً الخدمات ونقص الفساد

 



بٌرو  نزار
 التً فسٌفسابٌتها و العراق تركٌبة فً المشكلة بل الحرامٌة و السراق فً وال األحتالل فً لٌس المشكلة

 فقط انا بصراحة..مركزٌاً  متحد و متعدد فدرالً بنظام اال السراق و الحرامٌة من تتخلص وال تستقر ال
نظام  بهكذا تطلب ظاهراتم مع

 
فرج  كاظم سالم
.. نارٌن بٌن اننا مؤزقنا ؟؟..االمان ام. الطوفان سٌؤتً هل ٌحزر ان الٌستطٌع انه العراقً المثقؾ مؤزق

 
طاهر  ٌوسؾ حذام
 الوطن وال الشعب مصٌر على امٌنٌن ؼٌر النهم نطردهم انتخبناهم مثلما حقنا ومن انتخبناهم نعم

 فً عطل هناك ان تذكروا متفرقة تظاهرات وبعد فقط واالن . وعوابلهم جٌوبهم فً اال والٌفكرون
 فقرروا رواتبهم بملٌلرات العراق الموال واضحة سرقة هناك ان االن وتذكروا التموٌنٌة البطاقة

. بنتٌجة اتت التظاهرات اذن..  ٌقلصوها
 

خلٌل  صابب
 أن ٌمكن كان نجحت، أنك ولو لبرلمان،ل مرشحة كنت انت سٌدتً،..المحترمة ٌوسؾ حذام السٌدة 

 عملك، تبدأي أن قبل تستقبلك التً التظاهرات أن ستشعرٌن كنت فهل الحكومٌة، التشكٌلة ضمن تكونً
! فرصة اعطونا: ستقولٌن كنت أم عادلة؟ تظاهرات

 
 

 
ها، ات تعانً من مشكلتٌن كبٌرتٌن، األولى اختراقها من قبل جهات مشكوك فً نواٌاإذن، فالتظاهر

حٌث ٌعجزون عن اإلجابة على ، بالنسبة للمتظاهرٌن الصادقٌن وضوح ومصداقٌة األهداؾ والثانٌة عدم
. التساإالت المنطقٌة
، لكن من ٌستطٌع أن ٌضمن شٌباً؟ والجمٌع ٌتفق أنها مخترقة "تظاهرات سلمٌة"الجمٌع ٌتحدث عن 

اؼبٌن بالبقاء، وأنه ٌجب الحذر الشدٌد، وٌمكن أن تسٌس لجهات مشبوهة، من البعث، إلى األمرٌكان الر
ربٌس الوزراء أكد  ولكن من ٌستطٌع أن ٌضمن أن ال تفلت من ٌده األمور بعد المشاركة فً تثوٌرها؟

فً مإتمر صحفً على ضرورة إبالغ الجهات المسإولة للحصول على موافقة على التظاهرات، وقال 
ط، وأعتبر أن لهذا ا لتبلٌػ أهمٌة كبٌرة بالنسبة أن الموافقة تحصٌل حاصل وهً عبارة عن تبلٌػ فق

للحكومة، فلماذا ال تحرص الجهات المنظمة للتظاهرات والتً تإكد سلمٌتها على تقدٌم مثل ذلك الطلب؟ 
وفً حالة رفض الحكومة للتظاهرات ٌمكن عند ذلك اإلعتراض، بل وتقدٌم الدلٌل إلى اإلعالم على عدم 

. راء، وتكون لدٌهم حجة أفضل لتنظٌم التظاهرات بدون موافقات مستقبالً مصداقٌة ما قاله ربٌس الوز
 

بل هً قد حققت الكثٌر حتى  ،قد تحقق نتابج هامةومفهومة األسباب  التظاهراتعدا هذا، من المإكد أن 
إن كانت عاجزة عن اإلجابة عن األسبلة والتظاهرات، و. قبل أن تبدأ، كما أشارت السٌدة حذام ٌوسؾ

ما الحل إذن؟  : ، وهوهً األخرى سإاالً ال مفر منهالهرب منها، لكنها تطرح بدورها وتفضل 
 

. من هذا السإال سنحاول فً المقالتٌن التالٌتٌن اإلجابة عنهنحن أٌضاً ولكً ال نهرب 
 
 

  2011شباط  17
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