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بال  عفويًا،  �سيا�سية،  انتفا�سة  اإىل  وحتوله  اجلماهريي  احلراك  يثري 
احلزبية  التقليدية،  ال�سيا�سية  الو�ساط  بني  ت�ساوؤلٍت  حزبية،  قيادة 
املتنفذة  الطبقة  تفاجاأت  مثلما  مغلقة.  حزبية  اأط��ر  يف  املنظمة  وغري 
اأهدافه، والتوا�سل  ال�سلطة ب�سمولية متثيله، وقدرته على توحيد  يف 
على �سعيد البالد. ويف احلالتني، ظلت الت�ساوؤلت حتى اللحظة حمل 
اختالف واجتهاد، مع ت�سو�ش مييل اىل التخمني بدل الدخول يف عمق 
واآلياته  الطبقية،   - الجتماعية  وقاعدته  طبيعته،  احل��راك،  الأزم��ة- 

الداخلية املوجهة، و�سلميته، وطابعه امل�ستقل.
التي  التحولت  "معرفة" جلوهر  اأزمة  تعك�ش  نف�سها  الت�ساوؤلت  هذه 
اجلديد،  العامل  اىل  والنتقال  م�ستوياته،  بكل  القدمي،  بالعامل  ع�سفت 
الفرتا�سي  الرقمي  العامل  اىل  الواقعي  العامل  من  "العوملية"،  وُبناه 

الغام�ش يف جوانب خمتلفة من �سريورته وخروجه عن املاألوف.
 واحلراك الذي ن�سهده اليوم يف العراق، بطبيعته واغرتاب قواه واآلياته 
الظواهرالعاملية  من  بات  احلزبية،  واملنظومات  القوى  عن  املحركة، 
التخلف"، على  املتقدمة، واملتخلفة و"امل�سرة على  الدول  التي جتتاح 
ال�سواء، كما هو حالنا يف ظل هيمنة طبقة فا�سدة عمياء. ومنذ التحول 
واكت�سافاتها  التكنلوجية   - العلمية  الثورة  الكونية" بعد  "القرية  اىل 
املُبهرة يف عوامل املعرفة والتقنيات املتطورة، وال�سبكة العنكبوتية وما 
ارتبط بها من و�سائل ومن�سات للتوا�سل وتدفق املعلومات والت�سال، 
التي تتحكم يف اإدارة حياتنا وحركتنا وتعامالتنا. انتهى العامل القدمي 
واندثرت معه ُنظم واأمناط تفكرٍي وو�سائل واأ�ساليب واأطر منظوماته، 

دون ا�ستثناء. 
مل يكن من حظنا، والغالبية من العامل الثالث، اأن نلحق بركب احل�سارة 
الإن�سانية وما متتلكه من و�سائل التقدم والتطور والتما�سي مع اجلديد 
الثالث، مثلما نحن عليه،  العامل  وتطويعه لالرتقاء. والبع�ش من هذا 
قبل  ما  اىل  الرثة  املنظومة  بنا  ع��ادت  بل  فح�سب،  احل��داث��ة  نقاوم  مل 
اجلاهلية الأوىل. وقبلها مهدت الأنظمة املتعاقبة وحكوماتها امل�ستبدة 

لكي نكون على ما نحن عليه، منذ ٩ ني�سان ٢٠٠٣.
 ومن الطبيعي اأن تظل املنظومة ال�سيا�سية بكل عنا�سرها ومكوناتها، 
اغرتاٍب  حالة  يف  وال�سيا�سية،  الفكرية  واحلركات  الأحزاب  وب�سمنها 
الداخلية  وحركتها  منطقها  عن  وتغييٍب  الب�سري،  املجتمع  تطور  عن 

وديناميات تراكمها وحتولتها، وحمفزاتها لالرتقاء والتجاوز.
الظروف  عن  مبعزٍل  يكن  مل  الكربى،  واحلركات  الح��زاب  تّخلف  اإن 
وما  ال�ستبدادية،  الأنظمة  اأمن��اط  هيمنة  يف  وانعكا�سها  املو�سوعية 
من  جعبتها  يف  ما  كل  وتكري�ش  وت�سفيات،  قمٍع  اأ�ساليب  من  انتهجته 
و�سائل التجهيل ومنع الو�سول اىل منجزات العلوم والثقافة واملعرفة 
على  املتاح  اعتماد  دون  مطلقًا،  حائاًل  يكن  مل  ذل��ك  لكن  والتوا�سل. 
ملا  اأعمق  ملعرفة  والتحليل  وال�ستق�ساء  البحث  و�سائل  من  حمدوديته 
يتفاعل داخل املجتمع والتفاوت بني طبقاته، والتناق�سات والتجاذبات 
ول دون حتررها من قيود ما ا�سبح باليًا،  التي تتحكم يف نزعاتها وحتحَ

وما �سار ينتظر التحول النوعي بفعل التغريات الكمية.
ُتعترب هذه النقي�سة يف حياة الحزاب ون�ساطها، عاماًل يف غاية الهمية، 
اأدوارها وتقل�ش دائرة تنظيماتها وق�سور تاأثريها يف وجهة  لرتاجع 
تطور الحداث والظواهر. ويكفي ذلك لنح�سار نفوذها ومكانتها يف 
احلياة ال�سيا�سية والفكرية وعزلتها عن احلركة اجلماهريية ونب�سها. 
التي  الراهنة  ت�ستلزمهااملرحلة  التي  املتطلبات  ذلك  اىل  اأ�سفنا  واذا 
منر بها، جند اأن البديل القادر على اأو�سع تعبئة يتج�سد يف احلركات 
اجلماهريية غري املتجان�سة من حيث تركيبتها وال�سرائح والفئات بل 
والطبقات الجتماعية املنخرطة فيها. وهي بتعدديتها الفكرية وتنوع 
على  املنغلقة  ال�سّيقة،  لالأطر  جت���اوزًا  ت�سكل  الجتماعية،  م�ساربها 
كيونتها الآيديولوجية والتنظيمية واأ�ساليب عملها القا�سر. ويبدو هذا 
الحزاب  التحرير،  �ساحة  يف  واملعت�سمني  املنتف�سني  رف�ش  يف  جليًا 
املمانعة  ذل��ك  يعني  اأن  دون  موجتها"  "ركوب  ل�  التقليدية  باأ�سكالها 
واللتزام  ا�ستقاللية احلراك  احرتام  �سرط  النتفا�سة،  بانخراطها يف 

ب�سعاراته واأهدافه . 
ا�سنادها  يف  تعبويًا  حموريًا  دورًا  معها  املتفاعلة  الح��زاب  تلعب  وقد 
وتو�سيع امل�ساركة فيها ومدها با�سباب املوا�سلة والنجاح مع احرتام 

طابعها ال�سلمي امل�ستقل .
املتخلفة  ال��ب��ل��دان  يف  التقليدية  الح����زاب  على  امل��ت��ع��ذر  م��ن  ب��ات  لقد 
اإذا ماظلت متم�سكة ب�سيق  اأو راديكايل،  اأو موؤثر  القيام بدوٍر �ساغط 
الثورة  ومنجزات  املعارف  من  اجلديد  ا�ستيعاب  يف  وتلكوؤها  اأفقها 
العلمية - التكنلوجية، وعتماد و�سائلها يف الرتقاء بحياتها الداخلية 
تتحول  اأن  ارادت  ما  اذا  ذلك  كل  اىل  حتتاج  وهي  وقيادتها.  وادارتها 
تتكتل  تنظيمية،  �سبه  نواة  فيها  تت�سكل  فاعلًة  جماهريية  حركاٍت  اىل 
القرابة  ورمب��ا  التجان�ش،  من  حد  فيها  يتبلور  قيادة  او  قائد،  ح��ول 
العائلية او الع�سائرية. وميكن حلزٍب جمرٍب متجدٍد اأن يكون نافذًا يف 
مثل هذه احلركات اذا التقط نب�سها يف اللحظة املنا�سبة وتفاعل معها 

وت�سدرها.
العربية  ال��ب��ل��دان  يف  ال�سيا�سي  ال���س��الم  منظومة  ت��اأث��ري  ان��زي��اح  اإن 
التف�سخ  واإي��غ��اًل يف  ف�����س��ادًا  الك��ر  اأجنحته  م��ن  ب���دءًا  والإ���س��الم��ي��ة، 
بديناميكية  وا�سعة  حركاٍت  لن�سوء  املنا�سبة  اللحظة  هي  والإنغالق، 
تنظيمية تتجاوز �سيق الأفق والن�سداد اىل املا�سي مبا فيه من ا�ساليب 

وو�سائل جتاوزها الزمن وا�سباب البقاء..

العوامل الذاتية واملعرفية، 
يف �ضمور دور الأحزاب، يف 

احلراك ال�ضعبي وقيادته
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���ه هن���ا، هذا العم���ُل اجلديُد ِم���ْن اأعماِل امل���دى، ينبُع  اإنَّ
يف �ساح���ِة التحري���ِر، �سج���رُة احتج���اٍج لعي���ِد املي���الِد 
طولُه���ا ١٥ م���رتًا، وُقْطُره���ا ٧ اأمت���اٍر، اأغ�ساُنها �سواٍر 
���ُع اأك���رحَ من ١٥٠ علم���ًا عراقّيًا باأحج���اٍم وقيا�ساٍت  ْرفحَ تحَ
ْت حتتحَها �سناديُق م�سنوعٌة ِمْن اأمنياِت  عحَ خمتلفٍة، ُو�سِ
���مُّ ُكلَّ مطالِبِهم ورغباِتِهم،  العراقي���نيحَ بال ا�ستثناٍء، تحَ�سُ

معنونٌة بجملِة: "نريُد وطنًا".
ْ اأحَْكُت���ْب م���ا كتْبُت ِم���ْن اأجِل ا�ستعرا�ِش حج���ِم العمِل،  ملحَ
ْرُت  ْرُت يف هذا الي���وِم اأْن اأكُتبحَ لكم كلَّ �سيٍء فكحَّ فق���د قرَّ
�ساِت  فيه بال مونتاج اأثناءحَ حماولتي يف م�ساركِة اللَّمحَ

ِم العمالِق. الأخريِة لهذا املج�سَّ
�ْس���ُت يف ال�سجرِة ، بدايًة ِمنحَ القاع���دِة حتَّى الِقّمِة،  رَّ فحَ تحَ
لونحَ  كِّ ُث���مَّ ِجْلُت بنظ���ري نحوحَ �سب���اِب املدى، كان���وا ُي�سحَ
عحَ اأبطاِل التحريِر، ِمْثلحَ طيوٍر  لوحًة جتريدّيًة مده�سًة محَ
ت�ستهي الف���رححَ تناثروا حولحَ اأغ�ساِنها لإمت���اِم املُِهّمِة، 
نٍَّب جنم���يٍّ هذا العم���ُل ِبُخطواِتِه  ب���رقحَ اأمامي مث���لحَ ُمذحَ

ُل  ثِّ الناف���ذِة. مثلحَ كلِّ مرٍة ، وكما كانحَْت هذه املوؤ�ّس�سُة مُتحَ
���ْت �سرارُة  ححَ دحَ ، قحَ ���ُر امل�ستقبلحَ امل���دى احلقيقيَّ مِلحَ���ْن ُيْب�سِ
الفكرِة الأولّيِة ِمْن راأ�ِش العّراِب، وكعادِتِه بداأحَ بت�سكيِل 
لحَ بفردات���ه املدى، اأطلقحَ  كَّ ْوِل���ِه، مثلما �سحَ الأ�سي���اِء ِمْن ححَ
وادٍة بداأحَِت الكلمُة ُتوِم�ُش مثلحَ  كلم���ةحَ الحتجاِج وبال هحَ

األعاٍب ناريٍة يف خيالِتنا.
ْت  كيف انبثقحَْت فكرة ال�سجرة يف حلظٍة جنونيٍة، وكانحَ
لُُم  ْ دحَ ُحلٍُم يف راأ�ٍش غادة الَِّتي تعرُف جّيدًا كيف حتحَ رَّ جُمحَ
ح���اٍن، بداأْت هذه املبتِكرُة  رحَ ٌة، بال ترّدٍد اأو �سحَ ِقظحَ وه���ي يحَ
���ِت املهامحَ  عحَ زَّ ���ثِّ الإيع���ازاِت اخلاطفِة، فحَوحَ العني���دُة يف بحَ
ِتِه، ث���م بداأْت رحلُة خلّيِة  بحَ ِخرْبحَ �سحَ عل���ى العاملنيحَ كلٌّ ححَ

عحَ العمِل . النحِل محَ
بع���دحَ انتهاِء العم���ِل اأنظُر اإىل كلِّ تف�سيل���ٍة ِمْن تفا�سيِل 
ِلها الذي  ْيكحَ ه���ذه ال�سج���رِة ِمْن اأ�سغ���ِر �سلٍك فيه���ا اإىل هحَ
رةحَ اأطناٍن ِم���نحَ احلدي���ِد، ويف عروقي تحَ�ْسري  �سحَ ���ِزُن عحَ يحَ
دماُء املنت�سي بن�س���ِرِه كما هو احلال مع كلِّ اإجناٍز لنا 

يف املدى، اأتذكر كلَّ فرٍد ِمْن اأفراِد هذه اخللّيِة .
اأوهني وجميب البنغالدي�سيان الودوداِن وهما يعمالِن 

ى  على م�سِح احلديِد وتنظيِفِه وعيوُنُهما تبت�سُم وتتحدَّ
، وع���الء وعامر موّظف���ا ال�ستعالماِت  الُغرب���ةحَ املري���رةحَ
كم���ا  ويوّدعاِنه���ا  ال�س���واري  عل���ى  الأع���المحَ  يعّلق���اِن 
يوّدعاِنن���ا بطيبِتِهما البغداديِة كلَّ ي���وٍم: "الله وياك". 
ِهما  ح�سن وزي���د ي�سرتياِن "ب���ال وجع قل���ب". وبعك�سِ
مهن���د وجعفر يعمالِن على امليزاني���ِة ويقت�سداِن علينا 
���ُه الكهربائيةحَ  بالأم���واِل كعادِتِهم���ا. ع�سام حملحَ اأ�سالكحَ
وانطلقحَ كال�ّسهِم. خالد وعلي وطارق وفريوز غارقونحَ 
يف زح���اِم بغ���دادحَ خل���فحَ املق���اوِد لتلبيِة الطلب���اِت التي 
ٍم كما  ���رحَ ُع كلَّ �سيٍء ِبكحَ ل تنته���ي. ح�س���ن يو�س���ف ي���وزِّ
���ُه على اجلمي���ِع، �سام���ر واأو����ش وكادِرُهما  ُع ُحبَّ ي���وزِّ
املجّد )�سالم،ح�سني ،مهن���د( وحّداُدُهم يتقافزونحَ على 
الرافعاِت معلَِّقنيحَ بني ال�سماِء والأر�ِش ونظراُت الفرِح 
ت�سدُح ِمْن عيوِنِهم. خالد وحارث يقاوماِن النومحَ اأمامحَ 
املطبع���ِة بحركِتها املُِمّل���ِة. وحيدر يطل���ي باألواِنِه لكي 

. نحَ احلياةحَ ُيلحَوِّ
 ، ُم، وحيدر يختاُر اخلطوطحَ مِّ ُط، ماجد ُي�سحَ اأركان ُيخطِّ
، يراقُبُهم ق�سي  كومبيوتراته���م تتعُب وهم ل يتعب���ونحَ

ُد احلروفحَ  ْت كالإلحَِه. ط���ارق ُينحَ�سِّ بكامراِت���ِه التي �سارحَ
ُحها عبا�ش ببطِء �سلحفاة  ب�سرعِة نّقاِر اخل�سِب، ُي�سحِّ
ه���ا. حمم���ود وعل���ي يت�سابقاِن  لطيف���ة لي�سم���نحَ �سالمتحَ
ل�سرق���ِة اللَّقط���ِة الأجم���ِل لينُقلحَها حممد وعل���ي واأحمد 
لل�سو�س���ال ميدي���ا باح���رتاٍف. حمم���د عبا����ش كعادِت���ِه 
ي���اأكُل ويعمُل بذكاٍء. فاطم���ة وعمار كاجلنديِّ املجهوِل 
دائم���ًا يتناوباِن لتوفرِي كلِّ �سيٍء وبدقٍة عاليٍة وحمبٍة. 
ب���اُق احلداث���ِة والتاريِخ.  واملفرج���ي عالء ورفع���ت �سِ
ُز  وكعادِت���ِه اخل���اُل علي ح�س���ني بكلماِتِه اخلاّلب���ِة ُيطرِّ
عحَ  ُه���م، ولكنَّ اجلمي���عحَ و�سحَ ���ا ن�سي���ُت بع�سحَ . رمبحَ العم���لحَ
ِقلُّ اأهميًة عن الأخرى، ففي هذا  مل�ساِتِه، وكلُّ مل�س���ٍة ل تحَ

ال�سرِح الكلُّ مت�ساٍو .
ه���ذه هي املدى الثائ���رُة التي ل ُي�ْسِبُهه���ا �سيٌء يف هذا 
البل���ِد اجلري���ِح تخ���رُج دائم���ًا من ب���ني الرم���اِد لتن�سرحَ 

اجلمالحَ والفرححَ يف اأرجاِء وطِننا احلزيِن. 
لُْم���ُت اأن يك���ونحَ كلُّ �س���يٍء يف الع���راِق ِمْثلحَه���ا  لطامل���ا ححَ
ْعُتُهما حتتحَ  �سحَ وحَ واأمنيت���ي  "امل���دى"، وه���ذا مطلب���ي 

ال�سجرة.

 �ضنٌة جديدٌة تقاِرُب على النتهاِء، واملدى ثابتٌة و�ضاربٌة فـي الأر�ِض 

مثَل نهٍر ِمَن الإبداِع ل َيْعِرُف التعَب

�سجرة االحتجاج.. ت�سميم وتنفيذ موؤ�س�سة املدى .. بعد�سة : حممود روؤوف
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يف اللحظ����ات املف�سلي����ة الت����ي ي�سب����ح فيه����ا التغيري 
الجتماع����ي اأو ال�سيا�س����ي قريب����ًا اأو و�سي����كًا يف اأي 
جمتمع، تتجلى ب�سكل بارز ظاهرة نف�سية اأ�سا�سية هي 
"وه����م التحكم" Illusion of Control لدى القوى 
املقاوم����ة للتغيري، �س����واء كانت متثل نظام����ًا �سيا�سيًا 

مرتنحًا اأو منظومة اجتماعية ياأفل تاأثريها.
تتلخ�����ش ه����ذه الظاهرة يف اأن �ساحبه����ا يوهم نف�سه 
ي����زال قادرًا عل����ى التحكم  م����ا  باأن����ه  – ل �سعوري����ًا- 
مبجري����ات الأح����داث وحتديد نتائجه����ا وخمرجاتها، 
واأن اأي اأخط����ار حُت����ِدق به اإمن����ا م�سريها "الرتاجع" 
يف نهاي����ة الأم����ر ما دام وح����ده قادرًا عل����ى "التحكم" 
باخلي����وط النهائية للعبة. وبذلك يبدو منف�ساًل متامًا 
ع����ن الواقع املو�سوع����ي، بل ي�سنع "واقع����ه" الذاتي 
"املري����ح" ال����ذي ميّده بق����درة ل منتهية على ت�سويه 
الأحداث اإدراكيًا ح����د النف�سال الذهني الكامل. ويف 
الع����ادة يرتب����ط ه����ذا الوهم بنيوي����ًا ب�سل����وك املقامرة 
والتفكري اخلرايف والنزعة القدرية والتفاوؤل ال�ساذج 

الالواقعي وتخوين الآخرين حد العنف.
هذا الوهم الرغبوي الإن����كاري )اأي القائم على متني 
دوام احل����ال واإن����كار التغي����ري املاث����ل(، ه����و م����ا كان 
ميّي����ز �سيكولوجي����ا ال�سلط����ة يف الع����راق يف تعاملها 
مع احل����راك الث����وري الت�سرين����ي منذ بدايت����ه وحتى 
الآن. اإل اأن ال�ساع����ات الأخ����رية �سه����دت ت�ساعدًا غري 
م�سب����وق يف كثاف����ة ه����ذا الوه����م – نوعيًا وكمي����ًا- اإذ 
ت�س����ّر الوليغار�سية احلاكم����ة املت�سدعة على جتاهِل 
حقيق����ة اأن التطور ال�سيا�سي والجتماعي يف العراق 
قد حترك خطوة نوعي����ة اأ�سا�سية اإىل الأمام، وما عاد 
بالإمكان النظ����ر اإىل احلا�سر بع����ني املا�سي. واإذا ما 
اأ�سفن����ا متالزم����ة "التفاه����ة ال�سيا�سي����ة" املميزة لهذه 
ال�سلط����ة، اإىل وه����م التحكم هذا، ن�ستطي����ع اأن نر�سد 

حجم الهاوية ال�سيا�سية التي تنزلق اإليها الأحداث.
يف مقاب����ل هذا الوهم ال�سلط����وي بالتحكم بالأحداث، 
ل����دى  وه����م-  –دون  الأم����ل  �سيكولوجي����ا  تت�ساع����د 
فاملخي����ال  التغي����ري.  لإح����داث  امل�ستمي����ت  اجلمه����ور 
ال�سيا�س����ي لأغلب العراقيني بات يعلم – بهذه الن�سبة 
اأو تل����ك- اأن �سرعية �سيا�سية كاملة قد انقر�ست، واأن 
�سرعية اأخرى – ما تزال يف طور الت�سكيل- قد بزغت، 
واأن اأي حديث عن "كتلة كربى" اأو "فراغ د�ستوري" 
اإمن����ا �س����ار ينتمي اإىل ع�س����ر م�س����ى دون رجعة، فال 
اأح����د ي�ستطي����ع التحك����م بالفيزي����اء الجتماعي����ة على 

نحو مقلوب.
اإن التج����ارب الب�سري����ة الكث����رية والتف�سيلي����ة ع����رب 
التاري����خ، وب�سمنها جت����ارب ال�سلط����ة ال�سيا�سية يف 
العراق عل����ى مدى قرن كامل، توؤك����د اأن ا�ستداد كثافة 
ه����ذا الوهم لدى ال�سلط����ة )اأي وهم التحكم مبجريات 
الأحداث( اإمنا ه����و املقدمة املو�سوعية "ال�سرورية" 
التي �ستق����ود تلك ال�سلطة حتمًا اإىل ت�سورات خاطئة 
متزاي����دة وتخبط����ات اإجرائي����ة متالحق����ة، مب����ا يفتح 
اأبواب����ًا -نتمن����ى اأن تظ����ل مو�سدة- ملزي����د من العنف 

الأهلي والنهايات الراديكالية ال�سائبة..!

وْهــُم التحكِم بالأحداث..!

عد�سة: حممود روؤوف

ق�س�ش من �ساحة التحرير 

 خ�سري فليح الزيدي 

ما عالق���ة علو�ش باحلدائ���ق؟ وهو فتى 
بروح مت�سح���رة ووجه اأ�سمر. يقال اإن 
احلديقة جاءت كون���ه مفل�سًا على طول 
خط ال�سنني اخلم�ش ع�سرة التي م�ست 

عليه.
حكاية علو�ش قب���ل ت�سرين التظاهرات 
يف �ساح���ة التحري���ر، كانت عب���ارة عن 
حكاي���ة ب�سيطة غ���ري ملفتة لأح���د. فتى 
ب�سيط يعي�ش من تكتك���ه بنقل العجائز 
“�س���وق  ب����  م���ن متب�سع���ات اخل�س���ار 
الع���ورة" نح���و بيتوه���ّن يف قطاع���ات 
املدين���ة املتفرق���ة. كل العجائ���ز يعرفّنه 
كون���ه فتى مفل�س���ًا بروح طيب���ة ينقلهن 
بالآج���ل اأو باأق���ل نقد ممك���ن، لذلك لقب 
باحلديقة خللو جيبوه م���ن النقد دائمًا 

وي�سرب ال�ساي بالآجل دائمًا.
علو����ش علي���ه اأن ي�س���دد كل �سه���ر مبلغ 
مائتي دولر كق�سط تكتكه، لكنه يوؤجل 
الدف���ع كل �سهر بعد اقن���اع التاجر ب�ُسح 
العمل، بينما كانت اأمه تعينه اأحيانا من 

تقاعدها يف الت�سديد.
عندم���ا حدثت النتفا�س���ة ال�سعبية هبَّ 
كحال بقي���ة فتيان التكات���ك وجتاوزهم 
للم���رة الأوىل ح���دود املدين���ة منطلقني 
بق���وة نحو �ساح���ة التحرير وحميطها. 
ا�ستطاع م���ن خالل تكتك���ه "الليموين" 
نق���ل الكث���ري م���ن اجلرح���ى وال�سهداء، 
حت���ى واإن بقيت اآث���ار دم ال�سهداء على 
اأر�سي���ة التكتك م���ن دون اأن يجروؤ على 

اإزالتها، كاخلتم املقد�ش لال�ستمرار
و�س���ع العل���م يف مقدم���ة تكتك���ه وخط 
على موؤخرته )اإ�سعاف التحرير – نازل 
اأ�س���ّدد مبل���غ التكت���ك(. كان يه���ز براأ�سه 
ال�سغ���ري م���ع �سماعة م�سخم���ة ومثبتة 
ف���وق تكتك���ه باأغني���ة وطني���ة مطلعها " 
يع���راق ترجع �سي اأكيد بحيلك. ي�سحك 
نه���ارك يا وطن وي ليلك" وعندما ي�سل 
اىل مقط���ع" جرحك جرحنا واأنت ابونا 
الغايل.. مّن���ا اأطلب الل���ي تريده بكيفك 
ادلل. اأن���ت وطنا نريدك ترج���ع الأول" 
تنزل دموع علو�ش نحو اأر�سية التكتك 

لتغ�سل بقعة الدم املتيب�سة.
يف يوم 27/ 10/ 2019 كعادته انطلق 
"علو����ش حديقة" اىل التحرير �سباحًا 

لكن���ه غرّي طريقه ونقل اإحدى الطبيبات 
امل�سعفات اىل بيتها يف مدينة الريموك 

بع���د نوب���ة عمله���ا يف اللي���ل لإ�سع���اف 
اجلرح���ى. هاله نظاف���ة مدينة الريموك 

الت���ي يراها للم���رة الأوىل وكاأنه ي�سيح 
خارج حل���م الوط���ن. ببيوته���ا الفارهة 
وحدائقها احلقيقي���ة الغناء، وكاأن هذه 
النتفا�س���ة ل تعنيه���م عل���ى الط���الق. 
نظ���ر اىل ال�سماء وعاتب ربه بثالث من 

)لي�ش( قا�سية العتب:
- لي�ش هيجي يا الله؟

- لي�ش ما ك�سرت خاطرك يا ربي؟
- لي�ش يعني دوم اأظل حديقة؟

- ما جتاوب؟ بكيفك......
اإىل  بالع���ودة  فك���ر  الثن���اء  ه���ذه  يف 
ه���واء  ليتنف����ش  مبا�س���رة  التحري���ر 
الدخاني���ات الت���ي اأدم���ن عل���ى تنف�سه���ا 
لته���دئ روح���ه قلي���اًل م���ن �س���دة الأمل. 
اأ�س���ارت له اإح���دى العجائ���ز لنقلها اإىل 
بيته���ا يف اأطراف مدين���ة الريموك قبل 
عودت���ه، لكن���ه �س���ادف خ���روج طالبات 
اإعدادي���ة الريموك للبن���ات يف تظاهرة 
حا�س���دة وتوقف���ن للهت���اف ال�سهري له" 
ل���م اأبو التكتك علم "، وحتيته بحفاوة  عحَ
بالغ���ة خلرقه حظ���ر دخ���ول التكتك اإىل 

مدينة الأثرياء.

نظ���ر اىل ال�سماء و�سكر ربه على �سرعة 
ال�ستجابة.

علم���ه  فاأخ���رج  يالحق���ه  الهت���اف  ظ���ل 
و�ساركهن التحية، لكنه اإنهار يف حلظة 
مل تخطر يف باله يومًا ما. اختفى خلف 
التكت���ك واإنه���ار يف نوب���ة ب���كاء عظمى 
اأح���د  قف���ز  حيات���ه.  يف  الأوىل  للم���رة 
ال�سرطة من الر�سيف املقابل واحت�سنه 
بقوة وراح يبكي معه تعبريًا عن �سياع 

فكرة الوطن.
تنته���ي ومل تنت���ِه حكاي���ة حديق���ة. ففي 
خم�س���ة اأيام فقط بلغ���ت ن�سبة م�ساهدة 
امللي���ون  حديق���ة"  "علو����ش  فيدي���و 
م�ساه���دة. اإن���ه الرقم املرع���ب يف �سهرة 
حديق���ة، وهو ال���ذي مل يتخي���ل �سهرته 
يومًا ما خارج اأ�سوار "�سوق العورة".

لن���زال  اليوت���وب  �سرك���ة  فاحتت���ه 
الإعالنات املمولة على الفيديو اخلا�ش 
مقابل ن�سبة اأرباح هائلة ل ي�ستطيع عّد 
ما ياأتيه منها. ا�ستط���اع بها اأن ي�سرتي 
وطن���ه وي�س���دد اأق�س���اط التكت���ك كامل���ة 

وير�سي اأمه ب�سراء عباءة جديدة لها.

 متابعة االحتجاج 

�سّلط تقرير بريطاين، ال�سوء على “الأثار 
الوهمي���ة” للفراغ الد�ست���وري يف العراق، 
“فزاع���ة”  منه���ا  التحذي���رات  يف  وراأى 
ا�ستخدم���ت يف حماول���ة لفر����ش تر�سي���ح 
ق�س���ي ال�سهي���ل عل���ى رئي����ش اجلمهوري���ة 
م���ن قب���ل حتال���ف البن���اء. كم���ا ا�ستعر�ش 
التقري���ر ال���ذي ن�س���ره موق���ع "الندبندنت 
الربيطاني��������ة" وتابعت�����ه الحتج����اج اأراء 
خب�����راء و�سيا�سيني مبا يخ�ش انتهاء مهلة 
تر�سي���ح رئي�ش جدي���د للحكومة، و�سخرية 
العراقي���ني يف مواقع التوا�سل الجتماعي 

من "الفراغ الد�ستوري".
وفيما يلي ن�ش التقرير دون ت�سرف:  

بانتهاء يوم الأحد 22 كانون الأول، انتهت 
املهلة الد�ستورية املمنوحة للرئي�ش العراقي 
برهم �سالح، وهي 15 يومًا، لتكليف رئي�ش 
وزراء جدي���د خلف���ًا للم�ستقي���ل ع���ادل عب���د 
املهدي، من دون تكليف اأي مر�سح، ما اأوقع 
الب���الد يف ح���ال ف���راغ، يو�س���ف م���رة باأنه 
د�ستوري واأخرى حكومي وثالثة �سيا�سي، 
و�سط ت�ساوؤلت عديدة عن اآثاره وما ميكن 

اأن يرتتب عليه.
ووفقًا ملراقبني، فقد بداأت حملة التحذير من 
اآثار ه���ذا الفراغ، عندم���ا تراجعت حظوظ 
مر�س���ح حتالف البناء، املدع���وم من اإيران، 
ق�س���ي ال�سهي���ل، يف نيل التكلي���ف بت�سكيل 
احلكوم���ة اجلديدة، لكن الف���راغ حل فعاًل، 
م���ن دون اأن تتعطل اأي موؤ�س�سة تنفيذية اأو 

�سيا�سية به.

فراغ �سيا�سي
من وجه���ة نظر �سا�سة وخرباء، فاإن ما ميّر 
ب���ه العراق الي���وم هو ف���راغ �سيا�سي فقط، 
ومعناه هو ف�س���ل الأحزاب يف اإبرام اتفاق 
�سيا�س���ي، ول يرتت���ب علي���ه اأي اآثار يف ما 

يتعلق مبوؤ�س�سات الدولة وطبيعة عملها.
ويقول القيادي يف حتالف القوى العراقية 
الد�ستوري���ة  احلي���اة  “يف  امل���ال  حي���در 
ف���راغ  ا�سم���ه  �س���يء  يوج���د  ل  العراقي���ة، 
العم���ل  انته���اء  يعن���ي  ال���ذي  د�ست���وري، 
بالد�ست���ور ب�سب���ب الفراغ الن���اجت من عدم 
تطبيقه”، مو�سحًا “لدينا خرق د�ستوري، 
وه���ذا اخلرق ل يرت���ب اأي اأث���ر قانوين اأو 
د�ست���وري”. وبالن�سب���ة للم���ال، ف���اإن “عدم 
تكلي���ف رئي�ش اجلمهورية مر�سحًا لت�سكيل 
احلكومة �سمن املدة الد�ستورية، لن يحدث 
فراغًا د�ستوريًا واإمن���ا ي�سكل خرقًا معدوم 

الأثر”.

ثغرات د�ستورية
ويع����زو كثريون الإ�سكالي����ات التي تعاين 
منه����ا العملي����ة ال�سيا�سية يف الع����راق اإىل 
اأح����زاب  ت�ستغله����ا  د�ستوري����ة،  ثغ����رات 

�سيا�سية لتحقيق م�سالح خا�سة.
ويق����ول النائب  فائ����ق ال�سيخ عل����ي، الذي 
تق����دم ر�سميًا لرئي�����ش اجلمهورية باأوراق 
تر�سح����ه ملن�س����ب رئي�����ش ال����وزراء “ملء 
ال�ساح����ات باملتظاهري����ن اأه����م م����ن الفراغ 
الد�ست����وري”، موؤك����دًا اأن “ ل �سوت يعلو 
عل����ى �س����وت ال�سع����ب”.  اأ�س����اف ال�سي����خ 
عل����ي “حينم����ا تعلو الأ�س����وات هادرة يف 
ال�ساح����ات وال�سوارع، ين����زوي الد�ستور 
نواق�س����ه  ي�سل����ح  عم����ن  باحث����ًا  جانب����ًا 
وق�س����وره”، معت����ربًا اأن “ ال�سع����ب ف����وق 

الد�ستور…  ال�سعب م�سدر ال�سلطات”.
به����اء الأعرج����ي، نائ����ب رئي�����ش ال����وزراء 
اأن  ب����دوره،  ي����رى،  ال�ساب����ق،  العراق����ي 
“ الفراغ الد�ستوري كذبة طاملا اأن النظام 
يف العراق برملاين، واأن دورته احلالية مل 
تنته وفق����ًا للمدد الد�ستوري����ة”، وبح�سب 
امله����دي  عب����د  حكوم����ة  ف����اإن  الأعرج����ي، 
“�ستبقى لت�سريف الأعمال اليومية حلني 

ت�سكيل حكومة جديدة”.

ا�ستمرار ت�سريف االأعمال
ويق����ول اخلبري الد�ستوري علي ال�سريفي 
اإن انق�س����اء املهل����ة الد�ستوري����ة م����ن دون 
تكليف يعني ا�ستمرار حكومة عبد املهدي 
امل�ستقيل����ة يف ت�سري����ف الأعم����ال ملا تبقى 
من مهل����ة ال�سه����ر املحدد لت�سكي����ل حكومة 
جديدة، مو�سحًا اأن انتهاء ال�سهر من دون 
تكلي����ف رئي�����ش وزراء جدي����د يوجب نقل 
ال�سلطات التنفيذي����ة لرئي�ش اجلمهورية، 
ملدة 15 يومًا، يجري خاللها تكليف رئي�ش 
وزراء جديد، ويف حال غاب الرئي�ش لأي 
ظرف، فاإن الد�ستور يجيز لرئي�ش جمل�ش 
الن����واب اأن يح����ل حمل����ه، عل����ى اأن يجري 

انتخاب خليفة له خالل 30 يومًا.
املراك����ز  �ستبق����ى جمي����ع  املعن����ى،  وبه����ذا 
القانونية م�سغولة ب�سكل اأ�سويل، بغ�ش 
النظر ع����ن الأ�سخا�ش الذي����ن ي�سغلونها، 

واجلهات التي ر�سحتهم.

ردود �ساخرة
لهذا ال�سبب، فهمت حمل����ة التخويف التي 
قاده����ا حتال����ف البن����اء، عل����ى اأنه����ا فّزاعة 
يراد م����ن خالله����ا ا�ستثم����ار ال�س����ارع �سد 

رئي�����ش اجلمهوري����ة، كي ي�سم����ي ال�سهيل 
مكلف����ًا بت�سكي����ل احلكومة اجلدي����دة، لكن 
اخلط����ة تواج����ه عقبات كبرية حت����ى الآن. 
وقوبل����ت التحذي����رات من الف����راغ بحملة 
ا�ستهزاء يف مواقع التوا�سل الجتماعي، 
واعتربها البع�ش دلياًل على القطيعة بني 
ال�س����ارع العراقي املحت����ج بحثًا عن وطن، 
وب����ني ق����واه ال�سيا�سية الت����ي تعمل لأجل 

م�ساحلها اخلا�سة.
الباح����ث واملعل����ق ال�سيا�س����ي منق����ذ داغر 
ناق�ش فكرة الف����راغ، انطالقًا من فكرة اأنه 
م�س����در للقلق ال�سيا�س����ي وال�سعبي، وقال 
الد�ستوري؟  الفراغ  الدول  “ملاذا تخ�س����ى 
ك����ي ل تخ����رب الدميقراطي����ة، وه����ي )يف 
الع����راق( خربان����ة، كي ل ينفل����ت ال�سالح، 
وه����و منفلت، كي ل يعم الف�ساد، وهو عام 
ويتمدد”، وخل�����ش اإىل القول اإن املبتل ل 

يخ�سى املطر.
و�سط ه����ذه الأج����واء، تداول����ت ح�سابات 
ن�سط����اء ومدون����ني على مواق����ع التوا�سل 
الآث����ار  يت�سم����ن  من�س����ورًا  الجتماع����ي 
الوهمي����ة الت����ي تركها الف����راغ الد�ستوري 
عل����ى الواقع العراق����ي، ويج�س����د �سخرية 
ال�س����كان املرة م����ن ف�سل الأح����زاب الدينية 

يف حتقي����ق حل����م الدول����ة املزده����رة، على 
الرغم من الإمكانيات الكبرية التي حتتكم 

عليها البالد.

بالزا” “�سخيل 
وج����اء يف املن�س����ور “يف �ساعت����ه الأوىل، 
الف����راغ الد�ست����وري يف الع����راق يت�سب����ب 
يف تاأجي����ل اإط����الق �س����اروخ �س����اله )ا�سم 
م�س����وؤول عراقي( الرهي����ب الناقل لالأقمار 
ال�سناعي����ة لإ�سع����ار اآخ����ر”، م����ع “توق����ف 
�سام����ل ل�سبكة القط����ارات وميرتو الأنفاق 
والط����رق ال�سريع����ة واجل�س����ور العمالق����ة 
العراقي����ة”. ويق����ول املن�س����ور اأي�س����ًا اإنه 
“الغوا�س����ة  ب�سب����ب الف����راغ الد�ست����وري 
فدعة تعلن توقفها عن اخلدمة لعدم وجود 
رئي�ش وزراء مت�سي باأم����ره، ومواطنون 
بح����رية  يف  توقفه����ا  عملي����ة  يوثق����ون 
اجلادرية”، و”حاملة الطائرات ت�سواهن 
تطف����ئ حمركاتها وتتوقف عن احلركة يف 

املحيط الهادي”.
املن�س����ور اأ�س����اف اأن الف����راغ ت�سب����ب يف 
“توق����ف العمل ببناء ب����رج �سخيل بالزا 
ال����ذي كان من املتوقع افتتاحه مطلع العام 

املقبل بارتفاع ي�سل اىل كيلومرتين”.

المطر.." من  يخاف  ما  "المبلل 
الندبندنت: هكذا �ضخر العراقيون من "نكتة " الفراغ الد�ضتوري

ــب ــي ــج ــع ال تكه"  و"تــــــــك  حـــديـــقـــة  عـــلـــو�ـــض  حـــكـــايـــة 
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موجز اأنباء �ساحات االحتجاج

 د. علي املرهج 

م����ن املوؤك����د اأن خروج مظاه����رات يف املناطق 
الغربية �سد احلكومة بُرمتها �سُيف�سر طائفيًا، 
ولك����ن األ تظن����ون مع����ي اأن خروجكم رافعني 
�س����ور ال�سا�سة الفا�سدي����ن الذين يدعون كذبًا 
وزورًا اأنهم مُيثلون ال�سّنة ول ميثلون �سوى 
اأنف�سه����م، �سار �س����رورة حُتتمه����ا مقت�سيات 
حت����ول بو�سلة الوع����ي املجتمع����ي نحو بناء 

هوية وطنية؟!.
اخلنج����ر  مث����ل:  واح����د  معقول����ة  يعن����ي 
واحللبو�س����ي والكرب����ويل وم�سع����ان ل����و اأبو 
م����ازن ي�ستاه����ل ي�س����ري ممث����ل لل�سّن����ة )�ُسنة 
ال�سلط����ة(؟!، كما ل يلي����ق بال�سيعة ان ميثلهم 
الفا�س����دة  بحكومت����ه  عبدامله����دي(  )ع����ادل 
والقاتلة، بل وحتى امليلي�سيات امل�سلحة التي 
ورطته بال�ستهانة بدماء �سباب بعمر الورد.

م����ن  الهزيل����ة  مبواقفه����م  التندي����د  ينبغ����ي 
ق�ساي����ا املجتمع العراق����ي اأوًل وق�سايا اأبناء 
مذهبهم من النازح����ني واملُغيبني واملغدورين 

وووو...
الغربي����ة  املناط����ق  يف  ال�سب����اب  خ����رج  ل����و 
باعت�سامات �سلمية يرفعون بها �سور هوؤلء 
الفا�سدي����ن مكت����وب عليه����ا ه����وؤلء  ال�سا�س����ة 
ل ميثلون����ا األ يدف����ع موقفه����م ه����ذا باجت����اه 
الع����راق. وتعجي����ل اخلال�����ش  دع����م حتري����ر 
م����ن ف�س����اد �سا�س����ة ال�سلط����ة وُيزي����د التالح����م 
الوطن����ي واأوا�س����ر املحبة بني ابن����اء الوطن 
الواح����د وُيحق����ق احللم باإعادة بن����اء )الهوية 

الوطنية(؟!...
طبعًا اإذا تخ����رج بالتظاهرات ت�سب احلكومة 
ت�س����ري طائف����ي، ب�����ش اطل����ع لرف�����ش �سا�س����ة 
ال�سّنة الفا�سدين الذين باعوا الوطن من اأجل 
مكا�سب ومغ����امن �سخ�سية ل نفع فيها للوطن 

ول لأبناء املذهب!
واأمتن����ى ان ي�سارك الك����رد اأخوانهم يف تاأييد 

مطاليبهم ولو بتجمعات ب�سيطة!.
الق�سية اليوم هي ق�سية وطن ل ق�سية ف�ساد 
جماع����ة ال�سلط����ة م����ن ال�سيع����ة تخ����رج عليهم 

جماهريهم من فرط ف�سادهم!.
ومل يرفع املتظاهرون اليوم �سعار )قادمون يا 
بغداد( كاأنه تهديد، اإمنا بغداد تنتف�ش وباقي 
حمافظ����ات اجلن����وب معها وجل اأه����ل العراق 
وجماهريه����ا  �سبابه����ا  �سع����ار  لأن  يوؤيدوه����ا 

)نريد وطن(، والوطن للجميع.
فكل ال�سا�سة فا�سدون وهم يعرتفون بهذا.

اأف�سل حياة  ي�ستحق  #العراق 

لن�ضتعيد الوطن 
ونعمل على بناء 
الهوية الوطنية

 »2« قــــــار  ذي  ــــرات  ــــاه ــــظ ت يــــومــــيــــات 

 ذي قار / ح�سني العامل

انطلقت تظاهرات اليوم الثاين  من تظاهرات 
ت�سرين   2 الرب��ع��اء  ي��وم  ق��ار  ذي  يف  ت�سرين 
و���س��ط  احل��ب��وب��ي  ���س��اح��ة  م���ن   2019 الأول 
اليوم  م��ن  اأك��رب  م�ساركة  و�سهدت  النا�سرية 
ال�سابق رغم القمع الذي واجهته تظاهرات يوم 
ال�سطرة  اأق�سية  من  كل  �ساركت  كما  الثالثاء 
والن�سر  والرفاعي  والدواية  ال�سيوخ  و�سوق 
التي  بالتظاهرات  اأخ���رى  اإداري����ة  ووح����دات 
جوبهت بالقوة املفرطة وا�سفرت عن ا�ست�سهاد 
7 اأ�سخا�ش وجرح اأكر من 110 اأ�سخا�ش من 

املتظاهرين ف�ساًل عن ع�سرات املعتقلني .
و�سط  الربعاء  يوم  لتظاهرة  التح�سيد  جرى 
الذين  املتظاهرين  م��ع  كبري  �سعبي  تعاطف 
من  الأول  اليوم  يف  دم��وي  قمع  اىل  تعر�سوا 
امل�ساركة  م��ن زخ��م  زاد  م��ا  ال��ت��ظ��اه��رات وه��و 
يف  م�����س��ارك   1000 م��ن  لريتفع  اجل��م��اه��ريي��ة 
تظاهرات اليوم الأول مبركز مدينة النا�سرية 
اىل 1500 م�سارك يف اليوم الثاين هذا ناهيك 
تظاهرات  يف  املتظاهرين  مئات  م�ساركة  عن 

الأق�سية والنواحي التابعة للمحافظة.  
�ساعة  اأقل من ن�سف  بعد  التظاهرات  و�سهدت 
م��ن ان��ط��الق��ه��ا م��ن ���س��اح��ة احل��ب��وب��ي ب��اجت��اه 
لتفريقها  قار اىل حماولت  مبنى حمافظة ذي 
م��ن ق��ب��ل ال���ق���وات الأم��ن��ي��ة ال��ت��ي ك��ان��ت اأك��ر 
ا�ستعدادا وتنظيمًا من ال�سابق حيث انت�سرت 
ال��ط��وارئ  واأف�����واج  ال�سغب  مكافحة  ق���وات 
الأجهزة  عنا�سر  عن  ف�ساًل  املحلية  وال�سرطة 
ال�ستخباراتية وامللثمني على امتداد خط �سري 
التظاهرات ، وهو ما اأدى اىل مواجهات عنيفة 
بني القوات الأمنية واملتظاهرين دارت رحاها 
والنيل  واحل��ب��وب��ي  الكورني�ش  ���س��وارع  يف 
و�سارع ع�سرين و�سط مدينة النا�سرية ، حيث 
ال�سرطة وعنا�سر مدنية من  ا�ستخدمت قوات 
امللثمني الر�سا�ش احلي والقن�ش وقنابل الغاز 
الهراوات  ا�ستخدام  عن  ف�ساًل  للدموع  امل�سيل 
املتظاهرون  ا�ستخدم  فيما   ، ال�ساخن  وامل��اء 
احلجارة و ) امل�سيادة ( والدعبل ملواجهة تقدم 

القوات التي تهاجم ح�سودهم.
والرمي  القن�ش  واعمال  املواجهات  وا�سفرت 
من  اأ���س��خ��ا���ش   7 ا�ست�سهاد  ع��ن  ال��ع�����س��وائ��ي 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن وامل��دن��ي��ني وك���ذل���ك ع��ن�����س��ر من 
مانع  علي  �سيف  ال�سهداء  بني  ومن   ، ال�سرطة 
ونا�سر ك�سي�ش وزير وال�سيدلين مهند كامل 
�سعد  و�سعود  رم�سان  ح�سني  و�سياء  م�سكور 
غالب  وفرحان  كركو�ش  ج��واد  وقا�سم  من�سد 
فرحان ، فيما جتاوزت اأعداد امل�سابني ال� 110 

اأ�سخا�ش .
ال��ت��ظ��اه��رات  �سحايا  اأع����داد  ارت��ف��اع  وي��ع��ود 

وا�ستخدام  النريان  كثافة  اىل  اليوم  ه��ذا  يف 
الر�سا�ش احلي ف�سال عن الندفاع الكبري لدى 
املتظاهرين ال�سباب الذين ابدوا ب�سالة منقطعة 
النظري يف مواجهات قوات ال�سرطة وامللثمني 
وكذلك يف مواجهة حماية مقر منظمة بدر الذين 
الر�سا�ش  برمي  القوة  ا�ستخدام  يف  اأفرطوا 
يف  جتمعوا  الذين  املتظاهرين  باجتاه  احلي 
املنظمة لالحتجاج على  اأم��ام مقر  الأم��ر  ب��ادئ 
ا�ستهدافهم من قبل عنا�سر حمايتها حيث �سقط 
ومع   ، و�سهيد  جريح  بني  ال�سحايا  ع�سرات 
وعنا�سر  املتظاهرين  ب��ني  املواجهة  ا�ستداد 
مقر  اقتحام  اىل  املتظاهرين  اندفع  احلماية 
منظمة بدر وحرقه انتقامًا لل�سحايا من رفاقهم 
للحرق  املنظمة  ا�ستعالمات  تعر�ست  حيث 
وكذلك مكتب النائب رزاق حميب�ش ال�سعداوي 

الذي كان �سمن مقر املنظمة املذكورة.
عن  مبناأى  الثاين  اليوم  تظاهرات  تكن  ومل 
العتقالت حيث قامت القوات المنية باعتقال 
اأو  املواجهات  اأثناء  املتظاهرين  من  الع�سرات 
النا�سط  املعتقلني  ب��ني  وم��ن   ، تفريقها  اأث��ن��اء 

املدين حيدر فليح الذي اعتقل من قبل عنا�سر 
فوج الطوارئ قرب مبنى املحافظة ومن ثم مت 
من  اخر  عدد  مع  البلدة  �سرطة  مركز  اىل  نقله 

املعتقلني.
وي�سري بع�ش املعتقلني اىل عدة اأماكن لعتقال 
وف��وج  ال��ب��ل��دة  �سجن  بينها  م��ن  امل��ت��ظ��اه��ري��ن 
ومكافحة  ال�ستخبارات  ومديرية  ال��ط��وارئ 
الرهاب وا�ستخبارات قيادة عمليات الرافدين، 
فيما يتحدث البع�ش منهم عن تعر�ش عدد من 
املعتقلني يف مقر ا�ستخبارات النا�سرية الكائن 
على  واإرغامهم  للتعذيب  املحلية  الإدارة  قرب 

العرتاف على ا�سماء املتظاهرين.
33 متظاهرًا  اأع��ل��ن ع��ن الإف���راج ع��ن  يف ح��ني 
اليوم  تظاهرات  يف  اعتقالهم  بعد  قار  ذي  يف 

الأول.
و�سهدت تظاهرات يوم الربعاء يف مركز مدينة 
النا�سرية اأعمال حرق طالت مبنى حمافظة ذي 
تظاهرات  �سهدت  فيما   ، بدر  منظمة  قار ومقر 
بعد  ال�ستخبارات  مقر  ح��رق  ال�سطرة  ق�ساء 
بجروح  لالإ�سابة  املتظاهرين  من  عدد  تعر�ش 

 ، املذكور  الق�ساء  يف  التظاهرات  تفريق  عند 
يف  اأم��ا   ، الإ�سالمية  احلركة  مقر  حرق  وكذلك 
للمتظاهرين  كانت  فقد  ال�سيوخ  �سوق  ق�ساء 
والأبنية  الأح��زاب  مقرات  على  وا�سعة  �سولة 
تيار احلكمة  مقرات  احلكومية حيث مت حرق 
ومقر  ال�سيوعي  احلزب  ومكتب  بدر  ومنظمة 
املتظاهرين  واج��ه  ال��ذي  احل��ق  اأه��ل  ع�سائب 
خم�سة  ا���س��ي��ب  ح��ي��ث  احل����ي  ب��ال��ر���س��ا���ش 
الأمنية  وال��ق��وات  املتظاهرين  م��ن  اأ�سخا�ش 
اأبنية حكومية  ، كما مت حرق  بجروح خمتلفة 
يف الق�ساء املذكور من بينها مبنى القائمقامية 
واملجل�ش البلدي ومبنى بلدية �سوق ال�سيوخ، 
فيما قام املتظاهرون يف ق�ساء الدواية باحراق 

مبنى املجل�ش البلدي .
وامل��واج��ه��ات  ال��ع��ن��ف  اأع��م��ال  ت�ساعد  واإزاء 
فر�ش  ق���ار  ذي  يف  املحلية  احل��ك��وم��ة  ق���ررت 
ال�ساعة  بدءًا من  النا�سرية  للتجوال يف  حظر 
جلنة  ت�سكيل  عن  اأعلنت  كما   ، م�ساء  الثامنة 
رفيعة للتحقيق يف اأحداث العنف التي رافقت 
التظاهرات ، فيما اأُعلن عن توجه رئي�ش اأركان 

اجلي�ش اىل حمافظة ذي قار وعقد موؤمتر اأمني 
جمل�ش  عقد   حني  يف  ال�سرطة،  قيادة  مقر  يف 
حمافظة ذي قار اجتماعه الدوري لبحث ملفي 
اأوف��دت  فيما   ، الأرب��ع��ني  وزي���ارة  التظاهرات 
لبحث  امل��ح��اف��ظ��ة  اىل  ف��ري��ق��ًا  ال�سحة  وزارة 

حاجتها من الأدوية والكوادر ال�سحية.
الثاين  اليوم  تظاهرات  يف  امل�ساركون  ورف��ع 
���س��ع��ارات ت��ط��ال��ب ب��اإ���س��ق��اط ال��ن��ظ��ام وت��وف��ري 
اخلدمات وفر�ش العمل وحما�سبة الفا�سدين،  
يريد  )ال�سعب  قبيل   م��ن  هتافات  رددوا  كما 
اإ�سقاط النظام( و ) امللعب هذه امللعب قنا�سك 
ردتنه  ما   ، امللعب  الطبينه  احنه   ( و   ) وينه 
ما  الفا�سدة  احلكومة  ه��اي   ( و   ) القنا�سات 
و   ) نعيدها  ، والواحد وت�سعني والله  نريدها 
 ) بيه  النلعب  وحنه  امللعب  ال�س�سنه  احنه   (
اأه��ايل  ردد  فيما   ،  ) ويانه  ملعب  مالك  رد   ( و 
ال�سطره  وعد  هذا  وعد  هذا   ( ال�سطرة  ق�ساء 
 ، بغداد  يا  ب��زودچ  فوتي   ( و   ) بعد  ت�سكت  ما 
ال�سطرة حزام بظهرچ ( و ) مو منه وبينه املا 

يطلع يتظاهر (.

• الديوانية 
جامعة القاد�سية تو�سد اأبوابها.. 

اأغلق طلب���ة، اأم�ش الثالثاء، جامع���ة القاد�سية �سمن 
فعالي���ات الإ�س���راب الع���ام، كما عربوا ع���ن رف�سهم 

تعيني عمداء جدد “وفق مبداأ املحا�س�سة”.
وذكر �سهود عيان   اأن الطلبة منعوا دخول الأ�ساتذة 
م���ع  بالتزام���ن  اإىل احل���رم اجلامع���ي،  واملوظف���ني 
اإ�س���راب طالب���ي ينف���ذه طلب���ة اآخ���رون يف �ساح���ة 

ال�ساعة و�سط مدينة الديوانية.
واأ�س���اف، اأن الطلب���ة اأعلن���وا رف�سه���م تعيني عمداء 
جدد للجامعات “وفق مب���داأ املحا�س�سة التي يحتج 

ال�سبان �سده”.
م���ن جهة اأخرى، اأغلقت جمموع���ة تطلق على نف�سها 
“فوج مكافحة الدوام”، عددًا من الدوائر احلكومية 
غري امللتزم���ة بالأ�سراب الع���ام، موؤكدين يف الوقت 
ذاته رف�سهم املطلق لأي حماولة من �ساأنها “تذويب” 

التظاهرات اأو الذهاب بعيدًا عن مطالب ال�سعب.

• كربالء 
دعوات لم�سيرات طالبية موّحدة  

دعت تن�سيقي����ات تظاهرات طالب املدار�ش 
اأم�����ش  الثالث����اء اإىل م�س����رية  يف كرب����الء 

طالبية موحدة يف املحافظة.
واأف���ادت م�سادر ب���اأن " الطلب���ة يعتزمون 
باخلروج يف تظاهرة موحدة لكافة مدار�ش 

املحافظة اليوم العا�سرة �سباحًا".
له���ذه  الدع���وات  ب���داأت   " اأن  واأ�ساف���ت 
امل�س���رية املوؤي���دة للتظاه���رات ي���وم اأم�ش 
الثن���ني عندم���ا رفع���وا لفت���ات توؤكد على 

الدعوة لها".
ه���ذا و�سهدت كربالء اأم����ش  الأول الثنني 
قط���ع اأغلب الط���رق احليوي���ة التي حتيط 
ت�سعيدي���ة  خط���وة  يف  املدين���ة،  مبرك���ز 
من�س���ب  مر�سح���ي  لرف����ش  للتظاه���رات 

رئا�سة الوزراء .

• الب�ضرة 
ال طريق اإلى الميناء ومديرية 

التربية مغلقة

قطع���ت ح�سود،  اأم����ش الثالث���اء، الطريق 
الزب���ري  اأم ق�س���ر وخ���ور  نح���و مين���اءي 
تر�سي���ح  عل���ى  احتجاج���احَ  الب�س���رة،  يف 
الت���ي  املوا�سف���ات  حتم���ل  ل  �سخ�سي���ات 
ا�سرتطها املتظاه���رون يف رئي�ش الوزراء 

املقبل.

“متظاهري���ن  اإن   ، وق���ال م�س���در حمل���ي 
قطع���وا طري���ق مين���اءي اأم ق�س���ر وخ���ور 
الزبري اأمام املركب���ات و�ساحنات الب�سائع 

واملوظفني”.
واأو�س���ح امل�س���در اأن “املتظاهرين قاموا 
اأي�س���ًا بغلق مديرية الرتبي���ة و�سط مدينة 

الب�سرة”.

• ذي قار 
عّداد  ال�سهداء  يرتفع اإلى 100 ..  

عبداهلل الخيكاني يفارق الحياة

اأفاد م�س���در طبي يف دائرة �سحة ذي قار، 
، ب���اأن �ساب���ًا يف الع�سريني���ات م���ن عم���ره 
ت���ويف اليوم جّراء اإ�سابت���ه يف تظاهرات 

املحافظة.
الل���ه  عب���د  “ال�س���اب  اإن  امل�س���در،  وق���ال 
م�ست�سف���ى  يف  اأم����ش  ت���ويف  اخلي���كاين 
زي���ن العابدين يف كربالء بع���د اأن مت نقله 

لإ�سابته البالغة يف منطقة الراأ�ش”.
وبعد وفاة اخلي���كاين، ارتفع عدد �سحايا 
تظاهرات حمافظ���ة ذي قار اإىل 100 قتيل 

منذ انطالقها مطلع ت�سرين الأول.
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يوميات �ساحة التحرير

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

�ضاطئ التحرير..  متنف�ض املنتف�ضني على �ضفاف دجلة
 متابعة االحتجاج 

وخلف القم���ع الذي تعر�ش له املحتجون 
46٠ قتي���اًل ونحو ١٥ ال���ف جريح، وفقا 
حل�سيلة اعدته���ا فران�ش بر����ش ا�ستنادا 

اىل م�سادر اأمنية وطبية. 
حالي���ا ال�ساط���ئ يطلق عليه ا�س���م �ساطئ 
التحري���ر، نف���ذه جمموع���ة م���ن ال�سباب 
النا�س���ط جمتمعي���ا. اله���دف الرئي�ش من 
املكان اأن تظهر ب�سكل �سلمي، واأن نعطي 

وجها اآخر للثورة العراقية.  
تقول املتظاهرة اإ�سراء: "اأردنا اأن نحول 
�سلم���ي، نظمن���ا  م���كان  اإىل  امل���كان  ه���ذا 
حمالت والعاب منها ك���رة الطائرة وكرة 

القدم، ي�سارك بها اجلن�سان". 
ويق���ول ال�س���اب عم���ار �س���الح )٢٠ عامًا 
كل  من  )ال�سيا�سي���ون(  قادتن���ا  "حرمن���ا 
وكرامتن���ا،  اأموالن���ا  حقوقن���ا،  �س���يء: 
بب�ساطة هنا نكت�سف طعم احلرية"، على 
هام�ش احتجاج���ات مطلبية انطلقت منذ 
اأك���ر م���ن �سهري���ن وتدع���و اإىل "اإ�سقاط 

النظام".
عل���ى ال�سف���ة ذاته���ا، كان عل���ي، متظاهر 
يوا�س���ل  ومفل����ش،  العم���ل  ع���ن  عاط���ل 
امل�ساركة يف الحتجاج���ات التي خرجت 
ببغداد وم���دن جنوب الع���راق منذ بداية 

ت�سرين الول/اكتوبر.
ويقول هذا ال�ساب وهو ي�سحب قدمه من 
الرم���ل ليوا�سل لعب الك���رة، "لي�ش لدينا 
�س���يء نخ�سره، ل���ن نتحرك حت���ى يرحل 

الل�سو�ش املوجودون يف ال�سلطة".
وينت�سر هوؤلء املتظاهرون ال�سباب على 
هذه ال�سفة القريب���ة من �ساحة التحرير، 
التي تعد "املعقل" الرئي�ش لالحتجاجات 

يف العراق. 
وو�س���ف �سح���ايف اكتف���ى بذك���ر اأ�سم���ه 
الول علي، املكان بالقول "هذا هو املكان 
الذين جند فيه �سر بداية الحتجاجات".

اأق���ل  "التح�سي���د  بح�س���رة  وا�س���اف 
وتغلغ���ل  تغ���ريت  الروؤو����ش  )الي���وم(، 
عنا�س���ر امليلي�سي���ات واجلوا�سي����ش بني 
املتظاهري���ن"، م�س���ريا اىل تزاي���د تاأثري 
موؤي���دي التي���ار التاب���ع للزعي���م ال�سيعي 

مقتدى ال�سدر.
وخلف القم���ع الذي تعر�ش له املحتجون 
46٠ قتي���اًل ونحو ١٥ ال���ف جريح، وفقا 
حل�سيلة اعدته���ا فران�ش بر����ش ا�ستنادا 

اىل م�سادر اأمنية وطبية.
ميتد هذا ال�ساطئ الذي يقع على اجلانب 
ال�سرقي من نهر دجلة، بني ج�سري ال�سنك 
واجلمهورية وتنت�سر قوات اأمنية قطعت 
اجل�سرين املوؤديني اىل املنطقة اخل�سراء 

ال�سديدة التح�سني.

وميتد على مقربة من املكان �سارع الر�سيد 
الذي يت�سمن منازل بغدادية قدمية بنيت 
بطريقة تعرف ب�"ال�سنا�سيل" تخرج منها 
�سرفات خ�سب مطرزة تذكر باأجماد بغداد 

القدمية، لكنها باتت اليوم �سبه منهارة.
ويف ال�س���ارع نف�سه، مب���ان حديثة ت�سوه 
منظ���ره العري���ق، كم���ا و�سع���ت حواجز 
خر�ساني���ة هن���ا وهن���اك، لكنه���ا غطي���ت 
بر�سوم ت���روي اأحالم ومطالب املحتجني 

.

وتتح���رك ب���دون انقطاع عرب���ات "التوك 
باألوانه���ا  العج���الت  الثالثي���ة  ت���وك" 
بات���ت  والت���ي  وال�سف���راء،  احلم���راء 
اأيقون���ة التظاه���رات ملا تقدم���ه من خدمة 
ت�ستخ���دم  كان���ت  بعدم���ا  للمتظاهري���ن، 
للتنق���ل يف الحي���اء الفق���رية فق���ط م���ن 

بغداد.
وانت�س���رت عل���ى ال�سف���ة نف�سه���ا مقاب���ر 
غطي���ت باأع���الم الع���راق و�سع���ت حولها 
زه���ور ا�سطناعية، وقمي�ش ملطخ بالدم 

يذك���ر ب�"ال�سه���داء" الذي���ن �سقطوا خالل 
الحتجاج���ات. ورفع���ت �س���ور بع�سه���م 
عل���ى خيام ي���اأوي اليها متظاه���رون عند 
اللي���ل.  كم���ا و�س���ع يف م���كان قريب علم 

للعراق. 
يف مكان اآخر، و�سعت لفتة عليها عبارة 
النفاي���ات عل���ى الر����ش"،  "ع���دم رم���ي 
كدع���وة للجميع اىل املحافظة على نظافة 
ال�ساطئ، بهدف زرع روح مدنية من اأجل 
"العراق اجلديد"، على الرغم من انت�سار 

القمامة يف املكان.
وي�ستذك���ر اأمي���ن احد �سكان بغ���داد قائاًل 
اأحد كان  ! ل  الو�س���ع خطريًا جدا  "كان 

ي�سل اىل هنا يف املا�سي".
الي���وم، ا�ستع���اد اجليل ال�س���اب ال�ساطئ 
ليع���رب ع���ن طموحات���ه امل�سروع���ة ع���رب 
ج���دران  عل���ى  و�سع���ت  كث���رية  لفت���ات 

بع�سها مهمل ومت�سخ. 
وجتم���ع �سباب ي�ستمع���ون لأغان عراقية 
"حبي���ت"،  بينه���ا راب عراق���ي بعن���وان 

واأعل���ن عن م�سابقة لرق�سة "هيب هوب" 
عل���ى مي���دان مفرو����ش باحلج���ارة، فيما 
وقف �سابان بع�س���الت مفتولة يتحركان 

باجتاه من ي�سفق لهم.
ميثل ال�سباب، وخ�سو�سا الذكور، غالبية 
املحتجني، وبينهم فقراء مثل �سفيان )٢6 
عاما(، امل�ساب ب�سل���ل الطفال يف احدى 
ذراعيه، ومل يح�سل ابدًا على اي رعاية. 
ويوؤم���ن ه���ذا ال�س���اب ب���اأن التظاه���رات 

حياته. �سيء" يف  كل  "�ستغري 

 ما�ش القي�سي

يف موقف طريف وانا اجل�ش يف 
خيمة من خيم نفق التحرير، 
احتدث مع بع�ش ال�سباب حول 

ق�س�ش رفاقهم ال�سهداء، واالو�ساع 
الراهنة، اقرتب �سخ�ش كان 

يحت�سي ال�ساي بالقرب منا، حني 
�سمع حوارنا م�ساركا باحلديث 

دون اي مقدمات، حتى اعتقدت 
بانه على معرفه بهم، توجه الينا 
لي�سارك باحلديث موؤكدا معلومة 

قالها احدهم وهو يحكي لنا واقعة 
ا�ست�سهاد �سديقه، قائال:" نعم، 

انهم الع�سائب!".

باهر من مدين����ة املو�سل، ام الربيعني كما يحلو 
لن����ا ان ن�سميه����ا، يبلغ من العم����ر ٢٢ عاما، اكمل 
الثانوية وترك درا�سته ليعمل حدادا ويعني اهله، 
متواج����د وم�سارك يف ثورة ت�سرين منذ بدايتها 

يف الول م����ن اكتوبر، ويحدثنا عن نف�سه قائال: 
"انا من املو�سل كنت �ساكنا يف اجلانب المين 
منذ طفولت����ي  قرب اجلامع الكب����ري هناك و�سط 
بيئة خمتلطة من ال�سنة وامل�سيحيني والكراد"، 

وعن عالقته مبن يختلف عنه يف الهوية الدينية 
او العرقي����ة يق����ول: "كان لدي �سدي����ق م�سيحي 
ا�سم����ه )ف����ادي( كنت احب����ه كثريا، من����ذ ان كنت 
�سغ����ريا وانا اذهب ملنزله واتناول مما حت�سره 

امه من ماأك����ولت، )نف�سية امو تخبل، فد طيبة( 
كنت اع�سق الذه����اب لديهم، و�سديق اآخر كردي 
ا�سم����ه )جهال����ة( كن����ا ن�ساغب كث����ريا وتاأتي امي 
لتوبخنا، ثم كربن����ا وتفرقنا، كل منا �سق طريقه 

يف احلي����اة"، بلهج����ة م�سالوي����ة  حمبب����ة قريبة 
م����ن القلب ج����دا، وابت�سامة تغ�ش ب����اأمل احلنني 
ملا�����ش طفويل جمي����ل، مل يعرف يوم����ا ما معنى 

الختالف العرقي او الديني.
م����ا يجعل حراكنا الثوري جمي����ل اىل حد الفخر 
كم����ا يقول باه����ر م�ستاأنف����ا حديث����ه، بقوله: "يف 
املظاه����رات جن����د اختالف����ا لونيا عظيم����ا، فنجد 
امل�سيح����ي بجوار ال�سني ابن الفلوجة او دياىل، 
او ال�سيعي ابن النا�سرية او العمارة او الكوت، 
يف ذات اخليم����ة يتبادل����ون احلدي����ث وياأكل����ون 
وي�سحك����ون"، موؤك����دا  عل����ى ع����دم اهمي����ة اي 
اخت����الف، لكنه ينوه على ه����ذا التالحم الخوي 

بني �سباب العراق ابناء الجيال الواعدة.
ام����ا عن الدواف����ع التي جعلت م����ن  باهر م�ساركا 
دائم����ا يف تظاهرات التحري����ر، فيقول: "ال�سبب 
الول بالتاأكيد هو الوط����ن دون اي انتماء اآخر، 
ثم دم����اء ال�سهداء الذين ارتق����وا، ل ميكن لنا ان 
نن�س����ى دماءه����م الطاه����رة"، ويعقب �س����اردا لنا 
حكايت����ه قائ����ال: "من����ذ 8 �سن����وات وان����ا اقيم يف 
بغ����داد، فقد ترك����ت املو�سل بع����د ان فقدت بيتي 
الذي تهدم يف حرب داع�ش، رغم الوعود الزائفة  
ب����ان يت����م تعوي�سنا مالي����ا مبق����دار مليونني من 
قب����ل احلكومة، لك����ن مل نح�سل عل����ى اي �سيء" 
وي�سي����ف �ساخ����را بقول����ه: "نح����ن نعل����م بانه����م 

ل����ن يحرك����وا �ساكنا، م����اذا ن�سرتجي م����ن دائرة 
حكومي����ة ح����ني يتوج����ه اليه����ا املواط����ن تر�سل����ه 
لغريه����ا وهكذا، حتى ت�ستنف����ذ كل طاقته ويعود 

خائبا".
 ب����روح  حما�سي����ة مفعمة بالطاق����ة واحلب يقول 
باهر: "اجل�ش هنا بقربكم انظر لوجوهكم فرحا 
بالتحاور مع ابناء بلدي من خمتلف النتماءات 
ب����كل ب�ساطة، لأننا عراقيون وهذا يكفي، واحب 
ان اوج����ه ر�سال����ة اىل كل العراقي����ني، اهلن����ا يف 
مناط����ق  وكل  والغربي����ة  والفلوج����ة  املو�س����ل 
الع����راق عموم����ا  ي�ساركون يف دع����م التظاهرات 
ان  اىل  منوه����ا  اجلامع����ات"  يف  ويعت�سم����ون 
و�سائل العالم املحلي����ة خا�سة ل تنقل احلقائق 
به����دف زرع الفنت ب����ني اطياف ال�سع����ب العراقي 
يف �سبي����ل ايق����اف الث����ورة. ويوج����ه ن����داء اىل 
املتظاهري����ن منا�سدا اياه����م: "ارجوكم حافظوا 
�ساح����ات  وكل  التحري����ر  �ساح����ة  نظاف����ة  عل����ى 

العت�سام، ل ترموا الو�ساخ هنا وهناك".
كف����ى دم����اًء، م����ا م�سكل����ة عزرائي����ل معن����ا نح����ن 
العراقي����ني؟!"، هك����ذا خت����م باهر الثائ����ر حديثه 
ب�سحك����ة �ساخ����رة مغلف����ة ب����الأمل، موجع����ة تلك 
ال�سح����كات الت����ي نطلقه����ا ونح����ن نتح����دث ع����ن 
ماآ�سينا، كوارثنا يف وطن ندفع على ار�سه ثمن 

انتمائنا. 

باهــر ابــن املو�ضــل، متظاهــر مفعــم بالن�ضــاط واحليويــة كاأبيــه العــراق

اأعلن متظاه���رو �ساحة التحرير، منذ يوم اأم�ش الأول 
الثن���ني، البدء بحملة الإ�س���راب عن الطعام بالتزامن 
م���ع دخول الب���الد يف ف���راغ د�ست���وري، عق���ب انتهاء 
مهل���ة الرئي�ش لتكلي���ف مر�سح الكتلة الأك���رب لت�سكيل 

احلكومة.
وانت�س���رت �سور لع�سرات املتظاهرين املحتجني وهم 
ي�سعون �سريطًا ل�سقًا على اأفواههم، تعبريًا عن بدء 
الإ�س���راب عن الطعام، مع اقرتاب �ساعة ح�سم اختيار 
رئي����ش ال���وزراء اجلدي���د والت�سوي���ت عل���ى قان���ون 

النتخابات.
وذكر بي���ان للمتظاهرين يف وق���ت �سابق اأن اخلطوة 
النتفا�س���ة،  يف  ال�سلمي���ة  طرقن���ا  "لتطوي���ر  ته���دف 
ولل�سغط عل���ى جمل�ش النواب الذي يجب اأن ي�سوت 
على قانون النتخاب���ات وفق مطالبنا، وال�سغط على 
الرئي����ش بره���م �سالح بع���دم تكليف رئي����ش الوزراء 
املوؤق���ت وف���ق م���ا يريدون���ه ه���م، ب���ل وف���ق �سروطنا 

واملوا�سفات التي طرحتها �ساحات العت�سام".

متظاهرون يوا�ضلون حملة الإ�ضراب عن الطعام احتجاجًا على عدم حتقيق مطالبهم

ت�س��هد �س��فة اأطلق عليها "�س��اطىء التحرير" متتد حلوايل ن�سف كيلومرت مبحاذاة نهر دجلة على مقربة من �س��احة التحرير التي تعد "املعقل" 
الرئي�ش لالحتجاجات يف العراق، ن�س��اطات فنية وريا�س��ية وترفيهية ينظمها �س��باب حقبة ما بعد نظام �سدام ح�سني.  مل يكن ممكنا، يف عهد 
نظام �س��دام ح�س��ني، وال حتى خالل �سنوات العنف الطائفي الذي �سرب العراق، التواجد على هذا ال�ساطىء الذي يقع قبالة املنطقة اخل�سراء 

التي كانت ت�سم الق�سر اجلمهوري واأ�سبحت اليوم مقراً للحكومة والربملان وبعثات دبلوما�سية بينها ال�سفارة االأمريكية . 


