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 وقد اعتادت ال�س���عوب املبتالة بالأنظمة ال�ستبدادية، 
على م�سطل���ح "�ُسجل �سد جمه���ول" لغر�ض التغطية 
عل���ى جرمي���ة مبيتة بق�س���د حكومي، مرتكب���ة من قبل 
اأجهزته���ا معروف���ة دوافعها، للتخل�ض م���ن معار�سيها 
ال�سيا�سي���ن، اأو من فقد �سالحي���ة اخلدمة يف املهمات 
الق���ذرة، اأو �س���ار بق���اوؤه ي�س���كل خط���رًا لطالعه على 

خبايا يقت�سي اأن ُت�سدل عليها �ُسرت الن�سيان.
لك���ن "ُكِت���ب ملجهول"  مل يع���د �ساحلًا لطبق���ة �سيا�سية 
باتت الكبائر بالن�سبة لها ثقافة علنية. وهل ما هو اأكرب 
م���ن جرائم النه���ب وال�سلب والف�س���اد والتعديات على 
املواطنن؟، وبيع الوطن يف �سوق النخا�سة؟. فالبديل 
املتماهي مع هذا ال�سلوك الذي ينطوي على ال�ستفزاز 
م�سطلح���اٍت  نح���ت  يف  ترجمت���ه  يج���د  وال�ستهت���ار 
وت�سمي���اٍت ل تخف���ي الوقائ���ع وامنا حتوره���ا بهدف 
ت�سلي���ل ال���راأي الع���ام. فالدولة كما عربت ع���ن نف�سها 
منذ الول من ت�سري���ن، ومع تتايل الحداث والوقائع 
الجرامي���ة، �س���ارت ل تع���رف، ول ت�سم���ع، ول ترى. 
فالقتل اجلماع���ي، وا�ستهداف املتظاهرين بالر�سا�ض 
احلي، ل عل���م لها مبن ا�سدر ق���رار ا�ستخدامه. مع ان 
الر�سا�ض والقنابل امل�سّيل���ة للدموع ا�ستمرت حت�سد 
مئ���ات الرواح. والقّنا�س���ة "جمه���ويل الهوي���ة" ول 
عل���م لأي م�سوؤول حكومي م���دين او ع�سكري او امني 
بهويته���م وم���ن يقف وراءه���م. وكذلك الم���ر بالن�سبة 

لعمليات الختطاف والعتقال والغتيال.!
 وبع���د ان اأ�سُتهل���ك م�سطل���ح الطرف الثال���ث، وبانت 
حقيقت���ه اأم����ض الول عند اقتح���ام جماع���ة "املختار" 
ا�سح���اب �سولة اجلم���ل التخريبية ل�ساح���ة التحرير. 
وال�سن���ك،  اخل���الين  �ساحت���ا  �سه���دت  الول  واأم����ض 
هجومًا م�سلحًا لقطع���ان ارتكبت جمزرة جديدة بحق 
املتظاهرين ال�سلمين، وتب���ن ان القتل الع�سوائي مت 

جمهول"!. "بر�سا�ض 
 قائ���د عملي���ات بغ���داد يق���ول اإن م���ا جرى �سبب���ه منع 
املتظاهري���ن لنت�سار اجلي����ض ومتو�سعه يف �ساحتي 
اخل���الين وال�سن���ك. ما �سم���ح للر�سا����ض املجهول ان 
ال�سه���داء وامل�ساب���ن. وكاأن حماي���ة  مئ���ات  يح�س���د 
املتظاهري���ن ل تتحق���ق ال اذا �ُسم���ح لق���وات ال�سي���د 
القائ���د بالتمو�سع داخل ال�ساح���ات وبن خيمهم ويف 
طواب���ق املطعم الرتك���ي، وهو ما ي�سه���ل عليه التحكم 
يف كل م���ا يف ال�ساحة. ومع ان قائد العمليات �ساحب 
خ���ربة ودراي���ة بالتح�سين���ات الع�سكري���ة فهو يعرف 
اآمن���ة يف  دائ���رة  املطلوب���ة تتحق���ق يف  ان احلماي���ة 
حمي���ط ال�ساح���ات ولي�ض يف داخلها وه���و ما مل مينع 
املتظاه���رون متو�سع اجلي�ض والق���وات المنية فيه. 
ول يكتف���ي ال�سيد به���ذا التمو�سع ب���ل يريد ان يعرف 
م���ن ميثل هذه ال�ساحات وله �سلط���ة التمثيل والقرار. 
ام���ا وزارة الدف���اع فهي توؤك���د ا�ستمراره���ا بالتحقيق 
يف حرائ���ق املطعم الرتك���ي لن حتقيقاتها مل تتو�سل 
اىل معرف���ة الفاع���ل، لن���ه ق���د يك���ون "ه���اوي حرائق 

جمهول"!.
 ولن احلكوم���ة ل تعل���م، ول تع���رف، ول ت���رى، ف���ان 
ال�سن���ك  �ساحت���ي  اقتحم���وا  الذي���ن  القتل���ة  امللثم���ن 
واخل���الين مل ُيكَت�س���ف له���م ا�س���م، ول ينطب���ق عليهم 
مفه���وم الط���رف الثال���ث، لكنه���م ا�ستطاع���وا معرف���ة 
الر�سا�ض القات���ل باعتباره ر�سا�س���ًا جمهوًل ظل بلد 
نع يف  من�سئ���ه غري معلوم، وقد كتب على حاوياته "�سُ

جمهول"..
 ان دول���ة الالءات الث���الث، ل اعرف، ل ا�سمع، ل ارى، 
تق���ول اإن بالدن���ا عل���ى مف���رتق ط���رق، كل اجت���اه فيه 
جمهول وه���ي بهذا ت�ستحق ان تك���ون بامتياز.. دولة 

الطرف الثالث، وامل�سري املجهول..!

دولة الطرف الثالث، 
والر�صا�ص املجهول...!

توزع مجاناً

 يكتبها متظاهر

  متابعة الحتجاج 

اإط���الق  واق��ع��ة  املنظمة  واأدان�����ت   
العا�سمة  يف  حمتجن  على  النار 
و�سط  اجلمعة،  اأم�����ض  ال��ع��راق��ي��ة، 
قتلى  ل�����س��ق��وط  اأدى  م���ا  ب���غ���داد، 
وج���رح���ى، حم����ذرة م��ن مم��ار���س��ة 
“ع�سابات” للعنف �سد املحتجن 

�سد الطبقة ال�سيا�سية.
املمثلة  "تدين  ال��ب��ي��ان  وت���اب���ع   
اخل���ا����س���ة ل���الأم���ن ال���ع���ام ل���الأمم 
جينن- ال���ع���راق،  اإىل  امل��ت��ح��دة 

ه��ي��ن��ي�����ض ب���ال����س���خ���ارت، ب��اأ���س��د 
ال���ع���ب���ارات، اإط�����الق ال���ن���ار نحو 
بغداد،  و�سط  يف  العزل  املحتجن 
ل�سقوط عدد كبري من  اأدى  والذي 

القتلى واجلرحى".
امل�سلحة  ال���ق���وات  ال��ب��ي��ان  ودع���ا   
ج��ه��دًا  ت��دخ��ر  "األ  اإىل  ال��ع��راق��ي��ة 
من  املتظاهرين  حماية  �سبيل  يف 
عنف العنا�سر امل�سلحة التي تعمل 

خارج نطاق �سيطرة الدولة".
العنف  "اأعمال  اأن  م��ن  ح��ذر  كما   
والتي  الع�سابات،  متار�سها  التي 
ولء  م��ن  تنبع  اأو  م�سي�سة،  ه��ي 
جلهات خارجية، اأو تهدف لت�سفية 
ح�سابات، تهدد بو�سع العراق على 

م�سار خطري".
 ف��ي��م��ا ادان�����ت ف��رن�����س��ا، ال�����س��ب��ت، 
املتظاهرين  على  امل�سلحن  هجوم 
يف منطقة ال�سنك بالعا�سمة بغداد 

يوم اأم�ض الول اجلمعة.
يف  الفرن�سية  ال�����س��ف��ارة  وق��ال��ت   
العراق ببيان، تابعته )الحتجاج(   
العراق  يف  فرن�سا  �سفارة  "تدين 
املتظاهرين  �سد  املميت  الهجوم 
ق�����رب ����س���اح���ة ال���ت���ح���ري���ر ال��ل��ي��ل��ة 

املا�سية".
عن  الك�سف  "يجب  انه  واأ�سافت   
هوية املذنبن بو�سوح وعليهم ان 
هذه  ب�سبب  العدالة  على  يعر�سوا 

الفعال ال�سنيعة".
واخلالين  ال�سنك  جمزرة  وكانت   
وبالتحديد  اجلمعة  م�ساء  ب���داأت 
ال�ساعة التا�سعة والن�سف، بظهور 
"ني�سان"،  نوع  من  عدة  �سيارات 
امل�سلحن،  ع�سرات  تقل  حافلة  مع 
با�سر  اإن�����ذار،  ���س��اب��ق  دون  وم���ن 
بتفريق  م���دين  ب���زي  امل�����س��ل��ح��ون 
امل��ت��ظ��اه��ري��ن ب��ال��ر���س��ا���ض احل��ي، 
فمنهم من اأطلق النار فوق روؤو�ض 
ا�ستهدف  م��ن  ومنهم  املحتجن، 
قتلى، بح�سب  واأرداه��م  اأج�سادهم 
ال��ن��ا���س��ط وامل��ت��ظ��اه��ر اأك����رم علي، 
و�سفها  م���ا  دق���ائ���ق  ع��ا���ض  ال����ذي 

واخلالين"،  ال�����س��ن��ك  ب�"جمزرة 
يعرفون  ل  "املحتجن  اأن  مبينًا، 
ال�����س��ي��ارات،  م�����س��ادر  الآن  ح��ت��ى 
وك��ي��ف مت��ك��ن��ت م���ن اخ�����رتاق كل 
ومن  بغداد،  يف  الأمنية  احلواجز 
اخلالين  �ساحة  اإىل  الو�سول  ثم 
والطريق  ال��غ��زل  ���س��وق  جهة  م��ن 

املوؤدية اإىل ال�سورجة".
تركوا  "امل�سلحن  اأن  واأ���س��اف   
اخل��الين،  �ساحة  عند  �سياراتهم 
منها،  اأج��زاء  على  �سيطروا  بعدما 
وتوجهوا �سريًا اإىل �ساحة التحرير 
اإل  الحتجاجات،  اإنهاء  �سبيل  يف 
ي��ن��اورون  ظ��ّل��وا  املتظاهرين  اأن 

�سقط  ح��ت��ى  امل��ث��ل��م��ن،  امل�سّلحن 
نحو 25 قتياًل منهم يف �سبيل منع 
الو�سول  م��ن  القاتلة  اجل��م��اع��ات 
متظاهر  اأ�سار  فيما  التحرير،  اإىل 
ك����ان يف ق��ل��ب ���س��اح��ة اخل����الين، 
قبل  م��ن  اجتياحها  �ساعات  خ��الل 
"امل�سلحن  اأن  اإىل  امل�����س��ل��ح��ن، 
مل ي��ك��ون��وا ج��م��اع��ة خ���ارج���ة عن 
تابع   م�سلح  ف�سيل  اإمن��ا  القانون، 
اأن  لح��ظ��ن��ا  وق���د  �سيا�سية  جل��ه��ة 
اأعقبه  العراقية  القوات  ان�سحاب 
اأقّل  زمني  بفارق  امل�سلحن  دخول 

من دقيقة".
 اإىل ذلك، قالت امل�سعفة يف �ساحة 

الأحمد،  م��رياث  ببغداد  التحرير 
اخل���الين  يف  "املحتجن  اإن   ،
ي�سعرون باخلذلن ملا تعر�سوا له 
من ان�سحاب للقوات العراقية، يف 
وقٍت كان من املفرت�ض اأن تتواجد 
على  اعتداء  اأي  منع  اأج��ل  من  فيه 
مو�سحة  ال�سلمين"،  املتظاهرين 
عرب  ا���س��ت��ه��دف��وا  "امل�سلحن  اأن 
خم�ض  من  اأكرث  املولوتوف  قنابل 
خ��ي��م يف ���س��اح��ة اخل����الين ك��ان��ت 

خا�سة باإ�سعاف املتظاهرين".
 من جهة اخرى وجه رئي�ض هيئة 
الفيا�ض،  فالح  ال�سعبي،  احل�سد 
ت�سكيالت  اىل  ت��وج��ي��ه��ات  ام�����ض 

عدم  بينها  م��ن  ال�سعبي،  احل�سد 
�ساحة  اأي  يف  امل��ي��داين  ال��ت��واج��د 

تظاهر او مقرتباتها.
اط��ل��ع��ت عليها   واظ���ه���رت وث��ي��ق��ة 
كافة  الفيا�ض  توجيه  الحتجاج  
بعدم  ال�سعبي  احل�سد  ت�سكيالت 
حظرها  التي  امل�سميات  ا�ستخدام 
بهيئة  ال���دي���واين اخل��ا���ض  الم���ر 
تكليف  ع���دم  ع��ن  ف�سال  احل�����س��د، 
اي قوة بدور ميداين يف �ساحات 

التظاهر او مقرتباتها.
الفيا�ض، بعقوبات �سارمة   وهدد 
حال  يف  احل�سد  هيئة  م��ن  وع��زل 

خمالفة التوجيهات املذكورة.

�سهود عيان  يروون الق�سة الكاملة ل�"جمزرة ال�سنك واخلالين"

االأمم املتحدة تدين عنف "الع�صابات" وتتهمها بالوالء للخارج 
اأدانت الأمم المتحدة، ال�سبت، اأحداث العنف التي �سهدتها بغداد اأم�س، داعية القوات العراقية لحماية المحتجين.
 وقالت بعثة الأمم المتحدة في العراق ببيان تلقت )الحتجاج(  ام�س ال�سبت ن�سخة منه، اإن "الع�سابات الم�سي�سة 

والموالية للخارج ت�سع العراق على م�سار خطير وندعو القوات العراقية لحماية المحتجين".

اأعلن معت�سمو �ساحة ال�ساعة يف الديوانية، ام�ض ال�سبت، ال�سراب ال�سامل 
عن العمل يف عموم املحافظة، وذلك ت�سامنًا مع �سحايا ال�سنك واخلالين 
يف بغداد.  وذكر احد املتظاهرين ل�)الحتجاج(  اأن "املعت�سمن اأطلقوا نداًء 

عاجاًل لكافة اأهايل املحافظة لالن�سمام وال�ستجابة لال�سراب ال�سامل".
 واأ�ساف ان "ذلك ياأتي بالتزامن مع الأحداث الدامية التي �سهدتها العا�سمة 
ال�سنك  مراآب  املتظاهرين يف  نفذه م�سلحون على  الذي  الهجوم  اثر  بغداد 

و�ساحة اخلالين، والذي ت�سبب ب�سقوط ع�سرات القتلى واجلرحى".
باملعت�سمن  "اطالق دعوات داخل �ساحة العت�سام لاللتحاق   واأ�سار اىل 
و�سفوها  التي  الهجمة  ه��ذه  �سد  حمنتهم  يف  معهم  وال��وق��وف  بغداد  يف 
م�ست�سفيات  لرفد  ب��ال��دم  للتربع  حملة  "اطالق  اىل  ون��وه  بالوح�سية". 

العا�سمة بغداد و�سد حاجتها، نتيجة كرثة اأعداد امل�سابن".

مدينة  يف  الع�سائر  اأبناء  توىل   
النا�سرية مركز حمافظة ذي قار 
الأم��ن يف املدينة ل  مهمة توفري 
�سيما بعد الأحداث التي �سهدتها 
م��وؤخ��رًا واأوق��ع��ت اأك���رث م��ن 20 
قتياًل يف املواجهات التي �سهدتها  
ال��ن��ا���س��ري��ة ب���ن امل��ت��ظ��اه��ري��ن 

والقوات الأمنية.
ال�سيخ جا�سم حاج ح�سن   وقال 
عبود  اإنه "تعر�ض اأبناء مدينتنا 
قابلوا  حيث  �سر�سة  هجمة  اإىل 
ال�سلمين  املتظاهرين  اأب��ن��اءن��ا 
اأعدادًا  بالر�سا�ض احلي وقتلوا 

كبريًة".
 م�سيفًا "بعد ما ُقتل اأبناوؤنا من 
ق��ب��ل ال�����س��م��ري وق���وات���ه، جعلت 
امل��دي��ن��ة يف ح��ال��ة ف����راغ اأم��ن��ي 
اأبناء  تدخل  اإىل  اأدى  م��ا  كبري، 
املتظاهرين  اأبنائنا  مع  الع�سائر 
على  ن�����س��ي��ط��ر  اأن  وا���س��ت��ط��ع��ن��ا 
ال��و���س��ع الأم��ن��ي يف ك��ل اأن��ح��اء 
املند�سن  لدخول  منعًا  املحافظة 

اإليها".
اجل���ه���ود  "تظافرت  وت����اب����ع   

واأ�سبحت  الفتنة  درء  لغر�ض 
فيها  فقط  اآم��ن��ة  الآن  حمافظتنا 
التي تطالب  ال�سلمية  املظاهرات 
بحقوق ال�سباب وبحقوق اأهايل 

النا�سرية الكرام".
 ف��ي��م��ا ان�����س��م��ت ال��ع�����س��ائ��ر يف 

مدينة الب�سرة اإىل الحتجاجات 
امل��ن��اه�����س��ة ل��ل��ح��ك��وم��ة وت��ت��ه��م 
"الف�ساد  ب���  ال�سيا�سية  النخبة 

وعدم الكفاءة". 
 ي���ق���ول ال�����س��ي��خ ���س��ف��اء اأح��م��د 
اإ�سقاط  ه��و  "هدفنا  التميمي: 

نريد  النظام،  وتغيري  الأح���زاب 
نرف�ض  لأن���ن���ا  رئ��ا���س��ي��ًا  ن��ظ��ام��ًا 
�ستوا�سل  احلالية.  ال�سيا�سات 
ق��ب��ائ��ل ال��ع��راق وخ��ا���س��ة �سعب 
بطريقة  الح���ت���ج���اج  ال��ب�����س��رة 

�سلمية".

بعد جمزرة اخلالين وال�سنك 
ع�صائر النا�صرية والب�صرة تتوىل حماية املتظاهرين

ال�سنك".. ل�سحايا  "ثاأراً 
الديوانية تعلن االإ�صراب العام وتطلق 

حملة تربع بالدم جلرحى بغداد

كما هو مر�سوم لها من دوٍر و�سيناريو كتبهما 
واأخرجهما متمر�س يف م�ساهد الدم، دخلت 
قطعان ملثمة حم�سنة بهويات قوات الدمج 
املعروفة، و�سياراتها رباعية الدفع، لرت�س 

املتظاهرين ال�سلميني املعت�سمني يف �ساحتي 
اخلالين وال�سنك بر�سا�ٍس م�ستورٍد كتب 

عليه: "ر�سا�ٌس جمهول"..!  وبذلك ازدادت 
املجاهيل القاتلة، بعد ان ابتدعت القيادات 

احلكومية العليا ُكنية "الطرف الثالث" 
املجهول طبعًا.
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توالت الإدانات الدولية، حلوادث ا�ستهداف 
املتظاهري���ن يف العراق، بعد مقتل واإ�سابة 
الع�سرات من املحتجن يف �ساحة التحرير، 
م�س���اء اأم����ض، عل���ى ي���د ف�سائ���ل م�سلح���ة 

جمهولة. 
يف  الأوروب���ي  الحت���اد  �سف���ري  وو�س���ف 

العراق مارتن هوث، ال�سبت، اأحداث �ساحة 
اخل���الين وج�سر ال�سنك و�س���ط بغداد التي 

ح�سلت يوم اأم�ض ب�”جرائم قتل”.
وق���ال ه���وث يف تغري���دة ل���ه عل���ى ح�سابه 
الر�سم���ي يف “تويرت” تابعته���ا الحتجاج  
اإن “م���ا ح���دث اأم�ض هي جرائ���م قتل”، يف 
اإ�سارة اإىل هجوم م�سلحن على املحتجن.

واأ�س���اف ه���وث “غا�سب واأ�سع���ر باحلزن 

العمي���ق على جرائ���م القتل ليل���ة اأم�ض �سد 
اأع���داد م���ن املتظاهري���ن والق���وات الأمنية 
من قب���ل عنا�سر جمرمة من ط���رف ثالث”، 
مت�سائ���اًل عن هوي���ة من �سماه���م باملخربن 

قائاًل: “من هم املخربون احلقيقيون؟”.
بدوره���ا دان���ت بريطانيا قت���ل املتظاهرين 
ال�سلمي���ن يف بغ���داد وطالب���ت مبحا�سب���ة 

مرتكبي اجلرائم.

العراق���ي،  يف  الربيط���اين  ال�سف���ري  واأدان 
قت���ل  ال�سب���ت   اأم����ض  هيك���ي،  �ستيف���ن 
املتظاهرين ال�سلمين يف بغداد، فيما طالب 

مبحا�سبة امل�سوؤولن عن اجلرائم.
قت���ل  “اأدي���ن  بي���ان:  يف  هيك���ي  وق���ال 
املتظاهرين ال�سلمين يف بغداد ليلة اأم�ض، 
واأتقدم بتعازيي اخلال�س���ة لأ�سر ال�سحايا 

ومتنياتي بال�سفاء للجرحى”.
واأ�ساف البي���ان :“اأدعو احلكومة اىل بذل 
املزي���د م���ن اجله���ود حلماي���ة املتظاهري���ن 
ملحا�سب���ة  العاجل���ة  الج���راءات  واتخ���اذ 

مرتكبي هذه اجلرائم”.
 م���ن جهت���ه، عل���ق ال�سف���ري الرتك���ي ل���دى 
العراق، فاحت يلدز، ، على الأحداث الأخرية 
التي �سهدتها �ساح���ة التحرير يف العا�سمة 

بغداد.
وق���ال يل���دز، يف تغري���دة ل���ه عل���ى تويرت، 
تابعته���ا الحتج���اج اأم�ض ال�سب���ت  اإن” ما 
ح���دث يوم اأم�ض يف بغ���داد اأحزنني كثريًا، 
لي����ض فق���ط كممثل دول���ة �سديق���ة فح�سب، 
واإمنا كاأن�سان وكبغدادي”. ، وتابع اأن”ما 

يجري يف العراق يجب اأن ينتهي فورًا”.
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روى اأح���د الك���وادر الطبي���ة ب�ساح���ة 
التحري���ر و�س���ط العا�سم���ة العراقي���ة 
الطع���ن  عملي���ات  تفا�سي���ل  بغ���داد، 
التي تعر����ض لها املتظاه���رون �سباح 

اخلمي�ض املا�سي 
وق���ال الطبي���ب اإن املحتجن تعر�سوا 
لطعن���ات مميت���ة يف منطقت���ي ال�سدر 
والظه���ر، لفت���ًا اإىل اأنه عندم���ا �ساألهم 
اأن  ل���ه  اأك���دوا  الطعن���ات  �سب���ب  ع���ن 
جمموع���ة كبرية موؤلف���ة من 700 اإىل 
التظاه���رات  خرق���ت  �سخ����ض   800
بهتاف���ات و�سع���ارات، وكل م���ن حاول 
اعرتا�سه���م ملعرف���ة هويته���م يتعر�ض 

للطعن مبا�سرة.
ي�سار اإىل اأن اآلف املتظاهرين توافدوا 
اإىل �ساح���ة التحري���ر و�س���ط بغ���داد، 
اخلمي�ض، هاتفن "نحن الوطن". كما 
رفع اآخرون �سع���ارات موؤيدة للمرجع 
عل���ي  الع���راق،  يف  الأعل���ى  ال�سيع���ي 
ال�سي�ست���اين، يف حن اأف���اد نا�سطون 
اأن ق�سم���ًا من ه���وؤلء املحتجن هم من 

منا�سري احل�سد ال�سعبي.
"مند�س���ن  نا�سط���ون  اته���م  ذل���ك  اإىل 
تابعن لالأحزاب" بطع���ن املتظاهرين 
بال�سكاك���ن يف �ساح���ة التحرير، وفق 

تعبريهم.
باأع���الم  اجل���دد  املتظاه���رون  ول���وح 
احل�سد ال�سعبي، حاملن اأي�سًا �سورًا 
لبع����ض مقاتلي الف�سائ���ل، بح�سب ما 

اأف���ادت فران����ض بر����ض، يف ح���ن رفع 
اآخرون �سورًا لل�سي�ستاين.

واختلط ه���وؤلء يف مع�سكر املحتجن 
�ساح���ة  يف  للحكوم���ة  املناه�س���ن 
التحري���ر، القلب الناب����ض لالنتفا�سة 
القائم���ة من���ذ نح���و �سهري���ن، والت���ي 
اأ�سف���رت ع���ن مقت���ل م���ا يق���ارب 430 

�سخ�سًا.
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اأكدت وزارة ال�سح���ة  ارتفاع عدد املتظاهرين 
الذي���ن ا�ست�سه���دوا   اأم����ض الأول اجلمعة اإىل 
25 حمتج���ًا، واأ�س���اروا اإىل اإ�ساب���ة اأك���رث من 
130 �سخ�س���ًا بع���د ليل���ة دامي���ة م���ن الهجمات 
الت���ي �سنه���ا م�سلح���ون جمهول���ون ا�ستهدفوا 
متظاهرين  ، وك�سف م�سوؤولو ال�سحة والأمن 
ه���ذه املعلوم���ات، �سريط���ة ع���دم الإف�ساح عن 

هوياتهم.
وا�ستمر اإطالق النار حتى ال�ساعات الأوىل من 
�سب���اح اأم�ض ال�سبت  وب���داأ املهاجمون اإطالق 
النار يف ميدان خيالين ببغداد وج�سر ال�سنك، 
حي���ث كانوا يتجولون يف املناطق التي ت�سكل 

مركز النتفا�سة ال�سعبية.
واأو�س���ح م�س���در طب���ي، "، اأم�ض ال�سب���ت، اأّن 
نارية،  بطلق���ات  "القتل���ى جميعه���م م�سابون 
بع�سه���ا قد تك���ون طلق���ات قنا�س���ن"، م�سريًا 
اإىل اأّنه "مت ا�سته���داف املتظاهرين يف الراأ�ض 
والقلب، والبع�ض الآخر اأ�سيبوا بعدة طلقات 

يف اأجزاء خمتلفة من اأج�سادهم".
واأ�س���اف امل�سدر "ما زال���ت هناك اأكرث من 20 
حال���ة خط���رة للغاي���ة ب���ن اجلرح���ى، وكوادر 

امل�ست�سفى تبذل جهدها لعالج اجلرحى".

وبح�سب وكالت اأنباء حملية عراقية، فاإّن من 
بن القتلى امل�س���ور احلربي اأحمد مهنا، الذي 
اأ�سيب بطلق ناري خالل تغطيته الأحداث يف 

�ساحة اخلالين.
ي�ستقل���ون  جمهول���ون  م�سلح���ون  وهاج���م 
�سي���ارات رباعي���ة الدف���ع، ليل���ة اأم����ض، �ساحة 
اخلالين، ثاين اأكرب �ساحة للتظاهر يف بغداد، 
واأطلق���وا النار عل���ى املتظاهري���ن املتواجدين 
فيها، م���ا ت�سبب يف �سقوط قتلى وجرحى، يف 
وقت مل تتدخل فيه القوات الأمنية القريبة من 

ال�ساحة.
وعل���ى الرغم م���ن العت���داء، فقد و�س���ل اأم�ض 
ال�سب���ت  مئ���ات م���ن املتظاهري���ن اإىل �ساحتي 
املتظاهري���ن  لدع���م  واخل���الين،  التحري���ر 

املتواجدين فيهما، وفقًا لنا�سطن.
“املئ���ات  اإن   ، "الحتج���اج"  مرا�س���ل  وق���ال 
م���ن املواطن���ن ب���داأوا يتواف���دون اإىل �ساح���ة 
الأوىل،  ال�سب���اح  �ساع���ات  من���ذ  التحري���ر، 
بهدف اإدام���ة الزخم واإعادة تنظي���م الفعاليات 
والن�ساط���ات ب�سكل اأكرب، ف�س���اًل عن التح�سب 

للطوارئ”.
واأ�س���اف، اأن “املتظاهري���ن، ب���داأوا يف حملة 
الليل���ة  واإزال���ة خملف���ات  ال�ساح���ة،  لتنظي���ف 
املا�سي���ة، وحماول���ة التوا�س���ل م���ع اجله���ات 

الأمني���ة ملعرف���ة كيفية دخول عنا�س���ر م�سلحة 
اإىل ال�ساحة، ت�ستقل �سيارات، ونفذت عمليات 

حرق وقتل بحقهم.
وانتقد نا�سط���ون عراقيون "�سم���ت" القوات 
الأمني���ة على العتداء امل�سل���ح، اإذ قال النا�سط 
موق���ع  عل���ى  �سفحت���ه  يف  ال�سي���د،  حام���د 
جمزرة  يرتكب  الأحزاب  "�سالح  "في�سبوك": 
دموي���ة �سد متظاه���ري بغداد م���ن دون تدّخل 
ق���وات الأمن.. �سي���ارات الدف���ع الرباعي التي 
ك�س���رت احلاجز الأمني وحتّدت قوات الدولة، 
تري���د اأن تق���ول )نح���ن دول���ة امللي�سي���ات �سد 

ال�سعب الذي يرف�ض دولتنا(".
وق���ال اخلب���ري الأمني ه�س���ام الها�سم���ي، على 
�سفحت���ه يف "في�سب���وك"، اإّن "م���ن اختار من 
القوات الأمنية اأن يبقى متفرجًا على املجزرة، 

فهو قاتل جبان".
ومل تل���ِق ق���وات الأم���ن القب����ض عل���ى اأي م���ن 
امل�سلحن الذين هاجم���وا ال�ساحة، على الرغم 
م���ن النت�سار الع�سك���ري القريب م���ن ال�ساحة 

ويف ال�سوارع املوؤدية اإليها.
وبع���د ان�سح���اب املهاجم���ن، انت�س���رت قوات 
اإ�سافية من اجلي�ض وال�سرطة ب�سكل مكثف يف 
حميط �ساحتي التحرير واخلالين وال�سوارع 
القريب���ة منها، منذ منت�سف ليل���ة اأم�ض، بعدما 

وّج���ه قائ���د عملي���ات بغ���داد  بن���زول اجلي����ض 
وتاأمن منطقة �ساحة التظاهر.

وقال قائد عملي���ات بغداد الفريق الركن، قي�ض 
املحم���داوي، ، يف مداخلة مع قناة "العربية": 
"ل نع���رف م���ن يقود جم���وع املتظاهرين ول 
كيفي���ة التفاو�ض معهم"، موؤك���دًا اأن القطاعات 
م���ن  )اجلمع���ة(  اأم����ض  تن�سح���ب  مل  الأمني���ة 
حمي���ط التظاه���رات، م�س���ريًا اإىل اأن "ع���ودة 
القطاع���ات الأمنية للخلف اأف�سل من الحتكاك 
م���ع املتظاهري���ن"، واأن���ه ل توج���د قطاع���ات 
اأمني���ة حلماية املتظاهري���ن يف حميط مناطق 

التظاهر.
واأ�س���اف قائ���د عملي���ات بغ���داد: "م�ستع���دون 
للتفاو�ض م���ع املتظاهرين للو�س���ول اإىل اآلية 

توؤدي حلمايتهم".
املحمداوي وكعادة امل�سوؤولن احلكومين قال 
"، اإن اأح���داث الأم�ض ب���داأت ب�سجار بالأيدي 
قب���ل تط���وره، م�سيف���ًا: "م�ستع���دون حلماي���ة 

املتظاهرين ب�سرط عدم التعر�ض لنا"
فيما ق���ال  املتحدث با�سم القائ���د العام للقوات 
امل�سلح���ة الل���واء الركن عبد الك���رمي خلف  عن 
ان���دلع "ن���زاع م�سل���ح" داخ���ل م���راآب ال�سنك 

و�سط بغداد، لفتًا اإىل ن�سوب حرائق.
وقال خل���ف، يف خ���رب نقلته قن���اة "العراقية" 

،"ن���زاع م�سل���ح داخل م���راآب ال�سن���ك ون�سوب 
حرائق، والنتائج غري معروفة".

ويف املقاب���ل اته���م املحتج���ون ق���وات الأم���ن 
بالتواط���وؤ م���ع املهاجمن، عرب اإف�س���اح املجال 

لهم بالدخول واخلروج بحرية يف املنطقة.
وزارة الداخلية العراقية من جهتها، ويف بيان 
�س���در يف �ساع���ة متاأخرة من لي���ل اأم�ض الأول 
اجلمعة ، اأكدت فتح حتقيق يف الواقعة  ، وقال 
املتح���دث با�سمه���ا العميد خالد املحن���ا، "تقرر 
فتح حتقيق يف حادثة اإطالق النار التي وقعت 
يف حميط منطقة ال�سنك ببغداد، واأ�سفرت عن 

مقتل 4 مدنين واإ�سابة 80 اآخرين".
واأك���د "مت تطويق امل���كان بحثًا ع���ن العنا�سر 
الت���ي اأقدمت على هذا العم���ل"، م�سريًا اإىل اأّن 
املناطق  الأمن كثفت من تواجدها يف  "قوات 

القريبة من مكان احلادث".
وقد طالبت مفو�سية حقوق الإن�سان العراقية، 
بتوفري احلماية ل�ساح���ات التظاهر يف بغداد، 
واحلماي���ة للمتظاهري���ن ال�سلمي���ن، و"ع���دم 
ت���رك �ساحات التظاهر مك�سوف���ة لتكون ذريعة 
لتدخ���ل اأي اأط���راف وجه���ات اأخ���رى م���ن غري 
الأجه���زة الأمني���ة، بحجج خمتلف���ة، مما ينذر 
باقتتال داخل���ي و�سقوط �سحايا وخ�سائر يف 

الأرواح واملمتلكات".

و�س���ددت املفو�سي���ة، يف بيان �سح���ايف، على 
املتظاهرين  حي���اة  عل���ى  احلف���اظ  "�س���رورة 
ال�سلمين واإعادة الأمن اإىل �ساحات التظاهر"، 
وطالب���ت املتظاهرين ال�سلمين ب�"التعاون مع 

القوات الأمنية الر�سمية يف اأداء مهامها".
فيما اأ�س���درت وزارة الكهرباء العراقية، اأم�ض 
الول اجلمع���ة، تو�سيحًا ب�ساأن انقطاع التيار 
الكهربائي ع���ن اخلالين وال�سن���ك، عازيًة ذلك 
اإىل انقط���اع الأ�س���الك الناقل���ة للطاق���ة ب�سبب 

املواجهات.
وقالت الوزارة يف بيان اطلعت عليهالحتجاج: 
التيار الكهربائي عن  اإعالمكم بانقطاع  "ن���ود 
ال�سنك واخلالين ب�سبب بع�ض املواجهات يف 

تلك املنطقة".
من جهة اأخرى اأعلن���ت م�سادر اأمنية عراقية ، 
عن تفكيك ثالث���ة �سواري���خ "كاتيو�سا" كانت 
من�سوب���ة باأط���راف بغ���داد الغربي���ة وموجهة 
اإىل و�سط العا�سمة. واأك���د امل�سدر اإن "قوات 
اجلي�ض العراقي، ع���رثت على ثالثة �سواريخ 
"كاتيو�سا" يف اأطراف منطقة �سبع البور 20 
كم �سمايل العا�سمة بغداد". واأ�ساف امل�سدر ، 
اأن الق���وة الأمنية فككت ال�سواريخ التي كانت 
موجه���ة اإىل مناط���ق و�س���ط بغ���داد، يف ذروة 

التظاهرات يوم اأم�ض الول اجلمعة .

اأحداث ليلة القتل في ال�سنك والخالني 
المجزرة  على  بال�صمت  االأمنية  للجهات  اتهامات  الم�صلحون"؟..  دخل  "كيف 
توافد مئات المحتجين اإلى �ساحة التحرير .. تفكيك 3 �سواريخ كانت موجهة �سد المتظاهرين في التحرير 

فورًا" العنف  اأوقفوا  التحرير:  متظاهري  ا�صتهدف  “وا�صع” من  دويل  عمليات طعن في التحرير.. وطبيب يروي التفا�صيل" غ�صب 
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عد�سة: حممود روؤوف

 لوؤي خزعل جرب

َعة،  ُة ال�سلميَّة، هذِه حقيقة نا�سِ التظاهرات العراقيَّة قمَّ
لي�س���ت بحاج���ة لتوكيد، لكنَّ ق���وى ال�سلط���ة، الر�سميَّة 
ُمن���ُذ بداي���ة  ���ة،  ���ة واخلارجيَّ ���ة، الداخليَّ وامليلي�سياويَّ
التظاه���رات تعَمل على ت�سويه هذِه ال�سلميَّة، من خالِل 
تلفيِق اأحداث، وتهوي���ِل اأخرى، ودفِع اأفراٍد وجماعاٍت 
اإىل داِخ���ل التظاهرات خل���رق ال�سلميَّة، به���ِدِف اإخاَفُة 
املُتظاهري���ن، واإ�سع���اِف التعاُط���ف معه���م، وتغطية ما 
�س���ون لُه من جراِئم، خلََّف���ت – حلد الآن – قراَبة  يتعرَّ

ال� )500( �سهيٍد و)20،000( جريح !!!!
ولذلك اأودُّ ُن�سحُهم بالكف عن ذلك : ل حتاِولوا اإخراَج 
ك  �سُّ املُتظاِهرين عن �سلميَّته���م، ف�سلميتهم حتميُكم ! مَتَ
املتظاهرين بال�سلمية يرِجُع اإىل اأخالقيتهم ووطنيتهم 
وح�ساريته���م واأحقيتهم، ولي�َض اإىل جبنهم اأو خوفهم 
اأو عجِزه���م، وِم���ن اخلطر جدًا التالُع���ب بهذِه املنطقة، 
فل���و تخلوا ع���ن �سلميَّتهم لن جت���دوا اأر�س���ًا ُتقلكم ول 
�سم���اء ُتظلك���م، ولن ينفعك���م جي�سك���م ول ميلي�سياتكم 
ول دولك���م، و�سُت�سَحل���ون – جميع���ًا – يف ال�سواِرع، 
فاأنُت���م ل ُتدِركون طبيع���ة املتظاِهرين يف هذِه اللحظة، 
ُه���م عراقي���ون يف ذروة كربياِئه���م الَوطن���ي وحلمهم  اإنَّ
الدوَلتي، يحوطه���م العراق باأجَمِعه، العراقيون – كما 
ل �سوت  يع���ِرف اجلمي���ع – بطبيعته���م حماِرب���ون، اأوَّ
�سمع���وه لأمهم تقول : " ابن���ي م�سغته البارود فاطمته 
اعل���ه �سرك�يهه، غ���م راي التجيب ه���دان وت�ك�مَطه اعله 
رجليه���ه "، وكاَنت طفولتهم كما يقول عريان : " طفلَنه 
َرت عنه املالِعيب، ولع���ب باملوزمه وليل العذابات  تع���ذَّ
" !!! ولذل���ك فه���م ينت�س���ون بالَر�سا����ض، ويتالعبون 
بامل���وت، وما �سلميَّته���م اإل دليٌل على ذل���ك، فمواجهتهم 
بنادقك���م،  اأم���ام  ِه���م  ك���م، ورق�سِ لر�سا�سِ الأ�سطوري���ة 
و�سربِهم على قمعك���م وت�سويهكم وبوؤ�سكم ونذالتكم، 
– عل���ى قوته���م  ال�سم����ض  – و�س���وح  دلي���ٌل وا�س���ح 

وبطولتِهم !!!
.....

اأخوتي الأبطاُل الثائرون، اإنهم يراِهنون – واهمن – 
عل���ى ك�سر �سلميتكم، فال ت�سمحوا لهم بذلك، اأنُتم اأعَظم 
واأق���وى، اأنتم ترعبونه���م ب�سلميتكم، وكم���ا قال حممد 
العظيم : " لي�ض ال�سدي���د بال�سرعة، اإمنا ال�سديد الذي 
ميل���ك نف�سه عند الغ�سب " ! اإنه���م خائفون و�سعيفون 
ولذلك يهاجمونك���م، لإدراكهم العميق باأنهم خا�سرون، 

بال م�ستقبل وبال �سرعية !
اخللود ل�سهداء العراق ...

اُكم وُعنف العراقيين .. اإيَّ
َتُهم  لميَّ ن�صيَحٌة اإلى ال�صلَطة : �صِ

َتحميُكم !!!

 ترجمة: حامد احمد    

ر�س���ول ع���ادل ، ج���رح ث���الث م���رات عن���د 
�س���د  للتظاه���رات  الأمامي���ة  اخلط���وط 
عن���ف  اأح���داث  تتخلله���ا  الت���ي  احلكوم���ة 
متزايدة . ولكن هذا مل يزده �سوى ا�سرارًا 
ل���ريى يف النهاية النخب���ة ال�سيا�سية للبالد 

وهي جتتث باأكملها .
م�سمم���ة  للدم���وع  م�سيل���ة  غ���از  قذائ���ف 
مرت���ن  ته�سم���ت  ع�سكري���ة  ل�ستخدام���ات 
يف �ساق���ه م�سبب���ة بك�س���ر يف ق�سب���ة �ساقه 
الأمامي���ة ، يف ح���ن انفلقت عب���وة �سوتية 

اأخرى على ظهره .
ولك���ن عل���ى غ���رار مئ���ات اآلف م���ن زمالئه 
الآخري���ن م���ن املحتج���ن العراقي���ن ، م���ن 
الذي���ن حرموا م���ن حقوق اأ�سا�سي���ة ب�سبب 
نظ���ام طائفي فا�سد ف�س���ل يف توظيف ثروة 
هائل���ة ليجعل الب���الد  تعي�ض برفاه وتوفري 
فر����ض عمل ، فاإن عادل يعرف ما يريد حتى 
ل���و مل تعنه �ساق���ه لكمال اخلط���وة الثانية 

للذهاب اىل هناك .
يق���ول هو وعراقيون اآخرون ب���اأن ا�ستقالة 
رئي����ض الوزراء ع���ادل عبد امله���دي يف 29 
ت�سري���ن الث���اين ، ما ه���ي اإل خط���وة اأوىل 
نح���و تلبي���ة مطاليبه���م باج���راء ا�سالحات 
جذرية لبنية الع���راق ال�سيا�سية من الأعلى 
اىل الأ�سف���ل ومن���ع اأي تدخ���ل خارجي يف 
ال�سوؤون ال�سيا�سية العراقية ل �سيما اإيران 

.
وقال ع���ادل وهو يتكئ على عكاز عند حافة 
نه���ر دجل���ة " املواطنون هم م���ن �سيقرر من 
يك���ون رئي�ض الوزراء الق���ادم ومن �سيكون 
يف كابينت���ه الوزاري���ة . نح���ن املتظاهرين 
الكتل���ة الكرب لختي���ار احلكوم���ة . زخمنا 
ازداد لأنن���ا فزن���ا باجلول���ة الوىل ، ولكننا 

نحتاج اىل دعم ."
�سجاد جياد ، مدير مرك���ز البيان للتخطيط 
" عندم���ا  والدرا�س���ات يف بغ���داد ، يق���ول 
الم���ر  ب���ادئ  يف  الحتجاج���ات  اأنطلق���ت 

كانت املطالب تنح�س���ر بتوفري فر�ض عمل 
وخدم���ات والق�س���اء عل���ى الف�س���اد ، ولكن 
امل�سكل���ة تكم���ن يف رد احلكوم���ة العني���ف 
ج���دًا واأ�سبحت املطالب تاأخ���ذ منحًى اأكرث 
�سرام���ة وهو اإج���راء تغيري لنظ���ام احلكم 
باأكمل���ه واجتث���اث كل م���ن ي�س���ارك في���ه ." 
م�سريًا اىل اأن الرد احلكومي العنيف جتاه 
ه���ذه املطال���ب مل ي�ساع���د يف تخفيفه���ا ب���ل 
�ساهم يف اإ�سرار املتظاهرين على تطبيقها 

.
واأ�ساف جياد قائاًل " حاليًا مل تقم احلكومة 

باأي اإجراء لبناء ثقة بينها وبن املتظاهرين 
لتحقي���ق تغيري ، ب���ل على العك����ض من ذلك 
ا�ستم���رت باإراقة الدم���اء والرتهيب وجعل 
م���ن ذل���ك زي���ادة اإ�س���رار املتظاهري���ن على 

حتقيق مطالبهم ."
خطبة املرجعية العليا خالل مرا�سيم �سالة 
اجلمع���ة املا�سي���ة دعت اىل اختي���ار رئي�ض  
الد�ستوري���ة  الف���رتة  وزراء جدي���د �سم���ن 
املحددة 15 يومًا وبدون اأي تدخل خارجي 

.
ونق���ل املتظاهر عادل م���ا يقوله متظاهرون 

اآخ���رون يف ال�س���وارع " لن اأغ���ادر ال�ساحة 
حلد ما نتمكن من طرد الفا�سدين من املنطقة 
اخل�س���راء ، يجب اأن يحال���وا للمحاكم كما 

ح�سل مع �سدام ح�سن ." 
اىل اأعلى منه عند ج�سر اجلمهورية املوؤدي 
للمنطقة اخل�سراء بنى حمتجون متاري�ض 
ع�س���ي  �سب���اب  يحم���ل  بينم���ا  هن���اك  له���م 
وه���راوات واأجهزة ات�س���ال وهوكي توكي 
يرت���دون  الأحي���ان  بع����ض  ويف  ل�سلكي���ة 
كمام���ات واقنعة غ���از بينم���ا ينامون خلف 
دعام���ات كونكريتية ت�سكل اخلط الأمامي . 

رج���ال الأمن ، من ناحية اأخ���رى ، بنوا لهم 
�سده���م املنيع عن���د اخلط المام���ي الذي ل 
يبعد �س���وى ع�سرات قليلة من الياردات عن 

خط املحتجن الأمامي .
�س���رب  ومي���اه  اطعم���ة  توف���ري  منظوم���ة 
ومفارز طبية ن�سب���ت لدعم املتظاهرين يف 
كل انح���اء �ساحة التحري���ر حتى مع وجود 
موقع ل�ستقب���ال ال�سهداء الذي���ن ي�سقطون 
خالل املواجه���ات . املفرزة الطبي���ة املوؤقتة 
يف اخل���ط الأمامي عند اأ�سيجة اجل�سر هي 
واح���دة م���ن ب���ن 40 اأو 50 مف���رزة تعالج 

اآلف من املحتجن اجلرحى .
وق���ال اأب���و �سكن���در ، م�سم���د طب���ي يرتدي 
�سدري���ة بي�س���اء " نحن جزء م���ن النا�ض ، 
نح���ن جزء م���ن هذه الث���ورة . ال�سعب يريد 
طرد جميع اأع�س���اء الكابينة الوزارية ، اإنه 
يريد حكومة تخدم ال�سعب ولي�ض الأحزاب 

".
واأ�س���اف قائاًل " عندما ت���رى جميع طبقات 
املجتمع هنا ، فاإنه �سيء يعطيك زخمًا اأكرث 
، حقوقنا �ُسلبت على م���دى 16 عامًا ونريد 
الآن ا�سرتج���اع ه���ذه احلق���وق ، وبالطب���ع 
لي����ض هن���اك تراجع ع���ن ه���ذا الهدف حلن 

حتقيقه ."
حمزة حداد ، حملل �سيا�سي م�ستقل ، يقول 
" اأي تغيري وزاري لت�سكيل حكومة جديدة 
من وج���وه قدمي���ة �سيكون مق���ارب لعملية 

و�سع اأحمر �سفاه على وجه خنزير . " 
ق���وى  مراك���ز  الآن  " هن���اك  ح���داد  وق���ال 
و�سبكات حم�سوبي���ة ولي�ض من املتوقع لها 
اأن تتنازل ب�سهولة . اأمنيتي اأن نبني حركة 
تخرج منه���ا قيادة ميك���ن اأن متثلنا كحركة 

جمتمع مدين تطالب بحقوق النا�ض ."
م���روان ، متطوع طبي اآخ���ر ، يقول " نحن 
هنا منذ �سهري���ن لأن احلكومة فا�سدة تقتل 
�سعبها وت�سرق اأمواله ، ال�سعب �سيبقى هنا 
حلن ت�سكيل حكوم���ة جديدة من اأ�سخا�ض 

ذوي اأياٍد نظيفة ."
عن كر�ستيانن �ساين�س مونيرت 

 ما�س القي�سي

امل���وت ق���د يوق���ف حي���اة �سخ����ض لك���ن لن 
يق�س���ي على فكرة زرعه���ا يف اأر�ض خ�سبة 
تنب�ض باحلياة  لتنبت �سجرة تعلو وت�سمو 
باأغ�س���ان م���ن عنف���وان، ت�س���ارع النحناء 
جراء ري���اح عاتية وتاأب���ى اخل�سوع حتت 
وطاأة حجر ُرمَي على بعد اأميال عن مكنون 

الوطن املن�سود.
جهود جمعتها ح�سن النوايا وحب النتماء 
املح����ض  الإن�س���اين  والندف���اع  والهوي���ة 
لتتبل���ور على هيئة خميم، مفع���م  بالأعمال 
األق���ًا  ت�سف���ي  الت���ي  احليوي���ة  والأن�سط���ة 
ح�ساريًا عل���ى �ساحة التحري���ر وما حولها 
م���ن اأنف���اق وم���ا يجاوره���ا م���ن �سواط���ئ 
تتو�س���ط ج�س���ور الث���ورة، وبه���ذا ال�س���دد 
خمي���م  موؤ�س����ض  الفه���د،  يو�س���ف  التقين���ا 
)حديق���ة الأم���ة( خل���ف ن�س���ب احلري���ة يف 
�ساح���ة التحري���ر واأح���د القائمن علي���ه، اإذ 
يق���ول:" اأن���ا مهند�ض ات�سالت م���ن مواليد 
،1986 متزوج ولدي طفلة، مقيم يف اأربيل 
ومعت�سم هنا من���ذ 44 يومًا، وم�سوؤول عن 
ه���ذا املخيم". ويتحدث لنا ع���ن بداية فكرة 
تاأ�سي�ض م�سروع املخي���م بقوله:" يف بادئ 
الأم���ر حتديدًا يف يوم ال�ساد�ض والع�سرين 
من اكتوبر، اأتيت اىل هنا من اأربيل ب�سفتي 
متظاه���رًا داعم���ًا ومت�سامن���ًا م���ع اإخوت���ي 
الثائري���ن، والذين �سقطوا �سهداء يف بداية 
النتفا�سة، اإذ بداأت فكرتي بخيمة وحيدة، 
�سرك���ة �سياحي���ة  اأ�سا�س���ا �ساح���ب  ك���وين 
متخ�س�س���ة بخدم���ات التخيي���م، ثم مبرور 
تط���ورت  الأ�سدق���اء  ومب�ساع���دة  الوق���ت 

الفكرة واأ�سبح لدينا خميم كامل".
املخي���م  يقدمه���ا  الت���ي  الأن�سط���ة  وع���ن   
يق���ول يو�س���ف:" خميمن���ا ينق�س���م  ل�ست���ة 
اأق�س���ام رئي�س���ة،  وه���ي الطباب���ة والدع���م 
اللوج�ست���ي ال���ذي ي�سم���ل اأق�س���ام التغذية 
و الألب�س���ة املفرو�س���ات والأغطية واأدوات 
ال�سالم���ة املهنية، اإذ  قمن���ا بتوزيع عدد من 
اأجه���زة اإطفاء احلرائق عل���ى جميع املفارز 
الطبي���ة يف ال�ساح���ة  واملطع���م الرتك���ي، و 
ق�س���م التنظي���ف بالإ�ساف���ة اىل ق�س���م حملة 
)نبن���ي وطن( حي���ث اأ�س�سنا م���ا يقارب 20 
حمام���ًا رجالي���ًا ون�سائي���ًا،  كمرافق �سحية 
وا�ستحم���ام". م�س���ريًا اىل اأن املف���رزة يف 

املخي���م مبثاب���ة مذخ���ر طب���ي كام���ل يهت���م 
بتوزي���ع كاف���ة امل�ستلزم���ات والأدوية على 

بقية املفارز يف ال�ساحة وما حولها.
مل يقت�س���ر خمي���م حديقة الأم���ة على تقدمي 
اخلدم���ات اللوج�ستية، واإمنا ا�ستمل اأي�سًا 
على اإقامة اأن�سطة فنية تكر�ض روح احلياة 
يف امل�سه���د الث���وري كم���ا ي�سي���ف يو�س���ف 
قائاًل:" �سم���ن م�سروع حملة ) نبني وطن( 
ال���ذي اهتم به اأنا �سخ�سي���ًا، قمنا بتاأ�سي�ض 
واأ�س�سن���ا  الم���ة،  حديق���ة  يف  الناف���ورات 
اإن���ارة �ساملة لن�سب احلري���ة بعد التن�سيق 
والتف���اق م���ع بلدية بغ���داد" م���ا يوؤكد على 
اأن م�سروع اإن���ارة الن�سب قد مت مبوافقات 
ر�سمية وبالتعاون مع مدير اأمانة العا�سمة، 
ولك���ن ما ح���دث من ج���دل حوله فق���د �سدر 
ع���ن وزارة الثقافة، لكن بقي���ت الإنارة على 
و�سعه���ا حت���ى الآن، وذل���ك ت�سليم���ًا لرغبة 

اجلمهور العراقي الذي نالت اإعجابه.
اأف���كار اخرى تعك�ض م���دى �سلمية التظاهر 
لنتفا�س���ة   ال�سباب���ي  احل���راك  ووع���ي 

ت�سري���ن، مع���ربًا يو�سف بذلك ع���ن ر�سالته 
قائاًل:" اقرتحنا اأف���كار تر�سخ فكرة �سلمية 
ثورتن���ا، اإذ قمن���ا بتن�سيب لوح���ة بعنوان 
)اأحب التحرير( باللغة النكليزية، بارتفاع 
ال�ساح���ة، كم���ا طرحن���ا فك���رة  مرتي���ن يف 
تن�سي���ب �سجرة )كر�سم����ض( مغطاة بالعلم 
العراق���ي كرمزي���ة لأرواح �سه���داء الثورة،  
حتم���ل �سوره���م لكنه���ا قي���د التنفي���ذ حتى 
الآن" منوه���ًا اىل اأن فك���رة اإقام���ة �سج���رة 
املي���الد يف التحري���ر ته���دف اإىل ربط اأعياد 
املي���الد بالنتفا�سة، باعتبار اأن هذه الفرتة 
ت�سهد ت�سليط �سوء اإعالمي وهو ي�ستهدف 
جذب النتباه للم�سه���د الثوري اإعالميًا من 

اأجل اي�سال ر�سالة الثورة للجميع.
اقيم���ت   الت���ي  الأن�سط���ة  �سم���ن  وم���ن 
ي�ستاأن���ف يو�سف بقوله:" قب���ل اأيام قمنا 
باإقامة م�سروع حف���ل �سواء ما يقارب 60 
�سمكة، �سكلت اأكرب حلقة �سمك )م�سكوف( 
عل���ى �سفاف نهر دجل���ة، ون�ساط ريا�سي 
اآخر رغب���ت باإدراج���ه، لكوين كن���ت اأقيم 

الك���رة  ريا�س���ة  واأمار����ض  تايلن���د  يف 
الرملي���ة، ولأن طبيع���ة الرم���ل هن���ا عل���ى 
�سف���اف النه���ر منا�سبة فارتاأين���ا اأن نقوم 
بتنظي���ف ال�ساطئ ما ب���ن ج�سري ال�سنك 
واجلمهوري���ة وتهيئته باإح�س���ار �ساحنة 
)�سف���ل( م���ن خ���ارج التحري���ر، وت�سميم 
الت���ي لق���ت رواج���ًا جماهريي���ًا  الفك���رة 
ودعمًا لوج�ستيًا من قبل الدكتورة �سهباء 
عن طريق مواق���ع التوا�س���ل الجتماعي 

حيث اأمدت امل�سروع بكل ما يلزم".
 ن�س���اط ريا�س���ي متكام���ل �سه���د ح�سورًا 
يق���ول  اإذ  ريا�سي���ة  اأندي���ة  م���ن  �سبابي���ًا 
يو�سف م�سيفًا:" ل���دي �سديقة من لعبي 
كرة الطائ���رة اأح�سرت لنا ف���رق ريا�سية 
م���ن املحرتف���ن، قام���وا  بلع���ب مباريات 
افتت���اح  م���ع  تزامن���ًا  وجماعي���ة  فردي���ة 
امللع���ب، كما نن���وي اإج���راء دوري حملي 
م�ستقب���اًل" موؤك���دًا عل���ى اأن ه���ذا الن�ساط 
ي�ستهدف �سريحة ال�سباب من املتظاهرين 
مبختل���ف  ال�ساط���ئ  عل���ى  املتواجدي���ن 

م�ستوياته���م وطبقاتهم الجتماعية، بغية 
جمعه���م م���ع �سب���اب التحري���ر لرت�سي���خ 
روح التعاي����ض والألفة ب���ن اجلميع اإناثًا 
وذكورًا. ويختتم حديث���ه قائاًل:" �سنبقى 
م�ستمرون من خالل اأفكارنا ومقرتحاتنا، 
نح���ن �سلميون و هدفن���ا الوحيد هو بناء 

الوطن".
�س���اب عراق���ي ياف���ع ل ينق�س���ه اأي �سيء 
م���ن مقومات احلي���اة، اختار ت���رك عائلته 
ل�سه���ر ون�سف واأكرث، يف �سبيل امل�ساركة 
يف ح���راك وطن���ي �سلم���ي بح���ت لأهداف 
ح�سارية توعوي���ة وفكرية، بنية تكري�ض 
ث���ورات ال�سع���وب  قي���م نبيل���ة م���ن قي���م 
امل�سروع���ة يف كل الأع���راف الن�ساني���ة، 
منوذج حي وقدوة ل يكاد  اأن يكون فريد 
من نوعه فمثل���ه الكثري من �سبابنا املثقف 
النخبوي الذي يهب���ط من برج احل�سارة 
العاج���ي مالم�س���ًا �سل���ب املجتم���ع ليثبت 
وجوده بتطبيق اأفكاره على اأر�ض الواقع 

الثوري العراقي يف وقتنا الراهن.   

ملعب كرة طائرة على ال�صاطئ الفا�صل ما بني ج�صري ال�صنك واجلمهورية
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يوميات �ساحة التحرير

لقطات من التحرير

 عد�سة : حممود روؤوف

 عامر موؤيد 

 ا�سدقاء ثالثة كانوا من �سمن �سحايا 
التحري���ر يف الي���ام القليل���ة املا�سية، 
ووثق���وا  الت�سوي���ر  مهن���ة  جمعته���م 

احداث الثورة اول باول.
 الأ�سدق���اء لن يلتقوا جم���ددا فاأحدهم 
جمه���ول  م�س���ريه  والآخ���ر  ا�ست�سه���د 
فق���د خطف اأمام اع���ن والدته والثالث 
لكن���ه  راأ�س���ه  يف  ر�سا�س���ة  ا�ستق���رت 

تعدى مرحلة اخلطر.
مديري���ة  يف  م�س���ور  مهن���ة-  احم���د   
اع���الم احل�س���د ال�سعب���ي كان متواجدا 
املع���ارك  اثن���اء  الوىل  ال�سف���وف  يف 
�سد داع����ض وكذلك تواجد يف �سفوف 

املحتجن منذ اليوم الول.
 مهن���ة الذي �س���ور الحتجاج العراقي 
من���ذ الي���وم الول وحت���ى ي���وم ام����ض 
ا�ست�سهد قرب �ساحة اخلالين وارتقى 
يف �سماء العراق لين�سم لقافلة ال�سهداء.  
ال�سورة الخرية التي ن�سرها ال�سهيد 
كانت ملتظاهر يرك�ض مع لوحة ر�سمت 
عل���ى ج���دران نف���ق ال�سع���دون  وفيه���ا 
طلق���ة  خارج���ة م���ن �س���الح جمه���ول.  
ا�سدق���اء ال�سهيد غ���ردوا حول مواقف 
زميله���م وكي���ف كان �سجاعا يف معارك 
التحرير �سد داع�ض، واأي�سا يف �سوح 
الحتجاج���ات.  م�سور اآخر كان قريبا 

من املوت بع���د ا�ستق���رار ر�سا�سة يف 
راأ�سه لكن بعد اجراء عملية له ا�ستقرت 

حالته وتعدى مرحلة اخلطر.

 علي �سوهاين ال�ساب �ساحب الب�سرة 
ال�ساحب���ة وقع اثناء هج���وم امل�سلحن 
امللثمن يوم ام�ض على �ساحة اخلالين 

وج�س���ر ال�سن���ك.  �سوه���اين الذي كان 
�سم���ن فري���ق مكافح���ة الدخانيات مع 
بداي���ة الحتجاج���ات فق���د اثن���ن م���ن 
اأ�سدقائ���ه بالقناب���ل امل�سيل���ة للدم���وع 

التي كانت تطلق على املتظاهرين.
 كذل���ك مل يرتك �سوهاين كامريته التي 
وثقت الكثري م���ن ال�سور للمتظاهرين 
والأن�سط���ة الت���ي اأقيم���ت خ���الل اي���ام 

الحتجاج املختلفة. 
 �س���ورة ن�سرها �سوه���اين حتدى فيها 
المل لك���ن ا�س���ر عليه���ا حي���ث و�س���ع 
دبابي����ض عل���ى وجه���ه وفيه���ا عبارات 

نريد وطن، املجد لل�سهداء. 
 �سوه���اين اآخ���ر �س���ورة كان���ت له مع 
�سديقه زي���د اخلفاجي ال���ذي اختطف 
م���ن منزل���ه يف ح���ي القاه���رة مطالب���ا 

اخلاطفن باإطالق �سراحه.
 زيد اخلفاجي الذي وثق الحتجاجات 
م���ن كامريت���ه اختط���ف من منزل���ه قبل 

اأربعة ايام وليزال م�سريه جمهول. 
 اب���وه كت���ب تغري���دة عل���ى الفي�سبوك 
كم���ا يل���ي:  الن اكتب لك���م  بقلب الأب 
اتو�س���ل بك���م  بح���ق الب���وة اطلق���وا 
�س���راح ابن���ي زيد   زيد  �س���اب  طموح 

بوط���ن يري���د  ل���ه ان يك���ون طموح���ا 
همه الول الع���راق وال�سور  واللقطة 
وزواي���ة ال�سورة يف اي مكان وحتت 
اي ظ���رف يح���اول اأن ي���ربز اجلان���ب  
احل�سن من احلياة ل ينتمي اإل للوطن 
يق���ول ل يوجد يف الع���راق من امتنى 
ان اع���رف  مكان���ه ل اعرف م���اذا افعل 
عندما ارى �سورت���ه  لي�ض لدي �سوى 
الدم���وع مل اكت���ب اي �س���يء الن اريد 
الدين الحزاب   "فزعتك���م" اىل رجال 
النا�سط���ن  روؤ�س���اء ع�سائ���ر  كل م���ن 
يعرفن���ي ويرتبط بي ب���اي �سلة عليه 

ان يتحرك لننا منوت.
 ون���ددت منظم���ة العفو الدولي���ة، اول 
ام�ض اجلمعة، بالعتق���الت التع�سفية 
وعمليات الختطاف التي يتعر�ض لها 

العراقيون.
 وقالت املنظمة يف بيان اإن "النا�سطن 
وال�سحفي���ن واملتظاهري���ن يف جميع 
حلمل���ة  يتعر�س���ون  الع���راق  اأنح���اء 

تخويف ل هوادة فيها منذ �سهرين".
ال�سلط���ات  "ف�س���ل  املنظم���ة  واأدان���ت   
العراقية يف و�سع حد لهذه العتقالت 
وعمليات الختطاف، مبا ير�سل ر�سالة 

ت�سامح جتاه هذه النتهاكات".
 ياأت���ي ذل���ك يف غ�س���ون �ساع���ات بع���د 
تعر����ض ال�سحفي امل�س���ور زيد حممد 
اخلفاج���ي )22 عام���ًا( لالختط���اف من 

اأمام منزله يف العا�سمة بغداد.
 واأك���دت العف���و الدولي���ة اأنه���ا "تلق���ت 
تفي���د  اخلفاج���ي  ع���ن  مقلق���ة  تقاري���ر 
باختطاف���ه على ي���د جمهول���ن بلبا�ض 

مدين بعد عودته من التظاهرات".
 ونقل���ت املنظم���ة عن اأ�سرت���ه قولها اإن 
"ال�سلطات املحلية نفت علمها باحلادث 
اأو مبكان تواجده"، مطالبة "باإجابات 

وا�سحة عّمن يقوم بهذه العمليات".

ثالثة م�صورين.. �صهيد وجريح وخمطوف 

  عبد املنعم الأع�سم

�سيعلنون احِلداد على نظامهم الفاجر
............

*حكومة الت�سريف تدير طاحونة املجازر 
)بوكالئها( لإثبات ان اقالتها ادت اىل الفو�سى

* جمزرة ال�سنك واخلالين وق�سف احلنانة 
باملُ�سرّية وتهديدات باجتياح �ساحة احلبوبي..

*عبداملهدي مّر من هنا.. وبرهم متواطئ يف 
�سمت القبور.. واحللبو�سي قلق على م�سري 
طبخة الت�سريعات الفا�سدة، واحزاب ال�سلطة 

فو�ست امرها لع�سابات القتل..
*تقرير ميداين يوؤكد: احل�سود ال�سلمية 

وطالئعها تغلق الطريق على "حركات" احزاب 
ال�سلطة التي حتولت اىل ع�سابات منفلتة، 

وهناك خيارات يجري تداولها يف ال�ساحات 
وجماعات الع�سيان املدين ال�سلمي للجم 

منظومات وملي�سيات وخاليا الردة.
*التعاطف العربي والدويل يتزايد با�سطراد، 

و�سن�سهد بعد ايام اجراءات عزل رموز ال�سلطة 
والحزاب.. والآن دخلت دولة الت�سريف يف 

عداد الدول املنبوذة يف العامل.
*ال�سهداء يالحقون القتلة واعوانهم وحماتهم

*بانتظار تداعيات املذابح.
* لن يفلتوا

*�سيعلنون احلداد على نظامهم الفاجر
*�سرنفع ا�سماء ال�سهداء على روؤو�سنا

وراهم.. وراهم

 متابعة / الحتجاج

 مر �سهران على اختطاف  
املحامي علي چا�سب حطاب، 

الذي اختطف يف بداية 
الحتجاجات التي انطلقت 

يف الول من ت�سرين الول 
املا�سي.. وقد اختطف 

علي )29 عاما( يف اليوم 
الثاين ملولد ابنه مرت�سى، 

يف الثامن من ت�سرين الول 
املا�سي، من مكان قرب جامع 
الراوي و�سط مدينة العمارة 

يف حمافظة مي�سان.

يف  املراقب���ة  كام���ريات  واأظه���رت   
املكان اأ�سخا�سًا نزلوا من �سيارتن 
اخل���روج  عل���ى  املحام���ي  اأرغم���وا 
م���ن �سيارت���ه حت���ت تهدي���د ال�سالح 

واختطفوه جلهة جمهولة.
 يق���ول وال���ده اإن "اأّمه م���ا تنام على 
فرا����ض، تق���ول يج���وز ابن���ي ه�ّس���ة 

بال���رتاب يج���وز مي���ت، فتن���ام على 
م�ساب���ة  اأنه���ا  م�سيف���ًا  الأر����ض"، 
مبر�سي ال�سكري وال�سغط وتعي�ض 
يف حالة �سدم���ة ب�سبب غياب علي.   
وو�سفت زوج���ة املحامي املختطف 
دون  م���ن  ال�سعب���ة  العائل���ة  حي���اة 
لي���ال  زوجه���ا، وبكاءه���ا علي���ه يف 
ط���وال، وكان اآخ���ر ات�س���ال له���ا به 
�سباح ي���وم اختطاف���ه، حيث كانت 

ترقد بعد الولدة يف بيت اأهلها.

 تق���ول اإن طفلتها لي���ان تكرر النداء 
دائم���ًا "اأريد باب���ا" كم���ا اأنها تدخل 
غرف���ة ن���وم والديها تبح���ث عنه ول 
جت���ده.  وعلي ه���و الأخ الأكرب بن 
ثالثة اأبن���اء ذكور، واملعيل الرئي�ض 
م���ن  املكون���ة  ال�سغ���رية  لعائلتي���ه 
زوجته وابنته ليان وابنه مرت�سى، 
وعائلت���ه الكب���رية م���ن اأبي���ه واأّم���ه 
واأخوي���ه، اإذ يعم���ل وال���ده چا�س���ب 

حطاب موظفًا يف وزارة البلديات.

 يقول والده "الو�سع �سعب لدرجة 
اأنن���ي اقرت�ست م���ن اأ�سدقائي اأجر 

املحامي الذي يتابع ق�سية ابني".
 تتخ���وف العائل���ة من م�س���ري ابنها 
املجه���ول، وينا�س���د الأب منظم���ات 
املجتم���ع ال���دويل، احلقوقي���ة منها 
العث���ور  ب���اأن ت�ساع���د يف  ���ة،  خا�سّ
علي���ه باأقرب وق���ت ممكن، من خالل 
للقي���ام  احلكوم���ة  عل���ى  ال�سغ���ط 

مبهامها.

ال�سهري���ن  "خ���الل  حط���اب  يق���ول   
م���رات،  ع���دة  حاول���ت  املا�سي���ن 
التوا�س���ل م���ع اجله���ات الأمنية يف 
مي�سان، لكنهم يتعاملون مع امل�ساألة 
كاأنه���ا �سج���ار عائل���ي ل اختطاف���ًا، 

ومياطلون يف الإجراءات".
 ويتاب���ع عرب حمادثة هاتفية "ابني 
الآن يف قب�س���ة ميلي�سيات م�سلحة، 
فه���م  يرح���م،  ل  م���ن  رحم���ة  حت���ت 
جمرم���ون يعي�سون عل���ى الطائفية 
والقتل".  ويعتق���د حطاب اأن �سبب 
يف  م�ساركت���ه  ه���و  ابن���ه  اعتق���ال 
التظاه���رات �سم���ن موجتها الأوىل 
يف بداي���ة ت�سري���ن الأول/اأكتوب���ر 
املا�س���ي، ث���م تطوعه م���ع جمموعة 
م���ن املحام���ن للدفاع ع���ن املعتقلن 
ال�سلط���ات  ل���دى  املتظاهري���ن  م���ن 
العراقية، ون�س���ره يف �سفحته على 

في�سبوك حول هذا املو�سوع.
 يق���ول "بع���د ي���وم واح���د فق���ط من 
مت  املحام���ن  جلن���ة  ع���ن  ن�س���ره 
اختطاف���ه".  وكان وال���د املحام���ي، 
اإىل  الول،  ت�سري���ن   25 يف  ن���زل 
�ساح���ة التحري���ر، مع بع����ض اأفراد 
م���ن عائلته، منا�س���دًا بالإف���راج عن 
ابن���ه، ومت ت���داول �سورت���ه وه���و 
يحم���ل �س���ورة ابنه، ب�س���كل وا�سع 

يف مواقع التوا�سل.

يرحم"..  ل  من  رحمة  حتت  ابني  ي�سرخ  "والده 

�����ص����ه����ران م������را ع���ل���ى اخ����ت����ط����اف ع���ل���ي چ��ا���ص��ب

 متابعة الحتجاج  

"ت���ك   ت���ربع املحتج���ون يف مدين���ة كرب���الء  ل�س���راء 
ت���ك" مت اإحراق���ه بالكام���ل، اأثن���اء نق���ل امل�سابن خالل 
ال�سطدام���ات، حي���ث تع���د الو�سيل���ة الوحي���دة لنق���ل 
املتظاهري���ن امل�ساب���ن اإىل اأماكن الرعاي���ة املخ�س�سة 
منذ بدء الحتجاجات.  يقول علي �سائق "تك تك":  "مل 
يقبل���وا فكرة نق���ل للم�سابن لذا اأحرق���وا )التك تك( مل 
اأك���ن اأعرف م���اذا اأفعل؟ لقد تركت كل �س���يء وهربت".  
تقول �سلمى علي علوان، امراأة بادرت بجمع التربعات 
من اأجل �ساحب )التك تك( املحروق: "لن نقبل بالإذلل 
ول ذرف الدم���وع. �سن�ساع���ده. بداأن���ا الآن يف جم���ع 
التربع���ات. حتى الطفل ال�سغري ال���ذي كان لديه 500 

دينار )0.42 �سنت( و�س���ع املال يف �سندوق التربع. 
يف غ�سون �ساعتن جمعن���ا ثمن التوك توك اجلديد".  
واأ�سبح التوك توك رم���زًا حلركة الحتجاج املناه�سة 
للحكوم���ة، ولكن���ه اأي�س���ًا و�سيل���ة لنق���ل املتظاهري���ن 
اجلرحى اإىل بر الأمان.   يقول كرمي مالك التوك توك: 
"لق���د تطوع هذا التوك توك املحروق حلمل اجلرحى 
وال�سه���داء، خ���الل ا�ستب���اك وقع يف كرب���الء، ا�ستولت 
قوات الأمن على التوك توك بينما كنت اأحمل متظاهرًا 
م�سابًا واأحرقوه، وبف�سل املتظاهرين، مت �سراء جهاز 
الت���وك توك اجلديد ه���ذا".  وعربة "التوك توك" باتت 
ترم���ز بالإ�ساف���ة اإىل دوره���ا امله���م يف الحتجاج���ات 
العراقي���ة فاإنه���ا م�س���در رزق لأ�س���ر كث���رية يف العراق 

وو�سيلة نقل يركبها ذوو الإمكانات املحدودة. 

بعد اإ�صعال النار يف "التك تك".. 
كربالئيون  يتربعون باملال لل�صائق

لم تعتد �ساحة التحرير على ا�ستقبال يومها بالحزن، لكن هذا ما حدث يوم ام�س 
بعد الهجمات التي قام بها م�سلحون مجهولون ليوقعوا �سهداء وجرحى.

 الغن��اء ال��ذي يالم���س اح�س��ا�س الجال�س��ين عل��ى جنب��ات الأر�س��فة يومي��ا وهم 
يتناولون الطعام قد اختفى، فال�ساحة لم تقم من هول ما حدث.

 ال�س��هداء جاوؤوا تباعا الى ال�س��احة ملفوفين بعلم العراق وذووهم يقفون فوقهم 
رافعي الروؤو�س، مفتخرين ب�سهادة فلذات اأكبادهم.


