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"الطرف الثالث" ك�س����ف عن وجهه وا�س����مه، حيث �س����هدت �س����احات 
االعت�س����ام، اأم�����س بالتزام����ن م����ع اإع����ان ان�سح����اب اأن�س����ار التي����ار 
ال�س����دري، ا�ستباح����ات ت����كاد توؤ�س����ر لن����زوع نح����و اإب����ادة جماعي����ة، 
متدرج����ة جليٍل متوثب يري����د عراقًا نظيفًا، وطنيا �سي����دًا م�ستقًا، با 
طبق����ة ماأج����ورة للغرباء. وحتت جنح الظ����ام، هجمت قوى اجلرمية 
بلبا�سها الع�سك����ري، حلرق خيم املعت�سمني وتوجيه الر�سا�س احلي 
اىل �سدورهم، وتطاردهم لاإمعان يف اجلرمية، والنيل من اأكرب عدٍد 

من اأبطال الثورة .
مل يع����د ينف����ع االآن احلدي����ث ع����ن ط����رٍف ثال����ث، اأو جمه����وٍل ي�سع����ب 
الو�س����ول الي����ه. فالدول����ة املنحط����ة ك�سفت ع����ن قناعه����ا، بو�سفها هي 
ولي�����س غريه����ا، جممع����ًا للقتل����ة املتمر�س����ني، ت����وزع عليه����م االأدوار، 
ومتده����م بو�سائل النيل من الوطن املبتل����ى، ومل يعد مقبواًل التماهي 
م����ع ادعاءات احلكوم����ة ومن بيدهم القرار، يف وج����ود طرف ثالث اأو 
راب����ع اأو جمهول هوية. ال فرق بني من ل����ه �سفة ر�سمية اأو قائد حزب 
او رئي�س كتل����ة. فقد بات وا�سحًا انهم القتلة، من ي�سدر القرار، ومن 
ي�س����در االأوام����ر، ومن ُي�سرف عل����ى التنفيذ، ومن يَنِف����ذ. ال متييز بني 
ق����ادة الدولة وامليلي�سيات واجلرمية املنظمة يف ال�سلوع بامل�سوؤولية 
املبا�س����رة ع����ن القتل واحل����رق والتخري����ب واال�ستباح����ات. فاحلدود 
الفا�سلة فراغات وهمية، بني قوات �سغب، اأو �سدمة، واأجهزة اأمنية، 
وميلي�سي����ات وقحة. فكله����م �سركاء يف اجلرمية،  جت����ردوا من �سرف 

االنتماء للوطن.
مل تع����د نافعًة، التغطية عل����ى الطبقة ال�سيا�سي����ة احلاكمة، اأو حماولة 
التمييز بني اأطرافها يف االإيغال بدماء العراقيني واأعرا�سهم. فرئي�س 
احلكوم����ة م����ن �سناعته����ا، ومفا�س����ل الدول����ة ال�ساربة ط����وع بنانها. 
واحل�س����د حت����ت قيادته����ا، م�ستعّد ومتاأه����ٌب ل����ردع املتظاهرين وك�سر 
�سوكته����م وت�ستيت �سملهم، كما �س����رح منذ البداية وبو�سوح قائدها. 
اأما الط����رف الثالث املزعوم املوكل اليه، القت����ل يف اأطراف ال�ساحات، 
واالغتي����ال اجلبان م����ن وراء اللث����ام وبامل�سد�سات الكامت����ة، فيعرفهم 
بتنظيماته����م وزعمائهم واالفراد املوكلة اليهم مهمات القتل واالغتيال 
واالختطاف. والقائد العام للق����وات امل�سلحة، كما يبدو ، لي�س رئي�سًا 
ملجل�����س ال����وزراء، وال علم له مب����ا يجري، �ساء له احل����ظ ان يكون يف 

حالة غيبوبة، ال يعرف، وال يرى، واليريد اأن  ي�سمع ..!
يراه����ن هوؤالء جميعًا، مبختلف مواقعهم وم�سوؤولياتهم، على ت�سفية 
االنتفا�س����ة. يتوهمون ب����اأن ال�ساحات لي�ست �س����وى جتمعاٍت ل�سباٍب 
َغ����ٍر، �سريع العط����ب، نزق، رخ����و االإرادة، قنوٌع بالفت����ات. اأنهم جمرد 

طاب وظيفة، وراكبو موجة عابرة ..!
وين�سى قادة ال�سدفة والرثاثة، اأن هوؤالء جميعًا، با �ساٍح، �سلميون، 
يجمعه����م على اختاف م�ساربهم وطن ُم�س����اٌع منتهك، �ساحهم اإميان 
عمي����ق بق�سية عادلة تعيد له����م اإن�سانيتهم وكرامته����م التي ا�ستبيحت 
بدع����اوى �س����ذاذ اآف����اق، م�س����ردون، ط����وال �ست����ة ع�س����ر عام����ًا وب�سعة 

اأ�سابيع.
اإنه����م يعرف����ون اأن كًا منهم م�س����روع �سهادة. ويدرك����ون اأن م�سريهم 
ال�سخ�س����ي مل يعد ه����و مو�سوعًا للتح����دي. وي�سعرون بق����وة ال ُتقهر 
وهم يرفعون فوق روؤو�سهم عاليًا راية العراق ترفرف فوق روؤو�سهم، 

وتعدهم بن�سٍر مبني.
ه����وؤالء ال�سبان وال�سباي����ا، يريدون اأن يوؤك����دوا اأن ت�سحياتهم، مهما 
امت����د الزمن "وه����و اآٍت ، قريٍب ال ريب فيه" �ست�ستعيد وطنًا، وكرامة، 
وم�ستقبا لن يدعوه يفلت هذه املرة من بني اأيديهم التي تتو�سم بدماء 

اأقرانهم من االأ�سقاء واالأ�سدقاء واالأقرباء و�سركاء ق�سية الوطن ..!
وه����وؤالء الذي����ن حت����ى وه����م ي�ست�سهدون، يظل����ون واقف����ني ال يدعون 
الراي����ة ت�سقط م����ن اأيديهم، يعرف����ون اأن من ي�ستهدفوه����م بالر�سا�س 

احلي، يت�سرتون
وراء خوفهم وهم يغتالون ويختطفون ويعذبون .! 

فالقاتل يتك�سف عن جبان ما اأن يتجرد من �ساحه.
�سدام ح�سني غط�س يف حفرة حتيط به نتانة الهزمية؛

القذايف خرج من بلوعة جماري ي�سرخ انا اأبوكم .
ويف م�سه����ٍد ال ُين�س����ى، كان افراد احلر�س القوم����ي البعثي عام 1963 
يطارد نف�سه يف االأزقة والطرقات وهو ينزع ماب�س جرميته ويرمي 

�ساحه والنا�س تاحقه بال�ستائم وال�سخرية ..
ان رم����وز الف�ساد وق����ادة امليلي�سي����ات الوقحة، ي�ستق����وون ب�ساحهم، 
وي�سخرون من املنتف�س����ني، املك�سوفني املجردين من اأي �ساح �سوى 

العلم العراقي.!
وه����م خليبته����م وجهله����م ين�س����ون ماأث����رة غان����دي الت����ي انت�س����ر فيها 
بالاعن����ف وبال�سلمية وهو يه����زم جي�س االإمرباطوري����ة التي مل تكن 

ال�سم�س تغيب عنها.
انه����م ال يتذك����رون الزعي����م لوثر كن����غ اذ ُيلحق الهزمي����ة يف م�سرياته 
ال�سلمي����ة بدعاة التميي����ز العن�سري بكل ما حت����ت ت�سرفهم من �ساٍح 
و�سلط����ة ومال..  لن تتحق����ق نبوءة الزاملي ب����ان ال�ساحات �ستفرغ..  
�س����ريى اأن اأبطال اأكتوبر، �ست�سيق بهم ال�ساحات بجموٍع على امتداد 

ال�سوارع واالأزقة التي تقود اإىل �ساحة التحرير .
و�سيظ����ل كل عراق����ي ي�سع����ر بال�سخ����ط وال�سخرية من كل م����ن تواطاأ 
�سده����م حت����ت اأي �سع����اٍر خم����ادٍع باإمكاني����ة االإنف����راد به����م، وت�سفية 

ثورتهم  !.. 

العنف و�سيلة اجلبناء، و�سالحكم 
قناع خوف وهزمية ...!

توزع مجاناً

 بقلم متظاهر

كلكم قتلة

لزيارة موقع جريدة االحتجاج 
 QR ادخل من خالل

واأ�سافت با�سخارت اأن "اخلطوات املتخذة 
�ستبق���ى حتى االآن جوفاء، مامل تكتمل، عرب 
خدم���ة النا�س وحمايتهم، ولي�س اال�سطهاد 

بعنف". 
اإىل  تواف���دو  ق���د  املتظاهري���ن  اآالف  وكان 
�ساح���ة التحري���ر يف بغ���داد، لان�سمام اإىل 
املحتج���ني هناك، و�س���ط توا�س���ل الهجوم 
ال�سر����س للق���وات العراقي���ة عل���ى �ساح���ات 
وحمافظ���ات  العا�سم���ة  يف  االحتج���اج 
جنوبية، به���دف تفريغها م���ن املتظاهرين، 
بينما قتل اأربعة متظاهرين، واأ�سيب ثاثة 
وثاثون اآخرون، باإطاق القوات العراقية 
الر�سا�س احلي على حمتجني يف حمافظة 

ذي قار.
وم�س���اء ام����س  ال�سبت، و�سل���ت اأفواج من 
و�س���ط  التحري���ر  �ساح���ة  اإىل  املتظاهري���ن 
بغ���داد، مرددين �سع���ارات غا�سبة وراف�سة 
لهج���وم الق���وات العراقي���ة عل���ى �ساح���ات 
التظاه���ر، موؤكدين اأنهم لن يغادروا مناطق 

التظاهر مهما كلف الثمن.
وانتق���ل متظاه���رون م���ن �ساح���ة التحرير 
والوثب���ة،  اخل���اين  �ساحت���ي  باجت���اه 
ال�ستع���ادة ال�سيطرة عليها من جديد، و�سط 
اإط���اق كثي���ف لر�سا����س حي وغ���از م�سيل 
للدم���وع من قبل قوات مكافحة ال�سغب على 
املتظاهرين، الذين انت�سرت اأعداد منهم يف 
االأزق���ة ال�سيقة، وا�ستخدم���وا اأ�سلوب الكر 
والف���ر مع القوات العراقي���ة، التي يخ�سون 
م���ن نيته���ا اقتح���ام �ساح���ة التحري���ر خال 

ال�ساعات املقبلة.
جدي���دة  خي���م  بن�س���ب  نا�سط���ون  وق���ام 
لاعت�سام يف حمي���ط �ساحة التحرير، بداًل 
م���ن اخلي���م الت���ي اأحرقته���ا ق���وات مكافحة 
ال�سغ���ب، �سب���اح ال�سب���ت، بينم���ا وا�سل���ت 
مكربات ال�سوت دعوة العراقيني لالتحاق 

ب�ساحات االحتجاج.
ووجه املتظاه���رون منا�س���دات اإىل املرجع 
الدين���ي عل���ي ال�سي�ست���اين، ومنظمة االأمم 
املتح���دة من اأجل التدخ���ل العاجل الإنقاذهم 
من قم���ع ال�سلطات واالأح���زاب واجلماعات 
يف  االحتجاج���ات  وجت���ددت  امل�سلح���ة.  
حمافظ���ة الب�سرة، اإال اأن ق���وات "ال�سدمة" 
منعت املتظاهري���ن من الو�سول اإىل �ساحة 
االعت�س���ام من خ���ال ا�ستخ���دام الر�سا�س 
النا�سط���ني  م���ن  ع���دد  واعتق���ال  احل���ي، 
بالتظاهرات. وق���ال نا�سطون باحتجاجات 
جم���ددا،  ع���ادت  التظاه���رات  اإّن  الب�س���رة 
ب�سكل وا�سع، موؤكدين، اأّن اجتماعًا مو�سعًا 
لنا�سط���ني و�سي���وخ ع�سائ���ر انعق���د، م�ساء  
ام����س ال�سب���ت، يف من���زل �سي���خ قبيلة بني 
مال���ك �سرغ���ام املالك���ي، للخ���روج مبوق���ف 
موحد م���ن قمع التظاه���رات، مو�سحني اأّن 
املالكي تعه���د با�ستمرار وقوف���ه اإىل جانب 
التظاه���رات حت���ى اإقال���ة حماف���ظ الب�سرة 
اأ�سع���د العيداين، امل�سوؤول االأول عن اإعطاء 

اأوامر قمع االحتجاجات.
ال�سب���ت ا�ستع���اد  ي���وم ام����س  ويف م�س���اء 
متظاهرون ال�سيطرة على �ساحة االعت�سام 
و�س���ط مدين���ة الب�س���رة، بع���د �ساع���ات من 
اقتح���ام ق���وات االأمن لها واإ�س���رام النريان 

يف اخليام، ح�سب م�سدر اأمني.
وق���ال املازم اأول يف �سرطة الب�سرة جمعة 
اإن مئ���ات املتظاهري���ن انطلق���وا  ال�سلغ���م: 
يف م�س���رية من مركز املدين���ة �سوب �ساحة 
االعت�س���ام، وهو م���ا دفع ق���وات االأمن اإىل 
وق���وع  خ�سي���ة  ال�ساح���ة  م���ن  االن�سح���اب 

�سدامات عنيفة.
واأ�ساف اأن املتظاهرين متركزوا جمددًا يف 
ال�ساحة، وبداأوا بن�سب خيام جديدة مكان 

اخليم املحرتقة، ملوا�سلة االعت�سام.
ويف ذي قار ان�سم االآالف من اأبناء الع�سائر 

للدف���اع ع���ن املعت�سم���ني على ج�س���ر الفهد، 
بعد حماولة قوات اأمني���ة كبرية مهاجمتهم 
لفتح اجل�س���ر املغلق منذ عدة اأي���ام. وقالت 
م�سادر حملية، ، اإّن اأربعة متظاهرين قتلوا 
واأ�سيب ثاث���ة وثاثون اآخ���رون، باإطاق 

الر�سا�س احلي على متظاهري ذي قار.
كم���ا ان�سمت اأعداد كبرية من املحتجني اإىل 
�ساح���ة احلبوبي مبدين���ة النا�سرية )مركز 
حمافظ���ة ذي ق���ار( للوق���وف بوج���ه حمل���ة 
حكوم���ة ت�سري���ف االأعم���ال برئا�س���ة عادل 
عب���د املهدي، واأح���زاب ال�سلطة وامللي�سيات 
تواف���د  النج���ف،  التظاه���رات. ويف  لقم���ع 
اعت�س���ام  �ساح���ة  اإىل  املتظاهري���ن  اآالف 
ال�سدري���ن، معلن���ني وقوفه���م بوج���ه حملة 
ال�سلطات العراقية �سد �ساحات االحتجاج. 
واكتظ���ت �ساحة اعت�س���ام الديوانية )مركز 
حمافظ���ة القاد�سي���ة( باملتظاهري���ن الذي���ن 
اأعلنوا عن ت�سامنهم مع �ساحات االحتجاج 
الت���ي تتعر����س للقم���ع يف بغ���داد وذي قار 
والب�س���رة، كما وجه���وا انتق���ادات الأن�سار 
التيار ال�سدري الذين ان�سحبوا من �ساحات 
االحتج���اج، قبل �ساعات م���ن اقتحامها، من 
خال ترديد هتافات منه���ا "اللي مل غرا�سه 

وان�سحب، ما ينح�سب على ال�سعب".
العم���ارة  مدين���ة  �س���وارع  وامت���اأت 
باملتظاهرين الذين رف�سوا املوؤامرات التي 
حتاك �سد �ساحات االحتجاج، موؤكدين اأنهم 
�سي�سعدون مظاهر التظاهر اإذا ا�ستمر قمع 
ال�سلط���ات. وكان���ت م�سادر طبي���ة قد اكدت 
اأن 36 متظاه���را اأ�سيبوا خ���ال يوم ام�س 
ال�سب���ت، موؤك���دة اأن من ب���ني املتظاهرين 4 
حالته���م حرجة اأ�سيب���وا بالر�سا�س، الذي 

اأطلقت���ه ق���وات االأم���ن الإجب���ار املتظاهرين 
عل���ى عدم مقاومة عملية ف����س التظاهرات، 
واأحرق���ت ق���وات االأم���ن العراقي���ة ع�سرات 
اخلي���ام املن�سوب���ة يف تل���ك ال�ساحات، يف 
تك���رار ل�سيناري���و �ساحت���ي البحرية وذات 

ال�سواري بالب�سرة.
واأك���دت م�س���ادر �سيا�سي���ة عراقي���ة رفيعة، 
بال�ساح���ات  االعت�سام���ات  ف����س  ق���رار  اأن 
وامليادي���ن اتخ���ذ من قبل حكوم���ة ت�سريف 

االعم���ال برئا�سة عادل عبد امله���دي، "بدعم 
من قبل ق���وى �سيا�سية وجماع���ات م�سلحة 

تنتمي اىل احزاب �سيا�سية".
ون�س���ر نا�سط���ون م�ساه���د قا�سي���ة لعمليات 
�سرب يتعر�س لها نا�سط���ون ومتظاهرون 
ام����س  العراقي���ة  االأم���ن  ق���وات  قب���ل  م���ن 
يف بغ���داد، خ���ال تقدمه���م نح���و �ساحت���ي 
اخل���اين والط���ريان واعتقاله���م لعدد كبري 
م���ن املتظاهري���ن. اإىل ذل���ك، ق���ال املتظاهر 
حم�س���ن جا�سم لوكالة االأنب���اء االأملانية عرب 
الهات���ف اإن م�سادم���ات اندلع���ت يف �ساح���ة 
ب���ني متظاهري���ن  بغ���داد  اخل���اين و�س���ط 
والق���وات االأمنية من جهاز مكافحة ال�سغب 
عن���د حماول���ة الق���وات االأمنية اإع���ادة فتح 
�ساحة اخلاين واإزالة احلواجز االإ�سمنتية 
حيث ا�ستخدمت الر�سا�س احلي والغازات 

امل�سيلة للدموع لتفريق املتظاهرين.
االأملاني���ة  االأنب���اء  لوكال���ة  ال�سه���ود  وذك���ر 
اأن اأتب���اع التي���ار ال�س���دري  اأ�س���دروا ليلة 
اجلمعة بيان���ا يف �ساحة احلبوب���ي اأعلنوا 
في���ه االن�سحاب الكامل من �ساحة االعت�سام 
والتظاه���ر، واأو�س���ح ال�سه���ود اأن "�ساح���ة 
احلبوب���ي م���ا زال���ت مكتظ���ة باملتظاهري���ن 
االآخري���ن الذي���ن ميثلون طوائ���ف املجتمع 
االأخرى املطالبة باالإ�ساح وتغيري العملية 
ال�سيا�سية". وذكر ال�سه���ود اأن املتظاهرين 
يف �ساح���ة التظاه���ر يف حمافظ���ة الب�سرة 
ع���ربوا ع���ن اأ�سفه���م الن�سح���اب متظاه���ري 
التيار ال�سدري م���ن ال�ساحات. واأكدوا يف 
بي���ان وزع يف �ساح���ة التظاه���ر: "مل نك���ن 

نتمنى ان�سحابهم يف منت�سف الطريق".
"موقفن���ا  وج���دد املتظاه���رون يف بيانه���م 
ثابت ووا�سح منذ انطاق الثورة برف�سنا 
يف  كان  بل���د  اأي  م���ن  تدخ���ل  الأي  القاط���ع 
ال�ساأن العراق���ي، وهذا ما ن�سرتك فيه معكم 
باالإ�ساف���ة اإىل امل�س���رتك االأك���رب وه���و حب 
الوطن والت�سحي���ة يف �سبيله، ونوؤكد على 
ا�ستمرارنا يف حراكنا ال�سلمي واعت�سامنا 
املفت���وح يف �ساحة اعت�س���ام الب�سرة حتى 
حتقيق املطالب التي خرجنا من اأجلها وفاًء 
لدماء ال�سهداء ومهما كلف الثمن، فق�سيتنا 
ق�سي���ة وط���ن وال ع���ودة م���ن دون الوط���ن 

امل�سلوب".

االأمم املتح��دة تدي��ن حم��اوالت ال�س��لطة ف���س االحتجاج��ات بالق��وة 

مقتل متظاهرين واالآالف يتحدون القوات االأمنية ب�ساحات االحتجاج 
 حمتجون ي�ستعيدون ال�سيطرة على �ساحة االعت�سام يف الب�سرة 

ت ممثل��ة االأمني الع��ام لالأمم املتح��دة يف الع��راق، جينني  ع���رّ
هيني�س بال�س��خارت، ال�س��بت، عن ا�س��تيائها من ت�س��اعد العنف 
�س��د املتظاهري��ن يف بغ��داد ومناطق اأخ��رى من الب��الد. وقالت 
بال�س��خارت، يف تدوينة تابعته��ا )االحتجاج( ام�س ال�س��بت، اإن 

"عدم م�س��اءلة املتورطني بقتل العراقيني وعدم الت�س��اهل مع 
من ُيع�رّ عن راأيه ب�س��جاعة منذ 4 اأ�سهر وحتى االآن، ال يحققان 
م��ا ي�س��بو اإليه العراقي��ون، يف ح��ني اأن عدد القتلى واالإ�س��ابات 

م�ستمر باالرتفاع".

وجه املتظاهرون منا�شدات اإىل املرجع الديني 
علي ال�شي�شتاين، ومنظمة الأمم املتحدة من 

اأجل التدخل العاجل لإنقاذهم من قمع ال�شلطات 
والأحزاب واجلماعات امل�شلحة.
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حكاية �سهيد

 ما�س القي�سي

طائر هو، كالفينيق في 
طلته، كالعنقاء في �سموخه، 

يحترق لي�سبح رماداً ي�سعل 
فتيل ثورة رفاقه طالب 

الحرية والوطن، كلما ركنت 
الى الركود بفعل اأي ريح 

عاتية قد تهب على حين 
غرة لتخمد حراكنا.

طه طالل حاتم، من مواليد 
عام 1994، مقيم في حي 

االعظمية في منطقة راغبة 
خاتون في بغداد، طالب 

جامعي متخرج حديثًا من 
االإدارة واالقت�ساد، ق�سم 

المحا�سبة في كلية اال�سراء، 
�سغوف في ممار�سة التمارين 

الريا�سية وبناء الج�سد، 
طموح ون�سيط وم�سالم، محب 

للحياة بكل تفا�سيلها.

اأ�سبوع  مرور  بعد  زمن وحتدي����دًا  "منذ 
يعل����م  اأن  اأري����د  واأن����ا  ا�ست�سه����اده،  م����ن 
الع����امل ق�س����ة �سديق����ي ط����ه وم����ا ح�سل 
معه، الأجل اأن يدرك����وا �سعور الفقد لدى 
عائلت����ه واحبت����ه مم����ن خ�س����روا اإن�سان����ًا 
جميًا بعمر الزه����ور، وكل �سهيد عراقي 
اآخر مل ي�سمع الع����امل عنه ومل يطالب اأي 
كان بحقوقه". ويعقب عبد امللك )�سديق 
ال�سهي����د( قائ����ًا:" ب����داأت معرفتي به يف 
فرتة درا�ستي اجلامعية، كانت �سداقتنا 
جميل����ة جدًا تع����دو كونها زمال����ة درا�سية 
يف مرحل����ة اكادميي����ة، كنا نح����ن الثاث 
اأن����ا وطه وعمر رفق����اء يف كل �سيء حتى 
اأ�سبحن����ا حم����ط اأنظ����ار وح�س����د الزماء 
اإذ كن����ا منثل لهم رم����زًا لل�سداقة اجلميلة 

احلقيقية".
خمتلف يف زمن مل���يء بالكذب والنفاق 
فق���د كان ط���ه" ال�سدي���ق االأمث���ل ال���ذي 
يحظ���ى مبحبة الزماء، حتى اأنه مل يكن 
لدي���ه اأي ع���داوة واإن ح�سل �سوء تفاهم 
م���ع اأحدهم يب���ادر دوما لل�سل���ح" وهذا 
فع���ًا م���ا مت قبل اأي���ام من اإ�سابت���ه فقد" 
توا�س���ل طه مع زميله حت�سني الذي كان 
عل���ى خ�سام معه وب���ادر يف اإعادة املياه 
ملجاريها، حتى جتاوب معه قبل اإ�سابته 
بيوم!"، وكاأنه ي�سع���ر �سلفًا اأنه �سيغادر 
احلياة فاأب���ى اأن يرحل عنها ت���اركًا فيها 

اأي �سوائب تذكر.
 التح���ق ط���ه ليواك���ب اإخوت���ه يف ثورة 
ت�سري���ن منذ اليوم االأول، ث���م غاب عنها 
لع���دم اإميان���ه يف ا�ستمراريتها يف بادئ 
االأم���ر، وعاد يف ي���وم  26 اأكتوبر بروح 
يغمره���ا اليق���ني بث���ورة قدم���ت �سه���داء 
البد له���ا اأن تنت�سر، وبهذا ي�ستاأنف عبد 
املل���ك قائًا:" يف يوم  27 كنا ن�سارك من 

خال دعمنا املعنوي والوجودي وكل ما 
با�ستطاعتنا اأن نق���دم بكل �سلمية كباقي 
اإخوتنا يف �ساح���ات التظاهر، حتاورنا 
اإخوتن���ا  فه���م  ال�س���اأن،  ه���ذا  م���رارًا يف 
وغ���ري مقبول اأن نتقاع����س، فخرجنا يف 
امل���رة الثالث���ة بتاري���خ 30 اأكتوبر، حني 
كان���ت املظاه���رة حا�س���دة، حي���ث �سرنا 

عل���ى االأق���دام حت���ى و�سلن���ا اىل ن�سب 
احلري���ة، كان هن���اك م���ن يق���دم الطعام، 
فاأكلنا ثم توجهنا اىل ج�سر اجلمهورية، 
بال���كاد ن�ستطي���ع اأن ن�س���ع قدم���ًا و�سط 
احل�سود، كان���ت ال�ساعة حينها العا�سرة 
�سباحًا واالأمور م�ستتبة، حتى انطلقت 
اول قنبلة م�سيل���ة للدموع قرب اجل�سر، 

ا�سقط���ت النا�س اأر�سًا يف حدود ال�ساعة 
احلادي���ة ع�س���رة، ث���م تبعته���ا االأخ���رى 
�سقط���ت اىل جان���ب ط���ه اإذ كن���ت اآن���ذاك 
بعيدًا عن���ه مب�سافة الع�س���رة اأمتار حني 
�سمع���ت اطاق القناب���ل وراأي���ت امل�سهد 
اأمام���ي وال���كل يتف���رق،  ال���ذي ت�س���ارع 
رك�س���ت بعي���دًا م���ن خويف وع���دت اىل 
الن�س���ب و تعر�ست لل�سرب نتيجة زخم 

املتدافعني".
اأ�سي���ب ط���ه ح���ني الم�س���ت �سظي���ة م���ن 
القنبل���ة رقبت���ه، وا�ستق���رت يف ق�سب���ة 
حنجرت���ه الهوائي���ة، كان ال ي���زال عل���ى 

قي���د احلياة ونق���ل على اأثره���ا بوا�سطة 
عرب���ة الت���كك اىل �سيارة اأ�سع���اف، التي 
نقلت���ه اىل م�سف���ى �سيخ ب���ن زايد، حيث 
ٌرف����س ا�ستقبال���ه حلالت���ه احلرجة ومن 
ث���م اىل م�سفى اب���ن النفي�س اذ" غاب طه 
ع���ن االأنظ���ار يف التحري���ر واأن���ا اأ�سبت 
غ���ري  االنرتن���ت  و�سبك���ة  باله�ستريي���ا، 
متوف���رة الت�س���ل ب���ه، اأبح���ث عن���ه دون 
جدوى حت���ى اأر�سلوين ل�ساحة الطريان 
اإ�سع���ار  فوج���دت  االت�س���ال  الأ�ستطي���ع 
بر�سال���ة من اأخيه اأحم���د، يخربين باكيًا 

باأنه يرقد يف امل�سفى".
امل�سهد  ذاك  امل�سف���ى، وراأي���ت  " دخل���ت 
ال���ذي ال ميك���ن اأن يف���ارق خميلتي، ذاك 
االآن  يرق���د  ال�سغ���وف  العني���د  ال�س���اب 
عب���د  ا�سرتج���ع  العملي���ات"،  غرف���ة  يف 
املل���ك ذكرياته وتفا�سي���ل م�سرية حياته 
برفق���ة ط���ه" مل امتال���ك نف�س���ي حينه���ا 
وبكي���ت، اأخ���ربوين باأن���ه من���ذ �ساعتني 
على ه���ذا احل���ال وال اأحد ي���دري اىل ما 
�سي���وؤول و�سع���ه ال�سح���ي، فق���د اتلفت 
منع���وين  ال�سوتي���ة،  حبال���ه  االإ�ساب���ة 
م���ن روؤيته خلطورة حالت���ه رغم رجائي 
حت���ى ا�ستطع���ت اأن املح���ه ع���رب ناف���ذة 
تط���ل على غرفة االإنعا����س، حيث يرقد"، 
متن���ى لو مل يحظ بتل���ك الفر�سة االأليمة 
بقوله:" ليتني مل اأر �سديقي االأنيق بهذا 

امل�سهد".
اب���ن  برفق���ة  االعظمي���ة،  اب���ن  "ط���ه 
النا�سري���ة وثال���ث من مدين���ة ال�سدر"، 
م�سه���د اإن�س���اين داخ���ل غرف���ة االإنعا�س 
حي���ث قد يك���ون املثوى االأخ���ري الأرواح 
طاه���رة، كم���ا يق���ول عب���د املل���ك: " اب���ن 
النا�سري���ة تعاف���ى م���ن اإ�سابت���ه واب���ن 
مدين���ة ال�سدر ا�ست�سه���د بعد يومني، اأما 

طه ل�س���وء حظه كان بحال���ة خطرة، فقد 
التهم���ت ج�س���ده تل���ك امل���واد الكيميائية 

احلارقة".
ا�ستيق���ظ طه بعد م���رور يومني من اجراء 
العملي���ة، ابت�س���م لروؤي���ة عب���د امللك بخري 
تذه���ب  اأن  " اإي���اك  اإي���اه  وق���ال مو�سي���ًا 
للتحري���ر م���رة اأخ���رى".، وي�سي���ف عب���د 
املل���ك:" بع���د رحيل���ه مل اأ�ستط���ع اأن اأزور 
التحرير فق���د ترك طه بداخلي فراغ كبري، 
ال اأ�ستطي���ع جمابهة هذا االأمل مبفردي بعد 
اأن اتفقن���ا اأن من�سي يف احلي���اة �سويًا". 
م���ّرت ت�س���ع اأي���ام وال�سب���اب م���ن �سحايا 
الطل���ق والقن�س والقنابل يرحلون تباعًا، 
حتى اأتى دور طه اليتيم، الذي فقد اأمه يف 
اأح���د التفجريات يف �سوق �سعبي، لريحل 
ه���و االآخر" اإثر انفجار وريد يف حنجرته 
فاق���دًا الدم دون توفر مت���ربع يحمل زمرة 
دم���ه، تف�سي املواد الكيميائي���ة اأي�سًا دون 
اإيجاد حد لها من قبل الكادر الطبي! ت�سبب 
يف الق�س���اء عليه، حتى وج���دوا متربعًا، 
ح�س���ب قولهم اإن مرت اأرب���ع �ساعات دون 
م�ساعف���ات �سيعي����س، وق���د م���رت بالفعل 
حينها وا�ستقرت حالت���ه كنا بجانبه نقوم 
عل���ى رعايته يف الي���وم ال�ساب���ع، واليوم 
التايل عدت اىل املنزل الرتاح قليًا ومنت 
حت���ى اأيقظن���ي �سديقن���ا عم���ر يف الثامنة 
 11/8 بتاري���خ  التا�س���ع  الي���وم  �سب���اح 
يخربين با�ست�سهاده ب�سبب انفجار وريد 

اآخر حال دون انقاذه". 
الثاجة" هكذا  يرقد يف  "كالطفل ماكًا 
ملحته الأخ���ر مرة يف حيات���ي"، حتى اأنه 
مل يتوق���ف عن ن���زف الدماء واأن���ا اأغ�سل 
ج�س���ده الطاه���ر، ثم �سارك���ت يف دفنه"، 
رحل وترك رفيقه مبفرده يعتزل احلياة 

يف منزله كارهًا كل �سيء من بعده.

 متابعة االحتجاج 

اعتقلت قوات مكافحة 
ال�سغب،اأم�س  ال�سبت، عدداً 

من المتظاهرين في محافظة 
ذي قار.  وذكر �سهود عيان ، اإن 

هاجمت  ال�سغب  مكافحة  “قوات 
المتظاهرين على الطريق الدولي 

في ذي قار، لف�س االعت�سام 
واعتقلت عدداً من المعت�سمين”.

واأ�س���اف، اأن “معت�سمي ج�س���ر فهد وجهوا 
ن���داًء ملعت�سم���ي �ساح���ة احلبوب���ي لغر����س 

التواجد قرب اجل�سر”.
وتاب���ع، اأن “ه���ذا االج���راء ال���ذي اتخ���ذ من 
قب���ل املتظاهرين دفع ق���وات مكافحة ال�سغب 
اإىل ايق���اف التقدم باجتاه ج�س���ر فهد بعد اأن 

توغلت مل�سافة كبرية على اجل�سر”.

م���ن جهة اأخ���رى، اأ�س���ار مرا�س���ل  االحتجاج  
اإىل اأن متظاه���ري �ساح���ة احلبوب���ي اأغلقوا 
ج�سر احل�سارات و�سط النا�سرية واأحرقوا 

االإطارات عند مقرتباته.
وعل���ى وقع، تفكيك خيم االعت�سام يف بع�س 
املحافظات، مث���ل الديواني���ة ومي�سان، بدت 
االأجواء خمتلفة يف حمافظة ذي قار جنوبي 
الباد، حيث اأع���رب حمتجون عن اإ�سرارهم 
ال�ساح���ات، حل���ني تلبي���ة  البق���اء، يف  عل���ى 

املطالب ال�سعبية. 
و�سه���دت ال�ساع���ات االأوىل من �سب���اح اأم�س 
، ال�سبت، �سدامات ب���ني املتظاهرين وقوات 
مكافح���ة ال�سغ���ب، ق���رب ج�س���ر الفه���د، بع���د 

م�سعى من القوات االأمني���ة لف�س االحتجاج 
هن���اك. وتواف���د املئ���ات م���ن املتظاهرين اإىل 
�ساحات االحتجاج، للت�سامن مع املعت�سمني 

يف ال�ساحات.
واعتقل���ت ق���وات مكافحة ال�سغ���ب، يف وقت 
�ساب���ق، ع���ددًا م���ن املتظاهري���ن يف حمافظة 
ذي ق���ار. وذك���ر �سه���ود عي���ان   ، اإن “ق���وات 
مكافح���ة ال�سغ���ب هاجم���ت املتظاهرين على 
الطريق الدويل يف ذي قار، لف�س االعت�سام 

واعتقلت عددًا من املعت�سمني”.
واأ�س���اف، اأن “معت�سمي ج�س���ر فهد وجهوا 
ن���داًء ملعت�سم���ي �ساح���ة احلبوب���ي لغر����س 

التواجد قرب اجل�سر”.

وتاب���ع، اأن “ه���ذا االج���راء ال���ذي اتخ���ذ من 
قب���ل املتظاهرين دفع ق���وات مكافحة ال�سغب 
اإىل ايق���اف التقدم باجتاه ج�س���ر فهد بعد اأن 

توغلت مل�سافة كبرية على اجل�سر”.
ونقل مرا�سلن���ا، عن متظاهري���ن قولهم اإنهم 
يرف�سون ت���رك اأماكن االعت�سام، مع و�سول 
موجات جديدة م���ن املتظاهرين اإىل خمتلف 

ال�ساحات واجل�سور يف املحافظة.
م���ن جه���ة اخ���رى نف���ت �سرط���ة حمافظة ذي 
ق���ار، اأم�س ال�سبت، دخول اأية قوة من خارج 
املحافظة لف�س التظاهرات، وذلك بعد ورود 
اأنب���اء ع���ن ذل���ك، واإع���ان االإن���ذار جي���م يف 

املحافظة. 

وذك���ر اإع���ام �سرط���ة ذي قار يف بي���ان تلقت 
اأن  “ن���ود  اأن���ه   ، من���ه  ة  ن�س���خ  االحتج���اج 
نو�س���ح اأن �سرطة ذي قار وقي���ادة العمليات 
وباالتفاق م���ع الدكتور ع���اء الركابي وعدد 
م���ن املتظاهرين ال�سلمي���ني، تو�سلوا التفاق 
ب�س���اأن فت���ح طري���ق بدي���ل مل���رور احل���االت 
الطارئ���ة بداًل م���ن الطريق ال���دويل الذي مت 

اإغاقه”.
وتاب���ع البي���ان، “اأثناء ذلك �س���ادت حالة من 
الفو�س���ى والتعر����س لل�سرطة م���ن املنفلتني 
اأدت اإىل اإ�ساب���ة قائ���د ال�سرط���ة وع���دد م���ن 
اأفراد ال�سرطة بع���د التعر�س لهم باحلجارة، 
و ال ني���ة ل�سرطة ذي قار يف ا�ستعمال العنف 

�سد اخوته���م املتظاهرين اأو ف�س االعت�سام 
بالقوة وال توج���د اأية قوات قادمة من خارج 
يف  اإ�ساب���ات  اأي���ة  ت�سج���ل  ومل  املحافظ���ة، 

�سفوف اأبنائنا من املتظاهرين”.
واردف، اأن���ه “ال�سح���ة لكل مايت���داول وان 
الدكت���ور ع���اء الركاب���ي متواج���د م���ع قائد 
العمليات وقائ���د ال�سرط���ة باالجتماع لبحث 
اأف�س���ل الط���رق لتنظي���م التظاه���رات وع���دم 

التاأثري على احلالة املرورية العامة”.
واأ�ساف، اأنه “ال�سحة لرفع حاله االنذار )ج( 
وال يوجد اأي تاأهب واالأمور طبيعية وهناك 
تعاون م�س���رتك بني �سرطة ذي واملتظاهرين 

الدامة ال�سلم االأهلي”.

طه طالل، و�سهادة قلب اأبي�س اأبى اأن يتقاع�س عن مقعده في التحرير!

بيان من �سرطة ذي قار ب�ساأن اإ�سابة قائدها: لم نعلن االإنذار جيم!

التفا�سيل الكاملة الأحداث “ج�سر الفهد” في ذي قار والع�سائر: ال لتفكيك الخيم
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عد�سة: حممود روؤوف

قتل و�سحل.. و"عمليات اإعدام"

متابعة االحتجاج 

اأح�ست منظم���ة العفو الدولية مقتل اثني 
ع�سر متظاهرًا خال االأ�سبوع املا�سي، اإثر 
جلوء ال�سلط���ات العراقي���ة اىل “العنف” 
والب�س���رة.  بغ���داد  م���ن  كل  يف  جم���ددًا 
وحت���دث تقري���ر املنظمة ع���ن عمليات قتل 
و “�سح���ل” واإعدامات، ومداهم���ة اأحياء 

�سكنية وفقًا ل�سهود عيان.
وح���ذرت منظم���ة العف���و الدولي���ة م���ن اأن 
اإف���ادات �سهود العي���ان املروعة وحتليات 
مقاط���ع الفيدي���و الت���ي مت التحق���ق منه���ا 
م���ن قب���ل املنظمة، توؤك���د اأن ق���وات االأمن 
ق���د ا�ستاأنف���ت حملتها للعن���ف املميت �سد 
املحتج���ني ال�سلمي���ني، اإىل ح���د كبري، يف 

بغداد ومدن بجنوبي العراق.

واأدناه ن�س التقرير:
االحتجاج���ات  قم���ع  حمل���ة  “�سه���دت 
 22 اإىل   20 م���ن  الف���رتة  يف  املتج���ددة 
يناير/كان���ون الثاين مقت���ل 10 اأ�سخا�س 
عل���ى االأقل، يف بغ���داد والب�سرة وكرباء 
ودي���اىل، وفقًا للمفو�سي���ة العراقية العليا 
حلقوق االإن�س���ان، بينما اأبل���غ النا�سطون 
يف الب�س���رة ع���ن مقتل �سخ�س���ني اآخرين 
اأم����س. اأُ�سي���ب الع�سرات واأُلق���ي القب�س 
عليه���م، وتعر�س بع�سهم للتعذيب وغريه 

من �سروب املعاملة ال�سيئة يف احلجز.
وق���د حتّق���ق خمترب اأدل���ة االأزم���ات التابع 
للمنظمة م���ن مقاطع فيديو من عدة اأماكن 
ا�سطراب���ات يف االأيام االأخرية، مما يوؤكد 
اأن الذخ���رية احلي���ة ُت�ستخدم م���رة اأخرى 
اأول  ولوح���ظ  الع���زل،  املحتج���ني  �س���د 
ا�ستخ���دام لقناب���ل الغ���از امل�سي���ل للدموع 
الع�سكري���ة القاتل���ة من���ذ نوفمرب/ت�سرين 

الثاين.
البح���وث  مدي���رة  معل���وف،  ل���ني  وقال���ت 
العف���و  منظم���ة  يف  االأو�س���ط  لل�س���رق 
الدولية: “ي�سري ه���ذا الدليل، الذي يبعث 
عل���ى القلق، اإىل اأن ق���وات االأمن العراقية 
املميت���ة  القمعي���ة  ا�ستاأنف���ت حملته���ا  ق���د 
�س���د املحتجني الذين ميار�س���ون بب�ساطة 
والتجم���ع  التعب���ري  حري���ة  يف  حقوقه���م 
ال�سلمي. وهذا الت�سعي���د االأخري اإمنا هو 
اإ�سارة وا�سحة اإىل اأن ال�سلطات العراقية 
لي�س لديها اأي نية على االإطاق لو�سع حد 
حقيقي لهذه االنتهاكات اجل�سيمة. فيجب 
اأن يتوقف ف���ورًا ا�ستخدام الق���وة املميتة 
الت���ي ت�سعى الإ�س���كات �س���وت املعار�سة. 
كان ل���دى ال�سلط���ات اأ�سهر لتغي���ري امل�سار 

بعيدًا عن ا�ستخ���دام القمع العنيف. فلدى 
املحتجني احل���ق يف اأن يتوقعوا اأن تقوم 
ق���وات االأم���ن بحمايته���م – ال اأن تقتله���م 

وت�سوههم ب�سكل تع�سفي”.

اإطالق الذخيرة الحية
وو�س���ف �ساب���ان قابلتهم���ا منظم���ة العفو 
الدولي���ة م�ساه���د مروع���ة وقع���ت يف 21 
يناي���ر/ كان���ون الث���اين على ط���ول طريق 
حمم���د القا�س���م ال�سري���ع يف بغ���داد، على 
�سرق���ي  �سم���ال  ك���م   1.2 ح���وايل  بع���د 
�ساح���ة التحري���ر، وه���ي نقط���ة حموري���ة 
ت�سري���ن  اأكتوب���ر/  من���ذ  لاحتجاج���ات 

االأول.
و�س���ف اأحدهما م���ا حدث عندم���ا تدخلت 
ق���وات االأم���ن: “ت���ويف ]ثاث���ة حمتجني[ 
الأنه���م اأ�سيب���وا بطلق���ة يف راأ�سه���م. كان 
بع����س املحتجني عل���ى الطري���ق ال�سريع، 
وكان���ت هناك ا�ستباكات م���ع قوات االأمن. 
ا�ستخدم���ت ق���وات االأمن الذخ���رية احلية 

�س���د املحتج���ني لتفريقه���م م���ن الطري���ق 
ال�سري���ع، ويف بع����س احل���االت، اأم�سكوا 
املحتج���ني م���ن اأذرعه���م واألق���وا به���م من 
فوق اجل�سر. ويق���ع الطريق ال�سريع على 
ارتفاع حوايل خم�سة اإىل �سبعة اأمتار عن 

االأر�س”.
وقام خمت���رب اأدلة االأزم���ات التابع ملنظمة 
العف���و الدولية بتحدي���د املوقع اجلغرايف 
ملقاط���ع الفيدي���و املتع���ددة، الت���ي ت�س���ور 
بع����س االأحداث ف���وق اجل�س���ر على طول 
الطري���ق ال�سري���ع، يف 21 يناير/كان���ون 
الثاين، والتحقق من �سحتها. وُيظهر اأحد 
مقاطع الفيدي���و بو�سوح مركبات متعددة 
 )SWAT( حتم���ل �سعار قوات ال�سوات

التابعة اإىل رئي�س الوزراء.

الغاز الم�سيل للدموع ي�ستخدم 
للقتل ال لتفريق المحتجين.

تظه���ر العدي���د م���ن مقاط���ع الفيدي���و م���ن 
طريق حممد القا�سم ال�سريع فوق اجل�سر 

رج���ال ملثم���ون، يرت���دون زي���ًا موح���دًا، 
وهم يطلقون قناب���ل الغاز امل�سيل للدموع 
مبا�سرة على روؤو�س املحتجني من م�سافة 
قريب���ة، يف 21 يناير/كانون الثاين. وقد 
�سبق ملنظمة العفو الدولية اأن وثقت كيف 
اأن ه���ذا التكتي���ك، ال���ذي ي�ستخ���دم قنابل 
الغ���از امل�سيل للدم���وع والقنابل الدخانية 
من الطراز امل�ستعمل من قبل الع�سكر التي 
�سنع���ت يف اإي���ران و�سربي���ا، ق���د ت�سبب 
يف قت���ل ع�س���رات املحتج���ني يف اأكتوبر/

ت�سري���ن االأول ونوفمرب/ت�سرين الثاين. 
ومما يبعث على القلق، اأن م�سورًا عراقيًا 
قد �سّور اأحد املهاجمني على �سريط فيديو 
وهو يرق�س، على ما يبدو، رق�سة الن�سر 

بعد اإطاق النار على املحتجني اأدناه.
كان���وا  الذي���ن  املحتج���ني  اأح���د  وق���ال 
متواجدي���ن هن���اك، يف 21 يناير/كان���ون 

الثاين:
“راأيت اأحد اأفراد مكافحة ال�سغب يطلقون 
النار عل���ى عبوة غاز م�سي���ل للدموع على 

وج���ه فتى. فت���ى �سغ���ري ج���دًا يف ال�سن. 
كان عل���ى بعد م���رت اأو مرتي���ن فقط عندما 
اأطل���ق عليه ]اأفراد مكافح���ة ال�سغب[ النار 
على وجه���ه. لقد كان اأم���رًا مروعًا للغاية. 
كعملية اإعدام. وكانت تلك حلظة فو�سى. 
اعتقدت اأنه قد مات بالتاأكيد لكنه جنا، اإال 
اأن���ه يف حال���ة حرجة. وت���ويف �سبي اآخر 
اأم����س عندم���ا اأ�سابت���ه عب���وة يف راأ�س���ه، 

لكنني مل اأر ذلك بعيني”.
وق���د التقط���ت مقاطع فيديو متع���ددة ذات 
حمتوى عني���ف، مت تداولها عل���ى و�سائل 
التوا�سل االجتماع���ي، اللحظات التي مت 
فيه���ا جتمي���ع �سحاي���ا ه���ذه الهجمات يف 
مركب���ات توك ت���وك ومت نقله���م بعيًدا عن 

مكان احلادث.
ووفًقا الأدلة الفيديو واإفادات ال�سهود، فقد 
احتجزت قوات االأمن امراأة ُم�سعفة �سابة 
كان���ت ت�ساع���د املحتج���ني امل�ساب���ني قب���ل 

اإطاق �سراحها يف اليوم التايل.

غارة م�سلحة على الحي ال�سكني
يف اأعق���اب اأعمال العنف الت���ي وقعت يف 
و�سط بغداد، يف 21 يناير/كانون الثاين 
اأخرب �ساه���د عيان منظمة العف���و الدولية 
كي���ف، يف ذلك امل�ساء، قام اأفراد من الفوج 
الرئا�سي مبطاردة املحتجني عرب �سوارع 
ال���دورة، وهي حي �سكن���ي وجتاري على 
و�س���ط  جنوب���ي  كيلوم���رتات  ع���دة  بع���د 

املدينة.
وقال �ساب �سارك يف االحتجاجات هناك، 
منذ اأكتوبر/ ت�سرين االأول، ملنظمة العفو 
الدولي���ة: تلقت قوات الفوج الرئا�سي عند 
احلاج���ز الرئي����س هن���اك دعم���ًا. �ساحن���ة 
اأ�سب���ح  ق���د  جميعه���م  كان  ممتلئ���ة… 
م�سلح���ًا عندها، وب���داأوا باإطاق النار يف 
الهواء، وماحقة النا����س. �سربوا النا�س 
و�سحلوه���م بعي���دًا. �سبي���ة �سغ���ار ج���دًا 
يف ال�س���ن. بداأن���ا يف الرك����س يف �س���ارع 
التوما. هناك مقاٍه و�سالة ريا�سية، وبداأ 
النا����س يرك�سون اإىل املتاج���ر. الحقوهم 
اإىل املتاجر و�سحلوه���م بعيدًا. كما قاموا 
ح���اول  املتج���ر  يف  �سخ����س  اأي  ب�سح���ل 
ياأخ���ذون  وب���داأوا  املحتج���ني.  م�ساع���دة 
ي�س���ورون،  اأ�سخا����س  م���ن  الهوات���ف 
وي�سحل���ون اأي �سخ����س ق���اوم ت�سليمه���م 

الهاتف
لقد حتققت املنظمة من لقطات �سورت من 
الدورة توؤكد اإطاق قوات االأمن الذخرية 
احلي���ة على املحتج���ني الفارين بعد حلول 

الظام، يف 21 يناير/ كانون الثاين.

حملة دامية في الب�سرة
و�س���ف ن�سط���اء يف الب�س���رة كي���ف قامت 
ق���وات االأم���ن بتفريق املحتج���ني ب�سورة 
عنيف���ة، مب���ا يف ذلك ع���ن طري���ق ال�سرب 
امل���ربح، واإط���اق الذخرية احلي���ة، يومي 

21 و22 يناير/كانون الثاين.
يقدم���ون  الذي���ن  الن�سط���اء  اأح���د  وق���ال 
االإ�سعاف���ات االأولي���ة للمحتج���ني: “كانت 
واأق���ذر  اأق�س���ى  ت�ستخ���دم  االأم���ن  ق���وات 
الو�سائل للتعامل م���ع املحتجني، وا�ستمر 
متزق���ت  حت���ى  طويل���ة  لف���رتة  ال�س���رب 
بع�سه���م  وفق���د  ]املحتج���ني[  ماب�سه���م 
الوع���ي، ثم نقلته���م اإىل موؤخ���رة مركبات 
التي  االأم���ن  ال�سدم���ة” ]ق���وات  “ق���وات 
تتخذ من الب�سرة مقرًا لها التابعة لوزارة 

الداخلية[.”
�ساه���دت املنظم���ة اأدل���ة فوتوغرافية على 
وج���ود ج���روح خط���رية عل���ى ظه���ر اأحد 
املحتج���ني، مب���ا يتفق م���ع ال�س���رب الذي 

ميك���ن اأن ي�س���ل اإىل ح���د التعذي���ب. وق���د 
ظهر �سريط فيدي���و على و�سائل التوا�سل 
االجتماع���ي، مت ت�سويره، عل���ى ما يبدو، 
بالقرب م���ن مديرية �سرط���ة املعقل، حيث 

ميكن �سماع �سرخات املحتجني.
وقال اأح���د املحتجني يف الب�س���رة ملنظمة 
العف���و الدولي���ة كي���ف ت�ساع���دت احلمل���ة 
القمعي���ة العنيف���ة يف االأي���ام االأخ���رية مع 
و�س���ول جمموعة من خمتلف قوات االأمن 

لتفريق االحتجاجات:
“كان���وا يحاولون تفري���ق االحتجاجات، 
ب���ل كان���وا يحاول���ون تفري���ق اأي نوع من 
التجمعات با�ستخ���دام القوة املفرطة. لقد 
�ساه���دت العديد من احل���االت حيث كانت 
ق���وات االأم���ن ت�سحل النا�س عل���ى االأر�س 
دون  منه���م  البع����س  وكان  وت�سربه���م. 
ال�سن القانوني���ة، يف عمر 14 اأو 15 �سنة 
كحد اأق�سى. عندم���ا كان املحتجون الذين 
تعر�س���وا لل�س���رب يع���ودون اإىل املنطقة 
الرئي�سي���ة لاحتجاج���ات، كانوا يحملون 
اآث���ار ال�س���رب باله���راوات والع�سي على 

اأج�سادهم”.
وو�سف اأعمال عنف �سديد ارتكبتها قوات 
االأمن خ���ال ليلتي 21 و22 يناير/كانون 
الث���اين، با�ستخدام جمموع���ة متنوعة من 
االأ�سلح���ة الفتاك���ة واالأق���ل فت���كًا: “خال 
الليلت���ني املا�ست���ني، كان ه���ذا ه���و نف����س 
النمط، حيث تاأتي قوات االأمن من ال�ساعة 
11:00 حتى ال�ساعة 12:00 عندما يكون 
عدد املحتج���ني اأقل، ويب���داأون يف اإطاق 

النار، كما لو كانوا ياأتون ملجرد قتلنا.
وق���د حتقق���ت منظم���ة العف���و الدولية من 
اأ�سرط���ة فيديو ُتظه���ر ق���وات االأمن وهي 
تطلق ذخرية حي���ة يف الب�سرة، و�سخ�س 
م�س���اب، على م���ا يبدو، ُيحم���ل على طول 
كان���ون  يناي���ر/   21 يف  دين���ار،  �س���ارع 

الثاين.
واختتمت لني معلوف قائلة: “يجب و�سع 
حد له���ذا النمط البغي�س م���ن القتل العمد 

والتعذيب والقمع، دون اأدنى تاأخري”.
وق���د ّقت���ل االآالف م���ن العراقي���ني ب�سورة 
غ���ري قانوني���ة، اأو تعّر�س���وا الإ�سابات اأو 
لاحتجاز التع�سفي خال االأ�سهر االأربعة 
املا�سية.  ويج���ب على ال�سلطات العراقية 
كبح جم���اح قوات االأمن ب�س���ورة عاجلة، 
وعزل امل�سوؤولني ع���ن ارتكاب االنتهاكات 
�سامل���ة  حتقيق���ات  وب���دء  اجل�سيم���ة، 
وم�ستقلة تهدف اإىل اإجراء عملية امل�ساءلة 
وتقدمي التعوي�س لل�سحايا واأ�سرهم. اإن 

العامل باملر�ساد. وينتظر حتقيق ذلك”.

تقرير �سادم من “منظمة العفو الدولية ” يدين ال�سلطات العراقية: 
قذفوا متظاهرين من فوق اجل�سر!

 ترجمة حامد اأحمد

بع���د اأكرث م���ن ثاث���ة ا�سهر عل���ى بدئها ، 
تتوا�س���ل احتجاج���ات �سعبي���ة وا�سع���ة 
يف بغ���داد وبقي���ة املحافظ���ات اجلنوبية 
االأخ���رى �ساعي���ة اىل حتقي���ق تغي���ريات 
جذرية يف نظام حكم فا�سل حيث ازدادت 
ح���دة ه���ذا اال�سب���وع بع���د انته���اء مهل���ة 
د�ستوري���ة الختي���ار رئي����س وزراء جديد 

يحظى مبقبولية املتظاهرين .
رغ���م اأن اأغل���ب الرتكي���ز كان عل���ى مركز 
االحتجاج يف �ساح���ة التحرير يف بغداد 
اإال اأن اأ�س���وات املحتج���ني يف حمافظات 
بع���د  اليه���م  االنتب���اه  جذب���ت  اجلن���وب 
انتهاء مهلة حمافظة النا�سرية للحكومة 

باختيار رئي�س وزراء م�ستقل .
حمتجة من بغداد قالت ملوقع ، اأن بي اآر ، 
االخباري وهي ترتدي كمامة للوقاية من 
الغازات " املوعد الذي مت منحه للحكومة 
والذي اأعلن عنه قد انتهى ، نحن �سنح�سد 

احتجاجاتنا اأكرث ونقول لهم باأننا باقون 
يف �ساحة االعت�س���ام  ولن نتزحزح ، لقد 
�سئمنا من مماطاتهم ولن نبقى �سامتني 
. نقول لهم اأننا باقون هنا ولن نغادر اىل 
بيوتن���ا حلني حتقيق مطالبن���ا امل�سروعة 

".
اىل  يتواف���دون  املحتج���ني  م���ن  اآالف 
ال�س���وارع يوميًا مع تواج���د املئات منهم 
يف �ساح���ة التحرير ، مركز االحتجاجات 
ال�سعبي���ة �س���د احلكومة . يقول���ون اإنهم 
يتعر�س���ون حل���االت اختط���اف وقتل من 
قب���ل جمامي���ع م�سلح���ة الجباره���م عل���ى 

املغادرة .
املحت���ج عل���ي ، ال���ذي يغام���ر بحياته من 
خ���ال التق���اط القناب���ل امل�سيل���ة للدموع 
لريميه���ا مرة اأخرى بيدي���ه العارية جتاه 
القوات االأمنية التي اطلقتها عليهم ، يقول 
" قوات اأمنية وجماميع م�سلحة تهاجمنا 
بقناب���ل م�سيلة للدم���وع ور�سا�س حي ، 
نح���ن �سلميون نطال���ب بحقوق م�سروعة 

فقط ."
وبينما كان علي يتحدث مّرت عجلة توك 
توك م�سرعة وهي حتمل جريح ال�سعافه 
، وكانت جمموعة من ال�سباب قد �سحبوا 
حاوي���ة نفاي���ات معدني���ة عن���د الر�سيف 
لي�ستخدموه���ا كدرع يقيهم من الر�سا�س 

والقنابل امل�سيلة للدموع .
متظاه���ر اآخر من بغداد يدعى حممد  قال  
" اإنهم يهاجموننا بر�سا�س حي وقنابل 
نح���ن  ال�سب���ب  له���ذا   ، للدم���وع  م�سلي���ة 
ن�ستخدم ه���ذه الو�سائل حلماي���ة اأنف�سنا 

".
زمائ���ه  م���ن  خم�س���ة  م���ع  حمم���د  وكان 
ال�سباب يرت���دون �سداري ع�سكرية حول 
�سدورهم حت���وي جيوب ي�سع���ون فيها 
قن���اين م�سروب���ات غازي���ة وم���واد طبية 
ال�سع���اف م���ن يتعر����س لغ���ازات م�سيلة 

للدموع .
وا�س���اف حممد بقول���ه " نحن ن�سع هذه 
احلواج���ز البعاد قوات مكافح���ة ال�سغب 

ع���ن التقرب م���ن �ساحة التحري���ر ليتمكن 
النا����س م���ن االحتج���اج ب�س���كل �سلم���ي ، 
نح���ن بدورن���ا �سنك���ون دروع���ًا ب�سري���ة 
لابق���اء على �سامة املحتج���ني من اأطباء 
ومهند�س���ني ونا����س مثقف���ني املتواجدين 

يف �ساحة االعت�سام هنا ."
وتواج���ه احلكوم���ة العراقي���ة انتق���ادات 
حادة من جه���ات ومنظم���ات دولية حول 
اأعداد القتلى ب���ني املتظاهرين التي تقدر 
بحدود 600 قتيل منذ انطاق التظاهرات 

يف 1 ت�سرين االأول .
ويقول امل�ست�س���ار ال�سابق للحكومة ليث 
كبة اإن ه���ذه االحتجاجات التي مل ي�سبق 
له���ا مثي���ل ق���د جعل���ت م���ن ال�سع���ب جدًا 
بالن�سب���ة لل�سيا�سيني العراقي���ني العودة 
الف�س���اد  حي���ث  ال�ساب���ق  و�سعه���م  اىل  
م�ست�س���ٍر يف دوائ���ر الدول���ة ووزاراته���ا 
املبني���ة عل���ى املحا�س�س���ة الطائفي���ة بني 

اأحزاب �سيا�سية وطوائف عرقية .
 عن موقع NPR  االخباري

موقع اأخباري : متظاهرو بغداد.. باقون في �ساحة االحتجاج ولن نغادر لحين تحقيق المطالب
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 فرقان كاظم

خذ ما در�ست من الكنايات الغريبة
خذ حقيقتك العظيمة

)وانت�سر(
خذ فكرة عن طائر العنقاء

قم من قرب �سمتك
)وانت�سر(
االأر�س لك

الله لك
احللم نخل الطيب لك

قمر املجازات ال�سحوكة
�سكر االأح�سان

اأغنية بحجم الياأ�س والقتلى
و�سوق حبيبة يف اآخر االأوجاع لك

النار نارك
الثار ثارك

الدار قافية الرحيق متى يوؤرخها 
اخ�سرارك

ا�سمد على راأ�س ال�سكون
وكن حليًفا للقمر

اأ�سعل جنون القامتني بكل ما األهمت
من �سغف بقربك للربيع

وما تنزل من اأغان يف قرائني الوتر
هيا انت�سر

خذ اأ�سلعي اأ�سعل نهاًرا م�سمًرا
خذ دمعتي اخلر�ساء وا�سرب اآخر 

الكلمات
وا�سلك يف عيوين معرًبا

هيا انت�سر
كن فكرة لل�سبح واأجعل من بطولتك 

ال�سياق
قل اإمنا وجعي النبوة ال اإله �سوى 

العراق
اأبلغ عتابك لل�سماوات الكنود

وكن ب�سربك خالًقا للحلم للثورات
للق�س�س العجيبة

)وانت�سر(

االأر�س لك

 عامر موؤيد

مازالت "التك تك" و�سواقها ي�سيطرون 
على البطوالت امل�سجلة يف �ساحات 

االحتجاج املختلفة ب�س�هم 
وتفانيهم وتعري�س اأنف�سهم للخطر.

وبالرغم من حرق قوات ال�سغب 
لبع�س "التكتك" و�سرب اأ�سحابه اال 
انهم م�سرين على التواجد يف ال�سف 

االول من الثورة.
كثريون يعون اأهمية وجود التكتك 

وباالخ�س يف نقل اجلرحى فغالبيتهم 
يدينون اىل التكتك بانقاذ حياتهم 

او رمبا تخلي�سهم من اخلطر املحدق 
الذي كان اأمامهم.

امل�ساعدات التي يقدمها التكتك مل يعجب من هم 
يف ال�سلطة فيعمدون يف كل مرة اىل حرق عدد 
منه ولكن ذل����ك مل مينع االآخرين من اال�ستمرار 

بواجبهم.
عل����ى �سريع حمم����د القا�س����م الذي �سيط����ر عليه 
املحتج����ون الي����ام ع����اد التكت����ك لعمل����ه املحب����ب 
وهو نقل اجلرح����ى اىل امل�ست�سفي����ات واملفارز 

الطبية.
الق����وات االأمني����ة كان����ت تهاج����م املحتج����ني بني 
فرتة واأخ����رى �سواء بالقناب����ل امل�سيلة للدموع 

او الر�سا�س احلي.
واأثن����اء الهج����وم من قب����ل ال�سغب ف����ان عربات 
التكت����ك ال  تقف عن الذهاب �سوب اخلط االول 
وحم����ل اجلرحى لغر�س تو�سيله����م اىل املفارز 

الطبية او امل�ست�سفيات.
ويق����ول ع����اوي حمم����د -�سغ����ري م����ن موالي����د 
2004 جعلته �سعوبة احلياة ان ي�سوق التكتك 
ويعي����ل عائلته التي تفتقد اىل رب االأ�سرة الذي 

ا�ست�سه����د يف احلرب على داع�����س ان "م�ساعدة 
املحتجني واجبة"0

وا�س����اف حممد ل�)االحتجاج( ان����ه متواجد يف 
�ساح����ة التحرير من����ذ الي����وم االول للمظاهرات 
خ����ط  م����ن  اجلرح����ى  نق����ل  كان����ت  ووظيفت����ه 

ال�سواتر0
وب����ني ان "نق����ل اجلرحى او ال�سه����داء كان اأمرًا 
�سعبا خا�س����ة واأنك تذهب نح����و ال�ساتر االول 
حيث قنابل الغاز التي ته�سم الروؤو�س والقنابل 

ال�سوتية اي�سا"0
وتاب����ع ان الكث����ري من ا�سح����اب التكت����ك فقدوا 
حياتهم بقنابل الغ����از امل�سيلة للدموع واآخرين 

ُاحرقت عرباتهم اأمام اأعينهم.
وا�س����ار اىل ان الب����دء بهذا امل�س����وار لن يقف اال 
بتحقيق املطالب واالآن باإمكانك م�ساهدة اعدادنا 

على ج�سر حممد القا�سم لنقل اجلرحى0
يوم ام�����س حاولت قوات ال�سغ����ب الدخول اىل 
�ساحة التحرير ع����رب اخلاين ويف لفتة مميزة 

ق����ام بع�����س ا�سح����اب التكتك بعمل ج����دار قرب 
�ساحة التحرير.

يف ه����ذا االقتحام احرقت ق����وات ال�سغب بع�س 
التكاتك باالإ�سافة اىل ع�سرات اخليم املوجودة 

يف ج�سر ال�سنك و�سارع اجلمهورية.
قم����ع ا�سح����اب التكات����ك مل يك����ن يف العا�سم����ة 
بغ����داد فقط بل الق����وات االمني����ة يف النا�سرية 

هي االأخرى احتجزت 11 "�ستوتة".
يف النا�سري����ة فان و�سيلة نق����ل اجلرحى كانت 
"ال�ستوتة" على عك�س بغداد التي يتواجد فيها 

التكتك.
ورغم حرق اخليم اال ان املواطنني هبوا بجلب 
اخلي����م ون�سبها يف �ساح����ة التحرير واخلاين 
اي�س����ا وكان الأ�سح����اب التكت����ك دور يف ذلك من 

خال النقل وامل�ساعدة.
وباالأعمال اجلبارة التي قدمها ا�سحاب التكتك 
فانه����م م�سمم����ون على البقاء بثب����ات يف �ساحة 

االحتجاج حلني حتقيق املطالب ب�سكل كامل.

االحتجاجات  م�سهد  لت�سدر  "التكتك" يعود 

 رحمة حجة
 

ونقط���ة  البداي���ات  اأم  التحري���ر،  و�ساح���ة 
اجل���ذب للعراقي���ني من خمتل���ف املحافظات 
ومعر�س الإبداعاتهم ورمز لوحدتهم، يرتفع 
فيها ن�س���ب احلرّية، الذي �س���ار و�سمًا على 

اأج�ساد العديد من املتظاهرين.
ويف املاب����س، كان املعط���ف االأبي����س رمزًا 
باأ�س���كال  لاأطب���اء وامل�سعف���ني، وال�سم���اغ، 
واألوان عدة، لكن اأكرثها انت�سارًا ذا اللونني 

االأ�سود واالأبي�س اأو االأحمر واالأبي�س.
وبرز ال�سماغ العراق���ي على وجوه واأعناق 
واأكتاف وروؤو�س املتظاهرين واملتظاهرات، 
ترتدي���ه الن�س���اء ويرتديه الرج���ال، �سابات 
و�سبان���ًا ويافع���ني و�سي���وخ واأبن���اء ع�سائر 
يف  امل�سارك���ني  م���ن  وغريه���م  وعّم���ااًل 

االحتجاجات.
وع���رب تويرت، �ساألن���ا عراقي���ني �ساركوا يف 
التظاه���رات عن �سبب ارتدائهم لل�سماغ، يف 
التظاه���رات، فتفاوتت ال���ردود بني التعبري 
عن الفخر واالعتزاز بالعروبة وبني اأغرا�س 

اأخرى وقائية ارتبطت بجو التظاهرات.
ومن احلديث عن االأ�سباب اإىل الذهاب نحو 
تاريخ هذا ال�سماغ، كانت اإجابات م�ساركني 

وم�ساركات اآخرين يف التعليقات.
تقول مرح، التي ت�ساركنا �سورتها بال�سماغ 
االأبي�س واالأ�س���ود، اإن "ال�سم���اغ كالعلم اأو 
اجلن�سي���ة" بالن�سب���ة لها، م�سيف���ًة "ال�سماغ 
هو قطع���ة القما�س الوحي���دة التي تدل على 
تاريخنا واأ�سولنا احلقيقية ال�ساخمة، لذلك 

اأرتديه، الأعرّب عن انتمائي لهذا التاريخ".
كم���ا توؤك���د مرح ع���رب ارت���داء ال�سم���اغ على 
ادع���اءات  وج���ه  يف  التظاه���رات  وطني���ة 

ارتباطها بجهات خارجية.
فيم���ا تبع���ث �سه���اء ر�سال���ة ع���رب �سماغها، 
مفاده���ا "َنح���ُن ق���ادة اليوم وغ���دًا ال نحتاج 
اأح���دًا الإكمال ثورتنا"، موؤكدة على امل�ساركة 
اأثبت���ت  الت���ي  للم���راأة  ���ة  واخلا�سّ الب���ارزة 
م���ن خاله���ا اأنه���ا "باأل���ف ام���راأة" عل���ى حد 

تعبريها.
وت�سي���ف "تعر�س���ت الفتي���ات يف مدينت���ي 
النتقادات كثرية يف بداية الثورة حني نزلن 
اإىل �ساح���ة االعت�سام، وكنت منهن، وُعرفت 

بارتدائي لل�سماغ، حت���ى �سرت الفتاة التي 
والكف���اح  للحري���ة  رم���زًا  ال�سم���اغ  ترت���دي 

والثورة والوطن".

لل�ساب���ة ليلة ق�سة مع ال�سماغ االأحمر، حيث 
جل���اأت الرتدائه كي ال يتع���رف اإليها اأحد من 
اأفراد عائلتها، م�سيفة "ال اأعرف �سر ارتباطه 

لزمن طويل بالثورة، لكنه حا�سر دائمًا فيها 
ونراه على الر�سومات اجلدارية".

ويف ال�سم���اغ ت���رى �س���ارة "ث���ورة االأجداد 

ع���ام 1920 )ثورة الع�سري���ن �سد االحتال 
ترت���دي  ح���ني  اأنه���ا  الربيط���اين(" مردف���ًة 
اأجداده���ا يحملونه���ا  كاأن  ت�سع���ر  ال�سم���اغ 
اأخرى،  جه���ة  ومن  الع���راق".  هي  "اأمان���ة 
يحم���ي ال�سم���اغ رنا م���ن ال���ربد واأي�سًا من 
امللي�سيات، اإذ ي�ساعدها على اإخفاء هويتها، 

كما تقول.
تل���ك  القما����س  "قطع���ة  اإن  اأحم���د،   يق���ول 
و�سموخن���ا  ثورتن���ا  رم���ز  )ال�سم���اغ( 
و�سمودن���ا" م�سيفًا "ه���و جناحنا للتحليق 

يف �سماء احلرّية".
من جهته، كتب اإبراهيم "تعبريًا عن احلزن 
واالأمل، خا�س���ة اإذا كان مثل هذا ال�سماغ من 
�سديق ا�ست�سهد ولب�سته و�سيلب�سه �سخ�ٌس 
متظاه���ر  اأي  اأن  اإىل  اإ�س���ارة  يف  بع���دي" 
معّر�س للقتل، واأن املتظاهرين �سي�ستمرون 

على الرغم من القتل املتكرر.
ويتف���ق فرا�س مع ما قالته بع����س ال�سابات 
�سابقًا ح���ول رمزية "الع�سرين" يف املخيال 
العراق���ي، ليك���ون ارت���داء ال�سم���اغ اعتدادًا 

بها.
يق���ول فرا�س "كم���ا ثار اأجدادن���ا �سد الظلم 
والظ���ام ع�سكريًا نح���ن نثور �س���د الف�ساد 
واملف�سدين �سلميًا وعليهم اأن يخافوا فنحن 

من ن�سل االأبطال الغيارى".
ويعت���رب الطائي، اأن ل���ف الراأ����س بال�سماغ 
يعل���ن بداي���ة الدخ���ول يف "اأج���واء الثورة 
واالنتفا�س���ة ويعطي �ساحب���ه قوة" متابعًا 
باإخفاء  يفيدن���ا حالي���ًا  ذل���ك  م���ن  "واالأه���م 
وجوهن���ا ع���ن الط���رف الثال���ث )امللي�سيات 
التابع���ة الإي���ران( ال خوف���ًا منه���م ب���ل �سعيًا 
لا�ستمرار بالث���ورة باأكرب عدد واأطول مدة 

ممكنة حتى حتقيق املطالب".
فيما يروي لنا مرت�سى ق�سة �سرائه لل�سماغ 
بالق���ول "ا�سرتيت اثنني م���ن بغداد حتديدًا 
17 كان���ون االول. كان اجلو ب���اردًا يف تلك 
الليل���ة، غطيت بهما راأ�س���ي واأذيّن، واأعتقد 

االأغلب ا�سرتاه لنف�س ال�سبب".
كم���ا "ن�ستخدمه الإغ���اق االأنف م���ن رائحة 
القناب���ل امل�سيل���ة للدم���وع وتغطي���ة الوجه 
للحماي���ة م���ن ال���ربد القار����س واحلماية من 
كام���ريات املند�س���ني وع�ساب���ات االأحزاب" 

يقول �ساحب العامري.  

ملاذا يرتدي املتظاهرون العراقيون ال�سماغ؟ وما عالقته باالحتجاجات؟
ظهر العديد من الرموز واالأيقونات املادية يف التظاهرات العراقية امل�ستمرة منذ بداية اأكتوبر 2019، منها عربة "التك تك" 

امة وعلب "اخلمرية" و"البيب�سي" حماية من الغاز امل�سيل للدموع،  التي تفانى �سائقوها يف م�ساعدة املتظاهرين بال مقابل، والكمرّ
والعلم العراقي الذي اأ�سقط جميع الرايات احلزبية. اأ�سف اإىل ذلك االأيقونات املكانية مثل "جبل اأحد" وهو اال�سم الذي اختاره 

ا�سة الذين اعتلوه �سابقًا. املتظاهرون ملبنى املطعم الرتكي، الذي مثلرّ عني الثورة وحامي االأرواح من القنرّ


