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لالبريــاء  االغتيــال  عمليــات  ازديــاد 
مــع اقتــراب الذكــرى الســنوية االولــى 
مــع  #انتفاضة_اكتوبــر،  النطــالق 
ــن الشــباب  ــن م ــد اســتعداد المنتفضي تزاي
والشــابات النتفاضــة جديــدة  وحاشــدة 
ــم االســالم السياســي وشــركاؤه   ضــد حك
ــوا ودمــروا وهجــروا وســرقوا  ــن قتل الذي
وخربــوا كل شــيء الكثــر مــن ١٧ عامــا
ليــس بالجديــد علــى الميليشــيات ممارســة 
إجراميــة  اســاليب همجيــة  مثــل هكــذا 
للحيــاة،  تعبــر عــن دونيتهــم وكرههــم 
ــذذ  فهــم اليمتلكــون غيــر لغــة القتــل والتل
بالشــتائم واضطهــاد االخــر، حامليــن فكــر 
ذكــوري طائفــي بدائــي متصحــر مغــرق 
بالرجعيــة معــادي لالنســانية، وال ينتــج 

ــا ــع صوره ــة بأبش ــوى الجريم س
ان قتــل الصيدالنيــة المســعفة شــيالن دارا 
مــع والديهــا وســط بغــداد فــي منطقــة 
المنصــور مؤشــر قــوي علــى اننــا نعيــش 
وســط غابــه تســيطر عليهــا العصابــات مع 

ــادي  ــلحة باي ــع لالس ــار واس انتش
ــن ومــن دون اي رادع،  المجرمي
بــل انهــا جرائــم مباركــة مــن قبــل 
الســلطة ومليشــياتها وعصاباتهــا، 
مسلســل  علــى  تعودنــا  وألننــا 
والخطــف  واالغتيــاالت  القتــل 
وتعودنــا ايضــا علــى مســرحيات 
ــه  ــه وزيارات ــي وتوجيهات الكاظم
وتغريداتــه عقــب كل جريمــة، 
نتائــج  اي  إلــى  الوصــول  دون 
ــم الســابقة  بخصــوص كل الجرائ

ــن ــي تخــص المنتفضي ــة الت والحالي
 اي واقــع قــذر انتــج كائنــات مريضــة 
ــكار  ــة اف ــكل، اي ــذا الش ــذب به ــل وتع تقت
ــم  ــذه الجرائ ــح ه ــي تبي ــك الت مســمومة تل
التــي تعبــر عــن انحطــاط تجــاوز كل 

المديــات البشــرية 
ان االســالم السياســي ومليشياته وعصابته 
ومــا أنتجتــه مــن أمــراض تحتــم علــى 
ــا  ــف جهوده ــراق تكثي ــي الع ــر ف الجماهي

مــن أجــل قلــع هــذه النبتــة المســمومة التــي 
ــذاب  ــوف الع ــف صن ــاس مختل ــت الن أذاق

والتنكيــل 
ان هــذا األســلوب الوحشــي هــو ذاتــه 
اســلوب القمــع والقتــل والتعذيــب الــذي 
مــورس مــن قبــل الســلطة ومليشــياتها 
جــزء  وهــو  المنتفضيــن،  مــن  بالضــد 
اال  ينتهــي  الــذي ال  الترهيــب  مسلســل 
بنهايــة حكــم هــؤالء الشــرذمة القذريــن

اسيل رماحجرائم منظمة ام جنائية ؟

ســجاد أحــد الشــبيبة المنتفضيــن، اختطــف 
الميليشــيات  أســبوع،  مــن  أكثــر  منــذ 
للقاصــي  معروفــة  اختطفتــه  التــي 
والدانــي، بــل حتــى أســماء مــن اختطفــوه 
الصفحــات  بعــض  نشــرتها  معروفــه، 
لعبــة  وســط  لكننــا  الفيســبوك،  علــى 
قــذرة، فالســلطة فــي العــراق متكونــة مــن 

مجموعــة ميليشــيات إســالمية، هــي التــي 
ــال وتقصــف، وهــي أيضــا  تخطــف وتغت
التــي تتفــاوض وتنهــي وتتبــرأ، فهنــاك 
ميليشــيات تقصــف الخضــراء والمطــار، 
معهــا  تتفــاوض  ميليشــيات  وهنــاك 
إليقــاف القصــف »ليــس مــن مصلحــة 
وهنــاك  القصــف«،  اســتمرار  احــد 

ميليشــيات تغتــال المعارضيــن والنشــطاء 
ميليشــيات  وهنــاك  المنتفضيــن،  مــن 
تشــارك فــي التظاهــرات وترفــض سياســة 
تخطــف  ميليشــيات  وهنــاك  االغتيــال، 
الشــبيبة، فتأتــي ميليشــيات أخــرى لتحــرر 
المختطــف، وهنــاك ميليشــيات تدعــو الــى 

قتــال االمريــكان،

هل االغتياالت والخطف خرق أمني؟ عن سجاد العراقي واالف المغيبين نتحدث
طارق فتحي

يتبع لطفاً
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مــع  أخــرى  ميليشــيات  وتجلــس   
االمريــكان تتفــاوض، وهنــاك ميليشــيات 
هنــاك  بينمــا  الحــدود،  خــارج  تقاتــل 

العمــل،  هــذا  تســتنكر  ميليشــيات 
وهنــاك ميليشــيات تعقد مؤتمــرات تطالب 
ميليشــيات  وهنــاك  المــرأة،  بحقــوق 
ــن  ــى ســن قواني ــل المــرأة وتصــر عل تقت
إســالمية بحقهــا، والجماهيــر رهينــة هــذه 

ــذرة ــة الق اللعب
الســلطة ذاتهــا، دفعــت فــي قضيــة ســجاد 
بميليشــياتها، للبحــث عنــه، بعــد ان فشــلت 
عــن  تبحــث  االن  وهــي  بالتفــاوض، 
ســجاد، جهــاز مكافحــة اإلرهــاب، جهــاز 
المخابــرات، مستشــارية االمــن الوطنــي، 
همــرات ومدرعــات  الجيــش،  طيــران 
وقــوات  الشــرطة،  وقــوات  ودبابــات، 
فــي  تشــترك  كلهــا  متجحفلــة،  أخــرى 

عمليــة تحريــر ســجاد، عمليــات تجســس، 
وغرفــة عمليــات مشــتركة، ومراجعــة 
المكالمــات  ومراجعــة  الكاميــرات، 
ــف  ــهود، وكش ــتجواب الش ــة، واس الهاتفي
ذلــك  كل  البصمــات،  ورفــع  داللــة، 
عليــه  بالعثــور  تفلــح  ولــم  وغيــره، 

وتحريــره
الميليشــيات الوطنيــة قالــت ان الدالئــل 
تشــير الــى ان ميليشــيات والئيــة هــي 
مــن اختطفــت ســجاد، إلثــارة القالقــل 
ــة، لكــن الميليشــيات  ــة الناصري ــي مدين ف
الوالئيــة ردت علــى تلــك االتهامــات بــأن 
ــاك ميليشــيات وقحــة هــي مــن تعبــث  هن
ــار  ــد شــرطة ذي ق ــن المحافظــة، قائ بأم
قــال ان هنــاك ميليشــيات ســائبة هــي 
المحافــظ  لكــن  ســجاد،  اختطفــت  مــن 
ــن  ــة ع ــيات خارج ــي ميليش ــا ه ــال انم ق

مــن  واالف  ســجاد  وضــاع  القانــون، 
الشــبيبة االخريــن فــي ســجون ومعتقــالت 
الميليشــيات، ضاعــوا جميعهــم بيــن هــذه 

الميليشــيات
حتــى إذا تــم تحريــر ســجاد، فــأن المأســاة 
لــن تنتهــي، فمــن يحــرر المئــات مــن 
ــن  ــالت؟ م ــي المعتق ــن ف ــباب المغيبي الش
يحــرر علــي چاســب او جــالل الشــحماني 
التميمــي  توفيــق  او  لطيــف  مــازن  او 
وغيرهــم المئــات؟ مــن يســتطيع ان يلجــم 
هــذه الميليشــيات؟ انهــا لعبة قــذرة وقبيحة 
ــن  ــياتها، لك ــلطة وميليش ــذه الس ــا ه تلعبه
الجميــع أدرك ان تحريــر هــؤالء الشــباب 
الحكــم  منظومــة  بإســقاط  اال  يتــم  لــن 
اإلســالمي، بــدون ذلــك، فــأن الــكالم عــن 
حريــة هــؤالء الشــباب هــو مجــرد ٌهــراء

“الحرية لجميع المعتقلين القابعين في سجون النظام وميليشياته« 


