
العدد  ٤٤                                                                                                                                                  ٢٠٢٠/٨/١٢                                              

جريمــة اخــرى تضــاف لســجل النظــام المتھــرئ تمارســھا 
مليشــيات قــوات حفــظ النظــام بحــق طفــل ال يتجــاوز عمــره 
ــه  ــا بالضــرب والســب واالذالل، فقــط ألن ــي عشــر عام االثن

شــارك باالحتجــاج ضــد الســلطة 
االســالم  لســلطة  الحقيقــي  الوجــه  يتكشــف  أخــرى  مــرة 
السياســي وشــركاؤھم مــن القومييــن والليبرالييــن المدعوميــن 
جميعــا مــن نفــس المنبــع (امريــكا + إيــران) فھــؤالء طــوال 
فتــرة حكمھــم مارســوا أبشــع الجرائــم وال زالــوا يمارســون دون 

حســاب وتحــت رعايــة أســيادھم 
ان جريمــة االعتــداء واإلذالل بحــق طفــل التحريــر الــذي 
اختطفتــه مليشــيات الســلطة مــن داخــل الســاحة واالعتــداء 
الســلطة  ھــذه  نھــج  ھــو  انمــا  ھمجيــة،  بطريقــة  عليــه 
المتواصــل والممنھــج بحــق مختلــف فئــات الشــعب وشــرائحه، 

خصوصــا المنتفضيــن والمنتفضــات
ان مــا نقلتــه كاميــرات الھواتــف وســرب بشــكل متعمــد او غيــر 

متعمــد إلــى وســائل التواصــل واإلعــالم حــول جريمــة االعتداء 
ــا  ــام انم ــيا قــوات حفــظ النظ علــى الطفــل مــن قبــل مليش
يمثــل نقطــة فــي بحــر، فجرائــم االغتصــاب بحــق االطفــال 
ــال  ــب واالعتق ــم الخطــف والتغيي والنســاء والرجــال، وجرائ
غيــر القانونــي ترتكــب بشــكل يومــي وفــي مختلــف المناطــق، 
دون رادع أو حســاب، ألنــه وببســاطة نھــج النظــام وأســلوبه 

الفاشــي فــي مواجھــة المعترضيــن عليــه 
تديــن نســاء االنتفاضــة ھــذه الجريمــة الالإنســانية بأشــد 
العبــارات وتطالــب بمحاكمــات عادلــة لــكل مرتكبــي ھــذه 
الجريمــة وكل الجرائــم األخــرى المشــابھة، وتحمــل حكومــة 
الكاظمــي المســؤولية الكاملــة عنھــا وعــن محاكمــة مرتكبيھــا 
مســيرات  لتنظيــم  االحــرار  المنتفضيــن  كل  تدعــوا  كمــا 
وتظاھــرات بالضــد مــن ھــذه الممارســات الھمجيــة ومــن يقــف 

ــا خلفھ

جريمة بحق الطفولة امام عدسة الكاميرا
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انتفاضتي العراق ولبنان تعبير عن رفض سلطات الطوائف والنهب
ــول ميليشــياتھا  ــم وتغ ــع غطرســة احــزاب النظــام السياســي الحاك م
فــي كل مــن العــراق ولبنــان، تــزداد اوضــاع الجماھيــر ســوءا بســبب 
ــن مخــرج  ــل م ــة. فھ ــة واالقتصادي تفاقــم ســوء االوضــاع االجتماعي
ينتشــل البلديــن ويخرجھمــا مــن المســتنقع الــذي يعيشــانه؟ ومــا ھــو 

ــن الطغمــة السياســية الفاســدة! ــر م الســبيل لخــالص الجماھي
عــرف لبنــان فــي الفتــرة االخيــرة احداثــا كثيــرة بينــت عمــق 
شــھدتھا  التــي  االخيــرة  فاالحتجاجــات  تعيشــھا،  التــي  أالزمــات 
العاصمــة بيــروت وبعــض مــدن لبنــان تعبــر عــن رفــض سياســات 
أحــزاب ســلطة الطوائــف المھيمنــة علــى الســلطة والتــي جعلــت مــن 
ــة والمعانــاة والظــروف  ــبب الفقــر والبطال ــا بس ــان بلــدا منكوب لبن
الصعبــة التــي تعصــف بالبــالد نتيجــة ســيطرة مجموعــة اللصــوص 

واالنتھازييــن علــى الســلطة.
ان مــا يعيشــه لبنــان اليــوم ھــو ذات المعانــاة التــي يعيشــھا العــراق 
فــكال البلديــن يشــھد انتفاضــات واســعة وكبيــرة ضد النظام السياســي 
الحاكــم، حيــث رفــض المنتفضــون فــي البلديــن سياســات المحاصصــة 

والنھــب والتبعيــة للخــارج
يحكــم العــراق ولبنــان ذات الحكــم الطائفــي القومــي الميليشــاوي الــذي 

يمثــل أجنــدات إقليميــة ودوليــة ويرعــى مصالحھــا
خرجــت المالييــن مــن الجماھيــر التــي تنــادي بإزالــة النظــام القمعــي 
الــذي أنھــك الدولتيــن فســادا وخرابــا وقتــال، فخــرج الطلبــة والعمــال 
والنســاء والناشــطين والفئــات المعطلــة والمفقــرة مــن المجتمــع فــي 
رفــض يحــدث ألول مــرة فــي تاريــخ المنطقــة، معبــرا فــي الدرجــة 

األولــى عــن رغبــة بالخــالص مــن كل أشــكال النظــام البرجــوازي 
التبعــي، الن جماھيــر ھذيــن البلديــن قــد ذاقــوا طعــم الــذل والفقــر 

تحــت حكــم ھــذه األنظمــة.
ان الســبيل الوحيــد لخــالص الجماھيــر مــن معاناتھــا ومــن الفئــة 
السياســية التــي ھــي المســبب فــي ھــذه المعانــاة، ھــو االســتمرار فــي 
ــاع  ــن واتب ــن والقوميي ــم الطائفيي ــيزيل حك ــذي س ــوري ال النضــال الث

ــدة ــة الجدي الليبرالي
ــة تأخــذ  ــس ثوري ــم نفســھا بمجال ــر ســوى تنظي ــى الجماھي ــس عل لي
علــى عاتقھــا قيــادة االنتفاضــة والعبــور بھــا الــى الضفــة االخــرى 

ــن ترســم المســتقبل ــر ھــي م ــث ارادة الجماھي حي

 اسيل رماح

األول مــن اب حلقــة جديــد تضــاف الــى مسلســل االنتھــاكات المســتمرة لحقــوق االنســان 
بالعــراق والضحيــة الجديــدة إھانــة طفــل صغيــر بطريقــة بشــعة وقــذرة ومــا يحتــوي مــن 

ــاظ   ــلوب واأللف ــذارة األس ق
فمــن اعطاكــم الحــق والرخصــة بإھانــة الطفــل وتصويــره بھــذه الطريقــة الوحشــية والتطاول 
ــذه  ــتفزة. ان التحــدث بھ ــات مس ــي وكلم ــن انحطــاط اخالق ــر ع ــة تعب ــه بطريق ــى والدت عل

اللغــة والطريقــة انمــا ھــو تعبيــر عــن ذكوريــة مقيتــة تمارســھا أجھــزة الســلطة وھــي تــدل علــى حجــم امتھانھــم للمــرأة 
وھــي احــدى اشــد جرائــم االعتــداء علــى النســاء، كمــا تشــكل فــي الوقــت نفســه اعتــداء علــى الحريــات العامــة وعلــى حصانــة جســم االنســان، وتســبب 

أضــرار جســمية ونفســية وعقليــة وھــي اعتــداء علــى الشــرف اإلنســاني 
 أن لــم تقــوم الحكومــة بمحاســبة كل مــن يفعــل ھــذه األفعــال الجرميــة البشــعة فأنــا نعيــش بــال حكــم وھــو مــا يحصــل بالفعــل فمثــل جريمــة ھــذا الفتــى 

ھنــاك اآلالف مــن الجرائــم التــي تحتــاج إلــى قوانيــن ومحاســبة

طقك ذالإجرائم دون حساب
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