
بمناسبة مرور عشر سنوات على ذكرى رحيل الرفيقة ليلى محمد )منى علي(، يكتب الرفيق سمير عادل 
شقيق الراحلة، كلمات تأبين بحقها وعرض لسيرتها وتصميمها على النضال لتحقيق عالم آمنت وعملت 

وضحت من أجل تحقيقه، لوال الموت الذي خطفها من بيننا عاجاًل، وهي لما تزل في عنفوان الشباب 
والعطاء والعمل. وكما قال » ان مثل هؤالء االشخاص يتركون بصمات واضحة على حياتنا النضالية 

والشخصية، بل ابعد من ذلك يضعون اختامهم عليها ليتركونا بعد ذلك أمام حقيقة وهي؛ بأنه ال مجال 
سوى إتمام الطريق الذين ساروا عليه كجزء من وفائنا لهم ولما آمنوا به.« 

ألقيت هذه الكلمة يوم األحد المصادف ٢٥ تموز ٢٠٢٠ في مراسيم إحياء ذكرى 
رحيل منى علي في مدينة سدني االسترالية.

كلمات في ذكرى رحيل ليلى محمد )منى علي(
سمير عادل:

ــر عــن مشــاعره  ــي التعبي ــة ف دائمــا يجــد المــرء صعوب
إثــر فقــدان عزيــز عليــه او فقــدان أحــد أحبائــه، فتزدحــم 
ــاح الجســد  ــذي يجت ــم ال ــدر األل الكلمــات مــع بعضهــا بق
ــى  ــر عل ــن م ــن الزم ــد م ــة. عق ــق للكلم ــى المطل بالمعن
ــا  ــم فقدانه ــن أل ــي ولك ــى عل ــد أو من ــى محم ــل ليل رحي
ــن  ــم تك ــد كان باألمــس. ل ــه ق ــي شــخصيا كأن بالنســبة ل
هــي االخــت والصديقــة والزميلــة والرفيقــة بالنســبة لــي، 
بــل كانــت واحــدة مــن العناويــن التــي ســخرت كل حياتي 
مــن أجلهــا، وهــي النضــال مــن أجــل الحريــة والمســاواة. 
ــي كل  ــم، وف ــن تعويضه ــر ال يمك ــؤالء البش ــل ه ان مث
محطــة نضاليــة تتذكرهــم، وتقــول فــي نفســك لــو كانــوا 
هــؤالء معنــا فــي هــذه المرحلــة لكانــت اوضاعنــا تختلف 

بنســبة كبيــرة.
ان مثــل هــؤالء االشــخاص يتركــون بصمــات واضحــة 
علــى حياتنــا النضاليــة والشــخصية، بــل ابعــد مــن ذلــك 
يضعــون اختامهــم عليهــا ليتركونــا بعــد ذلــك أمــام حقيقــة 
وهــي؛ بأنــه ال مجــال ســوى إتمــام الطريــق الذيــن 

ســاروا عليــه كجــزء مــن وفائنــا لهــم ولمــا آمنــوا بــه.
عندمــا تكــون ثوريــا، تكــون جريئــا، والثوريــة تنبــع 
دائمــا مــن األفــكار التــي تؤمــن بهــا، وعليــه ليــس هنــاك 
انســان جبــان فــي تقاليدنــا وعرفنــا، ولكــن هنــاك انســان 
مؤمــن بحقانيــة افــكاره ولذلــك فهــو علــى اســتعداد إلــى 
ــة  ــى اقصــى حــد لتحقيقهــا بمــا فيهــا التضحي الذهــاب ال

بحياتــه. هكــذا كانــت منــى، تشــع بالثوريــة، وكانــت 
ــى ابعــد الحــدود. كانــت تحمــل فــي مالبســها  ــة ال جريئ
ــي  ــة للنظــام البعث ــات السياســية الشــيوعية المعادي األدبي
فــي حقبــة الثمانينــات عبــر نقــاط التفتيــش الحكوميــة دون 
ــن الموصــل وكركــوك وبغــداد. ــن بي ــرف لهــا جف ان ي

كانــت صلبــة بالدفــاع عــن حقوق المــرأة وعن الشــيوعية 
ــت.  ــور حكم ــس ومنص ــيوعية مارك ــد، ش ــي آن واح ف
الالجئيــن والمــرأة  بالدفــاع عــن  لعبــت دورا كبيــرا 

الالجئــة فــي تركيــا، وقفــت ضــد الحصــار االقتصــادي، 
ضــد ســفالة وحقــارة السياســة االمريكيــة تجــاه جماهيــر 
العــراق. لقــد ردت منــى علــي مــع رفاقهــا فــي الحــزب 
ــن  ــات مادلي ــى تخرص ــي عل ــي العراق ــيوعي العمال الش
ــل  ــي ادارة بي ــة ف ــة االمريكي ــرة الخارجي اولبرايــت وزي
كلينتــون التــي قالــت فيهــا بــأن مــوت أكثــر مــن ٢ مليــون 
ــة  ــة االمريكي ــع السياس ــا لدف ــتحق ثمن ــي يس ــل عراق طف
الــى االمــام،                      التتمــة )ص2(...
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ليس باإلمكان 
إخضاع البشرية !

بصدد مقاطعة االنتخابات 
والبديل عنها!

)فارس محمود في ردود على 
أسئلة قناة عالم افضل!(
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بصدد مقاطعة االنتخابات والبديل عنها!
)فارس محمود في ردود على أسئلة قناة عالم افضل!(

ــم  ــد اآلن، وقفت ــالل ولح ــدء االحت ــذ ب ــل: من ــم أفض عال
ــؤال  ــا. الس ــاً بمقاطعته ــم دائم ــات، وطالبت ضــد االنتخاب
هــو لمــاذا؟ هــل هــذا الموقــف هــو موقــف مبدئــي وثابــت 

ــاذا؟ ــات أم م ــط بشــروط االنتخاب للشــيوعيين أم مرتب
فــارس محمــود: ببســاطة، ألنهــا ليســت انتخابــات؟ أيــن 
ــت  ــا ليس ــّرون بأنه ــهم يق ــم أنفس ــات؟! إنه ــي االنتخاب ه
ــات وال يتحــدث  ــد عــن االنتخاب ــات! أيتحــدث أح انتخاب
عــن التزويــر، وال يتحــدث عــن الســالح المنفلــت او 
المــال المنهــوب، وهــي نفســها األمــوال المنهوبــة التــي 

ــم! ــس الوجــوه  للحك ــد نف تعي
ــم  ــي وت ــي العراق ــيوعي العمال ــزب الش ــم الح ــد هوج لق
حــزب  بوصفــه  الخــط  طــول  علــى  كثيــراً  انتقــاده 
واقعــي«  و«غيــر  »متشــدد«  وموقفــه  »انعزالــي« 
ــات  ــات و«االنتخاب ــن االنتخاب ــي« م ــر ديمقراط و«غي
تعنــي ديمقراطيــة« و«النــاس تعطــي رأيهــا« والــخ....  

ليقــل لنــا منتقدونــا مــاذا يقولــوا اآلن؟!
ليــس لالنتخابــات اي صلــة بــإرادة النــاس والتعبيــر عــن 
نفســها. إنهــا إرادة نفــس الحفنــة والمجموعــة مــن طفيلــي 

الطبقــة البرجوازيــة نفســها.

ــت،  ــة والســالح المنفل ــوال المنهوب ــى األم ــة ال فباإلضاف
فــي أي انتخابــات يقــول العامــري )إذا لــم نجلــب اعلــى 
األصــوات، فهــذا يعنــي ان االنتخابــات مــزورة!!(. إنــه 
يقــول هــذا بــدون أن يكــون هنــاك أي شــيء معلــوم بعــد! 
ــم  ــد. ول ــداً بع ــرف اح ــات أم ال، ال يع ــري  االنتخاب تج
تجــري الدعايــة االنتخابيــة حتــى. لــو كان العامــري 
يســتند الــى مراكــز بحثيــة واســتقصائية، وتبيـّـن ان مثــال 
٢00-٢50 الــف مشــارك قــد منحــوا تيــاره صوتهــم مــن 
عــدة مالييــن، اي تبيـّـن عــن تحقيقــه ألغلبيــة مــا، لفهمنــا 
قولــه. ولكنــه يتحــدث دون أي اســاس ليوجــه رســالة 
صريحــة لآلخريــن )ال يمكــن حذفنــا حتــى لــو لــم نحقــق 

ــة!!(. أصــوات كافي
خــذ مقتــدى الصــدر مثــالً. إن جــزء أساســي مــن مشــكلته 
وضجتــه األخيــرة تتمثــل مــع خصومــه بمــا يلــي: )أنتم ال 
تريــدون أن يكــون رئيــس الــوزراء مــن التيــار الصــدري 
او ان رئاســة الــوزراء المقبلــة يجــب ان تكــون بيدنــا(. 
لمــاذا بيــدك؟! علــى أي أســاس هــذا؟! إذن، أيــن مكانــة 
االنتخابــات والتصويــت ورأي النــاس، ال أعــرف، ال 
ــراق  ــي الع ــات ف ــة! االنتخاب ــا مهزل ــرف!! إنه ــد يع أح

مهزلــة بــكل معنــى الكلمــة. أعلــن الصــدر انســحابه مــن 
االنتخابــات، تحــدث كل »ابنــاء العمليــة السياســية« عــن 
ال يمكــن اجــراء االنتخابــات بغيــاب التيــار الصــدري!! 
ــا  ــا أو تأجيله ــم تعليقه ــم، يت ــي العال ــات ف ــي أي انتخاب ف
ــي العــراق  جــراء انســحاب طــرف؟! ان هــذا يجــري ف

فقــط!! ببســاطة، ألنهــا ليســت انتخابــات!
ــوص  ــن اللص ــة م ــة، حفن ــد حفن ــالم بي ــائل اإلع إن وس
يتكلمــون  المجتمــع...  ثــروات  وســارقي  والفاســدين 
عــن إن ســعر المقعــد البرلمانــي هــو مليونــا دوالر. 
ــون  ــرة يذهب ــة سماس ــتريه إذا أردت. ثم ــعك ان تش بوس
ــن،  ــم، يرشــوا اخري ــزّوروا االصــوات، يشــتروا الذم لي
يتالعبــون... ويســلموك المنصــب! فــي اي انتخابــات 
فــي العالــم، ورأيتــم ذلــك بــأم أعينكــم فــي انتخابــات 
ــو  ــّوت عض ــام ٢018، يص ــواب ع ــس الن ــس مجل رئي
مجلــس النــواب المقتــرع، ويلتقــط صــورة بهاتفــه النقــال 
الســم مــن صــّوت لــه كإثبــات ودليــل علــى انــه قــد 
صــّوت لفــالن الفالنــي، ويضــع تصويتــه بعــد ذلــك فــي 

الصنــدوق االقتراعــي،
التتمة )ص3(...
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كلمات في ذكرى رحيل ليلى محمد )منى علي( . . .
سمير عادل:

ــي  ــة ف ــة االمريكي ــا القنصلي ــع رفاقه ــا م  ردت باقتحامه
ســدني، وهــي تهتــف داخــل القنصليــة التــي هــرب 
ودخــل  االنــذار  صافــرات  ودقــت  هلعــا  موظفيهــا 
الجميــع حالــة اســتنفار؛ تســقط السياســة االمريكيــة، 
يســقط الحصــار االقتصــادي علــى جماهيــر العــراق. ان 
تلــك الجــرأة اســتمدتها مــن األفــكار الثوريــة للشــيوعية 
العماليــة، مــن حقانيــة سياســتها تجــاه االنســان، فــي 
العراقيــة  بالمعارضــة  ســمي  مــا  كان  الــذي  الوقــت 
بجميــع فصائلهــا والتــي تتبــوأ اليــوم ســدة الحكــم بفضــل 
ــة مناصــب الســلطة،  ــك الحصــار والحــرب االمريكي ذل
ــر  ــى جماهي ــق للحصــار االقتصــادي الوحشــي عل تصف

ــراق. الع
ــى  ــد الحــرب عل ــا بع ــا مع ــا عملن مــن حســن حظــي أنن
العــراق واحتاللــه، فجــاءت الــى بغــداد نهايــة عــام 
ــى رأس  ــت هــي عل ــل وكان ــق عم ٢00٣، وشــكلنا فري
دعــم النــاس الذيــن ال مــأوى لهــم، وخاصــة دعمهــا 
ومســاندتها للمــرأة التــي عانــت مــا عانــت مــن حــروب 
وحصــار اقتصــادي وظلــم اجتماعــي وعنــف ســافر 
ضدهــا مــن قبــل الذكوريــة فــي البيــت وفــي العمــل وفــي 
ــات  ــل المنظم ــه عم ــتطاعت ان توج ــد اس ــع. لق المجتم
غيــر الحكوميــة االجنبيــة التــي دخلــت الــى العــراق فــي 
 )Care(دعــم العوائــل المشــردة منهــا منظمــة كيــر
االســترالية ومنظمــة امريــكان فرينــدز ســرفس كومتــي 
 .)American Friends service committee(
ــادت تظاهراتهــم مــن  ــل المشــردة وق ــد نظمــت العوائ لق
اجــل حــق الســكن، وقــد رفــع المتظاهــرون وألول مــرة 
فــي تاريــخ العــراق الحديــث شــعار تمجــد امرأة )عاشــت 

ــي(. ــا الشــيوعي العمال ــاك ي ــاك وي ــد.. وي ــى محم ليل
وهكــذا اســتمرت منــى علــي فــي نضالهــا ضــد احتــالل 
العمــال  مؤتمــر  إلعــداد  معــا  عملنــا  كمــا  العــراق، 
العالمــي، فقــد اصــدرت النشــرة باســم المؤتمــر مــن اجــل 

ــث  ــر، حي ــداف المؤتم ــام وتوضــح اه ــرأي الع ــة ال تعبئ
ــل  ــة اربي ــي مدين ــام ٢00٩ ف ــن ع ــان م ــي نيس ــد ف عق
بمشــاركة ٢50 مــن الفعاليــن والنشــطاء العمــال مــن 
مختلــف المحافظــات العراقيــة ومــن اتحــاد نقابــات النفــط 
واالتحــاد العــام للمجالــس والنقابــات العماليــة فــي العراق 
ومــن عــدة دول مثــل الواليــات المتحــدة االمريكيــة 
واليابــان وبريطانيــا وفرنســا ودولــة جنــوب افريقيــا 
وايطاليــا وإيــران. ولقــد اقــر المؤتمــر بعــد يوميــن مــن 
النقاشــات وورشــات العمــل علــى حزمــة مــن القــرارات 
منهــا ادانــة سياســة االحتــالل وانهائهــا وتشــكيل حكومــة 
غيــر قوميــة وغيــر دينيــة، رفــض مســودة قانــون النفــط 

ــخ. ــات النقابية…ال ــن الحري ــاع ع ــاز، الدف والغ
قبــل رحيلهــا بشــهر ونصــف أو شــهرين علــى مــا اذكــر، 
ــام  ــترالية ع ــيدني األس ــة س ــى مدين ــا ال ــررت زيارته ق
٢010، حيــث بلغنــي مــن رفيقهــا وزوجهــا اســعد طالــب 
بــأن اوضاعهــا بــدأت تســوء بســبب مــرض الســرطان، 
كانــت ترفــض مجيئــي حتــى ال انشــغل بهــا واتــرك 
اعمالــي الحزبيــة فــي العــراق، وعلــى الرغــم مــن يقينهــا 
ــق  ــان مطل ــى ايم ــت عل ــا كان ــاة لكنه ــتترك الحي ــا س إنه
بوجــوب مواصلــة النضــال حتــى آخــر لحظــة مــن 
ــا ونتجــاذب  ــا نســير مع ــام كن ــي أحــدى االي ــا. وف حياته
ــت  ــا، قال ــول شــعرائنا وادباءن ــا يق ــث كم أطــراف الحدي
لــدي الرغبــة فــي العــودة معــك للعــراق، قلــت لهــا، 
تســتطيعين العمــل هنــا فــي اســتراليا، قالــت لــي ان 
ــر مــن اســتراليا.  ــاس شــيوعيين أكث العــراق بحاجــة ألن
كنــت اعــرف إنــه لــم يبــق لهــا ســوى أيــام معــدودات فــي 
الحيــاة، فقــد شــعرت باالختنــاق وال أعــرف حينهــا كيــف 
أرد علــى رغبــة إنســان عزيــز، وال أســتطيع ان أحــرك 

ســاكنا تجاهــه.
بقيــت معهــا ثالثــة اســابيع، كنــا كل يــوم فــي نقــاش 
ــو  ــا ه ــاة، وكم ــادر الحي ــن تغ ــا ل ــدال وكأنه ــد وج جدي
يكــون  فيــوم  الســرطان،  مــرض  عــن  المعــروف 
المصــاب بــه أوضاعــه الصحيــة ســيئة جــدا ويومــا اخــر 

وكأنــه متعافــي وليــس هنــاك اي شــيء، ولكننــا وفــي كل 
ــا ونقاشــاتنا حــول الشــيوعية  ــا نتواصــل بجدلن ــام كن االي
ــاع  ــرأة واألوض ــراق والم ــي الع ــي ف ــع السياس والوض

االجتماعيــة.. الــخ.
وبعــد ثالثــة اســابيع غادرتهــا الــى العــراق، وكانــت 
أكثــر اللحظــات ألــم وقســوة، ألنــي كنــت أدرك انــه آخــر 
ــا ان  ــي حينه ــعرت ف ــر، وش ــوداع األخي ــاء ال ــاء، لق لق
كل شــيء توقــف حولــي، واصبحــت االالم وليــس االلــم 
ــي العــروق  ــذي يجــري ف ــل الســم ال ــاح جســدي مث تجت

ــف. دون توق
رحلــت منــى علــي بعــد عودتــي الــى العــراق بأســبوعين 
او ثالثــة، رحلــت وتركــت لنــا بنــًت جميلــة ومفعمــة 
بالحيويــة وتحمــل افــكار امهــا، رحلــت وتركــت رفيقــة 
دربهــا أســعد طالــب الــذي حكــم عليــه باإلعــدام فــي عــام 
1٩8٦ بســبب تقديــم المســاعدات إلنقــاذ حيــاة شــيوعيين 
ثــم خففــت العقوبــة الــى مؤبــد ليخــرج بعــد ذلــك بقــرار 
العفــو، ومــا زال أســعد يواصــل طريــق منــى كأحــد 

ــي العراقــي. كــوادر الحــزب الشــيوعي العمال
ان الحيــاة وفــي احيــان كثيــرة لــم تكــن عادلــة مــع 
الشــيوعيين، فقــد رحــل لينيــن فــي عمــر مبكــر مــن 
ــاة  ــي الحي ــد كان يشــكل وجــوده ف ــورة الروســية، وق الث
تأثيــر بالــغ علــى مجريــات االحــداث فــي روســيا، 
ــل بســنتين مــن  ورحــل منصــور حكمــت عــن عمــر أق
عمــر لينيــن، وســدد برحيلــه ضربــة قويــة للشــيوعية فــي 
المنطقــة، وهكــذا بالنســبة لصــف مــن الشــيوعيين مثــل 
جــالل محمــد وليلــى محمــد الذيــن لعبــوا دورا كبيــرا فــي 

حياتنــا الشــخصية والحزبيــة والنضاليــة…
نحــي ذكــرى ليلــى محمــد مــن أجــل تجديــد حياتنــا 
النضاليــة، مــن أجــل بــث الحيويــة والحماســة فــي عملنــا 
محمــد  ليلــى  رحيــل  ذكــرى  ان  اليومــي.  الشــيوعي 
ــا  ــي طريقه ــنمضي ف ــا، وس ــي ذاكرتن ــدة ف ــتبقى خال س
الــذي تعهــدت بالســير عليــه، وهــو طريــق النضــال مــن 

ــتراكية. ــق االش ــل تحقي أج
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بصدد مقاطعة االنتخابات والبديل عنها! . . .
فارس محمود :

ــه، ليســتلم أمــواالً  وبعــد يســلمه لسمســار مــن صــوت ل
ــك! ــل ذل ــة مقاب طائل

ــن  ــن الذي ــن 18% م ــت نســبة المصوتي ــي ٢018، كان ف
لديهــم حــق التصويــت، ويُقــال إن الرقــم أقــل مــن ذلــك. 
ــة الســاحقة مــن هــذه الـــ 18% هــو تصويــت  إن االغلبي
االجهــزة االمنيــة التــي يصــل تعدادهــا اكثــر مــن مليــون 
ــاب  ــن ومكافحــة اره ــش وشــرطة وأم ــن جي منتســب م
وحــرس حــدود ومليشــيات الحشــد و... الــخ مــن اجهــزة، 
إذ  أنــاس مجبريــن بحكــم مهنتهــم ومعيشــتهم،  وهــم 

عليهــم أن يصوتــوا ألوليــاء نعمتهــم. وفــق المحاصصــة، 
هــم  مــن  أي  االحــزاب.  علــى   الــوزارات  وزعــت 
منتســبون فــي وزارة مــا يعطــون اصواتهــم للحــزب 
فمنتســبو  المعنيــة.  للــوزارة  المســتوزرة  المليشــيا  او 
بــدر،  قــوات  لمرشــحي  يمنحــون صوتهــم  الداخليــة 
ــم  ــرا... ل ــم ج ــدري وهل ــار الص ــاء للتي ووزارة الكهرب
تصــوت اال قلــة ضئيلــة جــداً مــن »عامــة النــاس«. 
ناهيــك عــن شــراء ذمــم وفقــر وعــوز النــاس عبــر 
توزيــع بطاقــات األرصــدة التلفونيــة او البطانيــات او 
ــم شــيوخ العشــائر  ــام البائســة وشــراء ذم ــات الطع وجب

ــا.    ــوال وغيره ــات واألم ــم المسدس ــر إهدائه عب

إنها عملية ليست لها أية صلة أو ربط بانتخابات 
و»ناس« ... فعلى أي أساس نؤيدها؟!

ــم  ــات ال يت ــن االنتخاب ــا م ــرى، ان موقفن ــة أخ ــن جه م
اتخــاذه علــى العمــوم، أيــة انتخابــات، بوصفــه أمــر 
ثابــت و«مبدئــي« وجــزًء  مــن مبادئنــا«. الموقــف 
ــر افضــل  ــا، اي توف ــون بظروفه ــات مره ــن االنتخاب م
ظــروف لتعبيــر الجماهيــر عــن إرادتهــا بصــورة حقيقيــة 
ــوذج  ــو النم ــود ه ــا المنش ــم إن نموذجن ــة.... رغ وواعي

المجالســي.

عندما يكون الفساد إبادة جماعية !!
احمد عبدالستار :

لــم يشــهد بلــد مــن بلــدان العالــم حربــاً تواصلــت منــذ أكثــر 
مــن أربعيــن عامــاً، كمــا شــهد العــراق مــن عمــر دولتــه 
التــي تســمى حديثــة. حروبــاً بالمعنــى العســكري للكلمــة؛ 
أو حروبــاً بمعانــي متعــددة تشــترك كونهــا، تــؤدي بالنــاس 
ــتبدادي  ــام اس ــِد نظ ــى ي ــرة عل ــي. م ــوت الجماع ــى الم إل
ــلحة  ــه واألس ــة، وانفال ــه الحربي ــث ومغامرات ــام البع كنظ
ــرة  ــذه الم ــرد. وه ــة والمف ــات بالجمل ــة وإلعدام الكيمياوي
تحــت ظــل الديمقراطيــة التــي جــاء بهــا المارينــز وتلقفهــا 

ــة أي معنــى. مــن ال يعــرف للدول
ــم  ــا، قُس ــة علين ــر الديمقراطي ــوط فج ــزوغ أول خي ــع ب م
متقابلــة،  طائفيــة  كتــل  إلــى  قصــد  ســابق  عــن  البلــد 
متنازعــة، ومتطاحنــة إلــى حــد التضحيــة بالبشــر فــي 
مــن  دمويــة  وأكثرهــا  الوســائل  العــراق، عبــر شــتى 
اإلرهــاب والتفجيــرات اليوميــة، والقتــل علــى الهويــة، 
القســري  والتغييــب  والكمائــن  الجماعيــة  والمجــازر 
ــوى واإلرادات  ــه  الق ــب علي ــزق وتتكال ــاء... ليتم لألبري

الخارجيــة. والمصالــح 
الجــدد  للحــكام  السياســية  الســاحة  تخلــو  ولكــي 
)الديمقراطييــن(، ويباشــروا بمشــروعهم السياســي الفريــد، 
ــة ال  ــا غنيم ــة باعتباره ــدرات الدول ــى مق ــتحواذ عل باالس
إليهــم  بمكاســبها وعائديتهــا  المشــاركة  لــه حــق  أحــد 

حصــراً.
هكــذا هــو فهــم بطانــة الكتلــة الشــيعية الماســكة بالســلطة، 
ــة،  ــم المتخلف ــدود فهمه ــي ح ــذه ه ــم. أو ه ــة والحك للدول
هــؤالء القادمــون مــن حضيــض التخلــف والمفرغيــن مــن 

ــة للتمــدن والمعاصــرة واإلنســانية.   ــا يمــت بصل كل م
فهمــوا الســلطة باعتبارهــا، وســيلة للتمــول والتكســب. 
وحرصــوا بــكل مــا أوتــوا مــن قــوة لتســخير، كل مفاصــل 
وكل جــزيء مهمــا كان حجمــه يتألــف منهــا جهــاز الدولــة 
باتجــاه هــذا الهــدف الجهنمــي. إلــى درجــة أصبحــت 
ــذه،  ــن األحــزاب ه ــة بي ــد موزع ــفى الواح ــام المستش أقس
وال يخلــو مــكان قطعــاً مــن بــؤر الفســاد والنهــب العلنــي. 
أي وزارة لــم تتهتــم بالفســاد؟ وأي وزيــر أو مديــر عــام أو 
ــة  ــة أو مســؤول حــزب أو تيــار أو كتل أي مســؤول بالدول
ــر  ــة وتظه ــاد واللصوصي ــم الفس ــه ته ــم تطال ــية، ل سياس
عليــه ملفــات ثقيلــة وموثقــة مــن ثــروات فلكيــة منهوبــة؟؟
حتــى غــدا الفســاد وانعــدام النزاهــة  صفــة ال يمكــن 
ــة؛  ــن صل ــة م ــا يمــت للســلطة الحاكم ــا عــن كل م فصله
ــن  ــرة ع ــه المعب ــم وحقيقت ــام الحاك ــر النظ ــو جوه ــل ه ب
تجــار  كبــار  مــن  برمتهــا.  السياســية  العمليــة  صميــم 
سياســية،  وزعامــات  أحــزاب  مــن  وصنائعهــم  الديــن 
ــس  ــدف إال لتكري ــم ته ــي ل ــم الت ــم وفتاويه ــر خطاباته عب

ــي.  ــاد بالتال ــي والفس ــام الداخل ــز االنقس ــة، وتعزي الطائفي
ونهــب مقــدرات الدولــة وخصخصتهــا خصخصــة دينيــة. 
إلــى أصغــر لــص قابــع بيــن زوايــا المؤسســات والدوائــر 
الحكوميــة، التــي ُجيــرْت وحســمْت ملكيتهــا لصالحهــم 

ــون. ــا يظن ــاً... كم نهائي
أصبــح الفســاد هــو القاعــدة، والنزاهــة هــي الشــذوذ. يســير 
نظــام العمــل بوجــه عام فــي الدولــة العراقية تحت إشــراف 
الفســاد وليــس العكــس؛ حيــث يعتبــر حالة اســتثنائية تتســلل 
خــالل النظــام العــام فــي كل أرجــاء العالــم. إال فــي الدولــة 
ــر  ــة تحــت ســلطة األحــزاب الحاكمــة؛ حيــث تُعتب العراقي
مؤسســات الدولــة برمتهــا، ابتــداًء مــن أعلــى وظائــف مــا 
ــوزراء  ــن ال ــان،   م ــالث والبرلم ــات الث ــرف بالرئاس يُع
ووزاراتهــم وفروعهــا ومديراتهــا، والجيــش واألمــن، 
والقضــاء والكهربــاء والصحــة واالتصــاالت والنقــل...
ــي  ــر مصــادر »رســمية وشــرعية« لجن ــث تُعتب ــخ، حي ال
المــال، بــل عــد آخــرون منهــم إن مقــدرات، وجميــع 
مرافــق الدولــة، هــي ســهام رزق يجــب أن ينــال كل فــرد 
ــذه  ــن ه ــادالً م ــاً ع ــا( نصيب ــن عليه ــراد )القائمي ــن األف م
الملكيــة البــال صاحــب، أو مــا يُســمى عندهــم » ما يشــترك 
فيــه النــاس شــركة إباحــة« وال يجــوز التصــرف فــي هــذه 
الملكيــة إال بــإذن الحاكــم الشــرعي، أي بعبــارة مباشــرة؛ 
بالتنســيق مــع كبــار رجــال الديــن، ولنــا أن نتصــور كيــف 
ــة  ــن، بملكي ــل هــؤالء الحاكمي ــج تصــرف مث ســتكون نتائ
ــذا  ــل ه ــواق لمث ــم، الت ــر جمهوره ــم ونظ ــة بنظره مباح

النــوع مــن التملــك.
ومــاذا يــا تــرى كانــت النتائــج؟ أو، مــاذا كانــت آثــار هــذا 
ــى المجتمــع؟؟  ــوع مــن الفســاد العجيــب ومخاطــره عل الن
ــاة  ــع نواحــي الحي ــم يكــن ســوى تخريــب  فتــك بجمي إن ل
العامــة ولــم ينــُج منهــا أي جانــب مــن حياتنــا علــى 

ــالق. اإلط
الفســاد(  )منظومــة  ملفــات  عــد  أو  إحصــاء  يمكــن  ال 
حتــى  أو  الســلطة،  ائتــالف  مكونــات  بيــن  المترابطــة 
اختراقهــا. ألنهــا محميــة مــن مكاتــب كبــار رجــال الديــن، 
ــات  ــات وجه ومــن أحــزاب وميليشــيات مســلحة. وحكوم

ــة. ــة دولي ــمية ومالي رس
فمــن أي مــكاٍن نبــدأ؟ مثــالً: مــن صفقــات الســالح رديئــة 
النوعيــة والمبالــغ بأســعارها، مــن قطــاع الكهربــاء ونهــب 
عشــرات المليــارات مــن صفقــات وهميــة، مــن نهــب 
المصــارف واالدعــاء بغرقهــا، مــن صفقــات عقــود النفــط 
وتهريبــه، أو مــن االســتيالء علــى األراضــي والعقــارات 
ــج  ــة المناه ــات طباع ــة، أو صفق ــة للدول الخاصــة والتابع
الدراســية، أو مــن صفقــات التجهيــزات الطبيــة واألدويــة 
ــة  الفاســدة، أو مــن عشــرات اآلالف مــن األســماء الوهمي
فــي الجيــش والداخليــة واالســتيالء علــى رواتبهــم، أو مــن 
ــة  ــردات البطاق ــة بمف ــدة الخاص ــة الفاس ــات األطعم صفق

التموينية...الــخ وإلــى أي مــكان ســوف ننتهــي أو ال ننتهــي 
مــن قصــص وملفــات مكشــوفة وغيــر مكشــوفة بعــد.

ومــاذا ســيترك ورائــه تســونامي الفســاد هــذا مــن أثــر على 
المجتمــع؟ ســوى اســتمرار انقطــاع التيــار الكهربائــي منــذ 
وفشــلها  األمنيــة  األجهــزة  الســنين، ضعــف  عشــرات 
بواجباتهــا المفترضــة، ارتفــاع األســعار برمتهــا بعــد 
عجــز الحكومــة مــن معالجــة األزمــة الماليــة بســبب نهــب 
عائــدات النفــط، ارتفــاع نســب البطالــة إلــى حــدود خطيــرة  
للتعمــد فــي تعطيــل الصناعــات والمشــاريع اإلنتاجيــة  
والتلكــؤ فــي خطــط البنــاء واإلعمــار ونهــب مخصصاتهــا، 
ــة...،   ــى أســاس المحســوبية الحزبي ــات عل وحصــر التعين
ــي  ــام التعليم ــة للنظ ــوال المخصص ــى األم ــتيالء عل االس
ــة،  ــات متردي ــى مدي ــه إل ــى تراجع ــا أدى إل ــه، مم وتحديث
مثــل مــا شــهد التعليــم شــهدت صيانــة مرافــق ومؤسســات 
والصحــة، وواحــدة مــن أكبــر نتائــج ذلــك مــا شــهدناه 
فــي اآلونــة األخيــرة، مــن تكــرار الحرائــق بالمستشــفيات 
وكيــف أدت إلــى مقتــل مئــات المرضــى ومرافقيهــم ومــن 
ــت  ــة. وألهب ــي الناصري ــي بغــداد وف ــة، ف الكــوادر الصحي
وجــدان النــاس حســرةً وألمــاً لهــذا الفقــدان والخســائر بيــن 

البشــر، مــن اللهيــب الــذي أشــعله هــذا الفســاد.
وكمــا حصــل مــن دمــار ونهــب للبنيــة التحتيــة للبلــد، 
ينطبــق الشــيء نفســه مــن دمــار وتخلــف علــى البنيــة 
ــانية،  ــة واإلنس ــم الحضاري ــع القي ــة وتراج ــة الثقافي الفوقي

إلــى مســتوى مؤســف.
بــكل مؤسســاتها ومقدراتهــا  الدولــة  يعتبــرون  كان  إذا 
)غنيمــة بــاردة( كمــا يقــال، ومــن دون أدنــى شــعور 
ــاح العــراق  ــى مــا اجت ــدم ممكــن أن يصــدر منهــم. عل للن
شــرائج  وســائر  والمحرومــة،  الكادحــة  وجماهيــره 
المجتمــع المرهقــة، مــن هــذا الطوفــان الجــارف لمقومــات 
ــة.  ــال القادم ــتقبل األجي ــم ومس ــتهم وأمانه ــباب معيش وأس
ــة«  ــادة جماعي ــة« إب ــل كان بمثاب ــه المقاب ــي الوج ــه ف فأن
متواصلــة منــذ أول مــن أيــام وجودهــم بالســلطة إلــى اآلن، 
ــح  ــة، والمذاب ــرات الجهنمي ــي والتفجي ــال الطائف مــن االقتت
الجماعيــة، واالغتيــاالت والتغييــب القســري، وهــدم مــدن 
ــفيات،  ــات والمستش ــر والمؤسس ــرق الدوائ ــل، وح بالكام
ونقــص الخدمــات مــن مــاء وكهربــاء...، وبطالــة موجعــة 
للشــبان والشــابات، وفــرض قيــم التخلــف والرجعيــة علــى 

ــدس. ــم المق ــام حكمه ــر لنظ ــع كمظاه الجمي
هكــذا هــم أرادوا الدولــة أن تكــون، لكــن إرادة الجماهيــر 
بالرفــاه  فيهــا  ينعمــون  لحيــاة  المشــروع  وتطلعهــا 
واالســتقرار المعيشــي واألمــان وضمــان مســتقبل أجيالهــم 
القادمــة، هــي غيــر إرادتهــم وقــد رفعــت رايتهــا بإصــرار 
ــؤالء مناهضــي  ــم ه ــى إليه ــة حت ــاة واضح ــة بالحي ورغب
الحيــاة. وقــد بــدأ العــد التنازلــي لنزوحهــم مــن مســرحهم 

ــاً. ــم نهائي ــن مهزلته ــتار ع ــدال الس ــب، وإس الكئي
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العمــر ٣٣ عامــا  مــن  البالــغ  هيــل  دانيــل  يواجــه 
القضــاء فــي ٢7 تمــوز ٢0٢1 لتســريبه وثائــق حــول 
برنامــج الطائــرات بــدون طيــار االمريكــي التــي تقــوم 
ــد  ــة. لق ــة وهمجي ــر قانوني ــل عشــوائية وغي بأعمــال قت
تــم القــاء القبــض عليــه فــي أيــار مــن هــذه الســنة وأقــر 
بالذنــب فــي الحصــول ونقــل معلومــات وطنيــة دفاعيــة 
ــب ألن  ــر بالذن ــد أق ــس. لق ــون التجس ــاك لقان ــي انته ف
بخــالف ذلــك كان يواجــه احتمــال قضــاء خمســين ســنة 
ــة القصــوى بعــد  ــن إن العقوب ــي حي ــان ف ــف القضب خل

ــرار بالذنــب هــي 10 ســنوات. االق
ــرب  ــج ح ــتمرار برنام ــه اس ــل إلثبات ــة هي ــم محاكم يت
الطائــرات المســيرة الســري ولفضحــه الهجمــات التــي 
ــوم  ــي تق ــار الت ــدون طي ــرات ب ــالل طائ ــن خ ــذ م تنف
بهــا الســي آي أي أيــه والجيــش األمريكــي وحتــى 
شــركات خاصــة متعاقــدة مــع الحكومــة االمريكيــة. لقــد 
وصــل عــدد القتلــى المدنييــن مــن ضربــات الطائــرات 
االمريكيــة بــدون طيــار الــى االالف، ان لــم يكــن 
ــل باكســتان وأفغانســتان  ــي دول مث عشــرات االالف ف
والعــراق وســوريا واليمــن والصومــال ودول افريقيــة 
أخــرى واغلبهــا ليســت فــي حالــة حــرب مــع الواليــات 
ــد  ــي.   لق ــون الدول ــاك صــارخ للقان ــي انته المتحــدة ف
كشــف هيــل بــأن فــي فتــرة معينــة مؤلفــة مــن خمســة 
فــي  قتلــوا  الذيــن  الضحايــا  مــن  كان ٩0%  أشــهر 
الهجمــات الجويــة مــن المدنييــن او علــى األقــل لــم 
يكونــوا األهــداف المقصــودة. كان القتلــى المدنييــن 
أحيانــا مــن المــارة األبريــاء. ورغــم هــذا يتــم تصنيــف 
القتلــى حتــى مــن المدنييــن بمــا فيهــم األطفــال كأعــداء 
قتلــوا فــي المعركــة. اذ اتخــذت إدارة أوبامــا مجموعــة 
ــدون التأكــد  مــن اإلجــراءات تســمح بهــذه الهجمــات ب
التــام مــن هويــة األشــخاص المســتهدفين.  تضــم قائمــة 
بيانــات هــذه البرنامــج معطيــات أكثــر مــن مليــون 
شــخص بمــا فيهــم حوالــي ٢1000 مواطــن امريكــي. 
ويقــول هيــل » هنــاك قوائــم لقتــل المســتهدفين او 
ــة« مفترضــة  ــة عالي ــى »اهــداف ذات قيم القبــض عل
وأخــرى تهــدف الــى التهديــد او االكــراه او مجــرد 

ــاط الشــخص«. ــة نش مراقب
افــاد مكتــب الصحافــة االســتقصائية -تــي بــي أي جــي 
ــال:  ــى ســبيل المث ــة مســتقلة، عل وهــي منظمــة صحفي
ســبتمبر  منتصــف  حتــى   ٢004 يونيــو  مــن  انــه 
ــن  ــار بي ــدون طي ــرات ب ــارات بطائ ــت غ ٢01٢، قتل
ــن  ــا م ــتان لوحده ــي باكس ــخصا ف ٢5٦٢ و٣٣٢5 ش
بينهــم مــا يقــدر ب 17٦ طفــال. والكثيــر مــن هــذه 
العمليــات هــي ضــد اشــخاص ليــس هنــاك دليــل انهــم 
يشــكلون خطــرا علــى امــن الواليــات المتحــدة.  تحلــق 
الطائــرات بــدون طيــار ٢4 ســاعة فــي اليــوم فــي 
ســماء دول معينــة. تقــوم هــذه الطائــرات التــي تعمــل 
مــن قواعــد القــوات الجويــة قــد تكــون فــي مواقــع 
بعيــدة جــدا بنشــر الرعــب فــي صفــوف المدنييــن مــن 
الرجــال والنســاء واالطفــال فــي األماكــن التــي تنشــط 
فيهــا الجماعــات التــي اعتبرتهــا أمريــكا معاديــة )مثــل 
طالبــان والشــباب فــي الصومــال( حيــث يعيشــون 
فــي قلــق مســتمر مــن إن ضربــة قاتلــة قــد تأتــي 

ــة  ــى حماي ــن عل ــوا قادري ــت دون أن يكون ــي أي وق ف
أنفســهم، ممــا يــؤدي الــى اإلصابــة بالقلــق والصدمــات 
ــوم  ــن ان تق ــن الممك ــز. اذ م ــعور بالعج ــية والش النفس
ــت  ــي أي وق ــذار وف ــابق ان ــدون س ــرات ب ــذه الطائ ه
ــات  ــازل ومركب ــابق من ــي الس ــتهدفت ف ــات، اس بهجم
وتجمعــات مدنيــة بمــا فيهــا جمــوع مــن الفالحييــن 
ــا ان  ــاف. كم ــالت الزف ــازات وحف ــول والجن ــي الحق ف
ــة الــى قصــف منطقــة واحــدة  لجــوء القــوات االمريكي
ــاذ فــي حــاالت معينــة  عــدة مــرات وقتــل رجــال اإلنق
تجعــل افــراد المجتمــع غيــر راغبيــن فــي مســاعدة 
الضحايــا المصابيــن ويتفــادوا التجمــع فــي مجموعــات 
ــي  ــاء أطفالهــم ف ــاء إبق ــار بعــض اإلب ألي ســبب ويخت
المنــزل وحتــى تفــادي الذهــاب الــى المدرســة. تســتخدم 
ــر  ــث ان الكثي ــرة فتاكــة جــدا بحي ــرات ذخي هــذه الطائ
ــار  ــدون طي ــرات ب ــات الطائ ــن ضرب ــن م ــن الناجي م
نتيجــة حــروق وتشــوهات  تشــوهات  مــن  يعانــون 
ــد  ــمع. وق ــدان البصــر والس ــراف وفق ــدان أط ــل فق مث
علــم مــن مشــغلي الطائــرات بــدون طيــار فــي الســابق 
بأنــه ينتهــي االمــر بهــم فــي النهايــة بــان يتعاملــوا مــع 
عمليــات القتــل كمــا لــو كانــت لعبــة فيــدو تصبــح فيهــا 
األهــداف مجــرد نقــاط ســود علــى الشاشــة وخلــق حالــة 
نفســية غريبــة منفصلــة عــن الواقــع تســهل القيــام بمــا 
ــج اإلدارة  ــذا البرنام ــول ه ــد ح ــه.  لق ــام ب ــم القي عليه
وقاضــي  عــام  مدعــي  الــى  وأجهزتهــا  االمريكيــة 
وجــالد وألغــى مبــدأ الحــق فــي محاكمــة عادلــة ويبقــى 
هــؤالء الذيــن يرتكبــون عمليــات القتــل هــذه غيــر 

ــاءلة. ــن للمس خاضعي
يحاكــم هيــل حســب قانــون التجســس الــذي مــرر فــي 
عــام 1٩17 والــذي يهــدف إلــى محاكمــة أولئــك الذيــن 
ــة اي محاســبة  ــوة معادي ــى ق ــة إل ــون أســرار الدول ينقل
ــة  ــوم لمالحق ــون الي ــتخدم القان ــن يس ــيس، ولك الجواس
ــم  ــب وجرائ ــف أكاذي ــي تكش ــات الت ــربي المعلوم مس
ــات  ــن مخالف ــون ع ــن يبلغ ــة والذي ــة االمريكي الحكوم
ضــد حقــوق االنســان. ان المحاكمــة حســب قانــون 
ــس  ــة اذ لي ــا هــي محاكمــة صوري التجســس بحــد ذاته
لــه الحــق فــي الحديــث عــن نيتــه فــي القيــام بمــا قــام بــه 
ــرات  ــى ان برنامــج الطائ ــه للمحكمــة عل ــم أدلت او تقدي
بــدون طيــار قتــل وجــرح اعــدادا كبيــرة مــن المدنييــن 

ــال. بمــن فيهــم األطف
لقــد التحــق هيــل بالجيــش فــي ٢00٩ كمــا يقــول 
فــي وقتهــا مشــردا ولــم  اليــأس حيــث كان  بدافــع 
القــوة  وكانــت  اليــه  يذهــب  اخــر  مــكان  لــه  يكــن 
ــم  ــي الفيل ــل ف ــد تحــدث هي ــه. لق ــة مســتعدة لقبول الجوي
الوثائقــي »ناشــونال بيــرد« عــام ٢01٦ عــن طفولتــه 
الصعبــة وكيــف أنضــم الــى الجيــش علــى الرغــم مــن 
ــادة  ــي قي ــه ف ــم تعيين ــش شــيء يعارضــه. ت كــون الجي
العمليــات الخاصــة المشــتركة فــي معســكر فــورت 
ــل  ــب وعم ــع للتدري ــث خض ــا حي ــي كارولين ــراغ ف ب
بعدهــا فــي وكالــة االمــن القومــي فــي أفغانســتان 
ــدد  ــة يح ــة االمريكي ــوة الجوي ــتخبارات للق ــل اس كمحل
ــدرون«  ــار« ال ــدون طي ــرات ب ــج الطائ ــداف برنام اه
ــات  ــى آالف الهجم ــه عل ــن خــالل عمل ــع م ــث اطل حي
التــي قتلــت أنــاس غيــر مقاتليــن ومدنييــن. لقــد قــام فــي 
تلــك الفتــرة علــى اقتنــاء الوثائــق حــول هــذا البرنامــج. 
تــرك ســالح الجــو فــي يوليــو ٢01٣ وبعدهــا وظــف 

مــن قبــل شــركة خاصــة تعمــل كمتعاقــد للدفــاع تســمى 
وكالــة المخابــرات الجغرافية-المكانيــة الوطنيــة كمحلل 
بيــن ديســمبر٢01٣ وآب ٢014.  يقــول هيــل انــه قَبِــل 
ــنويا  ــف دوالر س ــر 80 ال ــت توف ــا كان ــة، ألنه الوظيف
ألنــه كان فــي حاجــة ماســة للمــال حيــث كان يأمــل فــي 

ــة.   ــاق بالجامع االلتح
قــرر هيــل فــي ٢01٣ اطــالع الجمهــور علــى برنامــج 
الطائــرات بــدون طيــار واالنتهــاكات والتجــاوزات 
غيــر القانونيــة وعمليــات القتــل العشــوائية عــن طريــق 
االســتقصائي  الصحفــي  الــى  وثيقــة   17 تســريب 
ــيبت  ــي االنتيرس ــرت ف ــي نش ــكاهيل والت ــي س جيريم
فــي 15 أكتوبــر ٢015. فــي 8 اب ٢014 داهــم بيــن 
٣0-50 مــن عناصــر مكتــب التحقيقيــات الفيدرالــي 
منزلــه حيــث كان هــذا اخــر يــوم لــه فــي العمــل لصالــح 
ــك الوقــت فــي  ــذ ذل ــد عــاش من الشــركة المذكــورة. لق
ــن  ــى م ــره وعان ــن بشــأن مصي وضــع مــن عــدم اليقي
البطالــة وأصيــب باالكتئــاب وفكــر فــي االنتحــار ومــع 
ذلــك منــع بموجــب القانــون عــن التحــدث عــن وضعــه 
حتــى مــع معالــج نفســي.  فــي عــام ٢01٩ قامــت 
إدارة ترامــب باتهــام هيــل بأربــع تهــم بانتهــاك قانــون 
ــة. ــكات حكومي ــة واحــدة بســرقة ممتل التجســس وتهم

لقــد أجبــرْت وزارة العــدل التابعــة إلدارة بايــدن، هالــي 
ــراف بالذنــب فــي احــدى  ــى االعت فــي ٣1 مــارس عل
جرائــم انتهــاك قانــون التجســس واعتــرف هيــل كجــزء 
مــن صفقــة اإلقــرار وهــو محتجــز فــي مركــز احتجــاز 
البالغيــن باإلســكندرية فــي فرجينيــا ، فــي انتظــار 

المحاكمــة فــي ٢7 يوليــو / تمــوز.
 وقــد قامــت الحكومــة بالتكتــم علــى هــذه القضيــة. مثــل 
كل القضايــا المماثلــة، يقــوم معظــم االعــالم المأجــور 
فــي أفضــل األحيــان بالتواطــؤ مــع الحكومــة وتفــادي 
ــن  ــن األمريكيي ــل م ــذا يعــرف القلي ــة، ل ــة القضي تغطي

أي شــيء عنهــا.
ان الــذي قــام بــه هيــل هــو دليــل بانــه ال يمكــن اســكات 
البشــرية فرغــم كل الخــوف الــذي زرعتــه الســلطة 
االمريكيــة فــي قلــوب كل مــن يــود اإلبــالغ علــى 
تجاوزاتهــا، الزال هنــاك أنــاس لهــم ضميــر حــي 
مســتعدين علــى التضحيــة بــكل شــيء مــن أجــل خيــر 

ــرية. البش
لقــد تضمــن مــا قــام بــه هيــل وعــي بخطــأ مــا يقتــرف 
ــة  ــن الحكوم ــه، ع ــم وضــرورة فصــل صف ــن جرائ م
ــوف  ــة للوق ــا وعــن شــجاعة عالي ــة واجهزته االمريكي
فــي وجــه آلــة قمــع هائلــة. كمــا تضمــن درجــة عاليــة 
ــان  ــر جولي ــة بمصي ــى دراي ــة اذ كان عل ــن التضحي م
ــى  ــق، وضح ــربي الوثائ ــن ومس ــة المبلغي ــانج وبقي اس
هيــل بحياتــه المهنيــة وحيــاة مرفهــة وبأمنــه وبحريتــه 
ــم  ــن الجرائ ــم ع ــن والعال ــر االمريكيي ــل تحذي ــن اج م
التــي ترتكبهــا الحكومــة االمريكيــة وأجهزتهــا مــن 

ــار. ــدون طي ــرات ب ــج الطائ خــالل برنام
ــن  ــن ع ــة المبلغي ــس لمعاقب ــون التجس ــتخدام قان ان اس
ــغ،  ــي مانين ــل تشيلس ــان مث ــنيعة ضــد االنس ــم ش جرائ
ــك وادوارد ســنودن  ــاس دري ــري ســتيرلنغ وتوم وجيف
ــة  ــواء الديمقراطي ــى خ ــل عل ــو دلي ــو ه وجــون كرياك
ــم يعــد  ــة حيــث ل ــة وتعفــن هــذه االمبراطوري االمريكي
باســتطاعتها إخفــاء جرائمهــا إال مــن خــالل كــم األفــواه 

ــم. ــة كاشــفي الجرائ ومالحق


