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عن املركز

، مقرُّه الرئيس يف بغداد، مهمته الرئيسة -فضاًل عن قضااي  مركُز البيان للدراسات والتخطيط مركز مستقلٌّ، غرُي رحبيٍّ
أخرى- تقدمي وجهة نظر ذات مصداقية حول قضااي السياسات العامة واخلارجية اليت ختّص العراق بنحو خاٍص، ومنطقة الشرق 
، وإجياد حلول عمليَّة جليَّة لقضااي معقدة هتمُّ احلقلْيِ السياسي  األوسط بنحو عام. ويسعى املركز إىل إجراء حتليٍل مستقلٍّ

واألكادميي.
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يشكر مركز البيان للدراسات والتخطيط مجيع النشطاء واملختصي واملعنيي الذين متت مقابلتهم يف الدراسة، كما يشكر 

منظمة امبيونييت ووتش على اذهنا بطباعة هذا املطبوع.
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ملخص تنفيذي:

حي حتولِت اجملتمعات من حالة الصراع إىل السلم، 
سواًء بي طرفي متساويي، أم بي طرف تعرض للقمع من 
قبل جهة مسلحة، تثار قضية معاجلة التأثريات النامجة عن 
الصراعات على الصعيد اجملتمعي فيما ميكن تسميتها بـ«ترميم 
القضااي  الذاكرة اجلماعية«. إال أنَّ ذلك مرتبطاً جبملة من 
ليس أقّلها ثقل الرتكة، ومصاحل الالعبي السياسيي، فضاًل 
عن حتدايت العدالة واملصاحلة اجملتمعية، وحمدودية التجارب، 

أو تعثرها يف هذا األمر.

يؤدِّي إمهال الذاكرة والدخول مبسارات التواطؤ على 
يهدِّد  خطري  تناقض  إىل  واإلمهال«  والنسيان،  »الصمت، 
الصراع وذاكرته  السلم األهلي، وينذر إبمكانية عودة شبح 
على  ويقضي  جهة،  من  الضحااي  أمل  من  يزيد  مبا  املريرة، 

إمكانيات االستقرار على مستوى الدولة.

وهتدف بناء ذاكرة اترخيية مشرتكة تطوير وعي جمتمعي 
يقوم على اعرتاف اجلناة مبسؤوليتهم عن اجلرائم اليت ارتكبت 
إمكانية  ملنع  للضحااي،  الندم واالعتذار  وإبداء  املاضي،  يف 

ارتكاب اجلرائم يف املستقبل.

أغلب  عمَّت  اليت  االحتجاجات  يف  حدث  ما  إنَّ 
من   2019 األول/أكتوبر  تشرين  يف  العراقية  احملافظات 
قتل  ضحااي  الذين كانوا  والناشطي  احملتجي  على  مآسي 

ال  اآلالم  برتاكم  تنذر  وتشهري،  وإصابة  واغتصاب  وتشريد 
سيَّما مع فشل النخبة السياسية يف مالحقة اجملرمي ومرتكيب 

أحداث العنف يف حينها. 

ألسباب  معمٍَّق  فهم  إىل  احلالية  الدراسة  سعِت 
اندالع املظاهرات من جهة، وسياق أحداثها من وجهة نظر 
امليدانية مع من  املقابالت  اعتمدت  الضحااي. فهي دراسة 
تعرَّض إىل إحداث عنف أثناء االحتجاجات وبلغ عددهم 
جغرافية  خلفيات  ومن  ونساًء  رجااًل  احملتجي  من   )20(

واجتماعية وجندرية متنوعة.

الذاكرة  أمهية  إىل  النظر  إلفات  إىل  الدراسة  وهتدف 
بنيوية  مشكلة  وجود  على  مؤشراً  بوصفه  ابألمل  واالهتمام 

تواجه اجملتمع بعد اخلروج من صدمة تشرين وما رافقها. 

املقدمة:

تؤدِّي شدة التجارب املؤملة اليت متر ابألفراد واجملتمعات 
متالزمة  أو  السيكولوجيا »هايبسيميثيا«  يسمَّى يف  ما  إىل 
التفاصيل  أدق  يتذكرون  األشخاص  جيعل  ما  التذكر،  فرط 
احلياتية متسبباً ذلك بقلق وتوتر دائمي، تشلُّهم عن احلركة 

والتفكري املنطقي السليم. 

ُيْسَتدرك ذلك ضمن جمموعة من اإلجراءات  وما مل 
النفسية والقانونية واالجتماعية اليت تكفل حتقيق العدالة، فإنَّ 
بقاء األمل يف ذاكرة األفراد قد تؤدِّي إىل إشكاليات جسيمة 

ذاكرة األلم: تشرين، والعدالة، وإنهاء اإلفالت من العقاب

علي طاهر الحمود *

*  املدير التنفيذي ملركز البيان للدراسات والتخطيط.
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ميكن عدُّها على النحو اآليت:

سيادة منطق املباراة الصفرية بي األطراف املتنازعة، إذ . 1
تؤدِّي ابألطراف إىل عقد اتفاقات هشَّة ومؤقتة ابنتظار 
تغريُّ موازين القوى لالنقضاض على اآلخر، دون الوصول 

إىل تسوايت هنائية، وسلم مستدام.

فجوة الثقة، إذ تؤدي طول مدة النزاع من دون حل إىل . 2
جتدد  عن  يسفر  ما  التام،  التناقض  حد  املصاحل  تباين 
األزمات والتوترات يف جمتمع يفتقد إىل الثقة االجتماعية 
سياسي  اقتصادي  جملتمع  أساسياً  شرطاً  تُعدُّ  اليت 

متماسك.

جتاهل املاضي، إذ إنَّ حتقيق املصاحلة يستلزم فتح ملفات . 	
املاضي، وأنَّ جسامة األحداث وقلق األطراف املتنازعة 
من عدم متكن من السيطرة على هذا امللف يؤدِّي بم 
إىل جتاهله بداعي أنَّه مؤمل، ومثري للجدل. ويف احلقيقة 
املصاحلة  عملية  تعقيد  إىل  سوى  يؤدِّي  ال  ذلك  فإنَّ 

وزعزعة االستقرار يف املستقبل.

املستقبل املكبَّل: إذ إنَّ صعوبة حتقيق متطلبات العدالة . 	
وتبقي  للمجتمع،  النفسي  التوازن  على  يؤثِّر  واملصاحلة 
دوره  ممارسة  يف  اجملتمع  قدرة  أمام  عائقاً  املاضي  تركة 

بعقالنية وموضوعية.

لعملية . 	 الزمين  االجرتار  نتاج  إذ هي  الضائعة:  األجيال 
العدالة واملصاحلة الضائعتي، ممَّا يلد أجياال جديدة ال 
صلة هلا ابملاضي آبالمه، وال تنتمي أيضاً إىل املستقبل 

املتحّرِر من األوجاع.

اجملتمعي  التصاحل  وبلوغ  السلمي  التعايش  إنَّ حتقيق 
والتوازن النفسي، يعتمد إىل حدٍّ كبري على إعادة ترميم مث بناء 
العالقات بي األطراف املتنازعة، على حنو غري قابل للتحقيق 
إال يف حالة الوصول إىل سالم طويل املدى؛ ألنَّ مثََّة أعباء 
الفئات  ذاكرة  على  اجلماعية، خصوصاً  الذاكرة  على  ثقيلة 
املتضررة يف فرتات الصراع حىت تنتقل إىل مرحلة التعايف. وهنا، 
تتمثل  آليتي:  عب  وآالمها  الذاكرة  »جراح«  عالج  ميكن 
املتضررة  اجملتمع  قوى  تسود  اليت  الثقة  استعادة  يف  أوالمها، 
جتاه نظام سياسي جديد مبؤسساته. وتنصرف اثنيهما، إىل 
املميت،  االستهداف  بعد  نفسه  اجملتمع مع  إعادة مصاحلة 
املؤسسايت،  واالهنيار  املايل  والتضييق  السياسي  واالعتقال 
وعادلة  شاملة  اإلعمار  إعادة  عملية  معه  تصبح  حنو  على 

وتكون الذاكرة سوية1.

ومن أجل ذلك تقرتح األدبيات الدولية اخلضوع إىل 
مشروع متكامل يدعى »العدالة االنتقالية« ويشري اىل أربعة 
أعمدة، ويف دراسات أخرى مخسة شروط لتسوية االنتهاكات 
وإرساء  السالم  حتقيق  بدف  املاضي،  إرث  مع  والتعامل 
التوازن يف العالقة بي الضحااي ومرتكيب اجلرائم َوْفقاً للقواني 

الدولية واستحقاقات املصاحلة. وتشمل هذه الشروط2:

عن . 1 الكبار  املسؤولي  وتشمل  اجملرمي،  حماكمة 
االنتهاكات. 

أدىن من االلتزام  وميكن أن تكون هذه املرحلة حداً 
الست:  »اإلشكاليات  املتقدمة،  والدراسات  لألحباث  املستقبل  مركز   -  1
الرابط  على  العربية«،  الصراعات  دول  يف  االجتماعي  النسيان  معضالت 

https://tinyurl.com/25udxsfb  :اإللكرتوين
2 - املركز الدويل للعدالة االنتقالية، على الرابط اإللكرتوين:

https://www.ictj.org/ar
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واالتفاقيات  املعاهدات  من  لعديد  َوْفقاً  العدالة،  حتقيق  يف 
وااللتزامات الدولية اليت تؤكِّد دعم قضااي حقوق اإلنسان. 
وهتدف هذه املرحلة ابلطبع إىل إعادة الكرامة للضحااي أواًل، 
املواطني ومؤسسات  الثقة الضرورية بي  بناء  واملساعدة يف 

الدولة اثنيًا	. 

البحث عن احلقيقة، لغرض تقدمي فهم للمدد الرئيسة اليت . 2
املاضي، وتشمل توصيات  فيها االنتهاكات يف  وقعت 

ملعاجلة االنتهاكات ومنع تكرارها يف املستقبل.

املعنية  واملؤسسات  اللجان  تسهم  املرحلة  هذه  ويف 
املهتمة  املدين  جمتمع  منظمات  أم  الرمسية  اللجان  -)سواًء 
أو  الشفاهي  التاريخ  توثيق  أو  األرشفة  طريق  عن  ابألمر 
ويسهم  املاضي،  حقيقة  عن  ابلكشف  أخرى(-  مبادرات 
الضحااي يف البوح العلين عن تعرضهم لالنتهاكات عن طريق 
التعذيب والقتل واألذى، وهو يهدف أيضاً يف احلصول على 
وهي  العدالة،  على  احلصول  يف  أحقيتهم  يف  اجملتمع  إمجاع 
شرط ضروري للحصول على رواية مشرتكة للتاريخ تسهم يف 

إعادة بناء التضامن االجتماعي من جديد. 

جب الضرر، لإلسهام بتعويض األضرار املادية واملعنوية . 	
املمكنة حبق الضحااي.

صيانة كرامة  بدف  ضروري  هو  ما  يكون  وفيها 
الضحااي عن طريق تعويض جزء من اآلالم املادية واملعنوية 
رمسي،  واعتذار  تفضيلية،  وفرص  املادية،  املنح  طريق  عن 
وتكرمي معنوي، واإلقرار بفضل الضحااي، يسهم بشيء من 

	 -جنيم مزاين، »مقارابت العدالة االنتقالية«، على الرابط اإللكرتوين:
https://tinyurl.com/27pqxwvd 

رفع احليف عنهم وعن أقرابئهم. 

األجهزة . 	 أدوار  تغيري  إىل  وتشمل  املؤسسي،  اإلصالح 
األمنية والقضائية من أدوات قمع إىل مؤسسات خدمة.

وهذه املرحلة هي خطوة تكميلية لضمان انتقال سلس 
للمجتمعات من حالة النزاع إىل السلم، وقد يتطلب األمر 
للقواني  تغيري  أو  تغيريات شاملة يف بعض األجهزة،  إجراء 
والتعليمات، إذ إنَّ كل ذلك يهدف أيضاً إىل ضمان عدم 

تكرار اآلالم مرة أخرى.

ختليد . 	 جهود  تشمل  وهي  مجاعية،  لذاكرة  التأسيس 
جرائم  بشأن  العام  األخالقي  املستوى  ورفع  الذكرى 
يف  املآسي  تكرار  دون  حيول  سد  إلنشاء  املاضي؛ 

املستقبل. 

الشرط  هذا  خبصوص  أكادميي  حوار  وجود  ومع 
بوصفه شرطاً مستقاًل ومرحلة من مراحل العدالة االنتقالية، 
إحياء  فإنَّ  آنفة،  املذكورة  األربعة  الشروط  من  أنَّه جزء  أو 
الذاكرة تشري إىل األنظمة واإلجراءات واألحداث اليت هتدف 
إىل التذكر الدائم املانع لتكرار املآسي يف املستقبل	، إذ إنَّ 
من  الذاكرة  ختزِّنه  مبا  والبوح  والعذاابت،  اجلراحات  تقاسم 
آالم، تُِعيد األمل ابملصاحلة مع الذات من جهة، واإلنصاف 

من قبل الدولة، واجملتمع، والتاريخ من جهة اثنية.

ومع أمهية الشروط األربعة أو اخلمسة للعدالة االنتقالية 
ال سيَّما الركن املتعلِّق ابلذاكرة اجلماعية اليت تركز عليها هذه 
	 - اريشين اندو، من الذاكرة إىل العمل: جمموعة أدوات لتخليد الذكرى يف 

جمتمعات ما بعد الصراع، على الرابط اإللكرتوين: 
https://tinyurl.com/2a64wol5
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الدراسة، إال أنَّ العدالة االنتقالية ُتشري إشارة عامة إىل تلك 
العملية اليت يكون فيها النظام العام يف طور التحوِّل من نظام 
مشويل إىل آخر دميقراطي، أو من حرب أهلية إىل املصاحلة 
والسالم. لكن ما حيتاجه اجملتمع العراقي فيما بعد أحداث 
التحويلية  العدالة  هي   2019 أكتوبر  تشرين  احتجاجات 
اليت ُتشري إىل رؤية املشكالت اجلذرية املؤدية إىل عدم الشعور 
ابلسالم يف جمتمع واحد، والتعامل معها بصورة شاملة؛ لتغيري 
البيئة وحتويلها إىل بيئة أخرى تقاوم الصراعات املؤملة وترتفع 
ابجملتمع والنظام حنو الرخاء والسالم	. وبذا املعىن فإنَّ العدالة 
ا ضرورة لتفريغ االحتقان، وإزالة  التحويلية ليست خياراً، وإنَّ
العدالة وظيفة  الغنب، أو الشعور به، أو اخلوف منه. وتُعدُّ 
أساسية من وظائف الدولة وأدورها، تؤديها هيئات قضائية، 
والرعاية  واألمن  ابلوقاية  تعىن  أخرى  مؤسسات  مبعّية  لكن 

وحفظ الذاكرة. 

أشد  ملتبسة  عالقة  والذاكرة  التحويلية  العدالة  بي 
االلتباس. وَمَرد االلتباس أمرين هلما عالقة ابلتاريخ ومفهوم 
الزمن. فتحقيق العدالة، يف جوهرها، حماولة للقطع مع املاضي 
والتحكم فيه، وذلك عن طريق املراجعة والتصحيح. ولكن، 
على مستوى جوهري، ال ميكن للعدالة االنتقالية أن متحَو 
حييل  الذاكرة  وتنشيط  التذكُّر  ففعل  ه6.  تغريِّ أن  أو  املاضي 
وعلى  الفرد  على مستوى  ملموس،  دائم، وغري  هو  ما  إىل 
مستوى اجلماعة. فال يوجد تعويض مادي، أو عقاب عادل 
قادر على حَمْو ذاكرة اجلسد املعذَّب، أو الكرامة املغتصبة، أو 

	 -  Morris, Ruth )2000(. Stories of Transforma-
tive Justice. Toronto: Canadian Scholars› Press 
and Women›s Press. p. 3. And https://chodarr.org/
sites/default/files/chodarr0435.pdf. 
6-https://tinyurl.com/28hkm5eg

األمل اجلماعي جلمهور، أو فئة مل تكد تنشد السلمية واملطالبة 
. ابحلقوق ليس إالَّ

االحتجاجات العراقية: ملاذا حدثت؟!

العراقية يف األول من تشرين  شكَّلِت االحتجاجات 
للمراقبي على صعيد السعة،  األول عام 2019م مفاجأة 
واملطالب، واملطاولة والصمود الذي أبداه احملتجون يف خمتلف 
احملافظات. وخرج املتظاهرون يف عديٍد من احملافظات اجلنوبية 
والوسطى، إذ شكَّل الشباب اليافعي العاطلي عن العمل من 
املعضالت  الرئيس هلا، حمتجي على  العماد  املدن  ضواحي 
الذي  العام  والنظام  السياسية،  السلطة  وفساد  االقتصادية 
فضاًل  الناس  احتياجات  وتلبية  اخلدمات،  إيصال  فشل يف 
على  واحلفاظ  جامعة  وطنية  هلوية  التأسيس  يف  فشله  عن 
سيادة البالد وكرامتها. وإذا كانت البنية اجملتمعية والسياسية 
االنبعاث االحتجاجي  ملثل هذا  العراق مهيأة ابألساس  يف 
البحث والتمحيص  يزال حباجة إىل مزيٍد من  فإنَّ ذلك ما 
العلمي الكتشاف خبااي بنية االحتجاجات نفسها، ودوافعها 
املختلفة ذات اجلذور اهلوايتية، أو االقتصادية، أو السياسية.

عبداملهدي  عادل  برائسة  العراقية  احلكومة  تشكَّلِت 
سجلت  انتخاابت  بعد  2018م،  عام  األول  تشرين  يف 
عام  ويف  	200م.  منذ  للناخبي  األضعف  هو  حضوراً 
2019م واألشهر األخرية من 2018م ضمن والية رئيس 
اخلزين  استنزف  احلكم،  يف  العبادي  حيدر  السابق  الوزراء 
الرمزي للدولة وهيبتها، فيما تقلص هامش احلرايت العامة، 
وانتهكت الذات العراقية بشىت الصور، فيما عملت احلكومة 
على تشجيع التظاهر واالحتجاج بصورة غري مقصودة. ومن 

https://chodarr.org/sites/default/files/chodarr0435.pdf
https://chodarr.org/sites/default/files/chodarr0435.pdf
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هذه االنتهاكات ميكن تعداد مجلة من القضااي اليت كانت 
من ضمن الدوافع الرئيسة الندالع احتجاجات تشرين:

امللف االقتصادي: استحقاقات مؤجلة. 1

من املعروف أنَّ االقتصاد العراقي يعتمد اعتماداً شبه 
كلي على الريع النفطي. واعتمدت املوازنة السنوية االحتادية 
وارداهتا  من   )90%( املثال يف  سبيل  على  2019م  لعام 
الرواتب  النفط، ذهب حنو حوايل )%75( منها إىل  على 
واملصروفات التشغيلية، يف حي سجلت عجزاً بلغ أكثر من 
)%20(، ُسدَّدت عب اخلصم من املصروفات االستثمارية، 
يف  املوظفي  عدد  أمَّا  واخلارجي7.  الداخلي  االقرتاض  أو 
قياساً  املنطقة  يف  املعدالت  أعلى  من  فهو  العراقية  الدولة 
حبجم السكان، إذ بلغ حنو )	( ماليي موظَّف، يزاد عليهم 
مليوانً ونصف املليون متقاعد8، فضاًل عن أرقام غري حمددة 
ملستلمي رواتب شبكة احلماية االجتماعية، وعوائل الشهداء، 

والسجناء السياسيي، وغريهم. 

اهلبة  مبرحلة  اإلحصائيات  َوْفق  العراقي  اجملتمع  ومير 
الدميوغرافية، مبعىن أنَّ الفئة السكانية اليت يف سن العمل من 
)64-15( سنة هي أعلى بكثري من الفئات األخرى مثل 
األطفال، أو املتقاعدين. فيرتاوح املعدل السكاين الداخل يف 
سن العمل حالياً يف أعلى نقطة ممكنة، إذ تشكِّل )57%( 

من السكان9. 
7 - ينظر نص املوازنة العامة االحتادية جلمهورية العراق 2019م، على موقع 

https://tinyurl.com/24rldhjy :وزارة املالية
8 - تصريح لوزير املالية نقلته جريدة املدى، بتاريخ 29/5/2019. للمزيد 

https://tinyurl.com/2dow6p4u :ينظر
9 - اجلهاز املركزي لإلحصاء واملعلومات، املوجز اإلحصائي حملافظات العراق 
http://cosit.gov.iq/Statistical-   :للمزيد ينظر  ،2018  لسنة

 .Abstract-Final/StatisticalAbstract.html

 )1	%( تبلغ حنو  العراق  البطالة يف  نسبة  أنَّ  ومع 
تتجاوز  الشباب  أوساط  يف  لكنَّها  العام10،  املعدَّل  ضمن 
)%0	( َوْفق األرقام الدولية11. وُتشري األرقام إىل أنَّ نسبة 
قار  ذي  مثل  حمافظات  )%0	( يف  تتجاوز حاجز  الفقر 
حبدود  هو  العراق  يف  الكلي  الفقر  معدل  أنَّ  مع  واملثىن، 
الرمسية12. وميكن أن تزيد الصورة  َوْفق األرقام   )22.7%(
ألف   )600( دخول  إىل  ُتشري  األرقام  أنَّ  عرفنا  لو  قتامة 
العمل، يف حي مل تزد قدرة املوازنة  إىل سوق  شاب سنوايً 
العامة للدولة عام 2019م عن توفري أكثر من )0	( ألف 

فرصة عمل.

احلرايت يف مهب الريح. 2

مقتل  املدة  هذه  شهدت  احلرايت،  صعيد  على 
التجميل،  والعامالت يف جمال  املعروفات،  النساء  )	( من 
والناشطات يف مواقع التواصل االجتماعي، وقِد اهتَُِم يف مقتل 
إحداهنَّ على األقل أحد قادة احلشد الشعيب من دون أن 
تصل أايً من تلك امللفات إىل هنايتها يف الكشف عن اجلناة.

كما قتل الروائي املعروف عالء مشذوب يف كربالء، 
وقيل إنَّ اجلرمية نفَّذهتا ميليشيات من دون أن تتمكَّن أجهزة 

الدولة عن تشخيص املتهمي، وإحالتهم إىل العدالة.

حوارات ساخنة شاركت  أيضاً   2019 عام  وشهد 
إثر مشاركة عازفة للموسيقى عزفت  با قوى سياسية على 
النشيد الوطين يف ملعب كربالء الدويل، ممَّا استدعى نقاشاً 

10 -  املصدر نفسه.
https://tinyurl.com/2bj74ajx :11- ينظر على سبيل املثال

12 - بيان رمسي للجهاز املركزي لإلحصاء واملعلومات على الرابط:
https://cosit.gov.iq/ar/1131-2018-11-11

http://cosit.gov.iq/StatisticalAbstract-Final/StatisticalAbstract.html
http://cosit.gov.iq/StatisticalAbstract-Final/StatisticalAbstract.html
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متحور حول قدسية املدينة، وحدود احلرايت غري املسموح با 
ا مناطق نفوذ لقوى اإلسالم السياسي املختلفة. فيما قيل إهنَّ

إمهال الشعور اجلمعي ابهلوية. 	

االحتجاجات  سبق  الذي  العام  أحداث  تنتِه  ومل 
الكرامة  انتهاك  إىل  جتاوزته  ا  وإنَّ واحلرايت،  األمن  ابنتهاك 
الوطنية العراقية، فالطريقة املهينة يف عزل أحد أبطال احلرب 
ضد داعش )الفريق عبدالوهاب الساعدي( بداًل من تكرميه، 
له  وصل 

َ
امل أهايل  تذكاري شيَّده  إزالة نصب  التعمُّد يف  بل 

نظراً لدوره احلاسم يف قيادة جهاز مكافحة اإلرهاب الذي 
وصل من داعش، وأيضاً ما بدا 

َ
كان له دور أساس يف حترير امل

أنَّه تعامل ابرد ومتواطئ يف ملف كردستان النفطي واخلضوع 
من كردستان  املستخرج  النفط  مصادرة  يف  اإلقليم  ملطالب 
الدستور،  َوْفق  العامة  للميزانية  الثروة  هذه  حتويل  من  بداًل 
واالبتزاز املايل والسياسي الذي تعرَّض له وزير الصحة األسبق 
عالءالدين علوان يف قضية استرياد األدوية، واليت أدَّت إىل 

استقالته، كان من ضمن هذه االنتهاكات. 

وقد غطت وسائل اإلعالم احلزبية انشغال السياسيي 
ابلصراع اإليراين األمريكي طيلة املدة اليت كان فيها العراقيون 
يضمدون اجلراح بعد حرب دامية مع تنظيم داعش، أسفرت 
الضحااي،  وتعويض  ابإلعمار  تتعلَّق  عميقة  مشكالت  عن 
عن  فضاًل  الشهداء،  وعوائل  واملتضررين  اجلرحى  وجيوش 
تفاقم املشكالت االقتصادية واخلدمية األخرى. وهو ما دلَّ 
الناس من عجزهم عن مترير  السياسيي لقضااي  على إمهال 
أي قانون ميس مصاحل العراقيي املباشرة يف العام الذي سبق 
االحتجاجات، ما عدا قانون موازنة الدولة لعام 2019م. 

بل حتالفت القوى السياسية يف جملس النواب على مترير قانون 
املسؤولي، وظهر  ابمتيازات  يتعلق  بسرية اتمة  عليه  ُصوَِّت 
بعد  الرمسية  العراقية  الوقائع  جريدة  صفحات  على  القانون 

بضعة أسابيع	1. 

قوى الالدولة: الالعب الرئيس.. 	

وشهد العام السابق لالحتجاجات أيضاً ترسيخاً ملبدأ 
للحشد  التابع  الشبك  لواء  مترُّد  طريق  عن  ظهر  الالدولة، 
الشعيب يف تنفيذ أوامر القائد العام للقوات املسلحة، وهتديد 
السفارة  قصف  يف  الوالئي(  آالء  )أبو  احلشد  قادة  أحد 
األمريكية ومقرات املستشارين األمريكيي يف حال تعرَّضت 
إيران إىل هجوم دويل؛ بسبب ملفها النووي، وأيضاً الرتاشق 
)أبو  وانئبه  الفياض  فاحل  احلشد  هيئة  رئيس  بي  اإلعالمي 
مهدي املهندس( إثر اهتام األخري إسرائيل ابستهداف خمازن 
السالح التابع للحشد، كل ذلك رسَّخ من شعور عام خبواء 

الدولة، وعجزها عن مواجهة اجلماعات املسلحة.

األمنية  للقوات  الصادم  التعامل  ذلك  من كل  وزاد 
مع مظاهرات أصحاب الشهادات اليت سبقت احتجاجات 
بدأهتا  اليت  التجاوزات  رفع  محلة  عن  فضاًل  األول،  تشرين 
الفقراء  األحيان دور  احملافظات، مستهدفة يف بعض  بعض 
التابعة  التجاوزات  تلك  تشمل  أن  دون  من  وأسواقهم، 

لألحزاب واجملاميع املسلحة املهيمنة على القرار السياسي.

االحتجاجات املطلبية: )بروفة( ما قبل تشرين. 	

األول  تشرين  احتجاجات  سبق  الذي  العام  يف 

	1- ينظر اخلب املنشور على السومرية نيوز على الرابط:
https://tinyurl.com/24kwff88
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املطلبية  املظاهرات  من  عديداً  بغداد  شهدت  2019م، 
بوب  منطقيت  أهايل  مظاهرات  أوهلا  كان  خمتلفة،  لفئات 
بتبليطها  مطالبي  الشوارع  قطعوا  الذين  واحلسينية  الشام 
وإصالح الكهرابء يف هذه املنطقتي. وكان رد فعل احلكومة 
ومحلة  عبداملهدي،  عادل  الوزراء  لرئيس  مباشرة  زايرة  هي 
إعمار سريعة شهدهتا املنطقتي. إنَّ التفاعل السريع واملفاجئ 
رسالة  أعطى  املنطقتي  يف  األهايل  مطالب  مع  للحكومة 
ضمنية مفادها )إن أردت احلصول على حقك، فتظاهر!(. 
وزارة  موظفي  منهم  أخرى  فئات  الرسالة  تسلَّمت  وابلفعل 
األهلية،  اجلامعات  من  اهلندسة  وخرجيي كليات  الصحة، 
وخرجيي كليات العلوم، والعلوم السياسية، والتقنيات الطبية، 
سبق  الذي  العام  من  خمتلفة  أوقات  يف  تظاهروا  الذين 
االحتجاجات، وحصلوا على مرادهم عموماً بقرارات سريعة. 

األول من تشرين األول 2019: االنطالق واألمل

مذهلة  مفارقة  االحتجاجات  اندالع  شكَّلت حلظة 
يف نوعية األفراد الفاعلي فيها، وطريقة تنظيمها، وشعاراهتا 

وخلفياهتم االقتصادية. 

تشرين  من  األول  يف  املتظاهرين  أعمار  تراوح  فقد 
الطبقات  من  غالبيتهم  سنة  و		(   1	( بي  األول 
والضواحي  العشوائيات  سكنة  من  واملنسية  املسحوقة، 
ُأْجرَِي يف  ببغداد، ويف احملافظات الحقاً. وأظهر استطالع 
إىل  اجلامعات  طالب  التحاق  بعد  )أي:   4/11/2019
دراسية  ميتلكون شهادات  الذين  نسبة  إنَّ  االحتجاجات(، 
دون اإلعدادية هي أكثر من )%60( من جمموع املوجودين 
أنَّ  نفسه  االستطالع  وأظهر  ببغداد.  التحرير  ساحة  يف 

)%9	( من املتظاهرين عاطلي عن العمل	1.

بدء  مع  أي  األول  تشرين  يف  احملتجون  خرج  وقد   
فصل البد، وليس فصل الصيف إذ كانت حرارة األجواء، 
وانعدام الكهرابء حمرِّكاً أساسياً للمتظاهرين يف االحتجاجات 

السابقة.

يف  املشاركي  الشباب  أهداف  واختلفت 
االحتجاجات، فمنهم من كانت لديه جتربة ذاتية يف احلياة 
وجد يف االحتجاج سبياًل للتفريغ عن غضبه بسببه، ومنهم 
إال  االحتجاجات؛  أثناء  جانبية  ما  هواية  لديه  من كانت 
فيها، ومنهم َمن كانت لديه  أنَّه وجد نفسه فاعاًل أساسياً 
سياسي  لغرض  خرجوا  وآخرين  عامة،  اجتماعية  أهداف 
حمدَّد، فيما أشار األغلبية ممَّن مشلتهم مقابالت الدراسة إىل 
أنَّ صدمة املواجهة العنيفة يف اليوم األول دفعتهم للمشاركة 

حزانً وغضباً على عنف السلطة.

وُيشري )م ع. 0	 عاماً( -عامل يف القطاع اخلاص، 
ذو  الكوت،  مدينة  من  اإلعدادية،  الشهادة  على  وحاصل 
تُويفَ  »أيب  ذاتية  جتربة  إىل  املستقل-	1  السياسي  التوجُّه 
لسنتي،  معاانته  مع  لعالجه،  مال  لدينا  يكن  مل   .201	
يف  أُقَبل  ومل   ،)80( مبعدل  جئت  أمية،  عائلة  من  وحنن 
وكان  فيها،  األحزاب  سطوة  بسبب  العسكرية؛  الكلية 
ذلك طموحي، دافعي ككل الشباب احلصول على فرصة، 

عنوان:  حتت  العامة  للسياسات  رواق  مركز  أجراه  للرأي  - استطالع   1	
)األسباب،  األول  تشرين  احتجاجات  يف  املشاركي  املتظاهرين  »توجهات 

األساليب، النتائج املتوقعة(«، على الرابط:
 .https://rewaqbaghdad.org 

سياسي  حزب  إىل  املنتمي  غري  للشخص  »مستقل«  صفة  إىل  نشري   -  1	
)الكاتب(.

https://rewaqbaghdad.org
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املؤدية  الفردية  التجارب  وكانت  الشباب«.  من  نوذج  وأان 
وأسباب  تشرين،  حمركات  إحدى  االجتماعي  الغضب  إىل 

اندالعها.

ويف جانب آخر وجد بعض الشباب اهلواة أنفسهم 
وسط االحتجاجات انشطي قياديي وسط ضبابية القيادة 
الشباب  أحالم  صنعتها  اليت  اجلمعية  والروح  املنظمة، 
الشهادة  على  حاصلة  سنة،   28 )م-ك  تقول  وغاايهتم. 
اإلعدادية، تسكن يف بغداد، وذات توجه يسارية(: »دوري 
يف التظاهرات كان التصوير والتوثيق. كنُت مهتمة بتصوير 
للناس؛ لغرض حماربة اإلشاعة.  األحداث اإلجيابية، ونقلها 
وبذه  ابملكنسة«.  املكان  لتنظيف  ابدر  َمن  أول  كنت 
َمن كان  ابت  االعتصام  ساحات  تنظيف  أي:  الطريقة، 

عضواً هامشياً، فاعاًل رئيساً يف االحتجاجات نفسها.

اجتماعية  أهداف  لديهم  الشباب كانت  من  وكثري 
واقتصادية عامة، وجدوا يف التظاهرات سبياًل للمطالبة با، 
تركت  بكالوريوس(:  عسكري،  عاماً،   46 )ب.ن،  يقول 
وتراكمات  الظلم  بسبب  »خرجت  تشرين،  بسبب  العمل 
مثل إزالة بيوت الفقراء، واالعتداء على الطلبة واملفصولي من 
احلشد واجليش وغريها«، ويضيف )م.ن 0	 عاماً، صحفي، 
من بغداد، ومستقل(: »البيئة واملناخ هو جمايل الذي ركزت 
عليه هدف املشاركة يف االحتجاج الذي شاركت به«، فيما 
تشري )ل.ر، 82 عاماً، من البصرة، وانشطة، وحاصلة على 
شهادة اإلعدادية، من البيت الوطين(: »كان احتجاجنا يف 

األساس للمطالبة بفرص العمل واخلدمات«. 

ومن الواضح أنَّ كثرياً من االحتجاجات اليت شهدها 

العراق منذ 	200 كانت ذات طبيعة عامة ومطلبية، إال 
أنَّ ما ميَّز تشرين أن عديداً من الشباب يَِئَس من املطالبة 
بتغيري  العامة، ما دفعهم إىل املطالبة  القضااي  ابإلصالح يف 
على  السياسية  املطالبات  لتكون  نفسه،  النظام  يف  جذري 
عاماً،   29 خ.  )هـ  يقول  لكثريين.  املشاركة  أهداف  رأس 
سابقاً  »كنَّا  ومستقل(:  اإلعدادية،  شهادة  على  وحاصل 
تغيري  تشرين  أرادت  واخلدمات.  النظام  إبصالح  نطالب 
عراقاً  نريد  السياسية.  والعملية  االنتخاابت  وقانون  النظام 
دميقراطياً حقيقياً فيه حرايت كاملة«، فيما أشار )ص ش، 
 	2 وعمره  ميسان،  من  مدنياً،  وانشطاً  مدرساً،  يعمل 
وكتم  التوافقية،  احملاصصة  مغايرة.  »تشرين كانت  عاماً(: 
السيِّئ،  األمين  والواقع  السيِّئ،  احلكومي  واألداء  احلرايت، 
على  واالستيالء  الدولة،  مفاصل  على  امليليشيات  وهيمنة 
البلد، وختلينا عن املطالب اخلدمية واملشكلة رأيناها  ثروات 

يف رأس اهلرم لذلك طالبنا بتغيري النظام«.

متنوعة، حاملي  احملتجُّون ألسباب   وعموماً، خرج 
شعارات، ومطالب جديدة كان من أمهها )نريد وطن( مبا 
الدولة  فكرة  حول  متحور  جديد  مطليب  متغري  ظهور  معىن 
والرغبة ابلشعور با عن طريق انتماء هواييت، وتلمُّس أدائها 

خدماتياً يف فرص العمل. 

اليت  اخلطاابت  أبرز  من  وطن(  )نريد  شعار  كان 
تصدَّرت الرموز املميزة لتظاهرات تشرين. وكان الشعار تعبرياً 
احلقيقي  ابملعىن  دولة  لوجود  ومتنِّيهم  املتظاهرين  إرادة  عن 
وامللبية  الشرعي  للعنف  واحملتكرة  القانون  بتنفيذ  املاسكة 
ملطالب الناس. وُتشري إفادات املبحوثي إىل تنوع التعريفات 
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احللم  يف  تصّب  مجيعها  أنَّ  إال  الشعار،  هذا  حيملها  اليت 
بدولة يعيش املواطنون فيها بكرامة. فنريد وطناً تعين مطالب 
فيه  الشباب  يشعر  ال  وجود كيان  تعين  كما  خدماتية. 
ابالستباحة من دول اإلقليم. إنَّه بلد ينشد السالم، وخاٍل من 
امليليشيات، ويعيد االعتبار للهوية الوطنية بداًل عن اهلوايت 
الطائفية  احملاصصة  اليت رسَّخت  السياسية  والتقاليد  الفرعية 
والقومية. إنَّ حلم الوطن هو حلم بدولة مؤسسات، ال متيز 
املواطنة.  مفهوم  األفراد ضمن  مع  وتتعامل  وآخر،  فرد  بي 
الوطن احللم هو وطن يصون احلقوق واحلرايت. بذا املعىن 
)نريد وطن( شعار مفتوح، يعبِّ عن كلِّ ما بداخل الشباب. 
املساواة  يعمُّه  يريده هؤالء من عراق موحَّد،  يعبِّ عمَّا  هو 
اخلدمات  يوفِّر  وطن  أيضاً  هو  لبعضهم  وابلنسبة  واألمان. 
فيه طبقات  والضمان والعدالة االجتماعي. وطن ال تكون 

مرفَّهة متسيِّدة، وأخرى حمرومة ومهمَّشة. 

آخذ  »انزل  شعار  أيضاً  االحتجاجات  وتضمَّنت   
ا على أصحاب الثروات وطريقة تقسيم الزابئنية  حقي« رداً رمبَّ
املقاوالت  مافيات  حتالف  أفرزهتا  العراقية،  الدولة  يف  للثروة 
والتجارة مع السياسة، يف حي ما عادت الدولة قادرة على 
العاطلي عن  اإليفاء ابلتزاماهتا يف توظيف جيوش الشباب 
العمل، مع التسارع املتزايد يف نسبة السكان، واقتصار املوارد 
القطاع  يف  البيِّ  والضعف  املتقلبة،  وأسعاره  النفط  على 

اخلاص، يف ظل اقتصاد أوامري حكومي ريعي.

ولوحظ يف االحتجاجات أيضاً وال سيَّما يف أسابيعها 
وجود  بقدر  موحَّدة  مطلبية  شعارات  وجود  عدم  األوىل 
مستوايت عالية من السخط والنقمة ظهرات عن طريق رمزايت 

ثقافية عديدة منها خروج الشباب بصدور عارية يف الشارع 
مبا هلا من دالالت ُتشري إىل عمق الفجيعة واألمل، فضاًل عن 

الرغبة ابملبارزة والتحدِّي.

وبعد اندالع االحتجاجات تعرَّضت احلرايت العامة 
العراقية  األحداث  رزانمة  تضمَّنت  فقد  التآكل  من  ملزيد 
إغالق قنوات تلفزيونية هي )دجلة، وNRT العربية، واحلرة 
األمريكية، والعربية السعودية( فيما قطعت السلطات شبكة 
تعرُّض  عن  فضاًل  االجتماعي،  التواصل  ومواقع  اإلنرتنت 
عديد من الناشطي والناشطات واإلعالميي إىل االغتيال، 
أيضاً  تضمنت  التهديد، ضمن محلة كبرية  أو  اخلطف،  أو 
يف  فاعلي  واستهدفت  اإللكرتونية،  اجليوش  مارسته  تشويه 
للعملية  املتواصل  بنقدهم  ُعرُِفوا  وإعالميي  التواصل،  مواقع 

السياسية.

تشرين: مشاركة نسائية غري مسبوقة

متميزاً  حضوراً  األول  تشرين  احتجاجات  شهدت 
للنساء فاق حضورهنَّ سائر االحتجاجات اليت حدثت يف 
املاضي. وأسفر نشاط املرأة يف االحتجاجات عن مزيد من 
االندفاع والزخم العام يف استمرار املظاهرات، وعاماًل مساعداً 

لتنوُّع احلضور ومشروعيته.

تقليدية  ثقافة  ذو  العراقي  اجملتمع  أنَّ  املعروف  ومن 
تعتمد النظام األبوي البطريركي الذي ال يويل أمهية كبى لدور 
النساء يف الشأن العام. إال أنَّ انطباق أهداف االحتجاجات 
وحتوهلا إىل ما يشبه األيديولوجيا التغيريية مع أهداف أرابب 
األسر، والذكور يف العوائل العراقية، جعل من حضور املرأة 
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الوقت  ويف  الرجال.  قبل  من  مقبولية  أكثر  املظاهرات  يف 
نفسه، فإنَّ ساحات االحتجاج شكلت فرصة اندرة للفتيات 
التقليدية.  الفضاءات األسرية  للتحرُّر واخلروج من  التوَّاقات 
وقد وجدت النساء يف فضاء االحتجاجات مبراً للحضور 
الفضائيات  بثَّتها  مشاهد  مع  اآلخر  هو  تزامن  أسرايً، 
يف  االحتجاجية  للمظاهرات  االجتماعي  التواصل  ووسائل 
جعلها  ما  هناك،  والنساء  للفتيات  املكثَّف  واحلضور  لبنان 
نوذجاً حيتذى به للرجل العراقي الداعي إلضفاء مسة حضارية 

متمدنة على مظاهراته.

عن رفض ضمين  تعبرياً  أيضاً  النسائي  احلضور  وبدا 
أو  تقني  يف  وأيديولوجيتها  السياسي  اإلسالم  لقوى  وحتدٍّ 

حركة النساء أو حتديدها، وحضورهنَّ يف اجملال العام. 

جماالت  يف  والنساء  والطالبات  الفتيات  ونشطت 
متثَّلت  تقليدية  أدوار  منها  االحتجاج،  متنوعة يف ساحات 
أدوار جديدة  الطعام، وأيضاً  ابإلسعاف والتنظيف وحتضري 
خطوط  يف  واحلضور  الشعارات،  ترديد  مثل  لالنتباه  الفتة 
التماس مع القوات األمنية، وأيضاً يف وسائل اإلعالم متثياًل 

ملطالب املتظاهرين.

تقول )ع ك، 28 عاماً، تسكن البصرة، وتدرس يف 
من املفاهيم االجتماعية.  ت كثرياً  معهد فين(: »تشرين غريَّ
احلجم.  بذا  السابقة  لالحتجاجات  خالفاً  املرأة  شاركت 
الشعارات والتوجيه وكتابة املطالب هي جديدة على احلضور 
النسوي«، فيما أشار )ص ش، ويعمل مدّرِساً، وانشطاً مدنياً، 
أنَّه »ألول مرة  إىل  2	 عاماً(  ويسكن يف ميسان، وعمره 

ميسان شهدت مشاركة فعلية يف االحتجاج، وليس مشاركة 
شكلية. الطالبات، مبستوى عاٍل من الوعي. وللمرة األوىل 
شهدان رجااًل أتوا بنسائهم وبناهتم وأخواهتم يف التظاهرات«. 
يف  يسكن  عاماً،   28 عمرها  ر،  )ل  أبدته  أدق  وبتعبري 
البصرة، وهي انشطة، وحاصلة على شهادة اإلعدادية، من 
البيت الوطين(: »تشرين كانت وطناً مصغراً. شعرت البنت 

يف حينها ابملساواة مع الشباب«. 

تشرين: الصدمة واالعتصام!

كان لطريقة التعامل املفرط يف القسوة للسلطات مع 
مظاهرات األول من تشرين األول دور ابرز يف إحداث صدمة 
عامة، وتساؤالت عمَّن يتحمَّل املسؤولية يف إراقة دماء املئات 
اعتلوا  لقناصي  تصويرية  مقاطع  ظهور  ومع  األبرايء.  من 
أسطح البناايت، وموقف فضائيات الفصائل، وأيضاً مواقف 
رمسية وشبه رمسية إيرانية مناهضة لالحتجاجات، أصبح اجلو 
العام مقتنعاً أبنَّ فصائل مدعومة من إيران تتحمَّل مسؤولية 
واالغتياالت  اإلعالمي  والتشويه  األوىل،  األايم  يف  القنص 

واخلطف الذي استهدف الناشطي يف األسابيع الالحقة. 

وكان حجم التصدِّي للمتظاهرين ذو مردود عكسي، 
ساحات  يف  احلضور  على  الشباب  من  شجَّع كثري  إذ 
من  األول  اليوم  يف  عنها  بعيدين  بعدما كانوا  االحتجاج 
انطالقة التظاهرات. وأبدى عديد من املبحوثي غالبيتهم من 
النساء، شعوراً ابلغضب والصدمة من طريقة تعامل القوات 
األمنية وحجم العنف الذي استهدف الشباب. تقول )ي ل 
	2 عاماً من البصرة( ابكية: »صدميت يف اغتيال الناشطي 



13

ذاكرة األمل: تشرين، والعدالة، وإهناء اإلفالت من العقاب

املعروفي سارة وحتسي وعمر يف البصرة ال توصف. كان ذلك 
سبباً يف مشاركيت. كان هؤالء أصحاب مشاريع حقيقية«، 
فنون  تدرس  بغداد،  ومن  عاماً،   2	 )أ.ل.  تضيف  فيما 
مجيلة، ومستقلة(: »كنت فاعلة إىل الصباح على )السوشال 
ميداي( بنشر )اهلاشتاكات( اخلاصة ابالحتجاجات. كنت 
أمي  تعرف  أن  دون  فشاركت  القمع،  شدة  من  مصدومة 
أمي  املدرسة. وحينما علمت  أنَّين يف  تظن  ابألمر، كانت 
شاركت معي أيضاً. كنَّا غاضبي«. ومل ختتلف إفادة )ن ع، 
وعمره 0	 سنة، وموظف حكومي، ومن كربالء، وحاصل 
على شهادة املاجستري يف اهلندسة(: »مل أشارك يف البداية. 
لكن ملَّا شاهدت مستوى القمع شكَّل ذلك رد فعل عندي، 
لذا شاركت يف 	2 تشرين. كنت غاضباً على استهداف 

الشباب«.

حىت   2019 األول  تشرين  من  األول  مطلع  ومنذ 
)			( شخص من  قُِتَل   2020 األول عام  هناية كانون 
احملتجي، وَوْفق مفوضية حقوق اإلنسان يف العراق. سجَّلت 
األرقام الرمسية )	2( ألف إصابة يف صفوف املتظاهرين16، 
أكثر  قوى جمهولة  اختطاف  منظمات حقوقية  وثَّقت  فيما 
واغتال  فتيات.  بينهم  الناشطي  من  شخص   )166( من 
مسلحون جمهولون أكثر من )29( انشطاً، فيما جنا العشرات 
من حوادث اغتيال مماثلة، كما أبلغ املئات من الناشطي عن 

هتديدات ابلقتل طالتهم من جهات خمتلفة.

أثناء  القوات األمنية  أداء  تقييم  وانقسم احملتجون يف 
قوات  وجدها  األول  رئيسي:  صنفي  على  االحتجاجات 

16 - ينظر إىل التصريح الصحفي: حقوق اإلنسان :
https://tinyurl.com/288o6olb

أحداث  مسؤولية  وتتحمَّل  امليلشيات  مع  متواطئة  إجرامية 
االجتاه  وجد  حي  يف  احملتجي،  حبق  ُمورَِست  اليت  العنف 
الثاين عذراً للقوات األمنية الرمسية فهي برأيهم مغلوب على 
بتنفيذ توجهات سياسية  أمرها، وضعيفة، وخمرتقة، ومأمورة 
بعض  أفاد  بل  وأذاهم.  املتظاهرين  قتل  عن  املسؤولة  هي 
القوات األمنية سامهوا  املنتسبي من  احملتجي إىل أنَّ بعض 

حبماية املتظاهرين كلما سنحت هلم الفرصة بذلك.

األمنية  القوات  جتاه  سلبية  اإلفادات  أشد  بي  ومن 
اخلاص.  القطاع  يف  وعامل  عاماً.   	0 عمره  ع.  )م  قال 
وحاصل على شهادة اإلعدادية. من مدينة الكوت. ذو توجٍُّه 
سياسي مستقل( إنَّ »القوات األمنية مل تكن مؤسسة عراقية. 
األحزاب  وهم سالح  جمرمون  هم  امليلشيات.  كانوا شركاء 
الفاسدة«. كما أشار )م ب، صحفي، من البصرة، وحاصل 
على شهادة اإلدارة واالقتصاد، وعمره 2	 عاماً(: »كانت 
الشرطة  إجراماً. أصدرت  األكثر  البصرة  األمنية يف  القوات 
أوامر صرحية مبواجهة املتظاهرين وإهانتهم واهتامهم ابلعمالة. 
حرقوا اخليم، واستخدموا الرصاص احلي، ومشاركتهم ابلتسهيل 
والتغاضي عن امليليشيات اليت قامت ابالغتياالت«. ويضيف 
)ح غ، احملامي، من الناصرية، وعمره 		 عاماً، من البيت 
الوطين(: »اخلط األول مارست كل أساليب القمع. ابلرمي 
والقنص. فقط على جسر الزيتون فقدان )	10( شهيد. يف 
والنفسي واجلنسي.  التعذيب اجلسدي  استخدموا  السجون 
الوطين  األمن  طريق  عن  انشطي  بوصفنا  علينا  وابلتضييق 
لذاكرة  أرجعتنا  رأيناها  اليت  األمنية  التقارير  واالستخبارات. 

البعث«. 

https://www.iraqkhair.com/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7/
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أمَّا يف اجلانب اآلخر يشري )ب ن، الذي عمره 46 
عاماً، وهو عسكري ترك العمل بسبب تشرين، حاصل على 
شهادة البكالوريوس يف العلوم العسكرية( إىل »كثريين ممَّن 
نتحدث  للناس. ال  ترك عمله بسبب االحتجاجات محاية 
عن الرتب الصغرية اليت كانت مساندة لنا فقط. كان بعضهم 
منهم كان  بعضهم  لكن  للمتظاهرين.  ويتبعون  يساعدوننا 
يقمع، ويقتل، وغرفة العمليات، وقادة القناصة بقيادة عادل 
عبداملهدي. كان األمر بيد السلطة السياسية. املنتسبون ال 
موقف سليب لنا منهم، فهم مثلنا. كفة امليلشيات هي األعلى 

يف العراق«. 

يف  النجف  يف  الدينية  املرجعية  مواقف  وسامهت 
إضفاء محاية قوية للمتظاهرين ودعماً مهماً لالحتجاجات، 
الدراسة  أنَّ موقف احملتجي ممَّن مشلتهم مقابالت هذه  إال 
كان متحفظاً أو حىت سلبياً من املؤسسة الدينية. فقد صرَّح 
جزء من املبحوثي أنَّ املؤسَّسة الدينية هي جزء من املشكلة 
فيما  لالحتجاجات،  معنوي  بقمع  األخرى  هي  ومسامهة 
بصورة خجولة  داعمة  مواقفها كانت  أنَّ  إىل  آخرون  أشار 
وسعت إىل توجيه األمور ابعتدال دون أن يصل حد الدعم 

والتماهي مع احملتجي.

يشري )م ع. الذي عمره 0	 عاماً. وهو عامل يف 
القطاع اخلاص. وحاصل على شهادة الدبلوم. من الكوت. 
ومستقل( إىل أنَّ »الفضائيات الدينية املدعومة من املؤسسات 
أببشع  ووصفتنا  قمعتنا،  من  أوائل  بي  من  الدينية كانت 
األوصاف«. وتضيف )م-ك 28 سنة وحاصل على شهادة 
اإلعدادية، وذو توجهات يسارية( أنَّه »كانت أمام املؤسسة 

الدينية فرصة للفوز مبوقف. أايم اجلمعة كانت ابنتظار خطبة 
ا  املرجعية بشوق. لكن فشلت أبن تكون مبوقف حيادي. إهنَّ
مالت ابجتاه السلطة«. ويؤيد ذلك )م ب، الصحفي، من 
 	2 ذو  واالقتصاد،  اإلدارة  شهادة  على  وحاصل  البصرة، 
عاماً(: »املؤسسة الدينية كان دورها إمَّا متخاذل أو حمرض 
ضد املتظاهرين. كان من املمكن أن يكون للمرجعية كلمة 
فكانت  إيران  مرجعيات  أمَّا  ووقفها.  القتل  ماكنة  لفضح 
هي  املظاهرات  أنَّ  إىل  إبشارهتم  ابلقتل  ومسامهة  حمرضة 

فوضى ينبغي أن تنتهي«. 

أمَّا يف اجلانب اآلخر فقد أشارت  )أ.ل . ذات 	2 
عاماً، من بغداد، وحاصلة على شهادة الفنون اجلميلة، وهي 
مستقلة(: »املؤسسة الدينية دعمتنا أحياانً. لكن مل يكن ذلك 
كافياً أبداً. كيف تسكت املرجعية وعدد القتلى ابملئات«، 
ويؤيدها )ع ك، ذو 28 عاماً، من البصرة، وحاصل على 
شهادة املعهد الفين( ابلقول: »املؤسسة الدينية كان هلا دور 
احملتجي.  تساير  ا كانت  وإنَّ مبادرة  تكن  مل  نسبياً.  إجيايب 

لكن كان ميكن أن تتدخل بصورة أعمق«.

وكانت سلسلة من القرارات احلكومية مصريها الفشل، 
إذ اضطرت احلكومة إىل الرتاجع عنها سريعاً، وهي قرارات 
الزخم  من  بقوهتم وأضافت مزيداً  املتظاهرين  ثقة  زادت من 
املؤيد لالحتجاجات. ومن هذه القرارات منع التجوال الليلي 
يف بغداد، وعدد من احملافظات، وهتديد املضربي عن الدوام 
الرمسي ابلفصل عن الوظيفة، وعد قطع الطرق مشمواًل ابملادة 
القرارات  من  وغريها  اإلرهاب،  مكافحة  قانون  من  الرابعة 
القرارات  لبعض  ذلك كان  من  وأكثر  للجمهور.  املتحدية 



15

ذاكرة األمل: تشرين، والعدالة، وإهناء اإلفالت من العقاب

األثر املهم يف التقليل من هيبة الدولة ونفاذ إرادهتا مثل قرار 
رئيس الوزراء بسحب األسلحة النارية من القوات األمنية يف 
خطوط التماس مع املتظاهرين، أو حىت االخرتاق شبه اليومي 
للمواقع اإللكرتونية لوزارات الدولة ومؤسساهتا الذي أعطى 

انطباعاً عاماً أنَّ احلكومة العراقية ضعيفة وخمرتقة.

ومع ذلك فإنَّ حجم العنف املمارس ضد املتظاهرين 
مواقع  إىل  االحتجاج  اليت حوَّلت ساحات  الكثرية  والدماء 
للحرب أحادية االجتاه أسفرت عن أضرار كبرية يف األرواح 
ا  والنفوس. ومل تقف حاالت العنف يف الساحات نفسها، وإنَّ
مشلت مالحقات وحماوالت لالغتيال، والتشهري، والتهديد، 
واخلطف، واإلجبار على ترك الدار واملدينة واالبتزاز يف العمل 

وهي أبرز الصور اليت واجهت الناشطي. 

ذو  ع.  )م  يقول  الفاشلة  االغتيال  حماوالت  ففي 
0	 عاماً. وعامل يف القطاع اخلاص. وحاصل على شهادة 
املعهد. ومن الكوت. وهو مستقل( إنَّه تعرَّض للخطف أواًل، 
بعد  التشهري مث: »الحقوين  التعذيب بدف  أثناء  وتصويره 
اغتيايل مبسدس، لكنَّين  ذلك بسيارة ودهسوين با، وأرادوا 
جنوت أبعجوبة، اضطررت بعدها إىل ترك الكوت هنائيًا«. 
على  بغداد، وحاصلة  من  عاماً،   2	 ذات  )أ.ل  وتضيف 
شهادة الفنون اجلميلة، وهي مستقلة(: »هناك 12 )صجمة( 
كرة معدنية يف ظهري. واستنشقت قنابل دخانية كثرية. لكن 
مل أكن مثل الشهداء الذين ماتوا ومات أهلهم معهم. رأينا 
يف  مشاركيت  بسبب  العمل  من  طردوين  تتكرَّر.  ال  مناظر 
مات،  وعصبها  رجلي،  يف  دخانية  بقنبلة  ُأِصْبت  تشرين. 
وال ميكنين حتريكها أبرحيية. إىل اآلن نظري ضعيف؛ بسبب 

البصرة،  من  عاماً،   28 ذات  ر،  )ل  وأفادت  الدُّخان«. 
البيت  من  اإلعدادية،  شهادة  على  وحاصلة  انشطة،  وهي 
مع زمالئي. رشقتنا  اغتيال  ا »تعرَّضت حملاولة  أهنَّ الوطين(: 
سيارة جمهولة يف حماولة الغتيالنا. لكن جنوان أبعجوبة. قبلها 
إثرها تركت  تلقي اتصاالت. على  لتهديدات عب  تعرضت 
البصرة، ومل أمتكن من العودة إىل اليوم«. وُيشري أيضاً )ب 
ن، ذو 46 عاماً، وهو عسكري ترك العمل؛ بسبب تشرين، 
وحاصل على شهادة البكالوريوس يف العلوم العسكرية( يف 
الساحة  »داخل  البكاء:  عن  فيها  يتوقف  مل  واليت  املقابلة، 
ابلكامت.  اْغِتيلوا  يل  أصدقاء  مباشرين.  هتديدين  ُهدِّدُت 
الشارع.  يف  ابملسدس  االغتيال  إىل  تعرَّضُت  )بكاء( 
وتعرَّضُت للرمي بطلقتي يف كتفي ورئيت اخرتقت جسمي. 
يف املستشفى فارقت احلياة مدة، مث عدت. ويف املستشفى 
تعرضت للتهديد أيضاً، أبلغوين االستخبارات أبنَّ هناك رغبة 
كل  بغداد.  غادرت  لذا  جمهولي.  أانس  قبل  من  بتصفييت 

ذلك ألنَّنا قلنا نريد وطناً. لذا صران مطاردين ومهدَّدين«. 

حماوالت  حبدود  املمارس  العنف  أساليب  تقف  ومل 
القتل، بل مشلت اخلطف والتشهري واالبتزاز والتعذيب أيضاً. 
اإلعدادية،  شهادة  على  وحاصل  سنة   28 )م-ك  يقول 
جهة  من  للخطف  »تعرَّضُت  اليسارية(:  التوجهات  ذو 
عيناي  وأغلقت  بوقتها.  عندي  احلياة  انتهت  رمسية.  غري 
وصديقي.  أان  العامل  عن  انقطعت  أايم   7 يداي.  وقيدت 
مل نعرف التوقيت، وال عدد التحقيقات الكثرية. استخدموا 
معي قضااي طائفية؛ بسبب امسي. وضعوين مبكان خاص يف 
التحقيق مع اإلرهابيي واجملرمي. استخدموا مع مجيع صور 
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جثة  كنت  الشتاء.  عز  يف  البد  استخدام  منها  التعذيب. 
التظاهرات.  املشاركة يف  بعدم  تعهدات  منا  أخذوا  هامدة. 
لبغداد هلذا  العودة  أستطيع  اآلن. ال  إىل  فعااًل  األمر  وكان 
السبب )بكاء(«. أمَّا )ن ع 0	 سنة، وموظف حكومي، 
اهلندسة(  يف  املاجستري  شهادة  على  وحاصل  من كربالء، 
فيقول: »قطعوا راتيب أبوامر جمهولة وردت إىل املصرف الذي 
ذلك.  بسبب  عملي  انتهى  مستحقايت.  منه  أتسلَّم  كنت 
أان وعائليت كنَّا يف ضغط نفسي كبري. زوجيت فقدت بصرها 
أمَّا  بسبيب. أمي تعرَّضت للكسر يف رجلها بسبيب أيضًا«. 
)م.ن 0	، وهو صحفي، من بغداد، وهو مستقل( فيقول 
من  التهديدات  من  كبرياً  عدداً  »تلقيت  أنَّه:  جتربته  عن 
امليليشيات. والقوات األمنية أوصلت لنا خباً أبنَّ امليليشيات 
. التحقيق لدى اعتقايل كان طائفياً ابمتياز. ال  تبحث عينِّ
أحب تذكر تلك األايم. التحقيق كان دوماً يف آخر الليل. 
مرة واحدة يف اليوم أيخذوان إىل احلمامات. بسبب الضرب 

على الرأس أثناء التعذيب أجريت عملية لعيين«. 

وتركت أحداث تشرين مبجملها، والعنف الذي تعرَّض 
له احملتجون ذاكرة مفعمة ابألمل والصدمة. وأبرز صور األمل 
احملفور يف الذاكرة هي للحظات موت الزمالء واحملتجي رمياً 
ابلرصاص، والرعب الذي خلَّفه حجم التهديدات واالبتزاز 
الذي سلب من كثري ممَّن مشلتهم هذه الدراسة احلس ابألمان 

يف حياهتم اليومية مع مرور بضعة سنوات.

القطاع  يف  عامل  وهو  عاماً.   	0 ع.  )م  يقول 
»يف  ومستقل(:  الكوت.  من  املعهد.  يف  ويدرس  اخلاص. 
املاء وأيضاً  ترش  الشغب  األول من تشرين كانت سيارات 

تدهس املتظاهرين. كان هناك شاب عمره )	1( عاماً أراد 
أنقذته، وقال يل حينها أان وحيد أهلي ال  السائق دهسه. 
أبيّنِ  أتتيين كوابيس  ابلليل  اللقطة.  هذه  أنسى  لن  ترتكين. 
معتقل، أو يعذبونين«. تقول )أ.ل . 	2 عاماً، من بغداد، 
أنسى  »لن  مستقلة(:  وهي  اجلميلة،  الفنون  يف  ودرست 
صديقي الذي مات على يدي وقُِتَل برصاصة يف دماغه«. 
ويف حادث مشابه يقول )ب ن، 46 عاماً، عسكري ترك 
البكالوريوس يف  على شهادة  وحال  تشرين،  بسبب  العمل 
مين  اقرتب  أتذكَّر كيف  مرة  »يف كل  العسكرية(:  العلوم 
أعيش  كيف  أنساها.  ولن  ابيل  يف  صورته  ورماين.  القاتل 
ِبال صديقي الذي اغتالوه؟ )بكاء( مواقف من املستحيل أن 
أنساها أو يتحمَّلها أي شخص عادي«. وتضيف )ي ل 
	2 عاماً من البصرة( ابكية: »شاهدت اعتداء 	 ضباطاً 
أمام  الناشطات  االغتصاب اجلسدي حبق إحدى  مبا يشبه 
الناس، من دون أن حيّرِك أحداً ساكنًا«، وتضيف »هربت 
من البصرة إىل مكان آخر. مل أكن جاهزة مادايً أو نفسياً. 
آكله  عمَّا  ثالثة  أو  يومي  أحبث  مرحلة كنُت  إىل  وصلت 
األمل  أايم صعبة جداً. كان  شيئاً. كانت  أجد  وأشربه وال 
متزايداً حينما عرفنا أنَّ هناك َمن يتجسَّس علينا يف جتمعاتنا 
للناشطي. كانوا يعملون لصاحل األجهزة األمنية يتجسَّسون 
الصور  ويلتقطون  ميداي(،  )السوشال  يف  صفحاتنا  على 
مراقبة،  أبيّنِ  أشعر  كنت  العليا.  اجلهات  على  ويرسلوهنا 
. الرعب واخلوف ال يوصف حىت وأان  والكل يتجسس عليَّ

بعيدة عن مدينيت وعن األحداث يف تشرين«. 

وأشار )م.ن عمره 0	 عاماً، الصحفي، من بغداد، 
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وهو مستقل(: » اعتقلوين لـ7 أايم مفعمة ابلتعذيب. لكينِّ 
لسنة ونصف بعدها أراجع األطباء، واألطباء النفسيي؛ لكي 
 29 )هاء خ وعمره  أقرَّ  فيما  أمتكن«،  مل  لكنَّين  أجتاوزها، 
أبنَّ  مستقل(  وهو  اإلعدادية،  على شهادة  وحاصل  عاماً، 
»الشهداء لن يذهبوا من ابيل. أان رفعت أحدهم وكان مصاابً 
يف بطنه. يومياً قبل النوم وأثناء األحالم أتذكره. جو اخلوف 

لن أنساه«. 

لقد واجه النشطاء احملتجُّون حياًة أخرى بعد جتربتهم 
املريرة يف تشرين. فذاكرة األمل مل تفارقهم وهم خيشون الغرابء 
يف وقت شعروا به ابإلحباط والعزلة بعد ترك أغلبهم مدهنم 

وبيوهتم، مواجهي املستقبل اجملهول.

املدينة يقول )م ع. 0	 عاماً. وهو  عن جتربة ترك 
عامل يف القطاع اخلاص. وحاصل على شهادة املعهد. وهو 
من الكوت. وهو مستقل(: »يف أول أسبوع يف أربيل كنت 
نفسياً   . مينِّ تقرتب  اليت  والسيارات  الدرجات  أخشى كل 
ومادايً ما زلت متعباً. خسرت كثرياً من املعارف. وعشرييت 
تبأت مين. وقسم من أقرابئي ضد توجهايت. ال ميكن ختيُّل 
الكوت،  ن،  )ن  ويشري  )بكاء(«.  حيايت  ت  تغريَّ كيف 
واالقتصاد،  اإلدارة  يف  البكالوريوس  شهادة  على  حاصل 
وهو موظف حكومي، ذو )36( عاماً، من البيت الوطين(: 
»مررت بعد خروجي من مدينيت بضغط نفسي هائل. فقدت 
)11( كيلو يف )10( أايم، وأعيش حىت اليوم حالة ضياع«. 
يقول )حسن ماهر 	2 سنة من الناصرية، وهو مستقل(: 
»كنُت العباً رايضياً. تركت هواييت. وتركت كل شيء حىت 
عملي. اآلن عاطل عن العمل هنا«. وتقول )ل ر، 28، 

البصرة، وهي انشطة، وحاصلة على الشهادة اإلعدادية، من 
ووظيفياً.  واجتماعياً  مادايً  الوطين(: »كنُت مستقرة  البيت 
فجأة حتولت إىل شخص مشرد. فقدت وظيفيت وجئت إىل 
مكان جمهول أقرب إىل السجن. فقدت لـ)	( أشهر أملى 
بكل شيء. شعور عاٍل ابلعزلة واإلحباط. والتسقيط الذي 
ا  صار بعد حماولة االغتيال خاصة من أشخاص مل أتوقع أهنَّ
تصدر منهم، أكثر شيء أتملت منه. ابتعدت عن أمي وأهلي 

وغرفيت كل هذه املدة«. 

اخلامتة والتوصيات:

يعجز ضحااي انتهاكات حقوق اإلنسان عن النسيان، 
التاريخ  وحقيقة  ذكراهم،  على  احلفاظ  الدول  واجب  ومن 
الذي ضم اجلرائم مهما كانت. النصب التذكارية واملتاحف 
وغريها  التوثيقية  واألفالم  والرموز  الذكرى  ختليد  ونشاطات 
هي مبادرات ضرورية لتخليد الوقائع منعاً للنكران، ولتفادي 
ابلدور  املدين  اجملتمع  هنض  عديدة،  حاالت  ويف  التكرار. 

احملفِّز الذي يدفع الدول إىل تويلِّ واجباهتا بذا االجتاه17. 

صدمة  من  اخلارج  اجملتمع  فإنَّ  ابلتأكيد  ذلك  وقل 
املواجهة أثناء تشرين حباجة إىل التمكي من أجل املساءلة. 
فمالحقة القتلة ومن أمر ابستهداف احملتجي ومعاجلة آاثر 
الكيدية18  التهم  وإسقاط  اجلرحى  معاجلة  قبيل  من  ذلك 
رين واملبعدين إىل دايرهم من الواجبات األساسية  وإعادة املهجِّ

أمام الدولة مبؤسساهتا وسلطاهتا املختلفة.
17 - https://www.ictj.org/ar/truth-and-memory

18 - للمزيد ينظر: »دعاوى قضائية كيدية تستهدف حركة احتجاجات ما بعد 
تشرين 2019«، فكر بغريك وامبيونييت ووتش، على الرابط:

https://tinyurl.com/2xv4cgw7
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وبذا الصدد توصي الدراسة مبا يلي:

إعطاء األولوية لتحقيق العدالة وتعزيز املساءلة القانونية: . 1
التقدم بشكاواهم  فعلى السلطات متكي الضحااي من 
مبعية احملامي واملنظمات الداعمة، ومن الضروري إبعاد 
الصدد  بذا  الضارة  السياسية  التدخالت  من  احملاكم 

حتقيقاً للعدالة. 

والتعليمات . 2 الناشطي  مبالحقة  الكيدية  القرارات  إلغاء 
فعلى  واالعتصام:  والتظاهر  التعبري  حرية  من  حتد  اليت 
تالحق  اليت  الكيدية  التهم  إسقاط  جيب  الصعيد  هذا 
املشاركي يف االحتجاجات، ومن الضروري ضمان حق 
املواطني يف التظاهر واالحتجاج واالعتصام والتعبري عن 

الرأي عماًل بروح الدستور العراقي الدائم. 

السعي . 	 املهم  فمن  الضحااي:  مطالبات  اىل  االستماع 
إىل إدراك أهداف احملتجي والضحااي من مشاركتهم يف 
ملنع احتجاج مماثل.  التظاهرات والعمل على حتقيقها؛ 
الشفافية  واعتماد  السياسي  والنظام  الدستور  فتعديل 
يف  املواطني  وإشراك  االقتصادي  النظام  يف  والكفاءة 
جملس  يف  تـَُقر  اليت  القواني  سيَّما  ال  القرارات،  اختاذ 
توقعات  إدارة  ينبغي  كما  لذلك.  سبياًل  يُعدُّ  النواب 
اعتماد  طريق  عن  العدالة  لتحقيق  وعائالهتم  الضحااي 
التوثيق املنهجي لالنتهاكات؛ جلمع األدلة والشهادات 

اليت ميكن استخدامها ألغراض املساءلة.

العالج النفسي للضحااي: ويشمل عمل حكومي ممنهج . 	
الصدمة«  بعد  »ما  أعراض  حاالت  تشخيص  بدف 

وتشكيل جلان خمتصة تعمل على عالج َمن حيتاج إىل 
عالج من الضحااي.

حفظ الذاكرة: فلألمل ذاكرة، وآالم تشرين ابقية. إنَّ توثيق . 	
الواثئقية،  األفالم  تشجيع  طريق  عن  تشرين  أحداث 
والنصب التذكارية اليت تدين األفعال اإلجرامية، وتكّرِم 
الضحااي األبرايء خطوة مهمة من أجل العدالة التحويلية 

اليت يكون اجملتمع حباجة إليها للعيش بسالم وأمان.





حي حتولِت اجملتمعات من حالة الصراع إىل السلم، سواًء بي طرفي متساويي، أم بي طرف تعرض 
للقمع من قبل جهة مسلحة، تثار قضية معاجلة التأثريات النامجة عن الصراعات على الصعيد اجملتمعي فيما 
الرتكة،  ثقل  أقّلها  ليس  القضااي  من  جبملة  مرتبطاً  ذلك  أنَّ  إال  اجلماعية«.  الذاكرة  بـ«ترميم  تسميتها  ميكن 
ومصاحل الالعبي السياسيي، فضاًل عن حتدايت العدالة واملصاحلة اجملتمعية، وحمدودية التجارب، أو تعثرها يف 

هذا األمر.

يؤدِّي إمهال الذاكرة والدخول مبسارات التواطؤ على »الصمت، والنسيان، واإلمهال« إىل تناقض خطري 
يهدِّد السلم األهلي، وينذر إبمكانية عودة شبح الصراع وذاكرته املريرة، مبا يزيد من أمل الضحااي من جهة، 

ويقضي على إمكانيات االستقرار على مستوى الدولة.

وهتدف بناء ذاكرة اترخيية مشرتكة تطوير وعي جمتمعي يقوم على اعرتاف اجلناة مبسؤوليتهم عن اجلرائم 
اليت ارتكبت يف املاضي، وإبداء الندم واالعتذار للضحااي، ملنع إمكانية ارتكاب اجلرائم يف املستقبل.

إنَّ ما حدث يف االحتجاجات اليت عمَّت أغلب احملافظات العراقية يف تشرين األول/أكتوبر 2019 من 
مآسي على احملتجي والناشطي الذين كانوا ضحااي قتل وتشريد واغتصاب وإصابة وتشهري، تنذر برتاكم اآلالم 

ال سيَّما مع فشل النخبة السياسية يف مالحقة اجملرمي ومرتكيب أحداث العنف يف حينها. 

سعِت الدراسة احلالية إىل فهم معمٍَّق ألسباب اندالع املظاهرات من جهة، وسياق أحداثها من وجهة 
نظر الضحااي. فهي دراسة اعتمدت املقابالت امليدانية مع من تعرَّض إىل إحداث عنف أثناء االحتجاجات 

وبلغ عددهم )20( من احملتجي رجااًل ونساًء ومن خلفيات جغرافية واجتماعية وجندرية متنوعة.

وهتدف الدراسة إىل إلفات النظر إىل أمهية الذاكرة واالهتمام ابألمل بوصفه مؤشراً على وجود مشكلة 
بنيوية تواجه اجملتمع بعد اخلروج من صدمة تشرين وما رافقها. 

www.bayancenter.org

info@bayancenter.org


