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ز المه�ت السياسي  أفق وأيديولوجيا اإلسالم 
ي
اكي والتحرري واإلنسا�ز والبديل االش�ت

( ي
الثا�ز (الجزء 

اإلنتفاضة بسبب  ا  ز مه�ت بات  السياسي  اإلسالم  وأيديولوجيا  أفق  ان  كيف  المقال  من  األول  الجزء  ي 
�ز نا   أ�ش

التيارات ان  اىل  نا  وأ�ش المجتمع. كما،  صعيد  عىل  ما،  حد  اىل  وسياسيا،  فكريا  فراغا  شكل  از  ز االه�ت هذا  ان   وكيف 
والشعارات المفاهيم  استغالل  الفراغ وتحاول عن طريق  تريد ملء هذا  الية  لي�ب النيو  والقومية  القومية  جوازية   ال�ب
0 القومي السياسي  أفقها  ويــــج  ل�ت واالقتصادي  واالجتماعي  السياسي  المحتوى  من  المجرد  »الوطن«  مثل  العامة 
الية لي�ب النيو  مدافعي  الرأسماليون  القوميون  أي  اليون،  لي�ب القوميون-النيو  دور  عن  نتحدث  الجزء  هذا  ي 

 �ز
جوازيون ال�ب هؤالء  ان   . ز الدولي�ي والبنك  النقد  صندوق  وإمالءات  يالية  اإلم�ب للدول  االقتصادية   والسياسات 
والخصخصة السوق  ودور  الخاص  للقطاع  نهار  ليل  يطبلون  حيث  بامتياز  رأسماليون  هم   القوميون 
طريقه0 عن  ها  وغ�ي والخدمية  واالجتماعية  االقتصادية  مشاكله  وحل  »الوطن«  اقتصاد  تنمية  ي 

�ز واالستثمار 
بان لنا  ز  تب�ي العراق  ي 

�ز ز  والقومي�ي السياسي  اإلسالم  حكم  تجربة  من  سنة   17 من  يقارب  ما  عىل  �يعة   نظرة 
االقتصادية السياسات  نفس  الحقيقة  ي 

�ز هو  القائم  للوضع  حل  وكأنه  اليون  اللي�ب القوميون  هؤالء  يقدمونه   ما 
اإلنتاجية المشاريــــع  خصخصة  سياسات  نفس  انها   . الجماه�ي ماسي  مصدر  هي  ي 

ال�ت الحالية  السلطة   ألحزاب 
من الدولة  تهرب  سياسات  ونفس  صفوفهم،  ي 

�ز البطالة  ون�ش  الجماه�ي  من  ز  المالي�ي وإفقار   والخدمية 
المالئم0 السكن  بدون  السكان  من  ز  المالي�ي وجعل  المجانية  العامة  والتعليمية  الصحية  الخدمات    تقديم 
ز والرأسمالي�ي جوازية  لل�ب وطن  هو  وطنهم  ولكن  الوطن  يريد  اىلي  اللي�ب النيو  القومي  جوازي  ال�ب التيار  هذا   ان 

البؤس فرض  حساب  عىل  لألقلية  وات  ال�ث اكم  ل�ت ويستغلونهم  ز  والكادح�ي العمال  يضطهدوا   كي 
جوازية ال�ب توجهات  بالضبط  يطبق  التيار  وهذا  ية.  األك�ث عىل  والفقر  الشاق  والعمل   االقتصادي 
األرضية0 الكرة  عموم  ي 

�ز ز  والكادح�ي العمال  من  المليارات  عىل  الماسي  جلبت  ي 
ال�ت العالمية  يالية  اإلم�ب

 
(يتبع) ز دموع التماسيح عىل دماء المنتفض�ي

ألجهزة وخطفهم  وجرحهم  ز  المنتفض�ي قتل  هم 
ُ
ت وجه 

ُ
ت ما   

ً
 غالبا

المهدي0 عبد  عادل  من   
ً
بداية عليها  ز  والقائم�ي السلطة   ومليشيات 

الذي الصامت  فالقضاء  مكتملة،  ليست  الحقيقة  هذه   لكن 
الجرائم0 بهذه  جوهري  يك  �ش هو  ويحددها  جهة  اي  يدين   لم 

ي
يك اساسي �ز لمان هي �ش ي الحكومة وال�ب

 كذلك فإن القوى السياسية المشاركة �ز
بري ، ولو كانت تمتلك ذرة من المصداقية ومعارضة للسلوك ال�ب ز  قتل المنتفض�ي
لمان، لكن هذه القوى ز النسحبت من الحكومة وال�ب ي التعامل مع المنتفض�ي

 �ز
 تحاول خداع الجماه�ي وتذرف دموع التماسيح عىل ضحايا انتفاضة أكتوبر0
االنتفاضة ساحات  ي 

�ز اك  االش�ت عىل  الجهات  هذه   تعمل 
إنتاج إعادة  لمحاولة  البالد  ات  خ�ي من  نهبته  ما   مستغلة 
وعالمية0 إقليمية  لدول  التابعة  مشاريعها  وتسويق   نفسها 
اتها خالل  فات هذه األطراف ان الجماه�ي تدرك جيدا من قتلها ونهب خ�ي
االتصال بنا1٦ عاما ، ومن يحاول اليوم ركوب الموج بحجج صارت مكشوفة للجميع0

sawtalintifdha@yahoo.com
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     صـوت
االنتفاضـة

كل السلطة للجماهري املنتفضة
تصدر عن الجماهير المنتفضة في ساحة التحرير

السلطة وطفيلياتها

فهم السلطة،  وتتغذى عىل هذه  تعتاش  الطفيليات  فان هذه  وبالمقابل  بها وجودها،  تديم  للسلطة طفيليات  تكون  ما   دائما 
الطفيليات، من  الكث�ي  شاهدنا  قد  العراق كنا  وضع  ي 

و�ز اآلخر،  الطرف  عن  ي 
يستغ�ز ان  طرف  ألي  يمكن  ال  وثيقة،  عالقة  ي 

 �ز
الذين ز  المثقف�ي بعض  او  المجتمع،  داخل  ي 

البدا�ئ وضعهم  بحكم  السلطة  مع  وابدا  دائما  الذين  العشائر  شيوخ   منهم 
رجال او  وهمية،  وصفقات  مشاريــــع  من  ة  الكث�ي االموال  عىل  تحصلوا  الذين  او  السلطة،  الدين  رجال  باسم  ز  ناطق�ي  اصبحوا 
0 التغي�ي عواصف  عليها  هبت  السلطة كلما  يسند  من  هي  ها  وغ�ي الفئات  هذه   ،» ز »معتدل�ي انفسهم  يسمون  الذين  الدين 
عىل فيجب  ولهذا  المجتمع،  بها  يمر  ي 

ال�ت االزمات  خالل  من  وجودها  تديم  الطفيليات  هذه  ان  تعي  ان  الجماه�ي  عىل   يجب 
ز ز نفسها من هؤالء، فهم متلونون ومحتالون، وأي ضعف تجاه طروحات هؤالء، وباألخص الفصيلت�ي  الجماه�ي المنتفضة تحص�ي

0 ز المنتفض�ي صفوف  ي 
�ز سيدب  الضعف  فأن   » ز »المعتدل�ي ب  انفسهم  يسمون  الذين  الدين  ورجال  ز  »المثقف�ي ز  الرئيسيت�ي

للسلطة، تابع  بعضها  االمر  حقيقة  ي 
�ز وهي  النظام«  ب«اصالح  تنادي  ي 

ال�ت ز  المعتصم�ي خيم  من  الكث�ي   هناك 
السلطة مع  ذهبوا  والذين  السابقة،  المظاهرات  ي 

�ز شاهدناهم  والذين  السلطة،  ي 
لمثق�ز خيم  هناك   لكن 

ذاتها0 السلطة  من  الجماه�ي  حركة  عىل  را  �ز اشد  هؤالء  االحتجاجية،  الحركات  وافشلوا  طروحاتها  ي 
�ز

االتصال بنا
sawtalintifdha@yahoo.com

على الفيسبوك : صوت االنتفاضة

ال تصالح عىل الدم.. ح�ت بدم

ال تصالح! ولو قيل رأس برأٍس

أكلُّ الرؤوس سواٌء؟

أقلب الغريب كقلب أخيك؟

أعيناه عينا أخيك؟

وهل تتساوى يٌد.. سيفها كان لك

لك؟
َ
ك

ْ
بيٍد سيفها أث

الشاعر أمل دنقل


