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الناطقون باسم االنتفاضة ! 

 أصدرت جهـة تسمي نفسها معتصمو ساحـة التحرير وتدعـي تمثيل
 المنتفضين يوم 2019/12/11 بياناً تحدد فيه مواصفات رئيس الوزراء

 الجديد0
 قوبل هذا البيان برفض شديد من قبل المنتفضين وعلى نطاق واسع

 في مواقع التواصل االجتماعي، سبب الرفض هو ان مطلب المنتفضين
 األساس إسقاط النظام السياسي بما في ذلك حل البرلمان وإلغاء الدستور

 الذي تحاول هذه الجهة إضفاء صفة الشرعية عليه بعد أن أسقطتها
 االنتفاضة. المسألة األخرى أن تمثيل المنتفضين ال يمكن أن يكون عبر
 بيانات مذيلة بتوقيع جهات مجهولة، تمثيل المنتفضين ينبغي ان يكون
 من خالل اجتماع عام يتفق على األهداف العامة لالنتفاضـة، وينتخب

 ممـثلين عن المنتفضين في كل ساحات االعتصام في بغداد والمحافظات،
 وينبثق عن االجتماعات العامة مجلس مركزي يكلف بتنفيذ قرارات
 االجتماع العام، ويكون خاضعا لرقابة دورية من قبل االجتماع العام

للمنتفضين0

 العدد 40 
 الجمعة

2019/12/13
تصدر عن الجماهير المنتفضة في ساحة التحرير

ي فخ أساليب السلطة الفاشية
حذاري من الوقوع �ف

 نشرت وسائل التواصل االجتماعي خبرا مفاده تعليق جثة شخص في ساحة الوثبة في بغداد مرتكب لجريمة قتل عدٍد
من المتظاهرين خالل اليومين الماضيين0

 مرة أخرى تحاول سلطات اإلسالم السياسي وميليشياتها تشويه سمعة االنتفاضة وتأجيج الراي العام ضد المنتفضين
بغية إيجاد الذرائع لمهاجمة االنتفاضة بهدف خنقها وذلك عن طريق ارتكاب المجازر وسفك الدماء0

 ان إساءة سمعة االنتفاضة من قبل كائن من يكون هو عمل عدائي بوجه االنتفاضة وقيمها وأهدافها اإلنسانية
والتحررية ومرفوضة من قبل الجماهير المنتفضة0

 ان عقوبة اإلعدام وتعليق الجثث عمل غير إنساني وغير الئق بالمنتفضين وقيمهم اإلنسانية الراقية ومن يمارسها هو
 عدو لالنتفاضة، كما وانه تشويه لسمعة االنتفاضة والجماهير المنتفضة أمام الراي العام العالمي واإلنسانية المعاصرة.

 ان هذا النوع من األعمال يعطي الذريعة ألحزاب اإلسالم السياسي والميليشيات والطغمة الحاكمة لجر االنتفاضة الى
الميدان الذي يريدونه أي الى عسكرة االنتفاضة وارتكاب المجازر والجرائم بحقها0

 ان تجربة الشهرين الماضيين اثبتت بشكل قاطع إصرار المنتفضين الشباب والشابات وكل الجماهير المنتفضة على
 مواجهة االلة القمعية المتوحشة لعصابات اإلسالم السياسي بنضالهم الجماهيري السياسي الموحد وثباتهم البطولي

الرائع0
   ان الشبيبة المنتفضة ستفشل كل المحاوالت التي تريد ان تجر االنتفاضة الى الفوضى والحرب األهلية0
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قوافل التوابيت.... السلطة من تتحمل مسؤوليتها

 منذ اندالع االنتفاضة في االول من أكتوبر، لم تنفك قوافل التوابيت التي تضم جثث شباب وشابات بعمر الزهور، تسير
 في مواكب نحو المجد، وتعكس مدى وضاعة واجرام سلطة اإلسالم السياسي الغادرة، التي تستهدف هؤالء الشباب العزل

والسلميين0
 السؤال الذي يتبادر الى اذهاننا هو من يتحمل مسؤولية هذه المجازر؟ ومن يا ترى سيحاكم هؤالء القتلة؟

 ان ما يذهل حقا هو مدى خسة هذه العصابات الحاكمة عندما تعلن براءتها من هذه الجرائم، ويلقون باللوم على »طرف ثالث«
او »مسلح مجهول«، وهم بهذا يؤكدون افعالهم االجرامية تلك0

  ان الجماهير المنتفضة أعلنت انها ستحاكم هؤالء القتلة يوما ما، وستقدمهم للعدالة، ويلقون عقابهم0

تصدر عن الجماهير المنتفضة في ساحة التحرير

ي العراق الجديد !
المكان للطغاة �ف

 الصراع بين السلطة البرجوازية الطائفية القومية وبين الجماهير المنتفضة يزداد ضراوة يوما بعد يوم، فبعد أن أدركت هذه
 السلطة بانها تخوض غمارمعركة المصير، معركة الوجود، بدأت باستخدام كل وسيلة قمعية تساعدها على البقاء، فاستخدمت

 ومنذ البداية الرصاص الحي مع القنابل المسيلة للدموع موقعة بذلك مذابح في صفوف الشباب المنتفض و مارست عمليات
 االعتقال وارسلت البلطجية لترويع المنتفضين هذا باالضافة الى عمليات االختطاف المستمرة ثم بدأت مؤخرا بعمليات االغتيال

 أمام المأل في وضح النهار، كل تلك االساليب القمعية لم تنفع مع هذه الجماهير بل وزادتها تصميماً واصراراً على حسم
المعركة وانهاء حكم االحزاب االسالمية القومية الجاثم على صدورهم منذ 16 عاما 0

 من يتابع سير االحداث يدرك بان الخنادق لمواجهة هؤالء ليست فقط في ساحات االعتصام وانما في كل مدينة وحي ومعمل
 وشارع ومدرسة وبيت وداخل حافالت النقل العام، لن تجد شخصان يتحدثان اال وعبرا عن النقمة والغضب واالستنكار والنفور

 من هذه السلطة0
 لم يبقى لهؤالء المذعورين مكاناً في هذا البلد يتواجدون فيه سوى المنطقة الخضراء واالماكن المحصنة في المدن والبلدات،
 هم اآلن يختبئون خلف اقبيتهم ويدركون بان سفينتهم تسير نحو الغرق لذا ترى البعض منهم يحاول القفز قبل فوات االوان

 محاوالً ان يجد لنفسه موطأ قدم بين الجماهير المنتفضة، بطرحه "حلول وسط" النقاذ السلطة  تارة وباحاديثه وخطبه الرنانة
تارة أخرى 0

 العراق يكتب تأريخه الجديد والجماهير تسطر آيات من النضال والتضحية قل مثيلها لذا فان عجلة التاريخ سوف لن تعود الى
 الوراء وان ساعة الصفر آتية ال ريب0

  

صوت االنتفاضة

أيها المارُّون بين الكلمات العابرة
منكم السيف - ومنَّـا دمنا

منكم الفوالذ والنار- ومنَّـا لحمنا
منكم دبابة أخرى- ومنا حجرُ
منكم قنبلة الغاز- ومنا المطرُ

وعلينا ما عليكم من سماء وهواء
فخذوا حصتكم من دمنا وانصرفوا


