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 الحرية لكل معتقيل االنتفاضة يف سجون
السلطة و ميليشياتها

بعــد أن اتضحــت الصــورة بخصــوص الصــراع األمريكــي اإليرانــي، الــذي تصاعــد بشــكل ســريع فــي اآلونــة األخيــرة، مــا ينــذر 
بحــرب كارثيــة تكــون ســاحتها األساســية االرض العراقيــة، كانــت إرادة الجماهيــر المنتفضــة واضحــة فــي رفــض اي شــكل مــن 

أشــكال الصــراع الدولــي داخــل العــراق. 

ان الصــراع الحالــي بيــن هــذه األقطــاب انمــا جــاء بعــد أن قطعــت االنتفاضــة أشــواطا فــي طريقهــا إلســقاط نظــام المحاصصــة 
والتبعيــة الــذي ترعــاه بشــكل رئيســي كل مــن واشــنطن وطهــران، مــا يجعــل التــوازن الهــش القائــم منــذ ســتة عشــر عامــا مختــا 

علــى حســاب طــرف مــن األطــراف الراعيــة لهــذا النظــام. 

ــرر شــكل  ــي تق ــر هــي الت ــاد ســينتهي، والجماهي ــي الب ــي ف ــي واإليران ــوذ األمريك ــي أن النف ــا يعن ــق االنتفاضــة الهدافه ان تحقي
العاقــة مــع هذيــن القطبيــن دون التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة ودون اي هيمنــة او إمــاءات، بــل بمــا يخــدم مصالــح الجماهيــر 

ــق.  وحريتهــا وكرامتهــا وعيشــها الائ

ــن  ــوف المنتفضي ــد صف ــال توحي ــن خ ــي إال م ــراق ال يأت ــي الع ــى األرض ف ــة عل ــراف المتصارع ــات األط ــال مخطط ان إفش
وإصرارهــم علــى ان القــرار النهائــي ليــس بيــد هــذه الســلطة المتهالكــة وال بيــد داعميهــا االقليمييــن والدولييــن، انمــا بيــد الجماهيــر 
ــا و اآلالف مــن  ــات الضحاي ــة، فمئ ــة أو أمريكي ــدات ايراني ــذون أجن ــن ينف ــة الذي المتطلعــة للخــاص مــن طغمــة اللصــوص والقتل
الجرحــى والمعاقيــن الذيــن ســقت دمائهــم ســاحات الحريــة فــي المحافظــات المنتفضــة، يجــب أن ال تذهــب ســدى وتضيــع وســط 

ــدات ترامــب وخامنئــي.  تهدي

تحــاول الســلطة ان تضعــف االنتفاضــة وان تخفــف مــن زخمهــا نتيجــة الزمتهــا المتفاقمــة، وتعمــل علــى تحويــل أنظــار الشــعب 
نحــو الصــراع الــذي أدخلــت نفســها فيــه علــى اعتبــاره ورقتهــا االخيــرة للحفــاظ علــى وجودهــا، وهــذا اللعــب بالنــار انمــا اول مــن 
ســيحرقه هــو الســلطة نفســها. ليــس علــى الجماهيــر فــي هــذه المرحلــة اال االســتمرار فــي االنتفاضــة وإدامــة زخمهــا حتــى إســقاط 

النظــام وإقامــة نظــام جديــد .

المخططات االمريكية اإليرانية وانتفاضة الجماهير 

 في كل قطرة من المطر حمراء أو صفراء من
أجنّة الزهر 

 و كل دمعة من الجياع و العراة ، وكل قطرة
تراق من دم العبيد 

فهي ابتسام في انتظار مبسم جديد 
أو حلمُة توردت على فم الوليد 

في عالم الغد الفتي واهب الحياة 
و يهطل المطر

   بدر شاكر السياب 
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واحــد،  والمــأزق  األزمــات  تراكمــت 
واألحــزاب  الوجــوه  فــي  تغييــر  ال 
الحاكمــة فــي العــراق منــذ ســبعة عشــر 
عامــاً، ســوى تدويــر يحصــل كل اربعــة 
ســنوات وهــو بالحقيقــة تدويــر لــذات 
وســيطرة  السياســات،  وذات  الوجــوه 
ــى كرســي الســلطة. احــزاب الفســاد عل

يفترشــون   منــذ اشــهر والمنتفضــون 
ــراق  ــوب الع ــط وجن ــي وس ــوارع ف الش
السياســي  النظــام  بأزالــة  مطالبيــن 
والمحســوبية  الفســاد  يمــارس  الــذي 
متطلبــات  عــن  بعيــداً  والمحاصصــة 
تعيــُش  التــي  الجماهيــر   واحتياجــات 
وجــود  عــدم  بســبب  مريــرة  حيــاةً 
الجماهيــر  مضــت  الخدمــات،  أبســط 
باالنتفاضــة  واســتمرت  المنتفضــة 
ــق  ــن تحقي ــدوام لحي واالضــراب عــن ال
النظــام  باســقاط  المتمثلــة   مطالبهــم 
السياســي برمتــه ابتــداءاً بحــل البرلمــان.

ومــع تصاعــد وتيــرة الخافــات بيــن 
امريــكا وايــران وتبــادل التهديــدات فيمــا 
بينهمــا وباالخــص بعــد مــا أقــدم ترامــب 
على قتل ســليماني ومن معه قرب مطار 
بغــداد ، تفاقمــت ازمــة النظــام السياســي 
الواليــات  كشــفت  أن  بعــد  العراقــي 
ــن  ــرم ع ــبوع المنص ــي األس ــدة ف المتح
وجــود تهديــدات وشــيكة ضــد مصالحهــا 
مــن  الرغــم  وعلــى  العــراق،  داخــل 

التــي  الحقيقيــة والواضحــة  المخاطــر 
مــن  يعانــي  والــذي  العــراق  تجتــاح 
فوضــى وعــدم اســتقرار داخلــي، بســبب  
الصــراع االمريكــي االيرانــي المســتمر 
ــام  ــلة النظ ــيطرة ش ــه وس ــل اراضي داخ
ــع  ــن، وم ــن الطرفي ــن هذي ــة م المدعوم
اســتمرار وتصاعــد زخــم االنتفاضــة 
النظــام  أطــراف  مــن  طــرف  حــاول 
القــوات  بإخــراج  الطلــب  الطائفــي 
بإنهــاء  قــراراً  وإصــدروا  األمريكيــة 
الوجــود األمريكــي فــي العــراق، وهــذا 
يعنــي  عقوبــات اقتصاديــة علــى البــاد. 

هــذه  مــن  الوحيــد  المتضــرر 
الجماهيــر  هــي  بالتأكيــد  العقوبــات 
تعانــي مســبقاً  العــراق   والتــي  فــي 
مترديــة، اقتصاديــة  ظــروف  مــن 

فــي  المعــروف أن أي حكومــة   مــن 
ــذ ســتة عشــر  ــم تشــكيلها من العــراق  يت
بمباركــة  تحظــى  أن  يجــب  عامــاً 
كانــت  مــا  ودائمــاً  وإيــران  أمريــكا 
ــة  ــكيل اي ــي تش ــى ف ــد الطول ــران الي إلي
األحــزاب  أغلــب  عراقيــة.  حكومــة 
ــيات  ــا ميليش ــراق لديه ــي الع ــذة ف المتنف
مدججــة بأســلحة متطــورة علــى حســاب 
األحــزاب  هــذه  العراقيــة،  الميزانيــة 
فيمــا  شــديدة  صراعــات  خاضــت 
بينهــا فــي الســنوات الماضيــة، وهــذه 
األحــزاب وميليشــياتها لــم تتواجــه إال 

التلويح بالعقوبات
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فــي حــرٍب غيــر ُمعلنــة وصامتــة مــن 
خــال االغتيــاالت والســيارات المفخخــة، 
العــراق   فــي  الجماهيــر  تكــون  وهنــا 
التــي  هــي الضحيــة لهــذه الصراعــات 
العــراق. فــي  األحــزاب  بيــن  تجــري 

علــى النظــام السياســي واالطــراف الدولية 
التــي تتصــارع مــن اجــل مصالحهــا داخــل 
العــراق متخــذة منــه فريســة تقتــات علــى 
ثرواتــه، مــن المهــم ان تعي بــان الجماهير 
المنتفضــة فــي الســاحات قــد صمــدت امــام 
ــى  ــرت عل ــب وصب ــل والتعذي ــع والقت القم
مماطلــة عبــد المهــدي وتمســكه بالمنصب.

ان ايــة عقوبــات تفــرض علــى العــراق 
مــن الواليــات المتحــدة األمريكيــة، تعنــي 
أن المتضــرر األول واألخيــر مــن هــذه 
العقوبــات هــو الشــعب العراقي ولــن تطال 
أحــزاب الســلطة ومليشــياتها التــي ســرقت 
ــة.  ــرة الماضي ــدار الفت ــى م ــارات عل الملي

األمــر  هــذا  جيــداً  تــدرك  والجماهيــر 
لذلــك رفضــت ومنــذ انطــاق انتفاضــة 
أكتوبــر اي تدخــات فــي الشــأن العراقــي 
بــل إن  ايــران،  او  امريــكا  ســواء مــن 
المنتفضيــن  مــن مطالــب  مهمــاً  جــزءاً 
واقتصــادي  سياســي  نظــام  إقامــة  هــو 
األطــراف. هــذه  تأثيــر  عــن  مســتقل 

 الفقر ال يصنع ثورة وإنما وعي الفقر هو الذي
 يصنع الثورة .. الطاغية مهمته أن يجعلك فقيرًا
وشيخ الطاغية مهمته أن يجعل وعيك غائبًا0
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