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 الحرية لكل معتقلي االنتفاضة في سجون
السلطة و ميليشياتها

 تصدر عن الجماهير
 المنتفضة

في ساحة التحرير

  خيمة االحرار وخيمة األشرار
العــراق مجتمــع طبقــي منقســم علــى نفســه منــذ أمــد بعيــد، هــذا 
االنقســام ينعكــس فــي مجمل مفــردات الحيــاة، اقتصادية، سياســية 
واجتماعيــة، انعكســت هــذه الحالــة داخــل انتفاضــة أكتوبــر فــكان 
ــراته  ــر مؤش ــا وتظه ــزداد وضوح ــذي ي ــي ال ــتقطاب الطبق االس

يومــا بعــد يــوم، بحيــث بــات يأخــذ مديــات أوســع. 

ــات  ــاء وبن ــي خيمــة االحــرار هــم مــن أبن ــة المشــاركين ف غالبي
الــى جانبهــم  تقــف  العاملــة والكادحيــن والمفقريــن،  الطبقــة 
ــذا  ــع . ه ــة داخــل المجتم ــن مناصــري الحري شــرائح واســعة م
ــث  ــر بحي ــد آخ ــاً بع ــواه يوم ــل محت ــي يغرب ــتقطاب الواقع االس
يدفــع بقــوى الثــورة المضــادة التــي كانــت مختبئــة فــي صفــوف 
ــا حصــل  ــذا م ــر وه ــب االخ ــي القط ــز ف ــى التمرك ــرار ال االح
ــعبي  ــد الش ــيا الحش ــرة لمليش ــة » األخي ــد » المليوني ــل بع بالفع

ــران۰ ــة إلي الموالي

يــوم ۲٤ / ۱ / ۲۰۲۰ رســم خطــاً فاصــاً بين المعســكرين بحيث 
اصبــح قطــب االحــرار اكثــر تماســكاً وتصميمــاً واصــراراً علــى 
ــام  ــل الخي ــر، تبدي ــة أكتوب ــرة النتفاض ــيرة الظاف ــة المس مواصل
ــة  ــي الناصري ــة ف ــي ثابت ــادي بمبان ــا المعســكر المع ــي أحرقه الت
الصامــدة احــدى مؤشــرات هــذا اإلصــرار، بالمقابــل اصبــح 
ــر  ــوة للتظاه ــرة دع ــرار، فم ــواء قطــب األش ــود أج ــط يس التخب
امــام الســفارة االمريكيــة ثــم العــدول عنهــا بعــد ســاعات بحجــة 
» تجنــب الفتنــة»، ان الفتنــة هــي فــي وجودكــم انتــم، فبرحيلكــم 

ســوف تنتهــي الفتــن التــي خلقتموهــا۰
”الفتنــة الداخليــة“ التــي بــات يلــوح بهــا معســكر األشــرار مــا هــي 
ــن، بعــد أن فشــلت  ــع المتظاهري ــة أخــرى لتروي اال وســيلة جبان
جميــع اســاليبهم األخــرى مــن قتــل واغتيــال واختطــاف واعتقــال.

 ان معســكر االحــرار يــزداد قــوة وعزيمــة يومــاً بعــد يــوم، 
كوننــا ادركنــا بــان هــذا الصــراع هــو صــراع الوجــود، فأمــا أن 

ــون۰ ــون أو ال نك نك
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 الفقر ال يصنع ثورة وإنما وعي الفقر هو الذي
 يصنع الثورة .. الطاغية مهمته أن يجعلك فقيراً
وشيخ الطاغية مهمته أن يجعل وعيك غائبا0ً

كارل ماركس

 الحرية لكل معتقلي االنتفاضة في سجون
السلطة و ميليشياتها

المغزى من دعوات عدم التحزب
ــرت الدعــوات لرفــض ــدء االنتفاضــة، كث ــر وب ــن اكتوب ــذ االول م                     من
 الحزبيــة والتحــزب، وكانــت الجماهيــر حازمــة فــي موقفهــا هــذا، فلــم
 تــرى اي شــعار مــن الشــعارات التــي رفعــت او التــي مــأت الســاحات
ــك، ــية او تل ــة السياس ــذه الجه ــى ه ــدنا ال ــن، يرش ــع معي ــل بتوقي  مذي
 وكانــت الكثيــر مــن القــوى السياســية المعارضــة، وعلــى الخصــوص

ــم تعلــن عــن نفســها، رغــم وجودهــا الفاعــل والمؤثــر. اليســارية، ل

 لقــد رفضت بعض الجماهير اي شــكل من اشــكال التحــزب »التنظيم«،
 وكانــت حجتهــا فــي ذلــك، ان االحــزاب كانت قــد اتت بالبــاء والخراب
ــة، ــامية والقومي ــزاب االس ــاً باالح ــون مث ــع، ويضرب ــى المجتم  عل
 وايضــاً تســتند هــذه الفئــة مــن الجماهيــر علــى التاريــخ، مــن ان العــراق
ــدة ــة الجدي ــاة افضــل، فالتجرب ــش حي ــة كان يعي ــن الدكتاتوري ــي زم  ف
ــو ــا ه ــى حــزب م ــام ال ــداً، واالنضم ــيئة ج ــي س ــة« ه  »الديموقراطي
 المشــاركة فــي جريمــة تخريــب العــراق، وقــد القــى هــذا الطــرح قبــوالً
 الــى هــذا الحــد او ذاك بيــن المنتفضيــن فــي بدايــة االنتفاضــة، لكــن مــع
ــن« ــوى »المثقفي ــع ان ق ــه، م ــد بريق ــدأ يفق ــام واالشــهر ب ــرور االي  م
ــى ــودون ال ــة االنتفاضــة، يع ــذ بداي ــذا الطــرح من ــن يروجــون له  الذي
 الســاحات بيــن الحيــن واالخــر ليعلقــوا عليهــا الفتــات تدعــو الــى عــدم
 التحــزب، او يعملــوا »هاشــتاكات« علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي

تدعــو للــوالء للعــراق فقــط ورفــض الحزبيــة.
ــح، ــي واض ــوى طبق ــع محت ــد المجتم ــيخها عن ــوات وترس ــذه الدع  له
 فأصحــاب هــذه الدعــوات يلفهــم الضيــاع، ويعتقــدون ان التغييــر يأتــي
 هكــذا بالعبــث والفوضــى، بالتالــي فــأن االنضبــاط والتنظيــم ال يمكــن له
 ان يكــون هــو الحــل، وهــذا فــي حقيقــة االمــر فهــم بورجــوازي، يخــدم
 فقــط الطبقــات المســيطرة، فحتــى ينتشــر بيــن الشــباب مفهــوم الامبــاالة
 علــى مــن ســيأتي بعــد هــذا النظــام، تكــون البورجوازيــة وجيوشــها مــن
 المثقفيــن علــى اســتعداد كامــل، امــا بالتفــاوض مــع الســلطة القائمــة او
 وبدعــم قــوى مــن الرعــاة الدولييــن هــم مــن يأخــذ الســلطة، مــع تغييــر

الشــكل طبعــاً.
 لــن تنجــح او تنتصــر هــذه االنتفاضــة اال اذا نظمــت الجماهيــر نفســها،
ــذه االداة ــك، وه ــذ ذل ــي تســتطيع تنفي ــدون االداة الت ــك ب ــن ذل  وال يمك
ــائغة ــة س ــر لقم ــتكون الجماهي ــا س ــم، بدونه ــزب، اي التنظي ــي الح  ه

لقــوى الســلطة، تفعــل بهــا مــا تشــاء، وهــو مــا نشــاهده كل يــوم.

 كتــب لينيــن فــي مــكان مــا يقــول )) ان الاحزبيــة فــي مجتمــع
 بورجــوازي ريــاء، وتعبيــر مســتتر وســلبي عــن االنتمــاء الــى حــزب

الشــبعانين، الــى حــزب المســيطرين والمســتغلين((.

 وطن بال أمان
 بال حارس
 بال أسوار

 الجميع يريد النجاة
 لكن ال يعلم وجهته
 وطن من رصاص

 ودخان
 جماهير تحمل نعوشها

 على أكتافها
 وفي قلوبها

وسلطة فاجرة


