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 الحرية لكل معتقلي االنتفاضة في سجون
السلطة و ميليشياتها

صوت االنتفاضة
تصدر عن الجامهري املنتفضة يف ساحة التحريرالعـدد 150                                                                                       الخميس  2020/4/2 

إنهاء الفساد ومعاناة الجامهري مرهون بإنهاء النظام الطائفي - القومي

حلقــات البــؤس والفقــر والحرمــان التــي تعيشــها الجماهيــر، والتــي كأنهــا لــن تتوقــف ابــداً، هــي اليــوم فــي ذروة قســاوتها، وهــي فــي 
اســتمرار، فالعصابــات اإلســامية التــي تحكــم لــم تٌدخــر جهــدا فــي عمليــة افقــار هــذا المجتمــع، فعمليــات النهــب والســلب والفســاد 

قائمــة، بــل تــزداد فــي أوقــات االزمــات، وهــذه هــي صفــات اللصــوص والبلطجيــة وقطــاع الطــرق.
وأزمــة المــرض كورونــا جــاءت لتكمــل هــذه السلســلة الطويلــة مــن المعانــاة التــي تعيشــها الجماهيــر بشــكل عــام، والمعطليــن عــن 
العمــل بشــكل خــاص، فهــم أكثــر شــريحة تــردى واقعهــا المعاشــي، وبــدأت تأوهاتهــا وآالمهــا تٌســمع، انهــا ترمــي ببصرهــا يمينــاً 
وشــماال علهــا تجــد حــا مــا ينقذهــا، بعــد ان يئســت مــن ســلطة قــوى وعصابــات اإلســام السياســي، التــي لــم تتكفــل بمعيشــتهم اســوة 
بباقــي أنظمــة العالــم، بــل انهــا ســلبت كل مــا كان لديهــم، وتركتهــم يعيشــون علــى الصدقــات التــي تهبهــا هــذه الجهــة او تلــك، بــل انهــا 
تدعــو فــي اعامهــا وبــكل فجاجــة وقباحــة الــى »التكافــل والتضامــن«، وهــي التــي أوصلــت حــال الجماهيــر الــى هــذا الواقــع المؤلــم؛ 
ــا الجــوع  ــل انهكه ــون بعوائ ــم القبيحــة، ويلتق ــذاء، وصــور قادته ــن الغ ــم ســال م ــكات ومعه ــر والماي ــون االت التصوي ــم يحمل انه
والحرمــان، كل ذلــك ليقولــوا لهــم بأننــا نحــن »العصابــة الفانيــة« اعطيناكــم هــذه »المكرمــة«؛ يــا للبــؤس، ويــا للواقــع المأســاوي، 

هكــذا فــي عصــر حكومــة اإلســام السياســي يفقــد المــرء كل شــيء.
المعطليــن عــن العمــل اليــوم هــم وأٌســرهم محتجزيــن فــي بيوتهــم قســريا، يعيــش »حســن الحــظ« منهــم علــى تلــك الصدقــات، ومــع 
ــاة، فهــذه العصابــات هــي فــي صــراع علــى كراســي الثــروة، او مــا تبقــى منهــا، فهــا هــو وزيــر الدفــاع  كل تلــك المأســاة والمعان
األمريكــي يأتــي خلســة، ليفــرض مــن يريــد؛ يتبعــه قآانــي ليفــرض مــن يريــد ايضــاً، وكل منهــم يهــدد بتصعيــد عســكري، الخاســر 
األول واألخيــر هــم هــؤالء الذيــن بــا عمــل والكادحيــن، وكل هــذه العصابــات ورعاتهــا تســوغ هــذه الحقــارات وهــذه االعمــال القــذرة 
وكأنهــا خدمــة للجماهيــر، فــي عمليــة اســتغباء واســتهزاء لهــذه الجماهيــر، مــن يــا تــرى ســيصدق ان آســبر او قآانــي ســيجلب الخيــر 

او الســام لهــذا البلــد؟
ــي  ــي، يلب ــم حقيق ــام حك ــاد نظ ــخ، وإيج ــل التاري ــط مزاب ــي اح ــه ف ــذا، وترمي ــارة ه ــام الحق ــس نظ ــر ان تكن ــد آن األوان للجماهي لق

طموحاتها،     في   حياة   حرة   وعادلة   وكريمة.                 

طارق فتحي

المعطلين عن العمل وأٌسرهم وصدقات سلطة اإلسالم السياسي
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العـدد  150     تصدر عن الجماهير المنتفضة في ساحة التحرير     الخميس  2020/4/2

 الحرية لكل معتقلي االنتفاضة في سجون
السلطة و ميليشياتها

صــوت  اإلنتفاضة

 املاركسّية ليست عصا مدّرس تُشري إىل ما وراء التاريخ، وإّنا هي تحليل

اجتامعي لألساليب التي تنتهجها العملّية التاريخّية يف مسريتها الحقيقّية

       ليون تروتسكي

حمى كورونا المتصاعدة وحمى الصراع على السلطة 
بــات العالــم شــبه مشــلول بســبب كورونــا وال حديــث لإلعــالم والمنــازل ســواه، فقــد َعطـَـل المالييــن وأصــاب مئــات اآلالف حــول 

الكــرة االرضيــة  وال يــزال يحصــد أرواح اآلالف، دون القــدرة علــى كبــح جمــاح هــذا الفايــروس الخطير. 

وســط تصاعــد إعــداد المصابيــن فــي العــراق وإيــران وأمريــكا، نجــد أن هنالــك شــأن آخــر يبــدو أنــه أكثر أهميــة بالنســبة إلدارات 

وقــوى الســلطة فــي هــذه البلــدان، فهــذا ترامــب وبومبيــو يتوعــد ايــران وأذرعهــا فــي العــراق بــرد ســاحق فــي حــال اســتهدفت 

القواعــد األمريكيــة، وذاك ظريــف وقآنــي وغيرهــم مــن العســكريين والسياســيين االيرانييــن، يأتــون إلــى بغــداد ســرا وعالنيــة 

مــن أجــل تشــكيل الحكومــة الجديــدة التــي يجــب أن ال تتــرك األمريكييــن وحدهــم مهدديــن مــرة بتلقيــن امريــكا درســًا لــن تنســاه 

فــي حــال أقدامهــا علــى ضــرب إيــران، ومنكريــن مــرة أخــرى اي دور او دعــم ألي مليشــيا فــي العــراق. 

وســط حمــى الحــرب التــي تدعــوا لهــا أطــراف الصــراع فــي العــراق، تبقــى ســلطة االســالم السياســي وشــركاؤها المأزومــة 

اصــاًل مرتبكــة وال تعــرف إلــى أيــن تتجــه، فرغــم اســتغالل انتشــار فايــروس كورونــا فــي العــراق والعالــم مــن أجــل تمريــر 

الحكومــة، إال أن أزمــة النظــام المركبــة عصيــة علــى الحــل، خصوصــًا وأن طبــول الحــرب تقــرع فــي المنطقــة. 

وســط كل هــذا التعقيــد تحــاول أحــزاب الســلطة بــكل أشــكالها ومســمياتها ان تعيــد إنتــاج نفســها مســتغلة أزمــة كورونــا، للمــرور 

دون قــدرة الجماهيــر المحجــورة فــي المنــازل علــى االعتراض. 

ــي  ــوح ف ــة تل ــول ألزمــة إنســانية حقيقي ــا وإيجــاد حل ــوا بســبب كورون ــن تعطل ــن اصــاًل او الذي ــن المعطلي ــدال مــن دعــم ماليي ب

األفــق بســبب عــدم إيجــاد ايــة بدائــل لهــم ولعائالتهــم، يعمــل أقطــاب الســلطة علــى المضــي لمزيــد مــن الخــراب والحــروب، 

والتنافــس والصــراع علــى الســلطة، غيــر مدركيــن ان التفســخ الــذي وصلــت لــه ســلطتهم يجعلهــم غيــر صالحيــن لالســتمرار 

أكثــر، فمــا هــم اال مجموعــة مــن اللصــوص والقتلــة والذيــول الذيــن جــاءوا بغفلــة مــن الزمــن ليمثلــوا تطلعــات رعاتهــم االقليمييــن 

والدولييــن، وانتهــت صالحيتهــم ومــا عليهــم ســوى االنصيــاع لرغبــة وتطلعــات الجماهيــر المنتفضــة. 

 جالل الصباغ


