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صوت االنتفاضة
تصدر عن الجامهري املنتفضة يف ساحة التحريرالعـدد 168                                                                                       االثنين  2020/4/20 

يجب اطالق سراح جميع معتقلي االنتفاضة فوراً وبدون شروط
ساحات االنتفاضة بوصفها اجتماعا عاما يهدد سلطة اإلسالم السياسي

تعــرض احــد المنتفضيــن الــى الضــرب وســرق هاتفــه النقــال ودراجتــه الهوائيــة مــن قبــل احــدى مليشــيات اإلســام السياســي ال 
لشــيء ســوى انــه أراد القيــام ببــث مباشــر مــن امــام المطعــم التركــي »قلعــة االحــرار« كمــا يطلــق عليهــا المنتفضــون. هــذا الحــدث 
لــم يكــن األول ولــن يكــون األخيــر فــي مسلســل االعتــداءات االجراميــة لهــذه المليشــيات التــي  لهــا تاريــخ اســود فــي القمع،فهــي 
لــم تتوانــى للحظــة مــن التدخــل فــي الشــأن الخــاص للمنتفضيــن، فهــي تحاســب الشــباب والشــابات علــى طريقــة لبســهم وقصــات 

شــعرهم.

كل هــذه المحــاوالت هدفهــا القضــاء علــى التجمــع العــام الــذي اسســه المنتفضــون فــي ســاحات االحتجــاج، فــأول مــرة منــذ اســتام 
هــذة األحــزاب للســلطة السياســية فــي العــراق بعــد احــداث 2003 اوجــد المنتفضــون مجــاال عامــا يناقشــون فيــه القضايــا السياســية 
ــا  ــن الســاحات  دلي ــا م ــر وغيره ــي ســاحة التحري ــة ف ــس الحواري ــا، وشــكلت المجال ــي تقريب ــة، وبشــكل يوم ــم عاني ــي تهمه الت
واضحــا علــى كســر احتــكار ســلطة اإلســام السياســي للمجــال العــام والتــي كانــت تســتخدمه فقــط فــي حشــد اتباعهــا لمصالحهــا 

الخاصــة وحصتهــا مــن الغنيمــة.

هــذه المليشــيات ومعهــا أجهــزة الدولــة القمعيــة تــدرك جيــدا انهــا امــام قــوة سياســية ذات طبيعــة طبقيــة فــي طــور التشــكل؛ ومــا الخيــم 
فــي ســاحات االنتفاضــة اال شــكل جنينــي لمجالــس ســتكون ممثــا حقيقيــا للجماهيــر المنتفضــة مــن عمــال وكادحيــن وشــباب وطلبــة 

ونســاء، لــذا تحــاول فــض هــذه االعتصامــات بــكل الطــرق مــن تشــويه التظاهــرات الــى ممارســة القمــع المباشــر.

  وألن هــذا التجمــع العــام يمثــل تهديــدا لســلطة اإلســام السياســي ينبغــي علــى المنتفضيــن إدراك ان ســر قوتهــم يكمــن فيــه، ويجــب 
التمســك بــه وتوســيعه ليشــمل االحيــاء وأماكــن العمــل والجامعــات وتطويــره الــى مجلــس يمثــل المنتفضيــن والمجتمــع كلــه، ليكــون 

بديــا عــن مؤسســات النظــام الطائفــي القومــي الفاســد.

ــية  ــع السياس ــا المواضي ــرح فيه ــس تط ــا، مجال ــها ذاتي ــة نفس ــى حماي ــادرة عل ــة وق ــة منظم ــة ثوري ــس جماهيري ــكيل مجال أن تش
واالجتماعيــة عانيــة، وتتخــذ فيهــا القــرارت باألغلبيــة والعلــن وليــس فــي الغــرف المظلمــة ألحــزاب اإلســام السياســي الحاكمــة، 

ــر. ــي للجماهي ــل الحقيق هــي البدي

سالم االخضر

 الفقر ال يصنع ثورة وإمنا وعي الفقر هو الذي يصنع الثورة... الطاغية مهمته

  أن يجعلك فقرياً وشيخ الطاغية مهمته أن يجعل وعيك غائباً...كارل ماركس
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صــوت  اإلنتفاضة

STAYHOMEخليك بالبيت

إنهاء الفساد ومعاناة الجامهري مرهون بإنهاء النظام الطائفي - القومي

حادثة المطعم التركي وضرورة التنظيم
تكشــف الحــوادث التــي تجــري فــي ســاحات االنتفاضــة عــن القصــور الحقيقــي والنقــص الحــاد لــدى المنتفضيــن، فتشــتت المنتفضيــن 
هــو اكثــر أســلحة الســلطة قــوة، والتــي دائمــا مــا تحافــظ عليــه، وهــي ايضــا التــي تغــذي بصــورة او بأخــرى ذلــك التشــتت والتشــظي 
بوســائل مختلفــة، فتــارة تســتخدم ميليشــيا معينــة للدخــول فــي الســاحات بحجــة انهــم متظاهريــن، او انهــا تمنــع حركــة هــذا التجمــع 
المعيــن مــن أداء فعالياتــه، او انهــا تمــارس ضغوطــا علــى مجموعــات معينــة لتــرك الســاحة »الخطــف واالغتيــال«، او انهــا تغــري 
البعــض لتقربهــم منهــا بحجــة »التفــاوض«، او تــزرع جواسيســها بيــن مجموعــات معينــة لمحاولــة تشــكيك هــذه المجموعــة بتلــك، 
او توهــم المنتفضيــن بأنهــا تحابــي هــذه المجموعــة علــى تلــك، وغيرهــا الكثيــر مــن الوســائل القــذرة التــي تمارســها ســلطة اإلســام 
السياســي، كل هــذه الوســائل الخبيثــة هدفهــا فقــط إبقــاء حالــة مــن التفــرد والفرقــة داخــل الســاحات، فخيمــة التجمــع الفانــي ال يمكــن 

لهــا ان تثــق بتلــك المجموعــة، وهــؤالء ال يتقربــون ألولئــك، وبهــذا فهــم يعيشــون افــراداً رغــم كثــرة جمهورهــم.
حادثــة المطعــم التركــي نهــار االمــس كشــفت بشــكل دقيــق مــا يمــر بــه المنتفضــون مــن تشــتت، فميليشــيا القبعــات الــزرق، الــذراع 
العســكري للتيــار الصــدري المتواجــد فــي ســاحة التحريــر، والتــي اســتولت علــى المطعــم التركــي ومنعــت أي شــخص مــن االقتراب 
منــه او تصويــره؛ باألمــس أحــد المتظاهريــن كان يصــور »الســيلفي« امــام المطعــم التركــي، وفجــأة هجمــت عليــه مجموعــة مــن 
هــذه العصابــات، وقامــوا بضربــه واخــذوا هاتفــه ودراجتــه، وبــدأوا التحقيــق معــه، اال انــه اســتطاع الهــرب منهــم، فركضــوا خلفــه 
وهــم يحملــون العصــي والســكاكين والمسدســات، ولــوال اختبــاءه بإحــدى خيــم رفاقــه لــكان مصيــره غيــر معلــوم؛ هــو لــم يرتكــب 
فعــل يســيء لهــذه العصابــات، لكــن ألنهــم جــزء أساســي مــن هــذه الســلطة القبيحــة، فهــم يمارســون بيــن الحيــن واألخــر أفعــال 

البلطجــة ليخيفــوا المتظاهريــن أوال، وليثبتــوا مواقعهــم ثانيــا.
ان الدعــوات لتظاهــرة مليونيــة بعــد الحظــر الوقائــي، والمتظاهــرون بهــذا الضعــف والتفــكك ســوف لــن تجــدي شــيئا، بــل ســتزيد 
ــداءات الســلطة  ــة أنفســهم مــن اعت ــى المنتفضيــن ان يخرجــوا بشــكل تنظيمــي معيــن، لحماي ــا؛ يجــب عل فقــط مــن اعــداد الضحاي
ــا  ــي بأشــد حــاالت ضعفه ــة وجــود، وه ــش ازم ــذه الســلطة تعي ــم، فه ــا بينه ــا، وان يوجــدوا ترابطــا معين ــياتها وعصاباته وميليش

وتفككهــا، وعلــى الجميــع إدراك ان الميليشــيات والعصابــات ليســت بأقــوى مــن الجماهيــر إذا تنظمــت وانتظمــت. 

طارق فتحي


