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الثــورة مســتحيلة بــدون وضــع
ثــوري  ،عــاوة علــى ذلــك  ،ليــس
كل وضــع ثــوري يــؤدي إىل الثــورة.
فالدميري لينني
٢٠٢٠

االربعاء 2020/7/8 -

بيان منظمة البديل الشيوعي يف العراق
حول جرمية اغتيال هشام اهلامشي

أقدمــت عناصــر مســلحة علــى ارتــكاب جريمــة أخــرى تضــاف لسلســلة الجرائــم
المرتكبــة بحــق الجماهيــر فــي العــراق ،إذ قامــوا باغتيــال الباحــث والمحلــل األمنــي
هشــام الهاشــمي أمــام منزلــه وســط بغــداد يــوم أمــس وأمــام أنظــار األجهــزة األمنيــة
التــي تنتشــر فــي شــوارع العاصمــة.
ارتكبــت هــذه الجريمــة بعــد تلقــي الهاشــمي تهديــدات مــن جهــات ميليشــية تتوعــده
بالتصفيــة فــي حــال اســتمراره بانتقــاد المليشــيات وأفعالهــا .وهكــذا ،وامــام انظــار العالــم
والجماهيــر فــي العــراق ،تقــوم عصابــات ميليشــية باغتيــال الهاشــمي واالقــدام علــى
اعتــداء دمــوي ســافر آخــر وغطرســة إجراميــة أخــرى ضــد نفــس هــذه الجماهيــر
وحقهــا فــي العيــش بحريــة وامــان وبــدون قبضــة هــذه القــوى الميليشــية علــى رقابهــا.
إن جريمــة اغتيــال هشــام الهاشــمي ،ليســت جريمــة جنائيــة العــراق ،بــات يتفاقــم اكثــر فاكثــر منــذ انتفاضــة أكتوبــر .ومــع
إنمــا هــي جريمــة سياســية بامتيــاز حالهــا حــال الجرائــم الكثيــرة تنصيــب الكاظمــي رئيســا للــوزراء ،وباالتفــاق بينهمــا ،دخــل
والمجــازر التــي ارتكبتهــا الســلطة ومليشــياتها بحــق منتفضــي الصــراع بيــن هاتيــن الدولتيــن واالجنحــة المتصارعــة طــورا
أكتوبــر مــن قتــل وخطــف وتغييــب واعتقــال ،ألن هــذه الســلطة يتســم بالشــدة حــول تحديــد مســار وموقــع هــذا النظــام والحكومة،
التــي اســتمرت بنهــب ثــروات البــاد علــى مــدار الســبعة عشــر مــع مــا تتخلــل ذلــك مــن مناوشــات واحتــكاكات وإجــراءات
عامــا الماضيــة ومارســت أبشــع الجرائــم بحــق مــن يعارضهــا ،شــكلية ،ومــع مــا تنجــم عــن كل ذلــك مــن مخاطــر امنيــة تهــدد
ال تمتلــك أمــام تهالــك منظومتهــا المتفســخة غيــر االســتمرار الجماهيــر .تجــري هــذه الصراعــات والمناوشــات باألســاس
علــى حســاب ســلب إرادة الجماهيــر وخنقهــا سياســيا وابعادهــا
بالقتــل.
الهاشــمي هــو ضحيــة سياســة لــي األذرع والصراعــات الحاليــة عــن قضيتهــا الرئيســية فــي الخــاص مــن النظــام بأكملــه.
بيــن أجنحــة النظــام الطائفــي القومــي الحاكــم وان اغتيالــه يعبــر نحــن فــي الوقــت الــذي نعبــر عــن عميــق مواســاتنا ألس��رة وذوي
عــن ســطوة وســيطرة المليشــيات فــي كل مفاصلهــا ،ويبيــن الفقيــد واصدقــاءه ومحبيــه ،نســتنكر ونديــن باشــد عبــارات
مــدى االســتهانة بحيــاة المواطنيــن ،ويعبــر بشــكل واضــح كذلــك اإلدانــة هــذه الجريمــة الوحشــية ونحمــل الحكومــة مســؤولية
عــن عمــق األزمــة المتفاقمــة التــي يعانيهــا النظــام ،خصوصــا الكشــف عــن القتلــة واحالتهــم الــى المحاكــم.
مــع الضربــات الموجعــة التــي وجهتهــا انتفاضــة أكتوبــر لهــذه
منظمة البديل الشيوعي في العراق
الســلطة القمعيــة.
ان الصــراع بيــن مختلــف اجنحــة النظــام اإلســامي والقومــي
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الحاكــم وباالرتبــاط المباشــر مــع الصــراع الدائــر بيــن أمريــكا
وإيــران وتنافســهما المتزايــد علــى تشــديد بســط نفوذهمــا داخــل

احلرية لكل معتقلي االنتفاضة يف سجون
السلطة و ميليشياتها

االتصال بنا
على الفيسبوك  :صوت االنتفاضة
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ً
" إننا ال نرى تعريفا آخر لإلشرتاكية
سوى إلغاء استغالل اإلنسان لإلنسان".
إرنستو تشي جيفارا
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بعــد كل عمليــة اغتيــال تقــوم بهــا عصابــات اإلســام السياســي
لنشــطاء ومعارضيــن وصحفييــن ومحلليــن واعالمييــن ،تحــدث
ضجــة مفتعلــة ومصطنعــة تقــوم بهــا أطــراف الســلطة ذاتهــا،
للتخفيــف مــن وطــأة الجريمــة ،ولتهدئــة غضــب الشــارع،
هــذه الضجــة اإلعالميــة وااللكترونيــة تتحــدث عــن «غيــاب
الدولــة» ويجــب ان يكــون «القضــاء فاعــا» وعلــى الســلطة
«تقديــم الجنــاة» الــخ مــن هــذه الهذيانــات ،المشــكلة ان هــذه
الضجــة اإلعالميــة تجــر وراءهــا الكثيــر ،وتبنــى عليهــا اآلمــال،
ويبدئــون بالهذيــان ،فأحدهــم يقــول مخاطبــا الكاظمــي «مــاذا

تنتظــر اضــرب كل الميليشــيات بــكل مــا أوتيــت مــن قــوة»!
وآخــر يطالــب الكاظمــي «بســحق رؤوس قــادة الميليشــيات»!
وثالــث يقــول «علــى القضــاء ان يأخــذ دوره»! واخــر يطالــب
الكاظمــي «بالتعــاون مــع أمريــكا لضــرب الميليشــيات»! الــخ
مــن هــذه االحــام الورديــة ،التــي يمنــون بهــا النفــس ،وكلمــات
«عسـ�ى ولعـ�ل» هـ�ي الجـ�واب عندمـ�ا تقـ�ول لهـ�م انهـ�ا أحـلام.
ي ٌعــرف الهذيــان فــي بعــض األحيــان علــى انــه «النتيجــة الناجمــة
عــن ان فكــرا ســويا يضفــي المنهجيــة علــى تجربــة غيــر ســوية»

او كمــا تقــول الويكيبيديــا «انــه تراجــع فــي الحالــة االدراكيــة»،
االن لــو ان انســانا مــا قــام بفحــص الكلمــات التــي يرددهــا
البع�ضـ ح��ول «نهايةــ الالدول��ة” ،خصوصــا بعــد اغتيــال هشــام
الهاشــمي ،تــرى مــاذا ســيجد؟ تصــور ان العمليــة السياســية

كلهــا عمــل ســيء بــكل تفاصيلــه “تجربــة غيــر ســوية” ،وهــذه
حقيقــة مســلم بهــا مــن الجميــع ،هــل ســتنتج لنــا شــيئا جيــدا،
ســويا؟ إذا قــال أحــد ذلــك فأنــه حتمــا ي ٌهــذي ،أي ان عملياتــه
االدراكيــة أصابهــا خلــل مــا ،فكيــف نطالــب او نصــدق بمــن
يقــول “بنهاي��ة الالدول��ة” والميليشــيات والعصابــات االســامية
هــي المكــون والعصــب األســاس للســلطة ،فهــي الحاكــم الفعلــي،
واالوحــد ،وتســتطيع ان تطــول أي شــخص ،بــل انهــا فــي
بعــض األحيــان تريــد قتــل مــن تأتــي بــه هــي“ ،الكاظمــي” علــى
ســبيل المثــال ،فــا يمكــن والحــال هــذه ان يكــون الكاظمــي
او غيــره هــو مــن “يقضــي” علــى الميليشــيات ،او يؤســس
للدولــة ،او يكشــف الجنــاة ،هــذا ليــس هذيــان فقــط ،انمــا هٌــراء.
ســتخبوا هــذه الضجــة اإلعالميــة بعــد أيــام ،وســتعود هــذه
العصابــات اإلســامية الحاكمــة لالغتيــال مــرة أخــرى ،فــي
حــال ان هنــاك مــن يعارضهــم او يتكلــم علــى خطوطهــم الحمــر
او تيجــان رؤوســهم ،والتاريــخ يذكرنــا بأســماء كبيــرة اغتيلــت
وحدثــت بعدهــا هــذه الضجــة ثــم خبــت« ،كامــل شــياع ،هــادي
المهــدي ،عــاء مجــذوب ،احمــد عبــد الصمــد ،وأخيــرا وبــكل
تأكي��د لي��س الخاتم��ة ف��ي مش��اريعهم الدموي��ة هش��ام الهاش��مي”.

على حكومة الكاظمي تقديم قتلة املنتفضني للعدالة
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