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 احلرية لكل معتقلي االنتفاضة يف سجون
السلطة و ميليشياتها

الصفحة االولى

وضــع  بــدون  مســتحيلة  الثــورة 
ــس  ــك ، لي ــى ذل ــاوة عل ــوري ، ع ث
كل وضــع ثــوري يــؤدي إىل الثــورة.

                          فادميري لينني

االتصال بنا
على الفيسبوك : صوت االنتفاضة

sawtalintifdha@yahoo.com

بيان منظمة البديل الشيوعي يف العراق 
حول جرمية اغتيال هشام اهلامشي

أقدمــت عناصــر مســلحة علــى ارتــكاب جريمــة أخــرى تضــاف لسلســلة الجرائــم 
ــي  ــل األمن ــال الباحــث والمحل ــوا باغتي ــراق، إذ قام ــي الع ــر ف ــة بحــق الجماهي المرتكب
ــة  ــوم أمــس وأمــام أنظــار األجهــزة األمني ــه وســط بغــداد ي هشــام الهاشــمي أمــام منزل

ــة.  ــي شــوارع العاصم ــي تنتشــر ف الت
ــده  ــية تتوع ــات ميليش ــن جه ــدات م ــمي تهدي ــي الهاش ــد تلق ــة بع ــذه الجريم ــت ه ارتكب
بالتصفيــة فــي حــال اســتمراره بانتقــاد المليشــيات وأفعالهــا. وهكــذا، وامــام انظــار العالــم 
ــى  ــدام عل ــال الهاشــمي واالق ــات ميليشــية باغتي ــوم عصاب ــي العــراق، تق ــر ف والجماهي
ــر  ــذه الجماهي ــس ه ــد نف ــرى ض ــة أخ ــة إجرامي ــر وغطرس ــافر آخ ــوي س ــداء دم اعت
وحقهــا فــي العيــش بحريــة وامــان وبــدون قبضــة هــذه القــوى الميليشــية علــى رقابهــا. 

إن جريمــة اغتيــال هشــام الهاشــمي، ليســت جريمــة جنائيــة 
إنمــا هــي جريمــة سياســية بامتيــاز حالهــا حــال الجرائــم الكثيــرة 
ــي ارتكبتهــا الســلطة ومليشــياتها بحــق منتفضــي  والمجــازر الت
أكتوبــر مــن قتــل وخطــف وتغييــب واعتقــال، ألن هــذه الســلطة 
التــي اســتمرت بنهــب ثــروات البــاد علــى مــدار الســبعة عشــر 
عامــا الماضيــة ومارســت أبشــع الجرائــم بحــق مــن يعارضهــا، 
ــتمرار  ــر االس ــخة غي ــا المتفس ــك منظومته ــام تهال ــك أم ال تمتل

بالقتــل. 
الهاشــمي هــو ضحيــة سياســة لــي األذرع والصراعــات الحاليــة 
بيــن أجنحــة النظــام الطائفــي القومــي الحاكــم وان اغتيالــه يعبــر 
عــن ســطوة وســيطرة المليشــيات فــي كل مفاصلهــا، ويبيــن 
مــدى االســتهانة بحيــاة المواطنيــن، ويعبــر بشــكل واضــح كذلــك 
عــن عمــق األزمــة المتفاقمــة التــي يعانيهــا النظــام، خصوصــا 
مــع الضربــات الموجعــة التــي وجهتهــا انتفاضــة أكتوبــر لهــذه 

الســلطة القمعيــة. 
ــف اجنحــة النظــام اإلســامي والقومــي  ــن مختل ان الصــراع بي
الحاكــم وباالرتبــاط المباشــر مــع الصــراع الدائــر بيــن أمريــكا 
وإيــران وتنافســهما المتزايــد علــى تشــديد بســط نفوذهمــا داخــل 

العــراق، بــات يتفاقــم اكثــر فاكثــر منــذ انتفاضــة أكتوبــر. ومــع 
ــل  ــا، دخ ــاق بينهم ــوزراء، وباالتف ــا لل ــي رئيس ــب الكاظم تنصي
ــن واالجنحــة المتصارعــة طــورا  ــن الدولتي ــن هاتي الصــراع بي
يتســم بالشــدة حــول تحديــد مســار وموقــع هــذا النظــام والحكومة، 
ــراءات  ــك مــن مناوشــات واحتــكاكات وإج ــع مــا تتخلــل ذل م
شــكلية، ومــع مــا تنجــم عــن كل ذلــك مــن مخاطــر امنيــة تهــدد 
الجماهيــر. تجــري هــذه الصراعــات والمناوشــات باألســاس 
علــى حســاب ســلب إرادة الجماهيــر وخنقهــا سياســيا وابعادهــا 

ــه.  عــن قضيتهــا الرئيســية فــي الخــاص مــن النظــام بأكمل
نحــن فــي الوقــت الــذي نعبــر عــن عميــق مواســاتنا ألســرة وذوي 
الفقيــد واصدقــاءه ومحبيــه، نســتنكر ونديــن باشــد عبــارات 
ــة مســؤولية  ــة الوحشــية ونحمــل الحكوم اإلدانــة هــذه الجريم

ــم.  ــى المحاك ــم ال ــة واحالته الكشــف عــن القتل
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بعــد كل عمليــة اغتيــال تقــوم بهــا عصابــات اإلســام السياســي 
لنشــطاء ومعارضيــن وصحفييــن ومحلليــن واعامييــن، تحــدث 
ــا،  ــلطة ذاته ــا أطــراف الس ــوم به ــة تق ــة ومصطنع ضجــة مفتعل
الشــارع،  الجريمــة، ولتهدئــة غضــب  مــن وطــأة  للتخفيــف 
ــاب  ــن »غي ــدث ع ــة تتح ــة وااللكتروني ــة اإلعامي ــذه الضج ه
ــلطة  ــى الس ــا« وعل ــون »القضــاء فاع ــب ان يك ــة« ويج الدول
ــذه  ــكلة ان ه ــات، المش ــذه الهذيان ــن ه ــخ م ــاة« ال ــم الجن »تقدي
الضجــة اإلعاميــة تجــر وراءهــا الكثيــر، وتبنــى عليهــا اآلمــال، 
ــاذا  ــي »م ــا الكاظم ــول مخاطب ــم يق ــان، فأحده ــون بالهذي ويبدئ

ــوة«!  ــن ق ــت م ــا أوتي ــكل م ــيات ب ــرب كل الميليش ــر اض تنتظ
ــيات«!  ــادة الميليش ــي »بســحق رؤوس ق ــب الكاظم ــر يطال وآخ
ــب  ــى القضــاء ان يأخــذ دوره«! واخــر يطال ــول »عل ــث يق وثال
ــخ  ــيات«! ال ــكا لضــرب الميليش ــع أمري ــاون م ــي »بالتع الكاظم
مــن هــذه االحــام الورديــة، التــي يمنــون بهــا النفــس، وكلمــات 
ــا أحــام . ــول لهــم انه ــا تق »عســى ولعــل« هــي الجــواب عندم
يٌعــرف 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 
البعــض حــول »نهايــة الادولــة”، خصوصــا بعــد اغتيــال هشــام 
الهاشــمي، تــرى مــاذا ســيجد؟ تصــور ان العمليــة السياســية 

ــه “تجربــة غيــر ســوية”، وهــذه  كلهــا عمــل ســيء بــكل تفاصيل
ــدا،  ــيئا جي ــا ش ــتنتج لن ــل س ــع، ه ــن الجمي ــا م ــلم به ــة مس حقيق
ــه  ــذي، أي ان عمليات ــا يٌه ــه حتم ــك فأن ــد ذل ــال أح ــويا؟ إذا ق س
ــن  ــدق بم ــب او نص ــف نطال ــا، فكي ــل م ــا خل ــة أصابه االدراكي
ــامية  ــات االس ــيات والعصاب ــة” والميليش ــة الادول ــول “بنهاي يق
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 اإلعاميــة بعــد أيــام، وســتعود هــذه 
العصابــات اإلســامية الحاكمــة لاغتيــال مــرة أخــرى، فــي 
حــال ان هنــاك مــن يعارضهــم او يتكلــم علــى خطوطهــم الحمــر 
ــت  ــرة اغتيل ــا بأســماء كبي ــخ يذكرن او تيجــان رؤوســهم، والتاري
وحدثــت بعدهــا هــذه الضجــة ثــم خبــت، »كامــل شــياع، هــادي 
ــكل  ــرا وب ــد الصمــد، وأخي المهــدي، عــاء مجــذوب، احمــد عب
تأكيــد ليــس الخاتمــة فــي مشــاريعهم الدمويــة هشــام الهاشــمي”.
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