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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

ليســت هنالــك ســخرية واســتهانة بالنــاس 
أكثــر مــن أفعــال اإلســاميين فــي العراق، 
فمــع كل أزمــة تواجــه النظــام يعمــل علــى 
إظهــار أقبــح مــا عنــده- رغــم أن كل مــا 
عنــده هــو القبــح واإلجــرام والتفاهــة- 
ــة  ــم مجموع ــم فه ــع حاله ــو واق ــذا ه وه
مــن العصابــات والمليشــيات التــي تعتــاش 
علــى النهــب والتبعيــة، وال يعنيهــم شــيء 
رعاتهــم.  ومصالــح  مصالحهــم  ســوى 
آخــر إبداعــات ســلطة اإلســاميين، هــي 
والاعــب  الطائفيــة  بخبيــر  االســتعانة 
بيــن  المزدوجــة  العمالــة  فــي  الماهــر 
ــات  ــامية والوالي ــران اإلس ــة إي جمهوري
المتحــدة األمريكيــة، وتســليمه لمنصــب 
الــذي  الربيعــي،  موفــق  انــه  جديــد، 
ــد  ــه الجدي ــام منصب ــور تســلمه مه ــا ف دع
كســكرتير للجنــة العليــا للصحة والســامة 
الوطنيــة المعنيــة بالســيطرة علــى فيروس 
مــن  الوضــوء  أهميــة  إلــى  كورونــا، 
ــا  ــة مبين ــار الجائح ــن انتش ــد م ــل الح اج
أن الفيــروس ال ينتشــر بيــن المؤمنيــن! 
ــة اكبــر مــن هــذه؟ وهــل  هــل هنالــك نكت

أكثــر  النــاس  بحيــاة  اســتهانة  هنالــك 
ــي  ــة ف ــع الجائح ــط تراج ــذه؟ فوس ــن ه م
العديــد مــن البلــدان، تتســارع وتــزداد 
مرافــق  مــع  العــراق  فــي  اإلصابــات 
صحيــة متهالكــة ونقــص فــي األوكســجين 
المرض،وســط  مواجهــة  ومســتلزمات 
ــة، تعمــل الحكومــة  ــة الصحي هــذه الكارث
علــى االســتعانة بحنــان الفتــاوي وموفــق 
الربيعــي لمواجهــة الجائحــة. إن إصــرار 
ــا  ــروس كورون ــة في ــى مواجه النظــام عل
بهــذه الطريقــة إنمــا هــو اســتهانة بــأرواح 
النــاس، وهــو ســعي للقتــل عمــدا، وإال مــا 

الــذي قدمــه الربيعــي والفتــاوي وغيرهــم 
مــن إيقونــات النهــب والطائفيــة، حتــى 
يســتعان بخبراتهــم فــي مواجهــة كورونــا! 
اإلســام السياســي وشــركاؤه، إنما يقولون 
للجماهيــر مــن خــال أفعالهم وسياســاتهم: 
مــا  ونفعــل  ونقتــل  نســرق  هنــا  نحــن 
ــد  ــن نري ــن م ــاء، ونعي ــا نش ــاء وكيفم نش
فــي اي منصــب، ومــا عليكــم إال القبــول 
والخضــوع، فنحــن نحكــم باســم الديــن 
يعتــرض  ومــن  والمقــدس،  والطائفــة 

فمصيــره المــوت أو االختطــاف.

جالل الصباغإبداعات اإلساميني يف مواجهة كورونا 
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ً
كفاكم تباكيا

جــزء   العاطفــة  ان  االنــكار  يمكــن  أل 
أساســي مــن التركيــب البنيوي لإلنســان، 
اخذيــن بنظــر االعتبــار انــه انعــكاس 
ــن  ــا، ولك ــلبا أو ايجاب ــادي س ــع الم للواق
الــذي  الثــوري  الحــراك  ميــدان  فــي 
ــامل  ــذري الش ــر الج ــى التغيي ــدف ال يه
للواقــع الفكــري والسياســي واالقتصــادي 
واالجتماعــي، ال يمكــن الركــون الــى 
اساســيا  مرتكــزا  باعتبارهــا  العاطفــة 

ــر. ــذا التغيي له
 ان التباكــي علــى عمليــات االغتيــال 
االالف  وعشــرات  الضحايــا  ومئــات 
الواقــع  مــن  يُغيــر  ال  الجرحــى  مــن 
والواقعــي  الحقيقــي  الــرد  ان  شــيئا، 
والمنطقــي علــى كل عمليــات االفقــار 

والبــؤس واالجــرام والقتــل، هــو التبنــي 
لنظريــة قــادرة علــى تحليــل الواقــع، 
ــات  ــتلهمةً معطي ــول مس ــتنتاج الحل واس
هــذا الواقــع وتحليلهــا ماديــا وبشــكل 
علمــي مجــرد بعيــدا عــن الشــعارات 
التــي  الســطحية  واالفــكار  الجوفــاء 
ــر  ــن وعب ــون الذي ــا االنتهازي ــروج له ي
ــرى  ــورات االنســانية الكب ــخ الث كل تاري
اصطفافهــم  وبحكــم  يروجــون  كانــو 
ــا  ــر عــدد مــن الضحاي ــى اكب ــي ال الطبق
مــن الفئــات المفقــرة والمحرومــة لتكــون 
ــق  ــه لتحقي ــرون علي ــرا يعب ــم جس دمائه
علــى  باالثــراء  المريضــة  احامهــم 

حســاب ماييــن الفقــراء والجوعــى.
 ان مــا يجــب ان يرتكــز عليــه الحــراك 
تمثــل  ثوريــة  نظريــة  هــو  الثــوري 
»الداينمــو« لتحويــل هــذا الحــراك الــى 

فعــل ثــوري حقيفــي، كمــا ويجــب ان 
يرتكــز الحــراك الثــوري الــى عقليــة 
ــى  ــا ال ــة لتحويله ــس النظري ــتلهم اس تس
ــود،  ــر المنش ــدث التغيي ــة تح ــوى فاعل ق
وال يمكــن لهــذه المظومــة البديلــة ان 
لنفســها  تتحقــق إال بتنظيــم الجماهيــر 
وطــرح بديلهــا السياســي الــذي يمثــل 
اطــارا لمحتــوى اقتصــادي واجتماعــي.
ــي  ــم الت ــور الوه ــض زه  ان االوان لنف
االم  ومواجهــة  الواقــع  قيــود  تغطــي 
ــي  ــدل التغن ومأســي االرض بشــجاعة ب

بجمــال الســماء. 
ــي كل  ــدا ف ــام الهاشــمي خال ــيبقى هش س

ــر حــي وفكــر حــر. ضمي

        مناف محيد

عدسة عمدة سبورت


