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الصفحة االولى

وضــع  بــدون  مســتحيلة  الثــورة 
ثــوري، عــاوة علــى ذلــك ، ليــس كل 
وضــع ثــوري يــؤدي إلــى الثــورة.

                          فالدميري لينني

جالل الصباغ

أن  لتؤك��د  الدالئ��ل  تأت��ي  أخ��رى  م��رة 
ذاته��ا،  ه��ي  واملليش��يات  القتل��ة  سياس��ة 
بالوج��وه،  س��وى  ش��يء  اي  يف  تغي��ر  ال 
مجيعه��م ال يعرف��ون غ��ر القت��ل واخلط��ف، 
ب��د  وال  املص��در  ذات  م��ن  ج��اءوا  كله��م 
تنصب��ه  فم��ن  متش��ابه،  أفعاهل��م  تك��ون  ان 
املليش��يات وتبارك��ه اي��ران وأمري��كا، ال ب��د 
م��ن  مص��احل  عل��ى  للمحافظ��ة  يعم��ل  ان 
ج��اء ب��ه، ال ب��د ل��ه ان يش��كر ه��ؤالء صب��اح 
وك��ر  م��ن  يق��رب  م��ن  كل  ويغت��ال  مس��اء 

ه��ذا. الدباب��ر 

مصطف��ى  باس��م  الناط��ق  علين��ا  خي��رج 
قبل��ه  م��ن  علين��ا  خ��رج  كم��ا  الكاظم��ي 
ع��ن  ليع��ر  امله��دي،  عب��د  باس��م  ناطق��ن 
املتظاهري��ن  م��ن  اثن��ن  قت��ل  ع��ن  أس��فه 
وج��رح عش��رات اخري��ن! ويع��ر ع��ن خش��يته 
الق��وات  ج��ر  تري��د  ثالث��ة  جه��ة  أن  م��ن 
احملتج��ن!  م��ع  ص��دام  إىل  األمني��ة 
وذات  املف��ردات  وذات  اللغ��ة  ذات  ه��ي 

والتعلي��ق  جرائمه��م  تفس��ر  يف  امل��ررات 
. عليه��ا

تغل��ي حمافظ��ات الع��راق باملعن��ى احل��ريف 
للكلم��ة فه��ي تغل��ي بس��بب انقط��اع الكهرب��اء 
للخدم��ات، كم��ا  ت��ام  وغي��اب ش��به  وامل��اء 
أن انف��س املواطن��ن ه��ي األخ��رى تغل��ي 
ف��كل ي��وم خت��رج االعتصام��ات واملس��رات 
وكل ي��وم يقم��ع املعتصم��ون ليقتل��وا عل��ى 
كم��ا  وميليش��ياته،  الكاظم��ي  ق��وات  أي��دي 
الطبي��ة  اجملموع��ة  ملعتصم��ي  ح��دث 
وعم��ال  العلي��ا  الش��هادات  وأصح��اب 

وكل  واحملاضري��ن،  العق��ود 
الكهرب��اء  بتوف��ر  املطالب��ن 
خمتل��ف  يف  واخلدم��ات  وامل��اء 

واجلن��وب. الوس��ط  حمافظ��ات 
ال��ي  املمارس��ات  ذات  ه��ي 
من��ذ  أكتوب��ر  انتفاض��ة  رافق��ت 
انطالقه��ا، ال ت��زال مس��تمرة وم��ع 
مف��رق  إىل  االنتفاض��ة  وص��ول 
ش��يئا  ينت��ج  ان  ب��د  ال  جدي��د 
يتفج��ر  ال��ذي  فالغلي��ان  جدي��دا، 
مالم��ح  ه��ي  ه��ا  الس��طح  حت��ت 

ال��ركان،  فوه��ة  م��ن  خت��رج  اكتس��احه 
االس��المين  س��لطة  حاول��ت  ومهم��ا 
واس��كاته  قمع��ه  وش��ركاؤهم،  الطائفي��ن 
أم��ام  الوق��وف  عل��ى  ق��ادرة  غ��ر  فه��ي 

اجلماه��ري. امل��د 

النظ��ام  عل��ى  والنص��ر  مس��تمرة،  االنتفاض��ة 
وامله��رئ  الفاس��د  القوم��ي  الطائف��ي 
وتنظيمه��ا  اجله��ود  توحي��د  يتطل��ب 
الس��لطة،  أس��اليب  مواجه��ة  عل��ى  والعم��ل 

العم��ل  عل��ى  مبني��ة  جدي��دة  بط��رق 
ال��ي  العفوي��ة  ع��ن  البعي��د  املش��رك 
عملي��ة  للنظ��ام  س��هل  ختبط��ا  لن��ا  أنتج��ت 
القم��ع وإس��كات اجلماه��ر واخراقه��ا م��ن 

واملرتزق��ة. املليش��يات  قب��ل 

التشابه يف أساليب القتلة وتربيراتهم

 احلرية لكل معتقلي االنتفاضة يف سجون
السلطة و ميليشياتها



على حكومة الكاظمي تقديم قتلة املنتفضني للعدالة

الصفحة االخیرة

البدیل
کل السلطة للجماھیر المنتفضة

" إنَّنا ال نرى تعريفاً آخر لإلشتراكيّة 
سوى إلغاء استغال اإلنسان لإلنسان."
                            إرنستو تشي 

االتصال بنا
على الفيسبوك : صوت االنتفاضة

sawtalintifdha@yahoo.com

طارق فتحي

تعيــش »المرجعيــة« الدينيــة فــي العــراق، 
ــذ  ــي، فمن ــا الذهب ــا عصره ــكل تالوينه وب
عــام  2003  أضحــت هــذه المرجعيــة 
خطــاً احمــر، بــكل مــا تعنيــه الكلمــة مــن 
معنــى، شــخوصها وممثليهــا ووكالئهــم 
مقدســين، ال يمكــن المســاس بهــم او حتــى 
التفكيــر بنقدهــم، واذا مــا ظهــر تقريــر 
اعالمــي مــن هنــا او هنــاك يتنــاول ســيرة 
ــاد  ــات فس ــن صفق ــدث ع ــم، او يتح احده
ــه  ــأن النظــام كل ــذه المؤسســة، ف تطــال ه
يســتنفر، ويدخــل حــال الطــوارئ، وتتخــذ 
إجــراءات صارمــة بحــق القنــاة اإلعالميــة 
او الصحيفــة التــي نشــرت التقريــر، وفــي 
بعــض األحيــان قــد يقتــل مــن يتحــدث 
عنهــم، فهــم اقــدس مــن قــادة الميليشــيات 
عنــد جمهورهــم، فــاذا كانــت الميليشــيات 
ــا،  ــى قادته ــل أي شــخص يتجــاوز عل تقت
ــيات  ــذه الميليش ــي ام ه ــة« ه »فالمرجعي
جميعهــم »قتــل الشــاب غــزوان باســم 
ألنــه انتقــد ممثــل »المرجعيــة«، والنظــام 
ألجلهــم،  طاقاتــه  كل  يســتنفر  عندمــا 
فذلــك بســبب انــه كلــه قائــم وبــاق ومتأبــد 
ــوال الشــرعية التــي تمنحهــا هــذه  بهــم، فل
المؤسســة لهــذا النظــام لــكان هنــاك حديــث 

اخــر.
ــد  ــا بع ــة قوته ــذه المؤسس ــت ه ــد أدرك لق
احــداث 2003، فاألمريــكان لعبــوا لعبتهم 
القــذرة، بجعــل العــراق مرتعــا لــكل قــوى 
اإلســالم السياســي، واعطــوا الجرعــات 
المنعشــة لرجــال الديــن الذيــن كانــوا فــي 
ســبات، لقــد تــم ايقاظهــم، فاألمريــكان 

جعلوهــم محجــا وقبلــة لــكل مــن يأتــي 
ــية خاصــة  ــة سياس ــوا عملي ــراق، قوم للع
مقاســهم،  دســتورا علــى  بهــم، وســنوا 
ــدأت مســيرة  ــات لهــم، فب وصنعــوا انتخاب

االالم.
وبعــد  أكتوبــر،  انتفاضــة  أيــام  فــي 
مســبوق،  غيــر  بشــكل  القمــع  زاد  ان 
ذي  »بغــداد،  كبيــرة  مجــازر  وحدثــت 
النجــف«، كان هنــاك قســم مــن  قــار، 
المتظاهريــن، دعونــا نســميهم »طيبــوا 
وعــي«  »قليلــوا  نقــول  وال  النوايــا« 
ينتظــرون خطبــة »المرجعيــة«، ألنهــم 
ــرة، مثلمــا  ــون عليهــا امــاال كبي ــوا يبن كان
كان هنــاك قســم مــن المتظاهريــن قــد 
ايــد دخــول الميليشــيات الــى التظاهــرات، 
بعــد  وفيمــا  لهــم،  ســندا  واعتبروهــم 
ــم  ــن وخطفوه ــوا المتظاهري ــد قتل ــوا ق كان
وعذبوهــم وضربوهــم بـــ »التواثــي«؛ لــم 
ســوى  تلــك  “المرجعيــة”  تكن  خطــب 

“مخــدر اســبوعي” او “بنــج” مثلمــا 
ولــم  المتظاهريــن،  يســميها  كان 
ــخ  ــيات ســوى ف ــك الميليش ــن تل تك
ــأن  ــذا ف ــذ 2011، له يمارســوه من
المتظاهريــن  مــن  األقســام  هــذه 
كانــت قــد أدركــت اللعبــة، وبــدأت 
هــذه  عــن  فشــيئا  شــيئا  تنســلخ 

ومنتجاتهــا. المؤسســة 
ســتتلقفه  السياســي  الوعــي  ان 
الجماهيــر عاجــال ام اجــال، ألن 
امــام  قداســته  تــزال  المقــدس 
حاجــات النــاس، وحاجــات النــاس 
ــة،  ــة مليوني ــة، بطال ــي ازم ــي ف ه
وال حلــول فــي األفــق، وضــع صحــي 
ــاء ال  ــوءا، ال كهرب ــزداد س ــور، وي متده
مــاء ال خدمــات، التعليــم فــي الحضيــض، 
الخصيصتــان  همــا  ونهــب  فســاد 
ميليشــيات  النظــام،  لهــذا  االساســيتان 
وعصابــات هــي الســلطة، تخطــف وتقتــل 
متــى شــاءت وكيفمــا شــاءت، فمــا هــو 

موقــع المقــدس؟ والــى متــى؟
اذن الصحيــح هــو ان »المرجعيــة« هــي 
ــه  ــظ علي ــذا النظــام، تحاف ــان ه ــام ام صم
بــكل قوتهــا، فهــي تســتمد قوتهــا منــه، كمــا 
يســتمد هــو قوتــه منهــا، فدائمــا -وبعــد كل 
ــوال  ــي حل ــام- تعط ــة للنظ ــة مصيري ازم
لــن  لكــن  الشــارع،  لتهدئــة  ترقيعيــة، 
يســتمر ذلــك طويــال، فاألزمــة خانقــة جــدا 
ــررات  ــد كل مب ــام فق ــرة، والنظ ــذه الم ه

بقائه.  

املرجعية الدينية - صمام امان- ملن؟          


