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

                          فادميري لينني
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ــا الوحشــي  ــة الســلطة وقمعه ــد محارب بع
الماضيــة،  الفتــرة  طــوال  للمنتفضيــن 
اســتطاعت ان تقلــل من أعــداد المتواجدين 
فــي الســاحات، وصــورت عبــر ماكنتهــا 
ــى  ــي« إل ــة أن مجــيء »ألكاظم اإلعالمي
الســلطة ســيكون الحــل ألزمتهــا، محاولــة 
عبــر ذلــك القضــاء علــى االنتفاضــة، 
متوهمــة أنهــا قــادرة علــى الرجــوع إلــى 

ــر.  ــل االول مــن أكتوب ــا قب م

فــي ظــل التطــورات الميدانيــة ســواء على 
مســتوى الســلطة ومحاولــة الحفــاظ علــى 
االنتفاضــة  مســتوى  علــى  أو  النظــام، 
ــا  ــات أن تثّبته ــض الجه ــاول بع ــي تح الت
أســاليب  وإعــادة  معينــة،  فتــرة  عنــد 
ــن  ــة وكأن الزم ــذات الطريق ــاج ب االحتج
والواقــع ثابــت ال يتحــرك وليــس فيهــا 
ســوى طريقــة واحــدة! فــي ظــل هــذه 
الموضوعــي  الواقــع  دفــع  التطــورات، 
ــي  ــاركت ف ــي ش ــة الت ــات االجتماعي الفئ
االنتفاضــة أو التــي لم تشــارك إلــى اعتماد 
أســاليب جديــدة، تؤشــر علــى مســتوى 
ــي،  ــي واالحتجاج ــي السياس ــج الوع نض
النضــال  تحويــل  ضــرورة  وإدراك 
الجماهيــري ألدواتــه وطرقــه، فالجمــر 
أكتوبــر  انتفاضــة  رمــاد  تحــت  المتقــد 
وفــي ســاحاتها سيشــعل نيــران االنتفاضــة 
مــرة أخــرى ولكــن هــذه المــرة ليــس فقــط 
ــن االنتفاضــة التــي  فــي الســاحات وميادي
ــن  ــل م ــن التقلي ــوزا ال يمك ــت رم أصبح
شــأنها، إنمــا قــد تتحــول إلــى ثــورة تشــمل 
واألحيــاء  الدولــة  ودوائــر  المصانــع 

الســكنية. 

ــل  ــا قب ــذ م ــة ومن ــرة الماضي ــوال الفت ط
تجمعــات  تشــكلت  كورونــا  جائحــة 
والمتقاعديــن  والموظفيــن  الطلبــة  مــن 
ــة  ــن وزارة الصناع ــن ضم ــن العاملي وم
وكذلــك مــن خرجــي الجامعــات والمعاهــد 
وأصحــاب الشــهادات العليــا مــن غيــر 
المعينيــن، باإلضافــة إلــى المحاضريــن 
مــن المعلميــن والمدرســين والذيــن لــم 
يثبتــوا علــى المــالك الدائــم أو لــم يتــم 
ــك عــن  ــى، ناهي ــود حت ــى عق ــم إل تحويله
ــن  ــاء الذي ــط والكهرب ــود وزارات النف عق
أو  أشــهر  منــذ  رواتبهــم  يتســلموا  لــم 
المطالبيــن بالتثبيــت علــى المــالك الدائــم، 
ــم يتســلموا أي  ــن ل ــن الجــدد الذي والمعيني
راتــب لحــد أالن علــى الرغــم مــن مــرور 
أكثــر مــن ســتة أشــهر علــى تعيينهــم، كل 
ــرى،  ــات األخ ــن الفئ ــم م ــؤالء وغيره ه
مــن عمــال البلديــات، يضــاف لهــم ماليين 
مــن المعطليــن عــن العمــل يتوزعــون 
ــع محافظــات العــراق، شــكلوا  ــى جمي عل
مــن  شــكل  حــدة  علــى  مجموعــة  كل 
أشــكال التنظيــم والتنســيق فيمــا بينهــم 
مــن اجــل تنظيــم التظاهــرات واالعتصــام 
عبــر  الفعلــي  الجماهيــري  والضغــط 
المســيرات  وعبــر  التواصــل  وســائل 

الفعليــة علــى ارض الواقــع. 
جميــع هــذه الفئــات لــو أردنــا أن نحصيهــا 
مــن  العظمــى  الغالبيــة  تشــكل  فأنهــا 
المجتمــع، ولــكل هــذه الفئــات مطالــب ال 
ــذا  ــن ه ــا دون الخــالص م ــن تحقيقه يمك

النظــام، والجماهيــر تعلــم جيــدا أن كل 
الوعــود التــي أطلقتهــا الســلطة طــوال 
ــى  ــر عل ــا هــي إال حب ــة م ــرة الماضي الفت
ورق، تهــدف إلــى التخديــر والمطاولــة 
واســتغالل الوقــت. مــن مصلحــة هــذه 
القــوى أن أرادت تحقيــق مــا تريده، العمل 
علــى مزيــد مــن التنظيــم والتواصــل ليــس 
علــى مســتوى كل شــريحة مــن الشــرائح 
المتضــررة مــن النظــام، إنما التنســيق بين 
ــترك  ــل المش ــيق العم ــرى وتنس ــة وأخ فئ
بيــن الجميــع وعبــر ممثليــن موثــوق بهــم 
الناطــق  ليكونــوا  شــرائحهم،  تنتخبهــم 
ــع  ــع الجمي ــرروا م ــي باســمهم، ليق الحقيق
بعــد ذلــك شــكل االحتجــاج المطلــوب 
والمؤثــر وكيفيــة تنســيق التحــركات، مــن 
اجــل أن يتحــول كل احتجــاج معــزول 
ــورة  ــى ث ــدي، إل ــكل ج ــر بش ــر مؤث وغي
هائلــة تقودهــا القــوى الكادحــة والمهمشــة 
والمعطليــن عــن العمــل والطلبــة والنســاء 
والخرجيــن وكل مــن لــه مصلحــة بإزالــة 
هــذا النظــام الطائفــي المحاصصي الفاســد 
الــذي نهــب ثــروات البــالد، وإقامــة نظــام 
قائــم علــى أســاس اإلرادة الجماهيريــة، 
يعمــل علــى توفيــر العمــل للجميــع ويوفــر 
التعليــم والصحــة والخدمــات المجانيــة 
والحريــات  الحقــوق  ويحتــرم  الالئقــة 
ــة  ــن والطائفي ــن الدي ــدا ع ــاواة بعي والمس
المســميات  مــن  وغيرهــا  والقوميــة 
ــا  ــت رايته ــر تح ــر وهج ــح وأًفق ــي ذب الت

ــن. الماليي

جال الصباغ

تنظيم اجلهود وتوحيدها الطريق األقصر النتصار االنتفاضة 
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الشــك ان الموجــة الثوريــة النتفاضــة  
تلقائيــة  باحتجاجــات  بــدأت   أكتوبــر 
الوعــي  تنامــي   أساســها  وعفويــة 
اخــذت  واالضطهــاد،  باالســتغالل 
بالتطــور مــع تصاعد نضــاالت الجماهير 
وتضحياتهــم الكبيــرة التــي قوبلــت بالقمــع 
الدمــوي مــن ســلطة اإلســالم السياســي. 
االحتجاجــات  زخــم  مــن  زاد  كمــا 
والموظفيــن  العمــال  اعتراضــات 
والمتقاعديــن األخيــرة  علــى اســتقطاعات 
اعمــال  وتعطــل  الرواتــب  وتأخيــر 
الكادحيــن بســب الحجــر الصحــي وعــدم 
اهتمــام النظــام الحاكــم بمعيشــة وصحــة 
شــرائح  دخــول  بمعنــى  المواطنيــن، 
وفئــات جديــدة فــي موجــة االحتجاجــات،  
شــرائح منظمــة وتمتلــك القــدرة علــى 
مــن  السياســي  الوضــع  علــى  التأثيــر 
خــالل اإلضرابــات واالعتصامــات, مثــل 
اضــراب عمــال التنظيــف فــي الديوانيــة.
 هــذا التطــور انعكــس فــي تحــول شــعار 
المنتفضيــن مــن “الوعــي قائــد” الــى “أنت 

القائــد” بداللــة واضحــة علــى تطــور 
نوعي في عملية التغيير الثوري. 

يتضمن هذا الفهم التأكيد  على دور 

الجماهيــر فــي صناعــة مســتقبلها مــن 
والتنظيــم  الجماعــي  التفكيــر  خــالل 
وتشــكيل قيــادة نابعــة مــن الجماهيــر تمثل 
ارادتهــا ومصالحهــا. فهو يطــرح تصورا 
ــى النقيــض مــن فكــرة  ــادة عل ــدا للقي جدي
الزعامــة القائمــة فــي العائــالت وقيــادات 
األحــزاب الحاكمــة وزعمــاء الكتــل الذين 
ــس  ــن التقدي ــة م ــهم  بهال ــون انفس يحيط
ــوا  ــدأ  “افعل ــم بمب ــع اتباعه ــون م ويتعامل

ــا”. ــمعنا وأطعن ــوا, س وال تفعل
ــا  ــى أهدافه ــة ال ــل  االنتفاض ــي تص ولك
الكريمــة  والحيــاة  والحريــة  بالمســاواة 
ينبغــي ان يتحــول هــذا التطــور النوعــي 
فــي الوعي الثــوري الى حركــة اجتماعية 
منظمــة  ذات افــق سياســي يمثــل مصالــح 
األغلبيــة المفقــرة من العمــال   والكادحين  

والمعطليــن عــن العمــل والنســاء والطلبــة 
ضــد مصالــح اقليــة برجوازيــة مترفــة 
مســتحوذة علــى الثــروة العامــة والدخــول 
ــذه  ــد ه ــازات, وأن تتجس ــة واالمتي العالي
الحركــة  بتشــكيل مجالــس جماهيريــة 
والعمــل  الســكن  أماكــن  فــي  ثوريــة 
ــل  ــن قب ــرة م ــب مباش ــات  تُنتخ والجامع
الجماهيــر, تناقــش وتتخــذ القــرارات  فــي 
اجتماعــات عامــة  و علنيــة علــى أن 
ــر  ــل الجماهي ــاء  ممث يكــون اســتمرار بق
وثيقــا  ارتباطــا  موقعــه  مرتبطــا  فــي 
للجماهيــر  العامــة  بــاإلرادة  بااللتــزام 

ــا. ــذه لقراراته ــاتها وتنفي وسياس

سام االخضر

الوعي قائد ... انت القائد
صورة من اضراب عمال النظافة يف الديوانية


