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الصفحة االولى

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

                          فالدميري لينني

طارق فتحي

 ال حلكم امليليشيات والعصابات
 هشام اهلامشي

ً
وداعا

مــرة أخــرى تثبــت ســلطة اإلســام السياســي الحاكمــة فــي العــراق انهــا ســلطة ميليشــيات 
وعصابــات فاشــية، وبــأن قانونهــا وشــريعتها هــي التــي ستســود، وتٌفــرض علــى المجتمــع 
بــكل قــوة، حيــث ال رادع وال حســيب، فهــا هــي اليــوم تقتــرف جريمــة نكــراء تضــاف 
ــداد. ــي بغ ــه ف ــام منزل ــمي ام ــام الهاش ــي هش ــل السياس ــال المحل ــنيعة، باغتي ــا الش ــكل جرائمه  ل
لقــد أكدنــا مــرارا وتكــرارا ان هــذه الســلطة النهابــة والقاتلــة ســتمضي فــي ســلوكياتها االجراميــة 
الــى ابعــد حــد ممكــن، لترســيخ مفهــوم الرعــب والخــوف داخــل المجتمــع، وهــي أفعــال 
ــراق. ــي الع ــا كســلطة ف ــي، ونصبه ــل األمريك ــا المحت ــذ ان جــاء به ــا من ــت عليه ــد دأب ــت ق  كان
لــم يكــن هشــام الهاشــمي هــو األول ولــن يكــون األخيــر، فقائمتهــم تتجــدد باســتمرار بأســماء مــن 
يعارضوهــم ولــو بكلمــة عابــرة؛ لقــد آن أوان رحيلهــم، فــا يمكــن لمجتمــع يســعى نحــو الحريــة ان 
 تحكمــه عصابــات، وعاجــا او اجــا سيســقطون، ويقدمــون للمحاكــم، وســينالون عقابهــم العــادل.

لتسقط سلطة اإلسالم السياسي الفاشي.

   صوت االنتفاضة 2020/7/7

الســبب  هنــاك مصطلحــا  الفلســفة  فــي 
ــاة  ــي هــذه الحي ــأي ظاهــرة ف والنتيجــة، ف
يتفاعــل فيهــا مســببات ظهورهــا والنتيجــة 
التــي الــت اليهــا، فمثــا ان ســبب إطــاق 
الصواريــخ هــو نتيجــة وجــود االمريــكان، 
الســيرام  او ان ســبب نصــب منظومــة 
ــة ألطــاق  المضــادة هــو النتيجــة الطبيعي
الصواريــخ، فهكــذا يبــدو المشــهد االن، 
ــة  ــن المنطق ــدم بي ــاك اذن صــراع محت هن
الخضــراء وبيــن بعــض ممــن خلقتهــم، 
ــن الســبب والنتيجــة  وكل هــذا التفاعــل بي
ســيؤدي حتمــا الــى صــدام مميــت، قــد 
ــأن  ــال ف ــا يق ــه حاصــل، وكم ــر، لكن يتأخ
ــا مطــر  الســبب دائمــا يســبق النتيجــة، ف
بــدون تواجــد غيــوم، وال دخــان بــدون 
ــدون  ــيات ب ــأذن ال ميليش ــار، ف ــود الن وج
أمريــكا او ايــران، بــل ال وجــود لقــوى 
االمريــكان،  بــدون  السياســي  اإلســام 
فهــذه الميليشــيات والعصابــات اإلســامية 
الســبب  لوجــود  الطبيعيــة  النتيجــة  هــم 
ــذي هــو الوجــود األمريكــي. ــر، وال  األكب

ــن  ــث ع ــي الحدي ــل يحصــل ف ذات التفاع
وجــود  تفتــرض  فالســيادة  »الســيادة«، 
الدولــة، والجميــع يــدرك انــه ال توجــد 
ــا وجــود  ــة ف ــى الدول ــا تنف ــة، وعندم دول
الســلطة  تســتطيع  ال  فعندمــا  للســيادة، 
ــيات  ــن الميليش ــلطتها، م ــة حــدود س حماي
والعصابــات، عنــد ذاك ال يمكــن الحديــث 
وعندمــا  الســيادة،  اســمه  شــيء  عــن 
تقــوم احــدى الســفارات باســتقدام جيــوش 
ونصــب منظومــة صواريــخ، فيكــون مــن 
الســخف الحديــث عــن الســيادة، فمطلقــي 
ــة،  ــذ الحدودي ــي المناف ــخ، ومحتل الصواري
هــم الســبب الرئيــس فــي نفــي مفهــوم 
الســيادة، ومــن جانــب اخــر، فــأن نصــب 
جيــوش  واســتقدام  مضــادة  منظومــات 
مفهــوم  نفــي  فــي  رئيــس  ســبب  هــو 
الســيادة، وطرفــي الصــراع متفقيــن علــى 
هذيــن  ادعــاءات  رغــم  المنطــق،  هــذا 
العــراق«،  »ســيادة  بحمايــة  الطرفيــن 
لكنهــا بالتأكيــد ســخافة أخــرى تضــاف 
ــا. ــي انتجوه ــخافات الت ــوس الس ــى قام  ال

لقــد انتهــى مــن حيــث األســاس الــكام 
عــن الســيادة، وقــد أصبــح الجميــع مقتنعــا 
بــأن قضيــة الســيادة هــي نكتــة ســخيفة 
وســمجة، ال يمكــن الحــد ان يتحملهــا، 
فــا حــدود لهــذا البلــد، فقــد أصبــح مرتعــا 
ــول كل  ــاء ولدخ ــيس والعم ــكل الجواس ل
الجيــوش، وســلطته مــن قــوى وعصابــات 
اإلســام السياســي ليــس لديهــا أي والء 
ســوى لمصالحهــا ومصالــح رعاتهــا، وهو 
يســير علــى ســكة التشــرذم والتشــتت، 
والجماهيــر قــد انهكتهــا الظــروف القاســية 
ــي  ــروات وتدن ــكل الث ــب ل ــل ونه ــن قت م
ــد  ــف، وق مســتويات المعيشــة بشــكل مخي
أصبحــت ال تبالــي بــأي شــيء يحــدث، 
فقــط هنــاك الجــزء الواعــي مــن هــذه 
والتــي  المنتفضــة،  الشــبيبة  الجماهيــر، 
هــي فــي حالــة اســتعداد تــام لإلطاحــة 
ــم  ــذا النظــام الفاشــي واســقاطه، وعليه به

ــة. ــع المهم ــط تق فق

السيادة بني السريام والصواريخ
  السبب والنتيجة



 على حكومة الكاظمي تقديم
قتلة املنتفضني للعدالة

الصفحة االخیرة
البدیل

کل السلطة للجماھیر المنتفضة
ة 

ّ
 آخر لإلشرتاكي

ً
نا ال نرى تعريفا

َّ
" إن

سوى إلغاء استغالل اإلنسان لإلنسان."
                            إرنستو تشي جيفارا

االتصال بنا
على الفيسبوك : صوت االنتفاضة

sawtalintifdha@yahoo.com

جالل الصباغ

ــكاب  ــى ارت ــة عل ــدم القتل ــرة أخــرى يُق م
جريمــة جديــدة ويقتلــون هشــام الهاشــمي 
ــه  ــام منزل ــي أم ــي واألمن ــر السياس الخبي
وبــدم بــارد، لينظــم لقافلــة أكثــر مــن 800 

شــاب وشــابة اغتالتهــم أيــادي المليشــيات 
دون حســاب، فالمليشــيات والقتلــة هــم 
مــن يحاســبون وال احــد يحاســبهم، ألن 

الدولــة هــي المليشــيات والمليشــيات هــي 
ــة! الدول

مــرة أخــرى ســيظهر رئيــس الــوزراء 
مصطفــى الكاظمــي كمــا ظهــر مــن قبلــه 

المالكــي والعبــادي وعبــد المهــدي ليشــكل 
لجنــة تحقيقيــه وتنتهــي الى ال شــيء كحال 
مئــات اللجــان التــي شــكلت فــي حــوادث 

انــه  ســيصرح  أخــرى  ومــرة  متشــابه 
يعمــل بجــد كمــا صــرح مــن قبلــه، علــى 
حصــر الســاح بيــد الدولــة ومحاربــة 
الخارجيــن عــن القانــون، لتنتهــي االمــور 
الــى حصــر المزيــد مــن الســاح بيــد 
ــن  ــب الخارجي ــة وتنصي المليشــيات والقتل
ــة وسياســية! ــادات امني ــون كقي عــن القان

مــرة أخــرى يفجــع العراقيــون بحــادث 
آخــر، ومــا أكثــر الحــوادث فــي بــاد 
المــوت والعصابــات والقتلــة. وكل مــن 
ــم  ــم وجرائمه ــم وقتله ــن نهبه ــدث ع يتح
لهشــام  حــدث  كمــا  المــوت  فمصيــره 

الهاشــمي.
ال خــاص للجماهيــر فــي العــراق اال 
بالخــاص مــن أحزاب اإلســام السياســي 
وشــركاؤهم مــن الطائفييــن والقوميــن، ال 
ــام  ــذا النظ ــن ه خــاص إال بالخــاص م
المتعفــن الــذي يعتــاش علــى الدمــاء، فــكل 
هــؤالء الحثــاالت والســفلة مســؤولين عــن 
ــم التــي حدثــت وتحــدث بحــق  كل الجرائ

المطالبيــن بالحريــة والعيــش الكريــم.
المحاصصــة  لدولــة  والعــار  الخــزي 
ــة، والمجــد كل المجــد   والمليشــيات والقتل
ــم  ــوا حياته ــن دفع ــه الذي للهاشــمي  ورفاق
ــوص  ــه اللص ــة  بوج ــول الحقيقي ــا لق ثمن

والرعــاع.

هشام اهلامشي ليس األول ولن يكون األخري!


