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تصعيد االنتفاضة بعد رفع الحجر الصحي 

األسباب واالهداف واالليات
ــع الحظــر تحــت شــعار »وعــد ترجــع  ــد رف ــة بع ــر وســائل التواصــل االجتماعــي لمظاهــرات مليوني ــرة عب ــت دعــوات كثي انطلق
الثــورة«، ومــن المتوقــع أن يكــون تصعيــدا كبيــرا لعــدة أســباب، منهــا ان الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي البائــس الــذي خرجــت 
ــن  ــيئة للكادحي ــاد األوضــاع الس ــك ازدي ــادس، وكذل ــهرها الس ــول االنتفاضــة ش ــم دخ ــر، رغ ــم يتغي ــر المنتفضــة ل ــببه الجماهي بس
والمعطليــن عــن العمــل بســب الحظــر الصحــي، فضــا عــن االنخفــاض الكبيــر فــي أســعار النفــط الــذي ســتتبعه إجــراءات تقشــفية 
تمــس حيــاة غالبيــة المواطنيــن، والســيما القطــاع العــام، لــذا  مــن المتوقــع ان تشــارك فئــات اجتماعيــة بأعــداد اكبــر ، ومنهــا شــريحة 
العمــال والموظفيــن فــي القطــاع العــام، عــاوة علــى ذلــك المماطلــة والتســويف مــن قبــل الحكومــة، وتكليــف مرشــح لرئاســة الــوزراء 
مــن داخــل المنظومــة السياســية الفاســدة ، واســتمرار االعتــداءات المتكــررة علــى المنتفضيــن المتواجديــن فــي الســاحات، كل هــذا 

أوصــل المنتفضيــن الــى قناعــة ان ألحــل اال بإزالــة هــذا النظــام القمعــي الفاســد.
نتيجة لذلك تكونت حالة جديدة، او باألحرى مستوى اعلى في الصراع ضد قوى اإلسام السياسي الحاكمة.

 يتوجــب ان ال تقتصــر األهــداف كمــا فــي الســابق علــى تحديــد مواصفــات لرئيــس الــوزراء المكلــف تختــاره األحــزاب الحاكمــة 
ويصــوت عليــه البرلمــان المقــاد مــن قبــل قــادة هــذه األحــزاب، بــل ينبغــي  ان تتعداهــا  الــى الهــدف األساســي و اال وهــو اســقاط 
النظــام الطائفــي القومــي المحاصصاتــي الفاســد، وانهــاء سياســته الليبراليــة الجديــدة التــي جــرت الويــات علــى المجتمــع مــن بطالــة 
وافقــار وتهميــش، وطــرح االشــتراكية بوصفهــا بديــا عــن النظــام الرأســمالي الحالــي , الن التحــوالت السياســية الحاليــة ال يمكنهــا 
تحقيــق الحريــة و المســاواة اال بقــدر تطــور  قــوى البروليتاريــا  االشــتراكية فيهــا  بحيــث تنظــم نفســها و تقــدم علــى ثــورة مســتمرة 
ــاة حــرة  ــر حي ــة والمســاوة، ويوف ــى الحري ــم عل ــد قائ ــاء االشــتراكية  أي أنشــاء نظــام سياســي جدي ــة و بن ــة عمالي إلرســاء حكوم

ورغيــدة للجماهيــر.
وللوصــول لهــذه األهــداف البــد مــن اتبــاع اليــات جديــة وعمليــة تتناســب ومســتوى الصــراع الحالــي، تبتعــد عــن العفويــة،  وتنطلــق 
مــن  تنظيــم الجماهيــر ألنفســهم فــي ســاحات االنتفاضــة، فــي مجالــس ثوريــة تنســق فيمــا بينهــا، وتنتخــب مجلــس مركــزي تتفــق 
الجماهيرالمنتفضــة علــى أهدافــه الرئيســية فــي اجتمــاع علنــي وفــق رؤيــة سياســية  تخــدم المصالــح الطبقيــة للعمــال، وتكــون لــه 
صاحيــات تشــريعية وتنفيذيــة، ويمكــن عــزل أي منــدوب فيــه إذا خالــف البرنامــج المتفــق عليــه فــي اجتمــاع عــام وعلنــي للجماهيــر، 

وتعميــم هــذا النمــوذج فــي االحيــاء الســكنية وأماكــن العمــل والجامعــات.
بهــذا ســوف تســتلم الجماهيــر الســلطة تدريجيــا ويــزداد انعــزال أحــزاب الســلطة المتحكمــة فــي مقاديــر البــاد، كمــا تســمح هــذا االليــة 
ــادة  ــم تســاهم بشــكل فاعــل لحــد االن بســب عفويــة االنتفاضــة وعــدم وجــود قي أيضــا بانضمــام قطاعــات واســعة مــن المجتمــع، ل

ورؤيــة سياســية واضحــة، وهنــا ســتتحول االنتفاضــة الــى ثــورة وتنتصــر وتحقــق أهدافهــا. 
اذن الحركــة بحاجــة الــى أن  تكــون متمحــورة حــول السياســة و ان تكــون منظمــة و تقــرر و تقــدم علــى تشــكيل المجالــس الثوريــة  

بمثابــة أداة حكــم و ســلطة فــي كل مــكان.

سالم األخضر
يجب اطالق سراح جميع معتقلي االنتفاضة فوراً وبدون شروط
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صــوت  اإلنتفاضة

STAYHOMEخليك بالبيت

إنهاء الفساد ومعاناة الجامهري مرهون بإنهاء النظام الطائفي - القومي

  لو وصلت مالك الزبيدي الى دور ايوائنا لما كان هذا مصيرها 
ــدة مــن آالم الحــروق  ــام عدي ــاة اي ــي الســيدة مــاك الزبيــدي بعــد معان ــة االجــرام الذكــوري واالرهــاب العائل ــاة ضحي غــادرت الحي
التــي فرضهــا عليهــا زوجهــا المجــرم محمــد المياحــي وعائلتــه المســاندة لــه. ولــو كان لديهــا قــدرة الوصــول الــى دور ايــواء منظمــة 
حريــة المــرأة فــي العــراق لمــا كان مصيرهــا المــوت حرقــا وتعذيبــاً. اذ ان منظمتنــا كانــت قــد انشــأت شــبكة مــن دور االيــواء للنســاء 
بالــذات النقاذهــن مــن ظــروف التهديــد واالرهــاب والقتــل والعنــف النفســي، لمعرفتنــا ويقيننــا بــان نســاء العــراق ســتظل تعيــش فــي 

ظــل حكومــات متعاقبــة تنحنــي اجــالالً للذكوريــة والعشــائرية المجرمــة علــى حســاب كرامــة وســالمة النســاء.
ــاة مــاك  ــس معان ــي نف ــت تعان ــى كان ــة انث ــارب مــن تســعة مئ ــا يق ــذت م ــد انق ــي العــراق ق ــة المــراة ف ــواء منظمــة حري ان دور اي
الزبيــدي، ممــن طفــح بهــن الكيــل وتجــرأن ورفضــن العنــف والتســلّط والعنجهيــة الذكوريــة، وهربــن مــن منازلهــن فــي ظلمــات الليالي 
ووصلــن الــى دور ايوائنــا حيــث حافظــن علــى كرامتهــن االنســانية وعلــى ســامتهن الجســدية، وفــي كثيــر مــن الحــاالت تلقيــن تعليمــا 

وثقافــة ووعيــا سياســياً جعلهــن نقاطــاً مضيئــة فــي مجتمــع يعتــز بهــن.
الــى جميــع نســاء العــراق: ال تستســلمي الــى تعنيــف زوجــك واســرتك او اســرة زوجــك، بــل غــادري معتقلــك وتوجهــي الــى دور 

األمــان، دور حمايــة المــرأة وايوائهــا فــي منظمــة حريــة المــرأة فــي العــراق.
ولعــل حادثــة مقتــل الســيدة مــاك الزبيــدي افضــل دليــل علــى دوافــع الحكومــة المســتقيلة لغلــق منظمتنــا وكذلــك مســاعيها الخائبــة 
لحــّل منظمتنــا؛ وذلــك ألن منظمــة حريــة المــرأة فــي العــراق ال ترضــى بــان تكــون النســاء ضحايــا االجــرام الذكــوري والعشــائري، 
ــا مــن الحكومــات الذكوريــة  وتأخــذ نصــاب االمــور بيدهــا وتنقــذ النســاء مــن المــوت المحقــق مــن دون ان تنتظــر موافقــات او أذن
ــا  ــي يمثله ــة والت ــة الحاكم ــة المؤسســة العشــائرية والذكوري ــام ذكوري ــت تنبطــح ام ــات الســابقة كان ــع الحكوم ــة، اذ ان جمي المتعاقب

الرجــل فــي بيتــه ويســمح لعائلتــه ايضــا ان تقتــص مــن الزوجــة التــي »يمتلكهــا« معــه.
ــادي  ــه االي ــه تشــريع خجــول عجنت ــى شاشــات االعــام، فان ــه معظــم المنظمــات النســوية عل ــب ب ــذي تطال امــا بالنســبة للتشــريع ال
الذكوريــة عشــرات المــرات بحيــث جردتــه مــن اهــم نقطــة طالبنــا بهــا، اال وهــي دور ايــواء للنســاء تديرهــا منظمــات نســوية. وكان 
جــواب المشــّرعين بــان العــراق ال يوجــد فيــه عنــف خــاص بالمــرأة، ولذلــك رفضــوا تســميتها بــدور ايــواء للمــرأة، وجعلوهــا دور 

عين الذكورييــن. ايــواء للجميــع وبشــكل عــام، وهــي هــذه ممارســات المشــّرِ
قلوبنــا تدمــى للجريمــة المرتكبــة ضــد مــاك الزبيــدي ونطالــب بمحاكمــة زوجهــا واســرته بتهمــة القتــل مــع ســبق االصــرار، او علــى 
اقــل تقديــر التحريــض علــى القتــل. ولــن نتوقــف عــن نضالنــا النســوي الــى ان ينالــوا عقابهــم. ونطالــب مــن الحكومــات القادمــة ان 
تمــارس واجبهــا بحمايــة المرأة-المواطنــة عوضــاً عــن تعنيفهــا بغلــق دور االيــواء الوحيــدة التــي تقبــل النســاء مــن دون قيــد او شــرط 

او امــر مــن المحكمــة.
عاشت المرأة في العراق حرة كريمة عاشت ماك الزبيدي خالدة في ذاكرة المجتمع العراقي

منظمة حرية المرأة في العراق 20 نيسان 2020


