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 الحرية لكل معتقلي االنتفاضة في سجون
السلطة و ميليشياتها

صوت االنتفاضة
تصدر عن الجامهري املنتفضة يف ساحة التحريرالعـدد 173                                                                                       السبت  2020/4/25 

يجب اطالق سراح جميع معتقلي االنتفاضة فوراً وبدون شروط

طاحونة العنف االسري ستستمر بالدوران ما لم نوقفها
احدثــت حادثــة حــرق ثــم مفارقــة الشــابة مــاك حيــدر الزبيــدي للحيــاة زوبعــة فــي اوســاط المجتمــع العراقــي فــي االيــام القليلــة االخيــرة 

واصبــح موضــوع العنــف ضــد المــراة مــرة اخــرى يتصــدر وســائل االعــام ومواقــع التواصــل االجتماعــي. 
 حيــن اســتيقظت ذاك يــوم علــى خبــر حــرق الشــابة العراقيــة ذات العشــرين مــن العمــر »مــاك« ايقــض الخبــر عنــدي ذاكــرة اليمــة 

مــن طفولتــي كانــت قــد دفنــت فــي طيــات الذاكــرة منــذ اكثرمــن اربعــة عقــود. 
كنــا مجموعــة صغيــرة مــن الصديقــات والجيــران فــي العاشــرة مــن عمرنــا نقضــي بعــض اوقــات العطــل الصيفيــة باللعــب فــي منــزل 

احدنــا باحــد احيــاء بغــداد الجديــدة. 
كانــت لميــاء )االســم مســتعار( صديقــة حنونــة بمامــح لطيفــة وصوتهــا الناعــم اليــزال يــرن فــي ذاكرتــي وهــي تترنــم اغنيــة لعفــاف 
ــاء  ــي فن ــت« ف ــا »احترق ــاء للعــب وفجــاة انتشــر خبربانه ــي لمي ــم تات ــف ل ــام الصي ــذاك. عصــر احــد اي ــت مشــهورة ان راضــي كان

منزلهــا. 
اقيــم عــزاء متواضــع ليوميــن اوثاثــة ثــم انشــغل كل بحياتــه وانتهــى الموضــوع. لــم افهــم انــذاك ماحصــل ولــم اعــرف اســباب انتحارها 

ولكــن كنــت اعلــم بســوء معاملــة زوجــة ابيهــا لهــا وتــرك رحيلهــا فراغــا وخدشــا فــي داخلــي لــم اكــن اعيــه انــذاك. 
ــف االســري واالضطــراب  ــا العن ــة مــن ضحاي ــاء طفل ــت لمي ــة، فكان ــي العائل ــف واالســاءة مــن الذكــور ف ال يشــترط ان يكــون العن
العائلــي ولكــن هــذا العنــف لــم ياتــي مــن أب اوأخ اوعــم )علــى االقــل ليــس مباشــرة حســب علمــي( ولكــن مــن امــراة كانــت بمثابــة 
الوالــدة لهــا )زوجــة االب(، والبــد ان زوجــة االب هــي نفســها كانــت ضحيــة للعنــف واالســاءة مــن المجتمــع الذكــوري فمــن المعــروف 
بــان ضحايــا العنــف هــم انفســهم غالبــا مــا يعانــون مــن التكيــف الســلبي واللجــوء الــى االعمــال العدائيــة ضــد االخريــن وترتفــع لديهــم 

نســب االصابــة باالمــراض النفســية كاالكتئــاب والقلــق واالنتحــار.
العنــف واالســاءة ضــد المــراة والطفــل االنثــى يبــدأن حتــى قبــل والدتهــا، )فالمجتمــع الذكــوري يذكــر المــراة الحامــل بجنيــن انثــى بــان 
مولودهــا المرتقــب نقطــة ضعــف لهــا وغالبــا مــا تقابــل ام الجنيــن االنثــى بالرثــاء لهــا بــدال مــن االطــراء والتهانــي التــي تنالــه المــراة 
الحامــل بذكــر(، وان لجــوء الفتــاة الــى االنتحــار فــي معظــم االحيــان هونتيجــة تراكــم ســنوات مــن الظلــم واالســاءة والتعســف بحقهــا 
وليســت وليــدة  اللحظــة فالعــادات والتقاليــد الذكوريــة الرجعيــة تســلب االرادة مــن االنثــى وتهمــش باســتمرار مــن دورهــا ووجودهــا 

وانسانيتها.  
بيــن مقتــل صديقتــي لميــاء ومقتــل مــاك اكثــر مــن اربعــة عقــود واالالف مــن الضحايــا وقصــص االنتحــار والقتــل للنســاء المعنفــات 

فــي العــراق والعالــم. 
ســوف تنتهــي الزوبعــة االعاميــة الحاليــة وتخمــد االصــوات االحتجاجيــة علــى حادثــة مــاك بعــد بضعــة ايــام وكل يرجــع الــى حياتــه 
الطبيعيــة ولكــن جــروح ذوي مــاك ومحبيهــا ســوف لــن تلتئــم وســيترك رحيلهــا اثــرا علــى مقربيهــا يــدوم عشــرات الســنين والعديــد 
مــن التســاؤالت والحيــرة فيمــا اذا كان باالمــكان منــع حــدوث الحــادث، وســوف لــن تكــون مــاك االخيــرة فــي سلســلة ضحايــا طاحونــة 

العنــف ضــد المــراة.
ان االنهــاء بالعنــف ضــد المــراة والطفلــة اليمكــن اال فــي مجتمــع يســوده المســاواة. فــي المجتمــع العراقــي تعانــي الجماهيــر نســاء 
ورجــاال واطفــاال وشــيوخ وخــال عقــود طويلــة مــن االســتبداد والرجعيــة والحــروب المتتاليــة وخاصــة منــذ 2003 وســيطرة قــوى 
االســام السياســي واحزابهــا الطائفيــة التــي باتــت تتنافــس فــي الســباق نحــو القعــر فيمــا يخــص حقــوق المــراة وحرياتهــا. فجــردت 
المــراة مــن ابســط الحقــوق والحريــات وفــرض تراجــع مــادي ومعنــوي جســيم علــى كل المجتمــع وعلــى مختلــف االصعــدة واصبــح 

المجتمــع رهينــة بايديهــا تمــرر بذلــك مصالحهــا السياســية واالقتصاديــة. 
ــى  ــة فخرجــت المــراة بــكل قوتهــا ال اتــت انتفاضــة اكتوبــر لتمثــل انعطافــة تاريخيــة وفرصــة للنضــال مــن اجــل قلــب هــذه المعادل
ســاحات التظاهــر منــذ االيــام االولــى لانتفاضــة كاســرة كل القيــود المفروضــة عليهــا واثبتــت قدرتهــا علــى احــداث التغييــر. علينــا ان 
نلتقــط هــذه الفرصــة التاريخيــة لنعــزز مــن دور المــراة فــي رســم المســتقبل السياســي والدفــع بمســيرتها التحرريــة والمســاواتية بخطــى 



ندين بشدة االعتداء األخير على المنتفضين
في ساحتي الخالني والتحرير

 

مــرة أخــرى قامــت مليشــيا اإلســام السياســي بمســاندة مــن القــوى األمنيــة للنظــام الحاكــم فــي العــراق باعتــداء غــادر واجرامــي 
بحــق المنتفضيــن فــي ســاحتي الخانــي والتحريــر فــي بغــداد وذلــك يــوم الثاثــاء 21 نيســان الجــاري، أدى إلــى قتــل وجــرح 

أكثــر مــن عشــرة منتفضيــن.
تحــاول الســلطة وأجهزتهــا القمعيــة بمثــل هــذه الجرائــم ثنــي المنتفضيــن عــن االســتمرار فــي احتجاجهــم كخطــوة اســتباقية بالضــد 

مــن التحضيــرات النتفاضــة عارمــة بعــد رفــع الحضــر الصحــي بســبب كورنــا.
ــا بالشــجار  ــاء ووصفه ــوم الثاث ــت ي ــي حصل ــة الت ــة اإلجرامي ــداد حــول هــذه الحادث ــات بغ ــرات عملي ــا نرفــض بشــدة تبري  إنن
البســيط بيــن المنتفضيــن وأصحــاب المحــات القريبــة مــن المنطقــة، نعتبــر هــذا التبريــر اســتخفاف ومشــاركة فــي إراقــة دمــاء 
الشــباب المتواجديــن هنــاك، وهــو جــزء مــن حمــات التشــويه المســتمرة علــى االنتفاضــة والمنتفضيــن منــذ انطاقهــا ولغايــة أالن.
نديــن بشــدة هــذا االعتــداء ونتضامــن مــع عوائــل الضحايــا ونتمنــى التعافــي العاجــل للجرحــى، ونؤكــد انــه لــن ينــال مــن عــزم 
وثبــات وصمــود المنتفضيــن فــي مواصلــة احتجاجهــم حتــى تحقيــق مطالبهــم بحيــاة الئقــة قائمــة علــى الحريــة والمســاواة والمتمثلــة 

أوال بإزالــة هــذه الطغمــة القاتلــة والفاســدة.
كمــا وندعــو المنتفضيــن فــي كل ســاحات االنتفاضــة الــى الوقــوف بشــكل موحــد وتاميــن حمايــة ذاتيــة للدفــاع عــن أنفســهم لمنــع 

تكــرر مثــل هكــذا اعتــداءات.
لجنة بغداد

منظمة البديل الشيوعي في العراق
23/4/2020
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العـدد  173     تصدر عن الجماهير المنتفضة في ساحة التحرير     السبت  2020/4/25

صــوت  اإلنتفاضة

STAYHOMEخليك بالبيت

إنهاء الفساد ومعاناة الجامهري مرهون بإنهاء النظام الطائفي - القومي

ثابتــة نحــو االمــام، وذلــك اليتــم اال بالخــاص مــن نظــام االســام السياســي الطائفــي واحزابــه وهــو نفــس الهــدف الــذي اشــعل فتيــل 
انتفاضــة الجماهيــر فــي 1 اكتوبــر 2019.

 فنضــال المــراة للتحــرر والمســاواة فــي هــذه االنتفاضــة الينفصــل عــن نضــال الجماهيــر كلهــا للخــاص مــن ويــات هــذا النظــام، 
ليــس هــذا فحســب، بــل ان االنتفاضــة نفســها التكتمــل مالــم تكــون حريــة ومســاواة المــراة فــي مقدمــة اهدافهــا.

شيرين عبدهللا


