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 الحرية لكل معتقلي االنتفاضة في سجون
السلطة و ميليشياتها

صوت االنتفاضة
تصدر عن الجامهري املنتفضة يف ساحة التحريرالعـدد 186                                                                                        الجمعة 2020/5/8 

 على الدولة إرساء نظام صحي عام عصري ومتطور يوفر الخدمات
ً الصحية والوقائية والرعاية االجتماعية للجميع مجانا

ــن إذا  ــع معي ــم واخــاق مجتم تتراجــع قي
فيــه،  االقتصاديــة  األوضــاع  انتكســت 
هــي  للمجتمعــات  المعيشــية  فالحالــة 

االخــاق. لقضايــا  األســاس  المعيــار 
الســلطة  االمريكيــون  ســلم  ان  ومنــذ 
والحكــم بيــد قــوى اإلســام السياســي، 
واألخــاق  القيــم  منظومــة  تراجعــت 
للمجتمــع، فاإلســاميون هــؤالء ٌهــم شــلة 
مــن النهابيــن واللصــوص، لــم يقدمــوا 
للمجتمــع غيــر الدمار، فتهــاوت األوضاع 
االقتصاديــة، وتــردت الحيــاة بشــكل كبير، 
تفشــت البطالــة بيــن الشــباب، والخدمــات 
الصفــر،  قاربــت  جوانبهــا  كل  فــي 
وكل ذلــك انعكــس بشــكل الفــت علــى 
المنظومــة األخاقيــة للمجتمــع، فصعــدت 
عمليــات  وازدادت  الجريمــة،  نســبة 
ــاب،  ــرقة واالغتص ــف الس ــل والخط القت
والمافيــات  العصابــات  وتكاثــرت 
ــاس،  ــز الن ــي تبت ــع المســلحة الت والمجامي

وعــادت بقــوة مخيفــة العشــائرية.

لقــد اغتــرب االنســان وفضــل العيــش فــي 
عزلــة، وأصبــح ال يســتطيع االنســجام 
مــع محيطــه االجتماعــي، بســبب التحــول 
العميــق فــي مفاهيــم النــاس حــول قضايــا 
ــخ  ــن تاري ــة م ــرة معين ــي فت ــة، فف حساس
هــذا المجتمــع قــارب ان يلغــي العشــائرية 
وكل مفاهيمهــا، بــل ان القوانيــن التــي 
ســنها حــدت بشــكل كبيــر مــن تدخــل 
الديــن وتعاليمــه، وقــد عــاش هــذا المجتمع 
ســنوات ازدهــار، بمعناهــا االقتصــادي 
ــث  ــكل حثي ــاد بش ــه ع ــي، لكن واالجتماع
الــى أفــكار القــرون الوســطى الظاميــة، 
بســبب األنظمــة السياســية التــي حكمتــه او 

ــا بعــد 2003. ــي جــيء به الت
ــوم،  ــائدة الي ــي الس ــع ه ــاق القطي ان اخ
ــه  ــيرة لدي ــيخ عش ــن او ش ــل دي ــكل رج ف
ــاد ألوامــره بشــكل  ــل وتنق مجموعــة تمتث
بهــذه  المجتمــع  يمــر  وعندمــا  اعمــى، 
الفتــرة فــأن كل الخيــارات الســيئة ســتكون 
حاضــرة، فهــذه االخــاق تمثــل احــط 

مــا يمــر بــه المجتمــع، والســبب الرئيــس 
لتمســك اإلســاميون بهــذه االخــاق، هــي 
ــع  ــن المجتم ــر م ــم كبي ــع قس ــا تٌخض انه
ألرادتهــم، وبالتالــي فأنهــا تديــم ســيطرتهم 
وهيمنهــم علــى المجتمــع، وإذا لــم يتافــى 
المجتمــع اخــاق القطيــع هــذه، فأنهــا حتما 
ــر  ــار، والجماهي ــى االنهي ــه ال ــتؤدي ب س
تافــي  بمهمــة  تقــوم  اليــوم  الواعيــة 
هــذا االنهيــار، وإزالــة هــذه المنظومــة 
ــام  ــس كل النظ ــة، وكن ــامية الحاكم اإلس

األخاقي   الذي  أتوا  به.       

طارق فتحي

انحطاط االخالق في عصر اإلسالم السياسي
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صــوت  اإلنتفاضة

STAYHOMEخليك بالبيت

عاش األول من أيار يوم التالحم األممي للطبقة العاملة

 منع ترسيح العامل يف القطاعني العام والخاص
وتكفل الدولة بتأمني األجور الكاملة

فــي كل أزمــة تمــر بهــا المجتمعــات االنســانية ســواء كانــت سياســية، اقتصاديــة، او اجتماعيــة تثبــت االشــتراكية صحــة مقوالتهــا. 
فــي ظــل الوضــع الراهــن وفشــل النظــام علــى المســتوى السياســي، وفــي ظــل االزمــة االقتصاديــة نتيجــة وبــاء كورونــا وهبــوط 
اســعار النفــط وكل مــا ســبقها مــن أحــداث علــى مــدى ســنوات، مــن احتــراب طائفــي وغيــاب ســلطة القانــون، خلــق وعيــا اجتماعيــا 
ــاس  ــود الن ــم ان وج ــة، نع ــة والمدني ــدم والحداث ــيرة التق ــي مس ــواطا ف ــد ان قطــع اش ــي، بع ــع العراق ــى المجتم ــا عل ــدا وغريب جدي
االجتماعــي هــو مــن يحــدد وعيهــم وليــس الوعــي مــن يحــدد وجــود النــاس االجتماعــي، مقولــة عظيمــة لماركــس تلقــي بظالهــا 

االن علــى المرحلــة الراهنــة.
 لقــد تداولــت وســائل التواصــل االجتماعــي مؤخــرا فيديوهــات لاعتــداء والتهجــم علــى اشــخاص بحجــة القيــم والمفاهيــم العشــائرية 
والدينيــة، متناســين أن كل القيــم والمفاهيــم االخاقيــة وجــدت لتكــون اطــارا فكريــا وعقديــا لحمايــة حيــاة االنســان وكرامتــه، وان 

الحيــاة االنســانية اثمــن مــا فــي هــذا الوجــود.
 ان هــذا الوعــي خلقتــه ظــروف ماديــة تتمثــل بغيــاب ســلطة القانــون، وتــردي الوضــع االقتصــادي لشــرائح واســعة مــن المجتمــع، 
ــى  ــت ال ــة للقطــاع الخــاص وتحول ــة هــي تابع ــر المؤسســات التعليمي ــي، اذ ان اكث ــردي المســتوى التعليمــي والثقاف ــا ت يضــاف له
دكاكيــن لجمــع االمــوال، دون أن تكــون معنيــة بتقديــم مــادة علميــة تثــري الحيــاة االنســانية، ناهيــك عــن المؤسســات الثقافيــة التــي 
بــدل ان تجســد القيــم التــي تعلــي مــن قيمــة االنســان تحولــت الــى مجــرد ابــواق لتمجيــد الســلطة، واصبــح الفــن الــذي مــن المفتــرض 
ان يقــدم صــورا الحتــرام االنســان باعتبــاره محــور هــذا الوجــود اصبــح وســيلة لنشــر العنــف وتمجيــد قيــم باليــة عفــا عليهــا الزمــن 

وفقــدت شــروط بقائهــا.
ــاة االنســانية بشــكل مباشــر بالتالــي فــان هــذه   لقــد قامــت ثــورة اكتوبــر كنتيجــة لــكل هــذه االوضــاع المأســاوية التــي تمــس الحي
االنتفاضــة امــر فرضتــه ظــروف المرحلــة وطبيعــة الوجــود االجتماعــي، ولــن تتوقــف هــذه االنتفاضــة حتــى تحقيــق اهدافهــا بخلــق 

حيــاة انســانية كريمــة.
 المجد والخلود لشهداء ثورة اكتوبر والخزي والعار للقتلة المجرمين.

                                                             عاشت الثورة... عاش الثوار
مناف حميد

انتفاضة أكتوبر... االسباب والغايات


