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 الحرية لكل معتقلي االنتفاضة في سجون
السلطة و ميليشياتها

صوت االنتفاضة
تصدر عن الجامهري املنتفضة يف ساحة التحريرالعـدد 200                                                                                        الجمعة 2020/5/22 

 املاركسّية ليست عصا مدّرس تُشري إىل ما وراء التاريخ ،  وإّنا

 هي تحليل اجتامعي لألساليب التي تنتهجها العملّية التاريخّية

يف مسريتها الحقيقّية

        قضايا ساخرة

“تحريرالقدس”
تــكاد ال توجــد قضيــة فــي العالــم العربــي 
يٌتاجــر بهــا مثــل القضيــة الفلســطينية، فقــد 
اضحــت هــذه القضيــة ذات شــأن بالنســبة 
لألنظمــة الحاكمــة فــي المنطقــة، وأي نظام 
ــي  ــد ان يســتمر ف ــي يري ــوري وقمع دكتات
ــاه  ــن قضاي ــعبه« ع ــي »ش ــاء، او يله البق
الحياتيــة، او ان يصــرف األنظــار عــن 
الواقــع البائــس والمــزري التــي تعيشــه 
هــذه الشــعوب، فأنــه يلجــأ إلبــراز القضيــة 

الفلســطينية.

كان صــدام حســين أحــد أبرز هــؤالء القادة 
ــا،  ــى بحــب فلســطين وتحريره ــذي تغن ال
فعندمــا اشــتد وقــع الحصــار، وبــدا األفــق 
عــن  بمقوالتــه  صــدام  خــرج  يضيــق، 

الشــوارب«  تهتــز  »شــوكت  فلســطين 
و«مســرى الرســول مــا يســوى« و »خلي 
تصريــف  أراد  گاع”،  وصلــة  ينطونــا 
ازمــة خانقــة تمــر بنظامــه، فلــم يجــد غيــر 

ــطين. ــة فلس قضي

بعــد احــداث 2003 خفــت بريــق هــذه 
وميليشــيات  فصائــل  وقامــت  القضيــة، 
مســلحة بقتــل الفلســطينيين فــي العــراق 
وتهجيرهــم، بذريعــة دعمهــم لإلرهــاب 
وحبهــم لصــدام، وبعــد اســتتباب االمــر 
ــة  ــى دف ــتيالئها عل ــيات واس ــذه الميليش له
ــلب  ــب والس ــات النه ــدأت عملي ــم، ب الحك
الفســاد  وبــات  البــالد،  ثــروات  لــكل 
والمــوت والتهجيــر ســمات أساســية لفتــرة 
حكمهــم، ومــر المجتمــع بأصعــب اوقاتــه، 
فخرجــت الجماهيــر بانتفاضــة عارمــة، ال 
ــات  ــذه العصاب ــتمرة؛ ارادت ه ــت مس زال
أزمتهــا  تصــّرف  ان  والميليشــيات 

وتحــرف األنظــار، فلــم تجــد غيــر قضيــة 
فلســطين، رغــم الكــره الكبيــر الــذي يكنــوه 
القضيــة  ســخافة  ورغــم  للفلســطينيين، 
ــه ال  ــر القــدس« اال ان واســتحالتها »تحري
بــأس فــي اشــغال النــاس، والحفــاظ علــى 

تابعيهــم. والءات 

ان االســتعراضات العســكرية للميليشــيات، 
ورفــع صــور قــادة مــن هنــا وهنــاك، 
حــول  العــام  الــرأي  اشــغال  ومحاولــة 
القضيــة الفلســطينية، ان كل ذلــك دليــل 
علــى ان هــذا النظــام يمر بأزمــة مصيرية، 
كل  يســتغل  فهــو  لهــذا  وجــود،  ازمــة 
قضيــة ليلعــب بهــا علــى مشــاعر النــاس، 
ــب،  ــذه االالعي ــت ه ــر وع اال ان الجماهي
ــق  ــم يب ــؤالء، ول ــن ه ــا م ــت ايديه ونفض

ــل. ــق الرحي ــر طري ــم غي امامه

                         طارق فتحي
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صــوت اإلنتفاضة

STAY                HOME

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

عطش الفرات وجفت االثداء  وبكى النخيل وشحت االنواء 
هذا العراق فواجع وحرائق ومصائب سوداء 

ولصوصه يتقلدون مناصبا   السارقون بالدنا اجراء 
ومطالبا بحقوقه فجوابه    القنص والتعذيب وااللغاء 

والبصرة الفيحاء شح نخيلها    والناس قد نزلت بهم نكباء 
وشبابنا عزم يفيض ونهضة    نحو العلى بيض القلوب اصالء 

انتم اباة الضيم في ارجائنا   مستبسلون   صواعق أكفاء
يا شعب هاك من الرجال نماذجا   ويتفاخرون بانهم عمالء

                                  حمزة خطار

االنتفاضة ودور المرأة
مــن النقــاط المفصليــة التــي ميــزت انتفاضــة اكتوبــر عــن غيرهــا مــن االحتجاحــات واالنتفاضــات علــى واقــع الحيــاة االجتماعيــة 
مشــاركة النســاء بشــكل فاعــل وجوهــري ليؤشــر علــى ميــزة مهمــة تمثلــت باالحتجــاج علــى واقــع المــرأة فــي المجتمــع ومــا تمثلــه 

مــن ثقــل فــي الواقــع السياســي واالقتصــادي واالجتماعــي.
لقــد مثلــت مشــاركة المــرأة فــي االنتفاضــة التحــول النوعــي والكمــي فــي زخــم التظاهــرات، كونــه اشــر لثــورة مجتمعيــة حقيقيــة 
تمثلــت باالعتــراض علــى ســلب المــرأة دورهــا فــي الحيــاة ووضعهــا تحــت الوصايــة الذكوريــة، اســتنادا لقيــم باليــة عفــا عليهــا 

الزمــن.
 لقــد جســدت المــرأة خــالل احــداث انتفاضــة اكتوبــر انهــا ليســت جــزئ جوهــري وفاعــل فحســب بــل انهــا جــزئ بنيــوي مــن تركيبــة 
االنتفاضــة وبدونهــا لــن تاخــذ الثــورة افقهــا النظــري والعملــي لتحقيــق اهدافهــا المتمثلــة بتغيــر النظــام وتحقيــق ســلطة الجماهيــر 

المنتفضــة .
    عاش الثوار... عاشت الثورة.

مناف حميد


