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النتخابات أم 
االحتجاجات؟!

من أين تبدأ 
عملية التغيير؟
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مقابلة جريدة )إلى األمام( مع سمير 
عادل حول سياسة الحزب تجاه 
االنتخابات المزمع تنظيمها في 
شهر أكتوبر المقبل والتباين بين 

شعاره )ال لالنتخابات...وال للعملية 
السياسية( وسياسة المقاطعة

إلــى األمــام: وضــح الحــزب الشــيوعي العمالــي العراقــي موقفــه ممــا ســميت 
باالنتخابــات المبكــرة التــي ســتنظم فــي شــهر اكتوبــر المقبــل، والســؤال الــذي يــدور 
اليــوم: أال يتطابــق موقفكــم مــع موقــف األحــزاب والقــوى السياســية التــي أعلنــت 
ــك  ــح المطل ــاد عــاوي وصال ــدى الصــدر وجماعــة اي ــل مقت ــات مث ــة االنتخاب مقاطع

ــرى؟ ــة اخ ــي ومجموع ــزب الشــيوعي العراق والح
ســمير عــادل: ليســت هنــاك ايــة مقارنــة بيــن موقفنــا وبيــن مواقــف االحــزاب والقــوى 
ــاء عمــر  ــى انه ــر ال ــن أن تدعــو الجماهي ــرق بي ــاك ف ــا. هن ــي ذكرته ــة الت البرجوازي
ــاء  ــق إنه ــليحها بأف ــعة وتس ــة واس ــة جماهيري ــم حرك ــر  تنظي ــية عب ــة السياس العملي
ــق  ــا المنبث ــال بديله ــا وإح ــة له ــة الداعم ــوى القومي ــي والق ــام السياس ــلطة اإلس س
ــوى  ــن الق ــدد م ــا ع ــي اعلنته ــة الت ــذه المرحل ــي ه ــة ف ــة المقاطع ــن سياس ــا، وبي منه
ــة  ــاز. المقاطع ــة بامتي ــة انتهازي ــة سياســة برجوازي ــا أي المقاطع السياســية، ونعتبره
تعنــي الجلــوس فــي البيــت، تعنــي انتظــار هــؤالء المجرميــن واللصــوص فــي اعــادة 
المشــهد السياســي علينــا، تعنــي اتخــاذ موقــف الامبــاالة تجــاه مــا تحوكــه هــذه القــوى 
ــو قاطعتهــا ٩٥٪  ــى ل ــت نتيجتهــا حت ــاً كان ــات أي ــف الكواليــس. واالنتخاب الفاســدة خل
مــن الجماهيــر، فالقــوى الفاســدة تعتبرهــا شــرعية. علينــا تحويــل يــوم االنتخابــات الــى 

ــة السياســية(.  ــات.. ال للعملي ــول لهــم )ال لانتخاب ــدة، ونق ــر جدي انتفاضــة اكتوب
إن المعضلــة األساســية فــي انعــدام األمــن واألمــان وانفــات عيــار الميليشــيات وتفاقــم 
اوضــاع الفقــر والبطالــة والفســاد والهجمــات المنظمــة علــى األبــراج الكهربائيــة 
العمليــة  ســببها  هــي  المستشــفيات واالغتياالت...الــخ  أحــراق  وافتعــال حــوادث 
السياســية. ودون انهــاء عمــر العمليــة السياســية وترحيــل هــذه الجماعــات المتســلطة 
بقــوة المليشــيات علــى رقــاب الجماهيــر الــى كهــوف العصــر الحجــري فــا حديــث 
عــن أي امــن واســتقرار وحتــى الحــد االدنــى للمعيشــة فــي مجتمــع يتوفــر فيــه ابســط 

ــة.  ــاة االدمي ــات الحي مقوم
إلــى األمــام: ولكــن كيــف إن المقاطعــة هــي سياســة برجوازيــة انتهازيــة فــي هــذه 

المرحلــة، اال تفصــل اكثــر لنــا كــي يكــون واضحــا عنــد المتابــع؟
ســمير عــادل: أن جميــع القــوى التــي أعلنــت مقاطعتهــا لانتخابــات هــي جــزء مــن 
العمليــة السياســية، وجــزء فاعــل ونشــط فــي إضفــاء الشــرعية علــى العمليــة السياســية 
منــذ تأسيســها وإرســاء دعائمهــا مــن قبــل االحتــال. فبــدءاً مــن مجلــس الحكــم الــذي 
غالبيــة المقاطعيــن لهــا هــم كانــوا أعضــاء فيــه،                 التتمــة )ص3(...
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بعــد عقديــن مــن االحتــال األمريكــي ألفغانســتان، قــررت اإلدارة األمريكيــة 
ــن  ــة م ــر الفصــول دموي ــي أكث ــتان.  وبانســحابها، تنه ــن افغانس االنســحاب م
ــال  ــة وحــروب االحت ــه الحــروب األهلي ــذي مزقت ــد ال ــذا البل ــي ه ــا ف تاريخه
ــا  ــكا وبدعــم مــن حلفائه ــرن المنصــرم أو أمري ــي الق ســواء أكان للســوفييت ف
خــال العقديــن الماضييــن. بيــد انهــا ترميــه ألنيــاب اكثــر المنظمــات وحشــية 
فــي تاريــخ البشــرية لتبيــن للعالــم للمــرة االلــف ان ادعاءاتهــا بكــون حروبهــا 
مــن اجــل »حقــوق االنســان«، »الحريــات«، »الديمقراطيــة«، و«تمتــع 
ــب وقحــة وقبيحــة. ــا هــي إال أكاذي ــا م ــاده« و...غيره ــروات ب المواطــن بث

ــت  ــات وحرم ــدارس البن ــان م ــت طالب ــار، اغلق ــل والدم ــى القت ــة ال باإلضاف
ماييــن الفتيــات مــن اكمــال دراســتهن، وحّرمــت خــروج النســاء اال بصبحــة 
ــوم االول. إن الهــروب  ــة مــن الي ــن رجعي ــر القواني »محــرم«، وفرضــت اكث
ــدان المجــاورة  ــى حــدود البل ــاع والمرضــى ال ــاس الجي ــن الن الجماعــي لمايي
مثــل باكســتان وإيــران التــي اوصــدت االبــواب بوجههــم هــو أمــر يبعــث علــى 

ــام فــي آن واحــد.  ــم والســخط والغضــب الت الحــزن واالل
ــق  ــل تحقي ــن اج ــو، وم ــي النات ــا ف ــة وحلفائه ــدة االمريكي ــات المتح ان الوالي
اســتراتيجية هيمنتهــا علــى العالــم، وتحــت عنــوان »الحــرب علــى الشــيوعية« 
إبــان الحــرب البــاردة تــارة، واخــرى تحــت عنــوان »الحــرب علــى اإلرهــاب« 
تــارة أخــرى، قامــت بشــكل مباشــر بتهيئــة االرضيــة لانحطــاط والدمــار 
ــي  ــتقرار السياســي ف ــور االقتصــادي و إشــاعة عــدم االس االجتماعــي والتده
افغانســتان، وقــد تــم هــذا عبــر تقويــة الجماعــات اإلرهابيــة.  إن مــا وصلــت 
إليــه أفغانســتان اليــوم بتأهيــل و إعــادة حركــة طالبــان مــن جديــد إلــى المشــهد 
السياســي، واقامــة بلــد متهالــك فــي جميــع االصعــدة، وغيــاب كل اشــكال 
ــة  ــات المتحــدة األمريكي ــاة إنســانية هــو جــزء مــن سياســة الوالي مقومــات حي
ــد العالمــي.  ــى الصعي ــر أولوياتهــا واســتراتيجيتها عل التــي تغيــرت جــراء تغي
ــام االحتــال األمريكــي ألفغانســتان مــن توســيع دائــرة مأســاة ســكانها،  ــد ق لق
ــدام  ــة وانع ــاء بالجماعــات االســامية االرهابي ــاد وابت ــر وعــوز وفس ــن فق م
األمــن والحريــات منــذ القــرن الماضــي. وليضيــف هــذه المــرة، بانســحابها مــن 
أفغانســتان، حلقــة أخــرى مــن حلقــات الكــوارث االنســانية المحدقــة بســكان هــذا 
البلــد، وإتاحــة الفرصــة مــن جديــد لعــودة اكثــر الجماعــات اإلســامية إجراميــة 

بحــق النســاء واالطفــال وكل أشــكال الحريــات اإلنســانية.
إن خطــة انســحاب الواليــات المتحــدة األمريكيــة مــن أفغانســتان، وبعكــس مــا 
تدعيــه الطبقــة الحاكمــة فــي واشــنطن وأقامهــا المأجــورة وأبواقهــا الدعائيــة،  
ليــس لهــا أيــة عاقــة بــأن احتالهــا ألفغانســتان »حقــق أهدافــه« بالنجــاح فــي 
القضــاء علــى اإلرهــاب والقاعــدة، وبــأن الواليــات المتحــدة األمريكيــة والعالــم 

أصبحــا بمنــأى عــن اإلرهــاب. فعلــى العكــس تمامــا، 
التتمة )ص2(...
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إن االنســحاب االمريكــي مــن أفغانســتان ذو صلــة 
والصيــن  روســيا  بــردع  الخاصــة  باســتراتيجيتها 

وتفــوق األخيــرة المتعاظــم.
وعلــى صعيــد آخــر، ان إعــادة طالبــان الــى الســلطة 
باإلســام  الــروح  نفــخ  علــى  ســيعمل  السياســية 
السياســي وإرهابــه علــى صعيــد العالــم، وستشــهد 
وســلب  اإلرهــاب  مــن  جديــدا  فصــا  البشــرية 
الحريــات وقمــع النســاء وشــيوع اكثــر األفــكار عفونة 
ــع  ــال م ــا كان الح ــانية، كم ــة لإلنس ــة ومعادي ورجعي
ظهــور داعــش وإعــان دولتــه المجرمــة فــي ســوريا 

والعــراق.
مــا تخبــره البشــرية المتمدنــة والمتحضــرة اليــوم 

حقيقــة واضحــة أال وهــي: أن القضــاء علــى اإلرهاب 
المتحــدة  الواليــات  أولويــات  مــن  يكــن  ولــن  لــم 
ــاب،  ــك إن االره ــن ذل ــس م ــى العك ــة، عل االمريكي
فــي أغلبــه، صناعــة امريكيــة بالدرجــة االولــى، وان 
ــر العســكرتارية  ــم  امــا عب ــم ويت ــم ت نشــره فــي العال
االمريكيــة واحتالهــا للبلــدان، او عبــر  انقابــات 
عســكرية دمويــة لحلفــاء وأدوات امريــكا فــي العالــم. 
كمــا يثبــت للمــرة األلــف إن أيــة بقعــة مــن األرض، 
إذا مــا وطأتهــا  اقــدام الواليــات المتحــدة االمريكيــة، 
فلــن يعمهابهــا  غيــر الخــراب والدمــار وبعــث اكثــر 

ــخ. ــي التأري اشــكال التوحــش ف
وفــي  العراقــي،  العمالــي  الشــيوعي  الحــزب  ان 

الوقــت الــذي يديــن كل السياســات االمريكيــة فــي 
ــة  افغانســتان، يحمــل المســؤولية السياســية واألخاقي
للواليــات المتحــدة األمريكيــة كدولــة احتــال تجــاه مــا 
آلــت اليــه االوضــاع فــي افغانســتان، ويدعــو القــوى 
ــن  ــا م ــى حكوماته ــط عل ــة الضغ ــة لممارس التحرري
أجــل الشــروع بممارســة سياســة عمليــة تعمــل علــى 
ــات  ــى الحري ــان عل ــة طالب ــاول حرك ــن تط ــد م الح
االنســانية وحقــوق النســاء واألطفــال فــي أفغانســتان.

الحزب الشيوعي العمالي العراقي
١٥ اب ٢٠٢١

من أين تبدأ عملية التغيير؟
نادية محمود :

لمــاذا تســعى الحمــات التــي تدافــع عــن قضايــا النســاء 
ــط  ــا يســمى بالضغ ــى م ــاطاتها ال ــر نش ــي أكث ــوء ف للج
ــى  ــات ال ــدم االلتف ــات وع ــن والبرلماني ــى البرلمانيي عل
االولــى  المصلحــة  صاحبــات  النســاء  وزج  تنظيــم  
والحقيقيــة، وعلــى مســتوى قاعــدي فــي الضغــط علــى 

ــوية؟ ــّن النس ــل مطالبه ــن أج ــة م الدول
يعــود  ســبب هــذا التحــرك للضغــط مــن األعلــى وعــدم 
التحــرك مــن القاعــدة، إلــى وجــود قصــور حقيقــي فــي 
فهــم آليــة التغييــر فــي المجتمعــات، ومنهــا العــراق 
وميليشــيات  فســاد،  الدولــة،  غيــاب  )محاصصاتــي، 

وإرهــاب(. النتــزاع تغييــر معيّــن، يجــب زج قــوى 
عظيمــة، جــادة ومنظمــة، باســتراتيجيات عمــل طويلــة، 
وبقيــادة لهــا رؤيــة واضحــة تعــرف مــا تريــد، بدونهــا... 

ــب. ــق المطال ــن تحقي ال يمك
ــم يشــهد  ــي ل أســفرت انتفاضــة تشــرين، االنتفاضــة الت
ــل، عــن حصــول 200  ــن قب ــراق م ــي الع ــا ف ــل له مثي
الــف محاضــر/ة مــن شــباب العــراق العاطــل عــن العمــل 
علــى راتــب وعمــل مؤقــت بأجــور تعــادل 1٥0 دوالر 
شــهريا ، وبعــد ان قــدم 800 شــاب/ة حياتهــم فيهــا، 
واصيــب وجــرح فيهــا 2٥ الــف شــخص، واختطــف 
مــن اختطــف، واغتيــل مــن اغتيــل. وهــذا هــو المطلــب 
ــب  ــوع عشــرات المطال ــن مجم ــق م ــذي تحق ــد ال الوحي

ــات. ــف المشــارب والطبق ــن مختل ــي رفعــت م الت
مــن اجــل تحقيــق اي هــدف، وانتــزاع اي حــق مــن 
ــة مــن اســفل،  ــم اصحــاب القضي الحكومــة، يجــب تنظي

وبأعمــال  مختلفــة،  وبأســاليب  مختلفــة،  وبأشــكال 
مختلفــة. واالســتفادة مــن بيــن امــور اخــرى، تعبئــة 
أعضــاء مــن البرلمــان، ولكــن ليــس برمانيــي العــراق، 
برمانيــي النهــب والســلب وانتــزاع اكثــر مــا يمكــن مــن 

كعكعــة المنصــب!!
امــا اللجــوء والتركيــز وجعــل كل القضيــة الضغــط 
علــى اعضــاء البرلمــان، وعــدم االلتفــات إلــى اصحــاب 
مــن  المتضرريــن  االساســيين،  االصلييــن،  القضيــة 
الظلــم الواقــع عليهــم، انمــا يعنــي، تــرك المطاليــب 
لمهــب الريــح.  لقــد كان لدينــا لقاءيــن مــع ناشــطتين 
ــادة  ــر الم ــة ضــد تغيي ــن الحمل ــى م ــن: االول ــن حملتي م
ــع ناشــطة  ــل، واالخــرى م ــة الطف ٥7 الخاصــة بحضان
مــن رابطــة الخريجيــن القدامــى 
)مــن اجــل فــرص عمــل او 
ــة(.  ــات االجتماعي االعان
حديــث  فــي  ورد 
كل  )مــع  الناشــطتين 
ــي  ــر لجهودهــن ف التقدي
الحركــة( بــان معظــم 
نشــاطهن كان منصبــا 
ــة" اعضــاء  ــى "تعبئ عل
لضمــان  البرلمــان 
تأييدهــم! ولكــن مــن هــم 
ــان؟  ــاء البرلم ــؤالء اعض ه
هــم أنفســهم مــن يقــف بالضــد مــن مطالــب الحركــة 
النســوية، هــم مــن يقــف ضــد تشــريع قانــون يجــرم 
العنــف المنزلــي، هــم الــذي يســعون بيــن فتــرة واخــرى 
ــون  ــف قان ــامية لنس ــن إس ــودات قواني ــرح مس ــى ط ال
188 الخــاص باألحــوال الشــخصية. لكــن؛ اســتغاال 
ــي الوعــود  ــم الوعــود تل ــدأوا بتقدي ــات، ب ــرة االنتخاب لفت

وبيّنــوا عــن وجههــم المرائــي والــكاذب .
تؤكــد هاتــان الناشــطتان علــى إن الســبب وراء عــدم 
ــة  ــة الحقيقي ــات المصلح ــاء صاحب ــة النس ــن بتعبئ قيامه
فــي المطلبيــن، عــدم قــدرة النســاء علــى المشــاركة فــي 
اي تحــرك، عــدم قدرتهــن علــى مغــادرة بيوتهــن، عــدم 
ســماح ازواجهــن او اباءهــن او اخوانهــن لهــن بمغــادرة 
المنــزل للمشــاركة فــي االحتجــاج، عــدم قدرتهــن علــى 
دفــع نفقــات المواصــات لوصولهــن لمــكان االحتجــاج، 
او الــى التجمعــات او اماكــن االعتصامــات. ان هــذه 
ــي  ــرة وجــادة. اال ان الســبب الحقيقــي برأي ــات كبي تحدي

هــو رؤيــة هــؤالء الناشــطات لعمليــة التغييــر. هــل 
التغييــر يأتــي مــن اعلــى، مــن فــوق؟  اي اســتجداء 

ــا؟ ــع قضيتن ــن م ــى التضام ــن، عل البرلمانيي
 ان نقطــة شــروع التغييــر تبــدأ مــن مــكان اخــر تمامــا. 
ــذا  ــفل، ه ــن االس ــط م ــدي، الضغ ــال القاع ــي النض وه
ــاه كل تجــارب البشــرية الســاعية لتحقيــق  ــا اي مــا علمتن
اهدافهــا. إذ حققتهــا وعلــى امتــداد التاريــخ عبــر النضــال 
"غيــر البرلمانــي" بــل النضــال الواقعــي والقاعــدي. 
بالتأكيــد ان هــذه مهمــة ليســت ســهلة، حيــث ان النســاء 
ابــواب بيوتهــن، ممنوعــات مــن  محجــورات خلــف 
الخــروج مــن المنــزل اال بموافقــة الذكــور فــي االســرة. 
ولكــن ال ســبيل اخــر غيرهــا. ال ســبيل غيــر زج النســاء 
انفســهن بهــذا النضــال مــن اجــل حقوقهــن. ال يمكــن ان 
ــاء  ــب زج النس ــل يج ــاء، ب ــن النس ــة ع ــارب بالنياب نح
انفســهن بهــذه الحــرب مــن اجــل القضــاء علــى فقرهــن 

ــة اطفالهــن. ومــن اجــل حماي
لــذا، مــن اجــل ان نقــوم بحمــات نســوية حقيقيــة يجب ان 
نجيــب علــى ســؤال اكثــر الحاحــا وفوريــة وهــو: كيــف 
يمكــن تحطيــم جــدار االبويــة الــذي مــا فتــأ يرتفــع بوجــه 
النســاء؟ كيــف نكســر االبــواب لتتمكــن للنســاء الخــروج 
ــوت  ــي البي ــاء ف ــر النس ــن؟ ان حج ــن حقوقه ــاع ع للدف
ــع.   ــع نصــف المجتم ــل قم ــن اج ــة م ــتراتيجية ناجح اس
ــا  ــاركة فيه ــوة للمش ــارة، ودع ــود جب ــى جه ــاج ال ويحت
ــاء سياســة الحجــر  ــن اجــل انه ــع النســاء، م الرجــال م
االجتماعــي علــى النســاء. سياســة اقصاءهــن، وابعادهــن 
عــن المشــاركة فــي ان يكــون لهــن دورا فــي تغييــر 

ــن. ــن ومصيره حياته
نحتــاج الــى عمــل هائــل مــن اجــل ان يكــون للمــرأة حــق 
ــذا  ــا. ان ه ــن حقوقه ــاع ع ــزل والدف ــن المن ــروج م الخ
ضــروري وملــح بقــدر اهميــة نضــال النســاء مــن اجــل 

حــق التعليــم فــي اوائــل القــرن المنصــرم.
بــدون اشــراك واشــتراك المطلقــات والمهــددات بســحب 
اطفالهــن مــن احضانهــن، القابعــات فــي البيــوت، غيــر 
القــادرات االن علــى مغــادرة منزلهــن، الن المطلقــة 
ــة  ــر االبوي ــق االوام ــزل، وف ــادرة المن ــا مغ ــق له ال يح
اشــراك  بــدون  المجتمــع!(.  علــى  خطــر  )الُمَطلقــة 
الخريجــات القديمــات والجديــدات، الخريجــات وغيــر 
الخريجــات، المتعلمــات واالميــات، ال يمكــن لنــا ان 

ــا. ــى حقوقن ــل عل نحص

نحتاج الى عمل هائل من اجل ان يكون للمرأة حق 
الخروج من المنزل والدفاع عن حقوقها. ان هذا 
ضروري وملح بقدر اهمية نضال النساء من اجل 

حق التعليم في اوائل القرن المنصرم
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االنتخابات المزمع تنظيمها في شهر أكتوبر المقبل
 ومــرورا بحكومــة عــاوي وثــم الجعفــري وانتهــاًء 
بالمالكــي والعبــادي وعبــد المهــدي وأخيــراً الكاظمــي. 
وجميــع تلــك القــوى تشــعر بــأن نتائــج االنتخابــات 
المقبلــة لــن تحســن مــن حظوظهــم وال مــن ســهمهم 
ــك اتخــذت سياســة المقاطعــة مــن أجــل  بالســلطة. ولذل
ممارســة الضغــوط لتحســين فرصهــا ونيــل نصيــب 
أكبــر. خــذ علــى ســبيل المثــال مقتــدى الصــدر وتيــاره، 
فــكان حتــى قبــل فتــرة يطالب برئاســة الــوزراء، وأوعز 
السياســي وعقــد سلســلة  ادائهــم  لجماعتــه بتحســين 
مــن االجتماعــات مــع خطبــاء الجمعــة التابعيــن لــه 
وهيئتــه السياســية وعبــر اطــاق الفيديوهــات والخطــب 
واالســتعراض الميليشــاتي الميدانــي، اال انــه وصــل 
ــتحوذ  ــا يس ــا كان م ــى م ــر حت ــه سيخس ــة بأن ــى نقط ال
ــه  ــن مقاطعت ــات القادمــة، لذلــك أعل عليهــا فــي االنتخاب
ــط  ــو اضــاف لغ ــادة فه ــبة وكالع ــات. وبالمناس لانتخاب
علــى موقفــه حيــث مــا زال مــا يشــاع ان شــخص مقتدى 
ال يشــارك فــي االنتخابــات بينمــا تيــاره سيشــارك، وفــي 
نفــس الوقــت تقــول دعايــات أخــرى بــأن تيــاره يقاطــع 
االنتخابــات، وهــذه الضبابيــة بالموقــف هــي خطــة 
انتهازيــة للعــودة عــن موقفــه فــي حــال وجــد المشــاركة 
فــي االنتخابــات ســتحافظ علــى امتيازاتــه. نفــس الشــيء 
ينطبــق علــى عــاوي والمطلــك والشــيوعي العراقــي، 
فنصيبهــم ســيكون أقــل بكثيــر مــن االنتخابــات الســابقة. 
وهنــاك عامــل اخــر يلعــب دوره هــو عــزوف الجماهيــر 
ــى التناغــم  ــوى عل ــذه الق ــات، وتحــاول ه عــن االنتخاب
ــان  ــر إع ــي عب ــر، فه ــزاج الجماهي ــع م ــي م والتماش
المقاطعــة تريــد لجــم انحســار المــد التنازلــي لهــا علــى 
ــت  ــس الوق ــي نف ــي، وف ــي واالجتماع ــد السياس الصعي
تقديــم بــراءة ذمــة مــزورة للجماهيــر بأنهــا بريئــة ممــا 
الــت اليهــا االوضــاع السياســية واالمنيــة. انهــا تداعيــات 
االنتفاضــة عليهــا بالرغــم مــن كل النتائــج التــي وصلــت 
اليهــا االنتفاضــة، لقــد قامــت بتعرية كل القوى السياســية 
ــع ال  ــي وض ــا ف ــة ووضعته ــر المقاطع ــة وغي المقاطع
يحســد عليهــا، لذلــك تحــاول القــوى المقاطعــة إلنقــاذ مــا 

يمكــن انقاذهــا فــي الزمــن الضائــع.
إلــى األمــام: يمكــن أن نقــول حتــى تصريحــات ممثلــة 
االنفــات  بــأن  تصــب  باســخارت  المتحــدة  األمــم 
االمنــي وســيطرة المليشــيات ال توفــر مناخــا إلجــراء 

ــة؟ ــرة ونزيه ــات ح انتخاب
ســمير عــادل: علــى طــول تاريــخ العــراق منــذ إرســاء 
العمليــة السياســية بحــراب المارينــز االمريكــي لــم 
يكــون هنــاك منــاخ إلجــراء انتخابــات نزيهــة، وامثــال 
فــي  والبريطانــي  األمريكــي  والســفير  باســخارت 
العــراق وممثــل االتحــاد األوروبــي كلهــم شــهود زور 
ــراق.  ــي الع ــت ف ــي نظم ــات الت ــع االنتخاب ــى جمي عل
وعلــى ســبيل المثــال أنهــم أضفــوا الشــرعية علــى 
أكثــر  تشــارك  لــم  بالرغــم  ايــار 2018  انتخابــات 
مــن 80٪  مــن جماهيــر العــراق فــي االنتخابــات 
امرهــا  فيهــا وعندمــا كشــف  وتــم تزويــر فاضــح 
ــة. ومــع  ــق االنتخابي ــق حرقــت الصنادي ــب التحقي وطل
ــات  ــة باالنتخاب ــك المؤسســات المنافق ــت تل ــذا اعترف ه
وشــرعيتها. أمــا حديــث باســخارت اليــوم وعــدد مــن 
المؤسســات االمريكيــة، عندمــا تصــرح مثــل هــذه 
التصريحــات ألنهــا تعــرف ان االنتخابــات لــن تجلــب 

الــى الســلطة غيــر نفــس القــوى السياســية التــي تتقاطــع 
معهــا، وليــس أمامهــا أي بديــل آخــر. بعبــارة أخرى ان 
جميــع القــوى المحليــة والعالميــة البرجوازيــة متورطــة 
ــراق. االدارة  ــي الع ــات( ف ــة )االنتخاب ــول موضوع ح
المتحــدة  واالمــم  االوروبــي  واالتحــاد  االمريكيــة 
ــات  ــس االنتخاب ــرة. ونف ــات مبك ــت إلجــراء انتخاب هلل
هــذه ســواء كانــت مبكــرة التــي تفصــل بمــدة 7 أشــهر 
ــي فالنتيجــة  ــا األصل ــات بموعده عــن إجــراء االنتخاب
واحــدة. علــى العمــوم لــو أجريــت هــذه االنتخابــات فــي 
ــاج المليشــيات ونفــس  ــأن فــرص اعــادة انت ــر، ف اكتوب
قــوى االســام السياســي الفاســدة هــي أكبــر مــن القــوى 
ــادي .  ــة الكاظمي-الصدر-العب ــا بزعام ــة له المعارض
ان اســتراتيجية نشــر الفوضــى االمنيــة التــي تمارســها 
القــوى المواليــة إليــران نجحــت بإعــادة المشــهد او 
االجــواء االنتخابيــة فــي ايــار 2018، حيــث فشــل 
الكاظمــي فــي حــل المليشــيات أو احتوائهــا، وتقويــض 
النفــوذ االيرانــي عبــر تقويــض نفــوذ تلــك المليشــيات، 
ولــم يســتطع أن يحــرز موطــئ قــدم واحــد علــى 
حتــى  وال  والقضائــي  والقانونــي  األمنــي  الصعيــد 
علــى الصعيــد السياســي. بــل واكثــر مــن ذلــك ان 
ســخرية  محــل  اصبحــت  المســرحية  اســتعراضاته 
لــدى الجماهيــر، فهــو يحــاول بيــن الحيــن واآلخــر 
ــال  ــوم باعتق ــرة يق ــة، م ــة فارغ ــص أدوار بهلواني تقم
احــد قــادة المليشــيات مثــل مصلــح  وغيــره ويثيــر 
ــق ســراحه  ــك يطل ــد ذل ــه وبع ــة حول الضجــة االعامي
خلــف الكواليــس، ومــن جهــة اخــرى يشــارك بمراســيم 
تأســيس الحشــد الشــعبي الــذي اذاقــه األمريــن و مــرغ 
انفــه بالتــراب، او  يعلــن انــه شــكل لجنــة عليــا لمحاربة 
الفســاد مثــل ســلفه عبــد المهــدي وقبلــه العبــادي، ويتــم 
القــاء القبــض علــى الموظفيــن مــن  الدرجــة الخامســة 
ــرف  ــض الط ــن يغ ــي حي ــاد ف ــم الفس ــة بته او السادس
عــن وحــوش الفســاد مثــل العامــري والحكيــم والفيــاض 
والخزعلــي والمالكــي والخنجــر و الحلبوســي وابــو 
وحيــاء  اي خجــل  ودون  ذلــك  كل  ويبــرر  مــازن، 
انــه حقــن الدمــاء ومنــع انــزالق العــراق بالوقــوع 
ــل  ــا جع ــة. ان فشــل الكاظمــي  هــو م بالحــرب االهلي
هــذه االنتخابــات ورطــة بالنســبة للقــوى المقاطعــة 
والقــوى البرجوازيــة الدوليــة. ان شــخصا مثــل نــوري 
ــات  ــة وعملي ــد الطائفي ــم ض ــورط بجرائ ــي المت المالك
فســاد كبــرى وسياســته فــي ســقوط الموصــل، عندمــا 
يدعــو الــى تمســك باالنتخابــات وال يقبــل التأجيــل وال 
يعلــن المقاطعــة، فيعنــي يعــاد انتاجــه وإنتــاج كل مــن 
امثالــه. ان الســلطة البرجوازيــة فــي العــراق التــي 
يقودهــا عــراب سياســة صنــدوق النقــد الدولــي والبنــك 
ــي ازمــة سياســية  ــى الكاظمــي تغــط ف ــي مصطف الدول
ــك االزمــة،  ــات ســوف تعمــق تل ــة، وان االنتخاب عميق
الن الوضــع االقليمــي والدولــي لــن يســمح فــي انتــاج 
ــرف  ــة لط ــت مرجح ــواء كان ــية س ــة سياس ــة معادل اي

ــكا. ــرف امري ــامية او لط ــة االس الجمهوري
إلــى األمــام: اذن مــا هــو البديــل السياســي الــذي 
ــس  ــل، الي ــي البدي ــات ه ــت االنتخاب ــه؟ أليس تطرحون
البديــل  هــو  الجماهيــر  تنتخبــه  الــذي  البرلمــان 

السياســي؟
ســمير عــادل: االنتخابــات هــي آليــة وليــس بديــل. 

ــية  ــة السياس ــخيص المعضل ــيء تش ــل كل ش ــا قب علين
فــي العــراق.  المعضلــة السياســية هــي الصــراع علــى 
ــم  ــا ل ــع اجنحته ــة بجمي ــية. البرجوازي ــلطة السياس الس
ــالة  ــم مس ــراق حس ــال الع ــزو واحت ــذ غ ــتطع ومن تس
الصــراع علــى الســلطة. القــوى الغائبــة فــي الصــراع 
ــة والجماهيــر المحرومــة  المذكــور هــي الطبقــة العامل
التــي تشــكل الغالبيــة العظمــى مــن المجتمــع العراقــي. 
ان انهــاء هــذه المعضلــة لــن يتــم عبــر االنتخابــات 
التــي تنظمهــا نفــس القــوى المســببة لــكل المآســي 
التــي نعانــي منهــا فــي العــراق. وقــد جربــت الجماهيــر 
ــرة  ــات، وكل م ــدة انتخاب ــي ع ــا ف ــا وفرصه حظوظه
تــزداد اوضاعهــا ســوءا وقتامــة علــى الصعيــد الخدمــي 
بــل  السياســي.  واالســتقرار  واالمنــي  والمعيشــي 
ــح  ــت لصال ــات كان ــكل االنتخاب ــا ف ــى العكــس تمام عل
ــر  ــر واكث ــة والتمــادي اكث ــوى الطفيلي ــر نفــس الق تدوي
فــي ظلمهــا وفســادها. آن األوان لوضــع حــد لهــذه 

األوضــاع.
امــا حديثــك عــن البرلمــان، فالبرلمــان ليــس قــدر 
الجماهيــر، انهــا صناعــة برجوازيــة بامتيــاز وطبعــت 
ذهــن الجماهيــر بهــا، ليــس فــي العــراق فحســب، 
ــرارا  ــا م ــد تحدثن ــه. وق ــم برمت ــد العال ــى صعي ــل عل ب
وتكــرار حــول االوهــام التــي تنشــرها البرجوازيــة عــن 
البرلمــان، هنــاك اشــكال اخــرى للحكــم، وعلــى ســبيل 
ــذي  ــودان ال ــي الس ــن ف ــع المهنيي ــة تجم ــال تجرب المث
ــه  ــلطة، فطــرف يمثل ــة بالس ــة واضح ــدث ازدواجي اح
العســكر واالخــر يمثلــه تجمــع المهنييــن. علــى العمــوم 
ان المســالة الملحــة اليــوم هــي انهــاء هــذه الســلطة 
الحاكمــة المقيتــة، انهــاء عمــر العمليــة السياســية، بــدل 
مــن مقاطعــة االنتخابــات والجلــوس فــي البيــت علينــا 
ــى  ــة عل ــات الجاثم ــذه الجماع ــة لطــرد ه ــم حرك تنظي
صدورنــا منــذ غــزو واحتــال العــراق. والســلطة 
التــي نبغيهــا وعلــى الجماهيــر ان تعيهــا هــي ســلطتها 
ــة  ــوص والحرامي ــان للص ــس برلم ــا ولي ــة منه ومنبثق
تشــرع قوانيــن معاديــة لهــا. إن تــوازن القــوى وابــداع 
ــة للســلطة.  ــر هــي مــن تطــرح اشــكال مختلف الجماهي
ــات،  ــى االنتخاب ــرد عل ــة بال ــراق تجرب ــر الع ولجماهي
فقــط  فــي تمــوز 2018 اي بعــد شــهرين  وكانــت 
ــث اشــعلت  ــام، حي ــس الع ــن نف ــار م ــات اي ــن انتخاب م
ــد  ــوب وبع ــدن الجن ــع م ــي جمي ــة ف احتجاجــات عظيم
شــهرين وتحديــدا فــي ايلــول هــرب المحافــظ واعضــاء 
ــت المليشــيات  ــي البصــرة، وهرب ــس المحافظــة ف مجل
ادارة  فــي  تبــادر  لــم  انهــا  اال  مقراتهــم  وحرقــت 
ــياتية  ــوى المليش ــة للق ــت فرص ــا اعط ــة، مم المحافظ
بترتيــب نفســها والعــودة الــى الســلطة فــي المحافظــة. 
علينــا تنظيــم نفــس الحركــة الجماهيريــة العظيمــة 
إليهــا وتحــت شــعار )ال لانتخابــات... ال  المشــار 

ــية(. ــة السياس للعملي
ــة او اللجــان  ــس الجماهيري ــا نطــرح المجال بالنســبة لن
الســلطة،  شــكل  او  السياســي  البديــل  الجماهيريــة 
والمصانــع  والمناطــق  المحــات  فــي  الجماهيــر 
والجامعــات والدوائــر الحكوميــة وغيــر الحكوميــة 
تختــار ممثليهــا، وتشــكل هيئــة ممثليــة إلدارة الســلطة 
ــة  ــق الحري ــا تحقي ــى عاتقه ــع عل ــراق، وتض ــي الع ف

واألمــان. والمســاواة 
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بيان منظمة أمان حول:
أوضاع النساء بعد سيطرة قوات طالبان على افغانستان!

ــرة  ــان م ــول طالب ــد دخ ــدة بع ــة جدي ــم بصدم ــب العال اصي
أخــرى والســيطرة علــى افغانســتان اثــر انســحاب القــوات 
االمريكيــة وحلفائهــا وفــرض حكمــه علــى كافــة المــدن 
ــان  ــة طالب ــوات حرك ــتياء ق ــا. أن اس ــم فيه ــط نفوذه وبس
االرهابيــة الفاشــية علــى أفغانســتان مــرة اخرى، هــو تراجع 
ــى المــرأة  ــد ليــس عل ــه مــن تهدي ــم واإلنســانية لمــا في للعال
ــة.  ــة والمتمدن ــانية والتحرري ــم اإلنس ــكل القي ــا ل ــط وإنم فق
ــام 2001  ــي ع ــتان ف ــي ألفغانس ــزو األمريك ــي الغ ــم يأت ل
ــوم  ــرأة وعم ــى اوضــاع الم اال بتحســن نســبي وبســيط عل
المجتمــع علــى صعيــد بعــض الحقــوق مثــل التعليــم والعمــل 
اال ان الظلــم االجتماعــي واالقتصــادي ظــل يرســخ جــذوره 
فــي ظــل الحكومــة اإلســامية التــي شــكلتها الواليــات 
المتحــدة االمريكيــة مــن الجماعــات والقبائــل المواليــة لهــا. 
وقــد رســخ االحتــال األمريكــي كل أشــكال االنحطــاط فــي 
ــم تتحقــق المســاواة للمــرأة والرجــل  ــي ول المجتمــع األفغان
ولــم يطــرأ اي تحســن اقتصــادي وال اســتقرار سياســي 
ــال  ــزو واالحت ــن الغ ــن م ــوال عقدي ــن ط ــيادة لألم وال س

االمريكيــة  السياســات  ان  اال  ألفغانســتان.   األمريكــي 
ــة  ــدة والمناهض ــات الفاس ــا للجماع ــتان ودعمه ــي أفغانس ف
لمصالــح الجماهيــر ، وفــرت األجــواء إلعــادة طالبــان الــى 
الحكــم . لقــد جربــت النســاء حكــم طالبــان منــذ عــام  1٩٩6 
ــى ابشــع  ــث تعرضــت إل ــي حي ــزو االمريك ــة الغ ــى بداي إل
انــواع االضطهــاد وتجريــد المــرأة مــن أبســط حقوقهــا 
ــاة  ــل والحي ــم والعم ــي التعلي ــاة ف ــات الحي ــانية ومقوم االنس
والرفــاه. وهــا هــو يعــود مــرة اخــرى ليحكــم ويعيــد المــرأة 
لمــا قبــل القــرون الوســطى. ان رجــال افغانســتان يهربــون 
اآلن مــن البــاد قبــل نســاءها، بســبب الذعــر الــذي ينشــره هذا 
التنظيــم االرهابــي. لقــد ســعت النســاء فــي افغانســتان اللواتــي 
ــاة  ــن حي ــن ليعش ــن االخيري ــي العقدي ــة ف ــودا هائل ــن جه بذل
طبيعيــة تليــق باإلنســان، مــن اجــل نيــل التعليــم، والحصــول 
ــدن  ــي والمتم ــه الحقيق ــرن الوج ــل. واظه ــرص عم ــى ف عل
ــن  ــي وم ــم امريك ــان، وبدع ــي طالب ــد، ليأت ــذا البل ــاء ه لنس
اجــل مصالــح الواليــات المتحــدة، بإعــادة اوضــاع الماييــن 
المجتمــع الــى حيــاة الكهــوف تحــت حكــم هــذا التنظيــم. فهــل 

مــن يثــق بسياســات امريــكا وادعاءاتهــا بالديمقراطيــة، 
وحمايــة الحريــات او حقــوق االنســان، وتاعبهــا بمصائــر 
الشــعوب، كمــا فعلــت فــي افغانســتان وغيرهــا مــن الــدول، 
حيــث ســلمت مصيــر الماييــن ورقابهــم الــى هــذا التنظيــم 
االرهابــي. نحــن كحركــة نســوية نعبــر عــن ســخطنا عمــا 
مــا تتعــرض لــه الجماهيــر فــي تلك البقعــة واللعــب  بمصير 
ــا ســواًء أكان بانســحاب  ــا واطفاله ــا وبناته نســائها ورجاله
االمريــكان او دخــول طالبــان. تدعــو منظمــة امــان جميــع 
المنظمــات النســوية والتحرريــة والمناصــرات والمناصرين 
ــان والضغــط  ــم إلدانــة حكــم طالب لحقــوق المــرأة فــي العال
ــة الحكومــات مــن اجــل محاصــرة هــذا النظــام،  ــى كاف عل
ومعاقبتــه، ودعــم نســاء ورجــال افغانســتان للخــاص مــن 
حكــم هــذا التنظيــم االرهابــي. مــن اجــل ان يتمتــع الجميــع، 
وخاصــة النســاء بفضــاء مــن الحريــة واالعتــراف بحقوقهن 

ــم. ــم والملبــس والعيــش الكري فــي العمــل والتعلي
منظمة أمان للنساء
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االنتخابات أم االحتجاجات؟!
عادل أحمد :

ال يوجــد يــوم يمــر علــى حيــاة جماهيــر العمــال والكادحيــن 
ــام 200٣  ــذ ع ــة. فمن ــد المحن ــة، بع ــراق دون محن ــي الع ف
واحتــال العــراق مــن قبــل أمريــكا  ومــن ثــم قيــام مــا يســمى 
بالعمليــة السياســية الجديــدة والتــي خلقــت أرضيــة وظــروف 
لنشــؤ جماعــات وأحــزاب ومليشــيات إســامية واســتحوذت 
وقامــوا  البلــد.  واالقتصــاد  األمــوال  مصــادر  كل  علــى 
ــات سياســية مــع البعــض لتقاســم الســلطة  ــات وتوافق بتحالف
والمــال فــي عمــوم البــاد. وان كل االنتخابــات التــي أجروها 
ــام بفــرض  ــم تكــن اال القي ــوم ل ــى الي ــخ وال ــك التاري ــذ ذل من
الشــرعية علــى ســرقاتهم وفســادهم عــن طريــق االنتخابــات 
والديمقراطيــة وأصــوات الناخبيــن. وفــي كل مــرة بعــد 
ــي مراكــز الســلطة مــن اجــل  ــات ينشــأ الصــراع ف االنتخاب
ــوال  ــل واألم ــر الدخ ــي تدي ــوزارات الت ــى ال ــول عل الحص
والصــادرات مثــل وزارة النفــط والماليــة وأيضــا علــى 
ــة  ــات الخيالي ــا الصفق ــم فيه ــي تت ــوزارات العســكرية والت ال
للنهــب والســرقة وكذلــك لتعبئــة القــوة العســكرية للمليشــيات 
والطوائــف اإلســامية المختلفــة. ان انــدالع انتفاضــة أكتوبــر 
فــي المــدن العراقيــة، كان نتيجــة الظــروف المأســاوية التــي 
تعانــي منــه الجماهيــر المحرومــة فــي العــراق. والتــي كانــت 
ــة السياســية علــى  تهــدف الــى كنــس جميــع مخلفــات العملي
الرغــم مــن ضبابيــة افقهــا السياســية، ولكــن كانــت تتجــه نحو 
ــات فــي  هــذا المســار. ان الحضــور الميدانــي للنســاء والفتي
ــت مــن  ــا كان ــا وتضحياته ــة وبطوالته الســاحات االحتجاجي
ــارات  ــدام التي ــت اق ــحقت تح ــي ُس ــاء الت ــة النس ــل كرام اج
اإلســامية والطائفيــة. وان حضــور الشــباب والعاطليــن عــن 
ــة  ــوى األمني ــة المليشــيات والق ــي مواجه العمــل ودورهــم ف
ــش  ــوق والعي ــن أي حق ــباب م ــان الش ــن حرم ــاً م كان نابع
وبنــاء حيــاة مرفــه ومكرمــة ومســتقرة والتــي كانــت ترتفــع 
ــم  ــات ممثليه ــت صيح ــن وكان ــع األماك ــي جمي ــم ف أصواته
ــار  ــى افتق ــل عل ــر دلي ــدن  اكب ــن الم ــاحات وميادي ــي الس ف
الجيــل بالكامــل مــن العاطليــن الشــباب ألي حقــوق فــي ظــل 
العمليــة التخريبيــة لقــادة الطبقــات البرجوازيــة فــي العــراق. 
وان صيحــات كبــار الســن مــن النســاء والرجــال مــع معانــاة 
العيــش والغــاء واالفتقــار الــى ابســط الحقــوق مــن المســكن 
والملبــس والمــأكل والخدمــات والرعايــة االجتماعيــة كانــت 
تثلــج القلــوب  وحضورهــم فــي االحتجاجــات كان يرمــز الى 

مــدى وحشــية وهمجيــة النظــام السياســي فــي العــراق والتــي 
تعــرف نفســها بالعمليــة السياســية أي عمليــة النهــب وحرمان 

الجماهيــر ال مثيــل لهــا فــي أي مــكان مــن العالــم ..
واليــوم نحــن مــرة أخــرى علــى اعتــاب انتخاباتهــم البرلمانية 
او بكلمــة اكثــر صراحــة شــرعنة ســلطتهم االســتبدادية 
ــاة الجماهيــر  والقمعيــة والطائفيــة إلدامــة واســتمرارية معان
ــن. وان أي توهــم بتقســيم  المحرومــة مــن العمــال والكادحي
الجماعــات او األحــزاب الطائفيــة واإلســامية والقوميــة الــى 
ــة  ــي اســتمرار األوضــاع الحالي الســيء والســيء جــدا  تعن
واســتمرار المعانــاة اكثــر واكثــر... ولهــذا فــان االنتخابــات 
ال تمــت الصلــة بــأي حــال مــن األحــوال بمصالــح الجماهيــر 
ــل  ــتهم ب ــى معيش ــداً عل ــا واح ــف قرش ــة وال تضي المحروم
وتــزداد معاناتهــم نحــو األســوأ. وقــد قلنــا بــان انتفاضــة 
ــمى  ــا يس ــه م ــرة بوج ــت )ال( كبي ــام 201٩ كان ــر ع أكتوب
بالعمليــة السياســية والتــي كانــت تتلخــص فــي شــعار » كلهــم 
ــراف  ــن االط ــرف م ــتثناء ألي ط ــم » أي ال اس ــي كله يعن
السياســية الحاكمــة والمشــاركة فــي الســلطة.  كانت هــذا )ال( 
ــذب النشــطاء   ــا وتع ــن اجله ــاء م ــث ســيلت الدم ــرة بحي كبي
واغتيــل قســم كبيــر منهــا علــى الرغــم مــن وجــود اطــراف 
االنتهازيــة كانــت تعمــل داخــل المحتجيــن مــن أجــل إفشــال 
ــة  ــون كافي ــق  وان تك ــى األف ــع ال ــي أن ترف ــا( ف ــذه )ال ه
لكنســهم جميعهــم وليــس بعضهــم…  اذا كان الوقــت قــد 
حــان لاســتمرار بمــا بدأنــاه فــي انتفاضــة أكتوبــر أي كنــس 
جميــع العمليــة السياســية  وإزاحتهــا مــن فــوق رؤوســنا وهذا 
يأتــي عــن طريــق رفــض العمليــة السياســية وليــس تجميلهــا 
أي ليــس مقاطعــة االنتخابــات فقــط، وانمــا الشــروع برفــض 
جميــع المســاهمين بالعمليــة السياســية، عــن طريــق توســيع 
احتجاجاتنــا الجماهيريــة وتنظيمهــا تنظيما شــعبيا، وان يكون 
رفضــا لــكل مــا آلــت إليــه الظــروف الحاليــة  وكل األطــراف 
المشــاركة والمســتفيدة مــن االحتــال األمريكــي ومــا بعده… 
ومــن الجديــر بالذكــر عندمــا  نتحــدث أيضــا عــن الحركــة 
االنتهازيــة الجديــدة والتــي تســمى نفســها بحركــة المقاطعــة 
ــاد  ــي إلي ــار الوطن ــي والتي ــيوعي العراق ــزب الش ــل الح مث
عــاوي والتيــار الصــدري وبعض أقســام أخــرى لانتخابات 
البرلمانيــة القادمــة والتــي ال يعنــي أي شــيء ســوى إفاســهم 
السياســي امــام االحتجاجــات الجماهيريــة الصاعــدة. إنما هذه 
التيــارات هــي المشــاركة فــي العملية السياســية قبــل االحتال 
ــق هــذه الظــروف المأســاوية.  ــي خل ــال ف ومــن بعــد االحت
كانــوا مشــاركين فــي مؤتمــر لنــدن بقيــادة أمريــكا ومــن ثــم 

بعــد االحتــال واســتمروا الــى اليــوم. ورقعــة االحتجاجــات 
تتســع يــوم بعــد يــوم.  ان مقاطعــة هــذه األطــراف لانتخابات 
ــة  ــر العمالي ــح الجماهي ــن مصال ــاع ع ــل الدف ــن اج ــس م لي
والكادحــة والمحرومــة وانمــا لســببين أساســيين: أولهمــا 
بســبب توســع رقعــة االحتجاجــات والســخط الجماهيــري 
بوجــه جميــع اطــراف السياســية المشــاركة فــي الســلطة حتى 
االن بتحالفاتهــا وبتوافقاتهــا السياســية والعســكرية، كلهــم 
ــوازن  ــي ت ــرات السياســية ف ــا بســبب تغي ــي كلهــم. وثاني يعن
القــوى فــي العــراق والمنطقــة  والتــي اثــرت بشــكل مباشــر 
فــي اطــراف المشــاركة بالســلطة بســبب عــدم وجــود رؤيــة 
وافــق واضــح لمســتقبل المنطقــة برمتهــا، والتــي هــي علــى 
اعتــاب تغيــرات كبيــرة علــى أثــر صــراع القــوى الدوليــة. 
ان االســتمرار علــى النهــج الســابق ال يأتــي بــأي نفــع لهــذه 
األطــراف ولهــذا يراهنــون علــى مســائل اكثــر أوليــة وهــي 
مكانتهــم فــي مســتقبل الصراعــات هــذه. ولهــذا مشــاركتهم 
فــي االنتخابــات يعنــي خســارتهم السياســية فــي ظــل الصراع 
األصلــي الدولــي واالقليمــي فــي المنطقــة. وان مقاطعــة 
االنتخابــات بالنســبة لهــذه الجماعــات ال يمــت بــأي صلــة فــي 
دفاعهــم عــن الجماهيــر المحرومــة وانمــا كانــوا وال يزالــون 
يعملــون مــن اجــل مصالحهــم المتناقضــة مــع مصالــح 
ــات  ــدى العقب ــة وإن اح ــر الكادح ــة والجماهي ــة العامل الطبق
أمــام الجماهيــر لكنــس جميــع القــوى السياســة، هــي التوهــم 
بــأن هــذه االطــراف وكأنهــم فــي خنــدق المحروميــن. ، علــى 
الرغــم مــن ان هــذه االطــراف هــم مــن مســكة الســلطة خــال 
ــات. 18 ســنة المنصرمــة، واالن يعلنــون مقاطعــة االنتخاب

ان رفــض العمليــة السياســية يعنــي رفــض جميــع األطــراف 
ورفــض جميــع العمليــة السياســية وكنســها كنســا نظيفــا وان 
ــلطتها  ــي س ــد وه ــي الوحي ــا السياس ــر ببديله ــي الجماهي تأت
ــا المباشــرة وهــي ســلطة  المباشــرة ومــن األســفل وبإرادته
المجالــس المحليــة فــي كل مــكان. ان ســلطة المجالــس 
تعنــي ســلطة الجماهيــر مــن بيتهــا وفــي محــل ســكنتها وفــي 
ــي محــل صناعاتهــا  ــي محــل دراســتها وف محــل عملهــا وف
وســامتها  أمنهــا  محــل  وفــي  وشــركاتها   ومعاملهــا 
ــاء  ــال القض ــي مح ــفياتها و ف ــا ومستش ــل صحته ــي مح وف
ــلطة  ــي الس ــلطة ه ــذه الس ــات… ان ه ــريع والمحاكم والتش
ــية  ــا السياس ــي إدارة أموره ــر ف ــرة للجماهي ــة المباش الفعلي
واالقتصاديــة واالجتماعيــة والعســكرية و… ان هــذا البديــل 
ــن  ــر م ــح الجماهي ــى مصال ــاظ عل ــد للحف ــل الوحي ــو البدي ه

ــع. ــراء المجتم ــن والفق ــال والكادحي العم


