
التجنيد اإلجباري بين تأسيس الدولة 
القوميـــة ومزاولة القمـــع بالسخــرة

ــوم  ــي أي ي ــش ف ــن الجي ــم يك ل
فــي  والســيما  األيــام،  مــن 
منــذ  أي  الحديــث،  التاريــخ 
تأســيس الدولــة القوميــة؛ بعــد 
الرأســمالي،  النظــام  بــزوغ 
عــّز )الوطــن( وال هــو شــرفه، 
فالجيــش هــو جــزء مــن آلــة 
دائمــا  وكان  القمعيــة،  الدولــة 
البرجوازيــة  الطبقــة  عــّز 
الدفــاع  وشــرف  الحاكمــة، 
االقتصاديــة  مصالحهــا  عــن 
أركان  وترســيخ  والسياســية 
ســلطتها، وكمــا يقــول ماركــس؛ 
بــأنَّ هــذا التصــور الخــادع والــكاذب الــذي روجتــه البرجوازيــة ذاتهــا،  بــأن الدولــة 
ــات،  ــة واألزم ــات التاريخي ــي المنعطف ــا ف ــا نراه ــدة، بينم ــوق المجتمــع وهــي محاي ف
وعندمــا تهتــز أركان ســلطة الطبقــة البرجوازيــة تخــرج عــن حيادهــا الواهــم والخــادع 
لتقمــع كل مــن يعتــرض قوانينهــا وهيبتهــا وتعريــض مصالحهــا إلــى الخطــر، فالجيــش 
ــل  ــن، وليــس هــذا فحســب ب ــن والمحرومي ــة والكادحي ــة العامل كان دائمــا عــدو الطبق
ــن  ــزع م ــذي ينت ــة ال ــض القيم ــق فائ ــك، عــن طري ــش تل ــة الجي ــت آل ل ــة موَّ أنَّ الدول
العمــال، والضرائــب التــي تفــرض عليهــا والثــروات التــي تســتحوذ البرجوازيــة عليهــا 
ــر الخــداع  ــة عب ــك االل ــذون تل ــت يغ ــس الوق ــي نف ــب والســلب، وف ــق النه عــن طري
ــن، ويســوقونهم  ــة والكادحي ــة العامل ــاء الطبق ــس أبن ــات بنف ــن العقوب ــل وقواني والتظلي
إلــى محرقــة مصالحهــم ليقتلــوا فــداًء للحفــاظ علــى عــز وشــرف الطبقــة التــي تســتحوذ 

علــى ثــروات المجتمــع.
*****

ــمَّ حــل الجيــش العراقــي مــن قبــل الحاكــم المدنــي لاحتــال  بعيــد احتــال العــراق ت
بــول بريمــر، وتــم إنهــاء قانــون الخدمــة اإللزاميــة، وقــد القــى ذلــك ترحيبــا واســعا من 
قبــل كل الموجوديــن اليــوم فــي ســدة الســلطة مــن الشــخصيات القوميــة والطائفيــة التــي 
نصبتهــا قــوات االحتــال األمريكــي فــي مجلــس الحكــم ليتــم بعــد ذلــك تعويــم أحزابهــم 
لحكــم العــراق عــن طريــق تدريبهــم وتأهيلهــم وتعليمهــم  كل أبــواب الفســاد، كان ذلــك 
جــزء مــن خطــة أمريكيــة وبموافقــة وانســجام وتهليــل تلــك القــوى اإلســامية والقوميــة 
الكرديــة، إلعــادة هيكلــة المجتمــع العراقــي سياســيا واجتماعيــا وفكريــا واقتصاديــا كــي 
تتــاءم مــع السياســة األمريكيــة التــي لــم تكــن أكثــر مــن هيمنــة سياســية واقتصاديــة 
مــن خــال مشــروعها )الشــرق األوســط الكبيــر(،  وهــذه الهيكلــة لــم تكــن تــرى النــور 
دون تغييــر او اجتثــاث العقيــدة العروبيــة والقوميــة المحليــة )الوطنيــة( مــن المجتمــع 
الــذي طبعــت بــه وطبعــت بهــا الدولــة عبــر أربعــة عقــود مــن ســلطة البعــث القوميــة. 
أي بمعنــى آخــر،                                                              التتمــة )ص2(...
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)عمليتهم  )انتخاباتـهم( وال لـ ال لـ
السياسية(، أزفت ساعة انهاء عمر 

سلطتهم الفاسدة !
أزفت ساعة سلطة الجماهير !

مــن أجــل خــداع الجماهيــر وجّرهــا إلــى مســتنقع العمليــة السياســية الفاشــلة، تمضــي 
الطبقــة الحاكمــة فــي العــراق وكردســتان بمجمــل تياراتهــا القوميــة والطائفيــة وقواهــا 
المليشــياتية، مــرة اخــرى، نحــو ســيناريو االنتخابــات. ويأتــي هــذا فــي ظــل أوضــاع 
يغــط فيــه المجتمــع فــي العــراق بفوضــى امنيــة، وتطــال أيــادي االرهــاب والتفجيــر 
للجماعــات المليشــياتية والقــوى االمنيــة بــكل قواهــا حيــاة النســاء والشــباب المحتجيــن 
ــكا  ــوات امري ــي فــي ظــل اوضــاع لق ــن. كمــا تأت والناشــطين السياســيين والجماهيريي
ــد  ــي تحدي ــر ف ــا دور مؤث ــة بينه ــات القائم ــة والصراع ــل دول المنطق ــران وتدخ وإي

مســتقبل العــراق.
بيــد إن هــذه االنتخابــات التــي مــن المقــرر إجرائهــا فــي شــهر اكتوبــر- تشــرين األول 
لهــي أساســاً مــن أجــل إفــات الطبقــة الحاكمــة وحكوماتهــا الفاشــلة مــن االزمة السياســية 
واالقتصاديــة العميقــة التــي تدفــع بالمجتمــع فــي العــراق والجماهيــر المحرومــة صــوب 
اوضــاع غيــر آمنــة وحــروب وصراعــات وارهــاب واغتيــاالت وفقــر وجــوع وبطالــة. 
وعبــر هــذه االنتخابــات، تنشــد الطبقــة الحاكمــة ومجمــل التيــارات المشــاركة فــي 
العمليــة السياســية حــرف الحــركات االحتجاجيــة للجماهيــر الكادحــة  وجرهــا للعمليــة 
السياســية عديمــة القيمــة التــي اســموها »العمليــة الديمقراطيــة واالنتخابــات« مــن اجــل 
انقــاذ ســلطتهم ومنظومتهــم مــن تلــك االزمــة، وبالتالــي، ليجعلــوا مــن صــوت المواطــن 
المحتــج بصمــة نيلهــم للشــرعية. وفــي خضــم ذلــك، يتقاســمون مــرة اخــرى كراســي 
الســلطة ومصــادر ثــروات المجتمــع، وليبقــوا الجماهيــر الفقيــرة والجائعــة فــي العــراق 
وكردســتان ألربعــة اعــوام اخــرى فــي مســتنقع انعــدام االمــن والفســاد والنهــب وانعــدام 
الخدمــات والبطالــة والجــوع. هــذا فــي وقــت ال يعلــم احــد مــا تخبئــه هــذه االنتخابــات 
مــن صراعــات وخافــات وحــروب.  مــن جهــة اخــرى، يتــم اللجــوء الــى االنتخابــات 
فــي مرحلــة ســبقها نضــال احتجــاج الجماهيــر العماليــة والكادحــة، انتفاضــة اكتوبــر 
ونزولهــم بجمــوع عظيمــة فــي مراكــز المــدن بحيــث تمكنــت مــن االطاحــة بحكومــة 
ــدام  ــة وانع ــة حكومي ــلطتها بأزم ــة وس ــة الحاكم ــت الطبق ــدي، ورم ــد المه ــادل عب ع
ــاق الســلطة،  ــا بخن ــة وتمســك يومي ــت متواصل ــي الزال ــة. ان هــذه التحــركات الت حيل
ــي  ــة الت ــة السياســية والمنظوم ــل العملي ــاء مجم ــب انه ــه مطل ــت ذات ــي الوق ــع ف وترف
هــي مصــدر الفســاد والنهــب وانعــدام العدالــة والفقــر والبطالــة، وتــدور خــارج 
حلقــة االنتخابــات وســيناريو الســلطة وعائلــة الطبقــة البرجوازيــة، مــن اجــل اجــراء 
تغييــر جــذري وحريــة مســاواة ورفــاه. وعلــى هــذا االســاس، فــان الســؤال االساســي 
المطــروح امــام النضــال الطبقــي للعمــال والجماهيــر الكادحــة هــو ليــس المشــاركة او 
عــدم المشــاركة فــي هــذه االنتخابــات الهزيلــة والمخادعــة، بــل يتعلــق الســؤال بكيفيــة 
ــاء  ــة صــوب انه ــر واالحتجاجــات القائم ــب انتفاضــة اكتوب ــداف ومطالي التمســك بأه

الســلطة القائمــة وارســاء ســلطة الجماهيــر المنظمــة فــي مجالســها.
التتمة )ص2(...

يا نساء العراق: ال تشاركن في 
االنتخابات، بل طالبن بنزع 
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* سمير عادل :

البرنامــج  المشــروع األمريكــي منســجما مــع   جــاء 
ــدي لجماعــات اإلســام  السياســي واأليديولوجــي والعقائ
ــة.  و كل  ــة الكردي ــوى القومي ــيعي  او للق ــي الش السياس
ــاك  ــا وهن ــي مــن هن ــي تأت التصريحــات والحــوارات الت
ــه  ــت إلي ــا آل ــل م ــن تحمي ــات ع ــك الجماع ــل تل ــن قب م
األوضــاع االمنيــة والسياســية فــي العــراق بحــل الجيــش 
العراقــي وتســويقه علــى انــه خطــأ أمريكــي، ليــس اكثــر 
مــن نفــاق سياســي وكــذب امتهنتــه تلــك الجماعــات 
التــي تتلمــذت علــى يــد محترفــي ومــزوري الحقائــق أي 
ــة  ــش بمثاب ــل الجي ــرار ح ــي، وكان ق ــال األمريك االحت
ــي  ــة الت ــدة القومي ــاء العقي ــة إلنه ــك الخط ــن تل ــزء م ج
ــح اي  ــم يجن ــك ل ــي، ولذل ــش العراق ــا الجي ــس عليه تأس
طــرف مــن أحــزاب اإلســام السياســي طــوال ســنوات 
االحتــال وحتــى فــي ثــاث دورات  ونصــف لحكــم 
اإلســام السياســي بدعــم األحــزاب القوميــة الكرديــة نحــو 
تشــريع قانــون الخدمــة اإلجباريــة او التجنيــد اإلجبــاري.
يأتــي  مناســبات،  عــدة  فــي  تحدثنــا  ومثلمــا  اليــوم 
)اإللزامــي(  اإلجبــاري  التجنيــد  قانــون  أو  موضــوع 
ضمــن مشــروع أكبــر للتيــار القومــي العروبــي والمحلــي 
الــذي اســترد زمــام المبــادرة عبــر الصعــود علــى أكتــاف 
انتفاضــة أكتوبــر والــذي يمثلــه اليــوم الكاظمــي، فقانــون 
التجنيــد اإلجبــاري هــو جــزء مــن رزمــة متكاملــة 
للمشــروع السياســي لذلــك التيــار كــي يتحــول إلــى 
ــح  ــلطة ويزي ــى الس ــراع عل ــي الص ــية وينه ــوة سياس ق
ــوذ  ــّوض النف ــياتية لإلســام السياســي ويق ــوى المليش الق
ــم  ــوم بالرغ ــي الي ــار القوم ــراق، فالتي ــي الع ــي ف اإليران
مــن اســترداد زمــام المبــادرة فــي العــراق وبالرغــم مــن 
امتاكــه لبرنامــج اقتصــادي تمثـّـل فــي الورقــة البيضــاء، 
ــي  ــة ف ــة القومي ــن األنظم ــة م ــاندة إقليمي ــى بمس ويحظ

األردن ومصــر وقــد تــوج ذلــك بعقــد قمــة بغــداد، وقبلهــا 
ــي المهــول لحكومــة  ــي الســعودي واإلمارات الدعــم المال
 MBC( الكاظمــي وقبلهــا تأســيس قنــاة إعاميــة خاصــة
الدولــة،  تأســيس مشــروع  العــراق( ورؤيــة إلعــادة 
إال أنَّ هــذا التيــار ال يمتلــك األداة الضاربــة او القــوة 
ــلطة  ــع. فس ــى أرض الواق ــروعه عل ــذ مش ــة لتنفي القمعي
اإلســام السياســي الشــيعي التــي حاولــت خــال مــا 
يقــارب مــن عقديــن مــن بنــاء مشــروعها السياســي علــى 
ــة )القوميــة  ــة االحتــال مــن الدول انقــاض مــا هدمتــه آل
ــية  ــم السياس ــا كل المفاهي ــة( وبمعيته ــة والوطني العروبي
واالجتماعيــة التــي أنشــأت علــى أساســها، وبالرغــم مــن 
أنهــا لــم تنجــح فيمــا ســعت إليــه، إال أنهــا مــا زالــت تقــف 
ــي العــراق وتقاومــه  ــي ف حائــا ضــد المشــروع العروب
ــه  ــر ممثلي ــي عب ــه خامنئ ــر عن ــا يعب بشــكل دؤوب. فكم
مــن قــادة فيلــق القــدس ســواء كان ســليماني او قاآنــي مــع 
ــة  ــدة الطائف ــيعي، )وح ــت الش ــي البي ــع ممثل ــاء م كل لق
فــوق وحــدة الوطــن(. وعلــى هبــوب الغبــار الــذي 
تصاعــد مــع تقــدم داعــش فــي حزيــران ٢٠١٤ حاولــت 
ــة وهــي الحشــد  ــا القمعي ــك الســلطة مــن تأســيس آلته تل
ــة  ــا ارتطمــت بالممانع ــاء مشــروعها إال أنه الشــعبي لبن
ــاء  ــذي ج ــر ال ــعبي كبي ــض ش ــة، ورف ــة والدولي اإلقليمي

ــر. ــر انتفاضــة أكتوب عب
*****

إنَّ مشــروع قانــون التجنيــد اإلجبــاري الــذي أشــرنا 
إلــى بنــوده هــو تعبيــر عــن ظلــم طبقــي ســافر، ويعكــس 
مصالــح  مــع  الكاظمــي  لحكومــة  المعاديــة  الماهيــة 
ــذي  ــي ال ــب الحقوق ــن الجان ــك ع ــذا ناهي ــر، ه الجماهي

ــاً. ــره الحق ــي ذك ــوف يأت س
ــن  ــى أنَّ م ــير إل ــود المشــروع تش ــن الماحــظ أنَّ بن  م
ــؤال  ــنتين، والس ــه س ــدة خدمت ــإنَّ م ــه ف ــل تعليم ــم يكم ل
ــا بعــدم إكمــال  ــذي وقــف بوجــه أبنائن المطــروح مــن ال
ــم، ومــن  ــة للتعلي ــة التحتي ــذي دمــر البني ــم؟ مــن ال التعلي

ــوارع  ــي الش ــرق ف ــة مف ــى باع ــا إل ــول أطفالن ــذي ح ال
ــي  ــم؟ ف ــوا عوائله ــي يعول ــور ك ــر الزه ــي عم ــم ف وه
ــة،  ــد الدراس ــى مقاع ــوا عل ــد أن يكون ــذي الب ــت ال الوق
ومــن الــذي وضــع خطــة لخصخصــة التعليــم وتحولــت 
تأســيس الجامعــات الخاصــة مــن األمــوال المنهوبــة 
والمســروقة مــن جيوبنــا إلــى أكبــر المنابــع لــدر األربــاح 
يتقدمهــم  والتــي  السياســية  العمليــة  رجــاالت  علــى 
المالكــي وجامعتــه )األســراء( وســط بغــداد؟ وأصبحــت 
ــة  ــورا لتكمل ــا وذك ــن الشــباب إناث ــام اآلالف م ــا أم عائق
الكاظمــي  كميــن  يتجنبــوا  كــي  الجامعيــة  دراســتهم 

ومشــروعه التجنيــد باإلكــراه.
أمــا الجانــب الحقوقــي مــن المشــروع، فهــو يتناقــض 
ــار( او  ــة )اإلجب ــان، فمقول ــوق اإلنس ــادئ حق ــع كل مب م
)اإللــزام( تعنــي اإلكــراه وهــي تعســف ســافر ضــد خيــار 
ــض  ــذي رف ــي كاي ال ــد عل ــل قصــة محم اإلنســان، ولع
ــذي تحــول  ــام، وال ــى فيتن ــة العســكرية والذهــاب إل الخدم
إلــى رمــز شــعبي فــي حقبــة الحــرب الفيتنامية، بانهــا حربا 
غيــر عادلــة، هــو نمــوذج عــن رفــض التجنيــد اإلجبــاري 
وخيــار اإلنســان بعــدم الذهــاب إلــى الحــرب، والســؤال هــو 
ــام،  ــى فيتن ــة عل ــي الحــرب األمريكي ــة كانــت ف ــة حقاني أي
واي عــز وشــرف كان لذلــك الجيــش الــذي قتــل أكثــر مــن 
ــة، هــذا  ــة األمريكي مليــون إنســان لمجــرد رفضــوا الهيمن
ناهيــك عــن كل التاريــخ االســتعماري للجيــوش الفرنســية 

ــخ.  ــة والروســية. ال واأللمانيــة واإليطالي
أن حقانيــة مشــروع قانــون التجنيــد اإلجبــاري تأتــي مــن 
خــال فرضــه بالقــوة علــى البشــر،  فــكل الحــروب التــي 
ــراق  ــي الع ــة، وخاصــة ف ــن عادل ــم تك ــدول ل ــا ال قادته
باالنقابــات  تاريخــه  تأســيس دولتــه،  وتــوج  ومنــذ 
ــاب ١٩٣٦ و١٩٤١ و١٩٥٨  ــن انق ــدء م ــكرية ب العس

و١٩٦٣ و١٩٦٨ وتدميــر القــرى الكرديــة ...

التتمة )ص3(...

)عمليتهم السياسية( . . . )انتخاباتـهم( وال لـ ال لـ
ايها العمال، الكادحون، والجماهير التحررية!

ليــس  المحتجــة  الجماهيــر  نحــن  خيارنــا  ان 
احتجاجاتنــا  وتعميــق  توســيع  بــل  االنتخابــات، 
انتخابــات  ســيناريو  بوجــه  الراهنــة  الجماهيريــة 
والكادحــون  والشــباب  النســاء  نحــن  الفاســدين. 
ســواء فــي العــراق او كردســتان ننشــد االمــان، 
الحريــة والســعادة والرفــاه، ننشــد نظامــاً يحتــرم 
المواطنــة.  وحــق  االنســانية  والحقــوق  المســاواة 
ولهــذا، فــان ردنــا علــى ســيناريو االنتخابــات الــذي 
ــة  ــذات الوقــت تقوي ــه جماعــات الســلطة هــو ب نظمت
ــلطة  ــة بالس ــل االطاح ــن اج ــا م ــا واحتجاجن لنضالن
وقلــب منظومــة الفســاد واالضطهــاد هــذه، التــي 
دمــرت حيــاة اغلبيــة المجتمــع. اذا كان مــن المقــرر 
للطبقــة الحاكمــة التطبيــل للديمقراطيــة واالنتخابــات 
مــن اجــل اهدافهــا القبيحــة لإلبقــاء علينــا فــي مســتنقع 
ســلطتهم، علينــا ان نحــّول ايــام االنتخابــات الــى 
فرصــة لجــذب صــف احتجاجنــا علــى االوضــاع 
وامتــدادا  علينــا،  للميــدان.  الراهنــة  المأســاوية 
النتفاضــة اكتوبــر، ان نوّســع ونعّمــق مــن حركاتنــا 

االحتجاجيــة مــن اجــل الخبــز والعمــل والحريــة 
ــق  ــبيل، نلح ــذا الس ــر ه ــة، وعب ــة االجتماعي والعدال

انتخاباتهــم. الهزيمــة والفشــل بســيناريو 
السياســية  والعمليــة  الديمقراطيــة  بينــت  لقــد 
هزالتهــا  عــن  االقتــراع  وصناديــق  واالنتخابــات 
وانعــدام قيمتهــا، وحــان اليــوم دور انتــزاع المجتمــع 
علــى ايــادي ممثلــي الجماهيــر المنظمــة في مجالســها 

الثوريــة.
إن أولئــك الــذي جعلــوا مــن مقاطعــة االنتخابــات 
موقفهــم، ودعــوا » الجماهيــر الــى عــدم المشــاركة 
فــي االنتخابــات«، فانهــم فــي الوقــت الــذي يتخلــون 
واالحتجاجــات  النضــاالت  مــن  مرحلــة  عــن 
اكتوبــر  انتفاضــة  علــى  ويقفــزوا  الجماهيريــة 
الــى  ذاك،  او  الشــكل  بهــذا  يدعوننــا،  واهدافهــا، 
البقــاء فــي اطــار العمليــة السياســية لمنظومــة الفســاد 
والفشــل ذاتهــا، وباألخــص ان الطبقــة الحاكمــة، 
ــة  ــة والطائفي ــامية والقومي ــا اإلس ــل جماعاته بمجم
وميليشــياتهم، قــررت علــى عــدم احتــرام رأي اغلبية 
ــن وينظمــوا ســلطتهم باقــل نســبة مشــاركة  المواطني

ــن  ــل م ــه، لنجع ــرعية.  وعلي ــا الش ــون عليه ويضف
يــوم التصويــت واالنتخابــات يــوم ادامــة احتجاجاتنــا، 
ــا،  ــم االجتماعــات العامــة وانتخــاب ممثلين يــوم تنظي
يــوم التفــاف حــول الحريــة والمســاواة والرفــاه، يــوم 
للنضــال مــن اجــل انهــاء عمــر ســلطة الفاســدين 

وارســاء ســلطتنا الجماهيريــة.
العمالــي  الشــيوعي  الحــزب  حزبينــا،  كا  يقــف 
صفــوف  مقدمــة  فــي  والكردســتاني،  العراقــي 
ــع بهــذا المســعى والنضــال، ويدعــوا  ــر للدف الجماهي
الطبقــة العاملــة وســائر محرومــي وكادحــي المجتمــع 
لارتقــاء بنضالهــم وااللتفــاف حــول هــذه السياســة.

 ال لالنتخابات .. ال للعملية السياسية !
 نعم لسلطة منبثقة بشكل مباشر من الجماهير!

الحزب الشيوعي العمالي العراقي
الحزب الشيوعي العمالي في كردستان
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يا نساء العراق: ال تشاركن في االنتخابات، بل طالبن بنزع الشرعية 

عن نظام المحاصصة الطائفية المعادي للمرأة في العراق

اصــدر تجمــع صحافيــات العــراق هاشــتاك بعنــوان 
فــي  النســوية  المشــاركة  لدعــم  تقــرر«  »اتركوهــا 
ــات القادمــة فــي العــراق. واصــدرت مجموعــة  االنتخاب
ــاء ادور  ــتاذة هن ــى رأســهن االس ناشــطات نســويات عل
والدكتــورة بشــرى العبيــدي نــداًء عاجــا يدعــو لتحشــيد 
االخــص دعوتهــن  االنتخابــات، وعلــى  فــي  النســاء 
الــدورة  هــذه  فــي  االن  يقــف  مــن  كل  »النتخــاب 

االنتخابيــة ضــد تعديــل المــادة ٥٧«.
بهــذه الســطور اود التعليــق على هاتين الحملتين. وســأبدأ 
ب«اتركوهــا تقــرر«! كعاملــة ومهتمــة فــي قضايــا 
حقــوق المــرأة اؤكــد علــى وجــوب عــدم المشــاركة فــي 
ــزع الشــرعية  ــل يجــب ن ــات واالنخــداع بهــا. ب االنتخاب

عــن كل العمليــة السياســية التــي أتــت بعــد ٢٠٠٣ وكل 
ــا. انتخاباته

الحقيقــي والمؤثــر والتــي  النفــوذ  كل االحــزاب ذات 
شــكلت األغلبيــة فــي كل البرلمانــات) ٢٠٠٥، و ٢٠١٠، 
و ٢٠١٤ و ٢٠١٨( لــم تقــدم اي شــيء لتحســين اوضــاع 
ــدم برلمــان ٢٠٢١ شــيء  ــن يق ــي العــراق، ول النســاء ف

افضــل مــن ســابقاته.
لقــد كان نصيــب النســاء مــن ٤ برلمانــات ومــا يقــارب ٦ 
حكومــات هــو: الفقــر والبطالــة، العنــف بمختلف اشــكاله، 
ــذي اوصــل االوضــاع النفســية  االرهــاب السياســي، وال
ــن  ــي اطفاله ــى االنتحــار ورم ــار وال ــى االنهي للنســاء ال
ــم  ــي ل ــدية الت ــى اســوء االوضــاع الجس ــاه، وال ــي المي ف
يمكــن ان تشــهدها النســاء. ان نســاء العــراق هــّن األفقــُر، 
ــرص  ــى ف ــث الحصــول عل ــن حي ــددا م ــل ع ــن االق وه
عمــل. ان وضــع النســاء فــي العــراق يضاهــي اوضــاع 
ــا.  ــرة ال دعــم له ــة، والفقي ــدون حماي ــة ب ــد. فالمعنف العبي
والتــي تغتصــب يزوجوهــا مــن مغتصبهــا. والتــي تُقتــل 
مــن قبــل اســرتها، يكفــي ان يقــال عنهــا انهــا قتلــت علــى 
ــاء  ــا. النس ــع منه ــى يتنصــل الجمي ــرف، حت ــاس الش اس
ــكاب الســائبة وال احــد ينقلهــن  ــي الشــوارع كال ــل ف تقت
حتــى الــى المستشــفى. وقصــة نــورزان حدثــت قبــل ايــام. 
ــات  ــات و٦ حكوم ــال ٤ برلمان ــن اعم ــج ع ــا نت ــذا م ه
ــذات االحــزاب، والتــي ســتعيد تدويــر نفســها، بأســماء  ل

اخــرى، لتجلــس علــى ذات المقاعــد فــي البرلمــان.
ــرار  ــى اق ــام ٢٠١١ عل ــذ ع ــان من ــن اي برلم ــم يتمك ل

قانــون يجــرم العنــف المنزلــي ولــو حتــى علــى الــورق! 
االحــزاب االســامية البرلمانيــة، التــي تشــارك فــي 
ــريع  ــى تش ــعت ال ــي س ــا الت ــي ذاته ــات االن ه االنتخاب
القانــون الجعفــري، وهــي نفســها التــي تســعى الــى قضــم 
قانــون االحــوال الشــخصية ١٨٨ مــادة  بعــد مــادة، النهم 
لــم يســتطيعوا االجهــاز عليــه مــرة واحــدة. لــم تقــدم 
ــن  ــراق، ول ــي الع ــات الســابقة منجــزا للنســاء ف البرلمان
يقــدم البرلمــان القــادم اي منجــز جديــد لصالــح النســاء. 
ــع  ــد ارب ــا بع ــر لن ــد ليفس ــان جدي ــى برلم ــاج ال ــن نحت ل
ســنوات: المــاُء بالمــاِء! أن النــداء العاجــل الصــادر مــن 
ــاء  ــيد النس ــويات بتحش ــطات النس ــن الناش ــدد م ــل ع قب
يظهــر   ،٥٧ المــادة  لتغييــر  للرافضيــن  والتصويــت 
ــان.  ــل البرلم ــري داخ ــر يج ــذا التغيي وكأن التصــدي له
ان عــدم التصويــت علــى تغييــر المــادة ٥٧  عائــد لحــد 
ــي الشــارع، والنضــال  هــذه اللحظــة لوجــود الضغــط ف
ــه الناشــطات  ــت في ــذي لعب اليومــي خــارج البرلمــان. ال
الموقعــات علــى هــذا النــداء دورا ال يمكــن اغفالــه. 
ــس  ــي«. الن ببســاطة لي ــى« النضــال البرلمان ــس ال ولي
لدينــا نظــام برلمانــي. بــل برلمــان االحــزاب الميلشــياتية! 
ــل  ــاح! وتقت ــل الس ــا تحم ــرار. ألنه ــة الق ــي صاحب وه
مــن تشــاء، تقتــل كل معــارض. هــل يجــب ان نعــدد 
عــدد القتلــى علــى ايــدي االحــزاب الميلشــياتية..ام هــذه 
واضحــة كالشــمس؟ بقيــة االحــزاب هــي فقــط هــي 

الســتكمال الديكــور »الديمقراطــي«!
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التجنيد اإلجباري بين تأسيس الدولة القوميـــة . . .
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وتغييــب ١٨٢ ألــف إنســان ناطقيــن بالكرديــة وجريمــة 
ــخ.  ــة آذار. ال ــع انتفاض ــوار وقم ــف األه ــة وتجفي حلبج
الــم نذكــر مــا عشــناه ورأينــا مــن اإلعدامــات الجماعيــة 
فــي ماعــب كــرة القــدم المحليــة او فــرق اإلعــدام فــي 
ــة، اي  ــرب العراقية-اإليراني ــي الح ــة ف ــوط الخلفي الخط
ــذا  ــاه ه ــن بن ــز للوط ــش وأي ع ــذا الجي ــرف كان له ش
ــي كاي  ــد عل ــل محم ــار مث ــا خي ــل كان لن ــش، ه الجي
ــى  ــول إل ــكرية وتح ــة عس ــه لمحكم ــن تقديم ــم م بالرغ
قضيــة رأي عــام، نقــول هــل كان لنــا خيــار رفــض 
االلتحــاق بالخدمــة العســكرية والذهــاب إلــى الحــرب 
ثمــن  البعــث  ســلطة  تأخــذ  ألــم  العراقية-اإليرانيــة، 
الرصــاص الــذي قتــل بــه الرافضيــن للخدمــة العســكرية 
مــن أهاليهــم. هــل كانــت الحــرب العراقية-االيرانيــة 
ــي ارســلت  ــراق الت ــر الع ــبة لجماهي ــة بالنس ــا عادل حرب
الــى محرقــة الدفــاع عــن البوابــة الشــرقية لامــة العربيــة 
بينــام كان رجــاالت البعــث مــن صــدام حســين وقصــي 
وعــدي وحســين كامــل وطــارق عزيــز ومــن لــف لفهــم 
ينعمــون بخيــرات النفــط مثلمــا ينعــم اليــوم المالكــي 
ــح والحلبوســي والخنجــر  ــي وصال ــري والخزعل والعام
والصــدر والقائمــة اطــول مــن قائمــة رجــاالت البعــث. 
ــو  ــاري ه ــد اإلجب ــو أنَّ التجني ــه ه ــد أن نقول ــا نري إنَّ م
ــة  ــك أي ــانية وال يمتل ــة اإلنس ــى الحري ــافر عل ــدي س تع
حقانيــة غيــر اإلكــراه، علــى أنَّ كل المبــررات التــي 
تــروج لتســويق وإقنــاع الــرأي العــام بالتجنيــد اإلجبــاري 

ــس  ــة لي ــاء الميوع ــة وإنه ــم الرجول ــتنهاض قي ــن اس ع
اكثــر مــن ترهــات، فهــي  سياســة لبنــاء بنيــة اســتعبادية 
وخاضعــة خانعــة لخلــق نــوع مــن البشــر تخــدم الطبقــة 
السياســية الحاكمــة، وتنفــذ مــا يطلــب منهــا بشــكل اعمى.
أمــا الجانــب االقتصــادي مــن المشــروع، فيكشــف عــن 
ــك  ــة ال تمتل ــأن الدول ــي؛ ب ــة الكاظم ــب حكوم كل أالعي
واســتقطاع  التقشــف،  سياســة  فــرض  ويجــب  مــاال 
نســب تصــل إلــى ٢٠٪ مــن رواتــب ومعاشــات العمــال 
والموظفيــن والمتقاعديــن، وفــرض الضرائــب علــى 
المحروقــات واالتصــاالت، بينمــا هــي تملــك تمويــل 
جيــش كبيــر مــن المجنديــن يدفــع لهــم بيــن ٥٠٠- ٧٠٠ 
ــود المشــروع المذكــور. وعندمــا  ــار حســب بن ــف دين أل
نتحــدث عــن حقانيــة ضمــان بطالــة ونطالــب بالحــد 
األدنــى كمــا يحــدد قانــون العمــل بمبلــغ ٣٠٠ الــف 
دينــار شــهريا، تنقلــب الدنيــا وال تقعــد، ويقولــوا لنــا أن 
الدولــة ليــس لديهــا أمــوال، وان اقتصــاد العــراق ريعــي، 
وأســعار النفــط انخفضــت، وأن مطالبكــم خياليــة وغيــر 
ــم  ــي ل ــراء، فالكاظم ــب واله ــن األكاذي ــخ م ــة. ال واقعي
ــره  ــي وعــد وزي ــع الت ــع واحــد مــن المصان يأهــل مصن
للصناعــة بإعــادة تأهيــل وتشــغيلها ويصــل عددهــا إلــى 
٢٠٠ مصنــع وهــي مــن كبريــات المصانــع فــي الشــرق 
األوســط، ولــم يخصــص ميزانيــة لهــا تتجــاوز ميزانيــة 
الوقــف الســني والشــيعي الــذي رصــد لــه بأكثــر ٢ 
ــوال  ــل، إال أن األم ــرص العم ــر ف ــار دوالر ، لتوفي ملي
جاهــزة لبنــاء جيــش جــرار. أن المفارقــة التراجيديــة فــي 
مشــروع التجنيــد اإللزامــي، هــي أن حكومــة الكاظمــي 

ــة تســتغل الوضــع  ــن الدول ــل قواني ــي تحــاول أن تمث الت
االقتصــادي للشــباب كــي تجندهــم عبــر اســتغال البطالــة 
فــي صفوفهــم، فيمــا تســتغل القــوى الوالئيــة للجمهوريــة 
اإلســامية اي المليشــيات نفــس الوضــع االقتصــادي 
ــة  ــا الطائفي ــى محارقه ــلهم إل ــباب وترس ــد الش ــي تجن ك
ــا،  ــد له ــي يع ــة الت ــي القومي ــارق الكاظم ــن مح ــدال م ب
أن الكاظمــي لمــرة أخــرى َعبّــَر بمشــروعه عــن وجهــه 
ــة  ــة العامل ــاء الطبق ــع وأبن ــي المجتم ــادي لمحروم المع
ــي ســماها البيضــاء. ــه القبيحــة الت ــي ورقت ــا كان ف مثلم

علــى  المشــروع  هــذا  فــي  المضحــك  فــإنَّ  وأخيــرا 
ــه  ــذي يمثل ــار ال ــد السياســي، هــو ســعي هــذا التي الصعي
الكاظمــي بوضــع العربــة أمــام الحمــار وليــس الحصــان، 
فاللحمــة الوطنيــة التــي يحــاول إقناعنــا بهــا عبــر التجنيــد 
اإلجبــاري ليــس أكثــر مــن نكتــة ســمجة، فبنــاء العقيــدة 
يبــدأ  األيديولوجــي  منبعهــا  كان  وأي  المجتمــع  فــي 
بماهيــة الســلطة، والســلطة الموجــود هــي ســلطة طائفيــة 
بامتيــاز، إال أنــه الكاظمــي وحكومتــه الفاشــلة وبــدالً مــن 
رفــع رايــة مشــروع وهويــة للدولــة التــي يحــاول بنائهــا، 
ــة قائمــة  مشــروع دولــة غيــر قوميــة وغيــر دينيــة، دول
علــى معاملــة البشــر علــى أســاس المواطنــة، دولــة تنهــي 
ــي  ــي والجنســي، يأت ــي والدين ــز الطائف كل أشــكال التميي
ــة  ــادة اللحم ــدة إلع ــة جدي ــة قمعي ــاء آل ــروع بن ــا بمش لن
الوطنيــة كمــا يدعــي، وهــي فــي الحقيقــة االســم الحركــي 
والســري للحمــة الطبقيــة، أي إنهــاء التشــرذم السياســي 
للطبقــة البرجوازيــة وتوحيدهــا وقيادتهــا مــن قبــل التيــار 
القومــي عبــر آلتــه القمعيــة الجديــدة او التجنيــد باإلكــراه.
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الحزب الشيوعي العمالي العراقي أمام التحديات السياسية والفكرية المختلفة 
* وسام شاكر / الجزء األول :

أجوبــة عــن بعــض االســئلة التــي وجهتهــا الهيئــة االعاميــة 
للحــزب فــي نــدوة علــى االنترنيــت شــارك فيهــا عــدد مــن 
الرفــاق فــي الحــزب بمناســبة الذكــرى ٢٨ لتأســيس الحــزب 
الشــيوعي العمالــي العراقــي تمــوز ٢٠٢١ ، االجوبــة الحالية 

تمثــل وجهــة نظــري الشــخصية فــي القضايــا المطروحــة .
١- لمــاذا  ال يدخــل الحــزب فــي تحالفــات مــع القــوى 
ــة ؟ ــى  الســاحة السياســية  العراقي اليســارية الموجــودة عل
ــن  ــارية يمك ــوى اليس ــف الق ــي تعري ــاس ف ــاك التب اوال هن
القــول ان تلــك  القــوى بغــض النظــر عــن اختــاف رؤيتهــا 
وايديولوجيتهــا السياســية هــي تلــك القــوى التــي عليهــا ان 
تناضــل فــي ســبيل تحســين االوضــاع المعيشــية و الحياتيــة 
ــي  ــة ف ــات  الجماهيري ــع االحتجاج ــف م ــة , تق واالجتماعي
توفيــر  فــي ســبيل  والتوظيــف و  االجــور  ســبيل رفــع 
ضمــان البطالــة و ضــد التقشــف وفــي ســبيل صــد الهجمــات 
تجــري  التــي  الخصخصــة  مثــل  المتتاليــة  البرجوازيــة 
ضمــن اطــار السياســة الليبراليــة الجديــدة . خصخصــة 
المصانــع والمعامــل والكهربــاء والتعليــم و الصحــة و المــاء 
ــى الجماهيــر الكادحــة ومعيشــتها  ــخ. هــذه الهجمــة عل ...ال
ــا ان  ــوى اليســارية  كم ــل الق ــون  محــور عم يجــب ان تك
ــل  ــي بدي ــام سياس ــاد نظ ــو ايج ــي ه ــا الرئيس ــور عمله مح
هــذه  ضمــن  والقوميــة   الطائفيــة  المحاصصــة  لنظــام 
ــادة منفتحــة  ــا . واعتقــد ان القي ــة يفكــر ويعمــل حزبن الرؤي
علــى عمــل جــدي مــع القــوى اليســارية التــي تحمــل نفــس 
هــذه التصــورات وضمــن اطــار برنامــج مرحلــي يضمــن 
المشــكلة  والتنظيميــة   السياســية  حــزب  كل  اســتقالية 
تكمــن ليــس فــي سياســتنا بــل فــي رغبــة وجديــة االحــزاب 
اليســارية االخــرى فــي عمــل مشــترك جــدي وحقيقــي 
ــق  ــي تحقي ــر ف ــح الجماهي ــوب لصال ــر المطل ــاه التغيي باتج
حيــاة حركــة كريمــة . ولاســف فــأن تجاربنــا فــي العــراق 
تشــير  دائمــا الــى اســتحالة االتفــاق بيــن القــوى الشــيوعية 
واليســارية المتباينــة  فــي الفكــر والعمــل اكثــر ممــا تشــير 
الــى امكانيــات الوحــدة او التنســيق او التحالــف بينهــا  ذلــك 
الن التناقــض واضــح وصــارخ بيــن التيــار الثــوري والتيــار 
البرجوازيــة  المهــادن والمســاير لاحــزاب  االصاحــي 

ــي .  ــا السياس ونظامه
٢- مــا ســبب عــدم تمييــز حزبكــم عــن الحــزب الشــيوعي 
ــم  ــهل عليك ــر كان سيس ــم اخ ــار اس ــس اختي ــي ؟ الي العراق

ــة ؟؟ المهم
ــأن السياســي   ــي بالش ــن بشــكل حقيق ــد ان كل  المهتمي اعتق
يميــزون بيــن حزبنــا والحــزب الشــيوعي العراقــي لكــن مــن 
الناحيــة الشــكلية العامــة الجماهيــر البســيطة عمومــا  تعــرف 
او  االقــدم  الحــزب  كونــه  العراقــي  الشــيوعي  الحــزب 

االكثــر شــهرة بســبب نضاالتــه  وتاريخــه الطويــل  الحــزب 
ــار  ــن اليس ــر م ــط اخ ــر ونم ــار اخ ــي تي ــيوعي العمال الش
وهــو اليســار الثــوري هــذا اذا  نظرنــا الــى الظــروف 
ــا   ــان حزبن ــة  ف ــة التاريخي ــات المرحل ــة وحاج الموضوعي
ــة   ــقوط الكتل ــد س ــام ١٩٩٣ بع ــأ ع ــي نش ــيوعي العمال الش
للطبقــة  الحركــة االشــتراكية  للتعبيــر عــن   الســوفييتية 
العاملــة ضــد النظــام الرأســمالي. واالنقســام الطبقــي ومــن 
اجــل تحقيــق الثــورة االشــتراكية للطبقــة العاملــة ...  وهــو 
يمثــل  تعبيــرا عــن حركــة االحتجــاج والرفــض, لاســتغال 
والقمــع والحرمــان والمصائــب المرافقــة للعالــم الراهــن فــي 
ــود  ــة صع ــة ومرحل ــة والحــروب اإلمبريالي عصــر العولم
ــت  ــس الوق ــي نف ــو ف ــي ...  وه ــام السياس ــركات اإلس ح
التــي طبعــت سياســات  للممارســة اإلصاحيــة  تجــاوز 
ــي  ــوفييتي ف ــط الس ــت الخ ــي رافق ــيوعية الت ــزاب الش االح
الحقبــة الســتالينية  ومــا بعدهــا . تأســس الحــزب فــي 
٢١تمــوز ١٩٩٣ اســتنادا إلــى الماركســية الثوريــة, والخــط 
ــة  ــه الفكري ــت أسس ــور منصــور حكم ــذي بل ــي ال الماركس
ــد  ــا لتقالي ــداداً تاريخي ــكل امت ــذي يش ــط ال ــية، الخ والسياس

ــفية  . ــر البلش ــورة أكتوب ــس وث ــة باري كومون
ــه  ــزب كون ــة للح ــدة الجماهيري ــاع القاع ــدم اتس ــل ع ٣- ه
ضــد الديــن ؟ وهــل يشــكل الديــن عائــق حقيقــي امــام 

نشــاطكم ؟
ان الحــزب ليــس ضــد الديــن عمومــا وليــس ضــد اي معتقــد 
سياســي او فكــري ضمــن اطــار احتــرام حريــة االختــاف 
علــى العكــس مــن ذلــك لقــد دافــع الماركســيون دائمــا عــن 
حــق النــاس فــي ممارســة أي ديــن يريــدون. هــذا حــق 
أنســاني وديمقراطــي أساســي.  لكــن بعــض القــوى الرجعيــة 
تمــارس دعايــة مضــادة ليــس ضــد حزبنــا بــل ضــد االفــكار 
الشــيوعية واالشــتراكية عمومــا وتعتبرهــا ضــد الديــن  
بســبب  السياســية  الناحيــة  مــن  مؤثــرة  الدعايــة  وهــذه 
جهــل الجماهيــر وبالطبــع تؤثــر باتجــاه الحــد مــن التنظيــم 
ــن  ــر ع ــدى الجماهي ــام ل ــزوف ع ــاك ع ــة ان هن ، والحقيق
ــرة الســابقة  ــم ناتجــة مــن التجــارب المري التحــزب والتنظي
والحاليــة محليــا وعالميــا وابرزهــا انهيــار ) التجــارب 
االشــتراكية الســابقة (  وفســاد احــزاب االســام السياســي  

ــة . ــة الديني ــط بســبب الدعاي ــس فق ــي تحكــم ولي الت
ــام عــن  ــن بشــكل ت ــع عــن ضــرورة فصــل الدي نحــن نداف
الدولــة، والتربيــة والتعليــم  مــن اجــل تكريــس حقــوق 
مواطنــة متســاوية اجتماعيــا وقانونيــا . يجــب أن ال تتمتــع 
األديــان والمؤسســات الدينيــة بــأي امتيــازات أو ســلطة 
ــب  ــك، ويج ــر ذل ــية او غي ــت أو سياس ــة كان ــة، مالي خاص
العامــة  والخدمــات  المــدارس  إدارة  الدولــة   تتولــى  ان 
وغيــر ذلــك، إلــخ. وان تقــف الدولــة بشــكل متســاوي ازاء 
جميــع االديــان الموجــودة فــي البلــد .ومــن جهــة الفــروض 
ــونها  ــاس يمارس ــي للن ــي حــق طبيع ــة فه ــوس الديني والطق

ــية . ــر السياس ــارج االط ــة خ بحري
ــية  ــاع السياس ــم لألوض ــم وحلولك ــم وطروحاتك ٤- افكارك
فــي العــراق جميلــة ومثاليــة ..لكــن لمــاذا تبــدو هــذه االفــكار 

والطروحــات للكثيــر مــن النــاس خياليــة وغيــر واقعيــة .
بشــكل عــام افكارنــا وطروحاتنــا  ليســت واقعيــة فحســب بــل 
ضروريــة لمجتمــع يرســف في وحــل الطائفيــة والمحاصصة 
والصراعــات السياســية والتبعيــة لألطــراف الخارجيــة . خــذ 
ــة  ــة ، علمن ــة المتســاوية ، الغــاء الطائفي ــدأ المواطن مثــا مب
الدولــة ، مســاواة المــرأة وحقوقهــا  الغــاء التمييــز بيــن البشــر 
فــي العــراق علــى اســاس الطائفــة والعــرق والديــن والمذهب 
يحقــق  اقتصــادي  برنامــج  الحقــوق  فــي  ومســاواتهم   ،
االســتقال والرفــاه الغــاء التبعيــة للمؤسســات الماليــة الدوليــة 
انهــاء العســكرة الشــاملة وتحقيــق االمــان لــكل المجتمــع 
..الدعــوة إلقامــة اوضــاع سياســية ســليمة وفقــا إلرادة 
الجماهيــر ... كل هــذه االشــياء تبــدو  خياليــة لقصيــري 
النظــر والوعــي لكنهــا ضــرورة  للمجتمــع ضروريــة إليجاد 

ــة . ــة وسياســية ســليمة وآمن اوضــاع اجتماعي
٥- العــراق بلــد اســامي كيــف لحــزب شــيوعي النجــاح فــي 

اســتقطاب الجماهير ؟؟
ــي  ــة الت ــة العربي ــي المنطق ــدان ف ــل البل ــن اوائ ــراق م الع
ــام  ــا ام ــن عائق ــف الدي ــم يق ــة ول ــور والحداث ــهدت التط ش
التحديــث االجتماعــي والسياســي ، العــراق بلــد اســامي من 
الناحيــة الشــكلية فقــط ...قــوى االســام السياســي الحاكمــة 
ــل  ــاس وتعطي ــد تثبيــت هــذا التعريــف إليهــام الن ــوم تري الي
ســلم التطــور والحقيقــة ان ايديولوجيــة الطبقــة الســائدة 
هــي التــي تطغــى اجتماعيــا هــي التــي تمــارس أدلجــة 
المجتمــع وتحــاول فــرض معتقداتهــا وقيمهــا المرتبطــة 
بالديــن ، المجتمــع العراقــي متعــدد االديــان والمعتقــدات 
فهنــاك المســيحيون والصابئــة  واليزيديــون واديــان اخــرى 
ــح  ــع يطم ــان المجتم ــكلي ف ــن الش ــم التدي ــددة ،  و رغ متع
للرفــاه والتقــدم والحداثــة والمدنيــة  ، باختصــار ان طبيعــة 
النظــام السياســي الــذي يحكــم هــي التــي تحــدد طبيعــة 
ــن  ــن يخضــع لدي ــع متدي ــو مجتم ــل ه ــع ه ــف المجتم تعري
معيــن  ومســتوى وطبيعــة التديــن فيــه فعندمــا تكــون الدولــة 
علمانيــة مبنيــة علــى الحريــة والمســاواة ســيكون المجتمــع 
ــة  ــن قضي ــح التدي ــرى  ويصب ــة اخ ــرى وحال ــورة اخ بص
شــخصية خاصــة باألفــراد يتمتعــون بحريــة ممارســتها فــي 

ــدن . ــة وتم ــر حداث ــع اكث مجتم
اســتقطاب الجماهيــر نحــو الحــزب يعتمــد  علــى الصــراع 
ــة  ــول واقعي ــم تصــورات وحل ــي وتقدي ــي واالجتماع الطبق
لمشــاكل وصراعــات المجتمــع  وتصعيــد الوعــي السياســي 
ــة  ــاواة والحري ــى المس ــم عل ــث قائ ــع حدي ــاء مجتم ــو بن نح
بــكل معانيهــا . واثنــاء االوضــاع والمنعطفــات الثوريــة 
ســتدرك الجماهيــر مــن يمثــل مصالحهــا وصبواتهــا خــارج 

ــة . اطــار القناعــات الديني

يا نساء العراق: ال تشاركن في االنتخابات
لقــد شــاركت النســاء بانتفاضــة اكتوبــر، واعطــت العشــرات 
ــادة  ــات، واع ــادة االنتخاب ــل اع ــن اج ــا، ال م ــن الضحاي م
ــر  ــد انتفضــت  النســاء مــن اجــل » تغيي ــس الوجــوه. لق نف
النظــام«، وليــس اعــادة تدويــره مــرة اخــرى. الدعــوة 
للمشــاركة فــي االنتخابــات هــو تنكــر تــام ومطلــق لمــا 
ــه. االنتفاضــة انتهــت. اال ان  ــى تحقيق ســعت االنتفاضــة ال
ــب  ــه. كــم مــن مصائ ــم ينت ــاء النظــام ل ــاس بإنه ــب الن مطل
هــذه  مــن  ايديهــا  تغســل  النــاس  تجعــل  علينــا  توالــت 
االحــزاب. الحديــث ال ينتهــي عــن حجــم الفســاد والتفســخ 
فــي دولــة ال تملــك اي مامــح لدولــة. ان رئيــس الــوزراء 

بذاتــه، هــو موقــع ومنصــب حكومــي، الحــول لــه وال قــوة. 
ــه ال يســتطيع اطــاق ســراح مخطــوف مــن عشــيرة!!! ان

 ســتفوز االحــزاب ذاتهــا، االحــزاب االســامية ذاتهــا، 
واحــزاب الشــباب التــي مولتهــا هــذه االحــزاب، حتــى يعلنــوا 
للعالــم انهــا انتخابات شــرعية، وانهــم »فــازوا« باالنتخابات. 
نعــم. ســيفوزون، باالنتخابــات. بحرق الصناديق ســيفوزون، 
بالرشــاوى وشــراء االصــوات ســيفوزون، وبفرضهــم علــى 
الموظفيــن، فــي المؤسســات التــي تحــت ســيطرة احزابهــم، 
حــرق  نســينا  هــل  ســيفوزون.  وبالتزويــر  ســيفوزون. 

ــي عــام ٢٠١٨؟ ــت ف ــق التصوي صنادي

يجــب االحتــكام الــى تنظيــم حركــة نســوية قويــة مــن اجــل 
ــي  ــر المنزل ــا الحج ــرض عليه ــي ف ــاء اللوات ــة كل النس تعبئ
ــة، الــى  الدائــم ، واالقصــاء والعنــف واخراجهــن مــن العزل
معتــرك الصــراع السياســي مــع هــذه االحــزاب. وهــو يحتاج 
الــى عمــل هائــل وليــس ســهل. وهــؤالء هــن اللواتــي يجــب 
ان نقــول وان ندافــع ب« دعوهــا تقــرر«! الماييــن مــن 
ــاء،  ــوق النس ــاق حق ــل احق ــال ألج ــعي والنض ــاء. الس النس
ــن  ــا يمك ــر م ــة اكب ــى تعبئ ــاء عل ــا كنس ــى قدرتن ــد عل فيعتم
ــرة تســهم فعــا فــي صياغــة  ــة مؤث ــوة وكتل مــن النســاء كق
قــرارات الدولــة ليــس مــن داخــل البرلمــان بــل مــن خارجــه.

* نادية محمود :


