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»تضع البشرية ابلضرورة فقط 
تلك املعضالت امامها اليت ميكن 
ان حتلها، ألن املعضلة نفسها 
تظهر حينما تكون الشروط 

املادية حللها قد توفرت او تكون 
يف عملية التكون«

مارکس

   مــرة أخــرى تُقــدم عصابــات الســلطة وميلشــياتها علــى اغتيــال االصــوات 
الحــرة المعارضــة لهــا، إذ قــام المجرمــون صبــاح اليــوم االحــد التاســع مــن 
ــة  ــي مدين ــه ف ــام منزل ــي ام ــاب الوزن ــي ايه ــط السياس ــال الناش ــار، باغتي اي
كربــاء، هــذا الناشــط الــذي كان لــه االثــر البــارز فــي تحشــيد الجماهيــر منــذ 
انطــاق انتفاضــة اكتوبــر لغايــة اليــوم، عندمــا اســكت رصــاص القتلــة قلبــه 

المتمســك بقضيتــه.
إن اســتمرار قتــل الناشــطين واختطافهــم والتضييــق عليهــم، يبيــن بشــكل 
القومييــن واإلســاميين وشــركاؤهم  تكنــه ســلطة  الــذي  العــداء  صريــح 
ــن هــي القتــل  ــر، وتؤكــد أن اداتهــم االساســية فــي مواجهــة المحتجي للجماهي

والخطــف واالعتقــال.
رغــم ذلــك فــأن جرائــم الســلطة والمتحالفيــن معها لن تثنــي المتطلعيــن للتحرر 

والعدالــة والمســاواة، الراغبيــن بالخــاص مــن الســلطة القمعيــة التــي تعمــل مــن خــال اذرعهــا ومؤسســاتها علــى نشــر الرعــب 
والخــوف فــي نفــوس الجماهيــر، غيــر مدركــة ان هــذا االمــر ليــس بإمكانــه الســيطرة علــى جمــوع المحتجيــن الذيــن تــزداد أعدادهــم 
يومــا بعــد اخــر، كمــا ان تنظيمهــم ووعيهــم السياســي بــدأ ينضــج باتجــاه تحقيــق مطالبهــم فــي الخــاص مــن النظــام برمتــه، فهــا هــي 
احتجاجــات عمــال العقــود واالجــور اليوميــة والمعطليــن عــن العمــل والتظاهــرات الليليــة فــي االحيــاء والمناطــق وكل المطالبيــن 

بالتغييــر تســتمر ليســتمر معهــا نضــال انتفاضــة أكتوبــر والقــوى االجتماعيــة للتغييــر حتــى إنهــاء هــذا النظــام.
توضــح حادثــة اغتيــال ايهــاب الوزنــي ان ســلطة الكاظمــي ال تختلــف بشــيء عــن ســلطة عبــد المهــدي، ولــن تختلــف بشــيء عــن 
ايــة ســلطة خارجــة مــن رحــم هــذا النظــام المــأزوم. ومــا تركيــز قــوى النظــام وأحزابــه علــى إجــراء االنتخابــات إال وســيلة لإلجهــاز 

علــى مســاعي الجماهيــر للتغييــر ومحاولــة لبقــاء هيمنتهــم علــى مقــدرات الجماهيــر واســتمرار نهبهــم لثــروات البــاد.
ــاريعه  ــي مش ــام ف ــذا النظ ــاركون ه ــا يش ــر إنم ــى انتفاضــة أكتوب ــوبين عل ــن المحس ــات م ــول االنتخاب ــدون دخ ــن يري ان كل الذي
المدمــرة التــي نهبــت البلــد وجعلتــه رهينــة بيــد المليشــيات، باإلضافــة الــى القــوى الدوليــة واالقليميــة، وايهــاب الوزنــي ورفاقــه مــن 

الرافضيــن للدخــول بمســرحية االنتخابــات انمــا يدفعــون ضريبــة مواقفهــم المبدئيــة مــن هــذا النظــام المتفســخ.
ــي  ــاب الوزن ــال الناشــط إيه ــة اغتي ــي العــراق، بشــدة جريم ــل الشــيوعي ف ــة البدي ــداد -منظم ــات بغ ــة تنظيم ــي لجن ــن نحــن ف ندي

ــه.  ــه ومحبي ــه واصدقائ ــع عائلت ونتعاطــف م
كمــا ونحمــل الحكومــة مســؤولية كشــف المجرميــن الذيــن أقدمــوا علــى هــذه الفعلــة المبيتــة والمخطــط لهــا مســبقا، ونطالــب بالكشــف 
ــم تقييدهــا ضــد مجهــول، كمــا نأمــل مــن  ــي بقيــت دون محاســبة، ودائمــا مــا ت ــم المروعــة الســابقة والت ــر مــن الجرائ عــن الكثي
ــن يتعرضــون  ــم الوقــوف مــع منتفضــي العــراق الذي ــي كل العال ــوق اإلنســان واألحــرار ف ــة المدافعــة عــن حق المنظمــات العالمي

لعمليــات تصفيــة منظمــة مــن قبــل ســلطة االســام السياســي - القومــي وميلشــياتها.
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طارق فتحي
المقــررة  اقتــرب موعــد »االنتخابــات« اإلســامية،  كلمــا 
ــن  ــت، م ــد انبثق ــوى »تشــرين« وق ــرى ق ــا ت ــم، كلم ــن قبله م
اجتماعــات ســرية وعلنيــة لتؤكــد مضيهــا فــي المشــاركة فــي 
انتخابــات الميليشــيات، هــذه االنتخابــات التــي هــي إعــادة 
تدويــر لــكل القــوى والميليشــيات، انهــا الصبغــة »الشــرعية« 

ــوى. ــذه الق ــود ه لوج

ــبقا  ــة مس ــراق معروف ــي الع ــات ف ــروف ان االنتخاب ــن المع م
نتائجهــا، فالجميــع يســتطيع ان يقــول، وبمــلء الفــم المليــان، ان 
ميليشــيا التيــار الفانــي ســتكون حصتهــا »رئاســة الــوزراء«، 
ــي،  ــون الفان ــن حصــة المك ــو م ــة ه ــس الجمهوري او ان رئي
ــوزارات  ــض ال ــل ان بع ــة، ب ــك الفئ ــيكون لتل ــان س او البرلم
»الســيادية« هــي محجــوزة لهــذه الفئــة او تلــك، رغــم كل تلــك 
ــع  ــى مواق ــوى »تشــرين« تظهــر عل ــاك مــن ق ــق، وهن الحقائ
التواصــل، تلبــس »البــدل واالربطــة« لتعلــن عــن نفســها انهــا 

ماضيــة فــي »التغييــر«، كيــف ذلــك، ال تعلــم؟

هــم لديهــم بعــض المبــررات لانخــراط فــي هــذه العمليــة 
السياســية البغيضــة، قســم كبيــر منهــم ال يؤمــن بالــذي يفعلــه، 
ــوى اإلســامية  ــد انتهــت« والق ــول ان »االنتفاضــة ق ــراه يق ت
الحاكمــة تريــد مشــاركتنا فــي لعبتهــا، فهــل هنــاك حــل آخــر؟ 
لكــن لمــاذا المشــاركة فــي لعبــة محســومة النتائــج؟ لمــاذا 
المشــاركة فــي جريمــة قتــل للشــعب، تديرهــا العصابــات 
اإلســامية منــذ 2003؟ لمــاذا المشــاركة فــي عمليــات النهــب 

ــت« اذن  ــرين انته ــون »تش ــة؟ تقول ــة والتبعي ــلب والذيلي والس
لتكفــوا ان تكونــوا المعــول بيــد ســلطة اإلســاميين لتهديــم 
ــيات  ــل للميليش ــوا أداة التجمي ــوا ان تكون ــا، لتكف ــى منه ــا تبق م

والعصابــات اإلســامية.

ان قــوى »البــدل واالربطــة« التي تخرج بيــن الفينة واألخرى، 
ــي تدعــي انتســابا لقــوى االنتفاضــة العظيمــة »تشــرين«  والت
مــا هــي اال انتكاســة فــي مجمــل الحركــة الجماهيريــة، وهــي 

غريبــة وال تمــت بــأي صلــة لواقــع االنتفاضــة.

لقــد حملــت الجماهيــر فــي انتفاضــة شــباط عــام 2011 صــورة 
جســدت »عــض أصبــع االنتخــاب«، وكانــت تلــك الصــورة قــد 
أضحــت ايقونــة تلــك الحركــة الجماهيريــة، لقــد جســدت حالــة 
النــدم العميــق لــدى الجماهيــر، وان االنتخابــات لــن تفضــي الى 
شــيء ســوى الــى إعــادة تدويــر هــذه النفايــات اإلســامية، وهو 

مــا حصــل بعــد ذلك.

ــات محســومة  ــق انتخاب ــر صنادي ــر عب ــاك تغيي ــون هن ــن يك ل
ــات اال  ــذه االنتخاب ــاركة به ــا المش ــراء«، وم ــذا مجــرد ه »ه
ــب  ــع النحي ــن ينف ــوى والميليشــيات، ول ــة عمــر هــذه الق إلطال
بعــد االنتخابــات، ان عناصــر ازمــة هــذا النظــام موجــودة، بــل 
ــام  ــتعداد الت ــا االس ــر لديه ــر، والجماهي ــد آخ ــا بع ــم يوم وتتفاق
للتغييــر، فقــط يجــب ان ال يــزرع اإلحبــاط بيــن صفوفهــا، 

ــة. ــات القادم ــة لانتخاب بالدعاي

انتخبوا ثم انتحبوا
صوت االحرار يف العراق 


