
 !؟(!المشاغبين) كي يتوعد المتظاىرين المال( !الغوغائي)الـ

 محمود حمد

( السوق المركزي)و( مسجد الثورة)يجوبون الطريق بين من الشباب كان بضع مئات 
 ..1991فجر يوم االنتفاضة عام  (سقوط الدكتاتورية)بشمال مدينة العمارة ييتفون بـ

ن يظير بعض االشخاص وقبل أ(..ئفيةالطا)ات مسم  ن تغزوىم الشعارات والم  قبل أ
 ..ضون عمى حرق المؤسسات ونيبياحر  ي  بين المتظاىرين حترفين مين والم  نظ  الغرباء الم  

 :ومعوفي اليوم الثالث لالنتفاضة 

 !(خوة العرباأل)بعض  قمقتزايد 

  !ببوش األ (! صحوة )و 

  !نفاس لمنظام الدكتاتوريوعودة األ

عالم النظام إبعضيا من ..فاىيم ومصطمحات جديدةالعالم مإثير أتفشت في 
منيا و  ..عالم النظام االيرانيإمن  ثالثةو  ..ذاعات دول الغزو إخرى من وأ   ..المتياوي
 ..ركان النظامي ساد إعالم وخطب أالذ( الغوغاء)مصطمح 

 ..حد تالميذي السابقين وىو ابن جارنا وأ( عبد اهلل ىاشم ) اقترب مني  ذلك النيارفي 
يتسمل الى  الخوف الذي بدأ رذاب الشارع باليتافات والحماس ون  يسألني وسط اصطخ

المنتفضين ، ونحن نستريح مع نفر من العجائز بعض الوقت عند جدار بعض  نفوس
 :فيما يواصل الشباب ىتافيم بإسقاط الدكتاتورية..االسكانمنطقة السوق المركزي في 



 !شنو غوغاء؟

 :رددت عميو ممازحا

 !!؟(الكممة ومعناىا)اليوم تذكرت ..نت بالصف ماكنت تفتح فمكأ..اهللعبد 

 (!!غوغاء)ذاعة بغداد تقول عمينا إننا إ..استاذ..الالالال..ال

 (!قطيع الجراد صوت الغوغاء ىو)ن عرفو إإن ماأ..ياعبد اهلل 

 :خوتو المتظاىرين إالى حشد  م  نظ  ضحك عبد اهلل قائال وىو ي  

 !!مثل الجراد (يبيدونا)..ة سودةيعني ناوين لنا ني

........... 

 :فيو تالذي شاركذلك التحالف ..سود االنتفاضةاألالثالثي التحالف فشل أ

  من لتأمين األـ الشريرة ـ ستراتيجية سحق الشعوب إب..ىا في المنطقةوحمفاؤ امريكا
 !في المنطقةمصالحيا ضمان و مريكي القومي األ

 في بيئة ..ك الشعوب بالشعارات والنعرات الطائفيةبسياسة تفكي..يرانيالنظام اإل
 !طائفية مضادة التختمف تخمفا وتطرفًا منو

 بدمويتو التي لم يعرف بديال ليا في التعامل مع مخالفيو في الرأي..نظام صدام!  

) كان  ونسائيا واطفاليا الى المقابر الجماعية رجال االنتفاضةىذا الحمف أحال ن بعد أو 
سوار مقر الفيمق الرابع في خمف أ خبارىممن بين الذين اختفت أ(  ىاشم د عبد اهللالسي

 !!الى يومنا ىذا العمارة



الدكتاتورية لكي يعيش ويستمع الى المؤتمر الصحفي الذي عقده السيد ( ترحمو) ولم 
 .. 19/2/2111المالكي بتاريخ 

عن ـ  ن يقولوم أيستمرئ الي..مس وفق مفاىيم نظام صدامباأل(  !الغوغائي) المالكي 
 !(..الكممة ومعناىا) وىو المغوي العارف بـ(..مشاغبين)نيم إ..بعض ـ مخالفيو في الرأي 

 ..كثرة المغط والجمبة التي تؤدي الى الشر(..الشغب)فـ 

 ..سمو الشعوبااد بببيدت وت  أالذي ( محور الشر ) جزء من مفاىيم  فيي إذاً 

دوات الحمف أب( !الغوغاء)بيدت أ  كما ( !وبادتإ) تليس..ومنيجية الخالص من الشر 
 !..وىو مفيوم ورد الينا مع فوضى رامسفيمد الخالقة!(..جتثاثوإ)سود بل بـالثالثي األ

ن أليس من حقيم أ..غبار الشك المسبق بالمتظاىرين وعندما يثير رئيس الحكومة
 :يتساءلوا

 ( مشاغبينال) حد أ المتنفذون من فاسدي السمطةدس ين أ ىل من المستبعد!
ـ كما جرى في واسط  (الشغب)ـب يام فاضحييمتإلتبرير السممية وسط المظاىرات 

 !؟نظمة الرافضة لمديمقراطية الحقيقية ـ وكما تنتيجو جميع األ! 
 المتضررة من انكشاف من قة لمفاصل أجيزة  األر  خت  الم  المتطرفة وتتحرك القوى أ

  !؟و الداخميةا المشبوىة الخارجية أد ارتباطاتيضاح جرائميا او رصفنيبيا او ان

 القابعين في دىاليز _ المكائد  ةمحترفي صناعمن ىل الحكم، او يجند بعض أ
بين  _(لغم مشاغب ىنا وآخر ىناك ) زرع  وافتعال ال_ جيزة الخا صة األ

في التعبير عن مصالحيم  الستباحة حقيم ذريعةك_ لخصوم السياسيين صفوف ا
 !؟ومطامحيم



 اليوم يتحركون و .. ضحاياىم..الذين كنتم في زمن ما  (لقتمة المحترفون ا)  ىؤالء
وىم الذين خرجت من تحت ..بأغطيتيم الرسمية العمنية والسرية و باسمكم 

سترًا ، او دعما تفجيرا ، او تدبيرا ، او ت) رىابية بشعة عباءتيم أعمال إ
 .. ثبتتو تحقيقاتكمكما أ..( لوجستيا

 نونية ميتة او خاممة لتوظيفيا افعيل نصوص دستورية وقلت وسيخرج المتفيقيون
( الطوائف واالعراق ) تغيير دولة اآلممين ب كفخاخ في طريق المتظاىرين

ك بذيل المادة السادسة بالتمسالوفاء لمدستور السمطة مثمما تذكرت  ..الفاسدة
 :والثالثون

 (. وتنظم بقانونـ حرية االجتماع والتظاىر السممي، :ثالثًا )

وحمفائو ن الحكومة خولت مجالس المحافظات التابعة لرئيس الحكومة وأنتم تعرفون إ
تمك المجالس التي تعتبر ىدفا رئيسيا ..صالحية اصدار تراخيص المظاىرات المعارضة

 ..لممتظاىرين

العراقية دولة الن قانون لم يصدر بعد ، فإ ن القانون المذكور في الفقرة الثالثةوحيث إ
دوات تنفيذه السابقة وأ، وآليات تطبيقو ، ومنيجيات تفسيره  1991انتفاضة الذي أباد 

 !؟تبقى ىي النافذة

 لمدكتاتورية  ليس والءً  من وجية نظر المشرعين الموالين لكم وىذا (
 !!!!!!بل التزام حرفي بالدستور(..المرجومة

 ..ومايزيد البموى فجيعة



فشى نظام صدام عمى مدى اكثر من أبعد أن _ ن زعيم حزب الدعوة السيد المالكي،إ
نا يظير الي.._لو نو معارٌض كرديف السم حزب الدعوة أل( العميل) ثالثة عقود مصطمح 

مأجور ولو )ب االسالمية حزاإن من يعترض عمى األ.. السيد المالكي ليقول لممأل
 (!!جندات خارجية مشبوىةأ

مع حمفائيا !( سالميةاإل) _ التي تسمىحزاب فعمتو األ ماوليس مجالنا اآلن الحديث ع
 :بالعراق والعراقيين_ 

  حراقو بأىموستباحة وطننا إلواالرىابيين من إستقدام الغزاة  ءً اابتد  !وا 

 ومرورا بتمزيق الشعب بالحرب الطائفية!  

  م لتعصيب عقول الناس عن مآسييم اليوميةنظ  التضميل الم  و! 

 ث اًل بآلية السماء   !وتقديس أصنام األرض ، ت م 

  عمى ..و بناء دولة منخورة بالفساد والمحسوبية ، قائمة عمى الوالء الفئوي الضيق
 ..حساب الوالء الوطني

  ناىبي المميارات من ثروة الشعبالموالين من وحماية! 

  الدول الراعية والداعمة لتمك  ىمو لمصالحومصائر أحشاء الوطن فتح أو
 !حزاباأل

  افة المجيولوضع الشعب والوطن عمى ح..خرىاليس آو!! 

 :حقا 

 !!!مرة كمأساة وُأخرى كميزلة..ن التأريخ يعيد نفسو مرتين إ



ن في الوطنيين من أل (..العقالء)وأقول (..العقالء) العراقيون وىذا مايخشاه الوطنيون
ن قرأوه اليفيمونو..قرأون التاريخ القديم والحديثىم حمقى الي ن فيموه استخفوا وا  ..وا 

 !فسيمفأضاعو الوطن وأن..بو

ـ ىو الذي الوطني ن ـ الوعي المصرية ، إ( األخالقية) تنا الثورة الشعبية السممية لقد عمم
) ومنع تسمل الشعارات التمزيقية ..نو قطع الطريق عمى تدخل الدول االخرى أل..انتصر

 :واختزل الثورة بشعار محدد(..الطائفية او السياسية او العقائدية او الحزبية

 !!سقاط النظامإل..إسقاط الرئيس

 ..جياض الثورةلداخل والخارج ثغرة يتسمل منيا إلولم يترك لخصوم الشعب في ا

في  1991الفجوة السامة التي تحولت الى تجويف موبوء قتل انتفاضة وتمك كانت 
 :ـالمتمثمة ب..العراق

المتنافرة ونوايا المعارضة الداخمية ..العربية نظمة األ و ، يرانية واإل، مريكية األ..النوايا 
 ..في جسد االنتفاضة فمزقتيا

تتناحر في جسد شعبنا ووطننا وتحرمو من االستقرار والتنمية  ماليو ـ ذاتيا ـ مثمما ىي 
 !والبناء المدني المتحضر

 ..حق المفر منوالمطالب الشعبية ن إ

 ..ن ق معت اليوم ست خت زن طاقة متفاقمة لإلنفجار غدافإ

 .. فيستحيل ترويضيا بالوعود بعد حين..ن خ دعت اليوموا  

 .. ئطاوستتجاوز مضامينيا سقف السمطة الو 



يظير .. الم والحرمان الذي عانى منو العراقيون والشعوب االخرىوعمى امتداد درب اآل
خوة كما يقول األ..........( بالـ)ال يتشبث بالسمطة واليبرحيا ا( فرعون)دائما 

ت نتجو الفئات النفعية نصف المتعممة المتحالفة مع القتمة ذا الفرعون وى..المصريين
 . !!مدني او عسكري حترفين بزي رسميالم  

مراء الذي يكرره أ  ( !مسمطةلسممي لتداول اال) و( !الدستور) الحديث الممل عن ان 
لم يعد يثير سوى االستخفاف واالستيجان لدى الشعب ..المحاصصة في الدولة العراقية

 ..وخاصة الشباب

 :نيم ولدوا وليس في ذاكرتيم غير أل

ن يكون كل واحد الواىمة بأاالسماء .. المعادية لمديمقراطية !(التاريخية)تمك االسماء 
  ..منيم صنما أوحدا متأبداً 

 .. الطائفية والعرقية والعقائدية!( التشطيرية)والشعارات 

 ..مسمحةالالتضميمية  !(االستالبية)الفئوية والعصابات 

  ..الدموية!( الثورية)والتجارب 

 ..فكار الخالفية التناحريةواأل

 !!بالتبجيل وي ست ر ماضييابالمديح ا ىحاضر   ياعالم  ي م م ع إ تمك االسماء التي

دولة الوطن المستقل تظافر جميع الجيود لبناء في ىذه المرحمة التي تتطمب 
 !والمواطن الحر المتمدن والُمَرفَّو



دراك كون التظاىرات واالضرابات واالعتصامات المطالبة إاال بن يتحقق يمكن أوىذا ال
جياض إ) وليس ..اء وترسيخ لمديمقراطية ىي إغن..بالتغيير الجزئي او الجذري 

 !!كما يقول المتحاصصون( لمديمقراطية 

 :بادوات تقمع الديمقراطية الحقيقية المرتكزة الى مبدأوليس 

 ..(يموظف عموم)ن الحاكم إ

يحتاج فيو الشعب في وقت بعقد ـ عمل ـ صريح وتحت رقابة الشعب  الشعب و  ني  ع  ي  
 !تعاقديحال الى التقاعد وفق شروط التنتفي الحاجة اليو و  ماعندخدماتو  ييتوتن..اليو

عادة انتاج إفيو ..بمين ليموجوقة المط( السياسيين المتنفذين) اما مانسمعو اليوم من 
صنام جوقة األمس الذي قمع باألر ب  الذي تركو الصنم الم د  ( التجويف  )صنم واحد ليمأل 

 !عقاب الغزوأفجأة بعد سقوطو في وانتفخت التي ظيرت الصغيرة المتناحرة 

 لغة الوعيد والتيديدونرفض ننا نستيجن إف..ننا ننتمي لشعبنا ووطننا وتاريخنا وثقافتناوأل
سواء كان صنمًا ..أي متحدث وبأي لغة من..ضمر والمكشوفالم  ..والتخوين والتشكيك
 ..او مشروع صنم

السمطة والسالح والثروة في بغداد وباقي ذين وضع المحتل ـ ال شفافيةنصارح ـ بو 
 !.وراق تنصيبيمأ مرىاالماليين المغموب عمى أ( ت  م  ص  ب  )بأيدييم و المحافظات

 ..مصمحة لشعبنا ووطننا تمك المصارحةن في أل 

ام تأبد السمطة بيد ىذا او ذاك وعدم الركون لمنطق التاريخ وحركة ن التشبث باوىوأل
فرض يي ذالالميل التاريخي  وجوبووقوف ..انتحار ذاتي وجمعي لمن يراىن عميو..الواقع



دارة مؤسسات الدولة شخاص عن إب وتحقيق مطالبو بما فييا عزل األاحترام ارادة الشع
عندما يفشل ىذا !(..رئيس الباصوانية الى..من رئيس الجميورية ..) عمى اختالفيا

 !داء واجباتو الواردة في توصيفو الوظيفيفي أ( الموظف)

 ..لتصاق بمغانم السمطة سيحرق الطامعين فيو ومن حوليم وبعض الوطنىذا اإلن أل
 !المحالة

وعمى من قبل حكومة ىشة ومتعددة الوالءات ، القمع دوامة نتاج إعادة إن المغامرة بإ
وشحنيا الموروثة من النظام السابق ، بادة األجيزة المحترفة لوسائل اإليدي ذات أ

الل الباقية طسوف لن يفضي سوى الى تدمير األ المتطرفةبالعقائد الطائفية والعرقية 
سباب موضوعية وذاتية يمكننا أل..ىل العراقمن العراق وتمزيق األشالء المتناثرة من أ

 :ايجازىا بالتالي

اليمتمك السمطة الواقعية عمى القوات المسمحة ( ام لمقوات المسمحة القائد الع) ن إ .1
 !في جميع جغرافية الوطن

مراء أ  جميع سميا اليوافق عمييا إصدرت قرارات بان ستتفكك إحكومة ن الإ .2
  .المحاصصة

يتمزق وسيتناحر فيما بين وحداتو ن الجيش الذي نشأ عمى مبدأ المحاصصة سإ .3
( وفق مبدء المحاصصة ) التي تمثل طرفا طائفيا وامر من قيادتو ن صدرت أإ

 !ف المحاصصةار طحد أالترضي أ

من الداخمي سيتم التعامل معيا وفق انتماءات ن التعميمات الصادرة لقوى األإ .4
مما سيجعميا في خنادق مختمفة ومتنازعة ..الوحدات ووالءاتيا ليذ الطرف او ذاك

 ! 



، الممتدة عمى طول الحدود  المحترفة غيرن الحدود الرخوة والوحدات العسكرية إ .5
دنية ستعيد بتالء بالوالءات غير الوطنية التي تنخر المؤسسات العسكرية والمواإل

 !حشاء الوطنفرق االرىاب الى أ

ستفجر ن انعدام الثقة بقدرة السمطة عمى حماية الناس خالل السنوات الماضية إ .6
ول كل شارع الى دولة لمموت وتح االنكفاء المسمح الطائفي والعرقي والمناطقي

 !والفناء والتسميب

وتردي ، منذ الغزو الى اليوم بين المتحاصصين ن تجربة التناحر عمى السمطة إ .7
وتشتت الوالءات لغير الوطن ، تدني ىيبة الدولة و ، وتفشي الفساد ، الخدمات 
والتغاضي عمى التدخالت الخارجية التي تدمر البالد وتفرق ، والشعب 

وقات مناس وليس مالذا ليم في أل كل ذلك وغيره يجعل من السمطة ىدفاً ..العباد
 !زمةاأل

 :ليذا نقول

 ..كل شعبو..ليس لمحالكم الوطني غير شعبو

وليس لمشعب من ضمان غير الدستور الذي اليسمح لمحاكم بتكرار االربع سنوات القابمة 
 ..لتزامو الدستوريإب ل  خ  أن ىو ا واالنياءالمتقميص 

) ودور الحكومة  (االستراتيجية الخططضرورة اعطاء الوقت لتنفيذ  )ـيتذرع بومن 
 ..مل او ضالض  فيو م  ..فييا( الحتمي 

النيا دول مؤسسات ..الن الدول االوربية تصعد الى السماء وحكوماتيا تتبدل مع المواسم
.. 



 !!.ةمتخمفين جيمانتيازية لحالف ألصوص مسمحة ، و  وعصاباتفاسدة ، مل وليست ش  

داخل السياسية ن تقتنصيا جميع القوى ينبغي أ..ام فرصة تاريخية لمتطييرن ىذه االيإ
 :لممشاركة في..السمطة وخارجيا

 ..فضح المستور

 ..والتمسك بالوالء لمشعب الواحد والوطن الواحد ..شكال الوالءات التشطيريةومغادرة كل أ

 ..والمساىمة في التغيير

وروثة من الدكتاتورية ، او التي افرزىا االحتالل وانتجتيا دولة لمعالجة جميع االوبئة الم
 ..المحاصصة

 ..المحتمية بالمحتمين ( دولة الطوائف واالعراق ) لالنتقال ببالدنا من مفاسد 

الحر المتحضر، والمواطن الواعي  والشعبالسيادة ،  الحديث الكاملدولة الوطن ) الى 
 !الُمَكرَّم ، والمتحصنة بالوطن الُمياب بالشعب الدولة المحتمية(.. الكامل الحقوق

 :ن تخوين واتيام دعاة تطيير الوطن من إ

المحتمين ،والطائفيين ،والعرقيين ،والمفسدين ،والمصوص ،والمتخمفين ، وخصوم 
شد دنا الى إعادة انتاج دكتاتورية أىو نيج خطير يجر شعبنا وبال ..حقوق االنسان

 ..ابقتيادموية ووحشية وتطرفا من س

 االحزابالجزئية التي فرضيا االحتالل عمى ( الرأسمالية الحريات)وتمييدًا لتصفية 
   !المتنفذةاالقطاعية 


