
 ..في ذكرى الثورة المغدورة

 ؟!خصوميا مازالوا لميوم ينتقمون من العراق

 

 محمود حمد

بأرواح أىمنا الى ( ثغيبًا ) رغم انيا مازالت تنزف ..لسنا من دعاة نبش قبور الماضي
 !اليوم

في حاضرنا وييدد  وفناءً  بل اننا من الساعين بثبات الى قبر الماضي الكامن موتاً 
 !مستقبمنا

 :بـ أيامناُيدمي مازال ُيبِدُد حياتنا و  (الماضي) ذلك لكن

 المتخمفة..االستالبية واالبتزازية مشاريعو!..  
 المخضرمة او الوارثة ..المعصومة!( التاريخية) االنانية  شخصياتو!..  
 المتطرفة..العرقية والطائفية والعقائدية تياراتو!..  
 المريبة..التفتيتية المغمفة بالشعارات االنكفائية نواياه..!  
 الرجعية..النظرية والتطبيقية فكارهأ..!  
 الحجرية..اإلكراىية المتشددة عقائده..!  

 أوىامو المتوعدة بإفناء المخالفين لو!.. 
 المتواترة..فتاواه التكفيرية!.. 
 نمط عالقاتو القروية البدائية!..  
 المفضوحةالخفية و ..السياسية مكائده..! 



   لطامعةا..البعيدة والمحيطة لودو!.. 
 سفاحيو المدججين بالكراىية وخدمة االجنبي..! 

 االستعالئية واالستئثارية قوميةشوفينيتو ال!.. 

 قصائية لآلخرطائفيتو العدوانية اإل!.. 
 وئضحاياه من فقراء العراق وعقال.. !  

****** 
 ..نام  فالماضي مازال يحك  

 ..طحن حاضرناوي  
 ..!! قرر مصيرناوي  

 ..تموزثورة و 

 ..مة في محيطيا االقميمياليتي

 .. الذاتية بطاقتياة تي  الف  

 ..المتفردة برؤيتيا

 :في( وطنيتيا)ـ التي دفعت رأسيا ثمنا لالثورة 

  بمعاد لمغر يساري كتيار ( الوطنية) ضع دولي يحارب و..! 

  رِّم متصارعين فيما  تيارين الىمنقسم رغم كونو (..الوطنية) نظام عربي ُيح 
 !!عمى الغدر بثورة تموز إتفقالكنيما  ..بينيما

 ...!(كفر والحاد)و !(شيوعية)االول يخنقيا النيا 



ترفض االذعان ـ ( شعوبية)شباط النيا  8خر تآمر عمييا حتى االغتيال في واآل
 ..!!جوفة ـ اإللحاقية المُ ( القومية)لمشعارات 

 ائفي تيار داخمي عرقي طائفي يسعى لالستقواء بالنظام العربي المتشدد والط
 .المخالفين معو من شركاء الوطن تصفيةالمتطرف ل

  كل منجزاتيا  ..بعد مايقرب من نصف قرنثورة تموز المغدورة افتقدت لقد
 !!!؟وأنتصر خصوميا عمييا..حالمياأو 

 :فـ

) واجيتيا العقائد ..ضطرام الوعي الوطنيإبعد ان نشأت الثورة من  .1
الدولة )قامة حبطت سعييا إلأالمتطرفة بقسوتيا الشوفينية ، و ( !القومية
حجر ، التي يمكن ان تكون  (المستقمة القوية الغنيةالحضرية الوطنية 

الزاوية لدول وطنية اخرى تأتمف في اتحاد يرتقي بحياة مواطنيو الى 
 ..اء الفردي والمجتمعيالتمدن والرخ

ج كما اثبتت تجربة دول اوربا القوية والغنية المؤتمفة في االتحاد الُمنت )
لمخيرات والمحتضن لماليين العراقيين الياربين من جور االنظمة المستبدة 

 !(.المتالحقةالمتخمفة 

الدولة القومية  يريد فرض!( القومي الطائفي) خر المشروع اآل فيما كان
ككل االمبراطوريات الغابرة في ..التي يقتات مركزىا عمى اطرافيا بوليسيةال

 ..التاريخ
اثبتت الوقائع عمى مدى اكثر من نصف الذي ( !ميالوى) ذلك المشروع 

 :انو قد..قرن
   ليزائم لمبمدانب ام  ج! 



 ك ر س التخمف في الحياة المادية والعقول! 

 في االنظمةستبداد ر س خ  اإل! 

  عوبلشا إفقارجر الى! 

 أنتج الدول الفاشمة! 

  لفردفي نفس الُمع طِّل اإلحباط أفشى! 

 م ف أكثر االنظمة عداء لـ ) التي بإسميا ُطِعنت ثورة تموز ( الوحدة العربية)خ 
 !!(الوطنية

 ..ة لكل العراقيينثم  م  م  ( الوطنية) دولتيا ثورة تموز مت ااق .2

التي تفشت في (..المحاصصة)دون ان تتموث بيئتيا السياسية بجرثومة 
 !الحياة السياسية اليوم

ظالم  رغم..متطمعة لمحريةخرجت قواعدىا الشعبية المميونية البائسة  .3
) بوعي مسترشدة ..التخمفمستنقعات و قرون من استبداد االقطاع 

 !..ورؤية العقالء..عفوي لبناء وطن متمدن بسواعد الفقراء( وطني

واليوم ُتغي ب ذات القواعد الشعبية المميونية وقودًا لحرائق التعصب 
 وتمجيد..في تيارات غوغائية لتكفير التمدنقحم وتُ ..الطائفي والعرقي

 !رتداد الى انماط بدائية من العالقات والتقاليد واالعرافواإل..التخمف

غنت الوظائف التي أوطنية  شخصياتتشكمت حكومتيا من   .4
 ..وظمت الى اليوم مثاال لمنزاىة والكفاءة والعمل الم نتج..غمتياش  

 !واليوم ترتعد الوظائف خجال من العديد ممن يشغمونيا



الثروات من  ذاانقسارت بإتجاه و ..طاع رض من عبودية االقحررت ال  .5
وانتزعت النقد الوطني من ىيمنة االقتصاد ..االجنبية استالب الشركات

 ..خاب التآمر عميياطاص رغم ..رأسماليال

ونحن اليوم نعيد االعتبار لنمط العالقات االقطاعية بمسميات 
ونرفع ..ن لحماية ثرواتنا النفطيةونستغيث بالمصوص الدوليي..جديدة

قيمة من % 0000) الن الدينار العراقي ثابت عمىبيجة القبعات 
الى قاع العمالت في ( أعداء ثورة تموز) اوصمو بعد ان ( الدوالر
التي تقف  (العالمية ـ الصعبة ـ في السوق العممة)كان وىو الذي ..العالم

 !ستشيدأُ و  عمى رأس الدوالر ايام تموز الذي قرع الناقوسراسخة 

ومازلنا لميوم نرتشف من ينابيع اولئك ..بعد الثورة  (الثقافة)دىرت واذ از  .6
 ..المثقفين الوطنيين العراقيين بكل ابجدياتيم

مرغمين عمى نعيش اليوم إنحدارا بالثقافة نحو غبار الكيوف الميجورة 
 ..!االصغاء لعناكبيا

بحثًا عن بصيص ضوء  الغيب الغامضوجعموا العراقيين يتخبطون في 
 ..!الذي اقحموا العقول فيو ثقب االسودفي ال

التي فرضتيا ( ثقافة الزيتوني والمسدس) اربعة عقود من في اعقاب
 !الدكتاتورية عمى العقل العراقي

دولة متمردة عمى التخمف والوجود )كـ (الثورة)وتألق العراق إثر  .7
 ..سرة الدوليةت موقعيا الطبيعي والطميعي في ال، فرض( االجنبي



جنبي، العراق في ذيل الُممتاذين باأل المتناحرونضع السياسيون واليوم و 
ىزيال  وجعموا منو كياناً ..رادةالوطن واإل الحتاللين برر المُ في مقدمة و 

 !الدويالت اليامشيةمندوبي يستخف بو حتى سفياء الساسة و 

حدود العراق عمى الطامعين الكبار والصغار ـ بعد الثورة ـ واستعصت  .8
 ..فتيان الفقراء في شمال العراق وشرقو وغربو وجنوبوووطنية بيقظة 

ستباح حدود العراق من ذات الدول التي كانت باالمس تخشى واليوم تُ 
الرىاب )فصار مستوطنة لـ..او تحترم جيرتيم غضبة أىل العراق

واألعراق  بحصانة أمراء الطوائف( والجواسيس والمصوص والخاطفين 
ان ميدت لذلك الدكتاتورية عقودا من  بعد..نوتجار السياسة المتجولي

 !!الفساد االداري والمالي والفكرياالرىاب و 

وتفجرت طاقات قوى المجتمع الواعية وانتظمت في النقابات والجمعيات  .9
والعممية واالدبية والفنية التي انبثقت من من حاجة  المينية والييئات

بداع الكادحين و  رق  يا ع  ل  و  المجتمع لممشاركة في بناء الوطن ، وم   ا 
 ..ستيدفت ضمان حقوق المنتجين الحقيقيينا  و ..المثقفين

المنظمات النقابات والجمعيات و صوت تمك وُيخنق خبو واليوم ي  
منظمات وىيئات ومراكز ترضع  المحاصصةوتطفح عمى سطح ..الشعبية

عشعش بيا االنتيازيون ويُ ..الفساد المالي ويتفشى فييا..تلمن ضرع المح
 !ن لمدول الطامعة بالعراقو جور أالدكتاتورية والممن سكراب 

متدت لمريف بعد اخارطة التحضر التي  (الثورة)وتغيرت بعد  .01
 ..مظممة عزلة تاريخية



العقمية المدن الى الريف بشكل متسارع اليوم لطغيان وتتراجع فيما تنحدر 
وتيوى معايير ومفاىيم التمدن الى ..العريقة الريفية عمى مقدرات المدن

وتتردى المستمزمات االساسية ..الحاجات البدائية لمفرد والمجتمعاع ق
   .الى الحضيض لمحياة العامة لمسكان

 عمى حساب من اجل المغانم واالمتيازات والصفقات الساسة ..وحيث يقتتل اليوم
 ..االنسان والوطن العراقي

  ولية بعد الذي تولى المسؤ ..اكواخ الصويرةنستذكر ذلك العراقي القادم من بين
فقيرا  وأ خرج عنيا مثمما دخميا..قرون طويمة من حكم االجانب لمعراق

 !مجتيدا كي اليتردى الفقراء واليسقط الوطن..زاىدا

  ؟!العراقي القريب من الثقافة والبعيد عن النيب( الوطني) نستذكر ذلك 

 ..واعني الشييد عبد الكريم قاسم..

  انجازاتيا وعثراتيا واخفاقاتيا  بكل) وحكومتو  توضاءة تجربإوندعو الى
لتبديد الغمامة التي تمبدت عمى بصيرة العديد من  العراقيين منذ !( وتحوالتيا

شباط  9يوم السبت  بعد ظيرلصدره ( خصوم ثورة تموز)اختراق رصاص 
نى االذاعة والتمفزيون بمغرفة تسجيالات صالة الموسيقى في ب 1991
 !!والى يومنا ىذا..ببغداد

  ىوية الى الكشف عن و ( الوطنية) تقييم تمك التجربة التغييرية الى وندعو
 ..منذ اياميا االولى ا بثورة تموزجميع الذين غدرو 

عمى ) النيب الدولي والنظام العربي الرسمي انظمة الى ساعة قبرىا ومباركة
 !(..رؤوس المؤل المستضام



  في الداخل ) نفسيم أىم ..قبل اكثر من نصف قرن ن من غدر بثورة تموزل
 !!الذين يغدرون اليوم بحاضر العراق ومستقبمو( والخارج
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