
 !!وفشمتـ في إزالة اسباب اإلنييار؟..نجحتـ في تخفيؼ ِحدَّة إنفجار اإلعصار

 محمود حمد

. التشكيؾ .التيديد والوعيد.االعالـ.العمائـ.الثروة.السالح.السمطة ) َجنَّدتـُ كؿ احتياطيكـ 
ونجحتـ في ..بإرث غيركـ مف المتشبثيف بالسمطة لتأجيؿ انفجار االعصار، واستعنتُـّ !( التخويف

لكنكـ فشمتـ في إزالة اسباب االنييار التي سُتَحتِـّ انفجار ..تخفيؼ حدة قيدـو االعصار 
 :النكـ ..االعصار
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لحراسة خزائن الشعب الثابتة والمنقولة ، وَجنَّدتم سالحكم وسمطتكم وابواقكم لحمايتيم ( وُمسَتْوَردين
 ! لة والقانونمن المساء

بتم جّيال انتيازيون يأبون مغادرة التخمف ، فوق رأس العراقيين ليكبِّموا مسار ومصير العقل    .4 َنصَّ
 ! العراقي

لمواجية احتياجات الشعب   منذ ثمان سنوات( والوعود المجوفة ) تختمقون الذرائع واالكاذيب    .5
 !الضرورية غير القابمة لمتأجيل

عراق الحضاري الُمؤِسس ، والغني بأبنائو وثرواتو وتاريخو ، في حضرة اسيادكم ُتيينون ال   .6
 ! الدبموماسية ومجالسيم السياسية



        تسميمكم البعثيين أعمى المناصب )، وفي نفس الوقت !(اجتثاث البعث)بعد ثمان سنوات من
يدَّعي المالكي !(..تمينالحكومية والنيابية مقابل بقائكم في السمطة وبضغط من اسيادكم المح

البعثيين الى السمطة اذا تسمل كم ـ مكموع مؤيد لمبعثيين ـ الى صفوف !( عودة)وموالوه الخوف من 
 !..المتظاىرين

 :مما يدعو لمتساءل المرير

الم يخشى المالكي من تسمل صالح المطمق الى الكرسي المالصق لو بمجمس الوزاراء ، وتسمل 
من ضباط وزارة % 08زراء ، وتسمل اكثر من مئة نائبا لمجمس النواب وستة وزراء الى مجمس الو 

 !!وجميعيم من البعثيين ؟..من وزارة الدفاع % 08الداخمية واكثر من 

       الى صفوف المتظاىرين ، تعيدون ( التكفيريين)ـ وتسمل !واليوم بذريعة التخويف من ـ عودة البعث
الشعوب ، وشعبنا في مقدمتيا عمى امتداد اكثر من ستة عقود انتاج نفس الذريعة التي قرفت منيا 

 :اال وىي..إلدامة التخمف والفقر والحرمان وكبت الحريات والسجون والمنافي ..

       مخاطر العدو الخارجي: 

، ورابعة ـ قزم ـ االردن ،  مرة المقيطة اسرائيل ، واخرى ـ فرعون ـ مصر ، وثالثة حافظ ـ االرنب ـ 
ة شاه ايران ـ الصفوي ـ ، ثم الخميني ـ المجوسي ـ ، فالعدو االمريكي ـ الجبان ـ، فـ ـ خائن ـ وخامس

 (!!!!!!!.. ووووووو...الحرمين الشريفين ، وبعده ـ جاىل ـ الكويت ، فالحصار الغادر 

 !الى ان سقط الدكتاتور بدبابات الغزاة

        ولم يستبعد الدكتاتور العامل الداخمي كذريعة النتاج الدكتاتورية وترسيخيا وادامتيا ، فمثمما
كان صدام يديم استبداده واحتقاره ..تتذرعون ـ اليوم ـ بالخوف من عودة البعثيين والتكفيريين

 :لمديمقراطية بدعوى الخشية من



لممحدين ـ ، وثالثة من االسالميين ـ المتخمفين ـ الرجعيين ـ المتعفنين ـ مرة ، وتارة من الشيوعيين ـ ا
، ورابعة من االكراد ـ االنفصالين ـ ، وخامسة من عمالء االجنبي، وسادسة من حزب الدعوة ـ 

  !! الخ..العميل ـ

        وىذا منعطف تاريخي تمر بو بالدنا ومنطقتنا ، تأججت فيو مجامر الشعوب الكامنة تحت الرماد
 !ضيقوا االفق بإنيا مجامر خامدة والتي َتوىَّم

        وَتصاِعُد حمميا او انفجارىا اليتطمب إستئذانا من الحكام لتحديد زمان ومكان الوقوف بوجييم
 !والمطالبة بحقوق الناس السياسية واالقتصادية ، عبر ممارسة حرية التظاىر وحق التعبير

 ! بعد ان نكثوا بعيودىم ثماني سنوات!(..اعطونا ستة اشير لنثبت لكم صدق وعودنا) 

        في تونس االرىاب الدولي!(..) المندسين بين الجماىير)وتيقظت الشعوب إلدعاء الحكام بوجود .
. ني وفي البحرين التدخل االيرا..وفي ليبيا القاعدة ..وفي مصر التدخل االجنبي واخوان المسممين

وحرمان ..كذريعة لقمع الجميع وانتياك ىذا الحق الدستوري!....( وفي اليمن اعداء الوحدة السعيدة
حتى وان ىدد الحاكم ـ الحريص عمى .. الناس من االفصاح عن مطالبيم ومظالميم وحرمانيم 

د بأن الفوضى ستمتيم البالد والعباد اذا ىو تزحزح عن كرسيو قي) ـ !!!!!!!مصالح الشعب 
 !(.انممة

        ان الفئات الواعية من الشعب تدرك ان ىذه التظاىرات ىي اول فرصة واقعية ، واول درس منطقي
لممارسة الديمقراطية الحقيقية ، وعمييا اليقظة واالستعداد لتحمل تداعيات الدرس االول الذي 

 !اليخموا من العثرات

       تمفة ىو طفح ـ ضيق االفق الفكري ـ عند بعض وما يميز ىذه المرحمة من بين مؤشرات مخ
المتمثل بالتخندق حول العقائد الصمدة التي تقدس الحاكم وتستخف بالشعب وتربط ( المثقفين)

االستقرار بوجود الحاكم حتى وان كان فاسدا او مستبدا او فاشال، عمى حساب االنفتاح عمى 
متحرر من الطائفية والعرقية واالفكار  الرؤية التنموية لبناء دولة مدنية حضارية ، ومجتمع



الصندوق مغمق عمى الذرائع والضغائن التي تُنتج الصنم ..المتطرفة ، وفرد مستقل االرادة والتفكير
 !الدكتاتور وتديمو

       االبتالء بتمك الييستيريا التي اصابت .. ىي..والميزة االساسية لحركة شعبنا ىذه: 
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والعمل والتعميم الكيرباء والماء : ناىبوا مميارات الدوالرات من ثروة الشعب المحروم من    .6
 !ألخ..والعيش الكريم ..والصحة
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        لقد تحالف كل ىؤالء المرتجفون من انكشاف اسرارىم امام الشعب والعالم ، وتنادوا لمواجية صوت
وخصوميا ـ بالتزييف ـ حقيم في الذين اغتصبت القوى المتسمطة عمى الحكم !( الصامتين) ماليين 

فقرروا الصراخ في شوارع المدن النتزاع حقوقيم .. التعبير الحر عن رأييم في االنتخابات
 !المشروعة



         لقد فشمتـ في عرض اية معالجة او حؿ جذري واقعي لممطالب العادلة التي يصرخ بيا مالييف
 !بؿ واستخففتـ بأوجاعيـ وصوتيـ؟..مدف العراؽالناس في الشوارع والبيوت بعمـو 

        سمعت واستجابت )واخفقتـ في اخالء الشوارع مف المتظاىريف لكاميرات دعايتكـ لكي تقولوا لقد
 !(لنا الرعية

        ـَ او أُْفِيـ في البصرة( المحافظ) شمتاغ .. لكف الميـ انو اتخذ القرار الصائب ػ ..وحده َفِي
 !ػ فمتى يفيـ اآلخروف؟! االستقالة

       في الوقت !( تفيموا) الى اف تستيقظوا و..سوؼ لف ييدأ االعصار ، وسيسري كالنار في اليشيـ
 !!المناسب ، وتتخذوا القرار المناسب قبؿ فوات االواف

  

 

 


