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 الحرية لكل معتقلي االنتفاضة في سجون
السلطة و ميليشياتها

منــذ 2003 وبعــد ان جــيء بقــوى وعصابــات االســام السياســي الــى الحكــم، ظهــرت الكثيــر مــن المصطلحــات التــي بــدأ يتداولهــا 
النــاس، وخصوصــا السياســيين مــن هــذه القــوى، بعــد ان فرضــت ســلطة االحتــال االمريكــي نمــط معيــن مــن الحكــم، فبــدأت 
ــة،  ــة، الفدرالي ــراغ الدســتوري، الســيادة الوطني ــة، الخــرق الدســتوري او الف ــل “الديمقراطي ــن مث ــات م ــردد مصطلح ــاس ت الن

االكثريــة واالقليــة” الــخ. وكانــت االلــة االعاميــة تتغنــى وتمجــد بهــذه المصطلحــات.

بعــد مــرور الســنين، وزيــادة معــدالت الفقــر والبطالــة، وانعــدام الخدمــات، وزيــادة الحــروب، والصــراع المكشــوف علــى الســلطة، 
وعمليــات النهــب المســتمرة والعلنيــة لــكل ثــروات البلــد، بــدت هذه المصطلحــات تفقد بريقهــا، واخذت النــاس بالتهكم واالســتهزاء 
منهــا، وحفلــت مواقــع التواصــل االجتماعــي بالكثيــر الكثيــر مــن النــكات والطرائــف و “التحشيشــات” علــى هــذه المصطلحــات، 
وكانــت كل فتــرة يكــون لهــا مصطلــح معيــن، فمثــا  فــي ايــام االنتخابــات، وصعــود شــخص لمنصــب رئاســي، النــاس تعــرف انــه 
موصــى بــه مــن قبــل المرجعيــة او ايــران او امريــكا، كانــت النــاس تقــول “عيــب هــاي ديمقراطيــة”، او فــي حالــة يتعــذر التوافــق 
علــى هــذا الشــخص، يقــال “ فــراغ دســتوري”، او عندمــا تزعــل كتلــة نيابيــة مــن اخــرى، كانــت النــاس تقــول “عمــي الفدراليــة 

احســن شــي” الــخ مــن هــذه النــكات.

لكــن مــن افضــل المصطلحــات الســاخرة، والتــي نالــت حصــة االســد مــن “التحشــيش”، وخصوصــا هــذه االيــام، وبعــد قصــف 
الميليشــيات لموقــع امريكــي، والــرد االمريكــي بقصــف تجمعــات الميليشــيات، واقتحــام الســفارة االمريكيــة مــن قبــل الميليشــيات، 
ــح  ــر، جعلــت مــن مصطل ــك االحــداث وغيرهــا الكثي ــران لقواعــد عســكرية، كل تل ــكا، وقصــف اي ــل امري وقتــل ســليماني مــن قب
ــز مصطلحــا اخــر  ــد نشــهد قف ــم ق ــث الســخرية واالســتهزاء، وال نعل ــاز مــن حي ــى بامتي ــة االول ــى المرتب “الســيادة” يحــوز عل

للواجهــة فــي االيــام المقبلــة.   

مصطلحات ساخرة 
»السيادة«

ً أنا لن أعيش مشرداً أنا لن أظل مقيدا
أنا لي غد وغدا سأزحف ثائرا متمرداً

أنا لن أخاف من العوا صف 
و هي تجتاح المدى

ومن األعاصير التي ترمي دماراً أسوداً

و من القنابل و المدافع و الخناجر و المدى

انا صاحب الحق الكبير و صانع منه الفدى  
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 الحرية لكل معتقيل االنتفاضة يف سجون السلطة
و ميليشياتها

المــرة تلــو االخــرى تقتحــم قــوات ســلطة 
االســام السياسي وميليشــياته وعصاباته 
ســاحة الحبوبــي، ليســوا بحاجــة الــى 
ذريعــة للهجــوم، فهــم القــوة المســلحة 
الفاشــية والوحيــدة فــي الناصريــة، كباقي 
المحافظــات، اعلنــوا بكل قباحــة ووقاحة 
انهــم مقاتلــون مخلصــون لنظــام المالــي 
فــي ايــران، مــن ال يحــب ســلطة ايــران 
فهــو هــدف لنــا، هكــذا فعلــوا بســاحة 
الحبوبــي، بعــد رفــض جماهيرهــا ان 
ــي  ــون ف ــد الســلطة، او تك ــون اداة بي تك
ــورة المضــادة، او تنجــرف  معســكر الث
مــع الســاعين الــى ان تكــون االرض 
التــي يعيشــون عليهــا ســاحة لتصفيــة 

ــة. ــن اقطــاب ارهابي ــابات بي الحس

ــى  ــذرة عل ــيات الق ــذه الميليش ــت ه هجم
ــت  ــلميين، احرق ــن الس ــام المعتصمي خي
بعــض الخيــم، وقتلــت واصابــت الكثيــر، 
منصــات  علــى  مــن  حــي  نقــل  فــي 
ــي  ــي، رصــاص ح التواصــل االجتماع
الســاحة،  فــي  كان  مــن  علــى  يطلــق 
العــزل  المعتصميــن  واســتغاثات 
منقــذ،  هنــاك  يكــون  ان  دون  تتعالــى 
ــوا يركضــون بيــن االزقــة، وقــوات  كان

الســلطة وميليشــياتها تاحقهــم، وتنــادي 
ــون  ــم ال تحب ــم، ألنك ــر لك ــم: ال مف عليه
ســليماني! تبــا لكــم وهــل خرجنــا ألجــل 
ــا  ســليماني؟ يتســاءلون مــع انفســهم، انن
عاطلــون عــن العمــل، ال توجــد مــدارس 
ــاء،  ــات “كهرب ــد خدم ــا، ال توج ألوالدن
مــاء، مجــاري، صحــة”، ال نســكن فــي 
ــا،  ــم لثرواتن ــى نهبك ــا عل ــوت، خرجن بي
وســلبكم لحياتنــا، خرجنــا علــى الطائفيــة 
التــي زرعتموهــا فــي نفوســنا، وبهــا 
ــل  ــى الجه ــا عل ــا، خرجن ــيطرتم علين س
التــي  والبربريــة  والتخلــف  والدجــل 
ــدت صيحــات  ــذا ب ــا. هك غرســتموها بن
محتجــو ســاحة الحبوبي، وكل الســاحات 

االخــرى.

ــم  ــام، نع ــون الخي ــيقتلون ويحرق ــم س نع
ســيخطفون ويغتالــون، نعــم ســيصولون 
ــون، لكــن ســاحة الحبوبــي تبقــى  ويجول
ــذه  ــام ه ــادن ام ــن وال ته ــامخة ال تلي ش
العصابــات المذعــورة والخائفــة، والتــي 
تعيــش ايامهــا االخيــرة، وســيكون نــداء 
فتــاة ذي قــار عاليــا مدويــا وهــي تهتــف 
“ وبســاحة الحبوبــي يــا ذي قــار، اليــوم 

اعلــك رايتــي يــا ذي قــار”.  

ساحة الحبوبي وذعر سلطة االسام السياسي
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 الفقر ال يصنع ثورة وإنما وعي الفقر هو الذي
 يصنع الثورة .. الطاغية مهمته أن يجعلك فقيراً
وشيخ الطاغية مهمته أن يجعل وعيك غائبا0ً

كارل ماركس

 االمريكان هم من اوجد داعش في
العراق0

 االيرانيون هم اكثر من استفاد من
وجود الدواعش في العراق

 العراقيون هم االكثر ضرراً من وجود
الدواعش على ارضهم0

 قبلها ...االمريكان هم من اوجد
القاعدة والزرقاوي000

 االيرانيون هم االكثر استفادة من
القاعدة وزرقاويها000

 العراقيون هم االكثر تضررا” من
القاعدة وزعيمها000

وبالتالي قتل االمريكان ابو بكر
البغدادي زعيم تنظيم داعش !

وقتل االمريكان قبلها الزرقاوي
زعيم تنظيم القاعدة في العراق !

 من هذا نعرف مدى التعاون والتنسيق
بين االثنين000

(قصدي أمريكا وإيران) 
 بربورة بصدري وردت اطلعها

ال تفهموني غلط000

من االخير


