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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«
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صوت االحرار يف العراق 
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ي صالتنا.. 
ف ان نستدبر القبلة �ف )لو امرنا ام�ي المؤمن�ي

لسمعنا واطعنا( جمهور الخلفاء.

لديهــم   ، الســياسي اإلســالم  ــخ  ـ ـ ـ تاريـ مــر  عــى  الحــال  هــو  هكــذا 
، هــذا الجمهــور يحافظــون عــى اســتمرارية خنوعــه  جمهــور كبــ�ي
يأتيهــم  ال  الذيــن   ،» ف »المؤلهــ�ي القــادة  بكاريزمــات  وخضوعــه، 
بنصــوص  مســددين  خلفهــم،  مــن  وال  أيديهــم  ف  بــ�ي مــن  الباطــل 
لــكل  والخاضــع  الخانــع   ، ي الديــ�ف الجمهــور  هــذا  مقدســة؛  دينيــة 
ف كل الســيناريوهات  األوامــر، تمــارس وتنفــذ بــه ســلطة اإلســالمي�ي
»اســتعراضات عســكرية، مظاهــرات، ميليشــيات قتــل، تأســيس 

جيــوش«.

ة، مأســاوية؛ فأغلبيتــه عاطــل  الجمهــور يعيــش حيــاة فقــ�ي  هــذا 
الحــد  عــى  يحصــل  الهــش،  القطــاع  ي 

�ف يعمــل  او  العمــل،  عــن 
»الحواســم«،  العشــوائية  المناطــق  يســكن  األجــور،  مــن  األد�ف 
ي تفتقــر اىل أد�ف مقومــات  او المناطــق المكتظــة بالســكان، والــ�ت
ي 

يــة هــذا الجمهــور ال يقــرأ وال يكتــب، هــو يعيــش �ف الحيــاة، أك�ث
تســيطر  جــدا،  ء  سي الصــ�ي  وضعــه  التعليــم،  مســتويات  اد�ف 
)قطعــة  »العلــگ«  ب  يؤمــن  فهــو   ، واالســاط�ي الخرافــة  عليــه 
( ويؤمــن ب »الحــى والخــرز« ويؤمــن ب »  قمــاش لونهــا اخــرف
بالمزارات والسادة والمشايخ« وما يصدر منها وعنها، انه ينتظر 
ي كل امــر »اخرجــوا بتظاهــرة: ســمعا 

مــا يقولــه »الســيد والشــيخ« �ف
ســمعا  االنتفاضــة:  انــروا  المظاهــرة.  مــن  انســحبوا  وطاعــة، 
 : ف وطاعــة، اقتلــوا االنتفاضــة: ســمعا وطاعــة. انــروا الفلســطيني�ي
وهلــم  وطاعــة.  ســمعا   ، ف الفلســطيني�ي العنــوا  وطاعــة،  ســمعا 
جــرا... جمهــور مســلوب اإلرادة تمامــا »روبوتــات«، تعمــل عليــه 
ف اإلعالميــة »المردوخيــة« الضخمــة ليــل نهــار،  ماكينــة اإلســالمي�ي

لهــا. لتدجينــه وترويضــه، وجعلــه خادمــا مطيعــا 

ف النهابــة والقاتلــة، تــ�ي ان قوتهــا مســتمدة مــن  ســلطة اإلســالمي�ي
ي تحركــه  بقــاء هــذا الجمهــور طــوع امرهــا، فهــو أداتهــا العميــاء، الــ�ت
بــه،  تنــاور  بــه،  بــه، تســتعرض  بــه، تقتــل  ب  تــرف يمينــا وشــماال، 
تفعــل بــه مــا تشــاء »اســجدوا، لقحــوا، نــارصوا، اخطفــوا، اقتلــوا، 
ــوا، عّيــدوا، نامــوا، اصحــوا، تزوجــوا، انتحــروا«. 

ّ
ــوا، خّمســوا، صل

ّ
زك

حقيقــة ان المهمــة صعبــة جــدا امــام جمهــور وســلطة كهــذه، انــه 
واقــع رجــ�ي ومتخلــف بامتيــاز.

لكــن امــام هــذه الصخــرة الرجعيــة، امــام هــذا الجمهــور المنقــاد 
آخــر،  جمهــور  ظهــر  الظالميــة،  الهجمــة  هــذه  امــام  واالعــى، 
، هــذا الجمهــور، الــذي  جمهــور يمتلــك اإلرادة الحقيقيــة للتغيــ�ي
اليــأس«، خرجــوا  مــن »صميــم  نهــض  الرائعــة،  الشــبيبة  عمــاده 
ي حيــاة كريمــة، قايضــوا أغــىي مــا 

عــراة، يرتــدون فقــط احالمهــم �ف
يملكــون »حياتهــم« بمــا يرتجــون، يحدوهــم االمــل برؤيــة فجــر 

يــن. ت�ش شــبيبة  انهــم   ، ف والقوميــ�ي ف  اإلســالمي�ي بــدون  جديــد، 

جمهور سلطة اإلسالم السياسي
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صوت االحرار يف العراق 

ــة  ــم التابع ــة القاس ــي مدین ــن ف ــال الدی ــد رج ــا أح ــرج علین خ
لمحافظــة بابــل وهــو یهــدد ویتوعــد بشــكل علنــي، فــي فیدیــو تم 
تداولــه علــى وســائل التواصــل االجتماعــي، اذ هدد هــذا المعمم 
ــة باألســماء الصریحــة،  ــن فــي المدین مجموعــة مــن المنتفضی
قائــا انــه ســوف یســحلهم ویعلقهــم علــى أعمــدة الكهربــاء فیمــا 
إذا كــرروا بحســب مــا یســمیه »اإلســاءة للمعممیــن« دون أن 

یحــدد شــكل هــذه االســاءة ودون أي تحــرك مــن القضــاء. 

لیــس رجــل الدیــن هــذا هــو الوحیــد الــذي یهــدد المتظاهریــن 
ــي، أو  ــل بشــكل علن ــؤالء یصرحــون بالقت ــن ه ــر م ــل الكثی ب
فــي مجالســهم الخاصــة، والســبب واضــح جــدا، هــو انهــم 
ــن  ــددت م ــي ُه ــم الت ــم ومناصبه ــن مراكزه ــون ع ــا یدافع انم
ــن  ــؤالء المعممی ــدا أن ه ــون جی ــن یدرك ــن الذی ــل المنتفضی قب
ــا یدافعــون عــن  ــه انم بدفاعهــم عــن النظــام السیاســي وأحزاب

ــب.  ــم فحس مصالحه

ــارات  ــك ملی ــراق تمتل ــي الع ــن ف ــال الدی ــة رج ان امبراطوری
الــدوالرات، ولدیهــم ممثلیــن فــي الســلطة والبرلمــان بــل 
إن غالبیــة األحــزاب عــدى أقیــم كردســتان هــي األحــزاب 
اإلســامیة التــي ترعاهــا وتــروج لهــا المؤسســة الدینیــة، 
ــب  ــل وتنه ــیا تقت ــامي ملیش ــزب اس ــوة او ح ــكل ق ــا ان ل كم
وتفــرض مــا تریــده بالقــوة، وعندمــا خرجــت الجماهیــر بالضــد 
ــت  ــي خرج ــات الت ــدى الجه ــون إح ــام، كان المعمم ــن النظ م

ــا.  ــد منه ــر بالض الجماهی

مــن یتابــع تصریحــات هــذه الفئــة یــرى حجــم الهســتیریا 
التــي یعیشــونها، فبعــد التبجیــل والرفاهیــة التــي حصلــوا 
علیهــا عقــب االحتــال، صــار المواطنــون الیــوم ال یخشــونهم 
ویتحدثــون بصراحــة عــن ســرقاتهم ودفاعهــم المفضــوح عــن 
القتلــة والنهابیــن الذیــن خربــو كل شــيء، ودائمــا مــا نشــاهد كــم 

ــم. ــري تجاهه ــخط الجماهی الس

ــر  ــق، تصوی ــلوب مناف ــن بأس ــال الدی ــن رج ــاول بعــض م یح
الفقــراء والمحرومیــن والمنتقدیــن  أنفســهم المدافعیــن عــن 
للسیاســیین، لكــن هذا األســلوب لــم یعد ینطلي على أحد، لســبب 
بســیط وهــو ان المواطــن یــرى ویســمع خطــب وتصریحــات 
ــع  ــول بالواق ــد والقب ــى الزه ــث عل ــي تح ــوم وه ــؤالء كل ی ه
باعتبــاره ابتــاء مــن الســماء، بینمــا هــم وأبنائهــم وحواشــیهم 

ــارات.  ــون الملی یمتلك

ــم  ــى، فحج ــد ول ــاس ق ــام للن ــات واألوه ــع الخراف ــن بی ان زم
والتناقــض  الخدمــات  وانعــدام  والبطالــة  والفقــر  البــؤس 
الصــارخ بیــن معیشــة السیاســیین ورجــال الدیــن ومــا یملكونــه 
مــن ثــروات، ومعیشــة المواطنیــن الذیــن ال تتجــاوز مرتبــات 
بعضهــم المائتــي ألــف دینــار شــهریا، جعــل من وصفــات رجال 

ــن. ــه ســوى الســذج والمنتفعی ــن مجــرد هــراء ال یصدق الدی

ان تهدیــدات هــذا الشــخص تعبیــر واضــح عــن مســتوى 
ــل  ــة المرفوضــة مــن قب ــذي تعیشــه المؤسســة الدینی العجــز ال
الجماهیــر، كمــا أنــه تعبیــر عــن أســالیب هــذه المؤسســة 
الوحشــیة واالرهابیــة، خصوصــا عندمــا تفقــد ســطوتها داخــل 

المجتمــع.

انها دولة العمائم أيها السادة 


