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تصرٌح صحفً

حكومة العراق ضائعة بين ضغط الشارع وطمع األحزاب الحاكمة
فً ظل تصاعد االحتجاجات الشعبٌة التً عمَّت العاصمة بغداد ،ومحافظات وسط وجنوب
العراق ،التً دخلت شهرها الثانً ،وتوحُّ د مطالب الجماهٌر الغاضبة بضرورة إلغاء العملٌة
السٌاسٌة ب ُر َّمتِها ،لما اقترفت ُه أٌدي رموزها من مظال َم فً ِّ
حق الشعب ،وفسا ٍد إداريٍّ ومالًٍّ أوصل
سارع باالستجابة لمطالب الناس
البالد إلى حا َّفة الهاوٌة ..كان جدٌراً بحكومة عبد المهدي أن ُت
َ
العكس تماما ً حٌث أقدم رئٌسُ الوزراء على
وتعترف بفشلها ..لكننا نرى
المشروعة ،فتق ِّدم استقالتها،
َ
َ
إرسال قو ٍة عسكر ٌَّ ٍة إلى مدٌنة الناصر ٌَّ ِة صباح أمس الخمٌس  82من الشهر الجاري فقامت باقتحام
َّب فً
مكان التظاهر مستخدمة الرصاص الحًَّ لقمع االحتجاجات وتفرٌق المتظاهرٌن ما تسب َ
واضح على تمسُّكِ حكام
دلٌل
حٌَّتها  64قتٌالً وأكث ُر من  822جرٌح فً
مجزر ٍة مُتعمَّد ٍة
ذهب ض ِ
َ
ٍ
ٍ
الناس ولو كلفهم
ٌن ما ٌَقط ُع عنهم مكاسبهمُ المُحرَّمة ولو على حساب معاناة
البل ِد بالسُّلطة ،رافِضِ َ
ِ
لٌس لهم.
إبادة الشع ِ
ٌِن على المُضِ ًِّ فً َسرقة ما َ
ب ُكله ،عازم َ
لك َّننا نجزم أنَّ أمرٌكا الكافرة التً جاءت بهذه الطغمة الفاسدة وسلَّطتهُم على رقاب شعب ٍهم،
لتدمٌر ما لم تستطع آلة حربها القذرة من إنجازه ،هً مُستفٌدة من وجودهِم فً السُّلطة ،و ُتراقبُ
بهم -
األحداث ،فإن َن َ
جحوا فً قمع التظاهرات بالح ِّل األمنًِِّ َف ِبها ،وإن َفشِ لوا فإنها س َتع َم ُد لإلطاح ِة ِ
وأذنابها عند رفض ال َّ
ون
شارع لهم  -واستبدال
كما هً عاد ُتها فً معاملة َخدَ مِها
آخرٌن ب ِهم ٌس َتمر ُئ َ
َ
ِ
ْ
كسبت أٌدٌكم .ولن
ضب هللاِ ع َّز وج َّل جزا َء ما
الخٌان َة وخِد َم َة أعداء األ َّمةِ ..فان َتظِ روا َمزٌداً من َغ َ
شرُوركم إال َن ُ
بذ الدٌِمقراطٌ ِة الكافرة ،وال َّتحا ُك ُم إلى َ
رع هللاِ تعالى الذي فٌه األمنُ
ٌُنق َِذ
َ
المسلمٌن من ُ ِ
ش ِ
سنُ مِنَ َّ
َّللاِ ُح ْك ًما لِ َق ْو ٍم ُيوقِ ُنونَ ﴾.
والكرامة اإلنسانٌَّة ﴿أَ َف ُح ْك َم ا ْل َجا ِهلِ َّي ِة َي ْب ُغونَ َو َمنْ أَ ْح َ
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