
!!فلماذا يصر النظام على لعبة الصناديق السمجة ؟؟.. السوريون صوتوا في تظاهراتهم 

 .إل&&ى ح&&د أنهم&ا نف&ي ونف&ي مض&اد , وك&&ل م&ن العملي&&تين تع&&اكس الخ&&رى وتناقض&&ها , في سوريا اليوم عمليتا تصويت جرت&&ا ف&&ي وق&&ت واح&&د 
 ,والثاني&&ة جدي&&ة وحقيقي&&ة ومس&&ؤولة ب&&دليل أن الم&&واطن الس&&وري ي&&درك أهمي&&ة دوره فيه&&ا . الول&&ى هزلي&&ة ولعب&&ة مك&&ررة ومكروه&&ة وس&&مجة 

 تصويت ف&&ي عملي&&ة انتخاب&ات محلي&&ة يجريه&&ا النظ&&ام بنف&&س الس&&اليب المعه&&ودة. إليها مخاطرا بحياته و روحه وحريته في سبيلها ... فيمضي
 ومنظم&&ة, ومحس&ومة , لنه يعلم أن نتائجها معروفة س&&لفا , يصوت فيها المواطن بل إرادة ول اقتناع ول ثقة بالنتائج , منذ مطلع السبعينات 

 فوزارة الداخلية وطواقمه&&ا م&&ن الجه&&زة الس&&تخبارية. بطريقة تجعل المواطن غنيا عن المشاركة وتكبد العناء للذهاب إلى صندوق القتراع 
 .جزاها ال أسوأ الجزاء كما تستحق وزيادة هي التي تمل الصناديق بالوراق وتصوت عن الحياء والموات كما ل يحدث في أي بل&&د أخ&&ر 

 حي&ث رأين&&ا ورأى الع&&الم كل&&ه تص&&ويتا, من المدن والقرى والدساكر بشكل يومي منذ عشرة شهور % 90وتصويت ثان يجري ويتكرر في 
 بل أوراق ول, وي&&دلون بأص&واتهم الحي&&ة الناطق&&ة , الس&&وريون يش&اركون ب&&المليين في&&ه يومي&ا , ل س&&ابق ل&&ه ول مثي&&ل , على الهواء مباشرة 

 ومحاكم&&ة, تط&&الب بإس&&قاط النظ&&ام الره&&ابي الق&&ائم , مفعم&&ة بالحيوي&&ة والق&&وة ته&&در ه&&درا , فص&&يحة , ولكنه&&ا أص&&وات واض&&حة , ص&&ناديق 
 .والشبيح الول الذي يعطي الوام&&ر بالقت&&ل والغتص&&اب والس&&رقة والفس&&اد , وإعدام بشار السد المسؤول الول عنه , المسؤولين فيه وعنه 

 حي&&ث ل يس&&تطيع الم&&واطن, عملية التصويت الولى يصر النظ&&ام عل&&ى إجرائه&&ا رغ&&م الظ&&روف المني&&ة والسياس&&ية المت&&دهورة عل&&ى الرض 
 ,كم&&ا ه&&و حاص&&ل وملم&&وس ف&&ي حم&&ص البطل&&ة , ب&&ل بي&&ن الحي&&اء والش&&وارع , السوري اليوم التجول الحر والط&&بيعي ل بي&&ن الم&&دن وحس&&ب 

 بينم&&ا ه&&و يمن&&ع طلب, ويقول إنها تؤشر وتبشر بس&&وريا الجدي&&دة , يصر على إجرائها في موعدها . عاصمة الثورة وقلعتها القوية الراسخة 
 ويقتله&&م لمج&&رد الهت&&اف للحري&&ة والمطالب&&ة بالكرام&&ة, مجرد التعبير عن رأيهم فيما يح&دث لش&عبهم وبل&دهم , الجامعات والمدارس من التعبير 

 وتعتبر أجهزته ذلك تجديفا وهرطقة يستحقون عليها أشد صور التنكيل والتعذيب والضطهاد حتى القتل والموت بط&&رق وحش&&ية ل مثي&&ل له&&ا
 ,أو هك&&ذا يف&&ترض , ل احد يعلم بالضبط لماذا يصر النظام على تبدي&&د جه&&وده وأم&&واله عل&&ى مس&&رحية يعل&&م س&&لفا . في هذا العصر في أي بلد 

 وتخطته&&ا الظ&&روف, بع&&د أن تجاوزه&&ا الزم&&ان , ول&&م تع&&د تنطل&&ي عل&&ى أح&&د , أنه&&ا ل&&م تع&&د تحق&&ق ل&&ه ش&&يئا م&&ن نتائجه&&ا المتوخ&&اة والمبتغ&&اة 
 ,حيث صار الحد الدنى المقبول حاليا هو المطالبة بإصرار بسقوط النظام بك&&ل مكون&&اته وك&&ل حلق&&اته وبك&&ل رم&&وزه , الموضوعية والوطنية 

 ب&&دل, ل معنى لذلك سوى أنه مصر على التصرف بطريقة النعامة ودفن ال&&رأس ف&&ي الرم&&ال بمواجه&&ة التح&&ديات . بدءا من بشار السد نفسه 
 هو يعلم أن الشعب السوري ص&&وت ض&&ده ف&&ي التظ&&اهرات ال&&تي عم&&ت البلد. أن يعترف بها ويتعامل معها بواقعية ومسؤولية وشجاعة أدبية 

 وأص&&بح يرف&&ض ل, وأس&قط النظ&ام ك&&امل م&ن وعي&&ه وثقت&&ه , والص&&لح الش&&امل , وأعط&&ى تأيي&&ده للتغيي&&ر الج&&ذري , من درعا إل&&ى ع&&امودا 
 وبقية المؤسسات الفارغة من اي محت&&وى, أو بالحرى مجلس التهريج والكذب , بل مجلس الشعب , المجالس المحلية التي لقيمة لها أصل 

 ولكن&&ه كم&&ن يح&&اول تحوي&&ل ال&&تراب, إنه يحاول إحياء ش&&رعيته المتأكل&&ة , حقيقي ول صلة لها بأسمائها ومعانيها أبدا ل في الماضي ول الن 
 وي&&زداد, إن النظام يبدو كأنه كله ل بشار السد فقط منفصل عن الواقع ويزداد انفصال عن الواقع وع&&ن ش&&عبه ومحيط&&ه وع&&المه . إلى ذهب 

 إن سوريا وشعبها يدفعان الثمن الفادح جدا الن جراء هذا النفصام الخطير الذي يعاني. إيغال في غيبوبته وموته السريري وموته الوظيفي 
 ول س&&يما ص&&وت, وتزوي&&ر ك&&ل ش&&يء , منه أفراد العصابة الحاكمة المتسلطة عل&&ى رق&&اب الن&&اس وتح&&اول الس&&تمرار ف&&ي تزوي&&ر ك&&ل ش&&يء 

 ويقات&&ل بهمجي&&ة ووحش&&ية ت&&دل فعل ع&&ن حم&&ق, هذا النظام منفصم ومنفصل عن كل ما حوله . وصوت سوريا , وصوت الشعب , المواطن 
 العالم كله من اليابان إلى جنوب أفريقيا التي تراجعت عن تأييده في مجلس المن سمع صوت الش&&عب الس&&وري. وجنون وعبثية ل حدود لها 

 والنتقال إلى الحري&&ة والحداث&&ة واللتح&&اق بالع&&الم ف&&ي تط&&وره الحض&&اري, ورأى تصويته على الهواء مباشرة لصالح التخلص من الطغمة , 
 لوقف حمام&&ات ال&&دم, ول بد لهذا العالم أن يستجيب لصوت الشعب السوري الذي يرتفع إلى عنان السماء مطالبا بالتدخل الطارىء . السريع 

 وخاص&&ة الع&&رب إن ل&&م يس&&مع الص&&وت الس&&وري الجري&&ح ويق&&وم بم&&ا يت&&وجب, والويل للعالم . التي يستمتع بها بشار السد وعصابته الحقيرة 
 وإياكم أن ت&&دعوا.. لم يعد مقبول ول مغفورا لي طرف أن يتهرب من مسؤوليته تجاه الدم السوري تحت أي حجة أو ذريعة . عليه القيام به 

!!فل طاقة لكم به , اجل احذروا يأس الشعب السوري ... الشعب السوري يفقد الثقة واليمان بكم 
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