
 !..ازمة تشكيل حكومة؟

 !!ام ازمة نظام فاشل يفتقد مبررات بقائو؟
 محمود حمد

المتنفذة ، وىو يقف في لييب ( !االئتالفات)من يتابع بمرارة مايدور في اقبية 
درك ان تاريخ االستئثارالسياسي احتياجات الناس البسط مستمزمات الحياة الطبيعية ، ي  

 ...حقا..يعيد نفسو مرتين 

 في زمن الدكتاتورية( أساة م)مرة كـ.. 

 في زمن دولة امراء الطوائف واالعراق( ميزلة)واخرى كـ.. 

  :المتنفذة ىيذلك الن القوى 

 !!(.. رغم نشوئيا التنظيمي قبل ذلك التاريخ)..نتاج فوضى االحتالل الدموية .1

ظيار ا  و ..إلرضائو يستقوون بعضيم عمى بعضيم بالمزيد من التخادم لممحتل .2
 !شاريعو المريبةاالذعان لم

 !..خ اآلخراألعمى كراىية وتستديم تشكيالتيا السياسية تقتات  .3

اليممكون حق الوالية عمى ..ىل العراقأعون حق الوالية عمى د  امرائيا الذين ي   .4
 !!انفسيم

ويسببون ـ في ذات الوقت ـ قمقا ..المتنفذون منيم خرجوا من رحم االحتالل .5
 !!في عقوليمُبغتًة تدفقت  وطنية( صحوة) نتيجة تخمفيم وليس بسبب لالحتالل

التي  (انماط االستبداد)نواياىم التعدوا ان تكون مزيجا غير متجانس بين مشاريع  .6
 !بتمية شعوبيا بياالمُ تعشعش في انظمة دول الطوق 

 !!(..الالنظام)ما ارادوا ترسيخو في جسد العراق وعقل العراقيين ىو  .7
من القبمية البدائية التي تعود الى  ةالمستعار ( يةاالبوية الصنم)بل  (..الالدولة)و

 !طور ماقبل تشكيل الدولة المدنية الحديثة



 (الطائفية والعرقية)نتاج طبيعي ومنطقي لمغمامة التي ىي (..االبوية الصنمية ) ىذه 
واقحموىم ..العراقيين عالقات ضمائر و و التي استباحوا بيا عقول وبصائر  السوداء

بمزيد من  الّ إ..فيوبصيصا لمنجاة  لم يجدوالضيق المظمم الذي في نفق التطرف ا
( في الغداء )  نقضاض عميور واإلنعزال المتحفز لإلخآلاألخ ا التطرف في كراىية

 !!!!!!(في العشاء) بخنجر الغدرخر آلخ ااألذلك  مقبل ان يباغتي

غزو كسب القوت من القائم عمى القبيمة عيش لنمط  ىم امتداد..المتحاصصون  .8
في عقول وسموكيات ونوايا امراء  راسخا وفاعالمازال الذي ..خر القريباآل

كمما تعاظم الكنز الى حد قطع االعناق فيما بينيم ، ويتفاقم ..المحاصصة
 ..الساّلبيناولئك الشاخص امام 

 (حواسم مابعد االحتالل وسقوط الدكتاتورية)ان الكنز الذي يحوف حولو والشك 
 !!!(..راقكل الع):ىواليوم 

ىو النيج الالاخالقي ( عمى مصالح الشعب وثرواتو ووجودهالتساوم ) و ( التنافق)ان 
 :في (الثقافة الوطنية ) ثار دمنذ ان..الذي تميزت بو العالقات بين القوى المتحاصصة

 الطائفية والعرقية جذورىم التأسيسية.. 
  المشبوىة رتباطاتيم االقميمية والدوليةا  و.. 
 التفكيكية واإلستالبية لمحميةوتوجياتيم ا.. 
 الممالئة لممحتل والدول االقميمية عمى حساب مصالح العراق ومواقفيم السياسية.. 

 الفاسدة واإلقصائية لآلخر دارية والماليةوممارساتيم اإل!!!.. 

  ُالقائمة عمى التمويل من المصادر المريبة نية تشكيالتيم التنظيميةوب!!.. 

خارج الذي تعشعش فييا بؤر الوالء لم..اردة لموالء الوطني مما خمق بيئة سياسية ط
 !خ في الداخل؟يوعدىم بالحماية من األ



النظام الذي اقامو االحتالل ( حشوة)وىم في قرارة ىذا االحتراب فيما بينيم يكونون 
بين اإلقصائي نفك التصادم يلم تتجانس يوما ولم  المفخخة التي( حشوة ال) تمك ..ليم

 :مما ادى الى..عن التفجر لمكونةعناصرىا ا

نشوز سوى ..ذو مضمون بّناء( نظاماً )اجز عن ان يكون الع( الالنظام)انتاج  .1
 :ربعةاال التدميريةاضالعو 

 الموت. 

 الفشل. 

 العجز. 

 الفساد. 

الن تمك الخصائص تعبر عن الطبيعة النفعية المتدنية القصيرة النظر لمقوى 
الىداف ونوايا تمك القوى المناىضة لقيام دولة  المتحاصصة ، وفي نفس الوقت تستجيب

التي اليمكن ان تقوم اال بإزالة دولة !..الوطن والمواطن الدستورية الديمقراطية المتمدنة
 !  المحاصصة الطائفية والعرقية

ستدراجيم إلو المتخمفين تضميل الناخبين  .2 المتطرفين تحت ضغط نتخاب النواب ا 
 !!خرالخوف من اآل

،  القريبة والبعيدةالطامعة والخائفة والنوافذ امام تدخالت الدول  فتح االبواب .3
 !!لالستقواء بيا في صراعيم الداخمي

 آب  60الجمعة  خالل حديثو يوم  يوعدنا الشيخ جمال البطيخ بالوعد البشارة
 :لمسومرية نيوز في بغداد 0606

ال تولي ىناك وعودًا عمى مستوى عال قدمتيا دول إقميمية وعربية في ح)أن 
عالوي رئاسة الحكومة، منيا رفع مستوى االستثمار واالقتصاد العراقي والنيوض 

ىذه المشاريع في حال ) الفتًا إلى أن، (بوضع البمد الذي يشيد انحدارا لممجيول



تسمم شخص آخر غير عالوي رئاسة الحكومة فإنيا لن تنفذ، بسبب أن الوعود 
ن و  ،(قطعت مع عالوي شخصياً  العراقية وبالتحديد مكتب إياد عالوي  القائمة)ا 

وعد الدول اإلقميمية بتوفير حماية كاممة ليا ولشركاتيا لالستثمار والعمل في 
 (..العراق

  :اييا العراقيون( البطيخ) تمك ىي بشارة السيد 
فسوف لن ييدء طوفان ..بخناق العراق( عربيةالقميمية و اإلدول مرشح ال)اذا لم يمسك 
 (!!!نحدار لممجيولاال )يتفاقم  وسوف..الدم والخراب

 ..ووعد مشؤوم..انيا معادلة قبيحة
 !!(..ب الممعب ر  لو اخ  ..ب  لع  ألو  ..)االطفال العدوانيون هردديُ  ُتذ ِكُرنا بما

 !!..والممعب ىو العراق وأىمو

 !!!في ىذا الزمن المنحط من تاريخ العراق" السياسيين المتجولين"يالتدني قيمة 

 :بمرارةونسألكم 
 !!عند اقدام العرب والعجم واالفرنج؟ يدفعكم إلىدار كرامة العراقمالذي 

 !ىل العراق بحاجة الى المال؟
  !؟والمواردا
  !؟قولوالعا
  !والتاريخ؟ا
 !والموقع الجغرافي االستراتيجي؟ا

 !!؟..المستقوون بغير اىل العراق( المتحاصصون)نو ُأبُتمي  بكم اييا ألام 

 !!!..ع المحتلوكاننا اليكفينا ان يكون امرائكم من صنائ  
بفك الخناق عنكم ( وعود)نتاج صنيعة تحكمنا لقاء بالية إل فنستجدي من ىم صنائع 
 !!وتضييقو عمى اىل العراق



االحتراب بين الطامعين بمغانم السمطة لمتغطية عمى مايفعمو  مواقد أجيجت .4
ضمان حماية المحتل لغنائميم واالبقاء  لقاء..وماينوي فعمو المحتل في بالدنا

  !عمى امتيازاتيم التي استمبوىا في الظروف الطارئة

 ( قال السيد نوري  0202.  20.  20قناة العراقية ليمة في لقائو مع مندوب
 :المالكي

أنا أقول لمعراقيين أنا أكثر من مرة مشروع قتل ال اقول شيادة الن عمميا عند اهلل ) 
غير شييد ، في البصرة حينما كنت اقاتل االرىاب والميميشيات أكون شييد أو 

بعدني ما متت وال " تحرك الشركاء في االئتالف الذين اليوم وأنا الزلت حي 
تحركوا لتشكيل الحكومة فذىبوا الى السيد رئيس الجميورية وقالوا نريد " انقتمت 

 "ل يرجع لو ميرجعخل نشوف ىذا الرج" تشكيل الحكومة ، الرجل قال ليم ننتظر 
 ..!!!!(بفي المكتمعي بالمائة مقتول وقتل من  59وكنت 

 :ب ناة العراق األوائل..يقول السومريون

ياترى مالذي ستفعل ..اذا كنت ىكذا تفعل بأخيك عندما تختمف معو)
 !!!!!!؟؟؟؟(بجارك

 :نحن نقولو 

ي يريدون الت( الفاشمة )دولة الطوائف واالعراق واخالقيات ىذه بعض افرازات 
 ..فرضيا عمى العراقيين

ستحظى بحماية ورعاية امريكية وغربية وفق ( الدولة الفاشمة ) توىما منيم بان 
 ..في زمن الحرب الباردة( االمن االستراتيجي)مفاىيم 

 مستقرة .وطنية مستقمة دول) وجود تخشى الدول الراسمالية الدول حيث كانت
 تخاذال. ومؤىمة الخارجية عمى بمدانيا، منةواليي النفوذ تحدي عمىقادرة ( قوية .



الواليات المتحدة فكانت  .اإلستراتيجية مصالح شعوبيا لمدفاع عن اءةنّ ب   مواقف
الفاشمة  ) الدولوحماية تحرص عمى انتاج االمريكية والدول الغربية االخرى 

ى اخضاعيا لمييمنة االستنزافية لمشركات الكبر لمتمكن من ( والعاجزة والفاسدة 
 .طفيمية ومأجورة ليذه الدول والشركات(  محمية) ، عبر فئات العابرة لمقارات

يمكن العودة الى العديد من االصدارات التي كشفت اسماء حكام ووزراء )
في العديد من دول ومسؤولين ومثقفين واعالميين مأجوين ضد مصالح شعوبيم 

 (!!..العالم خالل القرن االخير

المأجورون في مسودات االصدارات التي سترى النور ولو واليوم يتزاحم ىؤالء 
 !! بعد حين

 لمدول الراسمالية  األمنية االستراتيجية الرؤية تغيرت الباردة الحرب نياية ومع، 
 والفاسدة اداريا وماليا ،، المتدىورة امنيا واقتصاديا )  الفاشمة الدول فتحولت

غير القادرة عمى ، و ستقرارىا وا استمرارىا الحفاظ عمى مقومات والعاجزة عن
ومكمن خطر متزايد لمدول  مصدر قمق الى( !لمواطنييا األساسية الخدمات توفير

المتحدة، الن الدول الفاشمة عاجزة عن  سمالية وفي المقدمة منيا الوالياتأالر 
رغم بقاء الحرص  !..في اقميميا السيادياالستراتيجية سمالية أحراسة المصالح الر 

ستنزافية لمشركات الكبرى العابرة إدامة الييمنة اإلسمالي عمى أر الدولي ال
 .المتخمفة خيرات تمك البمدانعمى  لمقارات

 عمى العراقيين التي ارادوا فرضيا( الدولة العراقية الطائفية العرقية الفاشمة ) ان 
تشكل مجموعة من المخاطر  ..والتخويف من االخر والفساد بالموت والتضميل 

 :فيي ..تيدد كيانيا ومحيطيا االقميمي والدولييجية التي االسترات



بسبب التوجيات االنعزالية التفكيكية  موحد خطر عمى العراق كوطن (1)
لجغرافية الوطن ، بالضد من الميل التاريخي لجميع شعوب االرض لمتوحد في 
ية اسواق اقميمية وقاري ة كبيرة تأتمف امميا وشعوبيا حول المصالح الحيوية لمتنم

 !والتطور ورخاء العيش

شرعنة بسبب ..خطر عمى الشعب ككيان سكاني متآلف ومتعايش (2)
وتغذية التناحرات في بيئة ، فتعال االختالفات ا  و  ..االنقسام بين مكونات الشعب

األخوة بسيوف دماء ُمنِتجة لمتطرف المتوحش الذي سفك ويسفك التخمف ال
 !!فرص العامة والشخصيةوُيقِبر ال..الوطنيةوييدر الثروات ..األخوة

نتيجة إشاعة الخرافات في ..خطر عمى الفرد العراقي كانسان عاقل (3)
قصاء أىل ( االصنام)ميادين الفكر وحقول المعرفة ، وتقديس  الوارثة لاللقاب، وا 

ثراء وعي االنسان  !الكفاءات المكتسبةعن مكانتيم الطبيعية في بناء الوطن وا 

رغم  مم متآخيةدول المجاورة كأشعوب الخطر عمى العيش المشترك ل (4)
من خالل اثارة الفتن الطائفية ..!نظمتيا غير العادلةعمييا أالضيم الذي تفرضو 

والعرقية بين مكونات تمك الشعوب واالمم بدال عن التضامن معيا بمواجية 
المتحكمين بمصائرىا ، والحرص عمى وحدتيا لحماية مصالحيا  مضطيدييا

 ! الدولية ومفاسد الحكام المحميين المشتركة من مطامع القوى

الن الدولة الفاشمة تحول البالد الى مستنقع  خطر عمى السمم العالمي (5)
) ! نتاجو وتصديرهإعادة ا  قميمي والمحمي و اإلرىاب الدولى واإلحتضان ا  لجذب و 

 كما ىي حال الدول اليشة والفاشمة في العراق وافغانستان واليمن والسودان
 (!والصومال

 ..لذلك



 زمةأبقدر ماىي ..تشكيل حكومةزمة أليست ..اليومالعراق  التي يواجييازمة فان األ 
 !!! !!نظام فاشل يفتقد مبررات بقائو

 ..والخروج من ىذا المأزق

  ..قامة دولة الوطن والمواطن الديمقراطية العادلةإب الا إ

 !الم رف و الواعيوالمواطن والشعب الحر الوطن الكامل السيادة 

 :الدستورية والوطنيةيا وبوابت

 :بـ وغير المموثين..تشكيل حكومة من الوطنيين المتخصصين الكفوئين النزييين

 خدمة الدكتاتورية.. 
 التواطؤ مع قوات االحتالل.. 
 وة ليادعالدولة المحاصصة و  ةاعصن.. 

 وشعبو الوالء لغير العراق!! 

 

 

 


