
.. (الخدمات)فساد 

!! فأٌقظوا الُمدَن من الُسبات..(السلطة)من فساد بعض 

 

محمود حمد 

التً ..التالزمٌة الهرمٌة التً نهشت حٌاة الشعلب لاالفرادعاش ان لاللااق اللُم ، ٌؤكد لنا التارٌخ 

ستبداد سلء منتجات اإلأاحدى هً ..لتتشظى عندما ٌسقط الصنل..اتات علٌهتتشٌق االستبداد ل

: المتمثلة فً ..ستدامةإثرها خطلرة لتلحشا لكأل

 

بل هً منهج ،  ظاهرة ظرفٌةنتجا محلٌا لال لٌست لُم ، (منظلمة االستبداد)مكلنات لهذه العالاة بٌن 

. الشعلبلعلى امتداد جغرافٌة ، لكل النظل المستبدة فً التارٌخ  لضعً



لرصده اللااق  تحلٌلالركلن الى ل..ٌر لتنظفراط باإلالبد من تجنب ا..لالننا فً اٌال ٌقظة تأرٌخٌة

لاابال للتحلل الى فعل مادي ٌسٌر على ادمٌه فً الشلارع بٌن ، را كً ٌكلن القلل مؤث..

! الرافضٌن لكل اشكال الفساد

  التً العرااٌة  (الدللة)بقاٌا تسلل ..  1968السلطة عال الى حزب البعث ب جًءعندما

الذاتٌة لتصفٌة تتاح لها الفرصة الملضلعٌة لالقدرة دلن ان ، ( العارفٌة)شلهتها السلطة 

..  تلك الدللة نهائٌا

 : منذ االٌال االللى لالنقالب( الصنل ) ة كانت استراتٌجٌتف

العنصر االساسً الذي تتكلن (..اللظٌفة العامة)لإحتكارغتصاب إالدللة من خالل تصفٌة 

التً تتللى التحكل ( لعصابة ا) ستخدال ذراعه المباشرة المتمثلة بـإب..منه الدللة

( الحكلمة )التً تستأثر بـ( السلطة السٌاسٌة)ٌستلب دلر لالذي بدلره (..بالحزب)بـ

التً  (اللظٌفة العامة) من خالل ( الدللة )المعشعشة فً جمٌق مفاصل لحلقات لخالٌا 

ُم   .(!الصنل)ت للملالٌن لـرَر كِك حتُم أ

  فردلس تفككت كل مكلنات هرل االستبداد فً ساحة ال( الرمزي ) لذلك عندما سقط الصنل

( البٌلللجً)ابل ان ٌسقط الصنل ( الدللة .الحكلمة .السلطة السٌاسٌة .الحزب.العصابة) 

 !!!!الملالٌن للصنل من شاغلٌها (اللظٌفة العامة)نتٌجة خلل سقطت ..فً الحفرة 

  ( الصنل االلحدمعارضً نظال ) ها بت حلفاءَر لعندما استباحت الات الغزل العراا لنَر َّص

تركته الدللة المتالشٌة ، تستبٌحه ( اذر تجلٌف )امال  هاحلفاؤلجدت نفسها لمعها 

 !!لنظَّص اللُم  لالتخرٌب (الخالّاة الفلضى)

 :المتمثل بـ..دللة االستبداد عادة إنتاجفاستعانت باإلرث التأرٌخً إل

  انتاج إلعادة ( االلحد المتحاصصٌن بغنائل دللة الصنل ) بممثلً  (القذر التجلٌف) إمالء

لفا نلاٌا امراء الطلائف لاالعراا (..الطلائف لاالعراا دللة)  دللة مابعد االحتالل

 ..فٌن مق المحتلٌنلالمتحا

 :ستبداد السٌاسً فً العراا من ابل لهًتجربة اإل لل تألفه اتأرٌخً الاجه تحدي..لكن الشعب

.. المتسلطةصنام تعدد األ

.. المتنفذةعصابات الذي افضى الى تعدد ال

.. الحاكمةاإلقصائٌة  وتعدد االحزاب

.. الممسكة بالسالح والثروة وتعدد السلطات السٌاسٌة

.. المحلٌة المتنازعة وتعدد الحكومات

.. المتدافعة على اقلٌم الوطن ت الهشةاليعدد الدووت

 !بتعدد االصنام (الوظٌفة العامة)ت الءاوتعدد و

 ملحدة من مركزٌة مستبدة الى بناء دللة .. خالل تحلٌلنا هذا  اننا نسعى من..لهل ٌعنً ذلك

 !!؟؟خالل تصنٌق صنل لاحد

 ..بالتأكٌد كال



نحن نسعى الى الغاء وتطهٌر الحٌاة العامة والسٌاسٌة من جذور االستبداد التً ٌمثلها 

من قبل الممسكٌن بقمة هرم السلطة ، الن ذلك سٌخلق ( الوظٌفة العامة)نهج اغتصاب 

ًُ ( لةدو) اختصاصٌٌن  (حكومة)ج نتِ مدنٌة وفق معاٌٌر الكفاءة االدارٌة والمهنٌة ، وس

 ًُ تترفع على مغرٌات مفاسد وطنٌة  (سلطة سٌاسٌة)رسً قواعد نزٌهٌن وتنموٌٌن، وس

اللصوص المتوحشة التً ٌتحالف فٌها انصاف  (عصابات)منع نشوء يَ السلطة ، وس

! (الصنم ) القتلة لتعظٌم الحاكم مع المتعلمون 

الٌحملون فاٌروس ) وسٌفرض تداوال سلمٌا فً اعلى قمة هرم الدولة  بٌن مواطنٌن 

) ن بالدستور لتزمًممواطنٌن متساوٌن بالحقوق و..(رٌخً بكرسً الحكم أاإللتصاق الت

(.. بعد تطهٌره

هم ..ستراتٌجٌٌن الي حاكم جدٌد الوطنٌٌن اإلمما سٌشكل فرٌقا محترما من المستشارٌن 

 (!لحكام السابقون ا) 

  المنتفعٌن  (االعالمٌٌن)ل (السٌاسٌٌن)اصلات بعض من خلفه لنطرا الباب  التً تعالت

تسٌٌس ) الذٌن ٌحذرلن من ..الفاسدة لالفاشلة( دللة الطلائف لاالعراا ) من 

 !!!(..المطالب

  :ونسألهم

 فً ي الخدمات مق زٌادة تردفً العالل رتباط الطردي بٌن زٌادة اسعار النفط ألٌس اإل

تلرطٌن بها لال( ٌٌن لالملظفٌن العمل) ٌتحمل مسؤللٌتها لإثمها جمٌق ( جرٌمة ) العراا 

 ..!فً ااعدتها؟ (عال  ملظف)الى اصغر ..اعلى امة هرل الدللة فً ( االصنال ) من 

 !!لهً اضٌة سٌاسٌة؟

 ؟(اللظٌفة العامة)ٌحتمً بمن جاء به الى ..الفساد فعل له فاعل ألٌس! 

 !هل اضٌة سٌاسٌة؟ل

 ٌعٌث بقلت الشعب..(ملظف عال )  نهب المال العال سراة اال بها ل  كبٌر ألٌس 

اادر على كسر  (اللظٌفة العامة)ن من جاء به الى ال..مطمئن من اي مساءلة كنهل..فسادا

  عنا القضاء لتبرئته؟

 !لهل اضٌة سٌاسٌة؟

 فً المكان غٌر  عَر لضِك متخلف  (ملظف عال ) هدر المال العال جرٌمة ارتكبها  ألٌس

 ؟(اللظٌفة العامة)على  المتحاصصلنفرضه ل..المناسب 

! لهل اضٌة سٌاسٌة؟

 التً تتكلن  (الدللة)لفساد  (الحكلمة)العجز عن حل مشكلة البطالة تعبٌر عن فشل  ألٌس

ثرلا على حساب أفاتاً للمتنفذٌن ، جاءلا حُم ، لفاسدٌن ، غٌر كفلئٌن  (ملظفٌن عامٌن)من 

  لع المالٌٌن؟ج

 !لهل اضٌة سٌاسٌة؟



 لشؤلن التعلٌل هل انفسهل  ( ملظفٌن عملمٌٌن)لجه كارثً لتسلل ..تردي التعلٌل  ألٌس

، الحضاري لمضملنه ، التنملي الٌدركلن اٌمة التعلٌل ، لأساسًبحاجة الى تعلٌل 

  !؟( للظٌفته فً صنق االنسان لبناء اللطن

 !لهل اضٌة سٌاسٌة؟

 دفق )ال ( اللالء الحد االصنال)لجعل ( االصنال ) التباع ( اللظٌفة العامة ) لٌس احتكار أ

، لحرمان غالبٌة ( اللظٌفة العامة)شرط للحصلل على ( رشلة لتابق من اتباع احد االصنال

 ! اضٌة سٌاسٌة؟..منها!( المتحرر من عبادة االصنال) الشعب 

 ف العرااٌٌن اللاافٌن فً طابلر انتظار الآتفشً السرطان فً اجساد مئات  ألٌس

المكلفلن لفا الدستلر بمعالجتهل باالمتٌازات ( الملظفلن العملمٌلن) فٌما ٌنعل ..الملت

  !!زالته؟إباطل ٌستلجب ..المشبلهة

 !لهل اضٌة سٌاسٌة؟

  الٌست مشكلة طلفان االزبال الذي استباح مدن العراا انعكاسا للتخلف المترسخ فً عقل

النه الٌدرك اٌمة ..المسؤلل عن تنظٌف اللطن من القذارة  (العال الملظف)

  !؟(المكانٌس)لٌقتن  الفر  لسراة ثمن ..النظافة

 !لهل اضٌة سٌاسٌة؟

ًُ ..ن وجه مدٌنة عراقٌةع زبالأازالة كومة  (مطلب)ن إاذن ف ) فسره سٌاسٌو المحاصصة بانه س

 !!زالة صنم منهم عن قمة السلطةإل( نواٌا سٌاسٌة

الذي  (الصنل)ـٌدرك انه سٌصطدل بالدللة ، هرل اعدة فً ا( ملظف عال ) اصاء إن من ٌطالب با

 !!!!!القابق فً امة الهرلجاء به ل

  الظهلر امال فً دللة الطلائف لاالعراا من ( سٌاسً) ستثنِك نعلى مدى ثمان سنلات لل

سدا افصح عنه لكننا لل نعرف فا..االفتاء بتحرٌل الفساد لتجرٌل الفاسدٌنالمأل ل

 !لال كشف لنا من اي كلكب ٌأتً هؤالء المفسدلن؟..اعالمهل

ماة رملزه .. اللشًء إال ألنهل هل مُمنتجلا الفساد لرعاته لحُم

الى ..التً تستلطن اللحلل ( الدعامٌ )ت كٌف تحلل..لستثبت التحقٌقات القادمة المحالة

    !!!فً طرفة عٌن..حٌتان زرااء لسط محٌط الثرلة 

 امال  16/2/2011ٌلل االربعاء  ةحملاطن فً صبًا احتشد اكثر من خمسة آالف عندل

، معالجة مشكلة البطالة ) لاضحة  (المطالب)كانت ..مبنى محافظة لاسط لمجلسها المحلً

ح ل( ..لاحٌاء الخدمات العامة ، لتحسٌن لانتظال ملاد البطااة التملٌنٌة  كانت الالفتات تُمفصِك

المعالجة لاضحة جاءت ل.. فً المحافظة ي  الحٌاة لالخدماتسببً  تردلُم عن اسماء 

: على السنة المتظاهرٌنلمشرلعة 

خطلة نحل تحرٌر الخدمات النها  ..للمجملعتهلالمدراء العاملن للصحة لالتربٌة المحافظ  تغٌٌر) 

( .. !!!من ابضة الفاسدٌن لالجهلة



بشكل سلمً الى باب المحافظة الرسمٌة ـ ـ حسب جمٌق المتحدثٌن لقناة العرااٌة لسارت المظاهرة 

لفلجئ ..لجهت بإستخفاف لاستعالء من ابل مجلس المحافظة لالمحافظ على حد سلاءلُم لكنها ل، 

عشر ملاطنا ،  14علٌهل ، لاستشهد اثنان منهل لجرح اكثر من طالا النار إالمتظاهرلن ب

حسب الل نائب ( علان المحافظ أعلى ٌد ..) بٌت المحافظبمبنى المحافظة للاندلعت النٌران ب

الذي أااله  (المحافظ..) !!لقناة العرااٌة مساء نفس الٌلل (مهدي الملسلي)رئٌس مجلس المحافظة 

داري مدعلل من حزب إلٌعاد الى منصبه بقرار !( عنلة ابل اشهر الذي انتخبه) مجلس المحافظة 

!!  رئٌس اللزراء المالكً

  السبات  ن منالخارجًن ظر االعتبار جمٌق الملاطنًبنلهذا جرس إنذار ٌجب ان ٌأخذه

جمٌق الرافضٌن لفساد ن ٌتحسب له أل..على مدى عقلد من الزمن شاعه التضلٌلأالذي 

ش العصابات تلحُم المتصدٌن لل، المتناحرةفشل الحكلمة الفاضحٌن لل،  المتفككة الدللة

 !!..فً امة الدللة ن االصنال المتنازعةفرعُم تَر اللاافٌن بلجه ل، الرافعة لالصنال

الملظف )ـبدءا ب..عندما اررلا انهاء عصر الصمت لبدء زمن التطهٌر للدللة لالمجتمق 

 !! (اطٌق االصنال)ـلانتهاءا ب (العملمً

  خٌن ) ل !( شعلً الحرائالُم ) ندساس إلان ٌحذرلا من بٌن ( كلاتل الصلت) ل( المُمفَرخَر

لتشلٌه ، امق المتظاهرٌن ( ذرٌعة  )نتاج إمكلفلن بهؤالء المجرمٌن  صفلفهل ، الن

( المخربلن المُمحترفلن )اللئك ..لتخلٌن مخالفً السلطة بالرأي، صلرة المعارضٌن 

 !!السرٌة لالعلنٌة ـ المتنفذٌن ـالخارجلن من اابٌة 

متصا  االستفزازات إلتحمل ل،  التمسك بضبط النفسالٌقظة الفائقة ، لمما ٌستلجب 

لحفاظ على النهج السلمً ل، ( عصابات االصنال ) ل( المحتلٌن)المخطط لها سلفا من ابل 

لعزل  المستبدٌنسالح من اسلحة  (التخرٌب)الن ..للمظاهرات لاالعتصامات لاالضرابات 

  !المتنلرة عن الاعدها الشعبٌة( التنملٌة السلمٌة اللطنٌة المعارضة )

  لكننا.. 

خرج ..لالمطالبة بإسئصال الفساد فصاح عن الرأيلابل ان تسري فً الشلارع رٌاح اإل

ٌشككلن بالمتظاهرٌن ابل  ..فً اجهزة اعالل القلى المتنفذة( اعالمٌلن)ل (سٌاسٌلن)علٌنا 

، لالصنال  من اللئك الذٌن اعتادلا ان ٌكلنلا بلااً !( مثقفلن ) لبٌنهل ..خرلجهل للشلارع

التً )لجه الحرٌة ب لفٌجندلا انفسهل لللالان  ,لصلتا للعصابات الملتفة حلل االصنال

  .(كفلها الدستلر

حتى بٌن افراد ..لحظات حٌاتهم المهنٌة والشخصٌة  أسوأ امثالهم فً مصرالٌوم وٌعٌش )

  (!!اسرهم

 اذر أاشد فتكا بمصائر الناس من  (حناجرال)ان تلك  اثبتت المرٌرة ان مسٌرة شعبنا

 !!الخناجر

: القلل المأثلرلادرك الناس صلاب 

 !!ِظلُّل والعوُد أعوجُ ٌستقٌُم ال ال


