
 !!؟..اليكـ مف تحت جمودكـ عائدٌ ( الدكتاتور) ..العراقيوفييا حذار أ

 محمود حمد

ادة ر إرادة الفردية عمى فرض ال : ػ إداري ػ يعنيمصطمح سياسي ) الدكتاتورية 
 (..الجماعة او الشعب او االمة 

 !!؟االزماتيستديـ بو ..االزماتو جُ نظاـ مستبد تُنتِ وىي 

اليخرج من ( !لمدولة والمجتمع والفكر  الدارة المستبدةا) نمط من (  الدكتاتورية) 
 :النيا..وذاك او ىذا الموقع اوذاكالزمان حتى وان فقد مكانتو القيادية في ىذا البمد ا

 !الشعوبالتسمط عمى في تاريخ (  تجذرةمُ  )

 !الُمسَتعَبدةفي ذاكرة المجتمعات (  ُمتفاعمة) و

 !الُمذعنين فرادفي سموك األ( راسخة) و

فتالدكتاتورية، و العوامؿ الرئيسية لنشوء مف و   (:دكتاتورال) إنتاجمقومات  كوِّ

  دارة شؤون إوالعجز عن واالرتباك الى درك الفشل ( الدولة  مؤسسة) انحطاط
 ..حتى في ادارة شؤونيا الداخمية االخفاقالمجتمع بل و 

ية بشكؿ فؽ الحياة العامة والسياسأفي  لمتغيير االنقاذي بزوغ مالمحدوف 
 !خاص

 من المجتمعي وتحول حياة الناس الى وقود لمفوضى والعنف تدىور األ
 ..والموت

 !منفذ لمنجاة أف يموح في َحَمؾ الكارثةدوف 



 وتدنى ظروف المعيشة لمسكان الى درجة ..عصف الكساد باالقتصاد الوطني
 ..البحث عن رغيف الخبز فحسب

 !مف الفاقة والعوز مؿ بالخالصأدوف 

 قدام العابثين من خارج الحدودأالسيادة والكرامة االقميمية لمدولة ب كانتيا.. 

 !وطني دوف رادع

  حتضر عمى فطائس الوطن المُ فيما بينيم قاليم ومدن البالد أ(  حكام) تناحر
 ..والشعب المشمول

 !عمى العدؿ يعيدىا الى درب التوحدفاعؿ وطني  تيارظيور دوف 

 ..نة ليا والداعية ليادكتاتورية والحاضآنذاؾ تنضج البيئة الُمنتجة لم

 !ىذا االنحدار الى المجيوؿ الذي سيوقؼ( !الرادعذ نقِ المُ ) بإعتبارىا

 من خطر ييدد وحارس عمى مصيرىا مة لأل( !ذنقِ مُ ) ـ يخرج الدكتاتور دائما ك
 ..وجودىا

 !!الباحثة عن الخالص من الخوف عمى مصيرىا( العامة)تمتف حولو ف

  ُمن قرارة نتيجة بل تأتي ..كـ ـ ديكتاتورية ـ تاتورية عمى الناس الدكض فرَ الت
وطني ) ص م  خَ ليا كمُ  عو ضوالخ اقبوليإنجرافيم وراءىا و يجري و ..إحباطيم

ي تال( في جميع ميادين الحياةفوضى الجحيم والفناء المتفاقم ) من (  !قوي
 !لدكتاتوريةا الذي يسبقالنظام السياسي  اييلا يموصمأ

 عامة سياسية وظيفة )  الروماني القديمفي التاريخ ( الدكتاتور) ن عمما با
مجمس  منحياي( اوقات الطوارئتفرضيا الحاجة الى ادارة الدولة في مؤقتة 
فوؽ الدستور حاكـ مطمؽ )لى احد القضاة ليحل محل الممك كـاروما 

 !!يضبط النظام خالل غياب الممك عن البالد في غزواتو( والقوانيف



 الذيف يتسمقوف السمطة ػ االنقالبييف ػ ف ياف جميع الدكتاتوري ويالحظ
وظيفتيـ ) في اعقاب اختالؿ السمطة او ضعؼ النظاـ يوعدوف باف 

 !!وسيعيدوف السمطة الى الشعب( مؤقتة 

 وعيونيـ عمييا حتى بعد ..لكنيـ يمتصقوف بيا بمخالبيـ وانيابيـ
 !!حفادىـ مف بعدىـأبنائيـ و أورثوىا ألاف لـ يكونوا قد ..ىـبرِ قَ 

  الذي َنَخَر  حباطالوالدولة االلمانية  زاؿىُ االقتصادي و التدىورلقد كان
في الحرب العالمية االولى العامل  ىزيمتيمعقاب أفي نفوس االلمان 

صوات أكتاف وبأالى السمطة عمى  ىتمر( الدكتاتور) الرئيسي لصعود 
نحو  نحداراإلمن بالخالص  ينعشرات الماليين من االلمان المطالب

 !!الياوية

  زمات التي لأل (!نموذجية) مطفأة( ازمة الحرب ) اشعال وجد ىتمر في و
تدىور االقتصاد الرأسمالي العالمي منيا و تعصف بالمانيا واوربا والعالم 

 !بعد الحرب الكونية االولى

  ر نصف كوكبنا م  عشرات الماليين من البشر ودَ أطفأ حياة وبدال عن ذلك
 !!جنتِ المُ 

  ىذا ىو النيج الذي يسمكو جميع الدكتاتوريون ، عمى اختالف ازمنتيم
 ..وامكنتيم 

  (.!العدـوسائؿ الوجود بموازيف ط بْ نيج ضَ ) 

  فالدكتاتور ألياتي بالضرورة عبر انقالب عسكري او يفرضو
حرر بؿ ػ غالبا ػ مايأتي بتفويض مف غالبية السكاف كمُ ..االحتالؿ
 !وطني



 ..مطةويمتصق بالس..
 ..جاؤوا بو مواطنيو الذين من الماليين ساحقًا 

 !!الى ان يسحقو التاريخ

 :نتيجةفي العراؽ ( الدكتاتوري )  1691جاء انقالب  .1

  وفشميا عارفانحطاط دولة االخوين!  

  العام في العراقالسياسي والمجتمعي واالقتصادي تدىور الوضع! 

  قيةانحدار السمطة بنيج الكراىية الطائفية والعر! 

 ارتيان الدولة بمراكز القرار المصرية! 

 تفجير الحرب الشوفينية ضد الشعب الكردي! 

 تفاقم التمييز بين مدن العراق من قبل اركان السمطة! 

 تعمق التناقضات الداخمية بين المجتمع والسمطة! 

 الدولية واالقميمية ة العراقتراجع مكان! 

 انزالق الحياة السياسية الى القبمية! 

  التناقض الموضوعي بين الميل التاريخي لمتقدم ونيج السطة تعمق
 !الرجعي

داخؿ المجتمع ( اليسارية )  ب تنامي قوى التغيير الديمقراطيةالى جان
 ..وظيور بوادر انتقاؿ ادارة الشارع الشعبي الييا..العراقي

وبسرعة  يادنلمتالرجعية المستبدة والمحمية لقوى الدولية واالقميمية ا نذاراقرع جرس مما 
عمى القوى التقدمية الساعية النياء فصول التدىور المتالحقة وبناء  لتفويت الفرصة

 !!قافي العر  دولة عصرية ديمقراطية تنموية مستقمة عاقمة عادلة لكل مواطنييا



  بذات القطار االمريكي الذي جاؤوا بو عاـ فجيئ بمجموعة البكرػ صداـ
 ..ادي لمديمقراطيةوبمباركة النظاـ العربي المع 1691

 بديال عن (..!ببيانيا االوؿ ُمَممَّعةالػ !ػ العممانيةدكتاتورية ال) كنموذج لـ (
التي فقدت قدراتيا الباطشة (  الكالحةالعارفية ػ الطائفية ػ الدكتاتورية 

نطفأ الذاتية و   !!(القومجي) بريقيا التعبويا 

 بةك  الُمرَ نظام ـ عارف ـ  اتازمتعمق نتيجة  فقام ذلك االنقالب.. 

  ( زمات األ) من ومتعاظمة ومنفمتة واستداموا بسمسمة متصمة ومتعاقبة
 االقتصادية .الحدودية .الصحية .المعيشية .االمنية .السياسية)فتعمة المُ 
حتى  8968منذ تموز ( الخ...التجارية.العسكرية.الدبموماسية . االجرامية.

 !3002ابريل  9زواليم في 

  االرىابية زماتباأل حقوف الناس يال بقاياىـ زاؿماو!! 

فيو حياتيم ووطنيم وفق  ندو يّ شَ يُ ( زمات أ) بال  زمنلمنعيم من رؤية 
احتياجات ومتطمبات االنسان المتحضر والوطن المستقل الموحد والدولة 

 !! الديمقراطية العاقمة

اطوار الى المعرفية  اىجذور تمتد ( المستبدة  سمطةال) حد مفاىيم أك (الدكتاتورية) .3
يحرسيا الكينة سمطة ..كينوتية بدائية من الدولة االقطاعية الُمغم فة بقشرة دينية

  !خضاع الرأي العامتضميل وا  بالنذور والصموات والسجود و 

 طوار تاريخية متتالية يتراجعأب( كينتيا) و( الدكتاتورية)  العالقة بين مرتوقد 
بقدر تصاعد نمو ( الدكتاتور) حاكم دعاء بالعالقة القدسية بين اإللو والفييا اإل

 !في حياة البشر خصائص الدولة المدنيةالوعي المجتمعي وتطور 

 :فقد تراجعت تمك العالقة من



 بن إلو هً إال( الدكتاتور ) لحاكم ا اعتبار  ..اوا 

  يستمد سمطتو من اإللوالذي ( الدكتاتور ) الى الحاكم. 

 هعبادـ بيعة ـ من خالل  وإللاالذي يختاره ( الدكتاتور ) الحاكم ..ثم 
 !!المؤمنين

ومآزؽ الحاضر أىمية التمييز العادؿ ػ ىذه ػ الموبوءة التأريخ  مسيرةنسينا تُ دوف اف 
وبيف أجياؿ متعاقبة وزاىدة وصبورة ..ىؤالء( وعاظ السالطيف ) والموضوعي بيف 

الوطني في تاريخنا ..الذيف نعتز بيـرجاؿ الديف المناضميف ) مف ..وشييدةوشجاعة 
 !(مـ االخرىالشعوب واألوفي تاريخ 

 ..فحسب فرداً  ليس حاكماً ( الدكتاتور)  .2

فوؽ جميع ..يرتكز الى قوة مجتمعية واسعةمف الستبداد  متكامالً  بؿ نظاماً 
 :تتميز بكونيا ..السمطات

  في المجتمع كثر تنظيمااأل!! 
 بين مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع فضؿ تسميحاً األ!! 
 والمجتمع ووحشية بين مؤسسات الدولة سوةشد قاأل!! 
 بعقيدتو وشخصو لمدكتاتور وتماىياً  عظـ والءً األ!! 
 بين مؤسسات ومنظمات الدولة والمجتمع األصـر إنضباطا!! 
 حتى في اشد اطوار البؤس التي تشيدىا الدولة او يعاني  األكثر رفاىية

 !!منيا المجتمع

 ريخ الدكتاتوريات نمطاً أفي ت وِ والُمرفَّ  شتوحِّ ح والمُ سمَّ ـ والمُ ظَّ نَ الجياز المُ  اأخذ ىذيو 
 ..مف دكتاتورية الى اخرى مختمفاً و  متنوعاً  وتشكيالً ومسمى 



 :و عمى سبيؿ المثاؿفي

 ( قوات االس اس )في المانيا اليتمرية ةالنازي!! 

 في الدولة الصدامية( مف الخاصاأل) و!! 

  (يالحرس القوم ) 8962في الدولة االنقالبية عام!! 

  (الجيش النظامي ) والشيمية ، التركية العسكرية في الدكتاتوريات ،
 !!والباكستانية، واليونانية 

 ( السافاؾ ) في الدولة االوفقيرية ( األمف) و، في الدولة الشاىنشاىية
 !!المغربية

  (الحرس الثوري  )في الدكتاتورية االيرانية!! 

  ( القبائؿرجاؿ )يةفي افغانستان الطالبان!! 

  (الخمير الحمر )في الكارثة الكمبودية!! 

  (المجاف الشعبية ) ّافيةفي الدولة القذ! 

 ( المخابرات )في الدولة السوفييتية! 

  (الكنيسة )في القرون الوسطى االوربية!! 

في جميع  ليست شكال او نمطا واحدا او نموذجا متكررا (الدكتاتورية)كما ان  .4
 ..بتمي بدكتاتوريات متعاقبةيلبمد الواحد عندما حتى في اىي مختمفة البمدان بل 

 (!االستبداد)رغم انيا تنطوي عمى مضمون ومفيوم واحد ىو 

 ..من ىنا يتأجج السؤال اليوم في العراق .5

.. في بيئتنا المتخمفة(  الدكتاتورية) انتاج  إعادةىؿ نحف ننزلؽ نحو 
 !! ؟مف تحت جمودنا( الدكتاتور)وصناعة



 !!؟اليـو في العراؽ( دكتاتور)  لصناعة اتيةالمؤ الظروؼ وماىي 

ان تحميل واقع الصراع القائم بكل مكوناتو وتشابكاتو وتناقضاتو واطرافة الداخمية 
توقف عند عدد من العوامل الدافعة نحو إعادة الدكتاتورية بوجو جديد ن يجعمناوالخارجية 
 :دون ان تفقدالى العراق 

  (!االستبداد) مضمونيا 

  (!المقدسالطائفي .الديني,رقي لعُ ا) شكميا 

  (!المتوحش) نيجيا 

  (!زمات وتأجيجياافتعاؿ األ ) وسيمتيا! 

  (!التأبد بالسمطة) ىدفيا 

  وتنوع ..مذاىبيمعمى اختالف ـ الكينة ـ الذي يحرسو ( الدكتاتور) رمزىا
واختالف  ..وتباين ترانيم اصواتيم..واشكال سجودىم..ودرجات إذعانيم..عقائدىم
 !!قبعات رؤوسيم اشكال

الواقعية المساعدة لظيور الدكتاتورية ، وصناعة دكتاتور جديد ،  وتتجمى تمؾ العوامؿ
حتضانو ، ورعايتو ، و  :منيا..نتيجة عوامؿ عديدة(..مبايعتو كمنقد) وا 

ض لمتغيير جيِ والمُ ..والُمعيق لمتطور..الُمنتج لمتطرف..التخمؼ (8)
 !صنام السياسيةالتنموي الذي يحرر االنسان من عبادة اال

  المييئة ..والمعرفية البدائيةمما يوفر القاعدة االجتماعية
 ! ستساغة الدكتاتوريةا  لمخضوع لمدكتاتور و 



 ..ينالناخبمن قطاعات واسعة لدى ..تدني الوعي الديمقراطي (3)
نواب ومسؤولين وفق معايير بعيدة لـ !الطوعي ىمختيار ـ إالذي تجمى في 

 !عن الكفاءة والنزاىة

اشخاصا  حكوماتيالو لمجمس النواب ولممجالس المحمية  انتخبواد فق) 
وقبل كل شيء .. اثبتت المحاكم ، وىيئة النزاىة ، وىيئة المساءلة والعدالة

 :تاريخيم الشخصي انيم

وا سيادة وثروات وكرامة بائع .لصوص  .وا وثائؽمزور  .مجرموف
 .وفمتزلف .وفنفعي .وف مينياً ميأ .حضرياً  وفمتخمف .لوفدجا .لوطفا

متستروف عمى .مغتصبوا حقوؽ اآلخريف.وفوصولي .وفانتيازي
  !..صـ بكـ اليفقيوف .المفاسد

 (..!!مف بقايا الدكتاتورية الُمزالةػ خردة ػ ..وأخيرا وليس اخرا
 وأدواتيا السقاط النظاـ الحالي  وىؤالء ىـ الحاضنة السياسية لمدكتاتورية

التخمؼ والتطرؼ الطائفي تاتورية وبيف الدك بيفالوثاؽ  وآصرة..الُمحَتِضر
 ..!!والفساد االداري والمالي والعرقي والمناطقي

وتبديل ، مستعدون لتغيير الوالءات ..سياسيوف طامعوف بالسمطة (2)
لموصول الى ..، وبيع الذمم ونسخ االدعاءات والخطابات، االقنعة 

 !المنافع الشخصية الرخيصة

  والدتو  رحـو ، الى السمطة ورافعتو ، ادـ الق( الدكتاتور) وىؤالء ىـ بطانة ،
 !!وداعمي ديموتو، ومساندي بقائو 

ػ داخميا ػ  ومتنفذة غير ديمقراطيةحاكمة  احزاب وحركاتوجود  (4)
 :كونيا..تأريخيًا وسموكيًا وفكرياً ومعادية لمديمقراطية 



مع ة والتنافق والمشاركة الُمعيبذات تاريخ مثقل بالتعاون والتنسيق  احزاب وحركات .أ 
 !الدكتاتورية الزائمة

بدماء حمفائيا او اعضائيا المختمفين وضمائرىا ممطخة ايدييا  احزاب وحركات .ب 
 !معيا

ـ كبمة بالقيادات القبمية والعائمية والشممية المتوارثة لمسمطة مُ  احزاب وحركات .ج 
 !فيياالدكتاتورية ـ 

يير الوالءات من سيرتيا مموثة بالمواقف االنتيازية النفعية وتغ..احزاب وحركات .د 
اجل االمتيازات والمكاسب الذاتية الفئوية الطائفية او العرقية او الشخصية عمى 

 !الوطن والشعبمصمحة حساب 

 !البرامج السياسية الوطنية التنموية المسؤولة دم فيياعتن..احزاب وحركات .ه 

  حاً كؿ ذلؾ يجعؿ مف بعض تمؾ الحركات واالحزاب دـ لمدكتاتور القا حميفًا ُمرجَّ
 ! وخصوميـ الضعفاء لداءلمسمطة في صراعيـ مع حمفائيـ ال  حدى رافعاتوا  و 

وفق شريعة ( المتحاصصون ) و جَ الذي دب   الدستور العراقييعد  (5)
اكثر من ان  لمخالؼمف الدساتير المثيرة ..!بين المنتصرينتقسيم الغنائم 

ومرشدا ، الشعب والوطن الموقف الذي يخدم يكون معبرًا عن وحدة 
 !لتنمية الشاممة ورخاء الفردلمسمطات من اجل ا

  بيد دعاة الدكتاتورية ( ذريعة)المثير لمخالؼ تعطيؿ الدستورمف مما يجعؿ (
لغاـ التي قد تنفجر احد األ كونو )!!(..اظ عمى وحدة الوطف وأمف الشعب لمحف

اليمكف احتوائيا (  وتفجر معيا وحدة البالد ونسيج المجتمع مما يخمؽ فوضى
  !!!!!لبالد والمجتمعاػ  دْ حِّ وَ يػ دكتاتور عمى يد  إالّ 



، ميددة بالتشظي اذا  مؤسسة امنية وعسكرية متعددة الوالءات (6)
 !ماتصارعت القوى السياسية الطائفية والعرقية التي تقف وراءىا

  لمدكتاتور ػ الوالء نموذج المؤسسة العسكرية الموحدة الميؿ نحو مما يجعؿ
ليـ لدعـ  لضباط وافراد تمؾ المؤسسة ومحفزاً وقوة جذب القائد العاـ ليا ػ قدوة 

تمؾ المؤسسة  ةلوحد اً منقذبصفتو عند ظيوره وااللتفاؼ حولو ( الدكتاتور) 
والتنفيذ الصاـر لالوامر الصادرة مف العالي المرتكزة الى االنضباط ميا يَّ وقِ 

 !!التي تفتقدىا اليـو..يةولممركزية الفوالذ، االعمى 

نتيجة ..والمتشابكة متفاقمة الزمات في حل االالسمطة خفاق ا (7)
عجزت عن أداء وظيفتيا  ..!ومتشنجة (فاشمة حكومة ) وجود 

 ..وتنفيذ التزاماتيا الخدمية لممواطنين..وتأكيد مكانتيا الدولية..الدستورية

المرتبة  وفي..من حيث الكفاءة مما وضعيا في ذيل قائمة الدول 
 (..!حكومة فاشمة) الخامسة من القاع كـ 

  مما بدد األمؿ بإنتاج ػ حكومة ناجحة ػ مف نفس الخامات الموروثة مف حكومة
لدى مالييف العراقييف الذيف عبروا عف ذلؾ ..ػ المحاصصة ػ المنتيية واليتيا

 ..بانتخاب منافسييا خالؿ االنتخابات االخيرة

ـْ الُمعاد إنتاجيا مف بقايا ودفعيـ لمبحث عف ػ البديؿ  ػ حتى في الِرَم
 !الدكتاتورية

 ( المتحاصصوف) ىا وءقؼ وراتالتي ( دولة المحاصصة ) الف تمؾ الحكومة و
ي مف االزمات المتالزمة المتفشية أالمتحكموف بيا عجزوا عف حؿ 

 :ومنيا..والمتعمقة



 !نالتي تناىبيا الجيران واستأسدت ِعبرىا الفئرا..ازمة الحدود .أ 

 !!وغاب عنيا المؤتمنون عمييا
 الغائب( الناطور األميف ) تنتظر  فسرحت عيوف الناس!! 

 ..فيما بينيا التي إختمفت طوائف الجيران..زمة المياهأ .ب 

مما ييدد حياة العراقيين والكيان العراقي ، !..إاّل عمى َقطعيا عن وريد العراق
 ..وت عطشاً بالم.. وخاصة ماليين الفالحين العراقيين وعوائميم

حريصا ـ من اىل الحكم ـ َيِبلُّ يددون بالموت جفافًا ً ىؤالء العراقيون المُ جد يولم 
 !وُيسقييم ريق العراق

 السدود المانعة لمحياة كتسحستالذي (  الِمجرفة)  وفنتظر ي وافإنكفأ!! 

) وسمبيا ..الشرق( حرامية ) الغرب و( لصوص) التي تناىبيا ..ازمة الثروات .ج 
 !..وَبعثرىا المتخمفون المتنفذون..المحميون لمصائبا( حواسم 

ستأجرىم المصوص، او إاو ..فعل فاعل  موا بِ و  او نُ ..عنياـ  مسؤولونونام ـ ال
 !!قتسموا الغنيمة معيمإ

 الغائبػ النزيو الُمَخمِّص ػ ػ ب..فراحت ػ الثروات ػ المنيوبة تستغيث!  

والُمَكب ل بالبنود العائمة .. المتعمدةالُمثقل بألغام الغموض ..ازمة تفسير الدستور .د 
 !..دون قوانين

ود ننفرج الباو تَ ..نجمي الرمال عن وجيواو تَ ..زع األلغام من احشائونتَ دون ان تُ 
 !..العائمة الى بر التنفيذ بالقوانين التشغيمية

بدل ان يكون ُمرشدا لَبر  األمان في ..ليال ُمَضِماًل في صحراء االحداثفأصبح دَ 
 !األزمات كِ مَ حَ 



  او..ف التصادـ الداخميُيخمِّصُو م( !عاقؿ حاـز)مما خمؽ حاجة حتمية لمجيئ (
 !قبُرهُ يُ ( دكتاتور

التي انتجتيا ..بين الحكومة االتحادية وحكومات المحافظات ازمة الصالحيات .ه 
ىدر مما ادى الى ..نصوص الدستور الغامض وتفسيرات الحكام المتخمفين

 ..زمنةقات واألاالموال والفرص والطا

معالجة التخمف سياسة جت البالد في سمسمة من االزمات الناجمة عن وزُ 
 !بالتخمف

  عمى حكاميـ االتحادييف والمحمييف قدرة مما دفع مالييف السكاف اليائسيف مف
نقذ مف ػ مُ ..الحتياجاتيـ المستعصيةالى إنتظارالحموؿ ..الخروج مف ىذا المأزؽ

 !!كـ وغوغائوػ يأتي مف خارج كتائب الح

المستشري في رأس ومفاصل وخاليا الدولة ..االداري والمالي ازمة الفساد .و 
دون بارقة ..وينخر في ارواح العراقيين ويدمر حاضرىم ويبدد مستقبميم..والمجتمع

المتخمفين )لتشابك خيوط الفساد السياسي بين  ..نجالء الغمةإامل ب
 وحراس القانون..االمنيينن والمتواطئي..الماليينالفاسدين و ..االداريين
 !(..المرتجفين ءالقضاوالمؤتمنين عمى ..المرتشين

 وراحت تتطمع .. فإستبد االحباط في نفوس قطاعات واسعة مف السكاف الفقراء
 !!خمصيـ مف طغياف الفاسديفػ الغائب الذي سيُ !لػ ػ العادؿ القوي

منذ التي رافقت العراقيين  المجتمعي والشخصي مففقداف األزمة أ .ز 
سيوف  وتناوب عمى..زمن الدكتاتورية وتفجرت بعد الغزوفي وتفاقمت ..وجودىم

من جوارح الداخل وكواسر ..فتكيا المتوحشون من كل االصول والفروع



ولم يتجمى في االفق ماينبيء بيوية ـ القتمة ـ ، لكي يصار الى ..الخارج
 !استئصاليم

دي من يتسترون عمى الخوف والموت عمى اي ةفإضمحل االمل في وقف دور 
 !ىوية القتمة

 ميف يف يتأمموف بقدـو ػ رجؿ االمف األراح الضحايا وعوائميـ والناس اجمعف
فصاح بشجاعة ومسؤولية عف ىوية ػ القتمة ػ وقطع ػ القادر عمى ال!القوي

خماد جذورىـ وفروعيـ و   !عقائدىـا 

لداخمية ـ بالمعنى التي انحدرت من ـ التدخل بالشؤون ا..قميميةأزمة العالقات ال .ح 
طور اكثر خطورة بعد الغزو واالحتالل ، الى في زمن الدكتاتورية الدبموماسي 
ونيب ..واختراق االرادة الوطنية..لحياة الناسالغزو االرىابي تمثل ب..االمريكي 

وانتياك سيادة ..وتسويق الموت الى اىل العراق..العامةالحدود والثروات 
 ..ر المفخخاتعب..هوالتحكم بمصير ..وطنيم

واصبح من المستحيل ..نتيجة انحطاط اطراف سياسية استرخصت نفسيا لالجنبي
تصور عراق مستقل ذو سيادة عمى ايدي اولئك الذين يعرضون العراق وشعبو 
سمعة يتبادلون بيا في اسواق المحتمين والدول االقميمية مقابل بقائيم او تسمقيم 

 !لمسمطة

الفناء ي قاع فن عمى وطنيم بالخوف من السقوط مما اصاب العراقيين الحريصي
ان تركوا ىذا الطوفان الُمِذل يجرفيم عمى ايدي السياسيين المأجورين او الشامل، 

 !الطامعين بأسالب السمطة المتخادمين او المتخاذلين

ػ قادر عمى حماية سيادة الوطف وحريص عمى !وجعميـ ُيَنِقبوف عف ػ وطني
 ! أرواح أبنائو



الدولة العراقية كدولة ذات  ىي ألغذال عالقات الدولية والبند السابعزمة الأ .ط 
جرائم وحروب الدكتاتورية ، ومخططات المحتمين االستحواذية ، نتيجة ..سيادة

 !وأطماع الدول االقميمية التسمطية

رغم مضي اكثر من سبع سنوات عمى الغزو وانفضاح ذرائع الغزو ، وانكشاف ف
اق حتى عر وانغماس خنجر الغدر بجسد ال..موارد العراقخفايا النيب المتعمد ل

( لمصالحة الوطنية حكومة ا)اال ان !(..اصدقائو واشقائو)  بإيديالعظم 
 !عجزت عن تفكيك الكابوس الجاثم عمى صدر العراق والعراقيين..وسابقتييا

نفس القوى الحاكمة في تحقيق ماعجزت عنو قدرة ونوايا وليس ىنالك امل في 
 !بع سنواتخالل س

  مما ُيجبر الوعي العراقي الى النظر نحو ػ البديؿ ػ القادر عمى إعانة العراؽ
 ! لموقوؼ بمميء قامتو كدولة مستقمة تنموية مسالمة ذات سيادة كاممة

دستور من اكثر العاممة تحت مظمة ال زمة الثقة بيف القوى السياسيةأتشكل  .ي 
اشدىا ضطرابا وتنازعا داخميا ، و ا اعمقيازمات االخرى ، و االزمات تأجيجا لأل

) نتيجة انزالق تمك القوى في مشروع ..خطورة عمى حياة المواطنين ووجود الوطن
، وَمْيَمكة الوالءات لمداعمين المتحاربين  الذي جاء بو االحتالل( المحاصصة 
 :وقعيمأف..في الخارج

 ..!ـالغنائم الكبيرة الدائمةـ في اوىام 
قطاعيات الطائفية والعرقية والمناطقية تحت سمطانيم قيام االـ فخ وزجيم في 

 ..!(الرعية لمزعماء التاريخيين)باسم الديمقراطية وبيعة ..ـ المتأبد

 حوشيتو ) شغاؿ مقاعد او ل..الشاغرة( الدكتاتور ) يف بمكانة مما جعميـ طامع
ومبادلة مواطنيو باسالب ..ومستعدوف لبيع  الوطف بالسمطة.. !!الفارغة( 



كي يقتات عمى ( اسواؽ الخارج ) واسترخص البعض منيـ نفسة في ..سمطةال
 !النازؼ عف السمطةالسحت الحراـ 

حكومة ( زعماء ) الحكومة االتحادية و( زعماء ) بين  زمة الصالحياتأ .ك 
يمكن القول فييا ـ دون نفاق سياسي ـ ..خطيرةالتي تدىورت الى مرحمة ..االقميم

ـ بعد تتأىبان لحرب ضروس متعاديتين  حكومتينين ب( اختالفات ) ننا ازاء أب
ُيغذييا ..وقودىا العراقيون الفقراء من جميع القومياتانسحاب قوات االحتالل ـ 

 !!وَينتفع منيا تجار الموت المحميون..وَيعبث بيا الطامعون االقميميون..االحتالل

  بالموت لج يعا( دكتاتور) مما ينعش نوايا القوى القومية الشوفينية لصناعة
 !!!ازمة الصالحيات

دولة المحاصصة ) اىل من قبل بعض  ازمة التستر عمى االرىابييف والفاسديف .ؿ 
الدكتاتورية سمات  بإعتبار التستر سمة منو (.. الدولة الفاشمة)  كنتيجة ألداء(..
االسئمة التي الى السطح عبر  ذلؾ التستر الذي طفح..حد عوامل نشوئياأو 
 :عمى مدى السنوات السبع المنصرمة مى الشعبجوبتيا عأت مَ دغِ أُ 

 من ىم االرىابيون؟! 

 من يقف وراءىم؟! 

 من يموليم؟! 

 من يتستر عمييم؟! 

  ـ الغامضون ـ الذين يجاىر من ىم لصوص الدولة الكبار والصغار
 !؟الجميع بشتميم

 ؟( الدولة الفاشمة)  صّناع من ىم السياسيون الفاشمون! 



  ن مع االجنبي عمى مصير العباد المتواطئو  نمن ىم السياسيو
 !؟الذين اوصموا العراق والعراقيين الى ىذا الجحيم..والبالد

  جراء االجنبي البعيد والقريب داخل الطبقة السياسية أُ من ىم
 !؟الذين يساومون عمى حياتنا ووطنا من اجل مناصبيم الواىية..العراقية

الى البحث عف الُمَخمِّص القوي تدفع السكاف المتضرريف مف االزمات كؿ تمؾ وغيرىا 
القادر عمى اعادة التوازف الذي يصنع األمف واألماف ويوفر مستمزمات ( الدكتاتور ) 

 !!!!!الحياة الطبيعية ليـ

وبيف ..ة مف السكافواسع اتتنامي الميؿ الديمقراطي بيف قطاع (1)
وفي شعارات بعض ..حركات السياسية بما فييا الحاكمةقواعد ال

 ..السياسييف

قميمية ػ المعادية لمديمقراطية ػ ر خصـو الديمقراطية في الدوؿ النذِ مما يُ 
بديال الى السمطة  حقيقيوف (رجاؿ دولة ديمقراطيوف ) حتماؿ صعود إب

المتحاصصيف ػ الطائفييف والعرقييف ػ المتسربميف بعباءة ) عف 
 (.!!المستوردة الديمقراطية

بات والتصفيات والمؤامرات التي الى دوامة السحؽ واالنقال يعودوا بناو 
في اجواء  سريتمتد الينا كمما احسوا بشييؽ ديمقراطي حقيقي ي

 !!العراؽ

الخانقة الي تجربة ديمقراطية  دول المحيط الدكتاتورية تدخلتزايد  (9)
دوره في رعاية بؤر الدكتاتورية في االقميم الشرق اوسطي ومنيا العراق و 

 ..في الحياة السياسية العراقية



او تدرب او يث التخمو دولة من المحيط العراقي من حاضنة ترعى ح
ىا بديال لمنظام ـ اليش ـ القائم في داو اكثر إلعداـ بؤرة ديكتاتورية تمول ـ 
 .العراق

  الموالية لمدكتاتورية في الداخؿمما ينمي االمؿ لدى القوى 
ػ دمويا ػ عادة انتاجيا ، وتصفية دعاة الديمقراطية إبامكانية 

تستر امريكي غربي ودعـ النظاـ العربي وصمت الدوؿ ب
بادة المتكررة كما جرى في نوبات ال..(كالعادة ) االقميمية 

 !! السابقة عمى مدى اكثر مف نصؼ قرف

ثقافة ) نجحت القوى المتضررة من سقوط الدكتاتورية في نشر  (80)
ار بالقياس تاريخ الدكتاتورية كذاكرة لالمان واالستقر بين ( األمنيةالمقارنة 

 !!سقوط الدكتاتوريةالغزو و بعد  اليوم الى الفوضى االفنائية السائدة

  مما اشاع ػ حنينا لمدكتاتورية ػ عند اوساط غير قميمة مف
والموت السكاف رغـ مرارتيـ منيا، بالمقارنة مع طغياف التطرؼ 

الذي  سس طائفيةأالدموي عمى والتمييز مف والتيجير وفقداف األ
 !وسقوط الدكتاتورية عقب الغزوأ

مصيره بوجود يرتين ( دكتاتور ) ظيور لنوايا االحتالل المشجعة  (88)
 !المحتمين

رحت بعد التي طُ ( الدكتاتورالُمَيذ ب)  تمك النوايا المبنية عمى استراتيجية
رضت مراكز والتي عَ ( صدام بدون صدام ) بـ المتمثمة..8998عام 

الئحة بعدد من االسماء !( راققانون تحرير الع) الدراسات التي اعدت 
 !(عسكري سني قويدكتاتور ) التي اشترطوا ان يكون البديل 



ان ذات المراكز البحثية االمريكية المرتبطة ..ومن المفارقات الميمودرامية
عند تدىور ..البديل لنظام المتحاصصين  3007بالبنتاغون اقترحت عام 

 !(دكتاتورعسكري شيعي قوي) الوضع االمني
بإنتظار استكماؿ مستمزمات الفوضى ..الوا عند تمؾ االستراتيجيةاز وم

 !التي تُبرر فرضيا عمى الشعب

ميال ـ تحت اي مسمى ـ النوازع التفتيتية لمتراب الوطني تخمق  (83)
 ..لدى االطراف الداعية لو والمعارضة لو عمى حد سواء متطرفا 

  يا يحقؽ تمؾ النوا( دكتاتورمشروع ) حوؿ فينحرفوف لاللتفاؼ
 !يقمعيا بوحشية( تورمشروع دكتا)و أ..سراً قَ  الَتفتيتية

والمناطقية لدى  الدكتاتوريات الطائفية والعرقيةبروز مالمح  (82)
القيادات المحمية في المناطق التي تمتعت بقدر من االدارة الذاتية البعيدة 

 ..الحكومة المركزية ـ َتَدُخل ـ عن 

التداول السممي الديمقراطي  ياتبدال عن انتشار وترسيخ تقاليد وسموك
 ..بالرغم من تغيير بعض الوجوه..تالتمك االدار 

بقيت خاضعة لذات المفاىيم ـ المحمية ـ لكن مضامين االدارة الحكومية 
،  الرقابة المسؤولةالبعيدة عن نة من المساءلة و صَ حَ التسمطية القسرية المُ 

 !التي توارثوىا من زمن الدكتاتورية

 اطيًا إداريًا وسياسيًا وعقائديًا مترسبًا في مفاصؿ مما يجعميا إحتي
 !الدولة لمدكتاتورية القادمة

الصمبة الدكتاتورية بين (  الرخو) التاريخي المنعطفيشكل  (84)
،  الرتداد الى الدكتاتوريةل مييئةـ ممتبسة ـ  محطة..المعمولةوالديمقراطية 



وفي  والمجتمع الن مقومات النظام الديمقراطي لم تتبمور بعد في الدولة
 !عقمية وسموك الفرد

الى جانب قوة السموكيات والمفاىيـ والنصوص الدكتاتورية في 
 !والفرد مؤسسات الدولة والمجتمع واالسرة

 :كثر اىميةمما يطرح السؤاؿ األ  (85)

 !الى العراؽ؟( الدكتاتورية)و (الدكتاتور)مف عودة ( الوقاية) ىؿ بالمكاف 
 :كؿ ثقة مسؤولة وواعيةنجيب ب

 ..نعـ 
 :يمكف ذلؾ مف خالؿ..ختصارإوب

  كفوءة ونزييةتنموية تشكيؿ حكومة متخصصيف! 

  ومسؤولةوشجاعة قياـ معارضة نيابية قوية! 


