
 !!اييا المتحاصصون..اإلندساس بين مظاىرات الشعب ليس بديال لمنزاىة

 محمود حمد

 
 :خبرا مفاده( صوت الحرية )ر موقع نش
التي ستنطمق في جميع شاركون في التظاىرات المميونية يان اعضاء الحكومة ومجمس النواب س)

لشعب والوطن الى لمتممص من مسؤوليتيم عن جر ا..(3122شباط  36يوم الجمعة مدن العراق 
ـ كما تعودوا منذ الغزو وسقوط الدكتاتورية عام  !الفاعل المجيولـ وقذفيا نحو ..ة الياويةحاف

3114!! 
عندما نزل الى الشارع بصحبة عشرة " معمر القذافي" سبقكم الييا ـ  مفجعةىزلية  ـ مسرحيةتمك 

قائد الفاتح من ر صورة تظيجل ان أالشعب من  ابادةـ لـ ـ فنون آالف حارس شخصي محترف 
 يطالبو الشعب الميبي ـ رفضو لـ ـ نظام معمر القذافي ـ ( !يشارك)وىو في وسائل االعالم سبتمبر 
 !!!!باسقاطو

المتمثمة بعزل عرشو ، الكذوبة التي نسجيا عمى مدى اربعة عقود ونيف اييام نفسو بأن إل
عن ذراعو التنفيذية السطوة ، سماء بة الثورة ـ في قـ قائد  غير المحدد الصالحيات الدكتاتوري

عمى كالطاعون ـ المتفشية !! ذعنة لو ـ  المجان الشعبية الثوريةالباطشة بالشعب والم  
 .. ب القوت واالرادةستم  م   اً مواطنر  ت ذع  او ،  ءقالالع ينوطنيالمازالت تنطمي عمى ..االرض
عنيم النيم كسروا ،  يخيفيماو حتى  ن ان يضمل الناس او يخدعيمبامكانو بعد اآل لم يعدالنو 

ار دتحوا عمى انفسيم كوة الحرية في ج، وف وقشعوا عن عقوليم غمامة التضميل، قشرة الخوف 
 !!!الصمت والخنوع

المحترفين ـ ـ وليسوا من االنتيازيين من ـ اليواة ( سياسيي دولة الطوائف واالعراق ) معظم والن 
ال و رغم جالئو، حسنون قراءة الواقع فانيم الي   (ثر من مقال سابق كما اشرنا في اك )االستراتيجيين 

رغم ب جر  واليمتمكون خبرة الم  حتى في اطوار نموىا ، ال مكامن االزمة منذ نشوئيا و ستبصرون ي  



رغم تماثل  مستقبل حركة االحداثإستشراف الثوري الفطن قدرة و تراكم وتكرار اليزائم والنكسات ، 
 !!الحكومات والحكام اوبئةواالمم و  الشعوب انتفاضات

 !معصوبي البصائر والضمائر..ييربون الى االماملذلك نراىم 
البد من التأكيد عمى اننا نعرف وطنيين ..نوايا السوء عند بعض النصّيين المتصيِّدين ولكي التعبث 
شعبيم  ىمحريصين ع(..التشريعية والتنفيذية والقضائية)في السمطات الثالث  ةمن ذوي الكفاء

 !رغم اختالفنا معيم فييا ولكن ليم رؤيتيم لمفيوم ـ التغيير ـ التي نحترميا..ووطنيم
ويعبث بمصير شعبنا ووطننا ويستمرئ الطعن والتشكيك بمن يعترض عمى  ننا نواجو تيارا عبث  ا

النو ..ويستخف بقدرة العراقيين عمى الخروج من األزمة وانتشال وطنيم من الياوية..نيجو المتطرف
، النو المديات مغمقة  دويج..بمقياس حجم مداركو..يقيس العقل العراقي المبدع والمجدد والمتجدد 

 ..زمة التي ساىم في صنعيااك األر عجز عن الخروج من ش
 (!التخمف)لكنيا تتمحور حول .. خطورتيارغم ..المشبوىة فحسب ان مصيبتنا التكمن بالنوايا 

سيفضي الى ..لمفاىيم ، اوالمنيجيات ، اووسائل التنفيذ ، اوالقوة المنفذه، اواالرؤية في تخمف الالن 
 !االنسانية احتياجاتيمابسط ، وحرمان الناس من العملفساد نتائج ا  ، و ، وسفك الدماء ىدر الثروة 

  :يقول خضير الخزاعي
  ..`ب الحكومةالعراق اآلن دولة ديمقراطية وىو ليس كتونس أو مصر أو ليبيا، ألن الشعب فيو انتخ)
نما عمى الشعب، ألنو ىو من اختارىا خطأ الحكومة ال يسحب عمييا فقطن إ ، ولم تأت بانقالب وا 

عسكري أو عمى ظير دبابة كما كان يقول البعض، كما ال يوجد شخص فييا فرض نفسو عمى 
 (..الشارع، ليكون الحاكم المطمق

  ة من سمسمة بدأت ببيضة فاسدة فالحكومة ىي حمق..يبدو ان ذاكرة المتحاصصين ضعيفة
وُفِرضت بمجازر الموت في الشوارع  3114تمخضت عنيا دبابات الغزاة في ابريل عام 

 :ولدت مشوىة النياـ ديمقراطية الخزاعي وـ .. وحرائق الوطن وفوضى رامسفيمد الخالقة

 .انتخابات عمى اسس ـ تشريعية ـ طائفية وعرقية اتز افر إ .2

نتخابات يحترم صوت الناخب الفرد، واليستمب ارادة المعارضة غياب قانون ديمقراطي لال .3
 !لصالح القوى الطائفية والعرقية المتنفذة



 .مرشح كفوء وناخب واع   تؤمن انتاجغياب قانون لالحزاب ينظم الحياة السياسية التي  .4

 !لمصحافة ديمقراطي غياب قانون  .5

 .لتنمويةمنظمات المجتمع المدني ابعدالة جميع غياب قانون يرعى  .6

 .الكراىية الطائفية والعرقية التي ضممت ماليين الناس البسطاءتأجيج جاءت من مستنقع  .7

 . كتجارة رابحة لموصول الى امتيازات السمطة!( الدين)استخدمت  .8

 فماذا كانت النتيجة ... 

دون ان يفصحوا ..مسؤولية اختيار برلمان عاجز وحكومة فاشمة ،تحميل الشعب الذي ضمموه
 :فيدورىم 

عمى االصوات الخذ فرصتيا أاالنقالب عمى نتائج فرز االصوات ومنع القائمة الفائزة ب .2
فشاليا بالتصويت الطبيعية  وفق انسيابية ديمقراطية ـ إن ارادوا ـ في تشكيل الحكومة ، وا 

 !بدون التفريط بزمن العراقيين الثمين شفافة

لطريق امام القائمة الفائزة  ، رغم ـ عمى اسس طائفية ، لقطع ا!ـ التحالف الوطني  تشكيل .3
رجأت تسمية رئيس الوزراء ثمانية أالتناحرات داخل  ـ التحالف الوطني ـ التي 

 !واختارتو بفارق ضغط خارجي..اشير

تشبث المالكي بالمنصب رغم اعتراض غالبية القوى المتحاصصة داخل ـ التحالف الوطني ـ  .4
 !وخارجو

 !  السمطةكي اليخسر كرسي ، او تعيدات ـ !!اي ـ مبادئي المالكي عن تخمّ  .5

 !(الكفوئين)وليس من  (الموالين)تشكيل حكومة محاصصة من الرضوخ ل .6

 (!االمنية) التناحر عمى الوزارات القمعية  استمرارتعمق و  .7

تعطيل مصالح الشعب واالستخفاف باحتياجاتو الضرورية والممحة عمى مدى مايقرب من  .8
 ! واالمتيازاتبسبب النزاع عمى الغنائم  عام

   بأن..الخزاعيفتي لنا لي: 

الدولة غير قادرة عمى حل مشكمة الخدمات بعصا سحرية، حتى لو خرج العراق كمو في مظاىرات (
 ..(وقام بتغيير ىذه الحكومة



 :ويضيف الخزاعي
ىناك مشكمة في تقديم الخدمات، لكننا في الوقت ذاتو ال يمكن أن نأتي بميزانية جديدة تضاف إلى )
 . (ذه الميزانيةى

 يقول النائب المستقل الشيخ صباح الساعدي: 

أن المطالبات باإلصالحات االقتصادية والخدمية ومحاربة الفساد والبطاقة التموينية والكيرباء )
التي خصص ليا ..ومعالجة البطالة ىي مطالب مشروعة كان عمى الحكومة معالجة تمك المشاكل 

 .!!!!!!(مميار دوالر 033أكثر من مجمس النواب في دورتو السابقة 

 !!!التي تتدىور بشكل مستمر..مميار دوالر لمكيرباء وحدىا 32منيا 
 ..بل بضمير وعقل من ُيمسك بالموارد..ان مشكمتنا التكمن بالموارد

 ..ىذه االيام  كم ىو عمودك الالذع شاغراً با كاطع أيا
 ..لمالكيا بمسانلتقول لنا ماينبغي ان يقال في خضير الخزاعي 

زمة النقل في العراق ىو أن سبب أفتى بأ عندما بمسان صدام مثمما قمت في عبد التواب مال حويش
 :!!!! ..في الشارع سيارة الموسكوفيتشوجود 

َ   واهلل مو)  َ َ  ..و  م  م  ه مع  آن  َ   و  م  ل  ع   !!!!(انيب  ر 
...... 

وتطيير النفس والعقل من ..وخمع ثوب المحاصصة القذر..بدال عن نفض غبار االرتيان لممحتل
والكشف ..وغسل الضمير من سمسرة بيع الوطن بالسحت الحرام الزائل ..ادران الطائفية والعرقية 

 نعراقي ينوالعودة الى الجذور كمواطن..عن المسروقات التي نيبت من ثروة الشعب التي بذمتيم 
 ..يننزيي يننت جم  

 ..وىم مرتبكين مشوشين قبل ان يصل االعصار الييماليوم نرقبيم 
، التيديدية واالساليب انتاج ذات المفاىيم عادة إعجمة سيم ومراكز اعالميم ومجالسيم و تدور في رؤ و 

والتفسيرات القسرية الساذجة لمطالب الناس ومظالميم ..، والوعود الزائفةوالمقوالت التزييفية 
 ..التي كان يعتاش عمييا النظام الدكتاتوري المتفكك ..المتراكمة



تتوىم ، االحداث االعالم قبل وقوع رح سبل اننا نتابع ظيور مفاىيم وابطال ونصوص عمى م
واستحضار الجن السماوي ىناك الى ، وخداعيم باطالق بخور طائفي ىنا ، خافة الناس إمكانية إب

التي اخرجتيم من ( مقراطية المحمولة عمى ظيور دبابات الغزاة الدي)نعمة زوال ب وعيدجانب ال
قالتيا امريكا ليم ( !كن فيكون) جحور البؤس الموروث الى عروش الثراء الفاحش في ومضة عين 

 !!!فنعم الرب امريكا..وفعمت 
فذلك ـ تراث ..حرمانو االزلي من ابسط مستمزمات الحياة المدنية طفاء ا  و  ..الشعبمصالح اما 

مع شعارات المعارضة التي كانوا يتاجرون بيا ايام كانوا تحت عرش السمطة ـ قد انطوى ! راديكالي
 !(المستضعفين)جزءا من ماليين 

 !مشكورين..لقد سعيتم السقاط الدكتاتورية 
 !!..المحتمين..عين ولقد استعنتم بأسوء م  

 !!الطائفية والعرقية المتطرفة..ائلدوات والوسأخطر األو ، سوء أو ، بشع أو ، قذر أوسمكتم لتحقيقيا 
  !!(..داحس والغبراء) ونبشتم مقابر الضغينة المتوارثة من 

 !!ستظمون ممعونين..بئسا لكم 
 ..رواحنا ووطناأبمع حماتكم الغزاة شعمتموه أجترعنا الحريق الذي ا  و 

والشعوب  وغد يتألق في مستقبل االمم، متطمعين ـ رغم مرارتنا ـ الى حاضر ينسينا الماضي 
 !عقموب االعتزازحترام االنسان وتمبية حاجاتو وصون كرامتو و اب..واالفراد

 !..فماذا زرعتم ؟
 !وماذا حصد الشعب؟

 !!ستعبد الشعب كقطيع بيائموت  ..قتسم الوطن كغنائمعصابات ت  
 !!خرالكراىية لآل..مافي ذاكرة االنسانسوء أم رت  ج  ف  

 ..عمى مدى قرن من الزمانمن اجل الحرية يين من العراقم تضحيات الماليين رقت  وس  
 !عمى مدى اجيال متعاقبة..كتنزتيا االجيال بعرقيا وبؤسيا وجوعياإم ثروات يبت  ون  

 ..فمم يعد الصمت ممكنا..حان وقت المصارحة
 ..اسدين والمفسدينفطاء عن الغارفعوا ال



 ..االمر جمي
 :ىو..فعمى اختالف فقياء عمم االدارة فان الفساد

 حيثما يكون..النزاىة مبدألنتياك ا! 

 السمطة العامة أو الوظيفة العامة لمكسب الخاص إساءة استعمال.. 

 ..فعالكمأنفسكم أختيار التوصيف الذي يميق بكم بعد ان تستحضروا مع إمكانكم إوب
 :في..والشجاعة والنزاىة تكمن

 ..ىمياأدتيا الى عاا  يبت و والكشف عن ثروة الشعب التي ن  ..االفصاح عن تمك المفاسد
  !!الدولة والمجتمع من الفساد بكل اصنافو حريركخطوة اولى نحو ت

واحدة من اكثر مبادرات ـ الموظف العمومي ـ  شجاعة في تطيير الذات والدولة ..بذلكوستسجمون 
 ..والوطن
 :ما قالوادعنـ مبارك ـ احدا منكم كما توىم السفياء في مصر  ن  م  وى  توال ي

 ..ذات الحبال الطويمة..حروسة ببيروقراطية القضاءان كنوزنا م
  (في لقاء تمفزيوني عمى قناة الجزيرة سأل المذيع الدكتور محمد البرادعي: 

 :يقول مسؤولو نظام مبارك 
وسوف يمضي ..ودروبو متشابكة، ودىاليزه مظممة ، ان درب التحقيق في الثروة طويل ومتشعب 

تباعو ومن أسرتو و أصل الى رأس الشميمة في ثروة مبارك و القضاء المصري قرنا ونيف قبل ان ي
 !!!وااله

 !وانت كرجل قانون ماذا ترى في قوليم ىذا؟
 :يجيب البرادعي

 !ثالثين دقيقة الن ىذه القضايا تحسم في المحاكم خالل..ىؤالء عمى ضالل
 !!كيف؟

 ..يستغرب المذيع..
 :يقول البرادعي

 :ث شعبتقدم لممتيم ورقة عمييا سؤال من ثال



 ماىي ثروتك عندما تسممت المنصب؟ .1

 ماىي ثروتك اآلن؟ .2

 كيف تم ذلك؟ .3

 !!!(وينتيي االمر..ويتخذ القاضي قراره العادل والعاجل
وفق مفاىيم الشفافية ( الضيق)و  (الواسع ) بشقيو ..ونحن ىنا نتحدث عن الفساد المالي فحسب

 :نغفل اشكال الفساد االخرىان دون ..االدارية
 (..الخ..، البيئيالتنظيميالمعرفي ،.االعالمي.الثقافي.االداري.االقتصادي.التجاري.السياسي)

والمقتاتون عمى ، ومروجوىا ، ومبرروىا ، ـ حواسميا ـ و، وسدنتيا ، ولكل جبية لمفساد رموزىا 
  ..ُفتاتيا

 نبدأ بالخطوة االجرائية العاجمة والحاسمة: 

 منشآت التابعة لمدولة بما فييا قصور اخالء جميع القصور والبيوت والمباني وال
مسؤولي النظام السابق ، التي اقتسميا المتحاصصون كورثة لمدكتاتورية بما فييا 

 !الممتمكات الخاصة لموظفي الحكومة السابقين
منيم  والشجعان  ..رث  ضاة النزييين ك  والشك ان الق  ..مسؤولية جسيمة تنتظر القضاء العراقيان 

 :..متحاصصينال واستجوبيل..عناقيم أبالتاريخية مانة الشعب أه وىذ..ليسوا قميمين 
 !اعضاء مجمس الحكم (2)

 !المحتلمع  زعماء االحزاب والحركات المتعاونة (3)

 !اعضاء الجمعية الوطنية (4)

 !رئيس واعضاء الحكومات المتعاقبة (5)

 !اعضاء البرلمان بدورتيورئاسة و  (6)

 !متعاقبةرئيس اقميم كردستان ورئيس واعضاء حكومات كردستان ال (7)

 !رؤساء واعضاء برلمانات كردستان (8)

 !موظفي الدولة من مدير ادارة فأعمى (9)

 !في الداخل ولمخارج مسؤولي النظام السابق واالموال الميربة (:)



 !ن من مدير ادارة فما فوقالموظفي (21)

 !ن من صغار الموظفينالمشبوىي (22)

 !المتحاصصين دبموماسيي (23)

 !ن من رتبة مالزم فاعمىالعسكريي (24)

 :لذي طرحو البرادعيذات السؤال ا
 ؟2003ابريل  9ماىي ثروتك يوم 

 ؟ 1991مارس  1ماىي ثروتكم يوم ..وبالنسبة لمقادة الكرد
 وماىي ثرواتك اليوم؟

  !وكيف حدث ذلك؟
اجيج ىذه االسئمة ستقودنا الى مئات مميارات الدوالرات التي تالشت في  نوالشك ان االجابة ع

  !الخراب وسيول الدم وصفير الخوف
 ..منيم والمموثون ـ النزىاء ـ مايجب ان اليغفمو الحاكمون و 

 ..ان تراكم المظالم يتالزم مع تراكم طاقة الثورة عمى المظالم
 ..قدرات المظمموين االعتراضيةتنمو ..ومثمما يبتني المصوص خبراتيم االجياضية
فرد واالنسان تنشأ وتترسخ قدرة االنسان ال..وبقدر ما يتمادى المتسمطون بالقمع والنيب

  !!الجمعي الواعي عمى احباط االستبداد وكشف النيب المستور

 

 

 


