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 محمود حمد

تتداعى القوى الحرٌصة فً البلد ـ اي بلد ـ الى !( ..تنفجر)او !( تنتشر)او !( تنمو)االزمات او !( تنشأ)عندما 
األزمة ، وتكلٌف االشخاص المؤهلٌن لمعالجة درجة تدهور اختٌار قٌادة وحكومة مؤهلة للتعامل مع تلك )

تبعا لدرجة ـ تأجج ـ األزمة ، ومدى خطورتها، وخصابصها ،وطبٌعة تداعٌاتها ، وحجم آثارها !( االزمة
 !المدمرة

، ( النشوء) ففً البلدان الدٌمقراطٌة المؤسسٌة ترصد مراكز الدراسات والبحوث األزمات منذ مرحلة         ·
( لإلعالم الحر) و( للمجتمع المدنً المتمدن) و( للحكومة الكفوءة )و( الوطنٌة)قدم النصح للسلطة التشرٌعٌة وت

كما تجري عادة فً الدٌمقراطٌات البرلمانٌة .. ) واستبصال أسبابها( إدارة األزمة )لوضع الخطط المناسبة لـ 
 (..االوربٌة

 !!!بعد ان تفلت عن السٌطرة!!!( مواجهة األزمة) حلة ولٌس انتظار تدهور االوضاع واالنزالق الى مر

حٌث !(..نمو األزمة) فان هذا ٌحصل فً طور ( األقل تنظٌما ودٌمقراطٌة)اما فً البلدان والمجتمعات         ·
تتحرك بعض القوى المتنورة فً المعارضة والسلطة لتأشٌر مالمح األزمة والتحذٌر من تداعٌاتها،وبٌان 

كما ) مرحلٌة االنقاذٌة ، والشروع بتنفٌذها،بهدف التخفٌف من تداعٌاتها ، وتأجٌل موعد انفجارها المعالجات ال
 !الٌوم(ٌحدث فً المغرب واالردن والجزابر

فان بعض المؤسسات الحكومٌة وـ غٌر الحكومٌة ..والحكومات االستبثارٌة( الدول المتخبطة تنظٌمٌا ) وفً         ·
بعد ان تطل برأسها فً حٌاة الناس وتقلق ..وتدعو لمواجهتها ( إنتشار االزمة ) رحلة ـ تتحرك بعشوابٌة فً م

السلطة بوجودها، وتكون االجراءات ـ غالبا ـ فً هذه المرحلة ترقٌعٌة وتسوٌفٌة ، فتكون سببا فً التعجٌل 
 ( !كما تجري اآلن فً الٌمن والبحرٌن) بإنفجار األزمة 

فة والدكتاتورٌة حٌث تغط االنظمة المستبدة بنوم عمٌق ناجم عن احتقارها للشعب وثقتها وفً البلدان المتخل        ·
!( أمن الوطن)باسم ( حٌاة المواطن)تستبٌح  وخاصة االمنٌة والعسكرٌة ( اجهزة الدولة ) بأجهزتها القمعٌة فان 

لمنع ( اء الحكومةبق)وتنتهك جمٌع الحقوق بذرٌعة ( حماٌة الدولة)وتدوس على كل المحرمات بدعوى 
 ..الفوضى

تكون تلك الممارسات بمثابة صب الزٌت على النار فتحرق ضحاٌا األزمة ( تنفجر االزمة) وعندما 
 (!! كما حدث فً تونس ومصر ) او تسقط قبلهم ..واحٌانا تحترق تلك االجهزة القمعٌة معهم أوبعدهم..ووطنهم

 ..وفً تارٌخنا العراقً الحدٌث 

رغم اهترابه )ى المعارضة لنظام صدام على مدى اربعة عقود فً اسقاط النظام الدكتاتوري بعد ان اخفقت قو
 !(..وتعرضه ألكثر من زلزال كاد ان ٌودي به

وكان اخفاقها نتٌجة التناقضات الموضوعٌة فٌما بٌنها ، تلك التناقضات الناجمة عن المٌول غٌر الوطنٌة لمعظم 
بفٌة والعرقٌة المتطرفة ، على حساب المصالح الوطنٌة التحررٌة للفرد تلك القوى وإنزالقها للعقابد الطا



وكان اولى نتابج تلك المواقف ـ الالوطنٌة ـ إرتماء تلك االطراف فً .. والمجتمع والدولة واالدارة السٌاسٌة
 !وفقدانها الستقاللٌة قرارها..أحضان الوالٌات المتحدة والدول االقلٌمٌة الطامعة بالعراق 

ـ التً مازالت تشكل ، ومنذ الغزو وسقوط الصنم الواحد ، ولحد اآلن السبب !التناقضات ـ النفعٌةتلك 
 !!!!الموضوعً الربٌسً لـ ـ تفاقم واستمرار ـ جمٌع األزمات فً العراق

وشكل االحتالل أحد أخطر المنعطفات فً تارٌخ الصراع فً العراق وعلى العراق، النه ـ إضافة لكارثة 
 :الوطن والمواطن ـ فإنه استباحته 

َر التناقضات الكامنة فً الدولة الطابفٌة الموروثة عن الدكتاتورٌة المكفنة بـ        · قومً ، من جهة !( جنفاص)َفجَّ
، وداخل المكونات المتخلفة المتطرفة فً المجتمع العراقً، وبٌن صفوف حكومة المحاصصة المجوفة التً 

 !!! جاء بها

ـ الحالك، !وشرعن نهب المال العام خلف دخان ـ الفوضى الخالّقة..فساد السٌاسً واالداري والمالًأباح ال        ·
ورعى المفسدٌن الُمسَتوردٌن والمحلٌٌن ، وضمن لهم الحماٌة من المساءلة ، بل واحتضن الهاربٌن منهم من 

 !!وجه العدالة

، موبوءاً بالتناقضات العقابدٌة ،ومتفجراً ( اصصةدولة المح)فرض على الشعب نمطاً من ادارة الدولة         ·
ٌُّب التنظٌمً، ومتخبطاً بالفشل االداري ، ومتفشٌاً  باإلقصاء لآلخر ، ومثقالً بالتخلف الفكري ، وغارقاً بالَتس

 !!!بفساد الذمم الوظٌفٌة ،وُمَكبَّالً بإنعدام المسؤولٌة الوطنٌة

وسلوك الفبات المتخلفة المتطرفة االنعزالٌة، فتفشت تلك االنعزالٌة واالنكفاء َزَرَع الفتنة الطابفٌة فً عقول         ·
الضٌق االفق الى الحاجات والمصالح األساسٌة للشعب التً تشكل ـ عادة ـ احد عوامل وحدته ، فغاب الهدف 

ـ فً صراع  التحرري والتنموي من فضاء المطالب الوطنٌة ، وأُقحمت فبات المجتمع ـ حتى األقل تخلفا منها
دموي داخلً شغلهم عن مقاومة االحتالل ، وألهاهم عن تحقٌق حلمهم الذي قدموا الكثٌر من اجله اٌام 
الدكتاتورٌة ، ومنعهم من إنتزاع حقوقهم فً إقامة دولة دٌمقراطٌة عادلة ، وحكومة نزٌهة كفوءة ، ومجتمع 

 !متمدن

مجموعة سٌاسٌة طابفٌة ، وعرقٌة منزوعة االرادة  )وقد افرزت السنوات الثمان المرٌرة من حٌاة شعبنا 
مرتبطة بالمحتل وبالدول االقلٌمٌة ، تمكنت من إعادة انتاج دكتاتورٌة !( ومعطوبة الضمٌر الوطنً والشخصً

ن بدٌال لها  ـ ، ومكبلة !متناحرة على النهب واستعباد ـ الرعٌة!( مقدسة) دكتاتورٌات اصنام ..الصنم الواحد لُتَكوِّ
 !ءات انتهازٌة للخارجبوال

 :بـ!( االصنام الطابفٌة والعرقٌة) وتمٌزت فترة حكم هذه 

 !تفكك الدولة المنخورة اصال فً زمن الدكتاتورٌة        ·

 !فشل الحكومة فً أداء أهم واجباتها ـ األمن والخدمات والسٌادة الوطنٌة ـ        ·

 . َتَهتُّْك الحدود االقلٌمٌة للوطن أمام االرهابٌٌن والطامعٌن الدولٌٌن واالقلٌمٌٌن        ·



 !اشاعة الفوضى فً الحاضر ، ونفث الغموض فً المستقبل        ·

التً فُِرَضت على العراقٌٌن والعراق من قبل الدكتاتورٌة الُمزاحة ، ( األزمات )وأزاء هذا الزحام المتراكم من 
 ..الفاسدة المتخلفة( االصنام الطابفٌة والعرقٌة )حتالل الُمغَتِصب واوبفعل اال

كان البد من حراك عقلً وطنً ٌفضً الى إنتاج قٌادة مؤهلة ، وكفوءة ، ومستقلة اإلرادة ، وشجاعة ، وغٌر  
( مات األز)قٌادة نزٌهة تتولى إدارة تلك ..ملوثة بجرابم الدكتاتورٌة ، او خارجة من جوف مدرعات الغزاة 

 ..العمٌقة والخطٌرة 

 (!!اإلنفجار:) أال وهو..رغم ان تلك االزمات تجاوزت أطوارها الثالثة االولى ودخلت فً طورها األخٌر

 !لم ٌذهب بعد..لكن وقت التدخل المخلص والمتخصص والمسؤول

 :مما ٌتطلب ـ اآلن ـ نقل المسؤولٌة الوطنٌة الى القٌادات المتخصصة بشؤون

 ..إدارة 

 ..مواجهة او 

بشكل منفرد وككارثة ..او معالجة كل أزمة من االزمات المتفاقمة وتداعٌاتها على حٌاة الشعب ووجود الوطن
 !وطنٌة تختزن كل تلك االزمات

التً اخترمت اعمارنا ، وهدرت ثروات شعبنا ، وبددت سٌادة ..تلك األزمات المتفجرة فً حٌاتنا ومن حولنا
 !وثت أِجنَّة مستقبلناوطننا ، وخربت حاضرنا ، ول

ت بشعبنا ووطننا فً اتون زمن   (!!!..طارئ ) األزمات التً َزجَّ

 :مما ٌشترط ـ موضوعٌا للخروج منها ـ 

 !فً الزمن الطارئ( إدارة االزمات)اختٌار فرٌق عمل متخصص بـ         ·

 !على إدارة األزمات!( شخص طارئ)ال 

 !او شخص هو سبب فً نشوبها

 ! فً صنعهااو هو مشارك 

 !او هو طرفا بتأجٌجها

 !او بوقا لتبرٌرها



اعادة االنتخابات النٌابٌة والمحلٌة وفق قانون ـ دٌمقراطً ـ لالنتخابات ، ومناخا سٌاسٌا حزبٌا خالٌا من         ·
 !!استخدام الكراهٌة الطابفٌة والعرقٌة ، والمال العام ، والتموٌل الخارجً جسرا للصعود للسلطة

إدارة ) بصفته الشخص المكلف بـ..عنها..السٌد نوري المالكً..هذه األزمات وما مدى مسؤولٌةفما هً 
 : الٌوم!( األزمات

 .. االحتالل وتداعٌته..أزمة    .1

كان المالكً وحزبه شركاء فً إستدعاء قوات الغزو لبالدنا ومسؤولٌن عن الكوارث والمجازر التً اعقبت 
 !االحتالل

 ....التخلف الشامل..أزمة    .2

ٌشن المالكً وحلفاؤه منذ صعودهم للسلطة والتشبث بها حربا ممنهجة لتكرٌس التخلف فً جمٌع مٌادٌن الحٌاة 
السٌاسٌة ، والفكرٌة ، والخدماتٌة ، والمجتمعٌة ، بل والتشبث بإعادة المجتمع المتمدن الى المراحل البدابٌة 

 ! القبلٌة

 ..لة المدنٌةغٌاب الدو..أزمة    .3

فً افتعالها ، وحماٌتها ، وتبرٌرها  الن المالكً وحلفاؤه ورعاته اقاموا دولة المحاصصة الفاسدة وشاركوا 
 !خالل جمٌع الحكومات المتعاقبة بعد االحتالل وسقوط الدكتاتورٌة

 .. فشل الحكومة..أزمة    .4

م ثالث افسد حكومة فً العالم من قاع البحة تلك الحكومة التً ترأسها المالكً الربع سنوات وحصل بها وسا
 ! وٌعٌد انتاج فشلها فً حكومته الجدٌدة..الفساد الحكومً التً تصدرها دولة االحتالل

 ..تهدٌد الوجود االقلٌمً للعراق من الخارج والداخل..أزمة    .5

 !ات الطابفٌة والعرقٌة المتناحرةالنهم جمٌعا شاركوا فً افتعال وتعمٌق ونشر النوازع التفكٌكٌة بإسم الفٌدارالٌ

 .. انهٌار اسوار حماٌة الثروات الوطنٌة..أزمة    .6

ملٌار دوالر فً  44الذي تختفً من حكومته ..فً الدولة العراقٌة وفق الدستور العراقً ( الرجل االول)هو 
ملٌار دوالر  344ت الـ اهل الحكم المتواترة التً تجاوزت فٌها المنهوبا( سهوات)، من ! واحدة فقط ( غفلة)

 ! اضافة لنهب ملٌارات الدوالرات من االصول الثابتة على اٌدي امراء المحاصصة

 .. االنحطاط الدبلوماسً لمكانة العراق االقلٌمٌة والدولٌة..أزمة    .7

كً !.. هو اول ربٌس وزراء عراقً ٌجلس منكسرا فً حضرة حكام اٌران متخلٌا عن علم العراق وربطة عنقه
 !(.!الولً الفقٌه) ٌرضً 



 .. انهٌار الخدمات..أزمة    .8

وصاحب الرقم ..المالكً هو ربٌس اكثر حكومة خصصت موارد للكهرباء واقل حكومة قدمت كهرباء للناس
القٌاسً فً صرف الملٌارات باسم تلبٌة الخدمات الى جانب تدنً الخدمات الى مادون ماكانت علٌه فً زمن 

 ..حروب الدكتاتورٌة

فٌما بشر ـ مرشحه لمنصب نابب ربٌس الجمهورٌة ـ الخزرجً العراقٌٌن بان ٌٌأسوا من الخدمات حتى وان 
 !تضاعفت موارد العراق بعد عشر سنوات

 .. تدهور االقتصاد واالنتاج..أزمة    .9

وء البضابع غٌر المنتجتٌن ، اللتان حولتا العراق الى سوق ألس( الطفٌلٌتٌن ) المالكً هو ربٌس الحكومتٌن 
التً افرزتها الدكتاتورٌة منذ استباحتها للدولة ..االجنبٌة ، واستكملت عوامل اندثار الصناعة والزراعة الوطنٌة

   !العراقٌة قبل اربعة عقود

 .. تلوٌث الثقافة بالدجل..أزمة                       .14

عدوا لهم فً جمٌع المحافظات التً ( مثقفٌنال)خصما لهم و( الثقافة ) اختار مستشاروا المالكً ومساعدٌه 
 !ٌسٌطرون على مجالسها المحلٌة ، منذ استالبهم الرادة الناخبٌن بالتضلٌل الطابفً

 ..نمو اوهام بقاٌا الدكتاتورٌة للعودة الى السلطة..أزمة                       .11

مما فتح االبواب مشرعة امام عودة اكثر مكونات النظام الدكتاتوري ..نتٌجة تشبث المالكً بالسلطة ومطامعها 
تخلفا وتطرفا الى جمٌع اجهزة الدولة والحكومة ، فٌما افتعل الذرابع الواهٌة لمنع عودة المعارضٌن السٌاسٌٌن 

 (!! باستثناء اتباعه)للنظام الدكتاتوري الى الوظابف العامة 

 ..تسلق االرهابٌٌن الى السلطة باسم المصالحة الوطنٌة..أزمة                       .12

نتٌجة خضوع االحزاب الطابفٌة والعرقٌة البتزاز االرهابٌٌن بسفك الدماء فً الشوارع ، ومساوماتهم معهم ، 
 !ومنهم المالكً ـلقاء بقاء أمراء المحاصصة بالسلطة ـ ..والتستر علٌهم على مدى ثمان سنوات

إستنزاف طاقات الشعب البشرٌة والمالٌة والعسكرٌة والمادٌة والنفسٌة لتكرٌس ..أزمة                       .13
من قبل ـ دولة المحاصصة ـ االولى والثانٌة ، وإهمال اهم احتٌاجات االنسان والشعب ..الطابفٌة والعرقٌة

رغم توفر المستلزمات البشرٌة والمالٌة والفكرٌة والمادٌة لدى ..العراقً فً العٌش الكرٌم والرغٌد واآلمن
 !العراقٌٌن لبناء وطن للرفاهٌة ، ٌسعد به المواطن فً الداخل وٌجذب المواطن المغترب فً الخارج

 االنزالق بسٌاسة معالجة التدهور االمنً بالمزٌد من اهدار الثروات على التسلح..أزمة                       .14
 !بدال من استثماراالنسان عبر تحرٌك عجلة االنتاج فً جمٌع القطاعات االقتصادٌة والفكرٌة..  وشراء الذمم

 :وهنا نتساءل



 !! تلك االزمات؟( إدارة ) وربٌس حكومة المحاصصة ـ نوري المالكً ـ لـ( المتحاصصون ) هل ٌصلح 

 !!؟(معالجتها)او 

 !(وذلك اضعف االٌمان!!)؟عن أسبابها ومسببٌها ( االفصاح)او حتى 

بعد سقوط الدكتاتورٌة !( مظلومٌة السنة)و!( المظلومٌة التارٌخٌة للشٌعة والكرد)ام ان التوهم بأن النحٌب على 
ٌُفقا بصٌرة الشعب عن ادراك حقٌقة حكم ـ امراء الشٌعة والسنة والكرد .. وتأجٌج الكراهٌة لآلخر.. س

 : رغم مرور ثمان سنوات من ..ى ماال نهاٌة ـ ال!ـ وسٌضلل ـ الرعٌة! المتحاصصٌن 

 !استالب السلطة من قبل الطابفٌٌن والعرقٌٌن الذٌن قبروا العراقٌٌن والعراق بالدم والتخلف والخوف        ·

 !نهب الثروات والوطنٌة من قبل امرابهم وموالٌهم ومٌلٌشٌاتهم ورعاتهم        ·

فشى فً نخاع النظام وصار جزءا اساسٌا من خطابهم السٌاسً والطابفً الفساد المالً واالداري الذي ت        ·
 !الذرابعً واالنتهازي

وكنا نأمل بان التراكمات !( تمردات نوري المالكً التراكمٌة) فً مقال سابق قبل ماٌقرب من عام كتبنا عن 
طعم السلطة المدنٌة ، وان ذلك ـ على محٌطه الطابفً المتخلف ، سُتثِمر بفعل ـ تذوقه ـ !الكمٌة لـ ـ تمرداته 

سٌفضً به الى تٌار التمدن السٌاسً ، واالنفتاح الفكري على عالم المعرفة الشاسع الذي تداعت فٌه جمٌع 
، وقِشع  حواجز الممنوعات والقمع ، امام قدرة االنسان على اسقاط كواتم العقل ، وتبدٌد ُحُجْب البصٌرة 

 ! ستبدة مفاسدها وجرابمهاالغموض الذي تخفً خلفه السلطات الم

) وكأن القول الشعبً المأثور ..لكن تطور االحداث ومساراتها خالل الفترة الماضٌة اشارت الى خالف ذلك
 !فمن شب على شٌا شاب علٌه..فاعل فعله فً مواقف وسٌرة السٌد المالكً( الطبع غلب التطبع 

 ..كنا نتوقعه وهذا ما

 !!!ولم نكن نتمناه

ـ الذي ٌضمر السوء للعراق !! وهو ٌتحدث عن ـ حزب الدعوة العمٌل( طارق عزٌز ) كأنً كنت ازاء 
 !!!..1979عام !(العدو االٌرانً المجوسً)والعراقٌٌن وٌدس المتفجرات بٌن الناس ، وٌتلقى الدعم من 

ـ ٌكشف ـ سر تزوٌر ) هو قبل ثالثة اٌام فً قناة الرشٌد الفضابٌة و  عندما كنت اتابع لقاء نوري المالكً
المشاركٌن بالمظاهرات لخمسمبة هوٌة صادرة من مكتب القابد العام ـ المالكً ـ وحصولهم على المالبس 

ـ إلتهام شرطة وجنود المالكً ـ الُمعاد !العسكرٌة ، واالسلحة لكً ٌطلقوا النار على المتظاهرٌن ـ انفسهم 
 !!!!!(ظاهرٌنانتاجهم من اجهزة صدام القمعٌة ـ بدم المت

باالمس القرٌب كان هؤالء الشرطة والجنود وضباطهم متهمٌن من قبل المالكً وحلفابه بجرابم المقابر 
وجرت حمالت تصفٌة لقٌادات منهم بشكل ممنهج تحت سمع ومرآى امراء ..الجماعٌة الوحشٌة اٌام الدكتاتورٌة



ه لحماٌته كما كانوا باالمس ٌحرسون والٌوم عندما إلَتفوا حول..المحاصصة بل وبتورط البعض منهم
 !!..تحولوا الى حماة لحقوق االنسان ورعاة للدٌمقراطٌة..صدام

 !!وهم الذٌن قتلوا احد عشر متظاهراً مسالماً فً الٌوم االول للغضب الشعبً الذي لن ٌنطفا

 :سلوك او قول ٌأنفه العقلكم نحن احوج الٌوم الى صوت فناننا الراحل جعفر السعدي وهو ٌردد بعد كل 

 !!عجٌب امور غرٌب قضٌة

 


