
 

 !!!!!؟(دهبال)وكٌؾ ٌخون انسان ..بأبنائها( األوطانُ )هل َتجَحُد 
 

 محمود حمد

 

 (البالد )ًٌوحً مفهوم فإنه ( الوطن)اما .. مفهوم ٌوحً بالوجود األبدي واألزل

، التً ٌتغٌر مضمونها بتبدل االنظمة التارٌخٌةبالحاضر والكٌنونة السٌاسٌة الظرفٌة 

 !للوطن( المالكة)

منذ ان ..لطةرغم التدجٌن اللغوي للمفهومٌن وتلبٌسهما ببعضهما فً معجم لغة اهل الس

 (!ثقافتهم)أحالو مفاهٌم اللغة ومفرداتها الى سلعة فً اسواق 

  مرتبط بوجود الناس ونشاطهم فً مساحة من االرض تتسع وتضٌق ( البالد)فمفهوم

حول مصادر  ُمنتجمنذ ان استقر االنسان ال..وعالقاتهم االقتصادٌةتبعا لحركتهم 

 !ونشوء االستبداد( الدولة)ك مع ظهور متشابف..السٌاسً ( الوطن)مفهوم اما ..رزقها

  ساٌكس )الذي افرزته اتفاقٌة ( الوطن ) وفً منطقنا وبالدنا ارتبط مضمون وشكل

التً قسمت الغنام بٌن قوى االحتالل ..باالهداف االستراتٌجٌة للقوى االستعمارٌة (بٌكو

 2003ٌكً عام مثلما قسم االحتالل االمر..ـ الُمستعَمرة لبالدنا ـ القارات الفقٌرة 

 ! بٌن المتحاصصٌن( الوطن)

  ٌٌَّة مطلقٌة لحكامها المستبدٌن .. منذ قٌامها( الدول)الن االوطان ) والبلدان .. ُمْلك

 !فضاٌء مشاٌع لقاطنٌها.. منذ َتَشُكلِها المرن ( االرض

  المستبدة وتبددت( الحكومات)الدسمة إبُتلَِعت عبر تأرٌخ التسلط من قبل (الوطن)والدولة 

هو ( الوطن)فصار (..الحكومة) وإصطرط الحاكم الفرد , فً احشائها

 !هو الوطن( الدكتاتور)و..الدكتاتور

 وصرنا نسمع من ضحاٌا السلطة: 

َتنكُر ألبنائه (الَوطنُ ) ٌَ! 

 :بدٌال لحقٌقة ان

ده آدمٌة المواطن فً بال والساسة المأجورٌن اؼتصبوا الوطن وإستلبواالدكتاتور 

 !اهخارج ٌُالحقوهو

  نون ان بل ..الَتفسد بذاتها والَتخون ذاتها( االوطان)رؼم ادراكنا ان الساسة الُمَدجَّ

ٌَنشرون الفساد فً الدولة والمجتمع ٌَفسدون و نون هم الذٌن  وهم البٌئة ..والُمَهجَّ

وهم الذٌن ٌتشبثون ..الموبوءة التً تنفث الخٌانة وتحتضنها وتتبناها وتبررها

وأِدالّؤها الى دروب ..للوصول للسلطة( دبابات الؽزاة)او( قطارات المستعمرٌن)بـ

 !!وَخَدَمتها إلمتصاصه..الوطن 

  فً البلدان ـ قبل ظهور متالزمة : 

 !الحاكم الدكتاتور/ الحكومة المجوفة / الدولة المستبدة / الوطن 

أنتج الناس عالقاتهم وفق متطلبات اإلرتقاء االنسانً، وأنشأوا حضاراتهم من حقول 

ومكونات بٌئتهم ، وأبتكروا لغاتهم من ٌنابٌع معرفتهم ، وأبدعوا ثقافاتهم من  تجاربهم

، وأقاموا مدنهم فٌما بٌنهممواقد فكرهم، ومارسوا حرٌاتهم وفق شروط انسجامهم 



، وأختلقوا اساطٌرهم لتبدٌد ومستلزمات عٌشهموحواضرهم باالتساق مع سنن زمانهم 

نوا عاداتهم إلدامة نسٌج حٌاتهم ، وانصهروا فً مخاوفهم من الغٌب الغامض، وكوَّ 

بوتقة االنتاج لالرتقاء بنمط حٌاتهم ، ونظموا اوقاتهم ومواسمهم وفق انسجامهم مع 

 ! الطبٌعة

 ج الطبقات المالكة سلطتها إلدامة استغاللها، ُتنتِ (! الدكتاتور/الحكومة/الدولة )فً الوطن

دع ذرائعها تبٌدتها لتجوٌف ثقافة المجتمع، وتَ وُتنشئ دولتها لبسط نفوذها، وَتبتكر عق

لتضلٌل الرأي العام ، وُتَكبِّل الحرٌات لتأمٌن مصالحها ، وُتحٌل المدن الى معسكرات 

ف االساطٌر لبقائها ، وَتخلق بإستبدادها أسباب الصراع بٌن لحماٌة وجودها ، وُتوظِّ 

 !ع األزمنة لمطامعهامكونات المجتمع ، وُتخضِ 

 من لهم قدرا ٌفتقدونه من الحرٌة ، أُخر ٌٌن البشر من بلدانهم الى بلدان ٌهاجر مال ُتؤَّ

فً تلك ( مواطنٌن)فٌصبحون .. من الكرامة ، ونافذة  عسٌرة  لسد الرمق  ٌسٌرا   زرا  ونَ 

ٌتمتعون بحقوق المواطنة الدستورٌة بما فٌها ( الدٌمقراطٌة ) البلدان ، وفً بعضها 

الٌنسون ( الوطن الجدٌد)د مضً قرون على استٌطانهم فً لكنهم حتى بع..السٌاسٌة 

فٌحرصون على االقامة والسكن والتجمع جغرافٌا او ثقافٌا او سٌكولوجٌا فً ( بلدانهم)

فً تلك االوطان البدٌلة، وٌتنادون بٌن الفٌنة واالخرى !( كانتونات) اماكن اقامة دائمة 

التً أُرغموا على هجرها ( بالدهم)بـ لإللتقاء فً مكان واحد منجذبٌن الى ما ٌربطهم

( بالدهم)رغم التماٌزات التً جاؤا بها من .. مستثمرٌن ابسط المناسبات او اعظمها ..

( البلدان)اللشًء إالّ ألن تلك ..الجدٌد( الوطن)اوالتً نجمت عن ظروف االستٌطان فً 

 !لكنها لٌست بالدهم!(..اوطانهم الجدٌدة)هً 

 وحرص على ان ٌبعث ..ل به فً أفرٌقٌا فِ لكنه أُحتُ ..مرٌكا األفرٌقً صار رئٌسا ال

 ! لتحتفل مع أهله بفوزه( قرٌة ابٌه فً نٌجٌرٌا) سرته لـ ـ بالده ـ أ

  بكل ..على نمط ـ بالدهم ـ الصٌن فً امرٌكا الصٌنٌون ٌقٌمون أحٌاءهم ـ شبه المغلقة ـ

هم من ُبناة امرٌكا رغم إن...ووو..مكوناته االجتماعٌة والجمالٌة والسلوكٌة و

 !_ المؤسسون_

  ولهم االغلبٌة ..الصٌنٌون والهنود صاروا ٌحكمون مالٌزٌا ـ وكذا ـ سنغافورة

 !لكنهم ٌبعثون الروح فً كل ماٌوثق صالتهم ببلدانهم التً هاجروا منها..السكانٌة

  ـ فوجً موري ـ احد مواطنً تلك ( بورما)عندما ضاقت السبل برئٌس جمهورٌة (

طلبا للنجدة من قوانٌن دولة ( الٌابان)لجأ الى اسرته وبالده (..االمرٌكٌة الالتٌنٌة الدولة

 !!شارك فً صٌاغتها وحكمها 

 ًالذي  بإبنها احتفلت( العرب)لكن بالد ..حصل زوٌل على جائزة نوبل كمواطن امرٌك

فً بدل التقاتل بالدبابات ..للفوز بمرتبة علمٌة رفٌعة  ، فً مختبرات العلم تنافس

  !الشوارع للفوز بالسلطة

  ٌتنادى العراقٌون فً كل بالد الغربة لاللتقاء وإحٌاء ـ تقالٌد ـ لم ٌكن البعض منهم

 ..!نها تذكره ببالده إالّ أل..لشًء  ال( الوطن)مكترث بها فً 

 التً ( بالدنا)ٌن الى بٌئتنا نٌسكننا الح..عندما تداهمنا الشٌخوخة اٌنما نكون فً بالد الدنٌا

.. ) نخشاها فنهجرهاللدكتاتورٌة قلعة الى ( الوطن)  ٌتحولستوطنت فٌنا قبل ان ا

او شارع الصبا ..حارة الطفولة ..معالم صغٌرة التً تستحٌل فً الذاكرة الى ( بالدنا



او إلفة جنب كرمة على سفح ..او صحبة فً فًء نخلة على شاطئ عند الفراتٌن..

 !(الخ..او اسٌوي..وسطًشرق ا) او تتسع الى فضاء واسع ..جبل

 بأن ..!(المندمجٌن)المؽتربٌن  وهذا ماٌفسر لنا شعور كل اولئك: 

 (!!!!بالدهم)لكنها لٌست ( ..اوطانهم)تلك هً 

  ٌُدركون أزلٌة البالد التً ٌشتركون ( االوطان)ان االقوام القاطنة عند حدود السٌاسٌة 

تها سٌوف المحتلٌن بها مع اهلهم خلف الحدود ، وٌعانون من قسوة الحدود ا لتً رَسمَّ

 !على أجساد البلدان

  الذي جاءت تسمٌته فً القرن السادس قبل المٌالد عند بعض المؤرخٌن ( العراق)وبالد

ارض )اسمه عند االكدٌٌنورد السومرٌة ،و( الوركاء)اي ( اوروك)تعرٌبا لكلمة 

 !(االنهار

ٌُقتل عطشا على ٌد حكامه وجٌرانه)  (!الٌوم..الذي 

 ـ الذي افرزته نواٌا المستعمرٌن بعد استالبهم لبالدنا !ٌس العراق ـ المعاصرهو ل.. 

 ..وَعقرته مصالحهم الى ٌومنا هذا

 ..وَتَكبَّل باالقطاع دهرا  

 ..وُمِسَخ باإلستبداد طورا  

 .. وتلوث بفوضى االحتالل الهدامة زمنا  

 !وتسرطن باإلرتداد الى التناحر البدائً سنٌنا  

 سٌدة ألهلها االحرار ( بالدا  )اق الٌوم لٌس ان ٌكون وماٌراد للعر.. 

 !!!..ألقوام متنازعة على الماء والكأل..بل أوطانا  مستلبة االرادة 

 ..همواطماع همالبعٌدٌن والقرٌبٌن لخدمة مصالح الُمستِغلٌنتستقوي ب..اقوام مذعورة

غمامة طائفٌة تحت ..والخضاع بعض اهلهم الذٌن ٌقٌمون فً رقعة اخرى من البالد 

 ! منافس او وسط دخان عرقً خانق..اخرى سامة

 ( البلدان)كٌانات سٌاسٌة مكبلة بالحدود والقٌود ، بٌنما..الُمستلبة اإلرادة ( أالوطان )فالـ

دون ان ..ارض ٌشترك الناس فً العٌش علٌها ومنها ..إمتداد للوجود ..الالمحدودة 

 ! حد ، او ثقافة واحدةٌكونوا بالضرورة من عرق واحد ، او دٌن وا

  الحرٌة والكرامة.. 

وقد ٌجد شٌئا ..ٌسعى الٌهما اٌنما تكونا ..فً كل زمان ومكان..هما المالذ اآلمن للمرء 

 (!بالده)الجدٌد ( الوطن)لكن لن ٌكون ذلك .. بدٌل( وطن)منهما فً 

  ٌُدركها إالّ المؽتربون عن بالدهم( معضلة)تلك  !ااو داخله( أوطانهم)خارج ..ال

 ..ولكن

  ٌُجبِر االنسان على ان ٌهجر  !!؟(الوطن)مالذي 

 ومالذي ٌجعل المرء ٌخون بالده؟!! 

 سٌستخلص ببساطة ان ..ت الفكٌن المتوحشٌناان من ٌتأمل تلك المعادلة ذ: 

هم الذٌن ٌخونون ( المتسلطون)و.. هم الُمجبرون على هجرة بالدهم ( الضحاٌا)

 !!!بالدهم

 :وان السبب هو 

 عدالةؼٌاب ال..! 



  وإستٌطان التمٌٌز الدموي ، واالقصائً ، والتفقٌري الجمعً فً عقول وممارسات

 !المتسلطٌن

  من خالل مواقف مشٌنة وممارسات تعسفٌة وقرارت ..لبالده( خٌانة المسؤول )وتتجلى

 :فً المقدمة منها..تدمٌرٌة وسٌاسات استنزافٌة

 !نزاؾ مصالح الشعب بأطماع االجنبًواست..رهن ارادة الشعب والدولة بإرادة االجنبً 

ـ ٌنتجها ، وٌدعمها ،وٌرعاها االجنبً  وبائٌة  مؤشرات الوطنٌة من خاللالخٌانة  تنفضحو

، وُتدٌمها ، وتدفع نحوها ،  للخٌانة السٌاسٌةد هِّ مَ تُ ،وتلبً نوازع المتخلفٌن المحلٌٌن لالستبداد ـ و

 :مثل..وتزٌد من تداعٌاتها الكارثٌة

 !لسلطة والتأبد بالحكمالتفرد با (1)

 !وشرعنة التمٌٌز بٌن المواطنٌن غٌاب العدالة (2)

 (!ان كان هنالك دستور) التنكر للدستور  (3)

 !استالب ارادة وحقوق المواطن (4)

 !تقزٌم مكانة البالد الى حجم تخلف الَجالّد (5)

 ! اضعاف البنٌة االساسٌة للحٌاة الحضرٌة المتمدنة (6)

 !زج البالد بالحروب (7)

 !فً النزوات الخاصة مةهدر الثروات العا (8)

 !إلطالة عمر السلطة الفردٌة التفرٌط بالسٌادة الوطنٌة (9)

 !بإفتعال االزمات المتواترة اعاقة التنمٌة الشاملة (10)

 !التخلف ونشره وتقدٌس تبرٌر (11)

 !إستعارة أسالب الماضً لتكبٌل طاقة الحاضر (12)

 اٌا على مدى ماٌزٌد عن نصؾ قرن تعاقبت موجات هجرة وؼربة العراقٌٌن من ضح

 :على النحو التالً..االستبداد والتمٌٌز وإنعدام العدالة

منذ مطلع القرن وخاصة فً خمسٌنات القرن الماضً هاجرت اعداد من المتنورٌن  (1)

تهجٌر )او السباب عرقٌة ..بسبب مواقفها السٌاسٌة العراقٌٌن او ابعدت عن العراق

 !(الٌهود لصالح الحركة الصهٌونٌة العالمٌة

تعرض الشعب الكردي لموجات من ارهاب الدولة فاضطرت مئات فً الستٌنات  (2)

 !اآلالف منهم للهجرة نحو بالد الغربة

 !الدموي 1963جاءت اوسع الهجرات لضحاٌا الدكتاتورٌة بعد انقالب شباط  (3)

تزاٌد عدد المهاجرٌن بعد حمالت نظام صدام فً سبعٌنات القرن الماضً ضد  (4)

 !الٌسارٌٌن وخاصة الشٌوعٌٌن

كرد الفٌلٌٌن أحد ُبناة العراق الحدٌث البشع عملٌة تهجٌر قسرٌة وتصفٌة تعرض ال (5)

 !للوجود على ٌد النظام البعثً فً سبعٌنات القرن الماضً

فً ثمانٌنات القرن الماضً اشتدت ٌد االضطهاد على االحزاب والحركات الدٌنٌة  (6)

 !فاضطروا لالغتراب خارج الوطن

تعرض الشعب الكردي فً نهاٌة الثمانٌنات  ضمن سلسلة من نوبات القمع المتواصلة (7)

الى مجازر وحشٌة اضطرت مئات اآلالف منهم للهجرة الى خلف الحدود ومنها الى 

 !بلدان العالم المختلفة



نتٌجة  1990هاجر مئات اآلالف بسبب الحصار الذي فرضته االمم المتحدة عام  (8)

 ! سٌاسة اإلفقار المنهجً لالنسان العراقً وبالده

والهجمة الوحشٌة التً قام بها النظام بتسهٌالت امرٌكٌة ودعم  1991فاضة بعد انت (9)

اقلٌمً ، هاجر مئات اآلالف من سكان وسط وجنوب العراق الى البلدان المجاورة 

 !وبلدان العالم االخرى

قبل االحتالل بلغ عدد العراقٌٌن المشردٌن فً الخارج اكثر من ثالثة مالٌٌن  (10)

 !شخص 

 ! فق تٌار جدٌد للمهاجرٌن تمثل بضحاٌا االحتاللنتٌجة لالحتالل تد (11)

هربا من عصابات القتل على الهوٌة التً افرزها االحتالل واالرهاب االقلٌمً  (12)

 !داخلها اجر المالٌٌن الى خارج البالد وه ، ودولة المحاصصة

) ن وعلى نوبات متعاقبة من التمٌٌز واالضهاد اضطر سكان العراق االصلٌ (13)

من تعدادهم الحقٌقً ، بسبب % 5جرة وطنهم حتى بات عددهم دون الى ه( المسٌحٌون

 !السٌاسات الشوفٌنٌة السٌاسٌة والدٌنٌة والقومٌة واالجتماعٌة التً تعرضوا لها

ازدات هجرة المالٌٌن من ضحاٌا الفتنة الطائفٌة وشمل مختلف مكونات المجتمع  (14)

ت فً وجود بالدنا ومنحها وادى الى تصفٌة ـ شبه كاملة ـ لوجود مكونات اساسٌة ساهم

 !نٌكالمندائٌ..هوٌتها العراقٌة

التً تعرض لها العراقٌون هً  َقصدٌة كان من بٌن اكثر عوامل التهجٌر القسري (15)

تلك الحملة التً استهدفت الكفاءات العلمٌة وراح ضحٌتها اآلالف من ذوي الكفاءات 

ن الٌمكن للعراق ان الذٌ) ف االختصاصٌٌن آالوهاجر بسببها مئات ، التً التعوض 

الى شتات الغربة ، وفق خطة دولٌة ( ٌستغنً عن دورهم فً انتشاله من مستنقع التخلف

  !واقلٌمٌة ومحلٌة إلعادة العراق الى ماقبل عصور التنوٌر

اشكاال من واجهت المرأة العراقٌة على امتداد العهود المظلمة وحتى ٌومنا هذا  (16)

مٌش واالغتصاب المفروض بسلطة الدولة الفاسدة ذالل والتهاالضطهاد والتمٌٌز واإل

ٌَّة ..والمجتمع المتخلف ـ من عصر الجواري  ونوبات العمل ..االقطاعٌةالى أزمنة الِفْصلِ

ـ ، لذلك كانت ! الى شرعنة الدعارة بالمتعة والمسٌار والزواج النهاري.. القسري اللٌلً

الى خارج حدود دولة الخوف فً مقدمة الُمجبرٌن على الهروب بأطفالها وكرامتها 

 ! والموت واإلذالل

 !وجمٌع هؤالء هم ضحاٌا ؼٌاب العدالة

 اشكال التمٌٌز مع  ءان حكومة المتحاصصٌن تعاملت بأسو..ومما زاد الطٌن بلة

 ..مالٌٌن العراقٌٌن المشردٌن فً الؽربة

  فقط( موالٌها المقربٌن)حٌث احتضنت نفر من! 

 وضحاٌا االرهاب..وضحاٌا االحتالل ..كتاتورٌة وتنكرت للمالٌٌن من ضحاٌا الد ..

 ...وضحاٌا حروب المتحاصصٌن الطائفٌة

 !!ومن مختلؾ التٌارات السٌاسٌة والقومٌة والدٌنٌة والطائفٌة

  ( مثبتة) ضحاٌا الدكتاتورٌة بوثائق ( دون حٌاء)تطالب ( حكومة إقتسام الغنائم)بل ان

اعتقالهم ، او : مسؤولٌة تلك االجهزة عن ( تثبت)صادرة عن اجهزة الموت الصدامٌة 

 !!!الخ..تشرٌدهم ، او اعدامهم ،او مالحقتهم



 ٌُنَفُث فً هواء العراقٌٌن صبح مساء وـ ..وتناسوا ان الموت فً زمن الدكتاتورٌة كان 

والشكل والمواقٌت محددة النتزاع الحرٌات او ..عزرائٌل السلطة ـ لٌس له صوت 

وبعض ..)والٌترك أثرا  بعده..للضحٌة العودة من وراءهوإختطافه ..إزهاق األرواح

اعضاء احزاب الحكم الٌوم كانوا من هؤالء الضحاٌا العاجزٌن عن اثبات مظلومٌتهم 

 !ـ (كما هم المالٌٌن ممن تتنكر لمظلومٌتهم حكومة اقتسام الؽنائم

 اغتة كما هً حال العراقٌٌن الٌوم وهم ٌقلبون وجوههم مذعورٌن لٌل نهار خشٌة مب

واحد من آالف ـ عزرائٌل ـ الذٌن تناسلوا وانتشروا فً العراق بعد الغزو ، لإلجهاز 

 !!على أرواح العراقٌٌن دون تمٌٌز ـ وهو العدل الوحٌد السائد فً بالدنا ـ

  النفسهم ولمرٌدٌهم واغتصبوا ( تزوٌر الوثائق )فً وقت َشْرَعَن موالً السلطة

ومناضلون ضد .. ـ شهداء وهم أحٌاء!ـ بقدرة قادر صاروا  بعضهم الن..االمتٌارزات 

وهم عصبة من جٌش القدس وفدائًٌ صدام ومحترفوا إزهاق االرواح .. الدكتاتورٌة 

 !فً اجهزة القمع

 ق آالف من المغتربٌن كذبة السلطة بـ ضحاٌا الدكتاتورٌة ( إنصاف)فً وقت َصدَّ

هم بمواجهة ذات الوجوه التً فوجدوا انفس..المنخور بالفساد( الوطن)وعادوا الى ..

تهم عن  اإلقصائٌون المخضرمون الذٌن  هؤالءولكن ..المملوك للدكتاتور( الوطن ) َشَردَّ

إستبدلوا الشوارب الَكثَّة ..ٌعشعشون فً جسد الدولة من رأسها حتى اخمص قدمٌها

 (!لِحى َبلقاء اوعمائم بٌضاء وسوداء وحمراء)بـ .. والزٌتونً

  بٌن الناس اشكاال مختلفة ( التمٌٌز)مراحل احتقار العدالة ٌأخذ وفً كل مرحلة من

ففً زمن ..لكنها جمٌعا متشابهة ومتالزمة ..وانماطا متنوعة واسالٌب متعددة

وفً امارة !..الدكتاتورٌة مثلما فً عهد االحتالل ودولة الطوائؾ واالعراق

صصٌن القومٌٌن فً المتحاصصٌن الطائفٌٌن فً عموم العراق مثلما فً امارة المتحا

 !كردستان

فهم ٌعانون ..فأن اشكال التمٌٌز ذاتها هً المستبدة بحٌاة الناس ومصائرهم ومستقبلهم

 :مثل..من صنوف متواترة ومتفاقمة ومتعددة من الممارسات

  وإحتكار الوظٌفة العامة العضاء ( ؼٌر المنتمً للحزب الحاكم)ابعاد المواطن المستقل

 !حزب السلطة

  إلقصاء ابناء القومٌات ؼٌر المنتمٌن لقومٌة الحاكم ..القومً بٌن المواطنٌنالتمٌٌز

. التركمان. الكرد.العرب..)المتسلط على الدولة ، او االقلٌم ، او المحافظة ،او القرٌة 

 !!!!عن الحٌاة العامة( ألخ..االٌزٌدٌٌن. اآلشورٌٌن

 مٌشهم وحرمانهم من التمٌٌز الدٌنً ضد ؼٌر المسلمٌن وفرض الوصاٌة علٌهم وته

 (!وتكفٌرهم احٌانا)فرص قٌادة الوطن وخدمة المواطن وتنمٌته 

  التمٌٌز الطائفً بٌن المسلمٌن انفسهم لصالح طائفة المتسلطٌن على مقدرات الناس

 !بالسالح والثروة والسلطة

 التمٌٌز القبلً بٌن القبائل الموالٌة واآلخرى ؼٌر الموالٌة للسلطة! 

 ًبٌن قرٌة او مدٌنة او محافظة ٌنتمً لها الدكتاتور وبٌن وطن  التمٌٌز المناطق

 !ٌتجاهله الدكتاتور



 من خالل ..التمٌٌز بٌن اعضاء الحزب الحاكم واعضاء حزب آخر شرٌك له فً الحكم

 !تحجٌم دورهم والتضٌٌق على حركتهم والشك بنواٌاهم

 ؾ االحزاب المنتفعة حٌث تتحال..التمٌٌز بٌن االحزاب الحاكمة واالحزاب ؼٌر الحاكمة

 ! من السلطة على تجفٌؾ منابع القوى ـ ؼٌر الحاكمة ـ 

 بحٌث اصبح لكل حزب او ..التمٌٌز بٌن عائلة زعٌم الحزب واالعضاء اآلخرٌن للحزب

، وحاشٌة (السماوٌة)حركة او تٌار صنٌم مقدٌس ، وأُسرة فوق القوانٌن االرضٌة و

 !التخشى حتى هللا

خت ممارسات التمٌٌز بٌن سَّ ورَ .. مت العدالة زَ التً هَ ( لهّدامةالفوضى ا)وفً خضم هذه 

منذ عقود ، وفاقمت المتواصلة قت الدكتاتورٌة مَّ منذ قرون، وعَ المتجذر ..المواطنٌن فً بالدنا

 !على االنسان وبالده وفرضت دولة الطوائؾ واالعراق، التمٌٌز بعد االحتالل صنوؾ 

متساوٌن فً بنائها ..عادلة لمواطنٌن شركاء فٌها ( بالدا  )المبتلى بالتعسؾ (الوطن) فلم ٌعد

 !وحماٌتها وجنً ثمار عملهم على ادٌمها

وإمتدت الى شتاتها فً ..الخصومة بٌنها تفشت ..قوام متنازعةأل.. متنافرة ( وطاناأ)بل صار 

 !المهجر

 ( هثٌنالال)بتٌاع نفر من العراقٌٌن إالطامعون الدولٌون واالقلٌمٌون من  لقد تمكن

قمة العبث بالدولة واوصلوهم اكثر من مرة الى ..الفاسد والمال ..السلطة وراء سطوة 

 !واالنسان

 االستدراجً واالحتواي واالستخدامً ٌحترفون نفس النهج وازالماو.. 

 ..المتوحشٌن( اللصوص) اولئك تنضب مطامع دون ان 

متعاقبة من ـ الخدم  من إفراز اجٌالاإلرتزاقً العمل السٌاسً ( حواضن)اوتتوقؾ 

من بٌن مالٌٌن المشردٌن والمَضطهدٌن .. والمتخادمٌن ـ فً سوق السٌاسة الرخٌصة

 !ـ الموالٌن والمعارضٌن ـ خارج البالد  وداخلها

  مقابل وعد بالتحكم بجزء مستلب االرادة ( الوطن)ومنهم اولئك الذٌن استساؼوا بٌع

 !..من شظاٌا الوطن

 !ؼٌاب العدالة ذرٌعةب

التً ـ  الدكتاتورٌةـ عادوا انتاج ذات أمن الوطن ( الشظٌة)طوا على مواطنً تلك لَّ سَ عندما تَ و

 :فإنزلقوا الى..برروا خٌانتهم للوطن بدعوى الخالص منها

  بٌن المواطنٌن ، وإسقاط أسواره الخارجٌة الدموٌة فتح الوطن للمحتل وتفجٌر الفتنة

 !بسٌوؾ التكفٌر اآلفاق من ناشري الظالمللطامعٌن الدولٌٌن واالقلٌمٌٌن ولشذاذ 

  مالتً تستقوي بالمحتل ، او بأولٌاء نعمته( المرتجفة)واقاموا الدكتاتورٌات الضئٌلة 

 !خلؾ الحدود

ـ عن سابقتها التً َولَّْت ؼٌر  فً مطابخ التخلؾوتتمٌز تلك الدكتاتورٌات ـ الُمعاد إنتاجها 

 !!مأسوؾ علٌها

 :بأنها..

 وإمتهان ( البالد)ألنها زادت من إنحطاط مكانة ..ها السٌاسً أكثر تخلفا بفكر

 !فً الداخل والخارج( العباد)كرامة 



 بتقٌسمها ـ ..أشد دموٌة بممارساتها ضد مالٌٌن المواطنٌن ؼٌر المتحزبٌن

فٌما ..البالد ـ الى طوائؾ متقاتلة بٌن أمراء المحاصصة وعّرابٌهم المحتلٌن

 !!ٌة السابقة بٌن سلطة ؼاشمة وشعب مقهوركان الصراع فً زمن الدكتاتور

 بنبشها ونشرها ألكثر بؤر العداوة ..أبؽض كراهٌة بعقائدها االجتماعٌة

من مقابر السلؾ الصالح ..العقائدٌة إثارة للفتنة وتأجٌج التنازع بٌن الناس 

 !والطالح

 االستراتٌجٌة ، الوطن  تبدٌدها مصالح ب..اكثر تخبطا بنهجها االقتصادي

 !ارضاء للمحتلٌن وحلفائهم فً الدول المجاورةالطبٌعٌة وثرواته ده وموار

 وُحماة ..وذرائع ..بحٌث اصبح للفساد شرائع ..اوسع فسادا فً ادارتها للدولة

وصار االعالن عن الفساد مباٌح دون ..وسلطة فوق الدستور والقوانٌن ..

 !اإلفصاح عن أسماء الفاسدٌن

الرحٌل الرسمً لقوات ) ٌن كلما اقترب موعد من هنا ٌحتدم أوار خوؾ المتحاصص

 !(:االحتالل

 منذ ..على حافة الهاوٌة( بالدهم)وضعوا بعد ان َولّوا ظهورهم لمصالح العراقٌٌن و

وعقدوا مصٌرهم بعد الؽزو عام ..والى ٌومنا هذا(  1991قانون تحرٌر العراق )

 !بوجود المحتل او بوجود من ٌمأل الفراغ بعده 2003

  كنمط جدٌد من الدكتاتورٌة التمٌٌزٌة ( دولة المحاصصة ) فً فرض وتورطوا

بٌن  القوٌة بعدالتها..المناقضة للدولة الوطنٌة ذات السٌادة.. الُمذعنة لالجنبً

 !مواطنٌها

  ًموا بتعسفهم دروب عودته الى..وفاقموا عوامل اؼتراب االنسان العراق  (! بالده) ولَؽَّ

  (!!بالده)خٌانة الفاسد لـ ـ  وتكرٌمالى جانب تسوٌػ وتسوٌق 

.. وتباٌن خطابهم االعالمً العلنً..ألن أُمراء المحاصصة على اختالؾ ِملَلهم ونَِحلهمو

 !وُمرَتهنون إلرادة ؼٌرهم..ُمكبلون بنواٌاهم الضٌقة األفق 

  كلما  ..وستتفاقم.. فً الخارج ستستمر ( المؽتربٌن ) فان محنة مالٌٌن المشردٌن

 النهرٌن الضامئٌن( بالد)ٌون العراقٌٌن من كل بقاع االرض صوب ترنو مالٌٌن ع

 !!!سعٌا  للعدالة

 فً ذات االوار..لكن و.. 

سٌباؼت الجمٌع تساقط االقنعة الدٌنٌة ، والعرقٌة ، والطائفٌة ، والعقائدٌة بسرعة ـ ـ 
 !!!!عن وجوه من خانوا بالدهم

 
 
 


