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لتشكٌل نظام  نوه المحلٌؤحتالل وحلفاالتً اعلنها اإلهو الذرٌعة ( ختالفاإل)

 ..والى ٌومنا..وبعده، خالله و، قبل الغزو نكفائً التفتٌتً اإل (المحاصصة)

 !ثرواتههله وأالتً هً الوطن و..قتسامهم للغنائم إسمه شرعنوا إوب

 :نتساءل مع جمٌع العراقٌٌن العقبلءو

  او الطائفً ، او الدٌنً ،العرقً ( ختبلؾاإل)ٌوجد بلد فً العالم ٌخلو من هل ،

 !!!!!!؟؟؟؟؟؟...او..او..او العقائدي

 ..ذنإ

   فوا وجودنا أبعد ..(ختبلؾاإل)بذرٌعة  (وباء المحاصصة) قوا لنالماذا سو ن جوَّ

مستلزمات الكرٌمة ، ومن نسانٌة اإلالحٌاة من مقومات ووطننا وزمننا 

 !!؟وأطاحوا به،ودعموه ، الذي صنعوه زمن الدكتاتورٌة طٌلة ..السبلم

   ؟وسلوكنا،  وعقولنا، لشوارعنا  (وباء المحاصصة)قووكٌؾ سو! 

 ؟(مقتسمً الؽنائم)و(العمائم)و( المفخخات)و( الدبابات)ولماذا بـ!! 

 ؼٌرنا من شعوب العالم؟( تبلؾخإ)عن  ختلؾ  م  ( ختبلفناإ) نهل أل!..  

 ؟تخلفةبؤسالٌب م   (ا  تخلفم  ) ا  ومجتمع (ة  تخلفم  )رادوا لنا دولة أ همنم ألأ! 

الُمَتخلفون )تً ٌستهدفها المحتلون ونعم هذا هو السبب وتلك هً النتٌجة ال

 !والدكتاتورٌات المحٌطة بنا( المحلٌون

ج نت  والم   (ؾ  ر  ط  الت  )الكامن خلؾ ( ساسًاأل مصدرال)هو ( التخلؾ)ن إنهم ٌدركون أل

لتفتٌت المجتمع ،  (التحرٌض) بإرةحرك م  و، الدموي  (التناحر)نهج إجج لالم  و، له

 (لهاث)ـز لحف  والم  جنبً ، لؤل (اإلذعان)غ و  س  م  وا ، الجؽرافٌ (مزٌقت)ـالذرائع ل ستنقعم  و

 !ـ وراء أسبلب السلطة! ـ لصوص الؽنم



ـ !حد قراء مقاالتً السابقةألً فً رسالة  ض شتٌمة كما جاءلكً الٌفهمه البعـ و

و شعوب او دول او أحققته امم  ماتؤخر الزمنً والقٌمً والسلوكً عال:هو  (تخلؾ)ـفال

 (المتخلؾ) حتى وإن كان ..ٌعنً التؤخر عن اآلخرفً اللؽة ( التخلؾ) و.. فرادأ

) فكٌؾ إذا كان ..ق باآلخرلكن حركته التستوي الى درجة اللحا..الساكنا   متحركا  

كما هً ..الفاسدة شنات والطحالبتحته ومن فوقه األفٌه ومن  تعفنراكدا  ت( المتخلؾ

 !؟حاصصة فً العراقالم (!دولة) حال

زال بمجنزرات المُ الواحد موقع الصنم فً أَحلَّْت التً  (!الدولة الفاشلة)تلك 

ٌَّجت وباقطٌع من األ..الغزاة كالسرطان فً المستوطن ( التخلف)ء صنام المتنابذة، وَه

 ستالباإكثر توحشا ونماط ُمفزعة وأجسد المجتمع والدولة ، وأعادت إنتاجه بأ

!( سبب ونتٌجة فً آن واحد)كـ التخلف)  طفحف ..وظالمٌة فً جمٌع قطاعات الحٌاة 

 : من خالل

من فً توفٌر األومعها جٌوش االحتبلل البدائٌة ، ( دولة المحاصصة)فشل  .1

ردي والسلم االجتماعً رؼم مرور تسع سنوات على الؽزو وإختبار كل الف

 :اصناؾ

  ًالقمع الفردي والجمع! 

 ًالتروٌع المسلح والنفس! 

 س والشوارع والسٌارات واإلتفاقاتلفطائلتفخٌخ ال! 

 خارجهالتهجٌر داخل الوطن و! 

  قصاء عن مصادر الرزق والمعلوماتاإل! 

 ةكاذٌب المفضوحة والاأل ٌَّ ف  !خ 

   جهزة الدولة والمجتمعأفً التستر على المجرمٌن الطلقاء! 

  الممسكٌن بمصادر الثروة والسلطة  القتلة الحقٌقٌٌن بٌنالصفقات القذرة

 !! والسبلح

( الكراهٌة الكامنة فً التخلؾ)فً صناعة الموت  لتؤجٌج ( االحتبلل)دور  .2

ة األمنٌة ، وتمهٌد البٌئبٌن مختلؾ فئات المجتمع والتحرٌض نحو التطرؾ 

وتمزٌق ..البل عاقلة( دولة المحاصصة)عبلمٌة والنفسٌة لتسوٌق واالجتماعٌة واإل

 !الشعب والوطن

 لمدة عملاالمرٌكً الذي  جامعًال ستاذاالساكون  رٌتشارد البروفٌسوركشؾ )

 إلى عادو العراق فً مضادة -استخبارات كضابط األمٌركً، الجٌش فً سنة



 اتبعها التً االسالٌب ،السٌاسٌة  للعلوم كؤستاذ فانٌابنسل فً فنسنت سانت جامعة

 وتكرٌس شعبه ذاللإو العراق مقدرات على السٌطرة فً االمٌركً الجٌش

 :ابنائه بٌن رقةالف  

 جندتف العراق فً مواقعها لتثبٌت االسالٌب، كافة انتهجت االمٌركٌة القوات ان

 لخدمةـ  تساقطوا ذٌنالـ  السابقٌن طالبان حركة مقاتلً من افؽان مرتزقة

 العراقٌٌن المدنٌٌن وقتل لمهاجمة العراق الى وجلبتهم االمٌركٌة االؼراض

 .للعراق احتبللها استمرار وتبرٌر الفوضى اثارة بهدؾ

 : قال و

 شاحنة فً مسلحا افؽانٌا 43- 33 حوالً بوجود فوجئت العراقٌة الشرطة أن

 االمٌركٌة القوات أن اال م،علٌه القبض فؤلقت بؽداد، فً الكرادة جسر على

 .فورا   سراحهم باطبلق العراقٌة الشرطة وأمرت تدخلت

 :واضاؾ

 المهدي جٌش مٌلٌشٌا من عناصر اسماء تضم االمٌركٌة للقوات سلمت قائمة ان

 رفض( بٌترٌوس) االمٌركً القائد لكن واالسلحة، القنابل ٌصنعون كانوا ممن

 احد مع اتفاق على وقع قد كان رٌوسبٌت ان عن كاشفا   علٌهم، القبض القاء

 .العراق فً السٌاسٌٌن الزعماء

 :واوضح

 الى الفتا   االمٌركٌة، القوات دخول حتى العراق فً وجود لها ٌكن لم القاعدة أن

 .قواتنا أنظار تحت تحدث العراقٌة المدن فً التفجٌرات أن

  :وأكد على

رها ممكنال من التً الجرائم أسوأ ارتكبت القاعدة عناصر ان  قطعوا لقد ..تصو 

 الجسد، من العضبلت نزع أسالٌب ٌستخدمون وكانوا. بالسٌؾ الناس رإوس

 (!!!!قتطاؾإنتهى اإل.. العظام ونزع الجلد، وسلخ

ًَّ االصدقاء فً حً الصحة  2336وخبلل صٌؾ  الدورة ببؽداد ان بنقل ل

لٌس بعٌدا  ..المسلحٌن االفؽان ٌسٌطرون وٌجولون فً الطرق المحٌطة ببٌوتهم

 !المحتلة عن تجمعات القوات االمرٌكٌة

ن ذلك أل(....!..سكانجمٌع الالراحة المادٌة ل تحقٌقفً ـ المتخلفة ـ الدولة فشل ) .3

فً توظٌؾ الموارد العامة لخدمة المواطنٌن وتدنً المستوى  (الفشل)ٌعبر عن 

نافسٌة مع وعدم القدرة على الت...المعرفً والتقنً لمإسسات الدولةداري واإل

 !(بالمفهوم الواسع لـ ـ القتصاد ـ)االقتصاد االقلٌمً والدولً 



 والتفقٌر المتعمد ،من جهةللدولة  (المتخلفةدارة االقتصادٌة اإل)داء أ عشوائٌة .4

، الناجم عن نهب الثروات وحرمان الناس  (لصوص السٌاسة)من جانب للشعب 

 !من ثمار عملهم ومن ثروات وطنهم من جهة اخرى

ملٌار وسبعمئة ملٌون دوالر مع )لدولة ـ المتخلفة ـ او الفاسده هً التً تتعاقد بـفا

باالعتماد على معلومات االنترنٌت ـ كما ٌقول ( شركات مزٌفة لصناعة الكهرباء

ـ المتمدن والنزٌه ـ  فً وقت الٌثق المرء ..ـ!الشهرستانً فً مجلس النواب 

ثبت من المعلومات الواردة فً موقع ن لم ٌتنترنٌت إشبكة اإل بشراء حذاء من

 (!!!القندرجً)

مس سكان العراق ن أمم المتحدة الى فٌه األفً ذات الوقت التً تشٌر  أكثر من خ 

تٌه  فً شوارعه أكثر من أربعة مبلٌٌن ٌتٌم من   ٌ ٌرزحون تحت خط الفقر ، و

  !ضحاٌا ـ التخلؾ السٌاسً ـ

والتعتٌم والتضلٌل التجهٌل ً تتمٌز بالتالتكفٌرٌة !( ثقافة التخلؾ)وترسٌخ نشر  .5

فضاءات تلوث و، الثقافة أنفاس تخنق و،  حقول الفكرل جنه  م  الم  

والوعٌد  مٌلٌشٌاتجة بالدجَّ الم   !(الساذجة الؽٌبٌات) تفرضو..عبلماإل

 .فكرهو رتقاء بحٌاة االنساننافذ العقول الباحثة عن مصادر اإلعلى م(!المقدس)

متد ٌبل ..من دائرة الحٌاة العقبلء بإقصاء البشر ـ !تخلؾـ ثقافة الحٌث التكتفً 

 !كثر تسامحا منهمحشرات والحٌوانات األال الىاإلقصائً ي لتكفٌرا طؽٌانها

كؤحد تداعٌات ..الدولة والمجتمع دارةإالفساد وإنعدام الكفاءة فً  ةشاعإنتاج وإ .6

 ..وأبرز أسبابه( التخلؾ)

 :(دولة المحاصصة)اذ افرزت لنا 

 اإلرهابٌٌنٌتستر على ا  للرئٌس نائب! 

 فسد لقمة عٌش الفقراءوزٌرا لل ٌ  !تجارة 

 ًوزٌرا  للكهرباء ٌنهب ملٌارات الدوالرات وٌحتمً بجوازه االمرٌك! 

  سً العراق( الحمٌر)وكٌبل  لوزارة التربٌة ٌطلق صفة در   !على م 

  ًسجن لفساد ذمته المالٌةفً الناصرٌة مدٌرا للوقؾ الشٌع ٌ! 

 فخ خ زمبلءه فً المجلس نائبا ٌ  !فً مجلس النواب 

 روا الشهادات ٌتسلقون المناصب العلٌا فً الدولة  !مزو 

 بٌد العراقٌٌن بؤجهزة كشؾ المتفجرات الفاسدة ٌ  !قائدا  لبلمن 

  نواطٌر البنوك ٌقتلون موظفٌها وٌسلبون اموالها بحماٌة امراء

 !المحاصصة



 راسا  للسجن بالمزارؾ الكهربائٌة !( نالمشبوهٌ)ٌثقبون رإوس ..ح 

رون  ٌ حر   (!العدالة)من سلطة !( القتلة المحترفٌن)و

 عاجز   والقضاء  ..فسادستحدثة من النماط الم  اتت التشرٌعات عاجزة عن تؽطٌة األحتى ب

  (!العدالة)وتؽلؽله فً عصب الجهاز التنفٌذي لـ..جسدهمتداد الفساد الى عن الحراك إل

فٌما هم ٌنعمون بترؾ السبلطٌن !(..الزهد)بدعوى  ٌشنمط المتدنً للعال تبرٌر .7

ب  !(..الرعٌة)من قوتب ل  الم ست   ط   ..شٌوعا( التخلؾ)كؤكثر خ 

ان ملٌون امرأة ـ فً آخر تقرٌر لها قبل أقل من شهرـ علن االمم المتحدة ت   إذو)

سرتها على قٌد الحٌاة من فرط أجل البقاء وأتكافح من و.. ٌنخرها البإسعراقٌة 

هل السلطة ، من أمن ( !مٌنعمَّ الم  )و(!فندٌةاأل) (خدود)رٌق ٌزداد ب  ..!(ة  اق  لفا)

  !مجنزرات الؽزاةبنزلها هللا لهم أالتً  !(النعمة)فرط 

باآلخر  ك  والش  الدموٌة ، الؽزوات )ـب وبوءالم ًتارٌخالـ التخلؾ ـ  نفاٌات إقحام .8

( ..النسان ، والتعسؾ، وإحتقار ا على السلطة نازعوالت  الحقوق ،  مطؼ  و، 

لتلوٌث عقول االطفال ..القائمٌن علٌه رإوسها فً شو  ح  ووالثقافة بمناهج التعلٌم 

 !الكراهٌة لآلخر بدل إثرائها بالمعرفة والتسامحالتزٌٌؾ وب

تلبَّد على !( السقٌفة)فؽبار   ٌ ٌ ؾ مازال   عقول قبل ألؾ واربعمئة عام ون 

تتجدد كل ساعة فً !( حروب الصحابة)و..الحكام وموالٌهم نواٌاوسلوكٌات و

ع ( خلفاء)ومآثم ..الى ٌومنا هذا بٌوت السفهاء ومدنهم ونصوصهم التعسؾ ت سطَّ

ناقبا  فً فصول الدرس وٌختفً دور الشعوب ومواقؾ عقبلء الناس .. م 

المفروض على أجٌالنا !( الملوك)المعارضة لئلستبداد من صفحات تارٌخ 

  !والؽبراء منذ داحس..كتؤرٌخ لبلمم 

وممارسة من التسلط ، ( متخلفة)شكال ألـ أمراء المحاصصة وموالٌهم ـ ً بن  ت   .9

فً  رحمةنعدام الإ تكرٌسو، الموروث والم عاد إنتاجهنتقامً اإلالتوحش سلوك 

، بٌن الرأي والرأي اآلخر شفاؾالحوار الورفض ، العبلقات بٌن الدولة والفرد 

، وتقطٌع الشوارع بالنواٌا اإلنفصالٌةالوطن  ، وتمزٌقوتجٌٌش الحٌاة المدنٌة 

 ..بالعقائد الملتبسة سر والمجتمعات المتعاٌشة بسبلم، وتفتٌت األ  بالذب احٌن

( األخ) ـ!ؼدرـ من ( العرقٌة او الطائفٌة)  سم حماٌة الخصوصٌةإب

 !الشرٌك بالوطن..اآلخر

 خارجهربعة مبلٌٌن عراقً داخل الوطن وى تشرٌد اكثر من أمما ادى ال

 !بٌن المدن والشوارع والعوائل!( العنصري)،وترسٌخ وشرعنة جدران العزل 



 حزاب والحركات الحاكمة والمعارضةحٌاة األ فً (الدٌمقراطٌة) نعدامإ .13

عً انها ترٌد بناء دولة ومجتمع دٌمقراطً.. د  ( متخلفة)نماط أكونها نتاج ..التً ت 

 ..ـ !ت االجتماعٌة البدائٌة ـ األبوٌةمن العبلقا

ٌ  )فؤمراء المحاصصة   :(ونالقبل

 إما وارثوا زعامة من آبائهم! 

  الذي الٌمكن !( اإلرث)ذلك ، !( النضالً)رث عوائلهمإاو عائمون على

  ٌ تنبذها سلطة )ي عائلة عراقٌة باسلة بائسة أل (النضالًرث اإل)فوق ان 

 (!هل السلطةأنها لٌست من موالً أل المحاصصة الٌوم

  ثون ـ  ـمراء أ)انهم او  (!المنهوبة دولةمنتفخون بؤموال الم ست حد 

  عون)او لَّمَّ ٌ  ( قروٌون م  ة ، التً متكإون على العبلقات العصبٌة القبل

 ..ئد المجتمعات المدنٌة الحضرٌة العاقلةؽاة لو  طالما إستعان بها الط  

 فئوٌةال المجتمعات ال..المنفتحة على الذات واآلخر( المواطنة)مجتمعات 

 المجتمعات البدائٌة الماهذه ..المنؽلقة على الذات وعن اآلخر(فائٌةاإلنك)

ٌ  ..!قبل نشوء المدن بإس فكر من  فضحمما ٌ..عادة إحٌائهاإراد التً 

ٌ  )بتجٌٌش ( المجتمع المدنً التنموي) وبناء ستبدل إنعاشٌ   ة العصبٌة القبل

 !(.الموالٌة للسلطة

لطائفٌة والعرقٌة والدٌنٌة كؤحد نعزالٌة االدموٌة لتعمٌق اإلمبررات ال خلق .11

، والبٌئة القذرة إلعادة إنتاجه ،وواحد من مإشرات وجوده (التخلؾ)فرازات إ

 !الفاقعة

ت فجر ..فما ان ٌنقشع بعض من دخان الموت عن وجه العراق ب رهة   حتى ت 

ة)أو !!!!(ٌةوسبلمإ)بؤٌدي ..الم فخخات على طول الببلد وعرضها ٌَّ رق ، !!(ع 

 !ؽًمن جٌران الب  !( طائفٌة)، وأموال نفطٌة !(ستعمارٌةإ)ٌة جنبأعقول بو

 رٌخ أمن تخطر فً مرحلتنا العصٌبة هو األ..(التخلف الثقافً)لكن  .21

التخلف ألن (..رغم أنه نتاج التخلف االقتصادي وُمنِتَجُه فً آن واحد) ..العراق

 :الثقافً هو 

  ُذعان النفسًاإلج نتِ م! 

 ج و الحاسرة )و (مةعمَّ المُ )السٌاسٌة  صناملألالتبعٌة االجتماعٌة مروِّ

 !(الرأس

  البؤس والفقر والجهل والمرضومبرر! 

 الشامل نحطاطس اإلدِّ قَ مُ و!! 



نتاج نفسه إعادة إعلى هو قابلٌته  (!الشامل التخلؾ)ومما ٌفاقم خطورة  .13

ُ  أصناعة على الفائقة بطاقاته الذاتٌة ، وقدرته  شٌه فً جسد المجتمع ف  دوات ت 

لحركة التطور التؤرٌخً ، ولٌس ( طاقة معاكسة)مما ٌجعله ..فرادألل اووعق

 !لتلك الحركة( معرقبل  )فقط 

نعدام إخطر نتائجه فً آن واحد هو أحد أو (التخلؾ) ان من اهم عوامل .14

( دجد  الم  ) ؼٌاب المنجز الثقافً، وفً المجتمع ثقافة االنتاج التنافسً المستدٌم

، نا مجتمعحول مما ..والفردٌة ى الحٌاة العامةال تطوٌرٌةما ٌَّ الذي ٌضٌؾ ق  

متدنٌة مادٌة وفكرٌة  منتجات)ـل ب  ك  الى م   سواقناأوأهلنا البسطاء ، ( رإوس)و

ستهلكة الم  ـ البدائٌة ـ ، بل ولنفاٌات منتجات المجتمعات االخرى  (ورخٌصة

تلك ..وللخرافات الم عاد إنتاجها..المستوردة لبلدانهم اصبل للثقافة التقنٌة

 ا  انتشار هدٌزتو..ق التخلؾ عم  الموارد وت   هدرتالتً الموبوءة ( !منتجات)الـ

 !وخطرا   تمة  وع  

ن نمط حٌاة الناس س  ح  التً ت  ) ر الثقافة و  د  ـ أمراء المحاصصة ـ ل إهمال .15

د ظبلم ـ التخلؾ ـ المادٌة والفكرٌة والروحٌة د  دارة الدولة إفً منظومة ( وت ب 

، المجتمعٌة المدنٌة والعسكرٌة ومإسساتها بدعم الدولة انب الى ج، والمجتمع 

العرقً )إدامة دخان التعصب تستهدؾ تؤجٌج وستنزافٌة إلنشاطات 

ٌ ؽشً بصائر المبلٌٌن عن حقٌقة الكوارث التً جاء بها (والطائفً الذي 

ق تسمً الؽنائممن ( !ركاب الحافة المرافقة له)المحتلون و دد مبرراتٌ  و.. م   ج 

 !دهموجو

نتاج الجٌد ذو القدرة العلمً الذي ترتكز علٌه قاعدة اإلنعدام البحث إ .16

وهو احد المإشرات الرئٌسٌة )  ..فً أي بلد من بلدان العالم التنافسٌة العالمٌة

وارد نعدام المإو، نتٌجة فقدان البنٌة التحتٌة للبحث العلمً (..للتقدم او التخلؾ

لؽٌاب المادي والفكري ، فً االنتاج  ثرهاأوعدم ، المخصصة للبحث العلمً 

ضافة الى إ طور بفعلها،ت  بحاث العلمٌة او الم  د عن األتول  نتاج الوطنً الم  اإل

كل وعدم مساهمة القطاع الخاص ب، العالم التكنولوجً منجزات نؽبلق عن اإل

  .!(الدولة الفاشلة)لهشاشته ، وإلنضوائه تحت جنح ..ذلك 

وإدارة  على حٌاة الناس وعقولهم (!اهٌمالمف شٌزوفرٌنا)ط سل  ت   .17

حٌث ٌستخدم الناس بإنبهار منتجات (..التخلؾ المعرفً)نتٌجة  ..مإسساتهم

 ..فً عملهم وحٌاتهم الٌومٌةالحداثة التقنٌة 

 ..ولكن



ركام و، الؽزوات ر وستعارة من عصم  ..تشنجةوسلوكٌات م  ومنهجٌات بعقول 

 ..اآلخر بذن  جنوح و،  ضؽائنال

 ..ؽٌٌرٌةفكار التاأل ع  قم  ت  ف

  ُ  ..المنطقًنحسر مساحة التفكٌر العلمً وت 

  ٌ ث و ق  ) ؽباربالتعبٌر  مناخلوَّ وَّ ر   النهب الدنٌوي الم س  بؤؼلفة للعقول الب ك 

بَّلو..  (!ٌةو  المقدسات االخر    المتربصة( !كواتم الصوتمنطق )بـ الرأي ٌ ك 

  !ضًللمتسائلٌن عن شرعٌة إطفاء الحاضر بمآزق الما

متصٌدو ط سل  دارة الدولة ، وت  إالساسة والمسإولٌن عن  (تخلؾ)ـنتٌجة ل .18

الثقافً داري والسٌاسً واإلعلى مراكز القرار ( !االنتهازٌون) المناصب 

الرسمٌة جمٌع المراكز البحثٌة او الثقافٌة  جرى وٌجري تحوٌل ..والعلمً

 همتقاد!( افكار)بـ والتبشٌربواق لتفسٌر أالى ( رؼم ندرتها )والمجتمعٌة 

رؾ  تلك المراكزو.. !للرعٌة موتبلٌػ ثرثرته!( م اصناال) الطبٌعً عن هدفها ح 

 !مختلؾ مٌادٌن المعرفةللدولة والمجتمع بالسٌاسات العامة  ٌاؼةصفً 

ستخدام تقنٌات إ ىتفش( ..ت خل ؾ إدارة وسائل المعرفة الحدٌثة)نتٌجة لـ  .19

التنافر )نشر مفاهٌم فً ـ على نطاق واسع ـ لكترونٌة اإل (االجتماعً التواصل)

ر التعصب ٌمنطقً ، وتجذبلالتفكٌر ال فً تكرٌسو.. (!قصاءواالنعزال واإل

طبلق األحكام إسرعة تسوٌػ ، و الضٌق االفقوالتخندق الفئوي العقائدي ، 

الخرافات  إفشاءووتبرٌر التواطئ مع االجنبً ، ، ونشرها..سبقةالقطعٌة الم  

 !وسلوكهم حر فً عقول الناس ومواقفهموالدجل والس

عب ر عن النواٌا نعدام الحوار إالى ـ ـ كل ذلك وؼٌره دى أمما  ـ الصرٌح الم 

على االرض وعلى شبكة ـ !بزٌن بااللقابالمتناـ  بٌن الفرقاء الحقٌقٌة ـ

 !االنترنٌت

زمات المتفجر الخروج من حقل األوة االولى للتنمٌة الشاملة ان الخطو .23

الثقافة ومنهجٌات ونشر مفاهٌم ..ستئصالهاإو (التخلؾ)إستقصاء جذور ب تبدء..

، وبناء المإسسات المجتمعٌة الفردٌة والجمعٌةتجة للقٌم الحضرٌة المن  

والقدرة رادة اإلودعم ، وتحفٌز ومستهدفاتهاداعمة لتلك المفاهٌم والحكومٌة ال

، وصناعة مستلزمات  (ؾالتخل)لنبذ ـ المادٌة والمعرفٌة ـ والفردٌة المجتمعٌة 

بناء الوطن ،وفتح أبمنجزات  الحٌاة، إلثراء  التقدم فً حٌاة الفرد والمجتمع

 !مم والشعوب االخرىاألاآلفاق امام الشراكة الحضارٌة مع مختلؾ منجزات 



 والنحٌب، الٌومالسائدة ( المتخلفةالصنام السٌاسٌة ا)ـلاالذعان  (!ثقافة)ن إ .21

شماعة النظام على الحاضرخفاقات إوتعلٌق ـ لماضً على االمتواصل  ملٌونًال

، وتابعا ذلٌبل   وإنكفائٌا  ،  ستهبلكٌاإو، طا حب  م   نتج فردا  ت  البد ان _ ! السابق

والعمل ، العلمً واالستقصاء ، العاقلة بٌنما تخلق ثقافة المساءلة ..لؽٌره

تنموٌة جدٌدة ومنتجات عا لقٌم بد  م  ، واثقا  بقدراته الشخصٌةرائدا ،  ردا  ف  ..المثمر

 !نفسهبمجتمعه وترتقً ب

التً ، ـالمتخلفة ـ البدائٌة ( دولة المحاصصة)فرزته أان اخطر ما .22

  ُ  .. على الدولة والمجتمع المتسلطة (صبة المتحاصصٌنع  )ق ها االحتبلل هو ل ؾ 

 :بـ المسكونة

  فٌما بٌنهمالناشز التنافر!  

  على المؤلالم عٌب التشاتم!  

  فً السر والعلنلبعض ل بعضهمتربص!  

  المختلؾ معهم فً الرأي حتى وإن كان من بطون الكراهٌة لآلخر

  !امهاتهم

  الذي صار مضربا  للمثل فً الوثائق الدولٌةالذمم فساد!  

  الذي أودى بالوظٌفة العامة الى الحضٌضإنعدام الكفاءة!  

  فٌة جؽرا) ..جؽرافٌاتال للناس حسبحد تقسٌمهم ..على الناسالقسوة

  !(اخرى معادٌةوموالٌة 

  ذعن لهمالتخوٌن ٌ  !حتى وان كان شرٌكهم وحلٌفهم..لمن ال

  قبٌة السرٌةوفً األ..على شاشات التلفاز..جنبًؤللالذلٌل الوالء! 

 بإؼتصاب وطنه ، وإستبلب أمنه ، وؼمط حقه فً ..إحتقار المواطن

 !ثروات ببلده

ته الظروؾ الموضوعٌة فرزأالذي الفكر السٌاسً إرتداد ـ نتٌجة لـ ـ  .23

وتفاقم بعد ..عقود منذ السٌاسٌة الحاكمة والمعارضة تنظٌماتوالذاتٌة المتدنٌة لل

ؤل..الؽزو  ه  الدكتاتورٌة  (مراء المحاصصةأ) م  لَّفت  بدٌبل التجوٌؾ الذي خ 

 ..التً كان العراقٌون ٌحلمون بها لمرحلة مابعد الدكتاتورٌة  (لقٌادة الوطنٌةا)ـل

 ..وطنٌةالقٌادة ال

بٌن قوى الشعب الحرة ذات الرإٌة التنموٌة والمنهجٌة الدٌنامٌكٌة المتفق علٌها 

القادرة على  ..زمنٌةالمدٌات الالمحددة والواضحة االهداؾ والبرامج  ..



تحفٌز كافة مإسسات الدولة والمجتمع لتحرٌك عجلة االنتاج ، المشاركة فً 

 ..ق انسانٌة نتجة ذات جذور وطنٌة وآفاوبناء ثقافة م  

الى مجتمع  (التخلؾ)و (ستبداداإل)نتقال من مجتمع لدورها فً اإل دركةقٌادة م  

 ..الدٌمقراطٌة والتمدن

وحرٌصة على تحقٌق مجتمع الرفاهٌة ، داء هذا الدور أقادرة على مإهلة وقٌادة 

  .السٌادة الكامل( دولة الوطن)الحرة و( مجتمع المواطنة..)والعدل

ساسٌة ظ المصالح األفالسٌاسة االستراتٌجٌة الوطنٌة التً تحبدٌبل لبلورة ف .24

فً مواجهة العدوان ـ المتخلفة ـ هل السلطة أعورات  تنكشفإ..للشعب والوطن

 !وشعبه على العراقالمتعدد االشكال واالطراؾ 

بل وبمشاركة .. أمام مرآى ومسمع ..المستمر والمتفاقم من دول الجوارالعدوان 

ـ فً حماٌة سٌادة العراق ـ  !نكثوا بإلتزاماتهم الدولٌة كـ ـ محتلٌنالذٌن ..المحتلٌن

 !!البلد المحتل ـ ومصالحه

صٌبوا أ  لكنهم  ..فً الحكم رفعوا عقٌرتهم على العدوان التركً (موالً اٌران)ـف

الذي المتعدد المآثم والفكري ، والبٌئً ، العسكري العدوان االٌرانً  امامبالصمم 

 ..ـ فً اٌران! ٌةوة االسبلمتواصله ـ الحكوم

هم و..حتجاجا على العدوان االٌرانًإفً الحكم  (تركٌا ومندوب)فٌما جؤر 

العراق تعطٌش ء العدوان العسكري وحرب زاأصابعهم فً آذانهم أٌضعون 

 ..تركٌاـ فً ! ٌة وـ الحكومة االسبلمحتى الموت الذي تمارسه 

ك  الطائرات والمدف د  التركٌة واالٌرانٌة بوحشٌة بٌوت !(موٌةاالسبل)ٌة عوعندما ت 

 (..المناضلون)الزعماء !( ٌستنكر..)رد اآلمنٌن فً القرى الحدودٌةالقروٌون الك  

لة الى  س  وَّ ت  ٌ رسلون الوفود الم  ستنفرون كل !!(..الدول الجارة المسلمة)و  ٌ لكنهم 

المناطق )فً !( المعركة المصٌرٌة)قوتهم العسكرٌة والسٌاسٌة والعقائدٌة لحسم 

وٌطالبون المحتلٌن بالبقاء ..بدماء أبناء الوطن!( المتنازع علٌها داخل الوطن

ولٌس حماٌة الحدود والسٌادة الوطنٌة وفق ..!(المصٌرٌة) لحسم هذه المعركة

 !!االتفاقٌات الدولٌة

  ٌ ماٌجري من بالؽموض ( فً قمة السلطةـ االنتهازٌون ـ المنتفعون )د ب  ل  و

على حدود وإختطاؾ للصٌادٌن وحشد للجٌوش رض األؼتصاب للمٌاه وإ

لٌهمإلسترضاء الم  الكوٌت ،  و  م   !حتلٌن وم 

خٌن خ  ف  نطبلق الم  إقاعدة ـ قبل أشهر معدودة ـ النظام السوري )وبٌنما كان 

طب  طفال العراق ومدنهألتفجٌر الرئٌسٌة ،  ـ ، صار ( !السلطةوإعبلم ، فً خ 



بقدرة قادر حلٌفا صدوقا ألهل الحكم فً العراق  الٌومالنظام البعثً السوري ـ 

 !بمباركة اٌرانٌة

دولة )فً رأس ستراتٌجً اإلوالتخبط السٌاسً الفساد  تلك بعض من صور

 !!المتخلفة (المحاصصة

ٍة ول أبرٌمر  ب  صَّ منذ ان ن   .25 ن   ٌ مجلس )إلدارة الدولة العراقٌة ( متخلفة)ع 

وسٌول الدم ودخان التضلٌل ..راقفً الع( دولة المحاصصة)كنواة لـ( الحكم

البعض  نجرؾإو..تحجب رإٌة الحاضر والمستقبل عن بصٌرة مبلٌٌن العراقٌٌن

دٌن  كاذٌبأوراء  منهم وجدوا و..احٌنمواعظ السف  نخدعوا بإوالساسة المست ور 

مراء المحاصصة أنفسهم ضحاٌا ممارسات ونواٌا سوء متذابحة ٌتخندق خلفها أ

 ! نظمة جوار السوءأوهم المحتلٌن ئومن ورا

كمواطنٌن الطبٌعٌة ٌاجات العراقٌٌن الحٌاتٌة تطٌن إحلٌست خافٌة على ف   .26

الؽضب المشروع لكن ماٌدعو الى ..ٌعٌشون فً القرن الواحد والعشرٌن

لمصائر  (محاصصة وموالٌهمامراء ال)( إؼفال)التؽٌٌر العاجل هو وضرورة 

تبرٌر الضؽائن وتؤجٌج لنهب ونؽماسهم باإو..العراقٌٌن داخل الوطن وخارجه

 ..واالنزالق نحو هاوٌة التطرؾ الطائفً والعرقً جنبًاإلذعان لؤل

 تداعٌات االحتبللبعض وـ !ـ المتخلفة دولة المحاصصة سٌاساتحدى إوهذه 

 .الراعً لها

مً الؽنائم  .27 س  قت  وتحرره من عبادة خشون ٌقظة الشعب ٌ   ـ!الن ـ م 

فة االصنام) فً إدارة ـ الفعلً ـ خطورة إشراكه ٌ دركون و، (!السٌاسٌة الم جوَّ

ٌ  ذه  سٌنب   كونه، على مصائرهم شإونه  وعدم ، لفسادهم ، هم عن السلطة د  بع  م و

 !(..وعرقٌة كما ٌدعونأولٌس ألسباب طائفٌة ) والوطنٌتهم ، كفاءتهم 

فً بٌئة ونشؤوا جوا من رحم الدكتاتورٌة المحلٌة اإلقصائٌة، نهم خروأل .28

فقد نسجوا .. الدولٌة(النهب)، وإحتموا بقوى (المتخلفة)رٌات االقلٌمٌة الدكتاتو

التؤبد ووسائل وموارد أسسو مراكز و، للسلطة الخاطؾ خٌوط التسلق ألنفسهم 

عام  الى بٌت الطاعة االمرٌكًالرسمً  همدخولولى لمنذ الساعات األ..فٌها

1998! 

ن ان  البل سع باب هاذ  وبالسلطة  ةالم تشبث!( االصنام )لكنهم مثل جمٌع  .29 ، الط 

رؼم رٌخ ؤٌامنا هذه ـ ٌجهلون منطق التأالذٌن تتؤجج الم دن تحت عروشهم ـ فً 

 !وسطوعه فصاحته وإصطخابه



ٌَّة لٌست بعٌدة طاحإرؼم ..وإرادتهالشعب وعً وٌستهٌنون ب ته برإوس عص

ة بالخرسانة االمرٌكٌة الصلبة..عنهم م  عَّ  !على مدى عقود كانت مد 

 :ونموٌتوه

بات  الشعب ب .. !(سلٌمان وجنوده)رؼم ٌقظته التً باؼتت ..األزلً المتؤبدس 

ل األرض تحت أقدام ؼٌره لز    !وت ز 

إستعاروه من الذي !( المقدس)فئويالالتناحري ( ختبلؾاإل)وانهم قد ضلَّلوه بـ

 !جاإوا به مع االحتبللو..السلؾ الطالح 

والم عاد أ..الموروث (لتخلؾا)و،  اإلقصائً (التعسؾ)أخضعوه بـانهم و

ثأ..إنتاجه  !!!و الم ست حد 


