
 !!( ربعين حراميال ) و..المالكي 

 محمود حمد

 : يقول خصوم المالكي 

ومعه .(!السياسية الغالبية) بإسم ..حتمي بها نتفع منها وم  لنه م  ث بالسلطة ب  ش  ت  إنه م  
  !(ربعين حراميال ) جماعته

 :ويقول المالكي ومحازبوه

 المتواطؤن (ن حراميربعوال ه شركاؤ ) ناجم عن مشاكسة ..على مدى دورتينكومته إن فشل ح
و ( !الشراكة الحقيقية)بعناوين  (المتحاصصون)التقسيميون و .. خلفهم ومن الداعشيين مع

 !(!!!إنهاء التهميش)و( !شراكة القوياء)

  :ويقول العراقيون في مجالسهم

 !(ن حراميربعو األه وشركاؤ ..المالكي) ضحايا ممارسات  نهمإ

 ..في مجالسهم (ربعين حرامياأله شركاءو ..المالكي )لعنون يالذين ن أنفسهم يلكن العراقي

 !!؟(ربعين حرامياأله شركائو ..المالكي )خاب أعادوا انت

اد ه  ز  حتى  غويالذي ي  ( !المال السائب)  حيث( الدولة الفاشلة)القرار في  ورفعوهم لمراكز
 !!على السرقةالصوفية 

فاة ز   فكيف بالن ّشالة الح  وقد ..في الليل والنهار أو م حترفي اإلستالب.. الخارجين من جوف الع و 
 !!؟على خزائن العراق( نواطير ) عوا كـوض  

) أنها .. في حديثة اإلذاعي قبل أيامالحكومة العراقية ( أوباما ) الرئيس االمريكي وصف ......
 !!(ربعين حرامي حكومة األ)ي أ(..حكومة اللصوص 



 ( اللصوص)  ب  ق  ر  ت   ..3002سنة  في نيسان في ساحة الفردوس بوشوعندما وقفت دبابات 
نا السيد رامسفيلد بتراثنا ..يستبيحون مؤسسات الدولة ويحرقونها ربعين األكهرمانة و  )الم عيبذ كَّر 

 !!!(الصغار)ولئك اللصوص أكمبرر لفعل  !..( حرامي

لصوص  )تبين..يام أقبل نشرها الشباب على مواقع الفيسبوك (  ةزيَّ خ  م  صورة ) نا ر  ك  ذ  مثلما ت  
 !!!(!إلستالبهم ممتلكاتهم ووجودهمفي بغداد يحاصرون بالخناجر مواطنيهم اليهود وهم المسلمين 

في العراق ، ( ن يالمتحاصص) جميع بها  ذ  تناب  الفساد التي ي  ( إثباتات)و ( شبهات) ورغم كل 
خيوط  ت  ف  ش  أ حيل الى القضاء وك  ( ربعين حرامي األ) من لم نسمع إن مسؤواًل كبيرًا ..فيما بينهم 

ق ت  األنوف رغم ان..جريمته للرأي العام يَّف المفاسد م ح   !!ولم ت زكمها فحسب..ج 

الحقائق من لهيب يجري إنتشالهم ..وا في جسد الدولة والمجتمع ش  ف  الذي ت  ( أنسالهم ) بل ان 
الى بلدان !( بقدرة قادر) جون بأمان ر  خ  ي  و ..و اللصوصية أعندما تفوح عنهم رائحة القتل ..

الذي  من الظلمهربًا الئذين ) أو !( مجاهدين)ـاو التي تؤويهم ك المهجر التي يحملون جنسياتها
 ..!(يتهددهم

وأنسالهم  (األربعين حرامي)إلدارة المفاسد واإلرهاب من هناك برعاية وحماية ويتفرغون 
 !وحواضنهم

 التي يشهرها( العداء للسامية )ة اع  ز  كف  ( المتحاصصين)وصار التلميح لمفسدة فاسد من 
عى م دَّ )حينها ( م دَّعي على الفاسد ال) ي م سي حيث .. بوجه كل من يدين جرائمهمن و االسرائيلي

ن أساسي )بتهمة ( عليه  ل بفعل !!..الشعب العراقيمن مكونات ( الطعن بم ك وِّ الشعب الذي تحوَّ
) كما كان زمن ( ..أقوام وطوائف وقبائل)مكونات بدائية ..الى ( شعب)المتحاصصين من 

 (!داحس والغبراء

المتأسلمين ( المتحاصصين ) في دولة !!( أشد من الكفر)اصبحت اإلشارة الى المفسد و 
 !واإلثنيين

مات حرَّ الم  ) محروسة بظلمة فساد  ةبؤر  للكشف عنسًا من يحمل فانو كل ويساق الى المحاكم 
 !( ..وكواتم الصوت قدساتوالم  



 !!!!نحتى أطفالنا المتنوري!( في العقولمحاكم التفتيش عن النوايا )محاكم النشرولم يسلم من 

 (!!األربعين حرامي)هم بأنهم .. يتهم بعضهم البعض( ن المتحاصصو ) كل  أمسىفيما 

  ..كعراقيينونحن 

 ..لدكتاتورية التي سبقت اإلحتاللا من ضحايا

كل إفرازاتها الطائفية لنابذين من الو ..دولة المحاصصة التي تمخضت عن االحتالل من رافضيو 
 !ومواليهم( األربعين حرامي) دولة تقاسم الغنيمة بين ..واإلثنية التنافرية المتخلفة

ريخ العراق أمن ت (المتخلفة والفاسدة الدموية ) إلنهاء هذه الفترة نكف عن العمل  نل
 ..والمنطقة

والوطن الكامل السيادة .. الحرالم نتج رق فيه دولة االنسان الواعي متطلعين الى غد تش
 !والمجتمع التنموي المتسامح والمتآخي..

  :طوى فيه صفحةوت  

ستباحة ، الم س عَّرة والضغائن والتبعية لألجنبي ، ، ( المقدس) والتخلف ، اليومي اءالدمسفك  وا 
  !!واألزمات المتالحقةوالتفتيت الجغرافي ، ، المجتمعي، والت م ز ق اإلقصائيوالتناحر الثروات ، 

 :لؤوتسا تابع بألمن  ..اليام وفي هذه

 ..!(إختيار الرئاسات الثالث)مسرحية 

م ى  وخاصة  ..(الوزراء رئيس) منصب التقاتل على ح 

والندري ..من جديد الغالبية العظمى من أعضائه  الم عاد إنتخاب) النوابمجلس إنعقاد جلسة  قبل
ـ  4من القضاء وفق المادة ـ : ان كان بينهم أولئك النواب الذين صدرت بحقهم مذكرات إعتقال

 ..!(!ارهاب ، أو من هيئة النزاهة بتهمة الفساد

 ..وذلك في منتصف الشهر المقبل



ل   لشرعنتها !!( المصادقة على نتائج االنتخابات)في نفق ( حرامي ن ربعو األ)نا إن لم ي دخ 
يستغلون تلك وهم ..نمكث فيها عام وبعض عام، أكثر عتمة (  أنفاق) ها تعقب  قد و !!(..دستورياً )

رِّفون مصائرنا ) اآلونة  ل ك  نواياهم المفضوحة أو الخفيةبها ، ( ي ص   !!!في ح 

 ..ستنزافيةاإلالتخوينية لهذه الدوامة  شهود وضحاياكو 

 :أفرزتها التي ـ المبايعة ـ بات اخإلنتانتيجة بفعل و 

 ثنيبيئة التنافر الطائفي واإل!! 
  الدموية الكراهية لآلخرممارسات سلوكيات و!! 
 نشر وتكريس الخوف من اآلخر الشريك في الوطن!! 
  ستخدامها ..والسالح ، والثروة ، للسلطة ( ن حرامي و ربعاأل)إستالب كأدواة قاهرة في وا 

 ..حسم نتائج االنتخابات

 ..(ربعين حراميال )مجموعة بين فإن المرشحين للرئاسات الثالث اليمكن ان يخرجوا إاّل من 

 ..( ربعين حرامي المحازبين للمالكي األ) من سواء

 (..ربعين حرامي المناوئين للمالكياأل)من أو 

ف تين إلرادة العراقيين المجموعتينمكن أن يأتوا من خارج تلك والي   ت ط   ..الم خ 

ولو ..ماً د  التي سيعضوها ن  ) نفسجيةبببصمات أصابع ماليين العراقيين ال!( كينبار  م  )سيصعدوا و 
 ..!(وانفوات األبعد 

 : إما..ة ح زنا ً لطوم  الم   الماليين صدورمرفوعين ب( ون حرامياألربع)العراق ( !عرش) سيعتلي و 

 !!الخالفة قبل أكثر من ألف وأربعمئة سنةف ْقد  على 

 .. أو

 !!ف ْقد  السلطة قبل أحد عشر عاما   على

ماة للمواطن والوطن..الحاضر والمستقبل لعراق ناة كب  ..وا مرفوعين للسلطةوليس  !وح 



 ..إذن

 ؟من هذا المأزق التأريخي ما السبيل الى الخالص!! 
  نتشروا،  تناسلوا إن بعد( ..ربعين حرامي األ) القبض على وهل يمكن الخالص دون  وا 

 !!!وذ عرًا؟ وموتاً  فساداً  الوطن في وعاثوا، وعشعشوا ، 

حالتهم الى قضاء وطني عادل نزيه ي   يقضي ( قضاء ) ال ..!(الشعب العاقل) عن إرادة  ر  بِّ ع  وا 
 !!؟(الغالبين األقوياء)، ويأتمر بأمر  (الحشود الم غ يَّبة البصيرة)بمكيال الغرائز البدائية لـ

  !!؟( ربعون حرامياأل)  فه  ط  خت  لم ي  قضاء 

  ؟هذا التغييروكيف يمكن تحقيق!! 

التي تضع ..والمتواصلة الشعبية الوطنية الواسعةحزمة من المبادرات ..من خاللإن لم يكن 
وتلف حولها أوسع ..الساخنالمطالب الحيوية لمختلف فئات الشعب على سطح الرأي العام 

  .. من المجتمعتقدمية تنموية فئة  أو وأنشط القوى المؤثرة في كل طبقة

 :وكذلك

  التي تهدد حياة العراقيين ووجود وطنهم و أنسالهم ( األربعين حرامي)  ممارساتفضح
 ..الشعب أمام

 .. سماء ودون تأخيروبالوثائق واأل
 .. ورفع قضايا قانونية بحق كل واحد منهم

 ..و المحاكم الدولية أ..سواء أمام المحاكم العراقية 
 ..3002في منها !( كمواطنين) حسب الدول التي جاؤا و 

، او الى مواطنهم  الى منافيهم السابقةموال المنهوبة بوا األرَّ ه  اولئك الذين والكشف عن 
 ..الالحقة

 ..وجل أو تزلف ألحددونما رهاب بحق العراقيين واإلمارسوا العسف واإلفصاح عن من 
  ومالحقتهم ( دولية ) وأ( محلية ) وتصنيفها كجرائم.. 



ْفلة عقالء ..سطوع الحقيقةبفعل إلخراجهم من التأريخ  مثلما تسللوا اليه في ظلمة اإلحتالل وغ 
 !الناس

 معا   لنفعل ذلك.. 

بمواطنيها كما تفعل جميع المنظمات والهيئات الحقوقية في المجتمعات المتمدنة التي تعتز 
ديان واإلثنيات العابرة للطوائف واألالهيئات التنموية التنويرية المنظمات و تلك ..وتحترم وطنها

 !ةط  نَّ ح  وااليديولوجيات الم  

 !!النزيهة العاقلة والمعارضة المتنور العام الرأي هي مهمة وهذه

القضايا العادلة لتسقيط فون تلك الذين يوظِّ والمأجورين نتهازيين نزالق الى فخاخ اإلدون اإل
 !!خصومهم السياسيين

 !!ةت  ب  ث  أو اإلنجرار الى لغة التشهير باآلخرين دون وثائق م  

هم توتوجيه ال ومساءلة المسؤولين عنهاها ؤ يجب إستقصاومن بين تلك الملفات التي 
 :بغض النظر عن مواقعهم ومسمياتهم..القانونية لهم

بعد ستة التي تشترط تعديل الدستور  (  143المادة ) بما في ذلك .. الدستورمواد خرق  .1
لتطهيره من البنود التي تشرعن الطائفية واإلثنية ..  3002أشهر من اإلستفتاء عليه عام 

 !!!(رفع المظلومية)بإسم  ..والعشائرية
حتضانًا، وتمريرًا، وتبريرًا وتموياًل ، ،  ، وتدريباً ممارسة ، وتسليحاً ) المشاركة باإلرهاب  .3 وا 

، والديني ، الدموي ، والفكري ، واالجتماعي ، والطائفي ، واإلثني ) وبكل أنواعه (.. 
 !(.. والمالي  ، والجنسي ، والمناطقي

 !ق الشعب والوطنزِّ م  الممارسات التي ت  اإلجراءات والتعليمات و إتخاذ  .2
  !بناء الوطنأمن يختلف معهم من واإلستقواء بالخارج ضد  الوالء لغير العراق .4
، والثروات الطبيعية ، كرامة المواطن : ـك.. اإلضرار بالمصالح االستراتيجية للعراق .2

 ! الخ..، والثقافة ،  واالقتصادوالسماء ، واالرض ، ، والحدود ، والمياه 
 !تحت أي ذريعة الثروات والمال العام و هدرأ نهب .6



 !غير وطنيةغراض إستغالل الوظيفة العامة أل .7
 !مدنية لخدمة الشعبوطنية مفهومها كمؤسسة  تشويهة الدولة و نيَّ ب   تفكيك .8
الناجم عن تدمير البنية االقتصادية الوطنية االنتاجية والتسويقية  التخريب االقتصادي .9

 !واالستهالكية لصالح منتجات الدول االخرىوالسياحية 
 !خر والدعوة للفتنة والقتلتكفير اآل .10
والممارسات التي تعبر عن ..الديني أو الطائفي أو اإلثني أو المناطقيالتمييز  .11

 !بما فيها تشكيل االحزاب السياسية على أسس طائفية أو دينية او إثنية..ذلك
 ! الذي يفرز اإلرهابو ..الذي ينتج التطرف..التي تكرس التخلف الفكريةالشعوذة  .13

 :وهذا يشترط 

  ور من المحاور بكل مح المدني المتخصصةتشكيل فرق عمل من منظمات المجتمع
ومن شرقه الى ..من شماله الى جنوبه..وفي جميع محافظات العراق..و غيرها أاعاله 
 !غربه

 والوثائق إنشاء أكثر من مجموعة للدراسات والبحوث ، مدعومة بمراكز للمعلومات.. 
 فَّه  والوطن المستقل مشاركة نشطة لرجال القانون المؤمنين بدولة المواطن الحر الم ر 

 ..الكامل السيادة
  جمع المعلومات ، وتصنيفها ، وتحديثها، وتحويلها ) االستفادة من التقنيات الحديثة في

 ..تعزز الملفات التي تستهدفها فرق العملالتي ..( الى معرفة موثوقة
  العلمية  البحثدعم فرق لن في الخارج العراقيين متمي ز لالكاديميي إعطاء دور

التقنية و البحثية واآلليات باالستفادة من االمكانيات و ..وخارجه اإلستقصائية داخل الوطن
 .المتوفرة في دول االغترابوالوثائق 

 وخاصة ) ن عن الحقيقة داخل العراق وخارجه ين الباحثين اإلستقصائيياالعالمي إشراك
عطائهم ( الشباب منهم   ط المعتمة من ملفاتدورًا محوريًا في إلقاء الضوء على النقاوا 

القابعين ولئك أ، وفضح  المتورطين بها علنًا أو  االرهاب ، والفساد ، والخيانة الوطنية
 !في الخفاء

 ..وفي عصرنا هذا



  دافعيالت النوعي( التغيير ) عصر.. 
  في موازين القوى الدولية واالقليمية المتسارعةالجذرية التحوالت نشوء.. 
  ن ببطء)الظروف الموضوعية والذاتية تنامي  ..الدول المدنيةقيام لصالح ( وا 
  المنتفضة على يأسها تجارب الشعوبتكامل وتبادل.. 
  المدني الذي رافق اإلنتخابات العراقية األخيرة ، رغم محدودية  المجتمعحراك إتساع

 ! في بيئة موبوءة بالطائفية واإلثنية مكانيته وصعوبة تحركهإ

 !!تأتي من المبادرات التي تبدأ صغيرةس الشك..الكبيرة ( التغيير ) نتائج فإن 


