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والـكـبـريـاء وطــيب اخلـبـر  فـمـا
عُـــــرف الــــــعـــــراق إال أنـه بـــــلـــــد
احلـــضـــارة والـــتـــاريخ والـــعـــلم
واألدب والـــثــــراء والــــوطـــنــــيـــة
والـــغــيــرة والــنـــجــاح والــتــقــدم
والـتصـدر والتصـدي والشـجاعة
واإلقــدام والـقــيــادة .... ولم يـكن
الــعــراق في يــوم من األيــام بــلـد
اجلــــهل واخلــــيـــانــــة واخلـــذالن
والتـبعـية والـتـخلف والـتراجع 
ولم يـتـمـكن طـغـاة األرض من أن
يـجعـلوا أهـله فاسـدين فـاشل 
فـمن أخـفـق في إدارة احلـكم هـو
الــفــاشل ومن ســرق وأســاء هــو
الــفــاسـد  فـال يــزال في الــعـراق
الـنـزيه الـشـريف الـقـادر الـقـائد .
لـــقـــد شــهـــدت حــقـــبـــة مــا بـــعــد
االحـتالل سلـسلـة من اخملطـطات
الـــتـي أردت بــالـــعـــراق أن يـــقف
خـــانــعــاً خـــاضــعــاً فـي مــؤخــرة
الـصف ينتـظر من يـقوده ويوجه

والـتاريخ قـد يـزور لـكـنه خـالد ال
ـالحظ أن ســــاســــة ــــوت .  وا
عرفة العراق وبعض من يدعي ا
رجعي راحوا يغيرون بالشأن ا
احلـقيـقة ويـنقلـون خالف الواقع
ــسـيــرة عـسى أن كي يـحــرفـوا ا
ـــا تـــشـــتـــهي جتـــري الـــريـــاح 
ســــفــــنــــهم وجنــــحــــوا في ذلك 
ـنصـب واعتـلـوا سدة فتـبـوأوا ا
الــســلــطــة وأداروا دفــة احلــكم 
وحـــكــــمـــوا الـــبـالد والـــعـــبـــاد 
فــحــرقــوا احلــرث وجــاءوا عــلى
الـنـسل  فـتحـولت أرض الـسواد
إلى أرض بــور مـاحلــة قــاحــلـة 
وراحـت ثــروات الــعــراق تــسـرق
لـتـبـاع في سـوق كل من يـعـتـاش
عــلى بــؤس اآلخــرين . فــأسـاءوا
بــســـنـــوات حــكـــمــهـم الــقـــصــار
لـتـاريـخـهم وأسـرهم وحـاضـرهم
ومـــســتـــقــبـــلــهـم وقــبل ذلـك كــله
لبلدهم الذي ال يستحق إال العزة

مـــــنــــذ ســـــنــــة  2003 وحـــــديث
رجعـية الـدينـية العـليـا ال يكاد ا
يـــنـــفـك عن أروقـــة الــــســـيـــاســـة
سار ومـتخذي القرار وراسمي ا
 حتى أنها مألت الدنيا وشغلت
ي قبل احمللي مصدر القرار العا
 والالفت أن ســاســة الــعـراق لم
رجـعية الـعلـيا  سوى يـروا في ا
أنهـا جسـر يـعبـرون علـيه صوب
ــنــصـب ال الــعال  بــئس لــهــذا ا
نصب محك التفكير القاصر  فا
 والـنجـاح فيه بـصمـة  والفشل
ثـلمة تـذكرها األجـيال  وإذا كان
اإلخــفــاق غــيــر مــتــســامح فــيه 
فـالـفـسـاد والــتـواطـؤ والـتـبـاطـؤ
وصـــمــــة تالحـق صـــاحــــبــــهـــا 
وتـتـنــاقـلـهـا األجــيـال جـيال بـعـد
آخــر  تـــاريخ الــعـــالم والــعــراق
شاهد عـلى كل من حكم واخلص
 وتـولى وسـرق وأساء وافـسد 
فــــاحلـالل بــــ واحلــــرام بــــ 
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بـــعـــد إقـــرار الـــدســتـــور في 15
تــــشـــرين األول  2005 وإجـــراء
انية ومـحلية أول انتـخابات بـر
حــسب الــدســتـــور ثم تــشــكــيل
حـكومـة دائمـة عام  2006 كانت
ا هي الـتـوقعـات أكـبـر بكـثـيـر 
عـليـه اآلن. وسبق أن أشـرنا إلى
عـيــوب الـتــأسـيس الــتي رافـقت
تدوين الدسـتور وبداية الـعملية
الـســيـاســيـة.  وإذا كــانت هـنـاك
عـــوامل وأســبــاب أدت إلى عــدم
جنــــاح الــــنـــــمــــوذج الــــعــــراقي
ـــــالي واالداري كـــــالــــفـــــســـــاد ا
واحملـــاصـــصـــة والـــتـــوافـــقـــيــة
الـســيـاســيـة وسـوء الــتـخــطـيط
واالدارة والــتــحــديــات األمــنــيـة
بـــــدءاً من الــــقــــاعـــــدة ثم داعش
مــرورا بــاجلـمــاعــات االرهـابــيـة
األخرى لـكن النظـام بقي يعاني
مـن خـلل بــنــيـوي فـي تـركــيــبـته
وطـبـيــعـته وعالقـات الــسـلـطـات
. وهذا الثالث مع بعضـها بعضاً
حـديـث يـطـول شـرحه وتـتـشـعب
تـفـاصـيـله لـكن نـود االشارة إلى
مــفــاصل مــحـددة نــعــتـقــد أنــهـا
تـبقـى مالزمة لـفـشل احلـكـومات
ـــتـــعـــاقــــبـــة وتـــقـــلص فـــرص ا
توقعة منها وأولها اجنازاتها ا
مـــــلف اخلـــــدمـــــات واالعـــــمـــــار

والسكن والبطالة والفقر . 
يـالحظ أن الــنــظـــام الــســيــاسي

العــــــــــراقي يعانـــــــــــــي من:
هــــــنـــــــاك مـــــــفـــــــارقــــــات -1
كن أن يكون قراطيـة مثالً  د
رئــيس اجلـــمــهــوريـــة ورئــيس
نتـخبـ كما الـوزراء من غيـر ا
هو احلـال في الـدورة احلـالـية.
واطن العراقي ويعني ذلك أن ا
لـم يـــنـــتـــخـب أهم مـــنـــصـــبـــ
تنـفيذي في الـعراق بل يأتيان
ضـمن الــتـوافـقـات الــسـيـاسـيـة
الـــتي عــــادة مـــا تـــكــــون عـــبـــر
صـفقات سـياسيـة جتعل رئيس
الوزراء خـاضـعـاً البتـزاز الـكتل
وســيـفــهـا مـســلط عـلـى رقـبـته.
ويـــبـــقـى حتت رحـــمــــتـــهـــا في
قــراراته كـلـهــا واألخـطـر مــنـهـا

اختيار تشكيلة الوزارية. 
ـــكن أن يــــأتي الـــوزراء -2
ـواطن لهم أي بدون انـتـخـاب ا
ــان . في حــ من خــارج الــبــر
جنــــد بــــريــــطــــانــــيــــا وبــــعض
ـقـراطـيـات الغـربـيـة يـكون الـد
الوزير باألصل مـنتخباً من قبل
ان ثم الشـعب كـنائب في الـبـر
يـرشح لـلوزارة. ويـبـقى مـقـعده
شـاغـراً حل انـتهـاء الدورة أو
اسـتـقــالـته من الــوزارة فـيـعـود
ـان. والـغريـب اصرار إلى الـبـر
الـكـتل الـسـياسـيـة مـؤخـرا على
ــنــتــخب مــنع تــولـي الــنــائب ا

حقيبة وزارية!!

إن الـــوزيــر فـي الـــنـــظــام -3
الــسـيـاسي الـعـراقي يـأتي عـبـر
صفقة سياسية أو مالية فاسدة
سواء أن يدفع هـو للزعيم الذي
رشـــحه أو يـــكـــون في خـــدمـــة
احلزب والكتلة السياسية التي
رشــحــتـه فــيــســخـــر امــكــانــات
الــــوزارة حملــــازيب الــــكــــتــــلــــة
الية والهيمنة عـلى امكاناتها ا
واالداريـة عـبـر الـســيـطـرة عـلى
ـقـاوالت. وحـتى لـو الـعــقـود وا
كـان الـوزيـر مـسـتـقالً فـسـيـكون
ضعيفاً يعاني تهديدات النواب
باالسـتـجـواب أو وجود مـلـفات
وغـيـرهـا من أسـالـيب االبـتـزاز.
وال سبـيل أمامه إمـا االسـتقـالة
كـمــا فـعـلـهـا بــعـضـهم وآخـرهم
وزيـر الـصـحة في حـكـومـة عـبد
هـدي أو يـسـتـجيب المالءات ا
الــكــتــلـة الــســيــاســيــة ويــخـدم

مصاحلها وتوجهاتها. 
◊ËdýË  U³KÞ

بـالنـسبـة للـمـحافظ يـكون -4
أيـضـاً رهـ مـجــلس احملـافـظـة
وأعـضائه الـذين يفـرضون عـليه
طـــلــــبــــاتــــهم وشــــروطــــهم وإال
سـيجري اسـتجوابه واسـتبداله
كـمـا حــدث في الـدورة احلــالـيـة
الـــتـي بـــدأت عــام   2013 وهي

مـن اســــوأ الــــدورات حــــيث 
استـبـدال احملـافظـ عـدة مرات
في بـعـض احملـافــظـات كــبـغـداد
ونــــيــــنـــــوى واألنــــبــــار وبــــابل
ـــثــــنى والـــنــــجـف وكـــربـالء وا
والــديــوانــيــة وكـركــوك وواسط

وديالى. 
في بـــلـــد شـــرق أوســـطي -5
كــالـعـراق يــعـيش بـعـدة رؤوس
سـيـاسـيـة مــؤثـرة ولـيس رأسـاً
واحــــداً مـــــثل جـــــيــــرانه ودول
نطقة سـواء اجلمهورية منها ا
كإيـران وسوريا وتركـيا ومصر
لكية كالسعودية واألردن  أو ا
واالمـــارات والــكـــويت وعـــمــان
وقطر والبـحرين. فهذه األنظمة
ـلك تـدار مـن قـبل الـرئــيس أو ا
أو األمـــيـــر مع وجـــود جـــهـــاز
تـنفـيـذي متـمثـل برئـاسة وزراء
وتـــشــكـــيـــلــة وزاريـــة. وتـــبــقى
شـــؤون الــــبالد الـــســـيـــاســـيـــة
واألمنية والتنفيذية والسياسة
اخلـارجية والـداخليـة بيد رأس
الـسـلـطــة فال تـوجـد تـقـاطـعـات

إداريـة ومـوانع روتـيـنـيـة تـعرقل
تـنـفـيذ قـرارات رأس الـسـلـطة أو
مـجلـس الوزراء بل ويـصل األمر
في الـعراق أن يـسـتـطـيع موظف
بــســيـط عــرقــلــة مـــشــروع بــنــاء
مـحطـة كهربـاء أو مصـفى نفطي
أو مشروع اسكـان بحجج كثيرة
ومبررات متنـوعة  ولدينا أمثلة
كـثـيـرة وال يـسـتـطـيع أحـد كـسر
ارادته . هذا الواقع يشكل عامالً
شاريع من عوامل اعاقة تـنفيذ ا
اخلدمية واالستثمارية وال نقول

لوحده.  
هـنـاك تـعـلـيـمـات وضـوابط -6
متنوعة من عدة جهات تسهم في
تـرسيخ الـروت االداري وتـأخير
ــشــاريـع. فــالــوزيـر أو تــنــفــيــذ ا
احملافظ محاط بجبال من قرارات
وتـعلـيمات كل من األمـانة الـعامة
جملـــــلس الـــــوزراء الـــــلـــــجـــــنــــة
االقتـصـادية في مـجـلس الوزراء
ـاليـة  وزارة التـخطيط  وزارة ا
ـالــيــة هــيــئـة ديــوان الــرقــابــة ا
الــنـزاهــة الـوطــنـيـة إضــافـة إلى
ـوافـقات قـوانـ كـثـيـرة جتـعـل ا
شـاريع بيد أطراف أخرى. على ا
فـاألرض اخملصصـة للمـشروع قد
ـالـية أو تـكون مـن أمالك وزارة ا
الزراعـة أو البـلـديات أو الـدفاع .
وهــذه اجلـهـات لـن تـمـنح األرض
لــلـمــشـروع بـبــسـاطـة بـل تـمـاطل
وتـتــعـذر بــأيـة أعــذار وبـعــضـهـا
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جتـعل الــوزيــر أو احملـافظ غــيـر
قــــادر عـــلى اجنــــاح خـــطـــطه أو
مـشـاريــعه  هـذا اذا كــان كـفـوءاً
ونـزيـهـاً ومـدركـاً لـطـبـيـعة عـمـله
ومهامه وصالحياته. فكل رئيس
وزراء ووزيـر ومـحـافظ سـيواجه
الفشل بـسبب األسباب الـبنيوية
ذكـورة. وما لم تـتم معـاجلتـها ا
سـيـبـقى الــفـشل مالزمـاً لـلـنـظـام
الـــســيـــاسي رغم مـــا  اجنــازه
حلــد اآلن لــكـنه ال يــلــبي طــمـوح
. وسـبق أن طـلـبت من ـواطـن ا
بعض رؤساء الـوزارات االلتفات
شكلة والسعي حللها إلى هذه ا
من خالل تـشــكـيل جلـنــة تـتـولى
تـعـديل الـتـعـلـيـمـات وتـوحـيـدها
ومــــنح الــــوزراء واحملــــافــــظـــ
صـالحـــيـــات أكـــثــــر وتـــســـهـــيل
إلجــراءات الـتــعـاقــدات مع بــقـاء
سؤولية على صاحب القرار.  ا

W¹—u²Ýœ …—uŁ

وكــمــا أنــنــا بــحــاجــة إلى ثــورة
دســتــوريـــة وتــغـــيــيــر الـــنــظــام
ــــاني إلى الــــســــيـــاسـي من بــــر
رئـــاسي مع ضـــوابط نـــيـــابـــيـــة
وقـضـائـيـة تـمـنع الـتـجـاوز عـلى
القانون  فاننا بحاجة إلى ثورة
اداريـة تـنــهض بـالـواقع االداري
ـتـخـلف واالنـتـقـال من الـنـظـام ا
الـورقي إلى الــنـظـام الـرقـمي في
ــعــامـالت واخلــزن واألرشــيف ا
ـــراجــعـــة  ومـــنع الـــتـــزويــر وا

والتالعب واالختالس وغيرها.
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ومـع انـــــطالق الـــــتـــــظـــــاهـــــرات
الــشــعـــبــيــة األخــيـــرة الــداعــيــة
ــنــقــلــبـة لإلصالح والــصالح  ا
عـلى الـفـشل والـفـسـاد  الـثـائـرة
عــلـى كل مـــظــاهـــر االنـــحــراف 
ُــغـتـصب من ـطـالــبـة بـإعـادة ا ا
احلــــقــــوق  راح بــــعض مــــدعي
الــوطــنـــيــة  وهم األبــعــد عــنــهــا
يـهـاجـمـون كل مـعـتـدل مـقـوّم في
ـوج وتـصـدر مــحـاولـة لـركــوب ا
ـــشـــهــد مـــدعـــ وقــوفـــهم إلى ا
ـظـلـوم  راحوا جـانب الـشـعب ا
يكيلـون التهم للمرجـعية الدينية
الـعــلـيـا  وبــالـقـطع أن مــحـاولـة
الـنيل من الـكبـير احلـافظ لم تكن
األولى ولن تــــكــــون األخــــيــــرة 
فــــأعـــــداء الــــعــــراق كـــــثــــيــــرون
ـغتـاظون من كـباره وعـظمائه وا
ـتربص أكـثر  لـكن مـاذا يـقـول ا
ـرجع األعـلى وأبـويـته بـعد عن ا
خطبة اجلمعة  11/ 10 /2019 
هل يـــصــفــهــا بـــالــصــامــتــة ? أم
ـداهــنـة ? أم حــامـيــة احلـكـام ? ا
ا يصفها الواقفة إلى جانب ور
الـــــفــــــاشل الــــــفـــــاســــــد . كـــــفى
ـتربـص كـيداً بـالكـبيـر  لكن با
رجـعي سيُغرق اجلهل بـالشأن ا
ـتـآمر احلـاقد  فـقبل شـهر خال ا
تـــظـــهـــر إحــدى الـــفـــضـــائـــيــات
ببرنامج بـائس يحاول النيل من
ــرجــعـيــة الــشـريف  من مــقـام ا
خالل تـصـويرهـا انغـماس أتـباع
رجع بـالعمل االقـتصادي ومن ا
أعـده يــجـهل أن مـرجـعـيـة اإلمـام
الـســيــسـتــاني اخــتـطـت طـريــقـاً
جــديــداً لم يــســبــقــهـا إلــيـه أحـد

حـيــنــمــا رفــضت تــســلم حــقـوق
ــكـــلـــفـــ وتــركـت لــكـل مــنـــهم ا
ستحق حسب الشروط اختيار ا
 وهي حـقـوق ال تــدانـيـهــا أكـبـر
ــوازنــات فـي الــعــراق  وبــعــد ا
أيــام قــلـيــلــة تــعـرض فــضــائــيـة
أخـرى برنـامـجاً يـصـور الشـيـعة
على أنـهم يـجـيزون مـا حّـرم الله
بـانــغـمـاسـهم بـتـجـارة األعـراض
ومـا نـهــا عـنه الـشـرع احلـنـيف 
بــئس لــهــذا اإلعالم الــرخــيص 
ومـــا أن انـــطـــلــــقت تـــظـــاهـــرات
ـنـتـفـضـ عـلى الـظـلم األحـرار ا
الــرافــضـ لــلـخــنــوع والـفــسـاد
والــــــــظـالمــــــــات  راح بـــــــــعض
تربص يـوجهون سهام النقد ا
ــرجــعــيــة الـــعــلــيــا من ــوقـف ا
ـنـتـفـضـ   وهم يـجـهـلـون أن ا
ــتــصــدين ــرجــعــيــة هي أول ا ا
الــرافـــضــ لـــلــفـــســاد والـــظــلم
واالسـتــبـداد  وهي مـن أعـجـزت
من قـــبل احملـــتل وأدواته  وهي
من ظــلت عـصـيـة عــلى كل جـبـار
أثيم  وبعد اخلـطبة التي زلزلت
األرض بــكل أفّــاق أثــيم  وبــعــد
اإلدانـة الــصــريـحــة ألعـمــال قـتل
ــنـــتــفــضـــيه وقــواته الــشـــعب 
األمنية  وبعـد االنتصار للشعب
ــظـلــوم  مــاذا يــقـول ونــصــرة ا
وعــاظ الــسالطــ  أكــان حـديث
رجعـية العليـا مداهناً مغازالً ? ا
أم منـتـصـراً للـحـاكم ? أم أن لـغة
اخلــطــاب ال تــدل عـــلى الــنــقــمــة
ـتـواضع ? والـسـخط مـن األداء ا
وبــالـقــطع أن مـا يــواجه الـعـراق
الــيـوم لــيس ولــيـد الــلـحــظـة وال
صنيع احلكومة القائمة  بل هو

ـتـطـلـعـة لإلطـاحـة قـبـان الـدول ا
بـــالــعـــمالق  لــكن ذلـك ال يــبــر
سـؤولية  فبالقطع الشعب من ا
أن إصـالح ال يــــــرجـى نــــــيـــــــله 
كن بـلوغه  من وتـصحيـحه ال 
ــتــصــور مــشـاهــدته دون غــيــر ا
شـعب يــضع الـوطن والــوطـنــيـة
فوق كل اعـتبار  وشـعب العراق
مــثـــال يــضــرب في الـــوطــنــيــة 
وتـــــاريـخ من الـــــنــــــضـــــاالت في
مـقارعـة اجلـبـابرة والـطـــــــغاة 
ــرض لـكـنه حي ال فـهــو شـعب 

وت.
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دفــــة حــــكــــمـه وشــــأنه  فــــكــــان
االحـتالل ثم اإلرهـاب والـطائـفـية
والـتـقـتيل والـتـهـجـيـر  ولم يبق
ســيـنــاريــو تـآمــري إال ونــفـذ في
العـراق في مـحـاولة لـقـتـله  لكن
ـــوت  الـــعـــراق حـي يـــأبى أن 
ـوت لـغـيـره واخلـلـود له  وال فـا
يخفى على منـصف ال مُتّبع مقلد
مــتــيــمن  الــدور الــذي مـارســته
ـرجـعــيـة الــديـنـيــة الـعــلـيـا في ا
إحــبــاط مــخــطــطــات االحــتالل 
وهـل من عــــــاقـل يــــــبــــــخس دور
ــرجــعـيــة الــعــلــيــا في إحــبـاط ا
مخـطط االقـتتـال الـطائـفي  بـعد
أن كــــبّــــرت وهــــلـــلـت األصـــوات
الناشزة حتى أنها كفّرت األتباع
ــقــلـــدين وأبــنــاء الــطــائــفــة  وا
واإلمـــام الـــســيـــســتـــاني يـــدعــو
ويـــوجه لـــلــــوحـــدة بـــصـــرخـــته
الشهيرة " ال تـقولوا أخواننا هم
أنـفــسـنــا "  وقــد يـصم الــبـعض
ــــواقف اآلذان عـن ســــلـــســــلــــة ا
تتابعة الداعية حملاربة الفساد ا
وقـتـال اإلرهـاب ورعـايـة الـله في
الـفـقـراء واحملـتـاجـ والـدعوات
ـــمــتـــدة لــلـــوقــوف إلـى جــانب ا
الــشــعـب  لــكن هل مـن مــنــصف
معتدل مـقوّم ينسى أو قادر على
أن يتـنـاسى فـتوى الـعـصـر التي
انتشلت العراق من ظاللة داعش
لـتــنــقــله إلى بــر األمن واآلمـان 
رجع ففـتـوى العـصـر لم تخـلـد ا
اخلـالد في ذاكـرة األجـيال أصالً
ولم تـضفِ عـلى الـكـبـيـر سـمواً 
ـتعالي فـهو السـامي بحـكمته وا
ـتــسـامي بــوسـطــيـته بـزهــده وا

واقفه .  واخلالد 
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نـــتــــاج ســــنـــوات مـن الـــفــــشل 
ومـتــراكم من الـفــسـاد  وحــطـام
حــكـــومــات مـــتــعـــاقــبـــة  قــرّبت
الفاسد وأبعدت النزيه واعتمدت
الـفـاشل وأقـصت الـكـفوء  حـتى
غدا العراق مثاالً يضرب لتحذير
كل شعب يسعى للحرية ويتطلع
ـقـراطــيـة ويـنـاضل بـقـصـد لـلـد

إقصاء الطغاة .
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 لـكن يـقـيـنـاً أن الـعيـب ليـس كله
في الـشـعب الـذي قـدّم الـعـشـيـرة
عــلى الــكــفــاءة والــقــومـيــة عــلى
الـــوطـــنــيـــة والــطـــائــفـــيـــة عــلى
صـالح العلـيا  لكن الـعيب كله ا
في من وضع بـيـضـة الـعـراق في

تـفـجر الـغـلـيان الـشـعـبي قبل ان
ينتظر رئيس مجلس النواب من
ان يــنـــزع ســـتـــرته لـــيــكـــون مع

ظلوم  ا
ئات من تـفجـر الغلـيان وسـقط ا
الـشهـداء وصعـدت ارواحهم الى
عـلــيــ قــبل ســمــاع اطــروحـات
وفـلسـفة رئـيس الوزراء مـترنيخ
الـذي دعـا في كــلـمــته الى ابـقـاء
احلــال كـمـا هـو  بـعـد تـوصـيف
ــشـاكل بـأنـهـا مـوروث مـتـراكم ا
التــوجـد االمــكــانـيــات لــلـحــلـول
ـعـاجله لـهـا وفي حـديث اخـر وا
لقـد فـوجـئـنـا بـالـتـظـاهرات وهم
ـتـظـاهـرين لـيس لـهم ويـقـصـد ا
قـياده وانه سـيذهب الـيهم بدون
حـمايـة لو يعـرف مكـانهم اليس
هو القائد العام الذي تصدر منه
أوامـــر االشـــتـــبــاك والـــتـــصــدي

للمتظاهرين   
تــفــجـــر الــغــلــيـــان وقــدم شــعب
الــعـــراق قــرابــ مـن الــشــهــداء
الـذين اكتـفى رئيـس اجلمـهورية
حـامـي الـدســتــور بـاالسـف عـلى
الـرصـاص الـذي مـزق صدورهم
وشــكــا من نـــظــام احملــاصــصــة
واالنــــحــــراف الــــســـــيــــاسي في
السلطـة بسبب سيطرة االحزاب
والـكـتل الــسـيـاســيـة وان الـبالد
بـحـاجــة الى قـانـون انــتـخـابـات
عـــادل ومــفــوضــيـه انــتــخــابــات
نــزيــهــة ومـســتــقــله بــعــيـدة عن
وبـوءه ناسـياً سلـطة األحـزاب ا
مــــســـؤولــــيــــته الــــتي حــــددهـــا
ــادة  97 رئــيس الـــدســتـــور بــا
ثل سـيادة الـدولـة رمز الـوطن 
الــبـالد ويــســـهـــر عـــلى ضـــمــان
االلـتـزام بـالـدسـتـور واحملـافـظه
عـلى اسـتـقالل الـعـراق وصـيـانة
وحـدتـه وسالمــة أراضــيه وفــقـاً

الحكام الدستور  .  
تـفــجـر الـغـلـيــان ونـال الـشـهـادة
ــئــات مـن ابـنــاء هــذا الــشــعب ا
ـظــلـوم وكــان شـرف الــشـهـادة ا
الـــــذي كـــــرمـــــهم بـه الـــــله قـــــبل
ســمــاعــــــهـم بــكــلــمــات وصــفت
ـؤامــرة والــقــائــمـ فــعــلــهم بــا
عــــلــــيـــــهــــا خــــونـه وتــــوعــــدهم

بالقصاص 
من قـبل مــيـلـيــشـيـات االحـزاب 
الـــــبــــيـــــشــــمـــــركــــة والـــــتي هي
مـيلـيـشيـات االحزاب الـتي حـظر
تـأسيسـيها دسـتور العـراق لعام

ـــادة  9فــــقــــره ب  2005وفـق ا
منعت تشكيل ميليشيات .
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فـأين هي الـدولـة ومـؤسـسـاتـها
واين االلـتــزام بـالـدسـتـور واين
هــو حـــامي الـــدســتـــور? ان مــا
يــحــدث فـي الــعــراق الـــيــوم لم
يـحــدث في اي بــلـد اخــر سـواء
ــــيـــــدان الــــســـــيــــاسي او فـي ا
االقــتــصـــادي او االجــتـــمــاعي
مـــعـــانـــاة ابـــنـــاء هـــذا الـــبـــلـــد
ــأسـوف عــلى مـســتـقــبـله من ا
مــشـاكل الــبـطــالـة وتــزايـد عـدد
اخلـريجـ العـاطلـ عن العمل
لــعـدم تــوفـر فــرص الـعــمل لـهم
ومـــشـــاكل اخلـــدمــات الـــعـــامــة
ـــاء والــتـــعــلــيم الــكـــهــربــاء وا
واالسـكـان واستـشـراء الـفـساد
ـــــــــالـي واالداري واالمــــــــــني ا
وسـلب ثـروات الـبـلـد وتـعـطيل
مؤسـسـات عـمل الدولـة. الـدولة
الــتـي يــفـــتــرض ان تـــكــون هي
ـــســـؤولـــة عن حتـــقـــيـق هــذه ا
ــصــالح بــواســطــة الــســلــطـة ا
احلـكـومـة الـتي ولـدت مـشـلـولة
ــقــيــتـة بــســبب احملــاصــصــة ا
لالحـــزاب ولــعـــدم وجــود عالج
لـــهـــذا االنـــحـــراف والـــتـــحـــيــز
الــســيــاسي في الــســلــطــة جلــأ
الــشــعب لــلــتــظــاهــر الــســلــمي
واالحـتـجـاج والــثـورة وتـفـجـر
الـغـضب الــشـعــبي في الـشـارع
في بــغــداد واغـلـب مـحــافــظـات
ـــــا تـــــشـــــهـــــده اجلـــــنـــــوب ا
الـــــســــاحـــــات الـــــعـــــديـــــدة من
تـظــاهـرات واحــتـجـاجــات مـنـذ
 2019/10/1والــذي جـــاء حتت
شـعـار اطــالب بـحـقي.. واليـزال
مـــســـتـــمـــراً رغم عـــنف الـــقـــمع
بـــاســتــخـــدام الــرصــاص احلي
ـاء وقــنـابل الــغــاز وخـراطــيم ا
احلار لقد اسـتخدمت احلكومة
هـذه الــوسـائل احملــرمـة دولــيـاً
بـعــد ان شـعـرت بـأن ســلـطـتـهـا
مــهـدده بـالــزوال واالنـهـيـار ان
ـوت الـتي اسـتـخــدام قـوانــ ا
ادت الـى ســــقـــــوط مـــــئــــات من
تـظاهـرين واالف من اجلرحى ا
ـصـالح لـغــرض احلـفـاظ عـلى ا
الــــذاتـــيــــة لالحــــزاب والــــكـــتل
ـتنفذة في الـسلطة السـياسية ا
الفـاسـدة التي بـنـيت على مـبدأ
احملاصصة احلزبـية والطائفية

ــقـيـتـة. ان هـذه والـعــنـصـريـة ا
ـــتـــظــاهـــرين اجلـــرائم جتـــاه ا
الـسـلـمـيـ يـجب ان التـمر دون
عقـاب كسابقتـها التي جرت في
السـنوات الـسـابقـة.. ونحن في
ـــقـــراطـي دســـتـــوري بـــلــــد د
ـادة  28 ثــالـثــاً من دســتـور فــا
الـــعـــراق لـــعـــام  2005 تـــكـــفل
ا اليخل بالنظام العام الدولة 
حــريــة االجــتــمــاع والــتــظــاهــر
ادة وينـظم بقانـون. وجاء في ا
 22من دســـتــور الــعــراق لــعــام
ـــا  2005حق الــــعــــراقــــيــــ 
ـــة يـــضـــمـن لـــهم حـــيـــاة كـــر
ـتـظـاهـرون احـد مـطـالـيـبـهم وا
تــــوفـــــيــــر فــــرص الـــــعــــمل ان
ــفـرطـة ادى اسـتـخــدام الـقـوه ا
الى سـقـوط ضحـايا بـلغ عددهم
اكــثــر من  114 شــهــيــداً واالف
اجلــــرحى بـــالـــرصـــاص يـــعـــد
ة جـنائـية يحـاسب علـيها جر
الـــقـــانـــون الـــعـــراقي والـــدولي
فـعلـيه يجب مـن ذوي الضـحايا
اقامـة الـدعـاوى من خالل فـريق
عـمل من احملامـ حتدده نـقابة
ـثـلـ احملـامـ الـعــراقـيـ و
ـرجعيـة للدفـاع عن حقوق عن ا
الضـحـايـا وعلى االدعـاء الـعام
الـقـيـام بـدوره بـتـوجـيه االتـهام
الـى مـن اصــــــــــــــدر االوامـــــــــــــر
بــاســتــخــدام الـرصــاص احلي.
ويطلب من القـائد العام للقوات
ـسـؤول عن ـسلـحـة تـقد ا ا
ذلـك واذا لم يــــــقم الــــــقـــــضـــــاء
سؤوليته على نقابة العراقي 
احملــامــ والـــقــوى الــوطــنــيــة
االخـرى رفـعـهـا حملـكـمـة الـعـدل
الــدولــيــة في الهــاي بـوصــفــهـا
جــــــــرائم ارتـــــــــكــــــــبت جتــــــــاه
االنــــســــانـــيــــة. ان مــــطـــالــــبـــة
تـظاهـرين رئيس اجلـمهـورية ا
ـسؤوليـته كونه حامي لـلقيام 
الـــدســتــور التـــخــاذ االجــراءات
شروعة بأزالة سلطة االحزاب ا
والـكــتل الـســيـاســيـة الــفـاسـدة
وحتـــقــيـق بـــرنــامـج مـــتــكـــامل
لالصالح والــتــغـيــيــر من خالل
الـتـوجه الـسـيـاسي الـدسـتوري
بـدعــوة رئـيس الـوزراء بـتـقـد
ـان وفق اسـتــقـالــته وحل الـبــر
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 بغداد

ـادة  81من دســتـور ســيـاقــات ا
الـــعــراق لــعــام  2005وتــكــلــيف
شـــخـــصــيـه وطــنـــيـــة من خــارج
االحـــزاب والــــكــــتـل الــــفــــاســـدة
لتـشكيل حكـومة انتقـالية تشرف
عـلى اقــامــة انـتــخـابــات مـبــكـرة
والــتي جتـري بـعـد شـهـرين كـمـا

حددها الدستور. 
 «—«d  W eŠ

ـان ان اتــخــاذ احلـكــومــة والـبــر
ــعــاجلـة بــعض حــزمــة قــرارات 
ـــتــظــاهـــرين لــغــرض مـــطــالب ا
احـتـوائهـا يـعد جـرعـات مسـكـنة
ومعاجلات وقتية النها اقتصرت
عـــــلـى الـــــنــــــتـــــائـج ولم تـالمس
االسباب احلقيـقيه والتي تمثلت
في ســـلـــطــــة االحـــزاب والـــكـــتل
الــســـيـــاســـيــة الـــفـــاســدة الـــتي
تـقـاسـمت الـسـلـطـات وفق نـظـام

احملاصصة احلزبية.
 فـــاالصـــوات الــتـي تــقـف بــوجه
التـغيـيـر حتت حجـة انهـا جاءت
ـكن تـغيـيـرها بـاالنتـخـابات وال
النـــهـــا مـــقـــدســـة شـــرعـــيـــتـــهـــا
االنتخابات والدستور كما تدعي
يجب ان تـدرك حقيـقة ان الشعب
هـو مـصـدر الـسـلـطـات وانـهـا قد
ـيـثـاق والـعـقـد بـيـنـهـا اخـلت بــا
وبـ الـشـعب واصـبح وجـودهـا
يـهــدد حـريــة االكـثـريــة فـمن حق
الــشــعب ازالــة ســلــطــة االقــلــيــة
االحـــزاب والـــكـــتل الـــتي حتـــكم
بـأسم االغــلـبـيـة الـشـعب وان اي
تــــــراجع عـن هــــــذه االجــــــراءات
ســيــؤدي الى الـنــكــوص ويـفــقـد

االفراد حريتهم وحقوقهم.
حتـيــة اكــبــار واجالل لــلــشــبـاب

تظاهرين معهم. وكافة ا
 تــغـمـد الـلـه بـرحـمـتـه الـواسـعـة
الشهـداء واسكنهم فـسيح جنانه
والهم ذويـهم الـصـبر والـسـلوان
التراجع الى االمام لنعيد العراق
الـى االيــادي االمـــيـــنــة ونـــعـــيــد
ـة ونـحـقق احلـيـاة احلـرة الـكـر
استـقالالً كامالً لـوطنـنا احلـبيب
الـذي دنسـته قوى الـشر والظالم
طــوال عـهـود قـاسـيه مـرت وكـمـا
قال الشاعر ابو القاسم الشابي 
اذا الشعب يـوماً اراد احلياة فال

بد ان يستجيب القدر. 

tOCH²M0 VFA « q²  ‰ULŽ_ W×¹dB « W½«œù« bFÐ

¨ ÂuKE*« …dB½Ë VFAK  —UB²½ô« bFÐË ¨ WOM _« tð«u Ë

UOKF « WOFłd*« Y¹bŠ ÊU √ ¨ 5Þö « ÿUŽË ‰uI¹ «–U

»UD)« WG  Ê√ Â√ ø r U×K  Î«dB²M  Â√ ø Îô“UG  ÎUM¼«b

ø l{«u²*« ¡«œ_« s  j «Ë WLIM « vKŽ ‰bð ô

ôË WE×K « bO Ë fO  ÂuO « ‚«dF « tł«u¹ U  Ê√ lDI UÐË

¨ qAH « s   «uMÝ ÃU²½ u¼ qÐ ¨ WLzUI « W uJ(« lOM

XÐÒd  ¨ W³ UF²   U uJŠ ÂUDŠË ¨ œU H « s  r «d² Ë

¨ ¡uHJ « XB √Ë qýUH «  bL²Ž«Ë t¹eM «  bFÐ√Ë bÝUH «

vF ¹ VFý q  d¹c×²  »dC¹ ÎôU¦  ‚«dF « «bſ v²Š

¡UB ≈ bBIÐ q{UM¹Ë WOÞ«dI1bK  lKD²¹Ë W¹d×K

Æ …UGD «

¡«bNA « s  5Ð«d  ‚«dF « VFý Âb Ë ÊUOKG « d−Hð

nÝôUÐ —u²Ýb « w UŠ W¹—uNL'« fOz— vH² « s¹c «

ÂUE½ s  UJýË ¨r¼—Ëb  ‚e  Íc « ’U d « vKŽ

…dDOÝ V³ Ð WDK « w  wÝUO « ·«d×½ô«Ë WB U;«

Êu½U  v « WłU×Ð œö³ « Ê«Ë WOÝUO « q²J «Ë »«eŠô«

tKI² Ë WN¹e½  UÐU ²½« tO{uH Ë ‰œUŽ  UÐU ²½«

w² « t²O ËR  ÎUOÝU½ Á¡uÐu*« »«eŠ_« WDKÝ  sŽ …bOFÐ

q¦2 sÞu « e — W Ëb « fOz—π∑ …œU*UÐ —u²Ýb « U¼œbŠ

¨—u²Ýb UÐ Â«e² ô« ÊUL{ vKŽ dN ¹Ë œö³ « …œUOÝ

W öÝË tðbŠË W½UO Ë ‚«dF « ‰öI²Ý« vKŽ tE U;«Ë

  Æ  —u²Ýb « ÂUJŠô ÎUI Ë tO{«—√


