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ـــنــــاضـــلـــ ـــعــــروف ان ا  من ا
الــوطـنـيــ الـذين يـنــاضـلـون من
أجل قـضـايـا وطـنهـم وشـعبـهم ال
يــــرجـــون أجـــراً أو عـــرفـــانـــا عن
نضالهم فـهم يقومون بذلك بدافع
وطـنـي حـقـيــقي يـدفــعـهم في ذلك
ضـــــــمــــــيــــــرهم احلـي وروحــــــهم
الـــوطـــنــيـــة وحــبـــهم لـــشــعـــبــهم
ووطــنـهـم وهـذا هــو حـال جــمـيع
ـنـاضـلـ واجملـاهـدين عـلى مـر ا
ـعروف الـعـصور واألزمـنـة ومن ا
أيــــضـــاً ان مـن يـــطــــلب أجـــراً أو
مـكافئـة جزاء نـضاله يـكون أشبه
ـرتـزقـة الـذين يـنـفـذون أعـمـاال بـا
ويــخـوضـون مــعـارك لـقــاء مـبـالغ
مــعــيــنــة أو مــكـاسـب أخـرى وفي
الــتــاريخ احلــديث فــان الــزعــمـاء
الوطنيـ الذين ناضلوا من أجل
اســتـــقالل بــلــدانــهـم وتــخــلــيص
شعوبـهم من االستعـمار وقارعوا
ـستـعـمـرين وحتـملـوا االعـتـقال ا
والــســـجن والـــتــعـــذيب كــان ذلك
بدافع حب الـوطن وإنقـاذ الشعب
والتضحية في سـبيلهما فلم يكن
جمال عبد الناصر ورفاقه يبغون
ـكــافـئـات عـنـدمـا فـجـروا ـال وا ا
ثورة 23 يـولـيـو 1952 في مـصـر
بـل كـان هــمــهم اســتــقالل بــلـدهم
والــنــهـوض به وخــدمــة شـعــبـهم
وكــذا فـعـل الـزعــيم عــبــد الــكـر
قاسم ورفاقه من الضباط األحرار
عــنــدمــا فــجــروا ثـورة 14 تــمـوز
 1958كــــان هــــدفــــهم اســــتــــقالل
الــعــراق وتــخــلـيـص الـشــعب من
االسـتعـمـار والـتـبعـيـة وكـذا  كان
حـــال عـــمــر اخملـــتـــار واحلـــبــيب
بورقـيـبـة قـبلـهم وكـذلك كـان حال
مــــاو تــــسي تــــونـك و جــــيــــفـــارا
وكاسترو وهوشي منه ونيلسون
ن مـانـديال وغـيـرهم الـكثـيـرين 
ضــحـــوا وجـــاهـــدوا وحتـــمـــلــوا
ـــصـــاعـب في ســـبـــيل حتـــقـــيق ا
أهـــداف أوطـــانـــهم في الـــتـــحــرر
وإنـــقـــاذ شـــعـــوبـــهـم من الـــظـــلم
واالسـتـعـبـاد ولم يـفـكر كـل هؤالء

ـكـافـئـة أو منـصب أو وغـيـرهم 
جـــاه أو مــــال جـــراء نـــضــــالـــهم
ــقــدمـة وجــهــادهم ,ســقت هــذه ا
لكي اجلم سياسـيو عراق ما بعد
االحــتالل الــذين وضــعــوا نـصب
ــنــاصب أعــيــنــهم  الــســلــطــة وا
ـال والنفوذ قبل كل كاسب وا وا
شئ عــنــدمــا ســلــمـتــهـم أمــريــكـا
مــقـالــيــد األمــور في الــبالد بــعـد
االحــــتـالل مع الـــــعــــلـم إنـــــهم لم
يناضلوا ولم يشتركوا في عملية
إســقـاط الـنــظـام الـســابق فـالـذي
أسقط النظـام أمريكا وهم جاءوا
عــلى احلــاضـــر ومع ذلك فــهم لم
يــفـكـروا بـخـدمــة شـعـبـهم وبـنـاء
وطــنــهم وأعــمـاره ونــفض غــبـار
ســــــنــــــ احلــــــصــــــار واجلـــــور
واحلـــروب بل عـــلى الــعـــكس من
ذلـك فقـد خـانـوا الـشـعب والوطن
وســرقــوا أمــوال الـعــبــاد ثـروات
البالد وأشاعوا الدمار واحلروب
واالقــتـــتــال الـــطــائـــفي والـــفــقــر
واجلـــوع والــبـــطــالــة والـــفــســاد
والــســرقــات الــكــبــرى وأهــمــلـوا
تقـد أبـسط اخلـدمات لـشـعـبهم
ودمــــروا الـــــعــــلم والــــتـــــعــــلــــيم
والـصـنـاعة والـزراعـة واخلـدمات
الـصـحيـة وسـرقوا حـتى عـقارات
ـــواطـــنــ الـــدولـــة وعـــقـــارات ا
ونهبوا مـوازنات العراق وأموال
ـشــاريع وسـرقـوا نــفط الـعـراق ا
وفـرطــوا بـأرض الـوطـن ومـيـاهه
اإلقـــلـــيــمـــيـــة وســيـــســـوا الــدين
ـصـاحلـهم الشـخـصـية ووظفـوه 
واحلــزبــيــة وسـيــســوا الــقــضـاء
كــــذلـك وســــخــــروه خلــــدمــــتــــهم
ـي والـعـلـماء واغتـالـوا األكـاد
واألطـباء وهجًـروا من بقـي منهم
لــيُــفـــرغــوا الــعــراق من كــفــاءاته
ـهـنـيـة فـعم اخلـراب الـعـلـمـيـة وا
والــدمــار والــفــســاد والــســرقـات
والفوضى كل الـبالد وصدق قول
ـدني للعراق بعد ر احلاكم ا بر
االحـــــتـالل عــــنـــــدمـــــا ســـــئل عن
سـيــاسـيــو الـعــراق اجلـدد فــقـال

(إنــهم لــصــوص جــئــنــا بــهم من
الـشــارع) ولـهـذا لم يــكـتف هـؤالء
ـا قامـوا به من جرائم الـساسـة 
كبـرى  بـحق شـعـبنـا ووطـنـنا بل
عــمــدوا الـى اســتــغـالل نــفــوذهم
وسـلـطــتـهم لــتـشـريع قــوانـ مـا
انزل الله ومـا أنزلت بها األعراف
مـن ســـلـــطـــان فـــهي تـــخـــالف كل
األعــراف وكل قـــوانــ الـــســمــاء
واألرض كـــــــل ذلــــــك مـــــــن أجــــــل
كاسب زيد من ا احلصول على ا
غا واألموال والثروات ومن وا
عـيـبة واخملـجـلة هذه الـقـوانـ ا
قـانــون اخلـدمـة اجلــهـاديـة حـيث
ـهـجر اعتـبـروا بـقائـهم في دول ا
في أوربــا مــتـــنــعــمـــ مــرفــهــ
بـــعـــيــــدين عن قــــمع الـــســــلـــطـــة
وبــعــيـديـن عن احلـصــار اجلــائـر
الــذي عـانى مــنه أبــنــاء شـعــبــنـا
ســنـــ طــوال خـــدمـــة جــهـــاديــة
ألغـراض الـتقـاعـد وحصـلـوا على
مــرتــبــات تـقــاعــديــة عـالــيــة جـدا
ـوجب هذا الـقانون إضـافة الى
رواتـــبـــهم كـــوزراء ومـــســـؤولــ
ومـــوظـــفـــ ثم ســـنـــوا قـــانـــون
لـلسجـناء الـسيـاسي ومن خالل
ــزور في هــذا الــقــانــون أصــبح ا
عـهــد الـنـظـام الــسـابق والـسـارق
والــهـارب مـن اخلـدمــة اإللـزامــيـة
واجملــرم والـقــاتل كـلــهم ســجـنـاء
سـيـاسـيـ حـتى بـلـغت أعـدادهم
مــئـات اآلالف تـصـرف لـهم رواتب
كــبــيـرة إضــافــة الى رواتــبـهم ان
كـانــوا مـوظــفـ تـثــقل مـيــزانـيـة
الــدولــة كــمــا مــنح هــؤالء مــئــات
اليـ كـمـنـحـة مع قـطـعـة أرض ا
ســكـنـيــة ولـو كــانت هـذه األعـداد
الـكــبـيــرة كــلـهم ســيـاســيـ زمن
ــا بــقي الــنــظــام صــدام حــســ 
يوماً واحـداً والعراقيـون يعرفون
جــيــداً بــعـدم وجــود ســيــاســيـ
مـعـارض لـصـدام داخـل الـعراق
آنـــذاك والــــعـــجــــيب فـي قـــانـــون
الـســجــنـاء الــسـيــاســيـ انه من
يــــســــجن من شــــهــــر واحــــد الى

خـمـسـة أشــهـر له راتب تـقـاعـدي
باحلد األدنى وهـو أربعمائة ألف
ديـنار ومن يـسجن أكـثر من سـنة
له راتب ثـالثـــة أضــــعـــاف احلـــد
االدني مـن راتب الــــتــــقــــاعـــد أي
مـــلـــيـــون ومـــائــــتي ألف ديـــنـــار
ــعـتــقــلــة من الــنـســاء أقل من وا
شهر لها راتب تـقاعدي أربعمائة
ـعتـقلـة شهـر واحد ألف ديـنار وا
فــأكـــثــر لــهـــا حــقــوق الـــســجــ
الــســيـاسي يــعـنـي راتب مـلــيـون

ومائتي ألف دينار.
ومن حق الـعـراقــيـ أن يـسـألـوا
ـعـتـقـلـ األبـريـاء الـذين هل ان ا
اعـتـقـلتـهم الـقـوات األمـريـكـية أو
الـــقـــوات احلـــكـــومـــيــة وثـــبـــتت
بــــراءتـــهم ومــــنـــهم مـن بـــقي في
ـعـتـقل أشــهـر ومـنـهم  من بـقي ا
سـنـ ثم أطـلق سـراحـهم ومـنهم
ــــعـــتــــقل وأعـــداد مـن مـــات في ا
هــؤالء أكـــثــر من عــشــرات اآلالف
فــهل يــشــمــلــهـم هــذا الــقــانـون ?
فـروض ان القـانون طـبعـاً كال وا
الـذي يــشـرع يـجب أن يــشـمل كل
فـــئـــات الـــشـــعب الـــســـيـــاســـيـــة
ذهبية لكن والعرقية والدينية وا
هـــذا الـــقـــانـــون خـــاص ألحــزاب
الـسـلـطـة فـقط وال يـشـمل غـيـرهم
,الــــقــــانــــون اآلخــــر الــــذي أقـــره
السياسيون هو قانون محتجزي
رفـحـاء حـيـث مـنح هـؤالء رواتب
كبـيرة جـدا وبأثـر رجعي من عام
2006 والراتب يـشمل كل فرد من
عائـلـة احملـتجـز حـتى وان كـانوا
عــشـريـن فــهم يــأخــذون عـشــرين
راتب  في ســـابــقــة لم حتــدث في
أي بـلـد وفي أي قــانـون وشـمـلت
الـــرواتب حـــتى األطـــفــال الـــذين
ولدوا بـعد عام 1991 وهو الـعام
الذي هرب فيه جماعة رفحاء الى
الـــســـعـــوديــــة  فـــهـــذه الـــرواتب
العـالـيـة هي هـدر وسـرقـة ألموال
ــا أقــول فـان الــشـعـب وتـأكــيــدا 
ـتـقـاعـدين فـي إحدى رواتب كل ا
احملـافـظـات لـشـهـر واحـد  بـلـغت
(12) مـليـار دينـار في ح بـلغت
رواتـب معـتـقـلي رفـحـاء في نفس
احملــافـظــة و لــشــهــر واحـد فــقط
(86) ملـيار دينـار وباإلضافة الى
هـذه الـقـوانـ  تـشريـع قـانون
الـتقـاعد ألعـضاء مـجلس الـنواب
عـن خدمـة أربـعـة سـنـوات وحتى
وان لم يـبـلع الـعـضـو اخلـمـسـ
عاماَ من العمر في جتاوز صريح
وحد لقـانون اخلدمـة والتقـاعد ا
الذي يشترط فيمن يحال للتقاعد
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ان تـكون خـدمته الـفعـليـة خمـسة
عـشـر عـامـا وان يـكـون قـد جتاوز
اخلـمـسـ مـن عـمـره في حـ ان
ـدني والـعسـكـري الذي ـوظف ا ا
لديه خـدمـة خمـسـة عشـرعـاماً إال
شـهــر واحــد ال يـتم  مــنـحه راتب
تــــقــــاعــــدي وقــــبـل ذلك صــــدرت
قـوانـ مـنح من خاللـهـا أعـضـاء
اجلـــمــعــيــة الــوطــنــيــة والــوزراء
والـــــدرجـــــات اخلـــــاصـــــة رواتب
ن خــدم مـــنــهم أربع تـــقــاعــديـــة 
سـنــوات وبـعـضـهم حــتى تـسـعـة
شكـلة ان األحزاب التي أشهـر وا
تـــشــرع هـــذه الـــقــوانـــ أحــزاب
روض أنها تدعي أنها إسالمية ا
تــطــبـق الــشـــريــعــة بـــعــدالـــتــهــا
وسـموها فـوفق أي شـرع وقانون
ـسؤول راتب ـنح السـياسي وا
تـقــاعـدي خالفـاً لــقـوانـ الـدولـة
ـوحد ? ومـنـهـا قانـون الـتـقـاعـد ا
وكــــيف تـــضــــرب هـــذه األحـــزاب
اإلسـالمـيـة الــشـريــعـة والــقـانـون
عــرض احلــائط عــنــدمــا يــتــعــلق
ـصــاحلــهم الــشـخــصــيـة األمــر 

وبرواتبهم ? 
وأريد أن اسأل هؤالء السياسي
ـتـأسلـم هل قـام النـبي محـمد ا
ـــنح الـــصــحـــابــة األوائل (ص) 
الــذين جــاهـدوا حــقــاً ال كــجــهـاد
سياسيو العراق وضحوا بكل ما
ــلـكـون حــتى بـأنـفــسـهم خـدمـة
جـــــــهـــــــاديــــــة? وهـل مـــــــنح(ص)
ـهــاجــرين الى احلـبــشـة رواتب ا

كرواتب رفحاء ? 
وهل مـــنح اخلــلـــفــاء الـــراشــدين
الـــصــحــابــة والــتــابــعــ وحــتى
أبنائهم الـذين شاركوا في معارك
سلـم األولى ومعـارك محاربة ا
الـردة ومعـارك محـاربة  اخلوارج
خــدمــة جــهــاديــة وهم يــقــاتــلـون
ويـقــتــلـون ال مــتـنــعــمـ في دول
أوربا وغيـرها كحال سـياسيو ما
بــعــد االحـتـالل ? و من تـاريــخــنـا
احلـــديث نـــســـأل هل مـــنح عـــبــد
الــكــر قـــاسم أشــقـــائه وأقــاربه
راتب تــــقـــاعـــدي عـن خـــدمــــتـــهم
اجلـهادية  قـبل للـثورة ? لـقد بقي
شقيـقه عبد اللـطيف نائب ضابط
في الـقوة اجلويـة حتى لـم يرفعه
ـنـحه دار من درجـة واحـدة ولم 
الـتـي وزعـهــا عـلى الــعــسـكــريـ
والــــفــــقـــراء وهــــو الــــســــاكن في
نحه لك بيتاً ولم  اإليجار وال 
رتــبــة ضـــابط كــمــا فــعل ســاســة
اليوم ألبنائهم وأقاربهم وأعضاء
أحــزابـهم الــذين مــنـحـوهـم رتـبـة

ــانـي في الــعـــراق لم يــعــد الـــبــر
صـــاحلــا لـــتــطـــبـــيــقـــة اذ انــة لم
يـسـتـجب لـلتـطـورات الـسـيـاسـية
واالقــتـــصــاديــة واالجـــتــمـــاعــيــة
الـراهــنـة اضـافـة الـى الـتـحـديـات
الـتي جـاء بــهـا احملـتل االمـريـكي
عــنـدمـا اســقط الـنـظــام الـرئـاسي
الــســابق عـام 2003 وان الــنــظـام
ــــاني لـم يـــقــــدم احلـــلـــول الــــبـــر
ـا يـواجـهـة الـعراق من ـقـبولـة  ا
مــشــاكل قــومــيـة ومــذةبــيــة بــعـد
االحــــــتـالل وكــــــذلـك فــــــأن هــــــذا
الدسـتـور قد كـتب بـأيدي عـراقـية
ورؤى امــريــكـــيــة اســتـــعــمــاريــة
غـايتـها ابـقاء الـعراق دولـة قابـلة
لـلـتجـزئة في اي حلـظة وضـعيـفة
ومـهـد ألشـعال الـفـتـنـة واالقـتـتال
بــ مــكـونــات واطــيـاف الــشـعب
ـسـتـعـمـر الـعـراقـي فـكـيف وهـو ا
يــــضع حـــــلــــوال لــــدولـــــة خــــطط
الحـتاللـهـا وتـقـسـيـمـهـا مـنـذ عدة

عقود .
ـبـرر الـثــاني :- ظـهـرت مـشـاكل ا
كـثيـرة بـ السـلـطات الـتـنفـيـذية

امـا في النظـام الرئـاسي فيـتكون
من شــــخص واحــــد وهــــيــــئــــات

تنفيذية غير جماعية .
ـاني تـأخذ علـمـا ان الـنظـام الـبر
ـلكـيـة او اجلمـهـورية بة الـدول ا
على السواء اما النظام الرئاسي
فـيــكــون في الــدول اجلـمــهــوريـة
فقط . وان النـظام فيـهما فصل
بــ الـــســـلــطـــات ولـــكن بـــشــكل
مـــخـــتـــلف .انـــنـــا نـــرجح االخـــذ
بالنـظام الرئاسي ولـيس بالنظام
ــانـي في الــعـــراق بل وفي الــبـــر
الــدول الـعـربــيـة وبــالـذات الـدول
الــتـي خــطـط لــهـــا االســـتــعـــمــار
احلــــديث وبــــدعـم من الــــكــــيــــان
الصـهيوني لتـكون ساحـة اقتتال
وفـتـنـة وتـقـسـيم والـتي صـورهـا
بـانهـا دول ال يراعى فـيهـا حقوق
ـــقــراطـــيــة او االنـــســان او الـــد
حـقوق االقـلـيات كـذبا وزورا كـما
في (ســـوريــا ولـــيـــبــيـــا ومـــصــر
وتـونس والـيـمن) واما الـتـرجيح

بررات االتية :  يكمن في ا
ـــــبـــــرر االول :- ان الـــــنـــــظـــــام ا

االخــــتـالف االول :- ان اجلــــهــــة
الـتـنـفـيـذيـة (احلـكـومة  –مـجلس
ـاني الــوزراء) في الــنــظــام الــبــر
تـعتـمـد عـلى دعم االغـلـبـية داخل
اجملـالس التـشـريـعـية لـلـبـقاء في
ســدة احلــكم ولـتــمــريـر مــشـاريع
الــقــوانــ والــتــشــريـعــات الــتي
تقدمةا . امـا في النظام الرئاسي
فـاجلــهـة الـتـنـفـيـذيـة حتـتـاج الى
االغــلـبــيــة الــتــشـريــعــيــة لــتـدعم
مشـاريع الـقـوانـ والتـشـريـعات

التي يقدمةا الرئيس حصرا . 
االخـتالف الـثــاني :- في الـنـظـام
ـاني يـكـون انـتـخاب رئـيس الـبـر
احلــــكـــــومــــة (رئـــــيس الــــوزراء)
بواسـطـة الهـئـيات الـتـشريـعـية .
امـــــا في الـــــنــــظـــــام الــــرئـــــاسي
فـأنتـخـاب الرئـيس يكـون من قبل
الـــشــعب مــبــاشــرآ او عن طــريق
هـيئة انـتخابـية رئاسـية منـتخبة

من الشعب . 
االخـتـالف الثـالـث :- ان االنـظـمة
ـانــيـة تــتـكــون من هــيـئـات الــبـر
تـنـفيـذيـة جـمـاعيـة او مـشـتـركة .

الـــــرئـــــاسي يـــــقــــلـل من تـــــوزيع
ـركـز الـسـلـطــات االداريـة داخل ا
(الــــعــــاصــــمــــة) واحملــــافــــظـــات
كـمـجالس احملـافـظات او االقـاليم
التي اصبـحت عبئ على مـيزانية
الـــدولــة  ,من رواتب وحـــمــايــات
ــــــخــــــتــــــلف ــــــســــــؤولـــــ و ا
مـــســــتـــويـــاتــــهم وغـــيــــرهـــا من
ــصــاريف الــتـي ال مـوجـب لــهـا ا
اضافة لضعف السلطة التنفيذية
داخـل احملافـظـات ومـا تـظـهر من
مــشـــاكل وخالفــات بـــ ســلــطــة
ــــركـــــز وســـــلـــــطـــــة االقــــالـــــيم ا
واحملـــافـــظـــات واليـــخــــفى عـــلى
اجلـمـيع اخلالفـات الـتي حـصلت
ــركــز واقــلـــيم كــردســتــان بـــ ا
الـعـراق او مع محـافـظة الـبـصرة
الـــتي تـــطــالـب بــأنـــشـــاء اقـــلــيم
واعـــطــائـــةا نـــســـبــة من واردات
ـشـكالت مع الـنـفط وغـيـرةا من ا
مـــحــافـــظـــات اخــرى واالســـبــاب
مـتـعـددة وهي من نـتـائج الـنـظام
ــاني االحتــادي الــذي اقـره الــبــر

الدستور احلالي . 
امــــا مـــا يـــعـــاب عــــلى الـــنـــظـــام
الـــرئـــاسـي فـــهـــو وفـي الـــغـــالب
ســيــكـون مــدخال حلــكم شــمـولي
دكتاتوري يتم الـوصول الية عبر
قـراطية وخـير دليل االليـات الد
مــاكــان عــلــيـة الــنــظــام الــعـراقي
الـــســـابـق او االنـــظـــمـــة في دول

(مصر او ليبيا او اليمن) .
ومـهـما يـكن من حـال فـان النـظام
ــا يـحـدث االن الـرئــاسي ووفـقـا 
ـــهم ـــنـــقـــذ ا في الـــعـــراق هـــو ا
والــضـــروري لـــصـــيـــانـــة وحــدة
الــعــراق وفــرض الــنـظــام واالمن
واحلـــد مـن هـــيـــمـــنـــة وســـلـــطــة
االحزاب الكثـيرة التي اثرت على
سيادة العراق ووحدتة واضاعت
الــثــروة االقـــتــصــاديــة وان هــذه
ـــنــتـــةا عــلى االحــزاب تـــزداد ة
الساحة الـسياسية واالجـتماعية
ـا ادى ايضا الى واالقتـصادية 
ضعف السـلطة التنـفيذية وتردي
حالة االمن وفقدان االمان وزيادة
الـبطـالـة وتفـشي الفـساد االداري
في مـفاصل الـدولة ومـؤسسـاتها
اني بعد وكذلك ادى النـظام البـر
سـقـوط الـنــظـام الـسـابق وتـدخل
االحــــتالل االمــــريـــكي فـي كـــافـــة
مـــــفـــــاصل الـــــدولـــــة الى تـــــدني
ـعاشي الغـلب شرائح ـستوى ا ا
ـواطـنـ وكـذلك ادى ةذا احلال ا

والتـشـريعـيـة والقـضـائيـة حتول
دون الــــفـــصـل احلـــقــــيــــقي بـــ
السلطات وكذلك تعطيل القوان
الـــتي تــــصـــدرهـــا الــــســـلـــطـــات
الــــتــــنــــفــــيــــذيــــة وذلك بــــســــبب
ــســاومـات داخل االخـتـالفـات وا
ـان اضـافـة الى وجـود قـبـة الـبــر
تدخالت كثيرة وتأثيرات متعددة
على الـسلـطـة القـضـائيـة من قبل
السلطت التشريعية والتنفيذية
ا جعل الـسلطة القـضائية غير
مـسـتـقـلـة من الـنـاحـيـة الـعـمـلـيـة
وبالذات ما يتعـلق منها بالفساد
ــــــالـي لالشــــــخـــــاص االداري وا
تنفذين في السـلطة التشريعية ا
او الـتـنفـيـذيـة الذي ادى ذلك الى
عدم اسـتـقرار الـنـظام الـسـياسي
في الـــعـــراق وزيــــادة مـــشـــاكـــله
االقــتــصــاديــة بــالــرغم من حــجم

يزانية الكبير .  ا
ـبـرر الـثـالث :- ان الـرئـيس في ا
الــنـــظـــام الــرئـــاسي يـــعـــني انــة
منتخب مباشرة من الشعب وهو
الــذي يــحـــصل عـــلى االغــلـــبــيــة
ــطـلـقــة عن طـريـق االقـتـراع في ا
االنـتخـابـات الرئـاسيـة في البالد
ويـرى فــقــهـاء وانــصــار الـنــظـام
ــــثل الــــرئــــاسي ان الــــرئــــيس 
الـشــعب بـشـكل اكــبـر وهـو الـذي
فـاز بـأصـواتـه وفي الـعـراق وفي
ظل مـا يـعـانـيـة الـشعـب العـراقي
من توزيع السلطة ب الرئاسات
الــــثالث والــــذي ادى بـــدوره الى
ضـــــعف الـــــقـــــرار الــــصـــــادر من
الـســلـطـة الـتــنـفـيـذيــة وصـعـوبـة
ـركز لغياب تطبـيقة حتى داخل ا
ـركزيـة من جـهة وضـعف فرض ا
الـــعـــقـــوبـــات عـــلى االشـــخـــاص
ـسـيـئــ من جـهـة اخـرى ولـكل ا
ذلك مـردودات سلـبيـة كثـيرة ادت
الى ضـــــعف فــــرض الـــــقــــانــــون
وظهور سلـطة القبيـلة والعشيرة

بدال منة
ــبـرر الـرابع :- يــعـالج الــنـظـام ا
الـرئـاسي الــسـلـطـات الـثالثـة من
ــــوجـــودة الـــبــــيــــروقـــراطــــيـــة ا
واالجـــراءات الــروتــيـــنــيـــة الــتي
ـاني , يـعـاني مـنـةا الـنـظـام الـبر
ـــرســــومـــة وحتــــقـــيـق االةداف ا
للسـلطة التـنفيذيـة ويعطي زخما
وقوة لـتنفـيذ السـياسة الـداخلية
واخلـــارجـــيـــة وبـــرؤى مـــوحـــدة

وثابتة .
ــبـــرر اخلــامس :- ان الـــنــظــام ا
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عـمــيـد ولـواء وفــريق جـزافـاً ولم
يـعـطي شـقـيقـته الـتي تـسـكن في
بـيت مؤجر بـيت من الـتي وزعها
عـلى الــفـقـراء عـنـدمـا طـلـبت مـنه
ذلك مع الــعــلم انه نــفـسـه رئـيس
وزراء الـــعــــراق ووزيـــر الـــدفـــاع
يــســكـن في بــيت اســـتــأجــره من
الدولـة ويدفع إيـجاره شـهرياً من
راتـبه ولــقــد بـقـي عـبــد الــرحـمن
عارف رئيس اجلـمهورية األسبق
يــــســــكن في دور الــــضــــبـــاط في
الـــيـــرمـــوك وهـــو الـــبـــيت الـــذي
خــصــصه له عــبــد الــكــر قـاسم
بــعـد ان بـنى لــلـضـبــاط مـديـنـتي
زيـونــة والـيـرمــوك ووزعـهـا عـلى
ـسـتـحـقـ واسـتثـنى الـضـبـاط ا
عـــبـــد الــكـــر قــاسـم نــفـــسه من
الـتوزيـع ألنه غـيـر مـتـزوج وكون
عبد الـرحمن عارف ضابط كـبقية
ـستـحـق فـقـد حصل الضـبـاط ا
على هـذا البيت وبقـي يسكن فيه
وهــو رئـيس جــمـهـوريــة الـعـراق
ومــات وهــو في هــذا الـبــيت ولم
ـلك غـيـره أمـا كـان بـإمـكـانه ان
يــســتـولي عــلى أحــسن الـبــيـوت
وأرقـاهـا وهـو رئـيس جـمـهـوريـة
لــــكـــنـه لم يـــفــــعل ذلك ألنـه نـــزيه
ووطــــني وشــــريف وأمــــ عـــلى
أمـوال الدولـة الـتـي كانـت بـيده ,
وهـل مــنـح اجملــاهـــد نـــيــلـــســون
مــانــديال نــفـسه وأعــضــاء حـزبه
الـذين قــضـوا ثـلـثــ عـمـرهم في
الــســجـن خــدمــة جــهــاديــة وهــو
اجملــاهـد حـقــاً? وهل مـنـح نـفـسه
وأعــضــاء حــزبه وأقــاربه رواتب
تـقاعـديـة ?وهـل قتـل أو اغـتال أو
انــتــقـم أو حــتى هـــمش أعــضــاء
احلكـومـات السـابـقة  من األقـلـية
البـيـضاء الـتي انـتهـجت الـفصل
الـعنـصري و قـتلت وعـذبت أبناء
جــلــدتـه الــســود عــنــدمــا أصــبح

رئـيس جمهـورية جـنوب أفريـقيا
كال لقـد عفا عـنهم وقال عـلينا أن
ـاضـي  ونـعـمـل ونـبـني نــنـسي ا
ونطور ببـلدنا مجتـمع متآخ
وهل مــنح هـوشي مــيـنه الــزعـيم
الـفيتـنامي الذي هـزم الفرنـسي
ومن ثم األمـريـكان ووحـد فـيتـنام
اجلــنــوبـيــة والــشـمــالــيـة بــدولـة
واحــدة نـفــسه ومـقــاتـلــيه خـدمـة
جــهــاديـة وهــو الــذي أعــطى هـو
ورفـــاقه الـــوطـــنـــيــ لـــلـــجـــهــاد

والنضال معنى جديد وكبير.
 فــــمن أيـن جــــاء من يــــســــمــــون
أنـفـســهم بـسـاسـة عـراق مـا بـعـد
االحــــتالل بــــنـــظــــريـــة اخلــــدمـــة
اجلــــهـــاديــــة ومن أي شــــريــــعـــة
ومـنـهـاج استـقـوهـا وعن أي نبي
أو خليفـة أو ولي أو حاكم مسلم
نــزيـه أخــذوهـــا ومن أي قـــانــون
اسـتـمـدوهـا إنـهـا نـتـاج عـقـولـهم
ريضة التي اخلاوية ونفوسهم ا
جـــبـــلت عـــلـى اخلـــداع والـــكــذب
والـسـرقـة والــنـهب والـعـمل وفق
ـصــالح الــشـخــصـيـة األهــواء وا
بـــعـــيـــدا عـن مـــصـــالح الـــشـــعب
والــــوطن وكــــيف يــــســـمــــحـــون
ألنــفـســهم بـرواتـب تـقـاعــديـة عن
ســنـ قــضــوهـا في دول الــغـرب
مـنــعـمـ أسـمـوهـا سـنـ جـهـاد
وهـم لم يــــخـــدمــــوا بـــلــــدهم ولم
يعـيشوا مـعاناة شـعبهم ? وكيف
يستحقون رواتب تقاعدية أخرى
وهـم لم يــــخــــدمــــوا ســــوى أربع
ســـنـــوات وفق قـــانـــون مـــجـــلس
النـواب الـسـيئ الـصـيت  بـعد أن
نـهــبــوا فـيــهـا كـل أمـوال الــدولـة
كــــرواتـب لــــهم وحلــــمــــايــــاتــــهم
ومخصصات وإعانات ومكافئات
وعملـيات جتميل لـهم ولعوائلهم
ولـصرفيـات عجالتـهم ولصـفقات
مشبوهـة أموالها تكـفيهم وتكفي
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االحتــــادي وبــــالــــتــــالـي اصــــبح
مـجلس الـوزراء (رئـيس الوزراء)
فـيــة ةو الــذي يـتــرأس الــسـلــطـة
الـتــنـفــيــذيـة امــا مـنــصب رئـيس
اجلمةورية فهـو منصب تشريفي
فــــقـط .ومن خالل قــــراءة تــــاريخ
الـشعب الـعـراقي وطـبـيعـتـة فـهو
ذو طـــبـــيــــعـــة خـــاصــــة اثـــبـــتت
الـتـجارب انـة ال يـقاد اال من قـائد
شديـد الطبـاع قوي االرادة يحكم
ان بشكل مركزي مع مـراقبة البر
لــتــصــرفــاتــة ويــحــكم ضــمـن مـا
يـحـددة الـدسـتور فـي نـظام حـكم
رئاسي وخير دلـيل على ما نقول
أن االمــــام عـــــلـي بن ابي طـــــالب
(عـلـية الـسالم) اخلـلـيـفـة الـراشد
والـبـطل الــةمـام والـذي ةو نـفس
رسول اللـة (صلى اللة عـلية والة
وصـــحـــبـــة وســـلم) اتـــعـــبـــة ةذا
الــشــعب وقــال فــيــة مــا قــال امــا
احلـــجـــاج بـن يـــوسف الـــثـــقـــفي
الـــظـــالم فـــقــاد الـــعـــراق وفــرض
ســيــطــرتــة ونـــظــامــة بــالــبــطش

والقتل واالغراء .
لـقـد حـدد الـفـقـهـاء صـفـات مـةمـة
لــلــقـائــد الــنــاجح وهي احلــكــمـة
والشـجاعـة والقدرة في الـقيادة ,
ـبـادرة وقـوة الـذكـاء واجلــرأة وا
التأثـير على االخـرين (كاريزما) ,
الـصدق واالمـانة والـذكاء والـثقة
بـالــنـفس والــعـدل بــ الـرعــيـة ,
كـــفــوء ومــتـــعــلم . وغـــيــرهــا من
الصفات التي جتعل منة مناسبا

للقيادة .
عـــلــيـه وفي ظل ظـــروف الــعــراق
ــسـتــقــبـلــيــة والـتي احلــالــيـة وا
اصبحت مـجهولـة في ظل النظام
الدولي احلالي والصراعات التي
ستعـمر ورسم لها في جاء بهـا ا
نطقة العربية وخطط لسايكو- ا
ســـبــيـــكــوجــديـــدة جتــزء اجملــزء
وفرض هيمنة الكيان الصهيوني
في الـســاحـة الــعـربــيـة وضــمـان
امـنـة لـلـقـرن احلـادي والـعـشـرين
وفـــــرض االمــــر الــــواقـع وكــــذلك
تحدة (القطب سيطرة الواليات ا
االوحــد في الـعــالم حــالـيــا) عـلى
ثـروات الـدول الـعـربـيـة وبـالـذات
الـــنـــفط الـــعــربي واخلـــلـــيــجي .
وسنـذكر بعض الـقادة والرؤساء
اضي واحلالي الذين في القرن ا
قـادوا بـلدانـهم لـلـوحـدة والـتـقدم
واالزدهـــــار ووقـــــفــــــوا بـــــوجـــــة
االســتــعـــمــار الــغــربي وبــالــذات

الـى ضــعف الـــعــراق عـــســكـــريــا
وزيـــــــادة تـــــــدخـل دول اجلــــــوار
بـشــؤنــة الـداخــلـيــة وحــتى عـلى
ـــتـــعـــلق الــــقـــرار الـــســـيـــاسـي ا
بـسـيــاسـة الـعـراق اخلـارجـيـة او
االقـلـيمـية. عـليـة فال بد من نـظام
رئـاسي ولــيس نــظــامـا فــدرالــيـا
ـا قــالـة الــسـيـد احتــاديـا خالفــا 
رئـيس اجلمـهوريـة احملتـرم فؤاد
معصوم الذي قال (( اذا ما اتخذ
شـــــعـب الـــــعــــــراق قـــــرارا ضـــــد
ـشكلة الكردية لن الفدرالية فأن ا
حتل وقــد تــضـــطــر الى الــعــودة

للقتال)).
ان الـــنـــظـــام الـــرئـــاسـي اذا كــان
يـضـمن وحــدة الـعـراق وصـيـانـة
حــقــوق الــقــومــيــات واالقــلــيــات
ــــوجـــودة واالديــــان االخــــرى وا
اصـال في الــــعــــراق ومــــنــــذ زمن
ـيز سـحيق ووجـود قائـد عادل 
يـــقـــود الـــعــــراق الى بـــر االمـــان
ويــجـعل مــنه دولـة قــويـة ال فـرق
فــيــةا بــ مــواطن واخــر ال عـلى
الـــقـــومـــيـــة وال عـــلى الـــدين وان
االشـــخـــاص االكـــفـــاء هم الـــذين
يـتــولــون زمـام الــقــيــادة في هـذا
الـــبــــلـــد فال داعـي لـــدولــــة كـــتب
دسـتــورهـا دولــة مـحــتـلــة تـرغب
بتـمزيق هـذا الوطن وجعـلة دولة
ضـعيـفـة مقـابل الـدول االقـليـمـية
من جـــهــة واســـرائــيل مـن جــهــة
اخـــرى .اذا البــد من قـــائــد عــادل

يز. وحكيم و
ثانـيا .. العـراق بحاجـة الى قائد
ــيــز ...  البــد لــنــا من تــعــريف
الــقـيـادة كــمـا جـاءت عــلى لـسـان
بــعض اخملـــتــصـــ وةي تــعــني
((الـقـدرة عـلى حتـريك الـنـاس او
الـشـعب الى الـهـدف  ,وقـد يـكـون
ةدف الــقــائـد ســامــيـا ونــبـيال او

سيئا او سفيها.))
وقـد حـدد اغـلب اخملـتـصـ عـلى
ان الــنـــاس عـــلى ثالثـــة انــواع ,
ـئـة منـهم يـخرج قـائدا فواحـد با
وذو شــخــصــيــة جــذابــة وواحـد
ــئــة ايــضــا مــنــهم ال يــصــلح بـــا
ــئـة من لــلـقــيــادة والــبـاقـي من ا
ــمــكن ان يـكــون قــائـدا بــعـد ان ا
يتعـلم القيادة بالـشكل النظري و
الـعـمـلي في مـراكـز اعـداد الـقـادة
.ان مـــشـــكــــلـــة الـــعــــراق وبـــعـــد
االحــــتالل االمــــريـــكي وســــقـــوط
الــنــظــام الـبــائــد عـام 2003 اخـذ
ــاني دســتــورة بـــالــنــظــام الـــبــر

امـريكـا وبريـطانـيا وفـرنسا ومن
ثم اصـبـحــوا رمـوزا يـقـتـدى بـةم
ـثــال ال احلـصـر .وعــلى سـبــيل ا
الــرئـيس الــيـوغــسالفي الــسـابق
جوزيف بـروس تيتـو او الرئيس
الــــةنـــدي الــــســــابق غــــانـــدي او
الرئيس نةرو ثم الرئيس الكوبي
فــــيـــدل كـــاســــتـــرو او الــــرئـــيس
االفريقي نيـلسون مانديال وكذلك
لليـن وستالـ والزعيم الراحل
عــبـــدالــكــر قــاسـم او الــرئــيس
جـمـال عـبـد الـنـاصـر اضـافـة الى
اشــخــاص وقـــيــاديــون كــان لــةم
دورا بـارزا في تـوحـيـد شـعـوبةم
طالبة بحقوقها هذه الشعوب وا
كـالـراحل مال مـصطـفى الـبرزاني
رمـز احلـركـة الكـرديـة في الـعراق
واالمام اخلـميـني في ايران الذي
قــهــر احلـكم الــبــهــلـوي الــفــاسـد
وجــــعل من ايــــران دولـــة قــــويـــة
ومــتـــقـــدمـــة في كـــافـــة اجملــاالت
ونــــــاهــــــضـت االســــــتــــــعــــــمـــــار
والـصـةيـونـيـة ومدت الـعـون الى
حـــركـــات الـــتـــحــــرر في الـــعـــالم
نـظمـات الفـلسـطيـنية وبالـذات ا
ومنـظمات حتـررية اخرى .اذا ...
البــد لــنــا من قــائــد تــتــوفــر فــيـة
صفات الـقيادة الـتي ذكرناها ....
يــــوحـــــد الــــعـــــراق ويــــرسـم لــــة
مـــســـتـــقـــبال زاهـــرا يـــحـــمـي بــة
االجيال القادمة ويزرع فيةم حب
حب الـــــــوطن ,حب الـــــــعـــــــراق ,
الــــعـــروبــــة الـــدفــــاع عن االسالم
ــبـاد االنـسـانـيـة والـدفـاع عن ا
الـــســـامـــيـــة وذلك بـــعـــد تــفـــشي
اخلراب والـدمار والـفساد في كل
مفـاصل الـدولـة الـعراقـيـة وتـبوء
اشــخــاص لــسـدة الــقــيــادة غــيـر
ـا مـؤةلـ لـهـا الـذين تـسـبـبـوا 
نــراة الــيــوم من فــوضى وفــسـاد

اليحمد عقباها .
ـؤامـرة التي لـيـعـلم اجلمـيع ان ا
يـقـودهـا الـصـهـايـنـة واالمـريـكان
والـــرجـــعـــيـــة الــــعـــربـــيـــة الـــتي
ــتــطـرف تــسـانــدهم في الــفــكـر ا
وتـمـول مشـاريعـهم االستـعمـارية
ـال الـوفـيـر غـايـتـهـا اصبـحت بـا
مــعـروفــة وقـد بــيـنـاهــا في صـدر

هذا البحث.
من كل مـــا تــقـــدم نــرى انـــة البــد
لـلـعـراق من دسـتـور جـديـد نـظام
احلكم فيـة رئاسي والبد من قائد
ـيـز شجـاع وعـادل يعـزز وحدة
العراق ويقودة الى بر االمان ...

أبـنـائـهـم وحـتى أحـفـادهم  ,ومن
أي قــانـون وشــريــعــة اســتــمـدوا
قانون رفحاء  الغير عادل والغير
مـــنـــطــقـي والــذي كـــلف ويـــكــلف
خــزيــنــة الــدولــة شــهــريــاً مــئـات
ــلــيــارات من الــدنــانــيــر تـكــفي ا
كــرواتب لــكل الــعــراقــيـ الــذين
ليس لديهم راتب  واحلال نفسه
يــــنــــطـــــبق عــــلـى الــــســــجــــنــــاء
الــســيــاســيــ الــذين يــشــكل 90
ـزورين وغـيـر ـئـة مــنـهم من ا بـا
الـسـيـاسـيـ  فـهـو اآلخـر تـبـذيـر
ألمـوال الــدولـة والـشــعب ويـجب
ـشمـول ـلفـات ا إعادة الـنظـر 
بـهـذا الـقـانـون ثم هل يـوجـد في
دول الــعـالـم اخملـتــلـفــة في شـرق
الكرة األرضـية وغربهـا وشمالها
وجـنـوبـهــا مـوظـفـ يــسـتـلـمـون
ثـالث رواتب وآخـرين يـسـتـلـمون

راتب في الشهر الواحد ? 
نعم هذا يـحصل في العراق وهل
يـــوجــد فـي كل الـــعــالـم وزيــر أو
مـــوظف بــدرجـــة خــاصـــة وغــيــر
خـاصة يـستـلم راتب عن وظيـفته
احلالية التي يعمل فيها ويستلم
في نـفس الـوقـت راتب تـقـاعدي ?
أجـيبـونـا يـا حكـومـتـنا الـرشـيدة
ويا أحزابهـا اإلسالمية اجمليدة ,
تعارف عليه في كل الدول ومن ا
ان أي قـانـون يـتم تـشـريـعه يجب
أن يـــتــوافق مع دســتــور الــدولــة
أوالً ويـــــجب أال يـــــتـــــعـــــارض و
عـمول بـها ثـانياً وان الـقوانـ ا
يـــــتــــمــــاشـى وظــــروف الـــــبــــلــــد
الـــســـيـــاســـيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة
واالجــتـمــاعــيـة وحــتى الــديـنــيـة
ثــالـثــاً وان ال يــسـبـب بـخــســائـر
مــاديـــة كــبـــيــرة لـــلــدولـــة تــرهق
مـيـزانـيـتـهـا وتـعـطـل مـشـاريـعـها
رابعاً فأين قوان ساسة العراق

من هذه الثوابت ?
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