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فـي شـهــر تــمــوز من عـام 2019
ســيـخــرج مـواطـن من الـبــصـرة
ظــهــرا تــخــرج روحه من احلــر
الالهب درجـة احلـرارة تـقـتـرب
من 55ْ ْ !!  يــــريـــد أن يــــصـــرخ
ـرآة ال كـهـرباء حـتى في وجه ا
في احلي وبـالـكاد أمَّنَ لـعائـلته
(مـيـاها مـعـدنـية تـكـفي لـيوم أو
) استدان ثـمنهـا يشربون اثنـ
ياه عـلى حرها!! لكـنها ليست ا
من (الـــنـــوع الــفـــايـــروسي) في
حنفية البيت تلك التي تسببت
بـــــذهــــاب آالف من الـــــبــــصــــرة
لـلـمــسـتـشـفـيـات يـصـيـحـون ألم

البطن.
ـــشـــهــد كـــان في ?2018 هـــذا ا
اضـطرب له الـناس وتـظاهروا
واضـطــرب مـعـهم الـعـراق فـهل

سيتكرر في 2019.
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وصل في عام مواطن آخر من ا
2019 يـريــد أن يـنــهي مـعــامـلـة
حكومية لتعويض أضرار بيته
إنه حــزين عـلـى بـيــته كــمـا أنه
هو وابـنه اخلريج عـاطلون عن
العـمل كان قد فصل تـعسفا من
وظيـفته ألسبـاب مجهـولة مثله
كـــمــــثل آالف غـــيــــره وعـــدوهم
بـعــودتـهم جــمـيــعـا لـلــوظـائف

وحتى اآلن ال جديد.
ــديــنــة وهــو يــتـــحــســر عــلـى ا
ـــة الــنـــازلــة في األرض الــقــد
كــومـة من طـابــوق ودمـوع لـقـد
مــر عـــام وأنــقـــاضــهــا بـــاقــيــة

مــحـــلــهــا فال هم عــوضــوه وال
عـــمـــروا مــــديـــنـــتـه ويـــنـــقص
بـــرؤيــتـــهــا مـــهــدمـــة  األمل في
عــقــول وأحـالم الــنــاس ويــدب
الـيـأس كـان هـذا في 2018 هل

سيكون في 2019.
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يقود صاحب عائلة أبنائه نحو
مــعـامــلـة حـكــومـيــة في بـغـداد
وهــو فـي عــز احلـــر ال كــراسي
لـلجـلوس في الدائـرة الرسـمية
وال مـاء لـلشـرب والشـمس على
الـرأس تـوشك أن تـوقع فـيه داء

(الضربة الشمسية)
ولـــيس ثـــمــة تـــبــريـــد أو حــتى
مـروحة كهـربائـية تعـ الناس
وال إشـارات لـذوي اإلعـاقـة ألمه
الــتي ال تـــقــوى عــلـى احلــركــة

وطابور ال يكاد ينتهي!! 
ومـن شــــبــــاك إلى شــــبــــاك إلى
شــبـــاك ومع كل شـــبــاك يـــقــال:
ورقـــة نــاقـــصـــة وصــورة غـــيــر
واضحـة واخلتم اليظـهر عد من

جديد!!
يخـرج ليـشرب الـشاي ويـشكي
هــمـه ووجـــهه األســـمــر يـــصب
عـــــرقــــا وبــــائـع شــــاي خــــارج
الـــبــنــايــة يــقـــول له ; (عــيــوني
أمـشـيــلك إيـاهـا بــسـاعـة وحـدة

قسوم). وادفع ا
كــان ذلك تـــمــامــا في 2018 هل

سيكون في 2019.
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يـجـلس مـجـمـوعـة من الـشـباب
عــــاطـــــلــــون عن الــــعـــــمل وهم

خريـجون جـامـعيـون غاضـبون
غــارقـون في الـيـأس يـنـتـظـرون
رحـمـة الـقدر يـقـولـون: نـريد أن
نهاجر لم يعد العراق مكانا لنا

لقد نهبونا وسرقونا!! 
يـقـول له صـديـقه: جـواز الـسـفر
العراقي أسـوأ جواز في العالم
كان وزير خارجيتنا يهتم (بعلم
الـــــكالم) ونـــــسي عـــــلم (جــــواز
الـســفـر) يــقـول آخـر: الــوظـائف
لألحـزاب وللواسـطات وراء كل
وظــيــفــة واســطــة!! أو رشـاوي
وهم يـــحــدقـــون في هـــواتـــفــهم

النقالة.
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انـظــر مـاذا كــتب فالن في فـيس
بوك وهذا بث مبـاشر لصديقنا
الذي هـاجر أوربا لـنستمع إلى

ما يقوله: 
يــجـدون أن الـهـواتـف ال تـلـتـقط
الـبث وتــتـقــطع الـشــبـكــة  فـمـا
زالت الــتـقــنـيــة أو الـشـبــكـة من
اجلـيل الـثـالث وضــعـيـفـة جـدا
بــيــنــمــا دول الــعــالم تــدخل في
اجلـيل اخلـامس والشـبـكة ومع
ضـعفها تـكلف جيـوبهم الشيء

الكثير.
هل ســـيــعــاد احلـــوار ذاته عــام

.2019
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فـي مـديــنـة الــصـدر خــمـســيـني
يـــعـــمـل حـــمـــاال أمـه أصـــيـــبت
ـــرض اخلـــبـــيث ذهب لـــكل بــا
مـسـتشـفـيات بـغـداد فال فـائدة
قـالوا له إلى الـهنـد أو تركـيا أو

األردن وهـذا يــكـلـفك حتـويـشـة
الـــعــمــر !! واحلـــكــومــة ووزارة

الصحة ال ترد عليه.
ـــنـــة ويـــســـرة ذهب يـــركض 
لـوزارة الـصــحـة كـتـب لـرئـيس
الـوزراء ذهب جمللس الـعشـيرة
يــسـتــعـطــفــهم شـاهــد كـامــيـرا
لــــتــــلــــفــــزيــــون يــــتــــحــــدث مع
واطن فصاح وبكى وأبكى ا
والـنــتـجــيـة !! ضــاعت مـنه أمه

رحمها الله
هل سيكون ذلك في 2019

ومــثـلــهـا أم خــطف ابـنــهـا يـوم
حتـــريـــر مـــدن االنـــبــار حتـــمل
صـــورتـه وتــــركض بــــهـــا لــــكل
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عمان

مــســؤول أم أخــرى ولــدهــا في
احلــشــد أصـــيب بــجــروح ولم
يــتــذكــروا عـالجه وجــنــدي في
الــبــشــمــركـــة لم يــحــصل عــلى
راتـــبـه مـــنـــذ شـــهـــور بـــســـبب
خـالفــات ســيــاســـيــة وعــائالت
يــنــظــرون لــصـــفــوف أبــنــائــهم
درسـة تـكـاد تـسقط مـكـتـظـة وا
ومــظـاهـرة ألطـبـاء يـخـافـون من
ـكن أن الـفــصل الـعـشـائـري و

استمر أللف حالة.
ـكن أن ومن هــذه الـيـومــيـات 
نـرى أو نقـيس جناح عـادل عبد
ــهـــدي في ســنــته األولى ألنه ا
وكــلــمـا نــزل لـلــشــارع وصـحح

وإبعاده عن الواليـة الثانية بعد ان
أصـــبـح هــــو األقــــرب إلــــيــــهـــا وال
يـنــافــسه قــبل هــذه اجلـلــســة أحـد
ثابـة القشة التي فكانت اجلـلسة 
قـــصـــمت ظـــهـــر الــــبـــعـــيـــر حـــيث
ناوئة استغلتها األحزاب والكتل ا
ــتـضـررة من لــلـســيـد الـعــبـادي وا
سياساته لتسقيطه بعد ان اتهموه
هـو وحـكـومـته بـالـتـقـصيـر في حل
مشـاكل البـصرة خـصوصـا مشـكلة
مـيـاه الـشـرب ولم يـتـطـرق احد من
احلضور الـى األموال التي صرفت
شـاريع ماء الـبصـرة الكـبيـر وماء
اء وإدامة الفاو ومشـاريع حتلية ا
قناة البدعة التي سرقها الفاسدون
والـفاشلـون في احلكومـات احمللية
ــركــزيــة قـبـل وصـول الــعــبـادي وا
ــنـصــبه ولم يــتـطــرقــوا كـذلك الى
ـــشــــاريع وأمـــوال أمــــوال بـــاقـي ا
الـــبــــتـــرودوالر الــــتي لـم تـــصـــرف
لتطويـر البصرة بل سرقت من قبل
الـفاسدين الـذين هرب بعـضهم بها
خارج العراق والزال غـيرهم يتمتع
بـــهــا فـي الــداخل وهـم مــحـــمــيــ

بأحزابهم وكتلهم.
ؤامـرة انـطـلت على ـشكـلـة ان ا وا
اقــرب حـــلــفــاء الـــعــبـــادي حتــالف
سـائـرون والـســيـد الـصـدر بـالـذات
الــذي رفـع يــده عن دعم الـــعــبــادي
تـآمرون لـلواليـة الـثانـية وأقـنـعه ا
بـضرورة تـرشـيح شـخص مـسـتقل
ــنــصـب رئــيس الـــوزراء اجلــديــد
تـتـوافق عـلـيه الـكتل فـكـان اخـتـيار
دعوم من الكتل هدي ا عادل عبد ا
الـتـي اشـتـركت في مــهـزلـة جــلـسـة
ـــؤامـــرة وخالفـــا لــتـــوجـــيـــهــات ا
ــرجــعــيـة بــان اجملــرب ال يــجـرب ا
وهـو اجملرب أكـثر من مـرة وحتيط
به شـبـهـات سـرقـة مـصـرف الـزوية
,وكـان واضـحــاً من نـتـائـج جـلـسـة
مــجــلـس الــنــواب أنــهــا لم تــخــرج
بـنـتــائج واضـحـة ومــلـمـوسـة حلل
مــشـاكل الــبــصـرة لــكـنــهــا خـرجت
بنتيجة كـبيرة وهي إبعاد العبادي

وضــيق عــلـيــهــا وعــلى سـرقــاتــهـا
وفـــســادهــا وفــضح ارتــبــاطــاتــهــا
ـشـبـوهــة وال يـوجـد من يـنـافـسه ا
ـــدعـــوم من في هـــذا األمـــر وهــو ا
حتـــــالـــــفه (ســـــائــــرون)  الـــــقــــوي
وصـاحب الـعـدد األكـبـر من مـقـاعـد
مـجـلس الـنـواب ومـدعوم حـتى من
أحـزاب  كـتل أخـرى خـارج حتـالف
سـائــرون ومن شـرائـح واسـعـة من

أبناء الشعب.
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ولـألسف فـــقــد اســـتُـــدرج الــســـيــد
العبادي الى هـذه اجللسة وانطلت
ؤامـرة) علـيه وعلى هذه الـلعـبـة (ا

حلفائه خصوصاً السيد الصدر.
فــالـــغــايــة مـن حــضــور الـــعــبــادي
جللسة مجلس النواب لم تكن حلل
عروفة ة وا مشاكل الـبصرة القـد
لــلـــجــمـــيع وبـــالــذات ألهـــلـــنــا في
البصرة بل كانت لتسقيط العبادي
وســحب الـبــسـاط من حتـت قـدمـيه

الـزوبــعـة الـتـي أثـيـرت في جــلـسـة
ـنـاقـشـة مـجـلس الـنــواب الـسـابق 
ــضـطــربـة فـي مـديــنـة األوضــاع  ا
ــشـكــلـة الـبــصـرة وإيــجـاد حــلـول 
ـياه الـغـير صـاحلـة للـشـرب التي ا
واطـن تسـببت في تـسـمم آالف ا
ـشاكل ديـنة لم تـثار بـسبب ا في ا
الــتي تــعــاني مــنـهــا الــبــصـرة الن
ة وتراكـماتها مشـاكل البصـرة قد
ركزية معروفة سببها احلكومات ا
و احملـلــيـة الــسـابــقــة الـتي نــهـبت
أمــــــوال مــــــشـــــاريـع الــــــبــــــصـــــرة
وموازنـاتهـا وتقـاسمـها الـفاسدون
ـركـزية واحملـلـية في احلـكـومتـ ا
ــؤامـرة ان لــكـن هــذه الــزوبــعــة وا
صح الــقـــول كــانت مـــعــدة ســـلــفــاً
ومــخـــطط لــهــا بـــعــنــايـــة من قــبل
أحــزاب وكـتل ســيـاســيـة مـرتــبـطـة
بأجندات إقليمية ودولية أيقنت ان
العبادي في طريقه الى والية ثانية
وهـــو الــــذي ضـــرب مـــصـــاحلـــهـــا

عـن الــواليــة الــثــانـــيــة وكــان عــلى
الــعــبــادي تــفــويت الــفــرصـة عــلى
منـاوئيه ومـنـافسـيه وعدم حـضور
اجلــلــسـة الن نــتــائـجــهــا مـعــروفـة
وإرســـــــال وزراءه ذوي الــــــعالقــــــة
ـنـاقـشـة أوضـاع الـبـصرة بـدال من
حــضـــوره شــخــصـــيــاً  وتـــعــرضه
لتـهجم مـحـافظ البـصرة عـليه دون
ان يــــــــتـــــــم ردعـه ال مـن رئـــــــــيس
مــجـلس الــنــواب وال من الـعــبـادي
ـؤامـرة وهـكــذا انـطـلت الـلــعـبـة وا
على الــعبـادي وحلـفائه وابـعد عن

نصب رئيس الوزراء. الترشيح 
ــشــكــلـة  بــعــد جـلــســة مــجـلس وا
الــنــواب الـتي  انــتــخــاب رئـيس
اجلمـهوريـة فـيهـا ان ال احد تـطرق
الى الــكـتـلــة األكـبـر الـتـي حـددتـهـا
احملـكـمـة االحتـاديـة والـتي هي من
تـــــرشح رئــــيـس الــــوزراء من بــــ
أعــضــائـهــا ومن ثم يــكــلـفـه رئـيس
اجلمـهـورية لـتشـكـيل احلكـومة في

مخالفة دستورية واضحة حيث 
ـهــدي من قـبل كـلــيف عـادل عــبـد ا
رئـيس اجلـمـهـوريـة والـذي لم يـكن
مـرشح الـكـتـلـة األكـبـر فـأين ذهـبت
الـكـتـلـة األكـبـر وكـيف  تـغـلـيـفـها
وتمـييعـها وعدم الرجـوع إليها في
تـــرشــيح رئــيـس الــوزراء ?وهــكــذا
حـقـق أعـداء اإلصالح والــفـاسـدون
والــفــاشـلــون أهـدافــهم و إبــعـاد
الـعـبادي عن الـواليـة الـثانـيـة التي
كان قـد عقد الـعزم في حالة تـكليفه
بـــرئــــاســــة الــــوزراء عــــلى كــــشف
الــفـاســدين من كـبــار الـسـيــاسـيـ
خاللـهــا  ومـحــاسـبــتـهم فــأبـعـدوه
ـؤامـرة خــبـيـثــة لـيـســتـمـروا في
فـســادهم وســرقـاتــهم وخــيـانــتـهم

لشعبهم ووطنهم . 
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اآلن وبـــعـــد ان حـــقق الـــفـــاســدون
اء والفاشلون أهدافهم هل وصل ا
الصالح لـلشرب ألهلـنا في البصرة
أم ازدادت حــاالت الـتـســمم بـسـبب

لوثة ?  ياه ا ا
وهل حلت مشاكل الـبصرة الكبيرة
وخــصـــوصـــاً الــبـــطــالـــة والــفـــقــر
واجلــــــــوع  واألمــــــــراض وســـــــوء
اخلـــــــــدمــــــــات وفـــــــــقـــــــــدان األمن
ـيلـيـشـيات واالغـتـياالت وسـطـوة ا

والنزاعات العشائرية ? 
وهل تـوقـفت عـمــلـيـات سـرقـة نـفط
البصرة من قبل مليشيات األحزاب

تنفذة ?  ا
وهل اســتـعــيــدت الـســيــطــرة عـلى
مـــوانـئ الـــبــــصــــرة ومـــنــــافــــذهـــا
احلـدوديـة الـتي تــتـقـاسم أمـوالـهـا
ــتــنــفـذة ? وعــائــداتـهــا األحــزاب ا
تآمرون على أسئلة يجيب عـليها ا

الوطن والشعب.
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وكـأنــنــا في نــظـام وراثـي.. ويـضــاف الى ذلك مــنــاصب وزاريـة
قـراطي الـكردسـتاني سيـادية مـنـها (وزارة الـنفط) لـلـحزب الـد
(حـزب مــســعـود الــبــارزاني) واخـرى مـن الـوزارات والــدرجـات
اخلاصة كحـصتهم في احلكـومة االحتادية اضـافة الى الشروط
ـئــة تــخــصص لالقــلــيم صــرف رواتب الـتــالــيــة نــســبـة 17 بــا
ادة  140 من الدستور وعودة البيشمركة البيشمركه تطبيق ا
نـاطق الـتي تـتواجـد بـها سـابـقاً قـبل تـطبـيق عـملـيـة فرض الى ا
الـقـانـون وانك عـنــدمـا تـقـرأ الـشـروط تــشـعـر بـأن وفـد االحـزاب
الكـردية هـو من دوله اخرى خـارج سيـادة الدولـة العـراقيـة التي

اكد عليها دستور العراق لعام 2005.
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ـصــلــحـة الــوطـنــيــة حتـتم عــلى الــسـيــاســيـ وهم يــجـرون ان ا
حــوارات تــشــكــيل الــكـــتــلــة االكــبــر بــعــدم تــقــد اي تــنــازالت
ومسـاومـات تمس مـصـالح العـراق االكـبر عـلى حـساب تـشـكيل
الكتـلة االكـبر فـليس من حق اي واحـد ان يقـدم هذه الـتنازالت
فـمـا جــاء بـالـورقـة الــكـرديـة يـعــد بـاطل من الـنــاحـيـة الـقــانـونـيـة
الـدسـتـوريـة فـالـدسـتـور لم يـحـدد بـأن رئـيس جـمـهـوريـة الـعراق
كـــردي مـن حـــزب جـالل طـــلــــبـــانـي (حـــزب االحتــــاد الــــوطـــني
شمولة بها ناطق ا ادة 140 التعني ضم ا الكردستاني) وان ا
للتبعية الـكردية في االقليم فقانـون ادارة الدولة لم يسمح باقامة
اي اقـلــيم عــلى اسـاس عــنـصــري وطــائـفي ومــذهـبـي بل اعـطى
استـثـنـاء القـلـيم كـردستـان الـعـراق وضـمن حـدود مـاقبـل تاريخ
ادة 140 ناطق الواردة في ا 2003/4/9 فما عالقة االقليـم با
اما فيما يـتعلق برواتب الـبيشمركـة فالدستور يـؤكد بأنه اليجوز
ـسلحه كما جاء ذلك في اقامة مليشـيات خارج وداخل القوات ا
ا ان البيشمركة هي مليشيات..  ادة (9) الفقرة ب  و نص ا
ـقــراطي الـكــردســتـاني حــزب مـســعـود الــبـارزاني احلـزب الــد
وحزب االحتاد الوطـني الكردستـاني حزب جالل طلـباني فيجب

هيكلتها الن وجودها يشكل خرقاً دستورياً فاضحاً. 
ناصب واالمـوال لو كان نافـع وا طـالب وا انا ال استـكثر هـذه ا
ظلوم بل اقول لهم هنيئاً لكم يستفيد منها كرد العراق شعبنا ا
بل انــا واثق ومــتـأكــد بــأنـهــا ســتـذهـب جلـيــوب افــراد الـعــائــلـة
تنـفذة وهذه احلـالة تشـمل جميع االحزاب تسلـطة واحزابـها ا ا
شـارك في العملـية السيـاسية والتي شكـلت الطبقة والزعماء ا
نـاصب والـرواتب فهـذا الثراء الثـرية اجلـديدة كلـها مـن ارباب ا
حــصـل لــهم بـــطــرق غـــيـــر مــشـــروعــة وبـــالــرشـــوة واالخــتالس
ـال العـام واسـتـغالل ثـروة الـبالد ومن خالل واالسـتيـالء علـى ا
ـقراطـيتهـا واالنتـخابـات في تزويـرها والتالعب السيـاسة في د
بها فـالكل عرف مـاهي السـياسة ومـاهي لعـبة االنتـخابات ومن
خالل التـصويت وتـفويت قـانون االنـتخـابات والـتزويـر والتالعب

دون خوف من الله والشعب ومصلحة االمة. 
كن الـقـفز عـلـيهـا واخلالفات وخالصة الـقـول ان التـناقـضـات 
عارضـة وتبني كن جتاوزهـا من خالل قيام ثـنائيـة السلـطة وا
ـواطنة التي يـتساوى فيـها اجلميع برنامج وطني في بـناء دولة ا
والكل يسـاوي واحد غيـر قابل لـلقسـمة خلدمـة الوطن واالمة ال
لـتمـزيق الـوطن وضـيـاع االمـة في تـشـكـيل حـكـومـة مـحـاصـصة
تتقـاسم فيـها االحزاب الـطائـفية والـعنـصرية وزعـمائـها السـلطة

كما حصل في السنوات السابقة.

ـــســـــــار فـــإنه ســـــــيـــنــجح. ا
يـــكـــتب له الـــنـــجـــاح بـــعـــكس
شـاهد اخلمـسة وتبـعاتها في ا

أعاله!!
ابن البصرة عنده كهرباء وماء
ووظيـفة وال يـسمع أن اجمللس
ـســتــثـمــرين من احملــلي طــرد ا
مــيــدنـــته وهـــذا يــعــنـي بــديــة

اخلير 
ـوصل تـعـاد له وظـيـفته ابن ا
ويـعـوض عـن األضـرار وتـعـود
احلــيــاة بــالــتـدريـج لــلــمــديــنـة
ة الدوائر احلـكومية في القـد
بــغـداد تــبــدأ فـيــهــا احلـكــومـة
اإللكـترونـية وسـياسـة الشـباك

ـســبـقـة ــواعـيــد ا الــواحـد وا
تـأتي السـاعة الـعاشـرة في يوم
الثالثاء وتـستـلم معـاملـتك بعد

ساعة!! انتهينا.
ـسـتــشـفـيـات األمـراض كـذلك ا
ـــزمــنـــة وكـــبــار اخلـــطــيـــرة وا
ـواطـنـ الــعـراقـيـ وإعـادة ا
ريض معا االعتبار للطبيب وا
ومثلـها االهتـمام بالـتكنـلوجيا
وإعــادة عــمل وعــقـود شــبــكـات
ـا يــخـدم مـصـلـحـة االتـصـال 

واطن. الوطن وا
ـــكن أن أخـــتـــصـــرهـــا بــأن و
ـهدي يـجعل السـيد عـاد عـبد ا
دة 24 سـاعة نفـسه مـواطـنـا 
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شـهـد الـسـيـاسي الـعـراقي الـذي اعـقب االنـتـخـابات وانـا ارى ا
ـانـيـة االخـيـرة والتـي جرت في  2018/5/12التـي جهـلت البـر
ينها من شمالها حيث لم يدرك السياسيون عموماً والفائزون
منـهم خـصـوصاً اهـمـيـة هذه االنـتـخابـات وقـيـمة اسـتـحـقاقـاتـها
الـــقـــانــونـــيـــة رغم مـــاشـــبـــهـــا من تـــزويـــر وتالعب وطي اوراق
استمارات الـناخب ودفن عشرات االتـهامات معـها في صناديق
االقـتـراع الـتي احـتـرقـت ولـكن قـيـمـتـهـا تــبـقى قـائـمـة من خالل
معرفة تـداول نقل السلـطة وبالـطريقة وااللـية اللتـ حتققان امن
العراق ووحدته الوطنية ووفق مانص عـليه الدستور. ان عمليات
االثـرة والــتـفـرد مـن دون الـرجـوع الـى ارادة الـشـعـب في حـريـة
اختياره الذي يحقق ارادته في اختيار مرشحيه وتعميق الوعي
ـواطـنـة واحلفـاظ عـلى الـوحـدة الـوطـنـية الـوطني وتـثـبـيت مـبـدأ ا
تغييب الرادة النـاخب وتضييع لـعمليـة االنتخابـات التي مارسها

الشعب العراقي. 
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ـنحهم ان شعور بـعض السـياسيـ بأن وجـودهم في السلـطة 
حقـاً الـهـياً يـفـوق مقـيـاس االستـحـقـاقات الـقـانونـيـة في الـعمـلـية
االنتخابية امر مخالف لكل االعراف احملـلية واالقليمية والدولية
فـقــولـهم بـأبــديـة الــواليه (مـانــطـيـهــا) واعـتــكـافـهـم في (قـصـور)
ال احلوارات (وفنادق) اللقـاءات التي استحوذت علـيها سلطة ا
ا يريده هـذا الشعب الذي قدم نافع وغيبت الـرؤية احلقيقـية  وا
عـدد كــبـيــر من الــشـهــداء بـســبب فــشل الـســيـاســات اخلـاطــئـة
والفـاشلـة لهـذه الزمـرة من الـسيـاسيـ ان سيـاق االحداث كـما
ـشــهــد الـســيـاسـي يـدلل ان الــســيـاســيـ في واد يـظــهــر في ا
والـشــعب في واد اخـر فــمـتى تــكـون مــصـلـحــة اجلـمــاعـة فـوق
مصلحة الفرد ومصلحة االمه فوق مصلحة احلزب والقبيلة?  

ومتى يكون العراق االكبر فوق الكتلة االكبر? 
ومتى نرى كمـا قال االمام علـي (ع) االمة فوق مصـلحة القـبيلة
والعـقـيـدة فوق مـصـلـحة الـدنـيـا? ومتى يـكـون حـسم االمور وفق
بـاد التي جـاء بهـا الدسـتـور? فالـدستـور لم يحـدد في مواده ا
بأن يكون رئيس اجلـمهورية من الـكرد ويرشح من قبل االحزاب
ان سـني ويرشح من قبل االحزاب السنية الكردية ورئيس البر
ورئـــيس مـــجــلـس الــوزراء شـــيـــعي ويـــرشح مـن قــبـل االحــزاب
ا جاءت هذه التوصيفات من خالل التفاهمات ب الشيعية وا
زعماء االحـزاب والطوائف الـذي جاء بهـذا التوافق الـذي اسماه
الكاتب والصحفي كفاح محمود (باتفاق جنتل مان).. ويعد هذا
االتـفـاق الــبـوابـة الــكـبـيــرة لـلـمــحـاصـصــة احلـزبـيــة والـطـائــفـيـة
والعنصرية الـتي اشاعت الفساد في الـبالد والعباد وجعلت من

السلطة حاضنة للفاسدين ومالذ امن حلمايتهم. 
ـان ان يـغـادر لـقـد كـنــا نـأمل في هـذه الـدورة االنــتـخـابـيـة لــلـبـر
اجلمـيع مبـدأ احملاصـصة وتقـاسم السـلطه ولـكن ما تـسرب من
حـوارات الـكـتـل واالحـزاب الـسـيــاسـيـة يـؤكــد بـأن احملـاصـصـة
وتقاسم الـسلـطة اخذت الـصدارة في حـواراته مع فرض شروط
ـسـكـ تـقـاسم الـسـلـطــة بـصـيغ مـهـيـنـة لـكــرامـة هـذا الـشـعب ا
ولـلـوطـن.  فـلـقــد اصـرت (احلت) زوجــة الـرئــيس الـراحل جالل
طلـبـاني بـأن يـكون مـنـصب رئـيس جـمـهوريـة الـعـراق من حـصة
حـزب زوجـهــا (حـزب االحتـاد الـوطــني الـكــردسـتـاني) وهي من
ـنـصب ـرشـح الـذي يـضـمن مــصـاحلـهـا فـي ارث هـذا ا يـقـدم ا

يـــركـب الـــبـــاص ويــــجـــول في
الــــشـــوارع ويــــرى مــــا حـــصل
لــــلــــمــــدن من خــــراب وأزبـــال
وفـوضويـة وضـوضـاء بـصري

وسمعي وبيئي!
ــدة عــام وفــقـا ويــضع خــطــته 

لهذه الرحلة من يوم وليلة.
 بـــيـــنـــمـــا إذا بـــقي مـــشـــغــوال
بــفـلــســفـة احلــكم والــقــوانـ
وتـــــفـــــويض الـــــصـالحـــــيــــات
يـزانـيـة فـإنه سـيقع ومـداراة ا
في احلـفــرة ذاتـهـا وقـد نـسـمع
ـتـظـاهـرين في تـمـوز أصـوات ا
عـام 2019 والــبــقــيـة يــعــرفــهـا

واطنون. ا

ــادة الـثـالـثـة من قـانـون االحـوال ا
الشخصية عرفت الزواج :

1- عــقــد بـ رجل وإمــرأة حتل له
شـرعاً غـايته إنـشاء رابـطة احلـياة

شتركة والنسل. ا
2- إذا حتقق إنـعقـاد الزوجـية لزم
ـتـرتـبـة عـليه الـطرفـ أحـكـامـهـا ا

ح إنعقاده.
3- الوعد بالـزواج وقراءة الفاحتة

. واخلطبة ال تعتبر عقداً
4- ال يـــجـــوز الـــزواج بـــأكــثـــر من
واحـدة إال بإذن الـقـاضي ويشـترط
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إلعـــطـــاء اإلذن حتـــقـق الـــشـــرطــ
: التالي

 أ- أن تـكـون لـلـزوج كــفـايـة مـالـيـة
إلعالة أكثر من زوجة واحدة

ب- أن تـــكـــون هـــنـــاك مـــصـــلـــحــة
مشروعة.

5-  إذا خــــيـف عـــدم الــــعــــدل بـــ
الزوجـات فال يجـوز التـعدد ويـترك

تقدير ذلك للقاضي.
6- كل من أجـــرى عــقـــداً بــالــزواج
ـا ذكر في باكـثر من واحـدة خالفاً 
الـفـقـرت  4و  5يـعــاقب بـاحلـبس

مـدة ال تـزيد عل سـنـة أو بالـغـرامة
ــا ال يـزيــد عــلى مـائــة ديــنـار أو

بهما.
7- إستثـناء من أحكام الـفقرت 4
ـادة يــجـوز الـزواج و 5 من هــذه ا
ــراد بــأكــثــر من واحــدة إذا كــان ا

الزواج بها أرملة(
اثـار عقـد الزواج االلـكتـروني جدالً
بالـرغم من انه مـعمـول بهِ بالـعديد
مـن دول الـــعـــالـم ويـــتـــضــــمن ذلك
ــــــشــــــروع اطـالق اســــــتــــــمـــــارة ا
الكتـرونية في الـبوابة االلكـترونية

جملـــلس الــــقـــضـــاء االعــــلى الـــتي
تـتـضـمن ادخـال بـيـانـات الـراغـب
ـشروع بالـزواج والهـدف من هذا ا
حـسب مــا اشـار مــجـلس الــقـضـاء
االعـــلى هــــو تـــخـــفـــيـف الـــضـــغط

والزخم على احملاكم العراقية .
شروع اال ان البعض عارض هذا ا
السـبــاب مـتـعــددة من ضـمــنـهـا ان
عـقــد الـزواج االلــكـتـرونـي ال يـوفـر
لـلقـاضي سـماع االيـجـاب والقـبول
من قـبل العـاقـدين ألن مجـلس عـقد
الـزواج افتـراضي وليس صـحيـحاً
وكذلك ال يـتيح للـقاضي الـتأكد من
اهـلـيـة طـرفي عــقـد الـزواج وتـوفـر
الشروط الـقانونيـة النعقاده وال بد
هــنـا ان نـشـيـر الى شـروط انـعـقـاد
عـــقـــد الـــزواج حـــسب مـــا ورد في

قانون االحوال الشخصية:
الينعـقد عقد الـزواج إذا فقد شرطاً
من شــروط اإلنــعــقــاد أو الــصــحـة

بينة فيما يلي: ا
أ- إحتــــــاد مـــــجـــــلـس اإليـــــجـــــاب

والقبول.
ب- ســمــاع كل من الــعـاقــدين كالم
قصود اآلخر واستيـعابهمـا بأنه ا

منه عقد الزواج.
ج- موافقة القبول لإليجاب.

د- شــهــادة شــاهــدين مــتــمــتــعــ
بـاألهــلــيـة الــقــانــونـيــة عــلى عــقـد

الزواج.
هـ- أن يكون العقد غير معلق على

شرط أو حادثة غير محققة.
2- يــنـعــقـد الــزواج بـالــكـتــابـة من
ن يــريـــد أن يــتــزوجــهــا الـــغــائب 
بــشـرط أن تـقـرأ الـكـتـاب أو تـقـرؤه
على الشاهدين وتسمعهما عبارته
ونشهدهما عـلى أنها قبلت الزواج

منه.
ــــشــــروعـــة الــــتي 3- الـــشــــروط ا
تشـترط ضمن عـقد الزواج مـعتبرة

يجب اإليفاء بها.
4- لـلزوجـة طلب فـسخ العـقد عـند
ا اشترط ضمن عدم إيفاء الزوج 
عـقـد الـزواج. لـكن فـي احلـقـيـقة ان
الـعـقد ال يـتم عن طـريق االنـتـرنيت
ــا مــلىء االســتــمــارة فــقط مع وا
اخـذ مــوعـد مــحــدد لـكي يــتم امـام
كن ان القاضي الن عقد الزواج ال
يتم اال بتوقــــــــــيع من قبل قاضي
االحــــوال الــــشــــخــــصــــيــــة وهـــذه
االسـتـمـارة هي وسـيــلـة لـتـخـفـيف
الــــــزخـم احلـــــــاصل فـي احملـــــــاكم

وتنظيم عملها فقط .
{ محامية
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ثنى ا


