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_صوت مجلس النواب في جلسته
الـتي عـقـدت  بـتاريخ   5ك2019 1
عـلى الـقـانـون اجلـديـد للـمـفـوضـية
ستـقلة لالنتخابات والذي العليا ا
يـأتي كمـا يقـول اجمللس اسـتجـابة
تظاهـرين بضرورة تغيير طالب ا
فوضيـة التي تقاسمت مـناصبها ا
ـتنـفذة وفق احملـاصصة األحزاب ا
احلـزبـيـة والـطـائـفـيـة والـتي شـاب
عمـلها الـكثـير من عمـليات الـتزوير
والتـالعب بنـتائج االنـتخـابات  في
كـل الـدورات االنـتـخـابـيـة الـسـابـقة
خــصــوصــا انـــتــخــابـــات مــجــلس
الـنـواب لـلـدورة احلــالـيـة وتـضـمن
الـقانـون اجلديد بـعض الـتغـييرات
عــــلى الـــــقــــانــــون الــــقـــــد  لــــكن
ـنـتـفـضــ في سـوح االنـتـفـاضـة ا
رفــضـوا الــقــانــون اجلـديــد ألنه لم
يـرتــقي الـى مـطــالــبـهـم في إصـدار

ـفـوضيـة مـستـقـلة قـانـون يؤسس 
بــشــكل حــقــيــقي وغــيــر خــاضــعـة
لـلــمـحــاصـة وال لــسـيــطـرة أحـزاب
الــــــســــــلــــــطـــــة وأدرج أدنــــــاه أهم
الحظات على القانون اجلديد ا

ـفـوضـيـة اجلـديـد 1- ان مــجـلس ا
يـتــألف من خـمــسـة من قــضـاة من
الـصــنف األول يـخــتـارهم مــجـلس
الـقـضـاء األعـلى االحتـادي واثـنـان
من قضـاة الصـنف األول يخـتارهم
مـجـلس القـضـاء االحتـادي من ب
مرشح يـسميهم مـجلس القضاء
في إقــلــيم كــردســتــان واثــنــان من
أعـــــضــــاء مـــــجــــلـس الــــدولـــــة من
ــســتـشــارين يــخــتــارهم مــجـلس ا
الــقـضـاء األعــلى االحتـادي وواليـة
ــفـوضــ أربع ســنـوات مـجــلس ا
ــهــمــة عـلـى مـجــلس الحــظــة ا وا
ــفــوضــ اجلــديــد انه أوالُ الزال ا

يــعـــتـــمــد مـــبــدأ احملـــاصـــصــة في
ــــنــــاصـب وثــــانــــيــــا انـه أعــــطى ا
الــصالحـــيــات الـــكـــبــيـــرة جملــلس
الـقـضـاء األعلى فـي تعـيـ مـجلس
ــعــروف ان مــجـلس ــفـوضــ وا ا

الـــقــــضـــاء األعــــلى هــــو اآلخـــر 
تسـميته وتـعي رئيـسه وأعضاءه
وفـق احملـــــاصــــصـــــة احلـــــزبـــــيــــة
والـــطــائـــفــيـــة فـــكــيف ســـيــخـــتــار
اذا ال تشارك مفوض مسـتقل و
نقـابة احملام ومـنظمـات اجملتمع
ـــدني مـــثـال في تـــعــــيـــ بـــعض ا
أعـــضــــاء اجملــــلس من الــــقــــضـــاة
ـاذا حـصرت كل ـسـتقـلـ فعالً و ا
الـصالحــيـات في اخــتـيــار مـجـلس
ـــجـــلس الـــقـــضــاء ـــفــوضـــ   ا
األعـــــــــــــلـى.                             
2- ان القانون يـتعارض مع بعض

مواد الدستور.

ـــادة (12) عـــلى عـــدم 3- نـــصت ا
ــفــوضـ إال عـزل أو إقــالــة احـد ا
ـة مخلة بالشرف عند ارتكابه جر
أو اسـتـجـوابه في مـجـلس الـنواب
وهـذا يــعــني انه عــنـد ارتــكـاب أي
ـة أخـرى عـضـو في اجملـلس جلـر
ــــكـن إقــــالـــــته .                   ال 
ــادة (17) حــددت تـــقـــاعــد  4- وا
ــئـة) ـفـوضـ بـ (80 بـا مـجـلس ا
من رواتبهم ومـخصصـاتهم و هذا
ــفـــوضــيــات الـــراتب يـــشــمل كـل ا
الـسـابـقـة والـالحـقـة هـو مـا يـعادل
حـــوالي ســـتــة ماليـــ ديـــنــار عن
وظف الذي أربعـة سنـ خدمـة وا
لـــديه خــدمـــة ثالثــ ســـنــة راتــبه

التقاعدي أربعمائة إلف دينار.
ــــادة (18) عــــلى ان 5- وتـــــنص ا
ـفـوضـ هـو الـذي يـبت مــجـلس ا
في الــطــعــون الـتـي تـقــدم من قــبل
الـــكــتل والــســيـــاســيــ في حــالــة
حــدوث خـرق أو تالعـب بـالـنــتـائج
أو أيـة مــشــكـلــة أخــرى حتـدث في
العملـية االنتخابـية وهذا يعني ان
اجملــلـس هــو اخلــصم واحلــكم في

نفس الوق
 6- والقانون ال يختلف عن سابقه
في وجـود الــعـديـد من الـدوائـر في
ــفـوضــيـة وهي الــدائـرة اإلداريـة ا
الية والدائرة القانونية ودائرة وا
الــعــمــلـيــات ودائــرة اإلعالم ولــكل
دائــرة مــوظف بــدرجــة مــديــر عـام
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وفـي كل مــحــافــظـــة هــنــاك مــكــتب
يــديــره مـوظـف بـدرجــة مــديــر عـام
ــوظـــفــ ولــكل هــؤالء وعــدد من ا
رواتب ومـــخـــصـــصـــات وعـــجالت

تكلف الدولة مبالغ كبيرة جدا.
7- وورد فـي الــــــــــقـــــــــــانــــــــــون ان
للمفوضية ميزانية سنوية مستقلة
تـقدر بـأكـثـر من خـمـسـمـائـة مـلـيار
بلغ الكبير دينار في السنة وهـذا ا
يـكـفـي لـبـنـاء عـشـرة مــسـتـشـفـيـات
وخـــمــســـ مــدرســـة في كل ســـنــة
ألـــيس هـــذا هــدراُ كـــبــيـــراُ ألمــوال
الــشـعب ? وبــاإلمـكــان االســتـعــانـة
بـلــجــان من الــقـضــاة وغــيـرهم من
مــوظــفي الــدولــة إلدارة الــعــمــلــيـة
االنــتــخــابــيــة ال يــكــلــفــون الــدولـة
خــمــســ مــلــيــار ديــنــار تــصــرف
ـفوضـيـة األسـاسـية الحـتـيـاجـات ا
الن رؤســاء وأعـضـاء هــذه الـلـجـان
مــوظــفـ يــنــتـدبــون لــلـعــمل وقت
االنـتــخــابـات فــقط ولــهم رواتــبـهم
اخلــاصــة وال تــصــرف لــهم رواتب

أخرى .
ـــفــوضـــيـــة هي من تـــعــ 8- ان ا
ـوظـفـ فـي دوائـرهـا وبـالـتـأكـيد ا
ســتـــخــضع عـــمــلـــيــات الــتـــعــيــ
لـلـمحـاصـصة احلـزبـية والـطـائفـية

نسوبية . واحملسوبية وا
ـهـمة الحـظـات ا  9- هـذه بـعض ا
وهـنــاك مالحــظــات أخــرى ال يـسع
اجملـــــال لـــــذكـــــرهـــــا .                
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هم الـذي نطرحه  10- والسـؤال ا
عـلى مـجـلس الـنـواب وعـلى الـكـتل
السـياسـية التـي شاركت في إعداد
وإصـدار هـذا الـقـانـون هل يـحـتاج
ــفـوضــيـة الــعـراق حــاجــة مـاســة 
مسـتقلـة إلدارة االنتخـابات و بهذا
احلجم والـعدد الـكبـير من الـقضاة
ــدراء الـــعــامــون ومـــعــاونــوهم وا
وظـف في واألعـداد الكـبيـرة من ا
فوضية وفي مكاتبها في مجلس ا

كل محافظات العراق ? 
ولــــــو أخــــــذنــــــا جتــــــارب الــــــدول
ـــقـــراطــيـــة الـــعـــريـــقــة مـــثل الـــد
انـيا واغلب بريـطانيـا وأمريـكا وأ
ـقـراطـيـة فـإنـنـا ال دول الـعـام الـد
جنـد هـنــاك مـفـوضـيـة عــلـيـا تـديـر
عـملـية االنـتخـابات بل هـناك جلـنة
رئـيـسـيـة وجلان فـرعـيـة تـشكل في
وقت االنــتـخــابـات فــقط مـهــمـتــهـا
إدارة االنـتخـابات وإعـالن النـتائج
وتــنــتــهـي مــهــمــتـــهــا بــعــد إعالن
الــنـتــائج ومــوظــفي هـذه الــلــجـان
يتـقاضـون رواتبـهم االعتـيادية من
وظــائـفـهم وال تــصـرف لـهم رواتب
أخــرى  فـلــمـاذا نــشـكل مــفـوضــيـة
ـوظـفـ بـهـذا الـعـدد الـكـبـيـر من ا
ولـــــهـم رواتب ومـــــخـــــصـــــصـــــات
وعــجـالت وحــمــايــات ومــيــزانــيــة
مستقلة  تكلف الدولة اعباءاً مالية
دة أربع كـبـيرة  ويـسـتمـر عـملـهـا 
فوضية سنوات ونحن ال نحـتاج ا
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الـطــامع. فـمَـن يـتـابـع تـصــريـحـات
ومـــداخالت وآراء احملــــتـــجـــ من
شـبــاب الـثــورة عـبـر الــفـضــائـيـات
ووســائل الــتـــواصل االجــتــمــاعي
يُــدرك حــقًــا قــمّــة الــوعي الــوطــني
الـــذي بـــلــــغـــته هـــذه الـــشـــريـــحـــة
ــنـتــفـضــة ضــدّ الـظــلم والـفــسـاد ا
قراطية واللصوصيـة في زمن الد
نقـوصة. وهذه الشريحة الطارئة ا
الـنــامـيــة إذ تـسـجل ثــلث الـنــسـبـة
السكانية احلالية فهي بسبب هذا
وذاك تـسـتحـق كلّ تقـديـر واحـترام
لإلنصات إليها وتلبية مطالبها من
دون تــردّد وال تـــأخــيــر. ونــتــيــجــة
ــتــزايــد بــاحلــفــاظ عــلى لــلـــوعي ا
سلميـة التظاهـرات واالحتجاجات
جاء حتذير تـنسيقيـاتها احلريصة
عــلى حــيــاة احملــتــجــ عــبـر مــنع
جــهـات مــجـهــولــة ومـدســوسـة من
مـحـاولة اقـتـحام طـائـشة لـلـمنـطـقة
اخلـــضــراء دلـــيالً آخـــر عـــلى وعي
شباب االنتفاضة ويقظة مَن يتولى
ؤامرة في تنظيمـهم بحث وُئدت ا
عـقـرهـا ونُـسـفت كلّ الـتـحـضـيـرات
والـتـجـهـيزات الـتـي اسـتـعـدّت لـها
مـيـليـشـيات الـسـلطـة بـهدف إطالق

والــتــعـــذيب والــقــهــر والـــتــهــديــد
واخلـطـف واالغـتــيــال إالّ وصــفـهم
بــأتــبــاع مـذهب الــشــيــاطــ الـذي
اخــتــطّه زعــمــاء الــكـتـل واألحـزاب
رغوب بها لتثبيت مواقـعهم غير ا
من قـبل الشـعب الـذي نادى بـأعلى
صـوته: " كــفى! ارحــلـوا يــا طـبــقـة
الــفــسـاد والــلــصـوصــيــة والــنـهب

والقتل"! 
لــقــد فــاجــأ الــشـــبــاب الــثــائــر في
سـاحـات الـتـظـاهـر واالعـتـصام من
بــــغـــداد إلـى الـــبــــصــــرة الـــعــــالمَ
بــقـــدراتــهم الـــثــوريـــة الــنـــابــضــة
ــســتــنــيــر بــاحلــيــويـــة والــفــكــر ا
والـصـحـوة الوطـنـيـة بـحب الوطن
ـــواصـــلــة واحلـــرص الـــشـــديـــد 
سـلـمـيّـتـهم عـنـدمـا طـالـبـوا بـعودة
ـــــســــــلـــــوب إلـى أهـــــله الــــــوطن ا
الـــشــرعـــيــ إلـى شــعب الـــعــراق
األصــيـل الــذي ثـــخــنت جـــراحــاتُه
وسُــلـبت مــواردُه وأهـيـنـت قـامـاتُه
وغُـيـبت طـاقـاته وعُـطـلت صـنـاعتُه
ووُئــــدت زراعـــتُه بـــســــبب غـــيـــاب
الـــــــوازع الـــــــوطــــــنـي واحلــــــرص
الـسيـاسي إلدامة بـقاء الـوطن حرًّا
مـــنــيـــعًــا وغـــيـــر تــابـعٍ لألجـــنــبي

أفــرزت االنــتــفـاضــة الــتــشـريــنــيـة
بـأصــالـتـهـا الــعـراقـيـة وبــامـتـيـاز
شـرائحَ عـلى قـدرٍ كـبـيـر من الـوعي
الـــــــســــــيــــــاسـي واجملــــــتـــــــمــــــعي
واالقـــتـــصـــادي بـــعـــد أن حـــاولت
جـهـات مدسـوسـة وحـانقـة إلـصاق
تـهــمـة الـبــحث عن فـتــات األسـيـاد
الـفـاسـدين الـذين ظــلـمـوا شـعـبـهم
لـــــســـــنـــــوات عـــــجـــــاف. وهـــــؤالء
فـسـدون "سيـعلـمون الـفاسـدون وا
أيَّ مـنـقــلبٍ سـيــنـقـلــبـون" في وقت
ـلـمـة ما حـالكٍ لن يُـتـاح لـهم حـتى 
تــبــقى لــهم من حــاجــيــات وأوراق
ووثــائق تــديــنــهم هُم ومَن واالهُم
وســارَ في طـريـق الـشــرّ والــفــسـاد
والــظــلم الــذي ســاروا عــلــيـه مــنـذ
سقـوط الوطن بـأيدي شـلّة أعـماها
ـال الـعـام الـفـســاد ورذيـلـة نـهـب ا
وســرقـة حـقـوق الـشـعب بـأسـالـيب
ووســـائل ال يـــقـــبـــلُــهـــا أيّ دين أو
مـذهب أو مـجـتـمع فـيه ولـو شـعرة
مـن الـضـمـيـر والـوجـدان الـوطـني.
وال ينطبق على الشلّة احلاكمة من
أحـــزاب الــســـلــطـــة الــتـي مــاتــزال
مـتمـسـكة بـتالبيـبـها عـبر وصـفات
ـشهود بـالعنف واالعـتقال اجلرم ا
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لندن

أَنـبِـئُـونِي بِـأَسْـمَـاءِ هَــؤُالءِ إِن كُـنـتُمْ
. قَالُوا سُـبْحَانَكَ َال عِلْمَ لَنَا َ صَادِقِ
ـمْـتَــنَـا ـ إِنَّكَ أَنـتَ الْـعَــلِـيمُ إِال مــا عَـلـَّ
. قَـــالَ يَـــا آدَمُ أَنـــبِـــئْـــهُم الْـــحَـــكِـــيـمُ
بِأَسْمَائِهِمْ ـ فَلَـمَّا أَنبَأَهُم بِأَسْمَائِهِمْ
ــكُـمْ إِني أَعْـــلَمُ غَـــيْبَ قَـــالَ أَلَمْ أَقُل لـَّ
الــــسَّـــمَـــاوَاتِ وَاألَرْضِ وَأَعْــــلَمُ مَـــا

تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ". 
وكـان مــا سـوف نــطـلق عــلـيه اسم
"احلـضارة" نـتيـجـة سعي االنـسان
الـى حتـسـ حـيـاته بـالـتـفـاعل مع
الــطـبــيـعــة الــتي سـخــرهــا الـله له
سـتند الى العلم والزمن بالعمل ا
عـارف االوليـة التي عـلمـها الله وا
لالنـســان والــقـدرة الــتي اودعــهـا
ــعــارف فـــيــهــا عــلـى زيــادة هــذه ا

والعلوم. 
فـــكــانـت كل جتـــربــة يـــخـــوضـــهــا
االنــســان مع الــطـبــيــعــة لالرتــقـاء
ستـوى حياته تزيـده علما ففي
التـجربة كـما قال االمـام علي علم
مستأنف اي علم جديد وكان هذا
الـــعـــلم اجلــــديـــد يـــطـــور جتـــارب
االنــسـان الـالحـقــة مع الــطـبــيــعـة
وهي الـــتــجــارب الــتـي تــزيــد عــلم
االنـســان  بـدورهـا مـا جـعل اخلط
الــبـيــاني لــعـلــوم االنـســان يـســيـر
بــشــكل تــصــاعــدي تــراكـمـي االمـر
الـــــذي انــــــتج اول حــــــضـــــارة في

خلق الـثروة كمـا قال الفـ توفلر.
ومع هـــذا االكــتـــشــاف جـــعل الــلهُ
االنسان خليفة له في االرض االمر
الئـكة لـقول الـذي اثار اسـتغـراب ا

الله تعالى:"
وَإِذْ قَــالَ رَبُّكَ لِـلْـمَالئِــكَـةِ إِني جَـاعِل

فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً". 
ـالئـكـة ان يـكـون اذ لـم يـسـتـوعب ا
الئـكـة منه هـذا الـكائن الـذي رأى ا
امـورا سيـئـة ال تـتنـاسب مع جـعله
ســيــدا عــلـى االرض فــقــالــوا لــله:
"أََتــجْــعَلُ فِــيــهَــا مَن يُــفْــسِــدُ فِــيــهَـا
وَيَــسْـــفِـكُ الــدمَـــاءَ وَنَـــحْنُ نُـــسَـــبحُ
?". ولم يكن هذا بِحَـمْدِكَ وَنُقَـدسُ لَكَ
ـا سـؤال اسـتـنـكــار واحـتـجـاج ا
سـؤال استـعالم واسـتغـراب النهم
لم يـكــونـوا يـعــلـمـون الــغـيب ومـا
سوف يـؤول اليه امر هـذا اخمللوق
الـذي ســيـكـون اخــر مـا خــلق الـله.

فاكتفى الله بان قال لهم:
إِني أَعْلَمُ مَا ال تَعْلَمُوَن".

ـالئــكــة لــقــول الــله الــذي وســلّم ا
ــاهــو اهم من مــجــادلــة انــصــرف 
ـالئـكـة اعـني تـعـلـيم االنـسـان و ا
منـحه القـدرة على الـتعـلم والترقي
ــثــلــة بـالــعــقل واكــتــمــال حـجم

الدماغ على ما هو عليه االن:
 "وَعَــــلَّمَ آدَمَ األَسْــــمَــــاءَ كُـــلَّــــهَــــا ثُمَّ
عَـــرَضَـــهُمْ عَـــلَى الْـــمَالئِـــكَـــةِ فَـــقَــالَ

فـي الـبـدء لم يـكن االنــسـان شـيـئـا
مـــذكـــورا كـــمـــا في قـــول الـــقـــران

 : الكر
هَـلْ أَتَ عَــــلَى اإلِنــــسَــــانِ حِــــ منَ

الدَّهْرِ لَمْ يَكُن شَيْئًا مَّذْكُورًا". 
كـــــان ذلك في عـــــصـــــور مــــا قـــــبل
الــــتــــاريخ حــــ كــــان االنــــســــان
كـاحلـيـوان بـدمـاغ اقل حـجـمـا من
حــــــجــــــمه احلــــــالـي وعـــــيـش في
الــكـــهـــوف عــلـى الــصـــيـــد وجــمع
الـثـمـار. حـيـث كـان االنـسـان كـائـنا
طبيـعيا يـعيش على الطـبيعة في
يزه شيء مجـموعات مـتفرقـة ال 
عن احلـيـوانـات وخـاصــة فـصـيـلـة
ــشي الــقـــردة الــعــلــيــا اكــثــر من ا
مـنـتـصــبـا عـلى ســاقـ وعـقل في
طور النمو والـتكامل. كان االنسان
انـذاك كــائـنــا بـدائــيـا ال يــعـرف اال
ــــعـــارف الـــقــــلـــيـل من االمـــور وا
ويـعـيش ضـمـن جـمـاعـات صـغـيرة
من اقـرانه مــتـنــقال بـ الــكـهـوف
والــغـابــات والـســهــول بـحــثـا عن
ـــا قـــبل الـــطـــعـــام. وذات يـــوم ر
عـــشــــرة االف ســـنـــة  اكــــتـــشـــفت
اجلــمــاعــة الــبــشــريــة الــتي كــانت
تعيش في وادي الرافدين الزراعة
ومـنـذ الـنـبــتـة االولى الـتي زرعـهـا
االنـسان  بـدأت حـضارة االنـسان.
حيث انتقل االنسان من الغزو الى

وادي الــــــرافـــــديـن الــــــذي تـــــداول
الــعــراقــيـون قــصــته بــعــد ذلك في
اساطـيرهم كـدليل عـلى غضب الله
عــلـيــهم وادركـوا انه البــد لـهم من
الــقــانــون الــذي يــحـفـظ حــيـاتــهم.
دونـات الـقانـونـية فـبـدأت تظـهـر ا
ـــســـلــة ـــعـــروفـــة  واشـــهـــرهـــا ا
حمورابي الـتي علمـها اله الشمس
ــلك الـبـابــلي. وهـذا اشـارة لـهـذا ا
الى مصـدرها االلهـي وال يستـبعد
ان حـمـورابي اسـتـلـهـا من تـعـالـيم
االنــبــيــاء اعـتــبــارا من نــوح ومن
جــاء بــعــده قـــبل ظــهــور مــوسى.
وكـان هذا اشـارة الى الـتمـازج ب
الـدور االلــهي والـدور الـبـشـري في
تـنـظيم شـؤون اجلـماعـة الـبشـرية.
كـانت الــنـبـوات تــسـيـر جــنـبـا الى
جـــنب مـع الـــبـــشـــريـــة وتـــتـــطـــور
بــتـطــورهــا حـتى وصــلت ذروتــهـا
بـنــبـوة مــحـمــد الـتي جــاءت بـعـد
وصـول الـعـقل الـبـشـري الى درجـة
كـبـيـرة من الـنضج مـرورا بـكـتـابة
الـــتـــوراة وكـــتـــابـــات االشـــخــاص
احلكمـاء الذين ظهـروا في مختلف
اجلماعات البشرية بعد موسى في
الـيـونـان والـصـ والـهـنـد ومـصـر
. وصـوال الـى عـيـسى في فـلـسـطـ
ومــا لــبــثت مــجــمــوعــات بــشــريــة
اخــرى خـــاصــة تـــلك الـــتي كــانت
تعيش في دلتا النيل وعلى ضفافه
الـشـمالـية فـي افريـقيـا ان صـنعت
حضـارتهـا هي االخرى (احلـضارة
ـصــريـة الــتي ظــهـرت بــعـد 200 ا
ســنــة من ظــهــور حــضــاريـة وادي
ـض اال زمن الــــــرافـــــــديـن).  ولم 
قــلـيـل حـتـى الـتــقت احلــضــارتـان
وبدأ بينـهما التـفاعل والتبادل او
"احلـوار احلضـاري" كـما سـنـطلق
. عــلـيه بـعـد عــدة االف من الـسـنـ
ومــنـهــمــا انـتــقــلت احلــضـارة الى
جــزيـرة كـريت في الــبـحـر االبـيض

االرض في وادي الرافدين فكانت
احلضـارة ظاهـرة انسـانيـة يسهم
في انــتــاجــهـا االنــســان االنــسـان
ـطـلق بـغض الـنـظر عن بـعـنـوانه ا
االوصـاف الـتي نـطلـقـهـا عـليه. في
هــذه االثـنــاء بـرزت ظــاهـرة اخـرى
فـي اجلــمــاعــة الــبـشــريــة تــمــثــلت
بظهور اشخاص حكماء يواصلون
ـعـارف االولـية تـعـلـيم الـبـشـريـة ا
ـــعــارف ــا مـــنـــحـــهم الـــله مـن ا
والــعــلـوم. وكــانت هــذه الــظــاهـرة
تتطور مع تطور اجلماعة البشرية
وتعـقد حيـاتها. فـلما انتـج التطور
ــا تــنــتــجه يـد ـلــكــيــة الــفـرديــة  ا
االنـسان وبـدأ التـنازع بـ البـشر
ــا فــيــهـا ــنــتـجــات  عــلى هــذه ا
ــزروعـــة حــتى مـــلــكـــيـــة االرض ا
بـرزت احلــاجـة الى الـقـانـون الـذي
يـــنــــظم امــــور هـــذه اجلــــمـــاعـــات
الـبـشـريـة ويـحل نـزاعـاتـهـا. وكان
ـشـرعــ رجـال عـلــمـهم الـله اول ا
ذلك فظهر االنبياء الرسل واولهم
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وكـان  عـلى نـوح ان يـخـبـر الـنـاس
ان الـقـوانـ الـتي اتى بـهـا لـيست
ــا من الـــله فــكــان من عــنـــده وا
عليه ان يشرح لـلناس من هو الله
ويـــدعــوهـم الى طـــاعـــته من خالل
االلـتزام بـالقـوان الـبسـيطـة التي
جــاءهم بــهــا وهــذا هــو "االسـاس
. فامن الـدينـي" لاللتـزام بـالقـوانـ
ــا جــاء به نــوح بــعض الــنــاس 
ولم يــؤمن الـــبــعض االخــر وكــان
هــذا هـــو االنـــقـــســـام الـــثـــاني في
اجلـماعـة البـشريـة وهو االنـقسام
ـا عــلى اسـاس الــدين وبـســبـبه. و
تـفـاقم هـذا االنـقـسـام في اجلـمـاعة
البشرية في عـهد نوح وعجز نوح
عن اقـنـاعـهم بـااللـتـزام بـالـقـوانـ
التي جاء بـها حصل الـطوفان في

توسط وجزائـر اليونان االخرى ا
فـي بـحـر ايــجـة غــربـا والى ايـران
والهنـد والص شرقـا. واستمرت
اجلــمـاعــات الــبــشـريــة في تــقـد
اسـهـامـاتهـا احلـضـارية بـالـتـبادل
والـــتـــفــاعـل مــرورا بـــاحلـــضــارة
االسالمـــيــة فـي الــشـــرق االوسط
واالنــدلس الـــتي اطــلـــقت عــصــر
الــنـهــضـة في ايــطـالــيـا ثم بــقـيـة
انــــحــــاء اوروبــــا فـــالــــنــــهــــضـــة
الـصــنـاعــيـة فـالــقـارة االمـيــركـيـة
الـشـمالـيـة وصـوال الى احلـضارة
الـــبـــشـــريـــة الـــراهـــنـــة الـــتي هي
حـــصـــيــــلـــة جـــهـــود كل الـــبـــشـــر
لـتـحـس مـسـتـوى حـيـاتـهم عـلى
مــــدى اكـــــثــــر من 7 االف ســـــنــــة.
صــحـيح ان تــاريخ الــبــشـر شــهـد
صـدامـات واحـتـكـاكـات  حـضـارية
كان اشهرهـا االحتكاك االسالمي-
ــســيـــحي ســواء عــبــر احلــروب ا
الـصـليـبـيـة في الـشرق االوسط او
عرفي في اسبانيا في االحتكاك ا
اال ان هـــذه االحـــتـــكـــاكــات كـــانت
توفـر للتكـامل والتبادل السبـيل ا
بـــ احلــــضــــارات والـــشــــعـــوب
ــــة احلــــضـــارة وصــــوال الـى عـــو
االنـسانـيـة في مـرحـلـتـهـا الـثـالـثة
احلـــالــــيـــة. وصـــحـــيح ان بـــعض
الـــشـــعــوب تـــتـــمـــسك فـي بـــدايــة
االحــتـكــاك بـاحلــضـارات االخـرى
فـهوم اخلصـوصية احلـضارية
اال ان الغلبة تكون دائما لالندماج
احلـــــضـــــاري كـــــمـــــا حـــــصل في
سـلم غـول وا االصطـدام ب ا
ـــســـلـــمـــ واالوروبـــيــ وبـــ ا
ــســيـــحــيـــ او بــ مــخـــتــلف ا
شـــعـــوب الـــعــــالم مـــنـــذ الـــثـــورة
ـعـلـوماتـيـة اعتـبـارا من الـنصف ا
الـثـاني من الـقـرن الـعـشـرين وبدء
حـقـبـة االنـتـروبوسـ الـتـاريـخـية
الـكـبـرى. كل هـذا يــؤكـد مـقـولـتـنـا

ــقـتــحــمـ مــجـزرة أخــرى بــحق ا
ـفتـرض ومن ثمّ إسـدال السـتار ا
على الثورة الشعبية السلمية كما
خـطـطّت له جـهـات شـيـطـانـيـة لـها

باع وخبرة بقمع الثورات.
إن هــذه الـروحــيـة الــعــالـيــة بـحب
الـــوطـن والـــنــــابـــعـــة مـن جـــوهـــر
الوجدان الـعراقي األصيـل كان لها
تأثيرُهـا الكبير عـلى شرائح كثيرة
في أوسـاط اجملــتــمع من عــشــائـر
ـيــ ومـحـامـ ومـثـقــفـ وأكـاد
ونـقابـات على تـنـوعهـا عالوة على
الـدعـم الالّمـحـدود من شـخـصـيـات
ســيــاســيــة ومــســتــقــلـة مـن خـارج
احلـدود إشــادةً بـالــوعي الــكـبــيـر
للـمنـتفـض وهُم يـسطرون مالحم
الــبــطــولــة بــصــدور عــاريـة بــوجه
الـرصـاص احليّ لــطـغـمــة الـفـسـاد
الـــتي غـــادرهــا اخلـــجل واحلـــيــاء
والضمـير طيـلة سطـوة احلكومات
ـتـعاقـبـة مـنذ الـسـقوط الشـيـعيـة ا
في 2003. ولن يــســـتــكــ صــوت
الـشـبـاب الـثـائـر أو يـصـمت مـهـمـا
حـــاول زعــــمـــاء الــــكــــتل وأحـــزابُ
الـسـلـطة تـقـد جـرعات تـخـديـرية
من إصالحات ترقيعية غير مجدية
ال تــــغــــنـي وال تــــسّــــمن. كــــمــــا أنّ
االحـتجـاجـات لن تتـوقف وتـيرتُـها
حتى حتقيق جميع مطالب الشعب
ـطــالــبـة الــتي جتــاوزت مـرحــلــة ا
بالقوت اآلدمي والوظيفة احملترمة
الـتي يسـتحـقها كـلّ مواطن سـيّما
ـرفـوعـة وأنّ سـيـاسـيّي الـسـلـطـة ا
عــنـهم شـرعـيـتُـهم من قـبل الـشـعب
ـــنــتــفـض لم يــصــحـــوا بــعــد من ا
غفوتهم وحالـة أحالم اليقظة التي
مـازالـوا يـتـقـيـدون بـهـا ويـوهـمون
النفس بقدرتهم على إقناع الشعب
والـشــبـاب مـنــهم بـصــورة خـاصّـة
بـالـعـودة إلى مـنـازلـهم وأعـمـالـهم

وكأنّ شـيـئًا لم يـكن! من هنـا ليس
ـعـقـول إسـدالُ ـمـكن وال من ا من ا
الـسـتـار بـهـذه الـبـسـاطـة عـن ثورة
شعبية انتفض فيها شعب بشبابه
وشـيــبه بـذكـوره وإنـاثه بـنـسـائه
ورجاله وهم يطالـبون بعودة وطن
مـســلـوب وبــحـقــوق مـشــروعـة من
أمن وخـدمـات ورفـاهـة يـسـتـحـقـها
كـّل مـــــــــواطـن عـــــــــراقـي. وهـلْ من
السهولة طيّ صفحة الدماء الزكية
التي أُريقت على أيدي نظام فاشيّ
بـحــكــومــة قــتـلـت شـعــبَــهــا بــهـذه
اخلـسّـة وهـذا احلـقـد واسـتـخدمت
أســـوأ أشـــكـــال الـــعــــنف والـــقـــتل
فرطة واخلطف والتهديد والقوة ا
بـحق متـظـاهرين سـلـميّـ طالـبوا
بــرحـيـل طـغــمــة فــاسـدة أتـت عـلى
ثـــروات الــبـالد وأفــرغـت خــزائـــنَه
وسـرقت أمـوالَه لــصـالح اتــبـاعـهـا
وأحـزابـهـا وكـتـلــهـا ومَن يـنـتـمـون
إلــيــهــا ويـأتــمــرون بــأوامــرهـا من
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ـا يـجـري لــقـد وعى الـعـالـم أجـمع 
ـــارســـات إجــــرامـــيـــة غـــيـــر من 
أخـالقـيـة وال وطـنـيــة بـحق شـبـاب
عـــزّل أرادوا لـــثـــورتــهـم أن تــبـــقى
سلمية حتى حتقيق النصر وتلبية
ـشــروعــة بــالـعــيش في ــطـالـب ا ا
كـنف وطن آمنٍ يــحـتــرم مـواطــنـيه
ــنح لــهـم حــقــوقـهـم الــوطــنــيـة و
بـخـدمـات آدمـيـة وأمن واسـتـقـرار.
ونـــظــرًا الســـتــخـــفــاف الـــســلـــطــة
ـشـروعة ـطـالب ا احلـاكـمـة بـهذه ا
ـشـهـد في في بـدايـاتـهـا وتـعـقـيد ا
تـــطــــورات الحــــقـــة فــــقـــد ازدادت
ـطــالب ولن يـرضى الـشـارع بـعـد ا
الــيـوم إالّ بــرحـيل لــفـيف الــطـبــقـة
احلاكـمة ومـغادرة أحـزاب السـلطة
وحلّ مــيــلـيــشـيــاتــهـا وإنــهـاء دور

ذيول اجلارة إيران التي أرادت من
هـيـمـنـتـهـا عـلى الـعـراق كي يـكـون
رئـة تـتـنـفس مـنـهـا لـلـتـخـفـيف عن
الـعـقـوبات االقـتـصـادية األمـريـكـية
الــتـي بــدأت تُــؤتي ثـــمــارَهــا حــ
انـتــفض شـعــبُـهــا هـو اآلخــر عـلى
فـساد حـكومة ونـظام واليـة الفـقيه
قـدّس فيـها. فـالعنف بعـد سقـوط ا
ـفـرط ضـدّ مـتـظــاهـرين سـلـمـيـ ا
كان ومازال مـوقع إدانة واستـنكار
مـن اجملــــتـــــمـع الـــــدولي ومن دولٍ
غـــربــــيـــة أعـــربت عـن ســـخـــطـــهـــا
واستيائها ومخاوفها من مواصلة
ـنفلتة اخلارجة عن أجهزة القمع ا

تظاهرين.  القانون بحق ا
بــهــذا الــصــدد هــذا أكـدتـه ايــضًـا
ـتـحدة ـثـلة األمـ الـعام لأل ا
جـيـنــ يالسـخـارت في تــقـريـرهـا
الـصــارخ أمــام مــجـلـس األمن يـوم
الــــثالثـــاء  3كــــانـــون أول ?2019
وفيه تـطرقت بصـراحة إلى حقـيقة
وجـــوهــر حُــكم أحـــزاب الــســلــطــة
ـنــفـلـتـة وســطـوة مـيـلــيـشـيــاتـهـا ا
اخلـــارجـــة عن ســـيـــطـــرة أجـــهــزة
الـدولـة الــتي تـعـيث في بالد وادي
الـــرافــــدين فـــســــادًا بال رقـــيب وال
حــسـيب وتــمــارس أشـكــال الــقـمع
ــتـــعــمـــد واالخــتـــطــاف والــقـــتل ا
واالحــتـجـاز الـتـعـسـفي عـلى أيـدي
. رجال مـسلحـ ملثـم مجـهول
كــمــا كــان لــزيــارتــهــا قــبل ذلك في
ـشـهورة جـولـتـهـا االستـطـالعـيـة ا
وقع الـتظاهـر في ساحة الـتحرير
أثـرُهــا في نـفــسـهــا حـ تــكـشـفت
ـا يـجـري فـيـهـا وعـلـيـها الصـورة 
تـظاهرين ـاذج من ا بلـقائـها مع 
الـذين أكـدوا لـها "حـاجـتـهم لوطن"
يشعرون فيه بأمان ويعيشون على
أرضه حيـاة تلـيق بشـعبٍ له ماضٍ
مــشــرّف واالســتــفــادة من طــاقــاته

بولندا
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وموارده بهدف مغادرة حياة الفقر
واجلوع واحلـرمـان التي حـصرهم
فيـها ساسـة الصدفـة منذ الـسقوط
في  2003بدعم الـغازي األمـريكي.
ـيـة وفي آخـر تـقـريـر لــلـبـعـثـة األ
أشارت فـيه صراحة إلى "اسـتمرار
ارتـــكــاب اعــتــداءات وانـــتــهــاكــات
ا في جـسـيمـة حلـقوق اإلنـسـان 
ذلك انتهاكات للحقوق في احليا ة
والسالمة البـدنية واحلرية واألمن
الشخصي وحرية التجمع السلمي

وحرية التعبير". 
dO³  l Ë

كـمـا كـان لـشـهـادة رئـيس إبـرشـيـة
ــطـران بـشـار الـكـلــدان في أربـيل ا
وردة جلـــــلـــــســـــة مـــــجـــــلس األمن
ـــذكــورة وقـــعُـــهــا الـــكـــبـــيــر في ا
صـفــوف احلـضـور بــتـأكــيـده عـلى
ـــواطن بـــالـــعــيـش في دولــة حق ا
مـــدنــيــة حتــتـــرم كــرامــة اإلنــســان
وتـــضـــمن لـه احلـــيــاة وفـق مـــبــدأ
سـاواة وتكافـؤ الفرص العـدالة وا
لـلــجـمـيع. فــيـمـا شـدّد أيــضًـا عـلى
"حــقــيـقــة الــدالالت الـكــبــيــرة الـتي
مــــنـــحـــهـــا الـــشــــبـــاب في قـــيـــادة
الـتـظـاهـرات بـوجـود إرادة وطـنـية
صــادقــة لـــلــفـــوز بــوطن مـــســتــقلّ
ومـتحـرّر من أيّة تـدخالت خارجـية
ـــواطن في بــلــدٍ بــحـــيث يــعــيش ا
يحترم التعددية وكل مكوّناته" مع
سيحي وسواهم تأكيده بتأييد ا
ـــهـــمّــشـــة لـــهــذه ـــكـــوّنــات ا من ا
الـتـظـاهـرات أمالً بـتـغـيـيـر الـنـظام

السياسيّ الفاشل القائم. 
أمـام هــذه الـشـهــادات الـتي نــقـلت
صـورة حـيـة عن واقع احلـيـاة بـعد
في الـعـراق ومـا تـعرّض له 2003
الــوطن من انـتـكـاسـات وإخـفـاقـات
ـواطن من وتــداعـيـات ومــا طـالَ ا
خـــرق واســتـــخـــفـــاف بـــاحلـــقــوق

وتهـجيـر ونزوح بسـبب سلـوكيات
أحزاب الـسلطـة ومَن يواليـها ح
ــواطـنــة وسـعت أهـمــلت حــقـوق ا
عـوض ذلك لــلـتــأبـيــد والـتــأسـيس
لـنـظـام مـحـاصــصـاتيّ مـقـيت مـنـذ
ـقراطـية الـدجل كان ال بدّ قدوم د
للـمجتـمع الدولي أن يتـخذ قرارات
لــــلـــحــــدّ من حــــالــــة االنــــفالت في
الـسلـطة وغـياب مـؤسسـات الدولة
دنية. وهذا ما يترقبه العراقيون ا
جـمــيــعًـا فـي الـقــريب الــعـاجل كي
يــــأخــــذ اجملـــــتــــمـع الــــدولي دوره
احلـــقــيـــقي والـــفــاعل بـــوضع حــدّ
حلالـة انهـيار الدولـة إلى منـزلقات
ال تُــحــمــد عــقــبـــاهــا مــا يــتــطــلب
مـراجــعـة صــريــحـة وجــادّة لـواقع
وطـبيـعـة النـظام الـسـياسي الـقائم
الـذي أثـبت فـشـلَه الـذريع في خـلق
واطن وليس وطن قويّ جلميع ا
لــفــئــة فــاســدة وحــاشــيــتــهــا ومَن

يدعمها من خلف األسوار. 
وكلّـنا أمل بـبلـوغ احلراك الـشعبي
والــشـبــابيّ مـبــتـغــاه قـريــبًـا جـدًّا
بـالـتـأسـيس لـدولة عـراقـيـة جـديدة
بـعـيدة عن مـبـدأ احملاصـصـة الذي
اخــتـرعه الـغـازي األمـريـكي بـعـرفٍ
ســيـاسيّ مــدسـوس ومــاكـر وأوهم
الشعب بنواياها اخلبيثة. لقد كان
الـفـسـاد إحـدى نـوافـذ هـذا الـنـظام
الــسـيــاسيّ احملــاصــصــاتيّ. وهـو
يـشــكل الــيــوم أهمّ بــنـود اإلصالح
ـــطــلــوبــة من جـــانب احملــتــجــ ا

والشعب على السواء. 
وحــيــنـهــا فــقط ســيـعــود الــعـراق
وطـنًـا سعـيـدًا وأمـنًا لـلـجمـيع بـعد
اغـتـصــابه ورهـنه من فـئـات ال ولم
تــــعــــرف حب الــــوطن ولم تــــراعي
حـاجــات أهـله ألنــهـا بــبـســاطـة ال
تـمتُّ لــوجــدانه وكـيــانه وتــاريـخه

بأيّة صلة.

ـقال الـتي جـعلـنهـا عـنوانـا لـهذا ا
وهـي ان احلـــــــضـــــــارة ظـــــــاهــــــرة
انـســانـيــة وهي حـصــيـلــة اجلـهـد
ـشـتـرك من اجل تـطـوير الـبـشـري ا
احليـاة وحتسينـها باالسـتفادة من
الطـبيعـة وخيراتـها وكنـوزها التي
سـخـرهـا الـله لالنـسـان وطـلب مـنه
ان يسـعى في منـاكبـها واكـتشـافها
واسـتـثـمـارهـا وهي خـيـرات اثـبت
الـتـاريخ انــهـا ال تـنــضب مـصـداقـا
لــقـول الــقــران الــكـر الــذي خــطّـأ
نــظــريـــة مــالــتــوس الـــتــشــاؤمــيــة

القاصرة:
اللَّهُ الَّذِي خَـلَقَ السَّمَاوَاتِ وَاألَرْضَ
وَأَنــزَلَ مِنَ الـسَّـمَــاءِ مَـاءً فَـأَخْـرَجَ بِهِ
مِنَ الـثَّمَـرَاتِ رِزْقًا لَّـكُمْ ـ وَسَخَّـرَ َلكُمُ
الْـفُـلْكَ لِــتَـجْـرِيَ فِي الْــبَـحْـرِ بِـأَمْـرِهِ ـ
ـرَ لَـكُمُ الْـأَنْــهَـارَ  وَسَــخَّـرَ لَـكُمُ وَسَـخـَّ
مْسَ وَالْـقَـمَــرَ دَائِـبَـيْنِ ـ وَسَـخَّـرَ الـشـَّ
لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وآتَاكُم من كُل مَا
سَأَلْتُمُوهُ ـ وَإِن تَـعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ ال
تُــحْـصُــوهَــا ـ إِنَّ الْـإِنــسَــانَ لَـظَــلُـوم

كَفَّار". 
وقــد اصــاب الـســيــد مــحـمــد بــاقـر
الــصــدر في فـــهم هــذه االيــة حــيث
ـة تـقرر قـال: فـهـذه الـفـقرات الـكـر
بــوضـوح ان الـله تـعــالى قـد حـشّـد
لالنسان في هذا الكون الفسيح كل
وترد مصاحله ومنافعه ووفر له ا
الـكافـيـة المداده بـحـياته وحـاجاته
ــاديـة ولــكن االنــســان هــو الـذي ا
ضيع على نفسه هذه الفرصة التي
مـنحـها الـله له بظـلمه وكـفرانه: ان
االنسان لظلوم كفار. فظلم االنسان
في حـــيــاتـه الــعـــمـــلــيـــة وكـــفــرانه
بــالـنـعـمــة االلـهـيــة هـمـا الــسـبـبـان
االسـاسـيان لـلـمـشكـلـة االقتـصـادية
في حـيـاة االنـسـان. ويـتـجـسـد ظلم
االنسـان على الـصعـيد االقـتصادي
في سوء الـتوزيع ويـتجسـد كفرانه
لــلــنــعـمــة فـي اهــمــاله الســتــثــمـار

الـطـبـيـعة ومـوقـفه الـسلـبي مـنـها.
ـحى الـظـلم من الـعـالقات فـحـ 
االجــتــمــاعــيــة لــلــتــوزيع وجتــنـد
الـطـاقـات لالستـفـادة من الـطبـيـعة
ــشـــكــلــة واســتـــثــمـــارهــا تـــزول ا
احلـــقــــيـــقــــيـــة عـــلـى الـــصــــعـــيـــد
االقــتـصـادي". وهـذا مــا يـتـكـفل به
ـركب احلـضـاري والـقـيم احلـافـة ا
بـه او بـــعـــبـــارة اخـــرى: الـــدولـــة

احلضارية احلديثة.
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ـعـنى والـدولـة ظــاهـرة بـشـريــة 
انـهـا تـمثل احـدى مـراحل الـتـطور
الـسيـاسي واالقتـصادي لـلبـشرية.
لـكن االنسـان في فـجر احلـضارات
آمـن بــاالصل الــســمـاوي (االلــهي)
لــلــدولــة.  وهــذا مــا ورد في االثــر
ــعــروف بـاسم ــهم ا الــتـاريــخي ا
ـلـوك الـسـومـريـة"  الذي "اثـبـات ا
يـــقـــول طـه بـــاقـــر بـــشـــأنه انه من
ــرجح انـه كـتـب في عــهـد سـاللـة ا
اور الـــثــالــثــة (2112-2004ق م)
حـــــيث  جــــــاء في هـــــذا االثـــــر ان
ــلــوكــيــة هــبـطـت من الــســمـاء". "ا
وكــان من بـــقـــايــا هـــذا االعــتـــقــاد
نــظــريــة احلق االلــهي في احلــكم
وهي النـظرية الـتي آمن بهـا ملوك
اوروبــا في الــعـــصــور الــوســطى.
ولــكن الـبـشـريـة واصـلت تـطـورهـا
في اقــامـة الـدول ومـرت بـتـجـارب
كـثـيـرة بعـضـها مـريـرة جـدا حتى
وصــلت الى مـا اطـلــقتُ عـلـيه اسم
"الدولة احلضاريـة احلديثة" وهو
مـــصـــطــلـح قــد ال جتـــده في كـــتب
الـــقــانــون الــدســـتــوري والــعــلــوم
السياسـية. وهو مصـطلح يتجاوز
احلــمــوالت االيـديــولــوجــيــة الـتي
حتـمـلـهـا مـصـطـلـحـات اخـرى مثل
مــصـطــلح الـدولــة الـشــيـوعــيـة او
الـــدولــــة االسـالمـــيــــة او الــــدولـــة

الرأسمالية.

إال عــــنــــد إجــــراء االنــــتــــخــــابــــات
الـتـشـريـعـيـة وانـتخـابـات مـجـالس
احملافـظات الـتي تستـمر عـمليـاتها
وإعالن نـتــائـجـهــا حـوالي الــشـهـر

الواحد.
ـفــوضـيـة ألربع فـلــمـاذا تــسـتـمــر ا
ســنـوات بــدون عـمل مــجـرد صـرف
رواتب ومــخـصــصــات وصـرفــيـات
عـجالت وحـمـايـات وغـيـرهـا ألـيس
هـذا هـدراً ألمـوال الـشـعب والـدولـة
ادية وارد البـشريـة وا وتبـذيرا بـا
ـكن االسـتــفــــادة مـنـهـا في الــتي 

جوانب أخرى.
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ـــــــــــكـن االســـتــــفــــادة من كــــمـــا 
فـوضـية لـتـوظيف آالف مـيـزانيـة ا
الـدرجــات الـوظـيـفــيـة لـلــخـريـجـ
وغــيـرهم من الـعـاطــلـ عن الـعـمل
ــــشــــاريع بــــدال من ولــــعـــشــــرات ا
صــــرفــــهــــا ألعــــداد مــــحــــدودة من
وظف ال يستمر عملهم إال لشهر ا
واحــــد ويــــتـــقــــاضــــون رواتـــبــــهم
ومـــخـــصــصـــاتـــهم ويـــتــمـــتـــعــون
بامتـيازاتهم ألربع سـنوات أو أكثر
وبدالً من تشكيل مفـوضية مستقلة
لالنـتـخابـات  تـكـلف الدولـة أعـباءاُ
مــالــيـة وإداريــة كــبــيـرة بــاالمــكـان
إدارة االنتـخابـات من خالل  تشكل
جلنة عـليا في بغـداد وجلان فرعية
في احملــــــافـــــــظــــــات من قــــــضــــــاة
وقــانـونـيــ ومـهـنــيـ مـســتـقـلـ

تـتـولى إدارة عـمـلــيـة االنـتـخـابـات
دني وبإشراف منظمات اجملتمع ا
وإشــراف دولي ويــنـتــهي عــمــلــهـا
بــانـــتـــهــاء االنـــتـــخـــابــات وإعالن

النتائج وحسم الطعون.
ـكن ان تـخـصص لهـذه الـلـجان و
مبالغ مالية بسـيطة إلدارة العملية
كــطــبع اســتــمــارات االنــتــخــابــات
وشــــــراء صــــــنــــــاديق االقــــــتـــــراع
ومـخـصـصـات وقـتـيـة لـلـمـنـتـدبـ
لــلـــجــان الـــفــرعـــيــة وغــيـــرهــا من
احلـاجات األسـاسيـة إلدارة عـملـية
االنـتخـابات وهـذه ال تـكلف الـدولة
ـــــفــــوضي رواتب شـــــهــــر واحــــد 
ومـوظـفي مــفـوضـيـة االنــتـخـابـات
وهـــذه الـلــجـان تـؤمن انــتـخـابـات
أكـــثـــر نــــزاهـــة ومـــصـــداقـــيـــة الن
اخـــتــيـــارهـــا ســـيــكـــون من اغـــلب
شـرائح اجملـتمع وسـتـشارك  فـيـها
كل االحتــــــادات والــــــنــــــقــــــابــــــات
واجلمعيات واجلامعات ومنظمات
ـــــدني فـــــهي أكـــــثــــر اجملـــــتـــــمع ا
اسـتقاللـية وحـيـادية من مـفوضـية
حــكـــومــيـــة تــتـــبع ألحـــزاب وكــتل
ســيــاســيــة مــتــنــفــذة والــلــجـان ال
تــتـــســـبب في الـــهــدر والـــتــبـــذيــر
الكبيرين ألمـوال الشعب وال اعتقد
أنـــهـــا ســـتـــواجه تـــهـم الـــتـــزويــر
والــتالعب في نـتـائـج االنـتـخـابـات
ألنـهـا تـخـضع لـرقـابـة عـدة جـهـات

محلية ودولية .


