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واالصـطدامات (الوثبـة- شارع الرشيد
والـــســـنك وجــســـر االحـــرار) و فــتح
جـــســـر األحــرار وهـي خــطـــوة جـــيــدة
قابل ال ألثـبات سـلمـية الـتظـاهرات بـا
زالت الـطبقة السياسية تناقش من هي

(الـكتـلة االكـبر) لـتقـدم مرشـحيـها  وفي
خـطـوة استـفـزازية يـقـدم البـنـاء (قصي
ـنـصب رئـيس الـوزراء حتى الـسـهـيل) 
قـبل ان  يأتي جواب احملكمة االحتادية
في حتــديــد الـكــتـلــة االكـبــر لــيـتــسـنى

الـعـبارة (مـا شبـعـتوا) ارحـلوا (الـناس
مـــا تـــريـــدكـم) يـــعـــتـــقـــد هـــؤالء ان من
الـــســـهــولـــة الـــتــخـــلي عـن الــســـلـــطــة
تظـاهرون بعض ومـباهـجها لـقد قـدم ا
ـرونة بـإنسحـابهم من مـناطق الـتوتر ا
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تـسـربت  االخـبـار الى سـاحـة الـتـحـرير
فــتــمت دعــوة الـطــلــبـة الى مــظــاهـرات
ـاضي وهو اليوم مـليونـية يوم االحد ا
ـــفــروض ان يـــعــلـن رئــيس الـــذي من ا

اجلمهورية اسم رئيس الوزراء.
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ـكـن ان  نـشـاهد في سـاحـة الـتـحـريـر 
حـــاالت انــســـانــيـــة ومـــواقف حــزيـــنــة
ونــشــاطــات فـنــيــة رائــعـة ابــدع فــيــهـا
الـشـبـاب يـرسم (البـوسـتـر) عـلى حائط
نـفق التحـرير. حالـة انسانـية تصـادفنا
ويــجـذبـنـا (عــنـوان اخلـيـمـة)  –خــيـمـة
حـمـد مـحارب الـسـرطـان الشـاب مـحـمد
فـــراس او كــمــا يـــســمـــيه أصــدقــاؤه -
رض حـمد-  يـعاني من سرطـان الدم ا
الـذي أجـبـره عـلى تـرك مـقـاعـد الـدرسـة
ـتــوسط  وتــفـرغ فـي الـصف الــثــالث ا
لـلعالج ثـم تعلـم مهـنة احلالقـة  عمره
 17عـامـا من ديـالى اهـمـلـته احلـكـومة
ـاضـيـة وصل حـمـد طـوال الـسـنـوات ا
سـاحة الـتحـرير في  25اكـتوبـر  يقول
ـعــتـصـمـ تـنـصب لــنـا (كـانت خـيـام ا
تــبـاعـا وتـزداد يــومـيـا بـشــكل مـلـحـوظ
لـــلــضـــغط عـــلى احلـــكــومـــة وحتـــقــيق
ــطــالـب تــمــكــنت من االســتــقــرار في ا
خـيمـة أسمـيتـها يـد حتارب الـسرطان..
ويـد حتـارب الـفـساد وبـعـد جـلب لوازم
ــتــظـاهــرين احلـالقـة بــدأت بــحالقــة ا
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الـسـطـوة او (السـلـطـة) تـعني كل شيء
عـنـد الـطـبـقـة الـسـيـاسـيـة في الـعـراق 
ويـصل الهوس في الـتشبث بـها الى ما
يـشـبه اجلـنـون فـالـسـلـطـة تـأتـي الـفرد
ــكن أن يــحـلم من االنــســاني بـكـل مـا 
مــال ومــتع وهـي تـعــد اقــوى حــتى من
اذج ـال والثروة والتاريخ يـعطينا  ا
حلــكـام كـانــوا فـقــراء وثـوريـ ومن ثم
اصــبــحــوا حــكــامـا جــبــابــرة فــهــتــلـر
ونـابلـيون وحتى سـتالـ وماو وصوال
الـى جونسـون واخيرا الـقذافي وصدام
لم يـــكــونــوا اثــريــاء بـل كــانــوا ايــضــا
فــقـراء وعـنـدمـا ســيـطـروا عـلى احلـكم
ـلكـون اجملتمع تـملـكهم شـعور بـأنهم 
ـــا فـي ذلك حـــيـــاة الــنـــاس ولم كـــله 
يـصدقـوا ان النـاس كرهـتهم واصـبحت
ال تــخــاف مــنـــهم وتــخــرج عــلــيــهم في
تـظـاهـرات وانـتـفـاضـات وثـورات! انـها
(الــســطـــوة) الــتي عــبــر عــنــهــا (رسل)
واطــلق عـلـيــهـا (مـفـتــاح الـديـنــامـيـكـة)
بـاحليـاة. فال (الثروة) عـند ماركس وال
اجلـــنس عـــنـــد (فـــرويـــد) هي مـــفـــتــاح
الـديـنامـيـكيـة بل (الـسطـوة) هي الـنوع
ـــكن مـن الـــشـــهــــوة ال حـــد لـــهــــا وال 

أشباعها.
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ـتـظـاهـريـن هذه كـثـيـرا مـا نـسـمع من ا
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{ بـغـداد - (أ ف ب):  تـشهـد ضـفـة أطـلق عـلـيـهـا (شـاطىء الـتـحـريـر) تـمـتـد لـنـحو
نـصـف كـيـلـومـتـر عـلى نـهـر دجـلـة عـلى مـقــربـة من سـاحـة الـتـحـريـر في قـلب بـغـداد

. نشاطات فنية ورياضية وترفيهية ينظمها شباب حقبة ما بعد نظام صدام حس
يــقــول الـــشــاب عــمــار صالح  20عــامــاً
لـوكـالـة لـفــرانس بـرس (حـرمـنـا قـادتـنـا
الـســيــاســيـون من كـل شيء: حـقــوقــنـا
أمـوالنا وكرامـتنا ببـساطة هنـا نكتشف
طـعم احلريـة) عـلى هامش احـتجـاجات
مـطلـبـية انـطـلقت مـنـذ أكثـر من شـهرين
وتــدعـــو إلى (إســقـــاط الـــنــظـــام). عــلى
الـضفـة ذاتها كـان علي مـتظـاهر عاطل
شاركة في عن الـعمل ومفلس يواصل ا
االحتجاجات التي خرجت ببغداد ومدن
جـنوب العـراق منذ بـداية تشرين االول.
ويـقـول هـذا الـشـاب وهـو يـسـحب قـدمه
من الــرمل لـيــواصل لـعب الــكـرة (لـيس
لـديـنـا شيء نـخـسـره لن نـتـحـرك حـتى
ــــوجــــودون في يــــرحـل الــــلـــصــــوص ا
ـتـظـاهرون الـسـلطـة). ويـنـتـشر هـؤالء ا
الـشـبـاب عـلى هـذه الـضـفـة الـقـريبـة من
ــعــقل ســـاحــة الــتــحــريــر الــتي تــعــد ا

الرئيسي لالحتجاجات في العراق.
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ووصف صــحــفي اكـــتــفى بــذكــر أســمه
ــكـــان بــالــقــول (هــذا هــو االول عــلي ا
ــكــان الــذيـن جنــد فــيه ســـحــر بــدايــة ا
االحـــتـــجـــاجـــات). واضـــاف بـــحـــســـرة
(الـتحـشـيد أقـل اليـوم الـرؤوس تغـيرت
ـــيـــلـــيـــشـــيـــات وتـــغـــلـــغل عــــنـــاصـــر ا
تـظاهـرين) مشـيرا واجلـواسيس بـ ا
الى تـزايـد تأثـيـر مـؤيـدي التـيـار الـتابع
لـلـزعـيم مــقـتـدى الـصـدر. وخـلف الـقـمع
الـذي تـعـرض له احملـتـجون  460 قـتـيالً
ونـحـو  15 الف جـريح وفـقـا حلـصـيـلـة
اعــدتــهـــا فــرانـس بــرس اســتـــنــادا الى
ــتــد هــذا مـــصــادر أمــنـــيــة وطــبــيـــة. 

مـدنـيـة من أجل (الـعـراق اجلـديـد) على
كان. لم الـرغم من إنتشـار القمـامة في ا
كنا في عهد نظام صدام حس يكن 

وال حـتى خالل سنـوات العنف الـطائفي
الـذي ضـرب العـراق الـتواجـد عـلى هذا
ــنــطــقـة الـشــاطىء الــذي يــقع قــبــالــة ا
اخلــضــراء الــتي كــانـت تــضم الــقــصــر
اجلــمــهــوري وأصـــبــحت الـــيــوم مــقــراً
ان وبعثـات دبلوماسية لـلحكومة والـبر

بـيـنـهـا السـفـارة األمـيـركـيـة .ويـسـتـذكر
ن احـــد ســكـــان بـــغـــداد قــائـالً (كــان إ
الـوضع خطـيراً جـدا ! ال أحد كـان يصل
ـاضي). الـيــوم اسـتـعـاد الى هـنــا في ا
اجلــيل الــشــاب الــشــاطىء لــيــعــبــر عن
شـروعة عـبر الفـتات كـثيرة طـموحـاته ا
وضــعت عــلى جــدران بـعــضــهــا مــهـمل
ومـتسخ.  في مشـهد يعـكس طي صفحة
الـــعــنـف الــذي شـــكل مــعـــانــاة أمـــتــدت

لـسـنـوات طويـلـة جتـمع شـبـان يـرتدون
قـمصاناً وسراويل ضـيقة يلـعبون الكرة
طـائــرة فــيـمــا يـحــاول ثالثــة مـراهــقـ
تـمرير الـعجـلة اخللـفيـة لدراجة بـخارية
رمـادية غـصت بالرمـال للـعبـور بها الى
مـكـان أخــر.وجتـمع شــبـاب يـســتـمـعـون
ألغـان عراقيـة بينـها راب عراقي بـعنوان
(حـبــيت) وأعـلن عـن مـسـابــقـة لــرقـصـة
(هــــيب هـــوب) عـــلـى مـــيـــدان مـــفـــروش

الــــشــــاطىء الــــذي يـــقـع عـــلـى اجلـــانب
الـشــرقي من نــهــر دجـلــة  بـ جــسـري
الـســنك واجلـمــهـوريــة وتـنــتـشــر قـوات
ــؤديـ الى أمـنــيـة قــطـعت اجلــسـرين ا
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ــكــان شــارع ــتــد عــلى مــقــربــة من ا و
الـرشـيـد الـذي يـتـضـمن مـنـازل بـغـدادية
ة بنـيت بطريـقة تعـرف بالشـناشيل قـد
تـخرج منـها شرفـات خشب مطـرزة تذكر
ـة  لـكـنـهـا بـاتت بـأمـجـاد بـغـداد الــقـد
الـيوم شـبه منهـارة. وفي الشـارع نفسه
مـبان حديـثة تشـوه منـظره العـريق كما
وضـعت حواجـز خـرسانـية هـنا وهـناك
لــكــنــهـــا غــطــيت بـــرســوم تــروي أحالم
ومــطــالب احملــتــجــ .وتــتــحــرك بـدون
انـقــطـاع عــربـات الــتـوك تــوك الـثالثــيـة
الـعجالت بـألوانـها احلـمراء والـصفراء
ـا والــتي بــاتت أيــقــونــة الــتــظــاهــرات 
تـقـدمه من خـدمـة لـلـمـتـظـاهـرين بـعـدما
كـانـت تـســتــخــدم لـلــتــنــقل في االحــيـاء
الـفـقيـرة فـقط من بـغداد.وانـتـشـرت على
الـضـفــة نـفـسـهــا مـقـابـر غــطـيت بـأعالم
الـــــعـــــراق وضـــــعت حـــــولـــــهـــــا زهــــور
اصـطناعـية وقـميص ملـطخ بالـدم يذكر
بـ(الــــشـــهــــداء) الـــذيـن ســـقــــطـــوا خالل
االحـتــجـاجـات. ورفــعت صـور بــعـضـهم
عـلى خيـام يأوي الـيـها مـتظـاهرون عـند
الــلـيل.كــمــا وضع في مــكــان قـريـب عـلم
لـلـعــراق. في مـكـان اخــر وضـعت الفـتـة
عـلـيهـا عـبـارة (عدم رمـي النـفـايـات على
االرض( كـدعـوة لـلجـمـيع الى احملـافـظة
عـلى نـظـافـة الـشـاطىء بـهدف زرع روح

بـاحلجـارة فيـما وقف شـابان بـعضالت
مـفـتـولـة يـتــحـركـان بـاجتـاه من يـصـفق
ثل الـشبـاب وخصـوصا الـذكور لـهم.
غـالـبـية احملـتـجـ وبـيـنـهم فـقـراء مثل
ــصــاب بـــشــلل ســـفــيــان  26 عــامـــا  ا
االطـفـال في احـدى ذراعـيه ولم يـحصل
ابـداً على اي رعـاية. ويؤمن هـذا الشاب
بـأن الـتـظاهـرات (سـتـغيـر كل شيء) في

حياته. 

مـــــجــــــانـــــا) واضـــــاف (أن  األحـــــزاب
احلــاكـمـة بــاتت كـالـســرطـان في جـسـد
الـــــبـالد ووجـــــودي هـــــنـــــا حملـــــاربــــة
اجلـبـهتـ الـفسـاد ومـرضي وبعـد ما
يــــقــــارب شـــهــــرين مـن االعـــتــــصـــام ال
اسـتطيع ان اعود ادراجي حتى حتقيق
طـالب التي لـها ـطـالب االصالحيـة ا ا
تــأثـيـر عــلى الـوضع الـصــحي خـاصـة

مرضى السرطان في العراق).
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تـلقى حمد الكـثير من التـبرعات وظفها
لــدعم مـرضى الــسـرطــان الـفـقــراء غـيـر
الـقادرين عـلى توفيـر العالج ان منـظمة
ـتــحـدة تـواصــلت مـعي تــابـعــة لأل ا
وعــرضت تــوفــيـر جــهــاز لـلــتــحــلـيالت
ـــرضى الـــســرطـــان الــذي اخلـــاصــة 
يـــقـــتـــصـــر وجـــوده في الـــعـــراق عـــلى
الـعـيادات اخلـاصة فـقط ذات الـتكـاليف
ـرتفـعة ويعـتزم حمـد إجراء التـحاليل ا
مـجـانـا لـلـمـرضى الـفـقـراء.يـطـمح حـمد
ـعتصمون الى أن التظاهرات حتقق وا
اهـدافـها فـي ان تفـرز حـكومـة مـستـقـلة
تـــنــــتـــشل الــــبالد من الــــفـــقـــر وتـــردي
سـلحة اخلـدمات وسـيطـرة اجملامـيع ا
ـسؤول وفـرض القـانون ومحـاسبة ا

عن ضياع الوطن.     
آخــر الـكالم: بــاألمل والـعــمل نـقــهـر كل

االمراض WLOš∫ محارب السرطان حمد في خيمته بالتحرير

عــلـى عــدم جـــواز تـــكـــلــيـف الــقـــاضي
ــوافـقـة بـوظـيــفـة غـيــر قـضــائـيـة اال 
حتــريــريــة مــنه) ,مــبــيــنــا ان (قــانــون
ـفـوضـيـة اجلــديـد نص عـلى مـراعـاة ا
ناطـق االستـئنـافية وان العـدالة بـ ا
اخـتـيـار االعــضـاء الـتــسـعـة بــالـقـرعـة
ضمن مجـموعـة واحدة ال يـحقق شرط
الـعــدالــة بـالــتــمـثــيل والســيــمـا ان كل
منطـقة استـئنافيـة هي محـافظة وكون
بغـداد منـطقـت اسـتئـنافـيتـ فيـكون
العـدد الـكـلي  16مـنـطـقـة اسـتـئـنـافـية
لـذلك قــرر الـقــضـاء تــقــسـيم مــرشـحي
ــنــاطق الى مــجــمــوعــتــ الخــتــيـار ا
زاوجة رشـح اخلـمسة لـتحـقيـق ا ا
ناطق ب عملة القرعـة والعدالة ب ا
االستئـنافية) ,مؤكدا (مـفاحتـة مجلس
الـدولــة الـذي ارسـل اربـعــة مـرشــحـ
اثنان منـهم رجال واثنتـان نساء حيث
جــرت عـــمـــلـــيــة الـــقـــرعــة بـــتـــقـــســيم
اجملـمـوعـتـ واحــدة لـلـرجـال واخـرى
للـنسـاء مع ضـمان ان تـكـون احداهـما
امرأة وبـحـصـيـلـة عـمـلـيـة الـقـرعـة ب
اجملـامــيع يـتـم اخـتــيـار الــعـدد الــكـلي
الــبــالغ تــســعـــة اعــضــاء ويــتــرك لــهم
اخـتـيـار رئـيس ونـائب ومـقـرر جملـلس
ـــفـــوضــــ من اعـــضــــائه االخـــرين) ا
واعرب الـقضـاء عن تـمنـياته (العـضاء
فوضية اجلـدد بالنجـاح في مهمتهم ا
الـوطـنــيـة كـمــا ويـوصـيـهـم في الـعـمل

بحياد واستقالل تام). 

اتهامات غيـر الصحيحـة شككت بعمل
دة) وتابـع (انطالقا القضـاة في تلـك ا
من هذه التجربة القـاسية فقد اعترض
اجمللس مرة اخـرى على تكـليف قضاة
ـفوضـ حيث قدم بعضـوية مـجلس ا
الـقــضــاء وجــهــة نــظــره الى اجلــهـات
عـنـيـة خالل مراحـل النـقـاشـات التي ا
سـبــقت اقــرار الــقـانــون احلــالي الـذي
بصـدد تـنـفـيذه لـكن مـرة اخـرى يـتـكرر
ــهــمـة) اخلـطــأ وزج الــقــضــاء بـهــذه ا
واردف بــالــقــول ان (الــقــضــاء اصــبح
ملـزما بـتنـفذ الـقـانون حـيث ناقش في
جلسته السابقة عملية تطبيق القانون
ووضع الـيـات يـعـتـقـد انـهـا صـحـيـحة

لتطبيقه).
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ولـفـت االنــتـبــاه الـى ان (الـقــانــون في
ـادة  3 يـنص عــلى ان عــدد اعــضـاء ا
فـوض  9 قضـاة خـمـسـة مـنهم عن ا
احملافظات واثـنان من مجـلس القضاء
في اقـلـيم كـردسـتـان ومـسـتـشـاران من
مجـلس الـدولة وان يـتم اخـتيـار هؤالء
بــالــقــرعــة وفـق الــشــروط احملــددة في
ــــادة  4من الـــــقـــــانـــــون) واردف ان ا
ن يرغب (اجمللس فتح بـاب التـرشيح 
من الــقــضــاة الــذين تــنــطــبق عــلــيــهم
الـشـروط لــكن كـمــا مـتـوقـع فـقـد رفض
ـشـاركة معـظم الـقضـاة الـتـرشيح او ا
همة حيث ان قانون التنظيم في هذه ا
القـضائي رقم  160لـعام  1979ينص

كـــردســـتـــان وعـــددهـم أثـــنـــان حـــسب
الـقــانـون بــســبب عــدم ارسـال اســمـاء
ـــهــمــة). واوضح ــرشــحـــ لــهــذه ا ا
باشـرة بعملـية االقتراع القضاء قـبل ا
واعالن اســــمــــاء الــــفـــائــــزيـن انه (في
االنـتــخـابــات الـســابـقــة الـتي انــتـجت
ـان احلالي وعـند اصدار الـتعديل البر
الثالث لقانون االنتخابات يرقم  5لعام
ــفـوضــيـة  2018 الـذي اوكل اعــمـال ا
لـلــقـضـاة  اعـتـرض اجملــلس عـلى ذلك
ـانـا وسـانـد بـقـوة لـنـقض الـقـانـون ا
هام منه بضـرورة ابعـاد القضـاء عن ا
ـهـنـيـة الـتي ال تـدخل ضـمن االعـمـال ا
رتبطة به) ,موضحا ان (دور القضاء ا
ينحسر في تدقيق مدى تطبيق مجلس
ـفـوضـ لـلـقـانـون من خالل مـراقـبـة ا
قـراراته من قــبل الــهـيــئــة الـقــضـائــيـة
لالنتخـابات في مـحكـمة الـتمـييز  ,الن
عمـلـية الـعـد والفـرز او مـهام تـنـفيـذية
اخـرى هي بــطــبـيــعــتـهــا مــهـام فــنــيـة
حتتاج الى خبرات مـتخصصة) وتابع
دة لن ان (جهـود الـقـضـاء خالل تـلك ا
تـنــفع بــرغـم اخملـالــفــات الــدســتــوريـة
الـــواضـــحـــة في الـــقـــانـــون من حـــيث
اجراءات تشـريعه ومـضمـونه واضطر
ـا رسـمه القـانـون لدور الى ان يقـوم 
القضـاة رغم التـحديـات والصـعوبات)
ــهــمـة مـضــيــفــا (فـقــد ادى الــقــضـاة ا
ـتـحــدة بـشـكل جـيـد وبـأشـراف اال ا
لـكن لالسـف بـعض اخلــاسـرين كــالـوا

رشـح يعزز ان (اجراء القرعـة ب ا
من نــزاهــة تــلك الــعــمــلــيــة ونــأمل ان
تــــؤدي اخلـــــطــــوة الـى زيــــادة ثـــــقــــة
اجلــمـــهــور) ,واســتـــطــردت بـــالــقــول
(مسـتعـدون لـلمـسـاهمـة بـأي شكل من
االشـكـال لـتـحـقـيق انـتـخـابـات نـزيـهـة
وحـرة وذات مـصـداقــيـة ضـمن االطـار
الـــزمــــني الــــذي حتــــدده احلـــكــــومـــة

والشعب). 
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وأجــرى الــقــضــاء الــقــرعــة الخــتــيــار
ـفــوضـيـة بـحــضـور رئـيـسه أعـضـاء ا
فـائق زيــدان و رئـيــسـا جــهـاز االدعـاء
العام موفق العـبيدي وجهاز االشراف
القضـائي جـاسم  محـمد عبـود ونائب
ــتـــحــدة ــثل االمـــ الـــعــام لـال ا
وولـبول. ولفـت اجملـلس خالل عـمـلـية
ــرشــحــ الـتي اجـراء الــقــرعــة بـ ا
حـضــرتـهــا (الـزمــان) الى ان (الـقــرعـة
الـتي اشــرف عــلــيـهــا بــشـكل مــبــاشـر
تـحدة  اسـفرت عن فوز ثلـو اال ا
ــثــلـون مــحـافــظـات خـمــسـة قــضـاة 
الــعــراق عـــدا إقــلــيم كـــردســتــان وهم
عـبـاس فـرحــان حـسن وجـلــيل عـدنـان
خـلف وعـامـر مـوسى مـحـمـد وفـيـاض
وأضاف حسـ ياسـ وعلي رشـيد) ,
ـستشاران أنه (وبنتيـجة القـرعة فاز ا
إنـعـام  يـاسـ مـحــمـد وفـتـاح مـحـمـد
يـاسـ عن مـجـلس الـدولـة ولم ?يـتم
اجراء الـقـرعة اخلـاصـة بـقضـاة اقـليم

بـعـد اعالن اسـمـاء الــقـضـاة الـفـائـزين
فوضية التي جرت في مقر بعضوية ا
مجلس القضـاء االعلى امس ان (مهمة
ـفوضـ اجلـدد الـذين  اخـتـيـارهم ا
عن طـريق الـقـرعـة التـي جـرت في مـقر
ســتــكـون مــجــلس الــقــضــاء االعــلى  ,
صعبة ومعقدة وسنـعمل سوية لتقد
مـا يـحـتــاجـونه من دعم) واشـارت الى
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ـــمـــثل اخلـــاص لالمــ قــالت نـــائب ا
تـحـدة في العـراق اليس العـام لال ا
ـفـوضـ وولـبـول ان مـهـمـة مـجـلس ا
اجلـديـد صــعـبــة ومـعــقـدة مـعــربـة عن
املها ان تـسهم قرعة اخـتيار االعضاء
بـتـعـزيـز نـزاهـة الـعـمـلـيـة وزيـادة ثـقـة
اجلمهـور . واكدت وولبـول لـ (الزمان)
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فوضية ثل األم العام في العراق خالل قرعة إختيار أعضاء ا WŽd∫ نائب 
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عني تابع واإلعالمي وا بناء على سلسلة اتصاالت كثيرة من األصدقاء وا
وقع وقف مـن ترشـيـحي  األعـزاء كانت جـمـيـعهـا حتـمل سـؤاالً محـدداً حـول ا
رئـاسـة احلـكـومـة اإلنـتـقـالـيـة في ظـل الـظـروف الراهـنـة الـتـي يـعـيـشـهـا عـراقـنا
ـشـار إليه لـعـدم تعـكـير احلـبيب كـنت قـد آثرت االبـتـعاد عـن إجابـة الـسؤال ا
األجــواء امـام الـكـتل الــسـيـاسـيــة إليـجـاد مـرشح اخــر مـقـنع لـلــشـعب; بـيـد أن
تزايد من اخمللص للتعرف على موقفي الشخصي حيال هذا األمر اإلحلاح ا
من جـهة والتـأخيـر في طرح أي مـرشح من جهـة ثانيـة لم يدعـا لي سبـيالً غير
باشر في قبولي نبثقـة من قراءة أزعم أنها عميقة تـتصل با أن أطرح قـناعتي ا

أو رفضي لعملية الترشح وأود إيجازها بالنحو التالي:
ا طـرح عليّ التـرشح لرئـاسة الـوزراء بتاريخ  2019-12-1 فـكرت مـليّاً : حـا أوالً
ـا يتـع عـليّ فعـله ألكـون أميـناً وصـادقـاً مع نفـسي وقـادراً على اإلسـتجـابة
ر بها وطـننا الغـالي بعيداً رحلة الـتي  طـالب ومشاعر الـعراقي األعـزاء وا
ـتقـدم في الدولة وقع ا صلـحيـة التي قد يـفرضـها ا عن األهـواء النفـسيـة او ا
ــا يـخص وبـذلك قــدمت رؤيـتي مــشـروطـة ومــكـتـوبــة في تـأريخ  2019 -12- 5 

تظاهرين. الكتل السياسية واخرى كنت سألتزم بها مع ا
ؤقتة تتمثل في إيجاد ـلقاة على رئاسة احلكومـة ا همة ا ثانـيا: أعلم جيداً أن ا
مـنـاخـات سـلـيـمـة ومالئـمـة إلجـراء انـتـخـابـات مـبـكـرة ونـزيـهـة تـتـيح لـلـعـراقـي
ـا يـسـتوجب ـثـلـيـهم في الـسـلـطة الـتـشـريـعـيـة  مشـاركـة أوسع في اخـتـيـار 
الضـغط لتـشريع قـانون انتـخابي عـادل ومنصف بـإشراف مـفوضيـة انتـخابات
مسـتقـلة وحـصينـة من التـأثيرات الـسيـاسيـة الى جانب اشراف ومـراقبـة دولية

وضمن االلتزام بتوقيتات زمنية محددة.
رشح تـشـكـيل حـكومـة مـسـتقـلـة تـمام االسـتـقالل عن تـأثـيرات ثالـثـاً: تـخويـل ا
القـوى السياسـية مع اعتمـاد معاييـر الكفاءة والـنزاهة التي يـجب اعتمادها في
صالح الـفئوية الضيقة وتضم واقع الـتنفيذية كافة بـعيدا ً عن احملاصصة وا ا
ـرحلـة القـادمـة واحملافـظة في فيـهـا كفـاءات شبـابـية لـغـرض تأهـيلـهم لـقيـادة ا
كوناتي عـلى ان تكون شروط اختيار وزرائها نـفس الوقت على نسب التوازن ا

خارج اطار احملاصصة كما أشرنا أعاله.
رابعـاً: ضـرورة اإليـفـاء بـالتـعـهـدات أمـام الشـعب الـعـراقي عـلى صـعيـد تـنـفـيذ
الـبرنامج احلـكومي الذي يـواجه ثالثة حتـديات رئيـسة تتـمثل بالـصراع الدولي
- االقـليمي وصراع هيمنة الفساد مع معركة االصالح وصراع هيمنة الدولة
العـمـيقـة مع حـكـومة مـسـتقـلـة تنـحـاز لالعـتدال وعـمـوم الشـعب وكـذلك كشف
ـتـظـاهـرين وعـنـاصر نـتـائج الـلـجـان الـتـحـقـيـقـيـة ذات الـصـلـة بـاالعـتـداء عـلى ا
األجـهزة األمـنـية ومن ثم تـقـد اجلنـاة الى سـاحة الـقـضاء لـيـأخذ كل ذي حق

حقه وفق القانون.
خامـسـاً: حـصـر الـسالح بـيـد الدولـة وكـشف مـلـفـات الـفسـاد بـصـورة شـفـافة

وعادلة الى جانب حتكيم السيادة العراقية وحماية القرار العراقي.
ـواطـنـ ـاضـيـة والــنـظـر الى تـطـلـعـات ا ـرحـلـة ا سـادســا: جتـاوز إخـفـاقـات ا
ـتـظـاهرين بتـحـقـيق االمن واالسـتـقـرار والـعدالـة االجـتـمـاعـيـة وتـلبـيـة مـطـالب ا
ـانعة الكتل السياسية وثقة الشعب ؤقتة عدم  السـلمي وان تنال احلكومة ا

للوصول الى حكومة وطنية جامعة حتظى بالشرعية.
إن عدم الـتوافق ب القوى السياسية التي فـاحتتني بالترشيح على الرؤية آنفة
ـر به العـراق جـعلـني انـأى بنـفسي عن ـنعـطف احلـاد الذي  الـذكر الجـتيـاز ا
ـاني الراسخ في أن الوضع الذي وصل ؤقتة فضالً عن أ رئـاسة احلكومـة ا
صـالح الفئوية والشـخصية كما أن إليـه العراق بحاجة مـاسة الى الترفع عن ا
العـراقـيـ بصـبـرهم الـطويل السـيـما الـشـرائح الـتي تعـاني وضـعـاً إقتـصـادياً
ـصلـحة الذاتـية بـقدر ما ضاغـطاً يـستـحقون الـكثـير من جتاوز ا
ـسؤول ا تـوجـبه عـلى ا يـستـحـقـون اإليـثار والـتـضـحـيـة 

شروعة والالزمة التحقق الواجب. استحقاقاتهم ا
حـــفظ الـــله الـــعــراق وشـــعـــبه وتـــغــمـــد أرواح شـــهــداء
االنـتـفــاضـة بــالـرحــمـة والــرضـوان والــدعـاء لـلــجـرحى

بالشفاء العاجل والله تعالى من وراء القصد.
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ـنـاظـر بـحـسب عـنــدمـا نـسـافـر نـرى األشــيـاء من نـافـذة الـقــطـار فـتـبـدو لـنــا ا
موضعنا و مكاننا في عربات القطار تختلف األيام التي نسافر فيها فتشمس
ـنظر ـشاهد اذا غـيرنا وسـيلة الـنقل فا أحيـانا و تمـطر أحيـانا أُخر  تـتباين ا
من علـيـاء األمـكـنـة التـي تمـر مـنـهـا الـطائـرة حـ صـعـودهـا او نزولـهـا تـصـغر
ـا يـجـعــلـنـا نــتـعـجب من تــوهـمـنـا الــتـمـكـ في االرض األشـيــاء تـصـغـيــرا 
فبـاألحرى أن نعجب بأنفسنا و نغـتر ألجل ذلك و لذلك كلما كبر مستوى وعي
الشـخص استـصغر نـفسه و كـلما صـغر عقـله ازدادت أنانـيته و شعـوره باألنا
تـزايـد لـذلك عـرف عن احـد حـكـمـاء االغـريق و هـو أيـسـوب الـذي عـاش خالل

يالد قوله (كلما صغر العقل زاد الغرور). القرن السادس قبل ا
مثـال يحضرني دائـما عندمـا أحتدث عن اختالف زوايا الـنظر و تبـاين مواقفنا
اجتاه االشـيـاء  هـو قـول  الـفـنانـة  و الـكـاتـبـة االمـريكـيـة احلـكـيـمـة من اصول
ـيـا بـتحـديـهـا الكـبـيـر إلعـاقتي فـقـدان الـسمع ـعـروفـة عا ـانـيـة هـيلـ كـيـلر ا ا
والـبـصـر (كل شيء له نـكـهـته حـتى الـظالم و الـصـمت و أنـا تـعـلمـت أن أكون

سعيدة  بصرف النظر عن احلالة التي أنا فيها).
كن لـيس فقط ان نـفس االمر و عـ القـضيـة التي حتـدثت عنـهـا هيـل كـيلـر 
ة نتـذوقهـا بل ان جنعـلها مـطيـة لإلبداع و ابـتكار أشـياء جـديدة من مـادة قد
ـألوف بـطريـقة وهو مـا صـاغه احمـد الشـقيـري بـقوله (اإلبـداع هو الـنظـر في ا
ـة موجودة فعال غيـر مألوفـة) بل ان غرائبيـة و عجائبـية الربط بـ اشياء قد
هو مـصدر االبداع و االبتكار و يرى الـطبيب و البروفيسـور االمريكي بجامعة
كـولورادو جورج زيدل القدرة على ربط االمور بطريقة غريبة هي محور االبداع
ـتـنـبي الـذهـني بـغض الـنـظـر عن اجملـال و خـيــر مـثـال عـلى قـوله هـذا ابـداع ا

عندما اشعر: 
أنا الذي نظر االعمى الى ادبي

          وأسمعت كلماتي من به صمم .
قال معـاملـتنا لـآلخرين يـنبغي دومـا ان تخضع لـلقـاعدة التي عـنونـا بها هـذا ا
ــواقف) حــيث انـنــا يـنــبـغي ان نــقـابل االســاءة بـاالحــسـان و الــفـشل (تــبـاين ا
ـبـهـرة بـعـد ذلك كـثـيـرا مـا يـعـاقـب االسـتاذ بـالـتـشـجـيع و سـتـتـبـدى الـنـتـائج ا
طلوب تالمـذته و طلبته و ينقص مـن قيمة ما جاؤوه به من اعـمال في ح ان ا
ـطلـوب فانه بذلك ـائة من ا ـنجز من الـعمل و ان كان  20في ا مـنه هو تثـم ا
ـفكر االسالمي عـبد الـكر بـكار هذا ثابـرة يقـعد ا حتفـز الهـمم للـمزيـد من ا
ـبدأ قائال (عامل الطـفل دائما على أنه شغـوف بالقراءة ومحب لـلكتاب بقطع ا

النظر عن الواقع وسوف يكون كذلك).
اختـياراتنا تختلف ايضا باختالف و تـباين مواقفنا اجتاه االشياء التي نتوخى
القـرار بشـأنهـا لذلك فـكلمـا اتسع افـقنـا و عرجـنا بـفكرنـا و بعُـد نظـرنا كـلما
اكتـمل نـضجـنا و أحـسـنا اخـتيـاراتـنا و أَجَـدنا قـراراتـنا و كـلمـا صـغر عـقلـنا
ـسـتوى تـفكـيرنـا كـلمـا اسأنـا التـصـرف اشتـهر عـبر وضاق افـقنـا و هـبطـنا 
االلسـنة قول احلكيمة االوروبية فوييت قولها (ال نختار قطارا بالنظر إلى لونه 

و لكن لوجهته).
اهـميـة قولة فـوييـت تنبـع من ضرورة االنـتبـاه عند االقـالع الى أي وجهـة نريد?
هل حـقـاً هـاته الـوجهـة هي الـتي ابـتـغـيـهـا? و هـذا يـحـيـلـنا الى
اهـمية الـنية في االعـمال البـشرية حـيث يجعـلها االسالم
ـدار الذي يدور عـليه قبـول االعمال او ردهـا النها سر ا
و جـــوهـــر االخـالص في الـــعـــمـل فـــتـــوخي الـــوجـــهـــة
الصحيحة هو رأس مال و الوصل الى الهدف فضل. 


