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طـنــا من الـقــنـابل وأطــلـقت 183861
لكية طلقة وخسائر الـقوات اجلوية ا
البريطانية (RAF) كانت مقتل تسعة
رجــال وأصـابــة ســبــعـة وتــدمــيـر11
طـائــرة. وتــسـبــبت الـثــورة بـتــغـيــيـر
ـسؤول البـريطاني جذري لنظرة ا
وإلعـادة الـنـظـر في اســتـراتـيـجـيـتـهم

بالعراق.
كلفت الثورة احلـكومة البريـطانية ما
مقداره 40 مليون باوند وهو ضعف
ـيـزانـية الـسـنـوية اخملـصـصة مبـلغ ا
لــلــعـــراق وعــامال كــبـــيــرا في إعــادة
الـنـظـر بــاسـتـراتـيـجـيــتـهم بـالـعـراق.
وكلـفت الثـورة أكثـر من مجـمل تكـلفة
ـمـولة من الثـورة الـعـربيـة الـكـبرى (ا
ــتــحــدة) ضــد الــدولـــــــــة ــمــلــكــة ا ا

العثمانية في 1918-1917م.
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ــســتــعــمــرات اجلــديـد وقــرر وزيــر ا
ونستون تشـرشل أن هناك حاجة إلى
إدارة جــديـدة فـي الـعــراق وكــذلك في
ـسـتـعــمـرات الـبـريـطــانـيـة بـالـشـرق ا
األوسط ونـادى لعـقـد مـؤتـمـر موسع

بالقاهرة.
وعند انـعقاد مـؤتمر الـقاهرة في اذار
ـــــــــســــــــــؤولـــــــــون 1921 نــــــــــاقـش ا
البريـطانيـون مسـتقبل الـعراق. فأراد
البـريطـانـيون الـسيـطـرة على الـعراق
من خالل وسـائل غيـر مـبـاشرة وذلك
عن طـريق تثـبـيت مـسؤولـ سـابـق
ذوي عـالقـــــة وديـــــة بـــــاحلـــــكـــــومـــــة
طاف البريطانيـة. وقرروا في نهاية ا
تثبيت االمير فيصل بن احلس ملكا

على العراق.
وكان فيصل قـد عمل مع البريـطاني
قبالً في الثـورة العربـية خالل احلرب
ية األولى وكان يحظى بعالقات العا
. ـهـم ـسـؤولـ ا جـيدة مع بـعض ا
ـســؤولـون الــبـريـطــانـيـون واعـتــقـد ا
أيـضـا أن تــنـصـيـب فـيـصل مــلـكـا من
ـنـعه من قـتال الـفـرنسـي شأنه أن 
في ســـوريـــة واإلضـــرار بـــالــعـالقــات

البريطانية-الفرنسية.
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واخــيـرا فــان الــثــورة عـنــصــر يــؤكـد
وحدة الـعراق ويـعزز الـروح الوطـنية

العراقية. 
وأظـهرت الـثـورة االولى تـعـاونـاً غـير
ـــســـلــمـــ الــســـنــة مـــســبـــوق بــ ا
والـــشــيـــعـــة عــلـى الــرغـم من أن هــذا
التـعاون لـم يسـتمـر لـفتـرة أطول بـعد
نهاية الـثورة.لقد ادت ثـورة العشرين
االولى الى تـغيـيـر شـكل نـظـام احلكم
لكنها لم تستـطع التخلص من النفوذ
االجنـبي.واالمل كبـير في جنـاح ثورة
العشـرين الثانـية في حتقـيق اهدافها
بـالـتــخـلص من الــنـفــوذ االجـنـبي في
الـــعـــراق والــقـــضـــاء عـــلى الـــفـــســاد
فسدين وتغيير نظام احلكم القائم وا
عــــلى احملـــاصــــصـــة والــــطـــائــــفـــيـــة
ـنـهـوبـة واجراء واسـتعـادة االمـوال ا

انتخابات عامة مبكر.

االحـــتالل الــبـــريـــطــانـي وســيـــاســة
(تهـنـيد) الـعـراق تمـهيـدا لـضمه إلى
بريـطـانـيا كـمـا حـصل للـهـنـد وكانت
واحـدة من سـلـسـلـة من االنـتـفـاضات
التي حدثت في الـوطن العربي جراء
عــدم ايــفـاء دول احلــلــفــاء بــالــوعـود
ـقــطـوعـة لــلـعــرب بـنـيـل االسـتـقالل ا
كدولة عربية واحدة. واتخذت الثورة
في بــاد األمـر شــكل مــظــاهـرات من
قبل أهـالي بـغـداد انطـلـقت من جتمع
في جـامـع احلـيــدرخـانــة الـذي شــهـد
بـــــدايــــــة الـــــثـــــورة فـي بـــــغـــــداد ثم
ـســلـحـة وانـتـشـرت في ـواجـهـات ا ا

مناطق متعددة في العراق.
 وفي يوم 30 حـزيـران قامـت الـثورة
في الـرمـيــثـة ( احـدى مـدن مــحـافـظـة
ـــثــــنى حــــالـــيــــا) فـــفي ذلـك هـــاجم ا
ــواطـنــون بــالــهـجــوم عــلى اخملــفـر ا
الــبــريــطــاني في الــرمــيــثــة وقــتــلــوا
احلارس البريطاني واخرجوا الشيخ
ـــعـــتــــقل في شـــعـالن ابـــو اجلــــون ا
اخملـفـر.و تـوالـت االحـداث في مـعـظم

مـن االســــمــــاء الـــــتي تـــــطــــلـق عــــلى
االنتفاضـة احلاليـة في العراق (ثورة
الـعـشـرين الـثـانـيـة) اشـارة الى ثـورة
الـعـشـرين الــتي قـامت ضـد االحـتالل
الــــبــــريــــطــــاني قــــبل 100 عـــام (في

.(1920
تتـشـابه الثـورتان انـهـما لـيـستـا مثل
بــــقـــيــــة الـــثــــورات الـــتـي قـــام بــــهـــا
ـا من ابـناء عسـكـريـون او احـزاب ا
الـشـعب دون قـيـادة مـوحـدة وهـذا ما
اثـــر عــلـى نــتـــائج ثـــورة الـــعـــشــرين

االولى.
قــبل 100 عــام انـــدلــعت الـــثــورة في
انـــــحـــــاء الـــــعــــراق ضـــــد االحـــــتالل

البريطاني.
وهــنـا اســتــعـيــد بــعض احــداث تـلك
الثورة وما انتهـت اليه  اعتمادا على
ـــؤرخـــون  ومـــا ســجـــله مـــا كــتـــبه ا

السياسيون والكتاب.
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ثــورة الـعــشــرين االولى انــدلــعت في
الــبـــدايــة في شـــهــر أيــار1920 ضـد
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بـريــطـانـي كـان الــثـوار قــد اسـتــولـوا

عليه في معركة اخرى
في يـوم 17 تــمــوز عــقـــد في مــديــنــة
الـكــوفـة مـؤتــمـر لـعــقـد هـدنــة مـا بـ
الثوار في منـطقتي الشـامية والنجف

والقوات  تنص على:
1- العفـو العـام عن جمـيع العـراقي
ن فــيـهم أهـل الـرمــيـثــة الــشـامــيـة

والدغارة.
2 - توقف جميع احلركـات العسكرية
وإصالح سـكـة احلـديـد ونـقل الـقوات

العسكرية من مكان إلى آخر.
ـعــتــقــلـ 3- إطالق ســراح جــمـيـع ا
ــرجع ــنـــفــيــ خـــصــوصـــا ابن ا وا
يرزا محمد تقي الشيرازي الشيعي ا

ؤتمر العراقي 4- تشكيل ا
في يوم 19 تموز خرق الـثوار الهدنة
بــعـد ان تــعــرضـوا لــلــنــقـد من بــقــيـة

. واطن ا
في يــوم 21 تــمــوز قـــام الــثــوار ومن
إنـــضم مـــعـــهم بـــحــصـــار احلـــامـــيــة
الـبـريــطـانـيـة في الــكـوفـة و كـان عـدد
أفـرادهـا 750 شـخــصـا وقــد اسـتــمـر
حصـار الـثـوار للـحـاميـة الـبـريطـانـية

زهاء ثالثة أشهر.
في يوم 22 تمـوز سقطـت بلدة الـكفل
ــسـلــحـة من ثـوار بـأيــدي اجملـامـيع ا

نطقة. ا
وفي يـوم 24 تـمـوز حــصـلت مــعـركـة
الـرارجنيـة بـالـقـرب من الـكـفل مـا ب
القوات البريـطانية بقـيادة الكولونيل
ـسلـحة من لوكن ومـا بـ اجملامـيع ا
الـثــوار بـقــيـادة عــبـد الــواحـد احلـاج
عركة قرابة ست سكر وقد استمـرت ا
ساعات حقق الثوار نصرا كبير حيث
غنـموا مـا يقرب 52 رشاشـا وعددا ال
يـحـصى من األعـتـدة بـيـنـمـا قـدر عـدد
ـعركة خسـائر البـريطـانيـ في تلك ا
حوالي 20 قتيال و 60 جريحاً و318

مفقودا

وفي الـوقـت نـفــسه انـطــلـقت الــثـورة
شمال مدينة الديوانية عند تفرع نهر
الدغـارة عن نهـر الفرات  حـيث هاجم
الـثــوار بـلــدة الـدغــارة وتـمـكــنـوا من

االستيالء على مخفر البلدة
في يوم 30 تـمـوز انـسـحبـت الـقوات
البريطانـية من الديوانـية  الى مدينة
احلـــلـــة بـــواســـطـــة الـــقـــطـــار . وقـــد
اسـتــغـرقت رحــلـة الــقـطـار 11 يـومـا
ويرجع الـسبب في ذلك إن الـثوار في
ـر بهـا الـقطـار كـانوا نـاطق الـتي  ا
يقتلـعون قضـبان السـكك احلديد قبل
وصول الـقـطـار فـيضـطـر الـقـطار إلى
الـــتـــوقف ويــــقـــوم عـــمـــاله بـــإصالح
عـطوبـة. وفي أثنـاء فترة القـضبـان ا
الـتـصـلـيح تـهـاجم الـعـشـائـر الـقـوات
البريـطانيـة فتنشـب جراء ذلك معارك

دامية.
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يــوم 21 تــمـــوز أعــلـــنت الـــثــورة في
مدينة النجف

في يـــوم 6 آب ظـــهــــرت أولى بـــوادر
الثورة في ديالى

في يـوم 14 آب قــامت عــشــيـرة بــني
تـمـيم بـالـهـجـوم عـلي بـلـدة شـهـربـان
ـقـداديـة) ولكـن الـسراي احلـكـومي (ا
الذي كان يقيم فيه البريطانيون ومن
معهم من جـنود الشـبانة لم يـستسلم
ـواجـهـة لـلـثـوار وبـعــد سـاعـات من ا
بـ الـطـرفـ تـمـكـنـوا من الـسـيـطرة
على السراي احلكـومي (القشلة) وقد
ـــعــــركــــة هـــذه خــــمــــســـة قــــتل فـي ا
. وبـعـد الــسـيــطـرة عـلى بـريــطـانـيــ
الـبـلــدة قـام الــثـوار بـقــطع خط سـكـة

ار هناك. احلديد ا
وفي يـوم 12 آب أعـلـنـت الـثـورة  في
نتفق (محـافظة ذي قار حاليا) لواء ا
وقد وصل التـوتر إلى أشـده في بلدة
اب حيـنـها أدرك الشـطـرة في يوم 25 
معـاون احلـاكم السـيـاسي إن الوضع
قد خـرج من الـسـيـطـرة وفي يوم 28
آب هرب من البلدة بـواسطة طائرت
أرسلتهما القوات الـبريطانية لغرض

إخراجه من البلدة.
في يـوم 28 آب انــدلـعـت الـثــورة في
مــديــنــة سـامــراء  مــعــلــنــ الــتــمـرد
والــــعــــصــــيــــان عــــلى الــــســــلــــطـــات
الـبـريــطـانـيـة. ولـم تـتـمـكن الــعـشـائـر
ــتـانـة ــديـنـة  الـثــائـرة من اقـتــحـام ا
سورهـا . وقد قـامت حيـنهـا العـشائر
ـديـنة الثـائـرة بـضـرب حصـار عـلى ا
لـكن القـوات الـبـريـطانـيـة اسـتـطاعت
في يوم 30 آب فك احلـصـار حــيـنـمـا
وصلت إلى سامـراء مفـرزة بريطـانية
وقامت طـائـرتان بـريطـانـيتـان بإلـقاء
القـنـابل عـلى العـشـائـر الثـائـرة حول

دينة فتم فك احلصار ا
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نـــتــــائج الــــثـــورة مــــقـــتل 6000 إلى
000.10 من الـعــراقـيــ ونـحـو 500
من اجلـنـود الـبـريـطـانـيـ والـهـنـود
وأسقـطت الـطائـرات البـريـطانـية 97
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االيـام االخـيرة كـما اظن شـهـدت تطـورات خـطيـرة منـهـا انسـحاب انـصـار التـيار
الـصــدري من ســاحـات االعــتــصـام,كـمــا شــهــدت حـرقــا غــيــر مـســبــوق خلــيـام
عـتصم في اكثر من محافظة.على اثر هذين التطورين تفجرت االرض مجددا ا
تظاهرين,وفار تـنور احلماس لـتتدفق احلشـود الى جميع ساحـات االعتصام. بـا
وبسرعة البرق اعيدت اخليم التي احرقت في ساحات التحرير,وشرع ابطال ذي
قار بـبنـاء غرف بدال من اخلـيام الـتي احرقـها مـلثـمون في غـارة ليل.  مـاذا يعني
كل هذا.?دعـونا نتوقف مثال عـند االقتحام االخـير لساحة التـحرير الذي قامت به
قوات الـشغب قبل ثـالثة ايام حـتى وصلت الى نـفق التحـرير.هـذا التعـرض يشبه
ستقيـلة تفكر برأس قياس وضع احلـالة العامة في ساحـة التحرير.فاحلكـومة ا
فــارغــ تـمــامــا.ويــبــدو ان االمــر الــذي يــشــغل راسي احلــكــومــة هــو ان يـتــعب
تـظاهرون بـعد كل هـذا العـذاب والتضـحيـات.فالتـاخيـر ضروري جدا.انه عالج ا
فعال جلعل االعتصامات تخفت وتنتهي.كانت حركة االقتحام االخيرة خائبة جدا

.فـبـعـد انـسـحـاب الـتـيـار وكـشـفت عن نـوايـا الـراســ الـفـارغـ
الــصــدري فــكـــر من فــكــر ان الــتــعــرض ســيــكــشف مــدى
ــتــواجـد.وبــعـد ذلك تــغـيــر كل شي اذ خـرج اجلـمــهـور ا
االالف الى الـساحات جمـيعا في مـد بشري صاخب.انه
يوم جـديـد في عـمـر ثورة تـشـرين..يـوم مبـارك ذي قـيـمة
معنوية ال توصف.واظن ان احلكومة عرفت السر وبلعت
وهـضمت حـكـمة الـثوار,وعـليـهـا ان تتـعـامل مع القـضـية

بوعي اكبر.

انـحــاء الـعــراق ضـد قــوات االحـتالل
البريطاني.

وكـمـا حــدث في عـام 2003 ح ع
االمريكيون حـاكما للعـراق فقد عينت
يجر بوالرد) بريطانيا يوم 1تموز (ا

حاكما عسكريا وسياسيا للعراق.
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في 17 اب اعـــــــــــدمـت الـــــــــــقــــــــــوات
البـريطانـية اربـعة من الـثوار اطـلقوا
النـار عـلى الـكـتيـبـة الـبريـطـانـية  في

الكرخ يوم  12 اب.
وفي 12 اب هـاجـمت قـوات االحـتالل
البـريطـاني دار السـيد مـحمـد الصدر
ودار الــشـيـخ يــوسف الــسـويــدي في

الكرخ.
فـي الـــــيـــــوم نــــــفـــــسه 12 اب  قـــــتل
الكولـونيل جلـمان مع سـائق سيارته
في خان النقـطة ب بغـداد والفلوجة
بهـجوم شـنه علـى القـائد الـبريـطاني
الـشــيخ ضــاري رئــيس قـبــيــلـة زوبع
وولداه سلـمان وخـميس واخرون من

افراد القبيلة.
وفي 25 ايـلــول صـدر احلـكـم بـاعـدام
(عــبـد اجملــيــد كـنـه) الـذي كــان صــلـة
الوصل ب الثـوار في بغداد والثوار

في كربالء
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في يــــوم 12 تــــمــــوز اعـــــلن رؤســــاء
شـخاب بقـيادة الشيخ العشـائر في ا
عـــبـــد الـــواحـــد احلــاج ســـكـــر إعالن
الــثـــورة وفي يــوم  13تــمـــوز قــامت
جـــمـــوع الـــعـــشـــائــر (مـن آل فـــتـــلــة
الـــغـــزاالت ,آل شـــبل وآل إبــــراهـــيم)
حـاصـرة مـديـنة أبـو صـخـيـر حيث

كانت هناك قوة بريطانية.
وفي يوم 14 من نفس الشـهر أرسلت
الـقـوات الـبـريـطــانـيـة الـبـاخـرة فـايـر
فالي وزورقا يـحمل عـددا من اجلنود
وبعض مـواد التـموين وجـرت معارك
ــدفع انـــتــهـت بــقـــصف الـــبـــاخـــرة 
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لم يـنص على تعـي اعضـاء احتيـاط فيها
وطــلب فـي ذات الـكــتــاب ان يــتم تــســمــيـة
الـقاضـي (عاد هـاتف جبار ومـحمد رجب
الــكــبــيــسي) كــاعــضــاء احــتــيـاط بــدال عن
ـعــمـوري وابــراهـيم الــقـاضــيـ (ســامي ا
خـــلــيـل) كــون االخـــيــرين قـــد احــيـال عــلى
الــتـقــاعــد لـبــلــوغـهــمــا الـسن الــقــانـونــيـة
بـاعتـبارهـما عـضوين في مـحكـمة الـتمـييز
االحتــاديـة اي انه قــد اقـر وبـشــكل صـريح
ـتـقـاعـد او بــعـدم جـواز تـعـيـ الــقـاضي ا
عـــمـــله عـــضـــوا احـــتـــيـــاط فـي احملـــكـــمــة

االحتادية.
◊UO²Š« ¡UCŽ«

2- حــيـث ان قــانــون احملــكــمــة االحتــاديـة
الـــنـــافـــذ لـم يـــنص عـــلى وجـــود اعـــضـــاء
كن ان احـتياط للمحكمة كما ذكرنا لذا ال 
يـكــون تـعـيـ الـعـضــو االحـتـيـاط كـعـضـو
اصـلـي امـتـدادا لـشـخـصـيـته ومـهـامه كـمـا
ـــا يــجب ان ــذكـــور وا ورد فـي الــقـــرار ا
يـكون التعي بااللية التي رسمها القانون
ادة (3) مـن قانون احملكمة االحتادية في ا
ــادة (3) مـن قــانــون مــجــلس الــقــضــاء وا
ــادتـــ قــد تــعــطل ــا ان كال ا االعـــلى و
الــــعـــمل بــــهـــمــــا بـــســــبب احلـــكـم بـــعـــدم
دســتـوريــتـهــمـا من قــبل ذات احملـكــمـة فال
تـوجد في الوقت احلاضر ايـة جهة مخولة
قــانـــونــا بــتــرشــيـح اي عــضــو اصــلي في
احملـكمـة االحتادية.وهـذا ما اقرته احملـكمة
االحتــــاديــــة فـي قــــرارهــــا بــــالــــعـــدد 38/
احتـــــــــاديـــــــــة/ 2019 فـي 5/21 /2019 
ـادة (3) من الــقــاضي بــعــدم دســتــوريــة ا
قـانـونهـا عنـدمـا طلـبت من مـجلس الـنواب
اصـدار تـشريع لـتـحديـد اجلهـة الـتي يحق
فمن لـهـا ترشـيح رئـيس واعضـاء احملـكمـة
الـذي مـنح ?لـلــمـحـكـمـة صالحـيـة تـرشـيح
عـضـو جديـد فيـها الى رئـاسة اجلـمهـورية

رسوم بتعيينه?!. الصدار ا
كــمـــا ان تــرشــيح الــقـــاضي مــحــمــد رجب
الــكـبـيــسي كـعـضــو احـتـيــاط ابـتـداءا كـان
ادة 3 مـن قانـون احملكـمة مـخـالفـا لـنص ا
االحتـاديـة والـذي كان نـافـذا في حيـنـها اذ
كـان يــنـبـغي ان يـكـون الـتـرشـيح ?مـن قبل
مـــجــلـس الــقـــضــاء االعـــلى في حـــ كــان
الترشيح من قبل رئيس احملكمة االحتادية
وبــهـذه الـصــفـة ولـيـسـت بـصـفـتـه رئـيـسـا
وجب كتاب جملـلس القضاء االعلى وذلك 
ـــوجه الى رئــاســة احملـــكــمــة االحتــاديــة ا
اجلــمـهـوريـة بـالـعـدد 233/ ت/ 2014 في
 30/ 6 /2014  وهــذا مـــا يــتــرتب عــلــيه

بطالن الترشيح ايضا.
ــذكــور مــوضـوع اداء 3- نــاقـش الــقــرار ا
الـعـضــو اجلـديـد الـيـمـ الـقـانـونـيـة وهـو
ـكـن الي عـضو مـوضـوع مـهم جـدا اذا ال 
في احملـكمـة اداء اعمـاله فـيهـا اال بعد اداء
ادة 7 من نـصـوص عـليـهـا في ا الـيـمـ ا
قـانـونـهـا.وقـد تـوصل الـقـرار اال ان الـسـيد
(مـحـمد رجب الـكـبيـسي) سبق له وان ادى
اليم امام رئيس واعضاء احملكمة عندما
ـوجب اصــبح عــضـوا احــتــيـاطــا فـيــهــا 
ــرقم 118 لــســنـة ــرســوم اجلــمــهـوري ا ا
ــذكـور عـلى 2014 فـي حـ كـان الــيـمـ ا
فــرض اداءه فــعال وعـلى فــرض الــتـســلـيم
بـوجود اعـضاء احتـياط كـان فيهـا حيـنها
ــيــنــا غــيــر قــانــوني النه لـم يــؤدى امـام

عـدم صالحيـتهـا في ذلك ) ولكن لـو سلـمنا
ــا اوردته من تـــبــريــر  ’فـــمــا هــو جـــدال 
الـــســنــد الــقـــانــوني الخــتـــصــاص رئــيس
اجلــمــهــوريــة في تــعــيـيــنه ? اذ ان الــنص
الــوحـيــد الـذي كــان يـنـص عـلى صالحــيـة
تـعـي رئـيس واعضـاء احملكـمة االحتـادية
ــادة 3 مـن قـــانـــون احملـــكـــمــة هـــو نـص ا
ـتـعلق االحتـاديـة  الذي الـغي مـنه اجلزء ا
بـصالحية مجـلس القضاء االعـلى لترشيح
ـوجب الـقـرار رئــيس واعـضـاء احملـكــمـة 
ــــــــــرقـم  38/ احتـــــــــــاديــــــــــة/2019 فـي ا
2019/5/21 والـذي اعطى تلك الصالحية
جملـــــلـس الـــــرئـــــاســـــة ولـــــيـس لـــــرئـــــيس
اجلـــمــهـــوريــة أي ان اجلـــهـــة الــتي لـــهــا
الـصالحـية بـتعـيـ أي عضـو في احملكـمة
االحتـاديــة قـد اصـبـحت غـيـر مـحـددة بـعـد
ــادة ــوجب ا الــغــاء مـــجــلس الــرئــاســة 
ـــنـــطق 138/ اوالَ مـن الـــدســتـــور وفـــقـــاَ 
احملــكــمـة االحتــاديــة  فـلــمــاذا حل رئـيس
اجلـمهوريـة محل مجلس الـرئاسة في هذه
احلـالة وطـلبت منه احملـكمـة تعيـ عضواَ
اصـــلـــيـــاَ فـــيــهـــا في حـــ لم يحـل مـــحل
اجملــــلس فـي اجلـــهــــة الــــتي يــــجــــب اداء

اليمـــ امامها ?!.
WLJ×  qOJAð

من خـالل مـاتــقـدم يــتـضح بــشــكل جـلي ان
تـعي السيد محمـد رجب الكبيسي كعضو
في احملـكمـة االحتاديـة كان مـخالـفا الحـكام
الــقـانــون وبـذلـك يـكــون تـشــكــيل احملـكــمـة
بــاعــتــبــاره عــضـــوا فــيــهــا غــيــر صــحــيح
وبـالـتـالي فان أي قـرار يـصـدر عنـهـا يـكون
ـــعــدوم ال قـــراراَ مــعـــدومــا  وان الـــقــرار ا
يـحتاج الى صـدور قرار باحلـكم بانعدامه 
ـذكور ال تـلـحقه احلـصـانة كـمـا ان القـرار ا
ـنصـوص عليـها في الـدستور او الـقانون ا
بـاعـتـبـار قـرارات احملـكـمـة االحتـاديـة بـاتـة
ومـلـزمـة .فال الـزام وال بـتـات حلـكم مـعـدوم
وهـذا ما اشـار اليه مـجلس الـقضـاء االعلى

في اعمامه الى احملاكم التابعة له .

ادة (19) من الـنـظـام الـداخلي 5- نـصت ا
لــلـــمــحــكـــمــة االحتــاديـــة والــذي اصــدرته
احملــكــمـــة ذاتــهــا وهــو مــلـــزم لــهــا في كل
دنية رافعات ا االحوال بان يطبق قانون ا
ـعـدل فيـمـا لم يرد رقم (83) لـسـنة 1969 ا
به نص خــاص في قــانــونـهــا او نــظـامــهـا
ادة 4/91 مـن قانون الـداخلي ’حـيث ان ا
ـدنية قد نـصت على عدم جواز ـرافعات ا ا
اشـتراك الـقاضي في نـظر الـدعوى اذا كان
له مـصلـحة فيـها لـذا يجـوز للسـيد (مـحمد
رجب الـكـبــيـسي) ان يـشـتـرك في تـشـكـيـلـة
احملـكـمـة لـلنـظـر بـصـحة عـضـويـته فـيـها ,
وبـالتالي يكون القـرار الصادر عن احملكمة
بـتـاريخ 2020/1/26 والـذي  مـنـاقـشـته
قـرارا مـعـدومـا ايـضا لـعـدم صـحـة تـشـكيل
احملــكـمـة لـالسـبـاب الــتي ذكـرنــاهـا ســلـفـا
وبـــســـبـب اشـــتـــراك عـــضــــو ال يـــجـــوز له
ادة االشتراك في تشكيلها استناداً لنص ا
ـدنــيـة عـلى ـرافــعـات ا 4/91 من قــانـون ا
فرض صحة عضويته التي جنزم على عدم
صــحـتـهــا . ان مـجــلس الـقــضـاء االعـلى ال
ـا يـصدر عن ـكن ان يـكـون غـير مـعـني 
احملــكـمــة االحتـاديـة بــشـكل عــام وفي هـذا
ــوضـــوع بــشــكل خـــاص اذ ان الــقــاضي ا
ـتقـاعـد محـمد رجب الـكـبيـسي  يتـقاضى ا
راتـبه التقاعدي من موازنة مجلس القضاء
االعــلـى ولم يــتم الـــغــاء االمــر الـــقــضــائي
بـاحالته على التقـاعد والصادر عن مجلس
الـقــضـاء االعـلى كـذلـك فـان الـقـرارات الـتي
تـصدر عن تلك احملكـمة تكون مـحل تطبيق
من قـبل احملاكم التي تتبـع مجلس القضاء
ـثـال الـهـيـئـة االعـلى ومـنــهـا عـلى سـبـيل ا
القضائية اخملتصة بتدقيق قرارات مجلس
مـفوضـية االنـتخـابات وتـصديـقهـا من قبل
احملـكـمـة االحتـادية الـعـلـيـا وهـذا الـتداخل
والـتـرابـط الـقـضـائي هـو مـا جـعل مـجـلس
ثل تـلك القرارات الـقضاء االعـلى يتـصدى 
ـشاكل الـتي سـبـبت وتـسـبب الكـثـيـر من ا

الية والسياسية للبلد. ا
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بـــعـــد ان قــرر مـــجـــلس الـــقـــضــاء االعـــلى
نـعقدة بتاريخ  23/ 1 /2020  بـجلسته ا
رسوم مـفاحتة رئاسـة اجلمهوريـة اللغاء ا
اجلـمـهـوري اخلـاص بتـعـيـ مـحـمد رجب
الــكــبـيــسي عــضــوا اصــلـيــا في احملــكــمـة
االحتـادية لالسباب الـتي ذكرت في الكتاب
الـصـادر عن مكـتب رئيـس مجـلس القـضاء
االعـلى كـمـا قـرر في ذات اجللـسـة االعـمام
الـى احملـاكـم كــافــة عــدم الـعــمـل بــأي قـرار
يـــصــدر عن احملــكـــمــة االحتــاديــة إذا كــان
ذكور عضوا في تشكيلتها لعدم الـقاضي ا
ا يـترتب علـيه أن يكون صـحة عضـويته 
أي قـرار صادر عـنها بـتلك التـشكيـلة قرارا
مـعـدومـا من الـنـاحـية الـقـانـونـيـة.عـلى اثر
ذلك انــعـقـدت احملـكـمــة االحتـاديـة بـتـاريخ
1/26/ 2020 واصـدرت مـايـسـمى (الـقرار
ــــرقم / 15/ احتــــاديـــة / 2020 والـــذي ا
ـكـن ان يـعـد قـرارا قـضـائـيـا كـونه جـاء ال
ــنـصــوص عـلــيـهـا خالفــا لـلــصالحــيـات ا
ادة  93 مـن الدسـتور اذا لـلـمـحكـمـة في ا
لـوحـظ ان مـاصـدر عـنـهـا من حـيث الـشـكل
يـــوحـي بـــانه قـــرار مـن خالله شــــكـــلـــيـــته
وتـسبـيبه ومن ثم البـت في صحة عـضوية
الــقـاضي مـحـمـد رجب الــكـبـيـسي والـنص
فـــيه عــلى انـه صــدر بــاالتــفـــاق ولــكن من
ــكـن البــسط الـــنـــاحــيـــة الـــقــانـــونـــيـــة ال
ـتخصص في القانون ان يقروا على ان ا
مــاصــدر عن احملــكــمـة بــالــعــدد والــتـاريخ
ـذكور يعد قرارا قضائيا النه لم يكن بناء ا
عـلى ادعاء او طلب من اي شخص او جهة
ــا اجــتـمع رئــيس واعــضــاء احملـكــمـة وا
فــيـمـا بــيـنـهم لــغـرض الـتــداول بـالـشـؤون
ـتـعــلـقـة بـاحملـكـمـة كـمـا ورد فـيـمـا سـمي ا
ـكن ان نـسـمي ـوجـبـات االنـعـقـاد.فـهل 
مـاصدر عـنهـا (قرارا تـداوليـا)? وهل يوجد
مثل هكذا قرار في الفقه القضائي او الفقه
الـدستوري?بالـتاكيد اليـوجد هكذا قرار في
فـقه القضاء العادي وال القضاء الدستوري
وان الـتـداوليـة في الفـقه الدسـتوري تـطلق
عـلى شـكـل من اشـكـال الـديـقـراطـيـة والذي

يحدث فيها التداول السلمي للسلطة.
1- نص قـانـون احملـكمـة االحتـادية الـنـافذ
رقم 30 رقم 2005 ان احملـكـمـة تـتـكـون من
رئــيس وثــمــانــيــةاعـضــاء فــقط ولم يــنص
ذكور على اعضاء احتياط  فيها الـقانون ا
ادة 6/ ثـالـثـا مـن الـقـانون لـذا فـان حـكـم ا
واخلـــاص بــاســـتــمـــرار رئــيـس واعــضــاء
احملــكـمـة بـاخلـدمــة دون حتـديـد حـد اعـلى
لـــلــعـــمـــر يــســـري عـــلى رئــيـس احملــكـــمــة
عيـن تـعيـنيا وال واعـضائـها االصـليـ ا
يـسـري ذلك عـلى االعـضاء االحـتـيـاط حيث
ان الـسيـد (محـمد رجب الـكبـيسـي) كان قد
ـوجب امـر قـضـائي احـيل عـلـى التـقـاعـد 
مـن مــجــلـس الــقــضـــاء االعــلى كـــونه كــان
عــضـوا في مــحـكـمــة الـتــمـيـيــز االحتـاديـة
ولـــيس عــضـــوا في احملـــكــمـــة االحتــاديــة
لـبـلـوغه الـسن الـقانـونـيـة وقـد بلغ االن من
الـعـمر اكـثـر من سـبعـ سـنة لـذا ال يـجوز
تـعــيـيـنه عـضـوا اصـلـيـا ابـتـداءا وقـد اقـر
ـوجب رئــيس احملـكــمـة االحتـاديــة بـذلك 
ــوجه الى رئـــاســة اجلــمــهــوريــة كــتـــابه ا
بــــتـــاريخ  30/ 6 /2014  اذ تــــضــــمـــنت
الفقرة 2 منه بان قانون احملكمة االحتادية

ـادة (7) من اجلــهـة الــتي نـصت عــلـيــهـا ا
قــانـون احملـكــمـة وهي (مـجــلس الـرئـاسـة)
مـجلس رئاسة اجلمهورية وقد كان مجلس
الــرئـاسـة مـوجـودا في عـام 2014 اذا كـان
هـنالك رئيـسا للجـمهورية ونـائب له. وقد
جــاء في الـقـرار وانه وبـعــد الـغـاء مـجـلس
ــادة 138/ اوال/ من ــوجب ا الـــرئــاســة 
الـدسـتور اصـبـحت اجلـهة الـتي يـتم حلف
الـيـمـ امـامـهـا غـيـر مـحـددة دسـتـوريا او
ـذكورة ادة ا قـانـونيـة في ح كـان نص ا
قـد تضمن ان يـحل تعبـير مجـلس الرئاسة
مـحل تعـبيـر رئيس اجلـمهـورية ايـنما ورد
في الــدســتــور . ويــعـاد الــعــمل بــاالحــكـام
اخلــاصـة بـرئــيس اجلـمـهــوريـة بـعـد دورة
ا يـعني واحـدة الحـقة لـنفـاذ الـدستـور . 
ان صالحــيـة مـجـلس الـرئـاسـة وصالحـيـة
رئـيس اجلـمـهـوريـة هـي ذاتـهـا وان اجلـهة
الـتي يـجب اداء الـيمـ امـامهـا بـعد الـغاء

مجلس الرئاسة هو رئاسة اجلمهورية .
وعـلى فرض صـحة ما ذهـبت اليه احملـكمة
فـي قرارهـا على ان اجلـهة الـتي يجب اداء
الـيـمـ امـامـهـا قـد اصـبـحت غـيـر مـحـددة
دسـتوريـاً او قانـونيـاً فهل يـجوز الـقول ان
التداول مع رئاسة اجلمهورية هو الطريقة
الـتي حتدد تلك اجلهـة كما ورد القرار) لذا
 الــتـداول مع رئـاسـة اجلــمـهـوريـة حـول
ذلك و الـرأي بان يـحلف الـعضـو اجلديد
في احملـكمـة امام رئـيس واعـضاء احملـكمة
نـطق يقـضي بان االحتـادية). أي ان هـذا ا
ـكن ان الـتــداول مع رئـاسـة اجلـمـهـوريـة 
لئ أي فراغ دستوري وقانوني يـكون حالً 
فـلماذا لم يتم التداول معها لتحديد اجلهة
الــتي يــحق لـهــا تـرشــيح رئـيس واعــضـاء
احملـكـمة االحتـادية كـما اوجـد اجلهـة التي

يؤدي اليم امامها ?!.
4 -ارسـلت احملـكـمة االحتـاديـة تـرشيـحـها
الـسيد ( محمد رجب الـكبيسي) الى السيد
ـــرســوم رئـــيس اجلـــمـــهـــوريـــة الصـــدار ا
بـتـعـيـيـنه كـعـضـو اصـلي في احملـكـمة (مع

ـظـاهــرات تـنـجح ان صــرخ الـنـاس الجل الــغـذاء والـصــحـة و الـتــعـلـيم و االمن ا
صنع الـسياسي الذي لم والسـكن والعمل صحـيح ان ثورة الشـباب تستـهدف ا
تــتـمـكن كل الــتـوصـيــفـات االعالمــيـة من اظـهــاره عـلى حـقــيـقـتـه و كـارثـيـة اداءه
وصحـيح ايضا اننـا نعيش اوسع مسـاحات الكذب الـقادم من النظـام السياسي
ــؤلم لـدرجــة ان اجملــتــمع الـدولـي- عـلى الــرغم من واوسع مــسـاحــات الــواقع ا
تظاهرين و يوصي بهم خيرا فيما السلطة احمللية تقلل مصلـحيته- يشعر بألم ا

و تزيد من جتاوزاتها بحق الثوار و ال تمتنع عن مواصلة التجاوزات!
تـظاهـرين- الثـوار السيـاسيـة متـمثلـة ومشـخصة كل ذلك صحـيح لكن مطـالب ا
بـترشـيح اسم تـقبـله للـرئاسـة و انتـخـابات مـبكـرة- ان تمّـا- فقـد يقـلال من فرص
انـتـشـار الـفـساد الـذي هـو مـثل الـسـرطـان وال يـكـفي العـالج من مـرض ان يتم

تشخيصه بدقة بل يجب ان يكون العالج متوفرا ناجعا.
والصـحيح و االصوب هو مواجـهة السلـطة بشعـارات تعكس الفـروقات الظاهرة
ة تأتي من اموال البالد طـالب الشعبية في حـياة كر ثلون ا ب الـثوار الذين 
وب السـلطة الـتي تعتـرف ان فسادا مـستشـريا يعـمل في جسمـها منـذ السقوط
تـظاهـرين واجهوا الـسلـطة بـفروقات قبل سـبعة عـشرة سـنة الى الـيوم فلـو ان ا
أساوية التي يعيشها اغلب ابناء العراق من سكن مزر و صحة ليست احليـاة ا
ــوت و االعــاقـة اقــرب من احلــيــاة و الـشــفــاء وحـيث ان اكـثــر من اسم حــيث ا
ـال ـرفه هي حـكـر عــلى اهل الـسـلـطـة وطـبـقـتـهـا من جتـار ا امـتـيـازات الـسـكن ا
ـتمكـن حصرا السـياسي ومـثله الـعالج الذي يـجري االنـفاق عـليه لـلمـسؤول وا
وذلك ببـساطة الن شريعة النهب اغنت مجموعة و افقرت قطاعات شعبية وايضا
ـة البـناء وكوادر اغـلبـها الحـيلة التعـليم حـيث يحـشر الـعشرات في مـدارس قد
ــلف اخملـجل فال امـان اال لـذوي امــامه اال شـطب االيـام امـا مــلف االمن فـهـو ا

صفحات وحتى بعضهم لم يعد امنا. ا
ان الـثـوار سيـوصـلون رسـائل مـعـبرة لـبـاقي قطـاعـات الـشعب واجملـتـمع الدولي
بـتـبسـيط الـوضع عبـر وسـائل ايـضاح تـخـتصـر بـالكـلـمات و احلـجم و الـصورة
ـشـروعة ـقـهـور من طـبـقـة ال شـغل لـهـا اال مـصـاحلـهـا غـيـر ا مـعـانـاة اجملـتـمع ا
انـي ووكالء فالـرشا اسـتدعت الـقضـاء الستـقدام وزراء و رؤوسـاء هيـئات و بـر

ومدراء عام ورياضي حتى باتت السرقة تنافس االديان في قوة االعتقاد.
ـسـاوة و صـورا تـطالـب بـشـكل ومـضـمون ارفـعـوا صـورا والفـتـات تـظـهـر عـدم ا
سـاوة و اصرخـوا بوجـههم: هل تـتـلقـون العالج من الـسرطـان وماهـو اقل منه ا

في العراق?
هل تعانون من التشرد

هل تأكلون من بواقي حصص التموين?
الم تقتلونا و تنهبونا?

تظاهرون من الوعـود الصادرة من طبقة هي اساس دعوكم ايـها الشباب وايهـا ا
فـسد ان يحاسب مفسـدا او يوفر بيئة البالء الـذي تعانونه فكيف تـتوقعون من ا

عمل شريف يغير الواقع?
عــلــيه فــأن الــزخم الـشــعــبي ســيــكـتــشف- وقــد اكــتـشف- ان
االجراءات الـتي يتخذها في مواجهة السلطة ستكون فعالة
واجهة ليس فـقط بتغيير مسؤول مثل رئيس وزراء بل با
ـطـالب ربع الــشـعب الـذي يـعـيش حتت خط الــصـريـحـة 
سـاواة التي لـيست مـنة من االفقـار ال الفـقـر ومطـالب ا
دولة مـابعـد السـقوط بل ان غـنى طبـقة الـسلـطة هـو منة

ن قالوا انهم افضل من نظام البعث. من الناس 
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بغداد

ـنـطـقة استـوقـفـتـني كـلـمـات مـتظـاهـر شـاب في شـارع الـرشـيـد وبالـتـحـديـد في ا
الـواقعـة بـ دائـرتي عقـارات الـدولة وجـنـسيـة بـغـداد وهو يـخـاطب موظـفـاً يتـهـيأ
بـاشرة الدوام ويقول له نحن جتاوزنـا االنانية ومصاحلـنا الشخصية وكل شيء
شخـصي اخر من اجل الوطن الذي يـستحق مـنا الكثـير واخترنـا ان نعتصم في
اطلة االحزاب .. واضاف الشاب ساحـة التحرير تعبيرا عن رفضنا لتسويف و
ـشاركة بـالتـظاهرات فـنحن نعـتمد عـلى غيرة بكل ثـقة لن جنبـر اي مواطن على ا
عنوية او ؤازرة ا شاركة الفعلية فبا ونخوة شـعبنا وثقتنا بانه معنا ان لم يكن با
ادية بـكلـمة طيـبة او بـدعم مادي بسـيط .. فغـالبيـة شعـبنا نـاقمـة على االوضاع ا
ترديـة والفساد وانتـهاك احلقوق وبدرجـات متفاوته اضعـفها بالقلب السيـاسية ا
ـوظف قائال وما هي النـتيجة ? وهل تـعتقدون ان ـان ..قاطعه ا وذلك اضعف اال
طـالب الـشعب وتـتخـلى عن امـتيـازاتهـا وما حتـققه ـكن ان تسـتجـيب  االحزاب 

لها السلطة ? 
مسـتحيل فحـتى لو  اختيـار رئيس مجـلس وزراء مستقل فـانها لن تـتركه يعمل

عزل عن توجهاتها ? 
نحن مـعكم ولكن النرى من حلول ببقاء مجلس النواب واالحزاب !! نهض الشاب
ـتـظاهـر واجاب بـوعي وثـقة اسـئلـتك هـذه دليل اخـر عـلى جناحـنا بـان رسـالتـنا ا
ـسلوب االرادة والـسيادة هي االحزاب وصلت لـلمواطن وادرك ان مـحنة الوطن ا
وكـتلـها  وبـان انـتفـاضتـنا تـتجه نـحـو طريق الـنصـران شاء الـله وكـلمـا تمـسكـنا
شروعة وثباتنا زادت ثقة الشـعب بالثورة واستمر زخمها وهذا هو ما طالـبنا ا
يـقـلق االحـزاب ويـجـعـلـهـا تـعـيش حــالـة هـلع وخـوف .. فـاسـتـمـرار الـثـورة يـهـدد
وجودها لـذا تلجأ الى العنف والوحشية وتصّعد من من جرائمها وحماقاتها غير

ارساتها هذه تعجل نهايتها !!  مدركة بان 
تظاهر اال تظاهر وقال انتم افضل منا فما كان من الشاب ا ـوظف راس ا قبل ا
وظف ان قال اشـكرك اخي ولـكن حب الوطن ليس كالم بل فـعل والتزام فـحتى ا
كن ان يـشارك في الثورة بـعد الدوام ويبـقى معتصـما في الساحـات بعدها ان
ـثابـة عصـيان كـان يـرى ان علـيه الدوام البـأس مع انـنا نـتمـنى غـير ذلك لـيكـون 

مدني من اجل العراق . 
بقـيت مستـمعا كل هـذه الدقائـق الى هذا احلوار الـوطني الكـبير.. الـذي يؤكد ان
ساحات الـثورة الشعبيـة السلمية زاخـرة بالطاقات والكـفاءات وانها صارت بحق
تـظاهـرون جتاوزوا مدرسـة وطنـية بال مـزايدات كالمـية وال نـظريـات حزبـية .. فـا
كل االيدلـوجيات وجـسدوا ان خيـمة الوطن تـتسع لكل اخملـلص وهـو ما يرفض
ن اعـمت بـصـيـرتـهم الـسـلـطـة فـتـوهـمـوا ان الـثـورة ان يـعـرفه زعـمـاء االحـزاب 
ـبـرر..  وبغض الـنـظر عن الـشعـبـية قـد تـنـتهي او تـزول بـقمـعـهم وبطـشـهم غـير ا

ــعــســكـر ــتـبــايــنــة عــمـا حــصل في دول ا وجــهــات الـنــظــر ا
االشــتــراكي من ثــورات قــوضت انــظــمــة وانــحـســرت من
خاللــهـا ايــدلــوجـيــات فــان الـذي الخـالف عـلــيه بــان مـا
حـصـل كـان نـتـيـجـة تـراكم اخـطـاء وسـلـبـيـات و هي اقل
ـا حـصل ويـحـصل فـي الـعراق مـنـذ االحـتالل بـكـثـيـر 
الى االن ..  اخـيرا فان في تاريخ الشعوب عبر ودروس
ولكن قليل من اصحاب السلطة من يتعظ ويستفيد ! ..  
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تـستعــد الشركـة العامـة للصـناعات الـكهربـائية
وااللـكـتـرونـيـة إحـدى شـركـات وزارة الـصـنـاعة
عادن إلفتـتاح مكتبة الكترونـية خاصة بتقنية وا
النانـوتكنـولوجي قـريباً كـخطوة أولى من نـوعها

على مستوى الوزارة .
وأعلـن مـدير عام الشركة سفيان فوزي شعالن
في تصـريح للمكـتب اإلعالمي في الوزارة تلقته
ـــكــتـــبــة (الــزمـــان) امس (عن قـــرب أفـــتــتـــاح ا
االلـكــتـرونـيــة عـلى مــوقع الـشــركـة االلــكـتـروني
ـتـابـعــة وأشـراف من قـبـلـه ومن قـبل مـسـؤول
ـهـندس شعـبـة الـنـانوتـكـنـولـوجي في الـشركـة ا
كتبة تضم ثائـر طارش عبد) مشيـراً الى ان (ا

ـصـادر الـعـلـمـيـة الـعـربـيـة ـئـات من الـكــتب وا ا
واالجـنبـية ذات العالقـة بتـقنيـة النـانوتكـنولوجي
ـــتـــطـــورة إضــافـــة الى االطـــاريح احلـــديــثـــة وا
شاريع والرسائل الـعلمـية لـلدراسات الـعليـا وا
ــصـــادر الــعــلـــمــيــة االخــرى الفـــتــاً الى انه وا
بــاالمـكـان حتــويل الــكـتب الــورقـيـة الـى أرشـفـة
ــكــتــبـة بــصــيــغــة بي دي اف وإدخــالــهــا الـى ا
لالنـتـقـال من مـرحـلــة الـكـتب عـلى الـرفـوف الى
االرشفة االلـكترونية لـيتم تصفحـها واإلستفادة
وقع الى منهـا الكتـرونياً فـضالً عن نقلـها من ا

أقراص او على فالش.
و أفــصـح مــديــر عــام شــركــة الــزوراء الــعــامـة
ـعادن هادي إحدى شـركات وزارة الصـناعة وا

عـــلي طه عن قـــيــام وفــد من الـــشــركــة بــإجــراء
الـفـحص الـهــنـدسي حملـوالت الــتـوزيع اجملـهـزة
400 Kva والـــبــالـــغــة 188 مـــحـــولـــة ســـعــة
و 135مــحــولـة ســعـة  Kva 250في مــخـازن
مـحـافــظـة بـغــداد ضـمن عــقـد جتـهــيـز األخـيـرة
ـحــوالت كـهـربــائـيـة عـدد 750 مــحـولــة سـعـة
250 Kva 400و 217 مـحـولـة سـعة Kva 
وقــد كــانـت الــنــتــائج جــــــــــيــدة جــداً مــبــديــاً
اســتــعــداد الــشــركــة لــتـصــنــيـع وجتــــــــــهــيـز
ـحــوالت الـتـوزيع الــقـطـاعــ الـعــام واخلـاص 
ية مـختـلفة الـسعـات اخلاضعـة للـمواصفـة العـا
وتــنـفـيــذ أعـمــال الـصــيـانــة والـتــأهـيــــل لــكـافـة

احملوالت .
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