
الـكـتب ومـتـابـعـتـي حلـكـام بـغـداد مـنذ
تــاســيــســهـا وعــددهم 228 حــتى االن
اكـتـشـفت حـقـيـقـة مـذهـلة ان  70مـنـهم
ئة . قتلوا اي بنسبة تزيد على 30 با
كــــانت اطــــول مـــدة تــــولى احلــــكم في

التي أدلى بها عند تولي الوظيفة.
7- اذا شــغـــر احــد مــقــاعــد مــجــلس
ذكورة في فوض ألحد األسباب ا ا
ــادة (6) مـن هـــذا الـــفـــصل فـــيـــتم ا
استـبداله بعـضو يـتم أخيـاره بنفس
ادة (3) نصوص عليها في ا اآللية ا

 فقرة ثانياً .
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ادة (7): ا
أوالً : يــــتـــمــــتـع أعــــضـــاء مــــجــــلس
فوض ( بـامتيازات وكيل وزارة ) ا

دة خمس سنوات قابلة للتجديد .
ـــفـــوضـــ مــنح ثـــانـــيـــاً : جملــلس ا
ــوظــفــيه ال تــتــجـاوز مــخــصــصــات 
ــوظــفي ــمــنـــوحــة  اخملـــصــصــات ا

مجلس الوزارة .
ثــالـــثـــاً : جــمـــيع أعـــضـــاء مـــجــلس
ــكن تــعــيــيــنــهم في ــفــوضـــ ال  ا
ـنـاصب وظـائـف عـامـة بـاســتـثـنــاء ا
ــدة ثالث ســنـوات من ـيــة و األكــاد

تاريخ انتهاء مهمتهم كمفوض .
ـفــوضــون بـراتب رابــعــاً : يـتــمــتع ا

تــقــاعــدي كــوكــيل وزيــر عــدا حـاالت
ة اإلقالة واالستقالة او اإلدانة بجر
لـهـا عالقـة بــعـمـلـهم وتـسـري أحـكـام
. فوض السابق هذه الفقرة على ا
خامساً : على مـجلس الوزراء تعي
مـن يــرغـب من الـــذين تـــعـــاقـــدوا مع
ـكـتب ــفـوضـيــة الـسـابــقـة ضـمـن ا ا
الــوطـــني ومــكــاتـب احملــافــظــات في
إحدى دوائر الدولة حسب مؤهالتهم

عمول بها . ووفقاً للضوابط ا
فـوضيـة السابق سادسـاً : جملالس ا
ـنـصـوص عـلـيـها في ـعـامـلة ا ذات ا

ادة . البند ثالثاً من هذه ا
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ادة (8): ا

أوالً : يتمتع اجملـلس سلطـة حصرية
ــدني فــيــمــا يــتـــعــلق بــالــتـــنــفــيــذ ا
إلجـــراءاته وأنـــظـــمــتـه ويــجـب عــلى
اجمللس ان يحـيل أية قضـية جنـائية
الى الــســلــطـات اخملــتــصــة اذا وجـد
دلــيـالً عــلى ســوء تــصــرف بــنــزاهــة

عملية انتخابية .
فـوضية ثانيـاً : ما لم ينص قـانون ا
ـلك اجمللس العـليـا عـلى عكس ذلك 
الـســلـطـة احلـصـريــة حلل الـنـزاعـات
الــــنـــاجــــمـــة عـن إعـــداد وتــــنـــفــــيـــذ
االنتـخابـات وطنـية إقـليـميـة او على
مـســتـوى احملــافـظــات ويـجـوز له ان
يــــــفــــــوض الـــــــصالحـــــــيــــــة لإلدارة
ــنـازعــات حلـظـة االنــتـخـابــيـة حلل ا

وقوعها .
ثالثاً : تقوم محكمة التمييز بتشكيل
هــيــئـة تــسـمى الــهــيـئــة الـقــضـائــيـة
لالنـتخـابـات تتـألف من ثالثـة قـضاة
غـيــر مـتـفـرغـ لـلــنـظـر في الـطـعـون
ـفـوض احملـالة الـيـهـا من مجـلس ا
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االفـضل عــلى الـسـلـطـة الــتـشـريـعـيـة
الــرســمـيــة الــعـراقــيــة ألسـتــحــصـال
مـصـادقتـهـا عـلى اخـتيـار سـبـعة (9)
اعــــضــــاء اصــــلــــيــــ فـي مــــجــــلس
فوضـ اجلديد لـلمفـوضية الـعليا ا
سـتقـلـة لالنتـخابـات على ان يـكون ا
بــيــنـهم اثــنــان من اقــلـيم كــردســتـان

وسيدتان.  
ثالثاً : للمفوضيـة االستعانة التقنية
بخبراء دولي في مجال االنتخابات
تـحدة حـصرا في من منـظمـة األ ا
مـــراحل أعـــداد وحتــضـــيـــر وإجــراء

االنتخابات واالستفتاءات . 
رابـعـاً : تـكـون للـمـفـوضـيـة مـيـزانـية
سـنـوية مـسـتـقـلة يـتم أعـدادهـا وفـقاً
ـتـعـارف عـلـيـها لألسس والـقـواعـد ا
ــفـوضـ تــقـتـرح مـن قـبل مــجـلس ا
ـالـيـة يـصادق بـالـتشـاور مع وزارة ا
علـيهـا مـجلس الـنواب وتـدرج ضمن

وازنة العامة للدولة . ا
ـكاتب االنـتخـابية خامـساً : تـرتبط ا
كـتب هـيـئة في مـحافـظـات اإلقـلـيم 

األقاليم لالنتخابات .

ـفــوضـ ســادسـاً : يــضع مـجــلس ا
فوضية . نظاماً داخلياً خاصاً با

فـوض نشر سابعاً : عـلى مجلس ا
قـراراته بـالـلـغتـ الـعـربـيـة الـكـردية
خالل 24 ســاعــة وبـالــطــريــقــة الـتي
يــحـــددهــا عــلى ان ال تـــتــعــارض مع
ـادة تــاسـعـاً من الـفــقـرة رابـعــاً من ا

هذا القانون .
ثــامـــنــاً : إعــداد تـــقــاريـــر فــصـــلــيــة
ـــهـــا الى مـــجـــلس الـــنــواب وتــقـــد

نتخب . ا
فوضية تاسعاً : يراعى في تشكيل ا
ــا يــحــقق الــعــلــيــا لالنــتــخــابــات 
التـوازن في تـمثـيل مـكونـات الـشعب
الـــــعـــــراقي وفـــــــــــقـــــاً لـألنـــــظـــــمــــة

والتعليمات .
ـفـوضـ عـاشـراً : لـرئـيس مـجـلس ا
صـالحــيــات الــوزيــر فــيــمــا يــتــعــلق
بـاخملـاطبـات الـرسـمـيـة مع الوزارات

والدوائر الرسمية األخرى .
ـفـــوضــيـة حــادي عــشــر : تـعــتــمــد ا
ــســتـــقــلــة لالنــتــخــابــات الــعــلــيــا ا
اإلحصاء الـسكـاني العام الـذي تقوم
بـه احلــكـــومـــة االحتــاديـــة بـــصــورة

رسمية.
ثـاني عـشـر : يـنـفـذ هـذا الـقـانـون من
ـصــادقـة عــلــيه ويـنــشـر في تــاريخ ا

اجلريدة الرسمية . 
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لـغــرض اجنـاز عـمــلـيـات انـتــخـابـيـة
مهنـية وعادلة ونـزيهة والعـادة الثقة
ــفــوضــيــة واالســـتــقــرار الى عــمـل ا
ــســتـــقــلــة لالنــتــخــابــات الــعــلــيــا ا
واحلفـاظ عـلى كفـاءة الـعامـلـ فيـها
ا وحتقيق التوازن في مؤسساتها 
يـــتــــنــــاسـب مع دورهــــا شــــرع هـــذا

القانون.

ووكالء الـــكـــيــانـــات الـــســـيـــاســـيــة
واإلعالمي .

خـــامــــســـاً : الـــبـت في الــــشـــكـــاوي
والـطـعون االنـتـخـابـية كـافـة وتـكون
قـراراتـهـا قـابـلـة لـلـطـعن أمـام هـيـئة

قضائية تمييزية مختصة .
ـصــادقـة عــلى إجـراءات سـادســاً : ا

العد والفرز .
سـابـعــاً : إعالن الـنـتـائـج الـنـهـائـيـة
لالنــتـــخــابـــات واالســتـــفــتـــاء بــعــد
ــصـــادقـــة عـــلـــيـــهـــا من اجلـــهــات ا
القضائية اخملتصة باستثناء نتائج
انــتــخــابــات مــجــلس الــنـواب الــتي
تـصـادق عـلـيـهـا احملـكـمـة االحتـادية

العليا .
ثامـناً : وضـع األنظـمة والـتعـليـمات
الـتـي حتـفظ لـلـعــمـلـيـة االنــتـخـابـيـة

نزاهتها.
ـصــادقـة عــلى هـيــكـلــيـة تــاسـعــاً : ا
اإلدارة االنتـخـابيـة والتـعـييـنات في

الوظائف العليا .
ــالــيــة عــاشـــراً : رسم الــســيــاســة ا

للمفوضية . 
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ادة (5): ا
أ  – تـتـألف اإلدارة االنــتـخـابـيـة من
كـاتب االنتخابية كتب الوطني وا ا
في اإلقـــلــــيم واحملـــافــــظـــات وفـــقـــاً
لـهــيــكــلــيــة يـتـم اعـادة تــنــظــيــمــهـا
واقــتـراحــهـا مـن قـبل جلــنـة خــبـراء
ـديـر التـنفـيذي  ويـصادق برئـاسة ا
. ويـتولى ـفـوضـ عـلـيهـا مـجـلس ا
ــديـــر الــتــنــفــيــذي رئــاســة اإلدارة ا
االنـتـخـابـيـة واجلـهات الـتـي يخـوله
بها اجمللس لتنظيم أعمالها والتأكد

من حسن سير أدائها.  
ب  – تـــتــولى اإلدارة االنــتـــخــابــيــة
مسؤولـية تنفـيذ األنظـمة والقرارات
ـــفــوضــ الـــصــادرة من مـــجــلس ا
وإدارة كافـة النـشاطـات ذات الطابع
الـعـمـلـيـاتي والـتـنـفـيذي واإلجـرائي
على الصعيدين الوطني واإلقليمي .
ــكـتب ج  –الــوظــائف الـعــلــيــا في ا
دير التنفيذي الوطني من معاوني ا
ـكـتب ومدراء  ومدراء الـدوائـر في ا
مــكــاتب اإلقــلــيم واحملــافــظــات يــتم
تــرشــيـحــهم مـن قـبل جلــنــة خــبـراء
ـديـر التـنفـيذي  ويـصادق برئـاسة ا
ـفـوضـ بـأغـلـبـية عـلـيـهـا مجـلس ا

الثلث من أعضائه على األقل.
ـكاتب د  – يكـون رؤساء وأعـضاء ا
االنـــتــخـــابــيـــة مــســـؤولــ عن أداء
ـديـر ـنــوطـة بـهـم أمـام ا أعـمــالـهم ا
التنفيذي  الـذي يحق له محاسبتهم
واقــــتـــــراح اســـــتــــبـــــدال من يـــــخل
بــواجـــبــاتـه مــنـــهم بـــنــفس اآللـــيــة

نصوص عليها في الفقرة (ج). ا
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ادة (6): ا
تــنـــتـــهي الـــعــضـــويـــة في مـــجــلس

فوض ألحد األسباب اآلتية : ا
1- قـــبــول اســتـــقــالــة الـــعــضــو من
ـــفــوضــ وفق الـــنــظــام مـــجــلس ا

الداخلي.
فوض او 2- وفاة عضو مـجلس ا

عجزه.
3- صـدور حـكم قــضـائي بـات بـحق
ة ـفوضـ عن جر عضـو مجلس ا

مخلة بالشرف.
4- مـــصــــادقــــة مـــجــــلس الــــنـــواب
باألغـلـبيـة البـسيـطـة على الـتوصـية
ـــفــوضــ الـــصــادرة من مـــجــلس ا
بأغـلبـية خـمسـة من أعضـائه بإقـالة
احـــد أعـــضـــائه اذ انـــتـــهـك قـــواعــد

السلوك .
5- جملــلس الــنـواب إعــفــاء مــجـلس
ـفـوضـ مـجـتـمـعـا او مـنـفـرداً من ا
ـطلـقة بعـد ثبوت مهـامه باألغلـبية ا

مخالفاتهم القانونية .
ـعـلـومـات 6- اذا ثـبت عـدم صـحـة ا

مسودة مشروع 
ـسـتـقـلة ـفوضـيـة الـعـلـيا ا قـانـون ا

لالنتخابات اجلديد
رقم (  ) لســنة  2019

 
© ‰Ë_« qBH «®

ادة (1): ا
ــوجب هـذا الـقـانـون أوالً : يُـلـغى 
ـسـتـقـلة ـفوضـيـة الـعـلـيا ا قـانـون ا
لالنتـخـابات رقم (11) لسـنة 2007
وكــافـة تـعــديالته وجــمـيع األنــظـمـة
ـوجبه من والتـعلـيـمات الـصادرة 

تاريخ نفاذ هذا القانون.
ثــانــيـاً : يــنـظـم هـذا الــقــانـون كــافـة
ـسـتـقـلة ـفوضـيـة الـعـلـيا ا اعـمـال ا

لالنتخابات في العراق.
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ادة (2): ا
ــســـتــقـــلــة ــفـــوضــيـــة الــعـــلــيـــا ا ا
لالنـتخـابـات هيـئة مـهـنيـة حـكومـية
مـــســـتــــقـــلـــة ومـــحـــايــــدة تـــتـــمـــتع
ـعــنــويـة وتــخـضع بــالــشـخــصـيــة ا

لرقابة مجلس النواب وتملك:
عتمدة 1- وضع األسس والقواعد ا
فـي االنــتـــخــابـــات واالســتـــفــتــاءات
االحتـاديــة واإلقـلـيـمـيــة احملـلـيـة في
جــمـــيع أنـــحــاء الـــعـــراق لــضـــمــان

تنفيذها بصورة عادلة ونزيهة.
2- األشــــراف عـــلى جــــمـــيع أنـــواع
االنتخابات واالستفتاءات االحتادية
واإلقــلـيــمـيــة وفي احملـافــظـات غــيـر

نتظمة في إقليم. ا
3- القـيام باإلعالن وتـنظـيم وتنـفيذ
كــــــافــــــة أنــــــواع االنـــــتــــــخــــــابـــــات
واالسـتـفـتـاءات االحتـاديـة واحملـلـية
في احملافظات الغير مـنتظمة بإقليم
ـــشــار الــيــهــا فـي الــدســتــور في وا

جميع أنحاء العراق.
4- تقـوم هيئـة األقالـيم لالنتـخابات
ــكـتب بــالـتــنــسـيق والــتـعــاون مع ا
ـــهــــام اإلدارة والـــنـــظم الــــوطـــني 
االنــتـخــابــيـة اإلقــلـيــمـيــة واحملـلــيـة
اخلـــاصـــة بـــاإلقــلـــيم حتـت أشــراف
ــســـتــقــلــة ــفــوضـــيــة الــعـــــلــيــا ا ا

لالنتخابات .
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ادة (3:) ا
ــفــوضـــيــة الــعـــلــيــا أوالً: تــتــألـف ا

ستقلة لالنتخابات من : ا
فوض . أ  – مجلس ا

ب  – اإلدارة االنتخابية .

فوض . ثانياً: مجلس ا
ـــفـــوضــ من - يـــتـــألف مــجـــلس ا
تسعة أعضاء اثنان منهم على األقل
من الــقـانـونـيــ يـخـتــارهم مـجـلس
النواب باألغلبيـة بعد ترشيحهم من
( جلنة من مجـلس النواب ) على ان
يــــكـــونــــوا من ذوي االخــــتـــصـــاص
ـشـهـود لـهـم بـالـكـفـاءة واخلـبــرة وا
والـنـزاهة واالسـتـقاللـيـة مع مـراعاة

تمثيل النساء).
- يـــشـــتـــرط فــيـــمن يـــرشح جملـــلس

ا يلي: فوض ان يتمتع  ا
1- ان يـــكــون عــراقــيــاً مـــقــيــمــاً في

العراق إقامة دائمية.
2- ان يـكـون حـاصالً عـلى الـشـهادة

اجلامعية األولية على األقل.
3- ان ال يـــقـل عـــمـــره عن خـــمـــســـة

وثالث عاماً.

4- ان يـــــكـــــون حـــــسن الـــــســـــيـــــرة
والسلوك.

5- ان يــــكـــــون من ذوي الـــــكـــــفــــاءة
واخلبرة في مجال العمل اإلداري.

6- ان يــكـون مـســتـقـالً من الـنــاحـيـة
السياسية.

7- ان ال يـــكــون مـــشــمــوالً بـــقــانــون
اجــتــثــاث الــبــعث او من أثــرى عــلى
ة ال الـعام او ارتـكب جر حسـاب ا
بـــحق الـــشــــعب او من مـــنــــتـــســـبي

األجهزة القمعية.
ـة 8- ان ال يــكــون مـحــكــومـاً بــجــر

مخلة بالشرف.
ثالثاً :

أ  – يــنــتــخب اجملــلس في جــلــســته
األولى من بــ أعـضــائه وبـأغــلـبــيـة
خمسة من أعضائه على األقل رئيساً
ونـائـبـاً ومــقـرراً ومـديـراً تـنـفـيـذيـاً ال

يتمتع بحق التصويت.
ب  – تـــكــون واليـــة رئــيـس اجملــلس
دير التنفيذي سنة واحدة ونائبه وا
قـابلـة لـلتـجـديد بـأغـلبـية خـمـسة من

أعضائه على األقل.
ــــمـــثل ج  – رئــــيس اجملــــلس هـــو ا
ـوجب الـقـانـوني لــلـمـفـوضـيـة وله 

ذلك تمثيلها أمام الغير .
ــارس الـرئــيس او من يــنـوب د  – 

عنه الصالحيات اآلتية :
1- إدارة أعمـال اجمللـس التـنظـيمـية

واإلدارية.
2- إعداد جـدول اجتـماعـات اجمللس
ـا في ذلك اي وعـقــدهـا وتــرؤسـهــا 
اجــتـمـاع يــطـلــبه أربـعــة من أعـضـاء

اجمللس على األقل.
3- اي مــهــمــات أخــرى يــكــلــفـهــا به

اجمللس.
رابعاً :

ــفــوضــ يــؤدي أعــضــاء مــجــلس ا
الــيــمــ الــقــانــونــيــة أمــام مــجــلس
القضـاء األعلى وبالـصيغـة اآلتية : (
أقـسم بـالـله الـعـلي الـعظـيم ان أؤدي
ــهـنـيـة مــسـؤولـيــاتي الـقـانــونـيـة وا
بأمـانـة وتفـانٍ وإخالص وأعـمل على
ـوكـله إلي بـاسـتـقالل ـهـام ا إجنـاز ا
وحـــيـــادٍ وأن ال اكــون مـــنـــتــمـــيــا او
منـحـازا الى اي طرف مـشارك في اي
ـفـوضـيـة تـنـافس انـتـخـابي تـديـره ا

والله على ما أقول شهيد) .
خامساً :

يــكـون اجــتــمـاع اجملــلس صــحـيــحـاً
ــطـلـقــة لـعــدد أعـضـائه بــاألغـلـبــيـة ا
وتتـخـذ قراراته بـأغلـبـية احلـاضرين
في حــالــة تـســاوي األصــوات يـرجح
اجلـانب الـذي يـصـوت مـعه الـرئـيس
مالم ينص القانون على خالف ذلك .
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ادة (4): ا
ــفـوضـيــــــة الـصـالحـيـات تــمـارس ا

التالية :
أوالً : أنــــــشــــــاء وحتـــــــديث ســـــــجل
الـنـاخـب بـالـتـعـاون والـتـنسـيق مع

مكاتب األقاليم واحملافظات .
ثــانــيــاً : تــنــظــيم ســجل الــكــيــانــات
ـصادقة عـليهـا لغرض السيـاسية وا

خوض االنتخابات .
رشح ثالثاً : تنظـيم سجل قوائم ا

صادقة عليها . لالنتخابات وا
رابـعاً : اعـتـماد مـراقـبي االنتـخـابات

ـتــضـررين من ــقـدمــة من قـبـل ا او ا
قرارات اجمللس مباشـــرة الى الهيئة

القضائية .
رابـعـاً : ال يـجــوز اسـتـئـنـاف قـرارات
اجملــلس الـنـهــائـيــة اال أمـام الـهــيـئـة

القضائية لالنتخابات .
خــامـــســاً : تــنــشــر قــرارات مــجــلس
دة فوضية في (3) صحف يومية  ا
ثـالثــة أيـــام عـــلى األقل وبـــالـــغـــتــ
الــعــربـيــة والــكـرديــة ويــجب ان يـتم
اســتـئــنـاف الــقـرار خالل ثالثــة أيـام
تبدأ من الـيوم التـالي للنـشر من قبل
ـعـني بــالـقـرار الــكـيـان الــسـيـاسـي ا
ـكـتب ويـقـدم هـذا االســتـئـنـاف الى ا
الـــوطـــني او أي مـــكـــتب انـــتــخـــابي
للمفوضية في األقاليم واحملافظات .
ســادسـاً : عــلى الـهــيـئـة الــقـضــائـيـة
لالنـتخـابـات الـفصل فـي االستـئـناف
خالل مدة ال تتجاوز العشرة أيام من
تاريخ إحـالة الـطـعن من قبل مـجلس

فوض . ا
سـابـعـاً : قـرارات الهـيـئـة الـقـضـائـية
لالنــتـخــابـات نـهــائـيــة وغـيـر قــابـلـة

للطعن بأي شكل من األشكال .
ثــامـنــاً : تـضع الــهـيــئـة الـتــمـيــيـزيـة
الـقـضـائـية عـنـد تـشـكـيـلـهـا إجراءات
الـطــعن أمـامــهـا في قــرارات مـجـلس
ـا ال يـخـالف ما ورد في ـفوضـ  ا
هـذا الــقـانـون واسـتـثــنـاء من قـانـون
عدل رقم دنيـة النافـذ وا رافعـات ا ا
(83) لـــــســـــنـــــة 1969 والـــقــــوانـــ

اإلجرائية األخرى . 
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ادة (9): ا
أوالً : يـتم اختـيـار مـجلس مـفـوض
سـتـقـلة جـديـد للـمـفـوضـية الـعـلـيـا ا
لالنتخابات خالل مدة ال تتجاوز 30
ــصــادقـة عــلى هـذا يــوم من تـاريخ ا

القانون.
ـتحدة االشراف ثانيـاً: تتولى اال ا

على:
-  فــتـح بــاب الــتــرشــيح لــعــضــويــة

فوض اجلديد. مجلس ا
-    تشـكـيل جلنـة خـبراء مـكـونة من
(15-10) خبـيـرا عراقـيـا من مخـتلف
انحاء العـراق ومن اجلنسـ تتوفر
ــهـنــيـة فــيــهم اخلـبــرة والــكـفــاءة وا
والــنـزاهــة واالســتـقاللــيــة احلـزبــيـة
ـتقـدم لـلـعضـوية لدراسـة مـلفـات ا
ـفــوضـ اجلــديـد عـلى ان مـجــلس ا
تكمل عملها خالل خـمسة عشر يوما
من تاريخ تشكيلها.- اجراء مقابالت
مع افـضل ثـمـانـ مـرشـحـا مـتـقـدمـا
ـفوضـ اجلـديد لـعضـويـة مجـلس ا
لـــغـــرض اخـــتــيـــار افـــضل عـــشــرين
مـرشــحـا مـنــهم عـلى ان يــكـونـوا من
مــــخــــتــــلـف انــــحــــاء الــــعــــراق ومن

 . اجلنس
ـــرشــــحـــ الـــعــــشـــرين -  عـــرض ا
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أربيل
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ـهدي يـدفع ثمن بـأبسـط الكـلمـات فأن الـواقع يقـول ان عادل عـبدا
واقع أسهم هو فيه سابقا بأعتـباره مجلسيا" اجمللس االعلى" وانقذ
ا استقال فدفع من في الواجهة الثمن ضياع رئاسة نفسه سابقا 
ـرة لن يـكـون عـبد ـالـكي و الـعـبـادي وهـذه ا الـوزراء اجلـعـفري ا
دة لكنها ض اال ربع ا ن سبقوه فهـو لم  هدي باالوفر حـظا  ا
مــدة بــدأت بــسـالم و تــطــورت بــســرعــة لــصــدام و قــتــلى و غــاز و
اعتقاالت فلقد خرج مواليد سنة االحتالل ليقولوا ان حكام العراق
الـذين وصـلوا لـكـرسي صـدام حـسـ بـقوة االمـريـكـان خـلـقوا من
اغلبية الناس مـادة للفقر فيما اجليل الـشاب بأغلبيته يرى مكاسب
الطبقة العليا تتراكم على حساب حياتهم هم يعيشون احلر والبرد
و همهم اللـقمة والثوب و الـكرامة و منتـهى طموح الفقراء او ادنى
طموح اثريـاء مال الدولة الذي تتـقاسمه القاب حزبـية و اجتماعية و

دينية.
ا لم تالحظ الطـبقة احلاكمـة رسمية و غيـر رسمية ان ال صداقة ر
جتـمع ب اوالدهـا و ب اوالد من اعـمار اوالدهم من عـامة الـناس
ـا ال تـفـكـر الـطـبـقـة احلـاكـمـة ان الـغـذاء و الـكـرامـة و تـساوي ور
ـا لم ـقـراطــيـة و لـيس فــقط حق االنـتــخـاب ور الــفـرص هي الــد
تدرك الـطـبـقة احلـاكـمة ان جـيال شـابـا تمـكن بـسـرعة من ادراك ان
الـدين ال يعـني شبع فالن وجتـويع فالن و ان احلزبـية صـارت بابا

للتوظيف وان االنتماء لفصيل مسلح هو حماية للظهر.
تـسلـطة ان تـفهم ان تـراكمـاتهـا ستـنفـجر بـوجهـها لم ترد الـطبـقـة ا
يوما او بوجه من عـليه ان يد اثرائها وان الـيأس اشد تفجرا من
افـتك الـقـنابـل فـكان ان بـدأت ردات الـفـعل عـلى االداء الـذي الحت

مالمح اخلطأ فيه منذ 2005.
دخـلت الـبالد في حرب طـائفـية وكـادت ان تـدخل حربـا قومـية ومع
ـوت و التـهـجيـر و حتول ذلك فلـقـد كان نـصيـب اوالد اخلايـبة هـو ا
مـسـار احلــيـاة لالسـوأ فــيـمـا اوالد واصـهــار و انـسـاب الــسـلـطـة
ـدارس اخلـاصـة و امـنــون خـلف جـدران و حـرس يــتـعـلـمــون في ا
ـسـتشـفـيـات اخلاصـة و يـنـفقـون من امـوال الـناس يـتعـاجلـون في ا
ستقبل على سهراتهم اخلاصـة لهم مشاريع حتال اليهـم لتأم ا

ومع ذلك فأن اخلطاب والتقريع يوجه للفقراء!.
ا سعى ليكون رئيس هدي او ر شاءت اقدار البالد ان يقبل عبدا
حكومة حتى وان لم يرشح نفسه لالنتخابات فيما بعض الفائزين
ارسون دورا باالنتخابات لم يـؤدوا لليوم قسم العضويـة النيابية و
ـهـدي ظنـا مـنـهم ان يـعـاد تـكـلـيـفهم فـي تخـريب جـو حـكـومـة عـبـدا

نصب. با
من يـريد مـحاسبـة رئيس الـوزراء احلالي عـليه ان يـفتح مـلفات من
سبقه فـليس معقوال ان عـمر التجـاوزات في العراق من نهب و قتل
ـهــدي في الـسـلــطـة بل احلـقــيـقـة غـيــر اخملـفـيـة ان هي سـنــة عـبـدا
ـهدي قد جتـري مسـائلـته عن شكـاوى تخص احـداث تشرين عـبدا
ــشــتــكــ و واجب االدعــاء الـعــام ولــست اشك ان وتـلـك حـقــوق ا
هـدي من اصدار اوامر السـتخـدام القوة امـكانيـة اثبـات براءة عبـدا
تظـاهرين سـتكون صـعبة غـير ان الصـعوبة هي واجهـة ا ـميتـة  ا
ان يـفهم الـذين خـرج الـنـاس علـيـهم انه خـروج عـلى معـادلـة تـخلق
ـفــقـر يــجـري فـيه تـفـاوتــا طـبــقـيـا خــانـقــا واالخـطــر ان الـتـفــاوت ا
ذهب وهو ما شكك احملتج ليس في العقيدة استخدام الدين و ا

ن يقدم نفسه عقائديا. بل 
بـكلـمـات ابسط االمـوال اموال الـعراقـي واحلـاكمـون وصلـوا قبل
سنوات بفضل االمريكي والسنوات من السقوط لليوم جعلت ربع
الشـعب فقـيرا وان الـدستـور يضـمن التـظاهـر لنـيل احلق افيـكون
طالب بحقه عشرة مالي دية عن رصاصة بعشرين سنتا نصيب ا
هـدي سـيسـتـقيل ام ال يـقال في الـرأس? لـست ادري ان كان عـبـدا
ام يـكـلف غــيـره وقـد جـرى تــداول اسـمـاء مــنـهـا الــدكـتــــــور عـلي
الـشـكـري و الـدكــتـور ابـراهـيم بــحـر الـعـلــوم و قـسم قـال بـأن رائـد
فـهـــــــمي سـيـكـون مـرشـحـا وقــسم قـال بـأن االمـ الـعـام احلـالي

جملــلس الــوزراء مـطــروحــا وهـو حــمــيـد الــغـزي
لـيست تـلك الـقـضــــــيـة بل الـقــــضـيـة قـضـية
نـظــام نـظــام يـقـــــوم عــلى خـطـأ قــاتل امـنح
الكـبير مـكسب ليـــــسكت الصـغير وهـنا يقع

احملظور.
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بــغـداد الـتي تـشــهـد حـالـيــا انـتـفـاضـة
شـعبـية ضد حـكامهـا احلاليـ شهدت
مـنـذ تـاسـيـسـهـا قبل 1257 سـنـة 228
حــاكـمــا بـ خــلـيــفـة  وســلـطـان ووال
ومـلك ورئـيس كـان اغـلـبـهم اجاتب اي

ـعدل  6سـنوات
لكل حاكم.

واذا كــــــــــــــــــــــــــان
الـــــعــــشـــــرات من
ابــنــاء بــغــداد قـد
ضـحوا بـانفـسهم
فـي مــواجـهــة مع
احلـكام الفاسدين
فان بغداد شهدت
تـضـحـيات االالف
مـن ابــنــائــهــا في
مـــــســـــيـــــرتـــــهــــا
الـــطـــويـــلـــة ضــد
حـــــكــــام اجـــــانب
غــزاة ومــحــتــلـ
ـــا ســجــلـــتــهــا
ـــؤرخـــ كــــتب ا
ـديـنـة عـن  هـذه ا

الرائعة.
ـا وفـي مـتــابـعــة 
تـــضـــمـــنــتـه تــلك
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بـغداد اخلليـفة العبـاسي الناصر لدين
الـله  47ســنـة أمـا اقــصـر مــدة فـكـانت
ـعـتـز ـرتــضى بـالـله الـعـبـاسي ابن ا ا
ـقـتـدر فـقــد كـانت يـومـا واحـدا قـتـلـة ا

بالله .
œ«bGÐ «uMÐ qł— n «100  

بـعد نحو 12 عـاما من تاسـيس الدولة
الـعبـاسية م (145هـ ) وبـالتحـديد يوم
ــصـادف  11كــانـون  1ربــيع الــثـاني ا
الـثاني وكـان يوم ثـالثاء بدأ 100 ألف
ـــنــصــور رجـل في زمن أبــو جـــعــفــر ا
بــبــنــاء بـغــداد عــلى أرض في الــعـراق
ـنصورعلى الـضفة الـغربية اخـتارها ا
من نـهـر دجـلـة وحـكـمـهـا الـعـبـاسـيـون
عــاصـمـة لـدولـتـهـم الـتي انـهـارت بـعـد

  496عاما.
بـعد سقـوط الدولة الـعباسـية لم يحكم
الـعـراق عـراقـيـون
ابــــــا عـن جـــــد اال
بـــــعـــــد ثــــورة 14
تـمـوز 1958 فـقـد
تـولـى احلكـم بـعد
ذلـك الــــتـــــاريخ 6
رؤســـــاء كـــــانــــوا
عــراقــيــ مــهــمــا
اخـــتــلــفت اراؤنــا
عـن نـــهـــجـــهم في
احلـــــــــــــــــــــــــــــــكـــم
وايـــجـــابـــيـــاتـــهم
وســلـبــيـاتـهم الى
ان احـــــــــــتـــــــــــلـت
تـحدة الـواليـات ا
االمـريكيـة العراق
عـــــــــــــــــــــام 2003
وتـولى احلكم فيه
اجـــــــــــــــــــــانــب او
عـــراقــيـــون يــقــال
انـــهم يـــحــمـــلــون

جنسيات اجنبية.
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وفـي استراض حلـكام العـراق نذكر ان
احلـكم العباسي اخلالص دام  71عاما
 6خــلــفـاء  تـاله الـنــفــوذ االجـنــبي في
الـدولة الـعباسـية حـيث كانت لـلخلـيفة
الـــســلـــطــة الــديـــنــيـــة دون الــســـلــطــة

الدنيوية.
اول نــفـــوذ كــان  الــنــفــوذ الــتــركي في
الــعـهــد الـعــبـاسي الــثـاني 112 عــامـا
تـــولى خاللـــهــا اخلالفــة 18 خـــلــيــفــة
انـتقلت خاللـه العاصمـة من بغداد الى

سامراء مدة 66 عاما.
ثم جـاء العصـر العبـاسي الثالث حيث
سـيـطـرة البـويـهـي 110 اعـوام تـولى

خاللها اخلالفة 4 خلفاء
وفـي الـعـصــر الـعــبـاسي الــرابع كـانت
ســيـــطــرة الــســلــجــوقــيــ  97 عـــامــا

بوجود 5 خلفاء
ثـم العـصـر العـبـاسي االخـير 98 عـاما
ب 6 خـلفـاء  لتنـتهي الدولـة العبـاسية

بعد 496 عاما.

dýU³*« w³Młô« rJ(«
وتــوالى عــلى الــعـراق وبــغــداد احلـكم
ـبــاشـر ابــتـداء من الــدولـة االجــنـبـي ا
االلـيخانيـة (هوالكو)عام  1258ودامت
79 عاما تولى احلكم فيها 11 حاكما.
وقـي عـــــــام 1327 كـــــــانـت الـــــــدولـــــــة
ـغول الـتـتر)  8حـكام في اجلـالئريـة (ا

73 عاما.
وفـي عـــــام  1411 جــــــاءت الــــــدولــــــة
الـتركمانيـة دولة اخلروف االسود (قرة
قـويـنـلي) 58 عـامـا  8 امـراء وسالط
تـلتها الدولة التركمانية دولة اخلروف
االبـــيض ( آق قــويـــنــلي) 39 عـــامــا 8

. امراء وسالط
وفي عام 1508 قـامت الدولة الصفوية

دة  26 عاما 3 حكام.
Êu¹uHB «Ë ÊuO½UL¦F « 

وفـي عام  1534ســيـطـر االتـراك بـاسم
الـدولة الـعثـنمـانيـة الفـترة االولى  88

عاما 31 واليا.
وفي  1622عــادت الــدولــة الـصــفــويـة
لـلـسـيـطـرة عـلى الـعـراق مدة  16عـامـا

باثن من احلكام
وفي 1638 عـادت السيـطرة العثـمانية
دة في فـنرة احلكم العثماني الثانية و
279 عـامــا تـولى فـيـهـا الـسـلـطـة 101

واليا.
وفـي عـام  1917 احــتــلت بــريــطــانــيـا
باشر الـعراق  االستـعمار االنـكليـزي ا
ووضـع العراق حتت االنتداب 0 حاكم

واحد).
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ـــلـــكي وفـي عــام  1921بـــدأ احلــــكم ا
عـنـدما عـينت بـريطـانـيا حـاكمـا عربـيا
ــلك فــيــصـل واســتــمـر لــلــعــراق هــو ا
ـــلــكي37 عـــامــا ب 3 مـــلــوك احلـــكم ا

واميرين اوصياء على العرش
وفي عام 1958 بـدأ العـهد اجلـمهوري
حـيـث شـهد 6 رؤسـاء عـراقـيـ انـتهى
بعد 45 عاما باالحتالل االمريكي

في عام 2003 بـعد احتـالل العراق بدأ
الـنـظام احلـالي بـحكم امـريـكي مبـاشر
(حــاكـم واحـد) ثـم حــكــام عــراقــيـون 4

رؤساء جمهورية حتى االن.

لك فيصل الثاني احمد حسن البكرصدام حسا

بهدف انشاء مفوضيـة انتخابات مهنية مستـقلة ونزيهة فعال ومحصنة
عن الــتــدخالت اخلــارجــيــة واحملــاصــصــة بــكل اشــكـالــهــا والــتالعب
والتزويـر تتشـكل خالل شهر وجتري انـتخابات مـجلس النواب خالل

مائة يوم.
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ظاهرات ايـام اجلمعة في اجلـزائر استمرت حـتى دخلت شهرها  ا
التاسع دون انقطاع .

ولم يكن ثمة من دماء تراق وال جرحى يتجاوزون االالف
ظـاهـرات يومـهـا اخلـامس عشـر دون ان تـكون وفي لبـنـان دخـلت ا

هناك قائمة مرعبة للضحايا واجلرحى .
ـظاهــــرات االحتـجاجـية الـضخـمة في مـعظم أمـا في العـراق فان ا
احملافـظـات العـراقـية اقـتـرنت بــــــسـيل من الـدماء الـزكـية وبـأعداد
وقف الى صـاب  وهـذا ما عـقّد ا ضـخمـة للغـاية من اجلـرحى وا

حد بعيد .
فـرط لـلـقـوة من قـبل الـقـوات االمـنــــــيـة قد واذا كـان االسـتـخـدام ا
خـفت حدتـه يوم اجلـمـعة 2019/10/25 االّ ان الـتقـريـر اخلـــاص
ــظـاهــــــرات الـتي الـصــادر من جلــنـة الــتـحــقــيق عن مــا وقع في ا
انطــــلـقت مطلع الشـهر كان مخـيبا لالمال حـيــــث لم يضع النقاط
ــســـــؤول ــهــنــيـة في حــ أنّ ا عــلى احلـروف وكــان بــعــيـداً عن ا
الــتــنـــفــيــذي األول رآه مــهــنـــيــا وهــذا صــعّــد مـن وتــيــرة الــغــضب

اجلماهيري ..
وعود به ليس اال حلقة من حلقات االجراءات ان التعديل الوزاري ا
ـبادرة اليـها قـبل اشتـعال فـتيل تاخـرة التـي كان عـلى احلكـومة ا ا

األزمة.
ـهم انــنـا الـيــــــوم أمـام أمـواج الـشــبـاب الـذين ال يـنـتــــمـون الى وا
ــكن اتــهــامــهم بــالـعـــــــمــالـة احــزاب سـيــاســيــة بـعــيـــــنــهـا  وال 
لـلــعـــــفـالـقــة الن مـعـظــــمــهم لم يـكـونــــــوا قـد خـلــقـوا ابـان احلـكم
العفــــلقي البـائد وهم وطنــيون حتى الـنخــــاع ال يرفعون اال العلم
الــعـراقي وال يــحـلــمــون االّ بـتــأمـ الــعــــــيـش الـكـــــر لـلــمـواطن

العراقي .
ونـحـن ال نـنــكـر ان هــنـاك خـاليـا نــائـمــة لــلـدواعــــــــش وانَّ هــنـاك
مــنــدســــــــــ أُجــراء مــدفــوعــــــــــ لـلــتــخــريب  ولــكـن هـؤالء ال
يــشـكـلـون اال جـزءًاً ضـئـيال من اجملـمــوع الـكـلي لـلـمـتـظـاهـرين وال
يـــــــسـوغ ان نـتـهم الـشــبـاب الـعـراقي الـوطـني اخملـلص بـأنـهم من

اخلونة وباعة الضمائر ..!!
ـا تــعــبــر عن نــفـاد الــصــبـر ـظــاهــرات ا انّ هــذه ا
والوصول الى مرحلة اليأس من أية اصالحات
ـستحوذون على كن ان يـقــــدّمها ا حقيـقية 
مــعــاقـــد االمــور الــذين يـــريــــــدون ان يــكــون
الشعب خادماً لهم بدالً من ان يدركوا انــــهم

خدّام الشعب ..!


