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لـقـد اسـتـبـشـرنــا خـيـراً عـنـدمـا  احلـديـث عن تـبـني مـعـايـيـر
ـهـنـيـة الخـتـيـار اعـضـاء مـجـلس امـنـاء شـبـكـة االسـتـقاللـيـة وا
االعالم الـــعــراقي وقــد قـــدم اكــثــر من  240شـــخص اســمه
لـلتـرشيح وقدم مـستـمسـكاته ووثائـقه حسب الـتعلـيمـات وبعد
ـقابلة مع عدد منـهم بعد الغربلة اكثر من ثمـانية اشهر جرت ا
والفرز حـسب معـايير مـهنـية ومـستقـلة كـما علـمنـا من السادة
ـكـتب االعالمي لـلـسـيـد رئـيس ـسـتـشـارين االعالمـيــ في ا ا
ـقـابالت كـانت هـناك سـتـة اسـماء الوزراء وبـعـد اجـراء هذه ا
فـقـط اي بـعــدد اعـضــاء اجملـلـس نـشــرت بـخـط الـيــد وبـالــلـون
ـاضي وكـان االخـضــر في الـثـالث والــرابع من شـهـر ايــلـول ا
يا اسـمي ضمن هـذه القـائمـة بصفـتي اعالميـا وكاتـباً واكـاد
ــكـون الـكـوردي بـعــيـداً عن الـتـحـزب... وطــمـأنـني بـعض عن ا
ستشارين بأن القائمة  تثبيتها وسيناقشها مجلس األخوة ا
الـوزراء لـكن بـسـبـب مـنـاقـشـة قـانـون مـجـلس االعـمـار ومن ثم

ـطولـة لـرئيس مـجلـس الوزراء الى الـص  بـسـبب الزيـارة ا
ـوضـوع الى نـهايـة الـتـاسع وفي بـداية الـعـاشـر بدأت ارجاء ا
االحـتــجــاجــات الـشــعــبـيــة ورغم ذلك مــضى مــجــلس الـوزراء
اضي بقـراراته الـتي تـسـمى اصالحـيـة ... في يـوم الـثالثـاء ا
فوجئـنا انا والزمـالء الذين وردت اسماؤهم في الـقائمة االولى
بــأنــنــا جــمـيــعــاً مــســتــبــعــدون وهــذا مــا شـكـل صــدمـة حــتى
ستشارين االعـالمي في مجلس الوزراء وكـذلك اللجنة التي
ـقـابلـة مـعـنـا ولـلـوسط االعالمي والـثـقـافي اذ ظـهرت اجـرت ا
قـائـمـة اخـرى مـؤرخـة بـتاريخ 2019/10/24 وفـيـهـا اسـماء
أخرى والغريب ان القائمة حتـتوي على خمسة اعضاء وليس
سـتـة كــمـا هـو الـقــانـون والـطــرف الـغـائب هــو الـكـوردي وقـد
ــواقـع ان الــســـبب هــو روجت بـــعض الـــصــفـــحــات وبـــعض ا

رشح الكوردي! اختالف احلزب الكوردي حول ا
طـروح ان تكـون اهم معـاييـر التـرشيح سـؤالي هنـا: الم يـكن ا
ـهـنيـة فـكـيف جيء بـاعـضـاء مـنـتـمـون الحزاب االسـتـقاللـيـة وا
عايـير عرض احلائط – وتيـارات سياسـية وقد  ضـرب كل ا
اؤكد هنا اني ال مشكلة لي مع الزمالء احملترم الذين ظهرت
هنة وهم محترمون- اسماؤهم  ابداً بل احترمهم فـهم زمالء ا
لكن عـلى األم الـعام جمللس الـوزراء السيـد حميـد الغزي ان
يـصـارح اجلــمـيع مـا الـذي حـصل بــالـضـبط? وكـيف دُبـر هـذا
األمـــر? وهــذه ارادة مـن ? وكــيف هـــو اخلالف الـــكــوردي بــ
احلـزبـ الكـرديـ حول اسـمي كـمرشح مـسـتقل? فـاألخ ام
عام مجلس الـوزراء مطالب بالكـشف عن اجلهة او االشخاص

الذين تدخلوا البعادي وتهميشي ... وهذا حق طبيعي .
اجيبونا اين االستقاللية?

أين االصالحـات الـتي يتـحـدث عـنـهـا مـجـلس الـوزرارء وكذلك
ـنـسوبـيـة هي سـيدة االحزاب في وقت مـا زالت احملـسـوبيـة وا
وقف وفي وقت هناك حركة احتجاجية ضد الفساد ومطالبة ا

باالصالح?
هل هذا يحدث بعلم رئـيس الوزراء ام انه ال يعلم ماذا يحصل

غلقة من قبل اصحاب النفوذ? في الغرف ا
نـصب وبـالـنسـبـة لي فعـضـوية أنـا لست مـسـتمـيـتـاً من اجل ا
مـجـلس االمـنـاء ال تـرفع من شـأني عـلى االطالق بل انـا كـاتب
ي واحـمل شـهـادة عـلـيـا ومـسـتـقل وصـحـفي مـعـروف واكــاد
افـتـخـر بـاسـتـقاللـيتـي ... لكـن في هـذا الـوقت الـعصـيب كـيف
حتـصل هـذه األمور ... فـهكـذا قـرارات تعـقـدون األمور وتـثبت
بــأن االصـالح مــجــرد تــنــو مــغــنــاطــيـــسي ... لــذلك اطــالب
ـوضـوع واعـادة احلق الى نـصـابه واطـالب بالـبـحث فـي هذا ا
ستور فيما مرة اخرى ام عام مجلس الوزراء الكشف عن ا
ـقـعد الـكـوردي الذي بـقي شـاغراً الن هـذا يـدل على يـخص ا
رشح على صفـقة امـا محاصـصاتيـة او شخصـية كي يأتـوا 
ـسـتشـارين مـقـاسـاتـهم... لـقد  مـن قـبل بـعض االخـوة من ا
كـتب االعالمي جملـلس الـوزراء قـبل االحداث االعالمـيـ في ا
بـأن القـائـمـة األولى العضـاء مـجـلس االمنـاء سـيـتم تـبنـيـها ...
ــســتــشــارين لــكن مع االسـف فـهــذا الــقــرار جــعـل مـشــورة ا

ومقابلتهم لنا ال قيمة لها .
شخـصـيـاً اطـالب رئـيس الـوزراء واطـالب األمـ الـعـام جمللس

ـوضـوع بــخـاصـة انه امـا  الــوزراء بـالـكـشـف عن حـقـيـقــة ا
تـهمـيشي ألنـني كردي او ان هـناك شـخصـيات حـزبيـة كردية
في بــغــداد حتـاول بــفــرض مــرشح آخــر حــتى دون مــراجــعـة
ان قيـاداتهـا...كما واطـالب جلنـة االتصاالت واالعالم في الـبر
وكذلك اللجنة الثقافيـة وكذلك جلنة النزاهة باالضافة الى هيئة
وضوع بحـيادية ومهنية تبعاً للقسم النزاهة بالبحث في هذا ا
الذي هم امـامه مـسـؤولـون فقـد اقـسم الـنواب عـلى ان يـكـونوا
ـثلـ لـلشـعب ال لالحـزاب والـتـيارات والـقـوى الـسيـاسـية...
ـان بعـدم تـمريـر الـصـفقـة اال بـعد اجـراء حتـقيق واطالـب البـر

مفصل في األمر.
هذا الطلب مطلب ضمن مطاليب اجلماهير فأنا احد ابناء هذا
الـشـعـب الـعــراقي الـذي يــطـالب بــاالصالح وحتـقــيق الــعـدالـة
والقـضاء عـلى الـفسـاد ... ان لم تـكن هنـاك اجراءات حـقـيقـية
في هذا الصـدد واعادة احلق الى نصابه واعـادة االعتبار الى
مـسـتـشـاري رئـيس الـوزرارء االعالمـيـ الـذين قـابـلـونـا فـهـذا
يعـني ان هناك صفـقة فاسـدة وان االصالحات التي يـتحدثون
عنها مجرد اوهام وتنو مغناطيسي ... اذ ال يعقل ان تصدر
هـكذا قـرارات في وقت يحـترق الـبلـد فيه بـسبـب االحتـجاجات

شروعة. اجلماهيرية ومطاليبهم ا

ي { كاتب وصحفي واكاد
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خــاطـري في يـوم من األيـام حـجم
ـا الــظالمـة الـواقـعـة عــلـيـهـا  ر
ا ألنها لم ترفع صوتها مطالبة 
سـلب مـن حـقـوقــهـا  أو ألن أحـد
منـها لم يُمـكّن كي يُسمع صـوتها
ا هي  أو ألنـهـا وقـفت راضـيـة 
فيه مـتـجنـبـة اإلشكـال والـتظـاهر
واالحـتـجـاج  فـأضـحت شـريـحـة
مـنـسـيـة. أنـهـا شـريـحـة أصـحاب
الـبـشـرة الــسـمـراء  الـتي جتـاوز
عـــددهم فـي الـــعـــراق حـــسب مـــا
ليوني نسمة  ويقيناً أعلموني ا
أن هــذا الــرقم الــكــبــيــر ســيــثــيـر
اسـتـغـراب من سـيـطـلع كـمـا أثـار
اســــتـــغــــرابي !!! وفـي مـــقــــاربـــة
ـثلي هذه بـسيطـة طرحـها أحد 
الشريحة أن أحدا منهم لم يتولى
منصب مـدير عام  ويـقيناً أن من
لم يــولَ األدنى ال يـــولى األعــلى 
فـلـيس من بـيـنم وكـيل وزارة  وال
وزيـر وال رئــيس هـيــأة وال قـائـداً
في اجلـيش أو األجهـزة األمنـية 

حـــــدوده  لــــــكن أن يــــــســـــيل دم
وتــــــزهق روح خــــــرجت مـن أجل
احلـيــاة فــفي ذلك اإلشـكــال كـله 
ـتظـاهر لم يـخرج يـقيـنا بـطرا فا
أو راغـبـاً بـالـتعـب والـعنـاء  ولم
يفتـرش األرض ويلتـحف السماء
ويــتـــوقع الـــصـــدام واالعـــتـــقــال
الحقـة عـابـثـاً لـكنـه خرج من وا
أجل إســـمـــاع صـــوته وإيـــصـــال
مــطـلــبه  ويــقـيــنـا أن الــتـظــاهـر
يـــــســـــلـط الـــــضـــــوء  ويـــــوضح
الــغــامـض  ويــقـــرب الــبـــعــيــد 
ويـــحــقـق غــالـــبـــا مـــا غــفـــلت أو
تغافـلت عنه السلطـة  وكثيرا ما
يــكـشف خـفـايـا لم يــلـتـفت إلـيـهـا
أحـــد  بل لم يــكن الــتــظــاهــر من
أجـلــهـا  من ذلك مـا كــشـفت عـنه
الـتـظـاهـرات العـراقـيـة الـقـائـمة 
فــبــعـد لــقــاءات عــدة جــمــعــتــني
بفـئـات شعـبـية مـتنـوعـة متـنورة
كـلــهــا طــاقــة وطـنــيــة  الــتــقـيت
مــصــادفـــة بــفـــئــة لم يـــجــول في

تــفــرز الــظــواهـــر االجــتــمــاعــيــة
مـستـجدات لم يـهتـد ِاليـها الـعقل
واخملـــــــتـص  ومن بـــــــ هـــــــذه
الظـواهـر الـتـظـاهرات  الـتي في
األصل أنــهـا ظـاهـرة اجــتـمـاعـيـة
دسـتــوريـة تـعــبـر عن االعـتـراض
الــشـعــبي عــلى ظــواهــر تــخـالف
القانون أو الـدستور أو تعبر عن
حـاجة اجتـماعـية أو سيـاسية أو
اقــتــصـــاديــة لم تــلــتـــفت الــيــهــا
الـــســلـــطـــة أو تــنـــبـــهت الـــيـــهــا

وجتاهلتها. 
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وبــالـــتــالي لــيـس في الــتــظــاهــر
إشـكـال يـقيـنـا  ولـيس في بعض
مـــظــاهــر الـــعــنف الــتـي تــخــالط
الـتــظـاهـر أشـكـال أيـضـا بـلـحـاظ
اجواء احلماس والشعارات التي
سموح ا تتجاوز ا قد  تُرفع ور
ال عن قــصــد ولــكن تــمــاشـيــا مع
الظرف الـسائد  وأحيانـا نتيجة
ـتـظـاهـر واحلـامي عـدم مـعـرفـة ا
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بغداد

الـقاضي بـوجـوب إنهـاء عـملـها في
غـــضــون أربــعـــة أشــهــر ; كـــونــهــا
اسـتـمـرت لـسـنـ نـاهـزت الـثالث 
بـعـد أنْ  تمـديـد عـملـهـا ألكـثر من
مــرةٍ ; األمــر الـذي أدخل الــبــلـد في
حــيــنه فـي ســجــالٍ دســتــوريٍ كــان
يــــدور بــــ رأيــــ  األول يــــقــــول
بوجـوب حلِّها ; لـعدم توصـلها الى
ذكورة  ـدة ا اتفـاقٍ نهائي خالل ا
واآلخــر يــقــول بـوجــوب الــتــمــديـد
لـتـحـقــيق حـكـمـة الــنص .واسـتـمـر
الــسـجــال حـتى نــشب اخلالف بـ
ـــكــونــات الـــرئــيــســـة عــلى مــواد ا
الـــتـــعـــديل  وال ســــيـــمـــا اجلـــانب
الكردي ; فتم التـصويت على إنهاء
عـمـل الـلــجـنــة ; فــغـدا ذلك اإلنــهـاء
ـوت ـثــابـة احلـكـم الـدســتـوري 
ادة (142)  موتاً ال حياة بعده!! ا
ـــــــــــــــادة (142) 3- إنّ مــــــــــــــــوت ا
وانـتـهاءهـا ال يـعـنـي عـدم امـكـانـية
تعديل الدستور  بل يعني ضرورة
ادة (126) من العودة الى أحـكام ا
ــتــعـلــقـة ـادة ا الـدســتــور  وهي ا
بـــتـــعـــديل الـــدســـتـــور في أي وقتٍ
وأوانٍ  كـــــمــــــا تـــــنـص عـــــلـى ذلك
دساتير الدول اخملتلفة  التي عادةً
مــا تـضع في األحـكــام اخلـتـامـيـة (
ولـــــيس االنــــتـــــقــــالــــيـــــة ) بــــعض
الـــنــــصــــوص الـــتي تــــرسم آلــــيـــة
الــتـــعــديـل. وهــو األمـــر ذاته الــذي
ادة (126) التي وردت تـضـمـنـته ا
ـعنى ضـمن األحـكـام اخلتـامـيـة . 
أنّ أي تعـديلٍ للدسـتور بعـد انتهاء
شار اليـها يتعيَّن أنْ عمل اللجـنة ا
ـــادة يــــكـــون عــــلى وفق أحــــكـــام ا
(126)قـوالً واحداً ال يـخـالفه إالّ من

يجهل أبجديات الدستور . 
4- إنّ اإلخـــــوة الـــــذيـن كـــــتـــــبـــــوا
الدسـتور مازالـوا موجودين بـينكم
 وكذا اإلخوة الذين كانـوا يعملون
ـشـار فـي جلـنـة تـعـديل الـدسـتـور ا
الـيهـا آنفـاً . كمـا أنّ رئيس ونـائبي
جلنة صياغـة الدستور وكذا رئيس
ونـائـبي جلـنـة تعـديل الـدسـتـور ما
زالوا ب ظهرانـيكم  وهم يعلمون
ـادة تـمــامـاً هــذه احلــقـيــقـة  –إنّ ا
142 هي مـادة مـؤقتـة انـتـقالـيـة قد
انـتـهت -. ولم تــكن هـذه احلــقـيـقـة
يــومـاً مـحالً لــلـنـقـاش أو اخلالف .
ــان ســؤالــهم قــبل أنْ وعــلى الــبـــر
صـائب التي ال يورّط الـبلـد بهـذه ا
تـنـتـهي . وبـدوري أدعـوهم لـتـحمل
مـسـؤولـيـتهـم الـقـانـونيـة فـي بـيان
هــذه احلـقـيـقــة  وعـدم الـوقـوع في
خـرقٍ دسـتـوريٍ فـاضحٍ  وال سـيـما
الـسـيـد رئـيس الــلـجـنـة الـسـابق –
السيد حمودي -  ونائبه  –السيد
معصـوم  وبخاصـةٍ أنّ األخير كان
رئيـسـاً لـلجـمـهـوريـة ومطـلـعـاً على

الدستور عن كثبٍ .
 -5ولو تنزلـنا عن كل ما خال بيانه
 فــإنّ بـاإلمـكـان أن نــسـأل الـسـؤال

اآلتي :
ــكن ألي دسـتـورٍ في الـعـالم كـيف 

ــادة تــدعـو لــتــألـيف الى أنّ هـذه ا
جلنةٍ لتعديل الدستور خالل أربعة
أشهرٍ  ولـكي يسري الـتعديل ال بد
ــان بــاألغـلــبــيـة من مــوافــقــة الـبــر
ــطـلــقــة  ثم إقــرار الـشــعب عــبـر ا
االســتـــفــتــاء الــعــام  بــشــرط عــدم
ـصوت في ثالث اعتـراض ثلثي ا
محـافظاتٍ أو أكـثر . والـعجب أشد
ــــان الـــــعـــــجب أن يــــقـــــوم الــــبـــــر
بــالـتـصـويت عــلى هـذا الـقـرار رغم
ثل خرقـًا دستوريـاً فاضحاً  أنه 
ومخالفـةً واضحةً ; وذلك لألسباب

اآلتية  بإيجازٍ :
ــادة (142) من الـــدســتــور 1-إنّ ا
هي مادة انتقالـية مؤقتة وردت في
األحـكـام االنـتـقـالـيـة  وقـد وضِعت
في الــلــحــظــات األخــيــرة من عــمـر
كـتـابـة وصيـاغـة الـدسـتـور من قبل
ـطبـخ السـياسي )  مـا سُمي بـ ( ا
بعـد اكتـمال نـصوصه كـافةً ; بـغية
ـكـوِّن الــسـني - بـحـسب تـطـمـ ا
االصــطالح -  الـذي قــال مُـمــثِّـلـوه
ـكـوِّن لم يُـسهم في حـيـنه إنّ هـذا ا
بـكـل تـفــاصـيل كــتـابــة الـدســتـور 
وإنه إذا عُـــرض الــدســتـــور بــهــذه
وافقـة وسيـنفذ الكـيفـية فسـينـال ا
مــــــا دام الـــــشــــــيــــــعــــــة واألكـــــراد
ســيــصـوتــون لـه ; من هــنــا جـاءت
ـكـوِّن ـؤقـتـة لـتـمـنح ا ـادة ا هـذه ا
الـسـني فـرصـة رفض الـدسـتور في
وافقة على نصوصه . حالة عدم ا
ــادة ــقــصــود من ا 2- لــقــد كــان ا
ـانـيـةٍ تـطـبـيــقـهـا في أول دورةٍ بــر
تـــعــقـب إقــرار الـــدســتـــور في عــام
ـكن 2005  ولــيس مــادةً دائـمــةً 
الـركـون الـيهـا في أي وقتٍ  أو في
ـــانــيــةٍ ; ولــهــذا ورد أيــة دورةٍ بــر

ادة 142- كاآلتي : النص  –ا
(يـشــكل مـجـلس الـنـواب في بـدايـة
ان عـمـله جلـنـةً ...). ولم يـكن الـبـر
في حــيــنه حتت مــســمى (مــجــلس
الــنـــواب)  بل كـــان حتت مـــســمى
(اجلـمــعــيــة الــوطــنـيــة الــعــراقــيـة
االنتقالية) ولذا ورد النص على أنّ
اجمللس يـقوم بـتأليف هـذه اللـجنة
عند اسـتهالله العمل في أول دورةٍ
له.وبالفعل  تألـيف جلنةٍ لتعديل
الــدسـتــور اســتــنـاداً ألحــكــام هـذه
انية األولى  ادة في الدورة البر ا
وقـد كـانت هـذه اللـجـنـة تـتألف من
(27) عـــضــــواً  وأُضـــيف الـــيـــهـــا
مـــراقــــبـــان اثــــنـــان من الــــكـــلـــدان
والـصـابـئـة  وبـذلك اصـبح عـددها
ـثــلــةً لــلـمــكــونـات (29) عــضــوا 
الــرئــيــســة في اجملــتــمع الــعــراقي
.ولـقـد عـقدت الـلـجـنة اول اجـتـماع
لــهــا بــتــاريخ 15 تــشــرين الــثــاني
2006 واختارت السيد همام باقر
حـمـودي رئيـسـا لهـا والـسيـد فؤاد
مـعصـوم والـسيـد ايـاد السـامرائي
نـائـبـ له. واسـتـمـرت الـلـجـنة في
عــمــلـــهــا لــغــايــة عــام 2009. وقـد
خالـفـت الـلـجنـة الـتـوقـيت الـزمـني
ــذكـــورة آنـــفــاً ـــادة ا الـــوارد في ا

مــنــذ ســنــواتٍ عــديــدةٍ وأنــا أحلظ
ـرارةٍ غـياب الـوعي الـدسـتوري 
في األوساط بل والقـانـوني أيضـاً 
ـسـتــويـاتـهـا اخملــتـلـفـة. الـعــامـة 
ويـكـاد األلـم يـعـتــصـر اجلــمـيع من
ـــريـــر . هـــذا الــــواقع الــــفـــكــــري ا
ولــلـتــنــويه فـإنــني اســتـثــني هــنـا
ـتـخـصـصـ ـعـيّـ ا األسـاتـذة األ
في حـقل القـانـون - من ذوي الفـكر
ثلون حصراً -  الذين ال يكادون 
سـوى الـقـلة الـقـلـيلـة جـداً . بـيد أنَّ
ـشـكـلـة أنَّ هـؤالء الـقـلـة ليـس لهم ا
دور في تـنــضــيج الــرأي الــعـام أو
تـــصــحـــيح مـــســـاراته  وإنّ الــذي
ينبـري من سنخـهم لبيان الـقضايا
الـــدســـتــوريـــة عـــادةً مــا يـــخــوض
فــــيُـــخــــطــــأ !! ولـــعــــلي ال أجــــانب
الــــصـــواب إذا قـــلـتُ إنّ الـــصـــورة
قـاتـمة  –من هـذه الـنـاحـيـة -  وال
تُـبـشِّـر بـخـيـرٍ الـبـتـة ; فـإذا حتدثتَ
ــتــصــدّين في وســائل اإلعالم عن ا
من الـذين يـتـحـدثـون فـي الـدسـتور
حتت عناوين ومـسميـاتٍ متعددة (
خــــبـــيـــر  مــــحـــلل ..الـخ ) أُصـــبتَ
بـــاإلحــــبـــاط من كــــثـــرة أغـالطـــهم
وخوضـهم فيمـا ال يعلـمون . وعلى
الرغم مـن أغالطهم الـواضحـة هذه
ــقــدوره كـشف فــإنّ اإلعالم لــيس 
ذلـك  األمــــر الـــذي يــــتــــســــبّب في
تضليل الرأي الـعام !! وإذا انتقلت
الى السياسي فاألمر ليس بأخف
وطـأةً حيـنـما تـراهم يـتحـدثون عن

القضايا الدستورية !! 
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ان ان  وما أدراك ما البر أما البر
شكلة هنا تعدُّ رزيةً بكل معنى  فا
الـــكـــلــمـــة  وال ســيـــمـــا أنّ الــوعي
ـاني الــدسـتـوري والـقـانـوني الـبـر
هـو في تـضـاؤلٍ وانـحـدارٍ مـسـتـمرٍ
دورةً بــعـد أخـرى ; إذ يــرى أحـدكم
ـانــيـة رأي الـعــ أنّ الـدورة الــبــر
األولى كـانـت أهـون مـن الـثــانــيـة 
والثـانية كـانت أهون من الثـالثة ..
وهـكـذا الى أن وصـلنـا الى مـرحـلةٍ
ـــأســـاة) من أقل مـــا تـــوصف بــ (ا
نـــــاحــــيــــة الــــوعـي الــــدســــتــــوري
الحظ أنّ مــعـظم والــقـانــوني !! وا
ان عن القضايا ما يتحدث به الـبر
الـدسـتـوريـة قـد يـكـون بال هـدىً أو
كــتــابٍ مــنــيــر !! مع الــتــنــويـه بـأنّ
ـــنــظـــومــة ــقـــصـــود هــنـــا هــو ا ا
ـانـيـة بــرمـتـهـا في بـلـدنـا  ال الـبـر

اناً معيناً .  بر
وكــي ال أطـــــــــــــــــــيــل وال أدخــل فـي
الــتــفــاصــيل الــكــثـيــرة الــتي أوقع
ــان فـــيــهــا نــفـــسه بــاخلــرق الــبــر
الــدســتــوري  ســأحتــدث عن آخــر
هـذه اخلروق واخملـالـفات وأشـدّها
ان فضاحةً وفضاضةً ; إذ قام البر
مــؤخـــراً  حتت ضـــغط الـــشــارع 
بــالــتــصــويت عــلى تــألــيـف جلــنـةٍ
لـتعـديل الدسـتـور استـناداً ألحـكام
ادة (142) من الدسـتور . وبـغية ا
إحـاطـة الـقـار فـسـأشـيـر بـإيـجـازٍ

ـان أنْ يـقـوم ١- يــتـعـيّن عـلى الـبـر
اآلن وبـدون تـأخيـرٍ بـإسـقـاط قراره
شـار اليه آنـفاً  وإنْ كـان ساقـطاً ا
والغــيـــاً بــاألســاس حـــتى مع عــدم
ــان بــذلك  فــهــو قـرار قــيــام الــبــر
مـنـعـدم من الـنـاحـيـة الـدسـتـورية .
بــيــد أنّ تـــصــحـــيح الــقـــرار خــيــر
ـضي ــان أمـام الـشــعب من ا لـلـبـر
ـان مـا جلـأ الى في اخلــرق; فـالـبــر
ــــــطـــــالب ذلك إال اســـــتــــــجـــــابـــــةً 
ـضي ــكن ا اجلـمــاهــيـر فــكــيف 
بـاإلصالح عــبــر ارتـكــاب اخملـالــفـة
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2- وبـعد ذلك أقـتـرح أنْ يـتم األخذ
ـا عـرضتـه صمـام أمـان الـعراق 
ـرجــعـيــة الــديـنــيـة وأعــني بـذلـك ا
الـعـلــيـا  حــول تـألـيف مــا أسـمـته
(جلنة اخلبراء) .واألنسب أن تقوم
احلـكـومـة بـتـألـيـفـها - كـمـا طـلـبت
ــان . ــرجـــعـــيــة - ولـــيس الـــبـــر ا
كن تـخـطّيه في والـشرط الـذي ال 
ـقام هو أن تـكون اللـجنة من هذا ا
خارج األحزاب  ومن الشـخصيات
ــعـروفــة بـعــلـمــيّـتــهـا ـســتـقــلـة ا ا
ـتــمـيـزة في احلــقـول الـقــانـونـيـة ا
والـســيـاســيـة واالقــتـصــاديـة. وأنْ
تـنـشـطـر هـذه الـلـجـنـة بـدورها الى
جلـــنـــتـــ  األولى تـــقـــوم بـــوضع
ــنـــاســبــة لــتــعــديل ــقــتــرحــات ا ا
الـدسـتــور  والـثــانـيـة تــعـمل عـلى
ـنـاسـبـة لـتـحـقـيق وضع اآللـيـات ا
ــسـتـويـاته اخملـتـلـفـة اإلصالح  
سياسيةً واقـتصاديةً وغيرها. وأن
تـتم اإلفــادة من عـمل جلـنـة تـعـديل

شار اليها آنفاً .  الدستور ا
3- وبـعـد انْ تـنـتـهي جلـنـة تـعـديل
الــدســتـور فـي جلــنـة اخلــبــراء من
عملهـا  الذي ينبـغي أن يُحدّد بأمدٍ
زمنيٍ مـعلومٍ  تُـعرض مـقترحـاتها
عـلى مــجـلس الــنـواب . وهـنــا يـتم
ـقتـرحـات على الـتعـاطي مع هـذه ا
ـــادة (126) من وفـق مـــا ورد في ا
الـدســتــور . وغــني عن الــبــيـان أنّ
ـادة ال يــوجـد فــيـهــا الـقــيـد هــذه ا
ـتـعــلق بـضـرورة الـزمـني  وهــو ا
حسم التعـديالت في غضون أربعة
ادة أشهرٍ  وكـذا ال تتضـمن هذه ا
ـتـعـلق ـوضـوعي  وهـو ا الــقـيـد ا
بـــضـــرورة عــدم اعـــتـــراض ثـــلــثي
ـصـوتـ في ثالث مـحـافـظـات أو ا
أكـثر  وهـمـا القـيـدان الواردان في
ـنــتـهــيـة. وهــذا مـا ـادة (142) ا ا
ان يفـضي الى القـول إنّ قرار الـبر
ادة (142) الباطل باالستناد الى ا
قد يكون مبـعثه عدم الدراية ; وهو
أمر وارد  وقد يـكون مبعـثه العمد
مع ســـبق اإلصـــرار ; إذ يـــرومـــون
جـعل الـتــعـديل مـعـلــقـاً عـلى شـرط

أنْ يـضع نـصـاً تفـصـيـلـيـاً مـتـعـلـقاً
بــتــعــديــله  ثم يــأتي فـي األحــكـام
االنــتـــقــالـــيـــة لــيـــضع نــصـــاً آخــر
لـــلــتـــعــديل يـــتــعـــارض مع الــنص
الـســابق  وهـل يـوجــد ثــمــة عـاقل
ـــــكن أنْ يـــــقـــــبل بـــــذلك !! مع أنّ
ــنـطق يــقـضـي هـنــا بـاســتـحــالـة ا
ــتــنـاقــضــ  وعـلى اجلـمـع بـ ا
فرض قبول إمـكانية هـذه الفرضية
الـــقــائــلـــة بــجـــواز اجلــمع  –وهي
استحالة طبعاً -  فلماذا لم يجمع
ـشرع الـنـصـ مـعـاً ويـجـعـلـهـما ا
نــصـــاً واحــداً  وقـــد كــنـــا في ذلك
احلـ نــراجع نــصــوص  مــسـودة
رات  فما الذي الدستور عشرات ا

منع ذلك !!
ادة (126) مـؤلـفةً من  وإذْ كـانت ا
فـقـراتٍ خـمسٍ فـقــد كـان بـإمـكـانـنـا
اضـافـة فـقـرةٍ سـادسـةٍ لـوضع آلـيـةٍ

ثال !! أخرى على سبيل ا
وتأسـيساً علـى ما تقـدم يغدو قرار
ــان بـتــألـيـف جلـنــةٍ لـتــعـديل الــبـر
ـادة الـدسـتــور اسـتـنــاداً ألحـكـام ا
يتة قراراً بـاطالً منعدماً  (142) ا
ال قــيــمـة لـه وال أثـر لـه ; خملــالـفــته
الصـريـحة لـلدسـتور . وإنّ من حق
الــعــراقــيــ أن يـســتــغــربــوا أشـد
االســـتـــغـــراب من هـــذه اخملـــالـــفــة
الفاضـحة الواضحـة  وأنْ يسألوا
ـان أين عن الـقــانـونــيّــ في الـبــر
ستـشارين فيه أين ذهبوا ? وعـن ا
حــلّــوا ? وهل يُــعـقـل بــعـد كـل هـذه
الـــســـنـــوات الـــطــــوال من الـــعـــمل
ــاني الــوقـــوع في مــثل هــذا الــبـــر
اخلــطـأ الــفــاحش الــذي ال يُـغــتــفـر
!!فإذا كـنّـا نقع في مـثل هذا اخلـطأ
الـــبـــيّن واحلـــبـــر الــذي كُـــتب فـــيه
ّا يجـفُّ بعد  فكـيف بنا الدستـور 

بعد عشرين عاماً مثالً !! 
شكلة : عاجلة هذه ا مقترحنا 

ال بد من التنويه ابتداءً بأنّ مرادنا
من هــذا احلـــديث هــو الـــدفــاع عن
احلقيقة والدستور ال أكثر  وليس
وقـوفـاً بـوجه التـعـديل ; وال سـيـما
أنــــني شــــخــــصــــيـــاً لــــدي بــــعض
ـــقـــتـــرحــات الـــتي ـالحــظـــات وا ا
كتـبتـها في سنـواتٍ ماضـية دعوتُ
فـيــهــا الى ضــرورة تــعـديـل بـعض
ـاني بـأنَّ نـصــوص الـدسـتـور ; إل
ــكن أنْ يُــعـدّل الـدســتــور يُــسن و
فـيـمـا بـعـد لـيـواكب الـزمـن وحـاجة
ـراد من حديثنا اجملتمع . بيد أنّ ا
أن يـكون الـتـعديل عـلى وفق اآللـية
الـدســتــوريـة  ال خــروجــاً عـنــهـا .
قترح اآلتي وبهذا الصدد أتـقدم با
ــشـكــلــة الــتي أوقــعــنـا ــعــاجلــة ا
ـان فــيــهـا  مـع بـيــان اآللــيـة الــبــر
ــنــاســبــة لــتـعــديل الــدســتــوريــة ا

الدستور :

عـدم اعـتـراض ثالث مـحـافـظات أو
أكــــــثــــــر  فـي حـــــ إنّ األصـل في
تــعــديـل الــدســتــور  –ســواء عــلى
مــســتـــوى الــدســتــور الــعــراقي أو
الــدســاتــيــر الــدولــيــة  –أنْ يــكـون
معلـقاً على مـوافقة عـموم الشعب 
ـادة ال احملــافــظـات  ومــا جــاءت ا
(142) إالّ اســتـــثـــنـــاءً من األصل 
ُكوِّن وألمدٍ محدودٍ ; بغية تطم ا
الذي كان معارضاً لكتابة الدستور
في حـيـنه . واالسـتـثـنـاء ال يُـتوسع
فيه  وال يُقاس عليه . وعموماً فقد
ادة (126) آلية الـتعديل  حدّدت ا

ورسمت له مسارين  هما :
سار األول : ا

ــقـــتــرح تــقـــد طــلب مـــشــتـــرك 
الـتــعــديل من رئــيس اجلــمـهــوريـة
ورئـيس مــجـلس الـوزراء  بـعـد أن
يــنـــال األخــيـــر مــوافـــقــة مـــجــلس

الوزراء .
سار الثاني : ا

تـقـد الـطـلب أو مـقـتـرح الـتـعـديل
من قـــبل خُــمـس أعــضــاء مـــجــلس

النواب .
 «uD)« dOÝ

ـــــكن تــــبــــنّي وبــــهــــذا الــــصــــدد 
ـتـعلـقة مـقـترحـات جلنـة اخلـبراء ا
بـتـعـديل الـدستـور عـبـر أحـد هذين
ــــكـن لــــرئــــيــــسي ــــســــارين إذ  ا
اجلــمــهـــوريــة والــوزراء تــ هــذه
قترحات ثم عـرضها على مجلس ا
النواب  أو أنْ يقوم خُمس أعضاء
اجملــلس بـتـبـنّـيـهـا . ومن بـعـد ذلك
يتم السيـر في اخلطوات الالحقة 

تمثلة باآلتي : وا
بعد تـقد مقـترح تعـديل الدستور
ـذكورة آنـفـاً يتم عـلى وفق اآلليـة ا
الـتـصـويت عـليـه في داخل مـجلس
الـنــواب  فـإنْ حـاز مــوافـقــة ثـلـثي
أعضـائه  عُرِض عـلى الشـعب عبر

االستفتاء الدستوري العام .
وخالصــة الـقـول فــيـمـا مـضى  إنّ
ــــــادة (142) من الـــــــركــــــون الـى ا
الــدســتــور يــعـدّ خــرقــاً دســتــوريـاً
وأمـراً بـاطالً ال يـرتب أي أثرٍ  وأنْ
ال ســبـيل لـتـعـديل الـدسـتـور سـوى

ادة (126) .  سلوك سبيل ا
وفي هــذا الـصــدد اقـتــرحــنـا قــيـام
ـعـنيـة بـالـتـعـديل جلـنـة اخلـبـراء ا
ـنـاسـبـة لـهذا ـقـتـرحـات ا بـوضع ا
الـتـعـديل  ثم يـتم تـبـنّـيـها مـن قبل
رئــيـسي اجلـمــهـوريـة والـوزراء أو
خُمس أعـضاء مجـلس النواب  ثم
الـتـصـويت عـلـيـها داخـل اجمللس 
فـإنْ حـازت مـوافـقــة ثـلـثي أعـضـاء
اجملـلس طُـرحت عـلى الـشـعـب عـبر

االستفتاء الدستوري العام .

{ الرئيس االسبق لهيئة النزاهة العامة

ـــثل في مـــجــالس ولــيس لـــهم 
احملــــافـــــظــــات وال في مـــــجــــلس
ـنطق نـسـيان فـهل من ا الـنـواب 
هـذه الشـريحـة وإهمـالهـا ?وكيف
لشريحة بحجم هذه الشريحة أن
تــوالي وطـن يُــحـــمــلـــهــا الـــغــرم
ويــتـجــاهــلــهـا فـي الـغــنم ? وهي
واقعـا كلـها والء ووطنـية ونبض
فـي حــمـل هم الـــوطن  وهـــو مــا
يـــدعـــوني لـالنـــحـــنـــاء أمـــامـــهــا
احــتـرامــا واكــبــارا  فــمـثـل هـذه
الـشـريـحـة تـسـتـحق كل الـتـقـديـر
فـــقـــد حُــرمـت من كل أبـــجـــديــات
ـواطــنـة ومـسـتــلـزمـات الـوالء  ا
وهي توالي وتقف وتدافع وتذود
 ويـقــيـنـاً أن في احلــيف إشـكـال
كــبــيــر لــكن اإلشــكــال األكـبــر في
اســــتـــمـــرار احلـــيف بـــعـــد جالء
الـصـورة واســتـبـيـان احلـقـيـقـة 
ـــتـــأخــر ـــا في اإلنـــصـــاف ا ور
تضـميـد لبـعض اجلراح  لكن أن
ال تـنــصف هـذه الــشـريــحـة بــعـد
بـيـان ظالمـتـهـا ففـي ذلك تـعمـيق
للجراح بل تـقريح لها . لقد وقف
أفـراد هـذه الـشــريـحـة دائـمـا إلى
جانب الـوطن في شدته ولم يقف
الــوطن إلى جــانــبــهــا في رخـاءه
ـقـراطـيـته  وإذا كـان الـزائل ود
الــراحل عــمل عـــلى إهــمــال هــذه
الشريـحة ولم ينصفـها كما اهمل
الغالب من شـرائح ابناء الوطن 
فـعــلى الــقـادم اجلــديـد تــضـمــيـد
جـراحاتـها وتعـويضـها عـما فات
وعـمـا حلق بـهــا من حـيف وظـلم
وظالمـة  بــلـحـاظ مــا تـعـرض له
رجـاالت الــعـهـد اجلــديـد من ظـلم
ومـالحــــقــــة وخــــوف وتــــهــــديــــد

وتـهــجــيـر  فــمن ظُــلم ال يــظـلم 
ومن أُهـمل ال يــهـمل ومـن قُـهـر ال
يـقهـر  ذهبت الـشمـوليـة وجاءت
قراطية الـتي انتظر قدومها الد
ـظـلوم طـويال  فـلـيس من بأس ا
في ظـالمـــة الـــديـــكـــتـــاتـــور لـــكن
الـظـالمـة كـلـهـا فـي قـهـر واهـمـال
قـراطي  ففي إهمال النظـام الد
فئـة قلـيلـة ظلم فـما بـالك باهـمال
شـريـحة كـبـيـرة نـاضـلت وقـاتلت
ــا وقـــدمت وضـــحت وشــغـــلت و
تزل نسبة من الـشعب ال يستهان

بها . 
WA¼ W¾

وبـعـد كـشف الـسـتـار عن اخملـفي
آن األوان إلنـــصــاف هــذه الــفــئــة
الـهـشـة وتـمـكـيـنـهـا من أجل اداء
ــرجـو فـيـهـا  ـنـتـظــر مـنـهـا وا ا
فـــبـــ أفـــراد هـــذه الـــشـــريـــحـــة
ــهــنـدس األســتـاذ والــطــبــيب وا
درس والـفني واخلـبير  وفي وا
الدولة منـاصب وأماكن لم تشغل
وحـاجــات لم تـســد  وإن لم يـكن

فيها فالبد 
أن يـكـون فــيـهـا  فـظـلم كـبـيـر أن
يـــظـــلـم أبن الـــوطـن ال لـــشيء اال
لـلون بـشـرتـه  وخفـوت صـوته 
وسلـمـيـته أداته وقـبوله بـالـقـليل
وحتـاشـيه الـضـجـة  ووقوفه في
ــتـرقـبـ بـانـتـظـار من صـفـوف ا
يـــنـــصـــفـه  ونـــعـــتـــقـــد أن أولى
خـطوات اإلنـصاف تـعديل قـانون
انتخاب مـجالس احملافظات على
ـقاعد نـحو يخـصص نسـبة من ا
لــشـــريــحــة الـــبــشــرة الـــســمــراء
باعتبارهم أقلية عددية  وإسناد
ـنــاصب الــقــيــاديــة لـهم بــعض ا

وحــــسب احلــــاجــــة والــــكــــفـــاءة
والـقــدرة  ثم االنـتـقــال لـلـقـانـون
نـظم النتـخاب اجمللس الـنيابي ا
لــلــنــظــر الفــراد هــذه الــشــريــحـة
ن شملهم ومساواتـها بغيـرها 
ظـلوم نـظـام الكـوتا  فـإنصـاف ا
حق وفـضـيلـة  فـالبالد ال تـبـتنى
اال بابنائها  وتهيأت مستلزمات
الــوالء أولى خـــطــوات الـــبــنــاء 
فـالــبالد قـد تـعـتــمـد األجـنـبي في
لــكن ـــادي واإلعــمـــار  الـــبــنـــاء ا
الوالء يبـقى البن الوطن وهو من
يــــفـــتــــدي ويــــدافع ويــــدفع وقـــد
يــسـتــشــهـد مـن أجل الـذود ودفع
اخلــطــر والـعــدوان  ويــقـيــنـا أن
واجب الوطن اليـوم والقائم على
أمره تـرميم مـا تصـدع من شعور
ـواطنـة بفـعل سيـاسات الراحل ا
وهـــو دلـــيل الـــوطـــنـــيـــة وســـنــد
ــقـراطــيـة فــالـد ـقــراطـيــة  الــد
ـارسات ومـستـلزمات مـظاهر و
قراطي أن تهيـأت كان النـظام د
وإن غـــــابت اضـــــحى الــــنـــــظــــام
شــمـولــيـا مــسـتــبـدا  فــسـارعـوا
ـــظـــلــوم وتـــعــويض إلنـــصــاف ا
ـقـهـور من ــضـطـهــد وتـمـكــ ا ا
أجل بنـاء وطن حـر سـعـيـد يـنعم
فـي ظــــلـه ابــــنـــــاءه بـــــاحلـــــريــــة
ويستشـعر اجلميع أنه يقف على
مـــســـافـــة واحــــدة من احلـــقـــوق
واحلـريـات  فال لـوم عـلى الوطن
في زمن األزمة والـقهر لـكن اللوم
كله يـقع عـلـيه وعـلى الـقـائم على
أمره إذا فرق بـ ابناءه في زمن

قراطية والرخاء . الد
{ رئيس مستشاري رئاسة
اجلمهورية
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