
ـــــادة  93من كـــــرسـت احــــــكـــــامـه ا
الدستـور).وأوردت احملكمـة أن "قيام
ـهمة يـشكل مخـالفة أية جهـة بهذه ا
لـقـانـونـهـا وخـرقـاً ألحـكـام الـدسـتور
وان أي قــراراً تــصــدره تــلك اجلــهــة
خــارج اخـتــصـاصــاتـهــا يـعــد خـرقـاً

للدستور ومعدوماً(.
ورأت احملـكـمـة أن (تـثـبيـت القـاضي
محمد رجب بكر الـكبيسي من عضو
احـــتــيــاط الـى عــضـــو اصــيل ووفق
الـــســيـــاقـــات الـــدســـتـــوريـــة اجــراء
ـسـاس به إذ ال دسـتـوري ال يـجـوز ا
يوجـد نص في الدسـتور او الـقانون
ـــــنع من ذلـك ومــــا دام الــــعــــضــــو
االحــتـــيـــاط مــتـــمــتـــعـــاً بــالـــشــروط
الــدســتــوريـة والــقــانــونـيــة لــعــضـو

ع بصفة اصلية). احملكمة ا
وعــد الــقــرار (نــصــاب احملــكــمــة من
الــقـــضــاة االصـــلــيـــ واالحــتـــيــاط
ــمــارســة مــهــامــهـا اآلخــرين كــامالً 

نصوص عليها في الدستور". ا
وأكد احملكـمة عدم اجلـواز "ألي جهة
التـدخل في هـذا الـشأن وذلك بـعـدما
قضت احملـكمـة االحتاديـة العـليا في
ــوجب حــكــمــ بــاتــ ومــلــزمـ 
ـــادة (94) مـن الـــدســـتــــور بـــعـــدم ا
ادة (3/ثالثـاً) من قانون دستورية ا
مـــجــلس الـــقــضـــاء االعــلى رقم (45
قـامة من لسـنة 2017 في الدعـوى ا
رئـــيـس مـــجـــلس الـــقـــضـــاء االعـــلى
ؤرخ رقمة (19/احتادية/2017) ا ا
في 2017/4/11 وبـعــدم دسـتــوريـة
ــــادة  3من قـــــانـــــون احملـــــكـــــمــــة ا
االحتـاديـة الـعـلـيا وذلـك في الـدعوى
ؤرخ رقمة (38/احتادية/2019) ا ا
في 5/21/ 2019وذلك خملـالـفـة تـلك
ـــــــادتــــــ ـــــــادتـــــــ ألحــــــكـــــــام ا ا
(61/خــامــسـاً/أ) و(91/ثــانـيــاً) من
الدستـور). ويواصل الـقرار (بات أي
تدخل بـشأن تـرشـيح وتعـي قـضاة

احملــكـمــة االحتـاديــة الـعــلـيــا تـدخالً
ادة باسـتـقالليـتـها وخـرقـاً ألحكـام ا
(92/اوالً) من الـــدســـتــور ونـــصـــهــا
(احملـكــمـة االحتـاديــة الـعـلـيــا هـيـئـة

قضائية مستقلة مالياً واداريا?(.
وذهـب الـــقــــرار إلى أن (مــــنـــاط ذلك
سيكـون وفقاً ألحـكام قانـون احملكمة
االحتادية الـعليـا الذي رفع مشروعه
من مــــــجـــــلـس الـــــوزراء ووضــــــعت
احملكـمـة االحتاديـة مالحظـتـها عـليه

نظور حالياً من مجلس النواب). ا
ووفق القرار فأن (احملكمة االحتادية
العليا نقاشت في جـلستها موضوع
حلف عضو احملكمة القاضي (محمد
رجب بـــكـــر الـــكـــبـــيـــسي) الـــيـــمـــ
ـادة  7من ـنــصـوص عــلـيــهـا في ا ا
قــانـون احملـكــمـة االحتــاديـة الـعــلـيـا

مجددا).
W¹uCŽ XO³¦ð

وتــابع أنـه (بــعــدمــا جـرى تــثــبــيــته
عـضـواً اصـلـياً فـيـهـا بـعـدمـا كـان قد
حــلف الــيــمــ وفق اصــولــهــا عــنـد
تـعــيــيــنه عــضــواً احــتـيــاطــاً فــيــهـا
ومــارس مـهــامه قــبل وبـعــد احــالـته
عــلى الــتــقـــاعــد كــرئــيـس لــلــهــيــئــة
االسـتـئـنـافـيـة في مـحـكـمـة الـتـمـيـيـز
االحتــــاديــــة). واســــتــــعــــرض قـــرار
ادة  7وتطـبـيقـها احملكـمـة تـاريخ ا
فـقـد حـلف رئـيس واعـضـاء احملـكـمة
وجـبـها االحتـادية الـعـلـيا الـيـمـ 
عند تعيينـهم امام (مجلس الرئاسة)
ــادة (الــســادسـة ــوجب ا ــشــكل  ا
) من قـانــون ادارة الـدولـة والـثالثــ
العـراقيـة للـمرحلـة االنتـقالـية الـنافذ
بــــتــــاريخ 2004/3/8 والــــذي كـــان
مــخـتـلـفــاً بـتـركــيـبـته الــثالثـيـة وفي
اخـــتــصــاصــاته عـن اخــتــصــاصــات
ــنــصــوص (رئــيس اجلــمــهــوريــة) ا
ــادة  73من دســتــور عــلـــيــهـــا في ا
جــمـهـوريــة الـعـراق الــنـافــذ بـتـاريخ
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ادة 6/ثـالــثـاً من قـانــون احملـكـمـة ا
االحتـاديـة الــعـلـيـا رقم (30) الـنـافـذ
بـتــأريخ 2005/3/17 والـتـي تـنص
عــلـى (يــســـتـــمـــر رئـــيس واعـــضــاء
احملكـمـة االحتاديـة الـعلـيـا باخلـدمة
دون حتديـد حد اعـلى لـلعـمر إال إذا

رغب بترك اخلدمة). 
5OFð —«d

ووجـدت احملـكـمـة االحتـاديـة الـعـلـيا
وفـق قــرارهــا أن (تــعـــيــ الــعــضــو
االحتيـاط فيها عـضواً اصلـياً ووفقاً
لـلـســيـاقـات الـدســتـوريـة لم يـكن في
تـكيـيـفه الـفقـهي إال تـثـبيت عـضـوية
ذلك الــعــضــو في احملــكــمــة ألن ذلك
الـتعـيـ ال يـغيـر من شـخـصـيته وال
ارسها كعضو من مهامه التي كان 
ـارسـهـا احـتـيـاط عن مــهـامه الـتي 
كعـضـو اصـيل). وذكرت احملـكـمة أن
(مـا اثـيـر بـخالف ذلك من تـفـسـيرات
ومـن اجـــتـــهــــادات الـــقت الــــشك في
الـــــــشــــــــرعـــــــيـــــــة
الدستورية وبدون
ســـــنـــــد لــــهـــــا من
الـــــــــدســــــــــتـــــــــور
والقـانون وان ذلك
ال يـــــــغـــــــيــــــــر من
احلـــقـــيـــقـــة الـــتي
تــقــدم ذكــرهـا ألن
مـــــرد تــــفـــــســــيــــر
الـــــــــدســــــــــتـــــــــور
ومـدلوالتـه وحسم
اخلــالفــــــــــــــــــــــــات
ـــــــنــــــــازعـــــــات وا
اخـــــــتــــــــصـــــــاص
حــــــــــصــــــــــري مـن
اخــــتــــصــــاصــــات
احملكمة االحتادية
ــوجب الــعـــلــيــا 
ــــــــــــــــــادة  4مـن ا
قــانـــونــهــا والــذي

تـعلـقة (لغـرض التـداول بـالشـؤون ا
باحملكمـة االحتادية العـليا في ضوء
ما تـوفر من امـور صدرت من جـهات
ال شـــأن لــــهـــا بــــشـــؤون احملــــكـــمـــة
االحتـاديـة الـعــلـيـا وال سـنـد لـهـا في

ذلك من الدستور والقانون).
وتابعت احملكمة أن (ذلك بعد صدور
ـــرقم (4) ـــرســــوم اجلـــمـــهـــوري ا ا
ـــؤرخ في 2020/1/20 بــتـــعــيــ ا
الــقـاضي الـســيـد مــحـمــد رجب بـكـر
الــكــبــيـسـي الـعــضــو االحــتــيـاط في
احملكـمـة عضـواً اصلـيـاً في احملكـمة
والـــذي مــارس مــهـــامه فــيـــهــا مــنــذ
ـوجب تـعـيــيـنه عـضـواً احــتـيـاطـاً 
ـرقم (118) ــرسـوم اجلــمــهــوري ا ا

لسنة 2014).
وب الـقرار أن الكـبيـسي (قد مارس
مــهـــامه قـــبل وبـــعـــد احــالـــته عـــلى
التقاعد من عـضوية محكمـة التمييز
االحتــاديــة بــاالســتــنــاد الى احــكــام
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ان مساحـته ومكانه جـيدان. فهو
ـا يــجـعـله في صــدر الـقـاعـة 3 
وجــهـــاً لــوجه مـع الــزوار...هــذا

اوالً.. 
وثانياً : ان جميع معروضاته من
ـــــؤلــــفــــ الـــــكــــتب كـــــانـــــــت 
. ولــلــكــتـاب ونــاشــرين عــراقـيــ
الـــعــراقي مـــوقــعه لـــدى الــقــار

العراقي. 
وثــالــثــاً : كــان اجلــنــاح مــلــتــقى

 . للزوار والناشرين العراقي
ورابــــعـــاً : قـــام جـــنـــاح االحتـــاد
بـفـعـالـيـة ثــقـافـيـة تـمـثـلت بـحـفل
تـوقيع مـؤلـفات الـكـاتب والنـاشر
الــعــراقي عــكــاب ســالم الــطــاهـر
ؤلف ..وكذلك مؤلفـات عدد من ا

 . العراقي
وقامت فضـائية العـراقية باجراء
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حـــضـــر الـــكـــتـــاب الـــعـــراقي في
مـعـرض القـاهـرة الـدولي للـكـتاب

2020 من خالل :
مــكــتــبــات اهــلـــيــة مــثل ســطــور
. واحتــاد الـنــاشــرين الـعــراقــيـ
الــذي شـغل جـنـاحـا مـنـاسـبـا من
ــسـاحـة. وعـدد  ـكـان وا حــيث ا
ؤلـف والـكتاب غيـر قلـيل  من ا
. واالساتذة اجلامعي العراقي

lO uð qHŠ

وتـمـيـز جـنــاح احتـاد الـنـاشـرين
العراقي بنشاطه.

وكـــان بـــادارة الـــنــاشـــر حـــســ
الكعـبي والناشـر محمـد الكتبي..
وحضـور النـاشر والـكاتب عـكاب

سالم الطاهر. 
ومبـعث التمـيز في هـذا اجلناح 
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ـا الشك فـيه ان هـنـاك فـراغ فـكـري وعـقـائـدي ادى الى ظـهـور االصـولـيـات
لء هذا الفراغ  االسالمية والسلفيات في مجتمعاتنا العربية  وقد تمددت 
وفي الــوقت الــذي انـتــشــرت فـيه االفــكــار االسالمــويـة  ذهب بــريــقـهــا وبـان
قصـورها في نفس االوساط  بعـدما تب عجزهـا الواضح عن ايجاد احللول
ـعـاش  وبـقـيت االطـروحـات نـظـريـة وطـوبـاويـة غـيـر قـابـلـة ـنـطـقـيـة لـلـواقـع ا ا

للتحقيق
وكل هذا يـدل على أنـنا بتـنا نـواجه أزمة حقـيقـية في الفـكر والـعقيـدة فالـفكر
باإلجـمال يـبقـى األساس في نـشوء الـعقـيدة الـسيـاسـية لـتصـبح مبـاد قابـلة
ـعاش باساليب علمية قابلة للتطبيق وجبها لتطوير واقعنا ا للـتطبيق والعمل 
ثقف وهي بهـذه الصورة تنشئ وظيفة اجتماعية للمثقف  وبذلك فان وظيفة ا
ـثقف ـا اجتـماعـية  عـلى وفق نظـرية ا ال تكـون فكـرية أو مـعرفـية مـجردة وإ
العـضوي لـغـرامشي  اي يـكون داخل مـجتـمعه  لـيـعمل عـلى تفـعيل وتـعديل
مسـار الوعي في اجملتـمع  عن طريق بلورة عـقيدة اجـتماعيـة سياسيـة حديثة
تـسـتـمـد جـذورهـا مـن الـتـراث الـثـقـافي الـفـلـسـفي الـغـني  وتـرتـبط بـاحلـداثـة
يـة الكبـرى التي نـشهـدها وال تـكون مـتخـلفـة عنـها باي لتـواكب النـهضـة العـا

شكل غير علمي اوغير قابل للتطبيق 
شاركة في تفاعل  وياتي ذلك بـاالشتغال على الـقضايا االجتمـاعية العامـة وا
ـهمَّشة والـفقيرة والـنضال ضد ـصلحة اجلـماهير ا ـوقف والعمل  الرأي وا

ستبدة التي تعتمد مبدأ الالمساواة والقمع السلطة ا
ثقفون في الوطن العربي انصرفوا في ما مضى إلى النضال من فكرون وا ا
أجل دعم حــركــات الـتــحــرر الـوطــني ضــد االســتـعــمــار في بالدنــا الـعــربــيـة
وخصـوصا في مصر وسوريـا والعراق ثم حتول الفكـر اجلمعي العربي هذا
واجهة احلاجات االساسية للشعب  في محاولة إلى عقـيدة قومية اشتراكية 
ـساواة الـنسبـية ب طـبقات اجملـتمع  اال اننـا وجدنا بـعد ح حتقـيق مبدأ ا
توظـيف الفكر التثقيفي في خدمة الدكـتاتوريات العربية  التي القت قبوال عند
ثـقف طـمعا في اجلاه والـثروة  او خوفـا من احلاكم او كالهما  كثـير من ا

وهذا ما اضعف االلتزام بالفكر الشعبي الثوري  او نبذه
وقد سـاعد عـلى هذا النـكوص احلـرب على البـيئـة الفـكرية والـنفـسية لـلعـقيدة
الـوطـنيـة الـعربـيـة  تـمهـيـدا الحالل عقـائـد دينـيـة و طائـفـية  لـتـمزيق الـنـسيج
االجتـمـاع العـربي حتت مـسـميـات اسالمـويـة براقـة تـخفي ورائـهـا مخـطـطات
هادمـة لالنظـمة الـسيـاسيـة العربـية  خـشيـة تطـورها الى انـظمـة حديـثة  فتم
ذهبيـة االسالمية لـتحقيق هـذا الهدف  وقد استـغالل االختالفات الـفقهيـة وا
ثـقف ساعـد على ذلك الـنزعـة االنانـية وحب الـسيـطرة والـقيـادة لدى بـعض ا
ـا تسبب في االقتـتال الداخـلي واحلروب االهليـة باالنابة ووجهـاء اجملتمع  
عـن مشـاريع دولـيـة واقـلـيمـيـة خـبـيثـة  وهـكـذا انـحـرف الفـكـر الـعـربي وتوزع
ـثـقـفـون بــ الـتـنـظـيـمـات الـطــائـفـيـة بـدوافع مـصـلــحـيـة  او بـدوافع فـطـريـة ا
الشعـورية نتيجة تغريبهم  اوشعـورهم باخلطر وضرورة االلتجاء الى الطائفة
او العـشـيرة  وقـسمـا منـهم اخـذتهم الـعزة بـاالثم فـتمـادى في تشـويه صورة
ثـقف الوطنـي  واخذوا يروجـون للطائـفة حتت شـعارات اسالمويـة مخادعة ا
ـزعـومـة  ومن ثم قـاومـة االسـالميـة  او الـدولـة االسالمـيـة ا ـسـمـيـات ا او 
الـوقـوع في شــرك الـغـلـو بـالـدين والـتـمـسك بـالــشـكـلـيـات عـلى حـسـاب الـقـيم

االنسانية و الوطنية العليا 
ان الواجـب احلضاري والوطني يدعونا اليـوم الى اسناد الشباب الثائر الذي
اعاد الـينا الوعي اجلمـعي الوطني  ونبذ االفكـار العنصرية و الـطائفية  وقد
ـا يتـوجب على تفـوقوا بـوعيـهم الـعالي هـذا على كـثيـر من ادعـياء الـثقـافة  
اجلمـيع الـتمـاهي معـهم واشـاعة الـروح الوطـنيـة   ومراجـعـة النـفس مراجـعة
شامـلة والقـبول بـالنقـد الذاتي لنـبذ االفـكار الرجـعية الـضيـقة  واعادة تـفعيل
ـتخلـفة التي حـلت محـلها  والـعمل على القـيم الوطنـية مـحل القيم الـطائفـية ا
ـزاوجـة ب ـفـاهـيم الـوطـنـيـة خـارج االطـر الديـنـيـة او الـطـائـفـيـة  وا جتـديـد ا
احلداثـة والتراث القـيمي اخلالد  لـصياغة عـقيدة  جتمـع والتفرق  توحد وال
ـعـطاء . تـشتت  تـسـتـنـد عـلى فـكر ابـداعي خالق يـبـرز من رحم هـذه االمـة ا
ان بـقـدرة االنسـان على الـفـعل االيجـابي البـناء واشاعـة الـوعي الوطـني واال

بدل انتظار اخمللص الذي لن ياتي ابدا
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اجــتـمع الـبـابــا فـرنـسـيس ورئـيس
اجلـــمــــهـــوريـــة  بـــرهـم صـــالح في
الـفــاتــيـكــان واتـفــقـا عــلى ضـرورة
احـترام سـيادة الـعراق بـعد هـجوم
أمـــــريـــــكي وآخـــــر إيـــــرانـي عـــــلى
األراضي الــعـراقــيــة خالل الــشــهـر
اجلـاري. وعــقــد صـالح مــحــادثـات
خـاصـة مع الـبـابا اسـتـغـرقت نـحو
30 دقـــيــقـــة ثم اجـــتـــمع مع أكـــبــر
دبـلـومـاسيـ في الـفـاتيـكـان وهـما
أم سر دولة الفاتـيكان الكردينال
بيترو بارول وكبير األساقفة بول
جـاالجـر الذي يـشـغل مـنـصب وزير

اخلارجية. 
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وقـــال الــفـــاتـــيـــكـــان فـي بـــيــان إن
احملـادثـات (ركـزت عـلى الـتـحـديات
الــتي تـــواجــهـــهــا الـــبالد حـــالــيــا
وأهـميـة تعـزيـز االستـقرار وعـملـية
إعـــادة الــبـــنــاء وتـــشــجـــيع طــريق
احلوار والبحث عن حـلول مناسبة
ـواطـن مع احـترام في مـصلـحة ا
الــســـيــادة الـــوطــنـــيــة). وأطـــلــقت
الـقــوات اإليـرانــيــة في الــثـامن من
كــــانـــون الـــثــــاني صـــواريـخ عـــلى
قـاعـدتــ عـســكـريـتــ في الـعـراق
تسـتضـيفـان القـوات األمريـكية ردا
عــلـى قـــتل واشـــنـــطن لـــلـــجـــنــرال
اإليراني قاسم سليماني في ضربة
نـفـذتـها طـائـرة مـسيـرة عـلى مـطار
بغداد في الـثالث من كانـون الثاني
ـان الـعـراقي اجلـاري. ووافق الــبـر
عـلى قـرار يـأمـر القـوات األمـريـكـية
ــؤلــفــة من خــمــســة آالف جــنـدي ا

غادرة البالد. 

دونالـد ترامب في تـغريدة في وقت
مـتأخـر من مـسـاء الـسبت إن بالده
ـفروضـة على لن تـرفع العـقوبـات ا
إيــران من أجل الــتــفــاوض مــعــهــا
فــيـــمــا بـــدا أنه رد عـــلى مـــقــابـــلــة
نـشرتـهـا صحـيفـة ديـر شبـيجل مع
وزيـر اخلـارجــيـة اإليــراني مــحـمـد
جـــواد ظـــريف. وكـــتـب تـــرامب في
التـغريـدة التي نشـرها بـاإلنكلـيزية
والحقا بالفارسية (وزير اخلارجية
اإليـراني يـقـول إن إيران تـرغب في
ــتــحـدة الـتــفــاوض مع الــواليـات ا
لـكــنــهـا تــريـد رفع الــعـقــوبـات... ال
شــــكـــرا).ورد ظــــريف امـس األحـــد
بــنــشـر مــقــتــطف من مــقـابــلــة ديـر
شـبـيـغل الـتي نشـرت يـوم اجلـمـعة
قـال فـيه إن إيـران ال تزال مـنـفـتـحة

ـفاوضـات مع أمـريـكا إذا  عـلى ا
رفع العقوبات. 

ــــقــــتــــطف وعــــلق ظــــريـف عــــلى ا
بـتـغــريـدة قـال فــيـهـا (ســيـكـون من
األفــضل لـدونــالـد تـرامـب أن يـبـني
ـــتــــعـــلـــقـــة بـــيــــانـــاته وقــــراراته ا
بالسياسة اخلارجية على احلقائق
ولـيس عـلى عنـاوين أخـبـار فوكس
نيوز أو ما يقوله مـترجموه باللغة

الفارسية). 
ووصــلت درجـة الـتــوتـر بـ إيـران
ــــــتـــــحـــــدة ألعـــــلى والـــــواليـــــات ا
مستويـاتها في عقـود بعد أن قتلت
واشنطن القائد العسكري اإليراني
ا البارز اجلنرال قاسم سليماني 
دفـع إيــران إلطـالق صــواريـخ عــلى
قـــواعـــد في الـــعـــراق تــضـم قــوات
أمـريـكـيـة بـعــد أيـام. وكـان الـتـوتـر
يتـصاعد بـالفعل بـ الدولتـ منذ

أن أعــــــــــــلــن تــــــــــــرامـب فـي 2018
ــتــحـدة من انــسـحــاب الــواليــات ا
االتــفــاق الــنــووي الــذي أبــرم بــ
ـيــة فـي عـام إيــران والــقــوى الــعــا
2015 وأعاد فرض العقوبات التي
قـــلـــصت صـــادرات الــنـــفط بـــشــدة

وأضعفت االقتصاد اإليراني.
وقــال األمـــيــر تــشــارلـــز ولي عــهــد
بـريـطانـيـا في مـقابـلـة مع صحـيـفة
ـز إنه يرغب في القيام صنداي تا
بــزيــارة رســمــيــة إلى إيــران.ولــكن
الـصحـيفـة قـالت إن األميـر تشـارلز
امــــتـــنـع عن تــــنـــاول الــــتــــوتـــرات

ـالكة رتـبطة بـاألزمة في األسرة ا ا
والـتـي فـجـرهـا جنـله األمـيـر هـاري
ـــلــكي مع الــذي تــخـــلى عن دوره ا

زوجته ميغان. 
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ونقلت الصحيفة عن األمير تشارلز
قوله (نعم بالتأكيد أود الذهاب إلى
إيــــران. وأضـــاف (أعــــلـم أن إيـــران
كانت جـزءا مهـما من الـعالـم لقرون
عـرفة عـديدة وسـاهمت كـثيـرا في ا
اإلنسانيـة والثقافـة والشعر والفن.
أعـني أنه حـقـا شعب رائـع). وقالت
متحدثة باسم األمير تشارلز عندما

التـظاهـرات التي خيـمت على كل جـنوب العـراق هي تظاهـرات وطنـية  مطـلبيه
غيـر مرتبـطة بأجـندة سـياسيـة ال تمثل احـزاب او تيارات سـياسة الـشعب كله
يرفض تـسيد طـبقة فاسـدة سارقة لـثرواته ومهـانة وذليلـة ال حتترم نـفسها ان
تـتربع عـلى مقـاليـد االمور في الـبالد والـشعب من يـقرر ذلك امـا من يقف في
طــريق الـشـعب له حـسـاب اخـر والـقـوات االمـريـكـيـة مـوجـودة بـإذن احلـكـومـة
العـراقية وفق اتفـاقات معروفة ومـوثقة اما نـتكلم عن السـياسة باعـتبارها علم
ـارسة وليس لي اذرع و(بلطجة) فهذا منطق اخر  ,ال تـوجد قوات امريكية و
ـصـالح االمريـكـية والـعـراقيـة وجـدت باتـفـاق ب محـتـلة هـنـاك قواعـد تـخدم ا
قيم االمريكان في العراق... نعم نحن الطرف وجنود حلمايات السفارة وا
مـع سـيـادة الــعـراق لـكن ضــد اجـنـدة وارتــزاق دول اخـرى حتـاول اســتـعـبـاد
العـراقي من منـطلـقات طـائفـية فـجة وال تـوجد مـليـونيـة للـتظـاهرات لـوال تدخل
ايران بـثقلها السياسي في العراق ومليونـية الصدر انبثقت بعد لقاء العامري
ـنـعـهـا ولــكن ان تـقـام في مـكـان بـعـيـد عن ومـقــتـدى وقـآني وأخـيـرا نـحن ال 
التـحريـر حتى ال يتـلوث الـتحـرير بالـتبـعيـة السيـاسيـة وهنـاك فرق شاسع في
واطن العراقي يعتز واطنـة العراقية وا فهم اخلـطاب االحتجاجي باعتبارات ا
سـلح الذي يـدافع عن مـصاحله واحلـشد بعـراقـيته غـير احلـشـد السـياسـي ا
ـرجعـيـة الني افرق بـيـنهـما عـمـوما انـا ليس قـدس الذي نـادت به ا الكـفـائي ا
ن يعتـقد بواليـة الفقيه هـذه عقيـدة ويجب احترامـها ألنها لدي مـشكلة حـتى 
تــخص مـشــاعـر افــراد وشـعــوب لـكن ان تــتـحــول هـذه الــعـقــيـدة الى واجــهـة
ــتـعـدد االطـيــاف فـهـذا يـخـلـق اسـتـئـثـار ـتـنـوع ا سـيـاســيـة البـتالع الـعــراق ا
وتعـصب ضد العـراقيـ وهذا ما نـتصدى له بـالطـرق السلـمية ..امـا بالنـسبة
نعهـا ألنها حق كفله ـكن ان  انعة عـليها وال  ـليونية قـلت ال  للـتظاهرات ا
الـدســتــور ولــكن لــنــا رأي في تــوقــيت اجــرائــهــا وفي تــوجــهــهــا الــسـيــاسي
ركزية والـتي انبثقت في االول من تـشرين ويعلم وتشـويشها عـلى التظاهـرة ا
البعض ان جماهير ساحة التحرير وجمهور التيار الصدري الزاال متماسك
في ساحـة التحرير على الثوابت االحـتجاجية كأفراد ومجـموعات غير مسيرة
ـكن ان تــخـرجـهــا تـظــاهـرات اذا كـانت و اعــتـقـد ان الــقـوات االمـريــكـيــة ال 
ــا الـسـلـوك الــسـيـاسي يــنـجح في زحــزحـتـهـا تـتــعـارض مع مـصــاحلـهـا ور
..ووجود الـقوات االمريكية وخـروجها مسؤوليـة الدولة العراقيـة بكل مكوناتها
ا انـنا تظاهـرنا في التـحرير ألجل شعـار نريد وطن بكل وليس جـهة معـينة و
طلبـية وال ينبغي ما تـعنيه هذه الكـلمة من قدسـية فعليـنا االلتزام بـسياقاتهـا ا
الــقــواعـد ان تــشـوه الــتــظـاهــرة بــانــدفـاع ســيــاسي واضح ألي جــهـة كــانت 
االمريـكيـة مـوجودة في كل الـعالم حـتى عـند جـيرانـنا اجـمـعهم وال يـعني انـنا
مسـتعمرون بـل هذا ما تقـتضيه مصـالح البالد العـليا اما مـا يحصل من قتل
لـلــعـراقـيـ من قــبل االمـريـكـان فـلـألسف هـو تـنـازع ايـرانـي امـريـكي ال نـاقـة
لـلــعــراق وال جـمل فــيه والــذين سـقــطــوا ضـحــايـا بــعــد ان ضـربــوا الـقــواعـد
االمــريـكـيـة كــان ردة فـعل  قـاســيـة من اجلـانـب االمـريـكي  وأتــمـنى ان تـكـون
قدسـيـة الشـهـادة حـاضرة عـنـد التـحـدث عن شهـداء الـتـظاهـرات الـذين سفك
ـسمـيات ـليـشـيات او االحـزاب الذيـلـية  وكل هـذه ا دمهم الـطـرف الثـالث او ا
تظاهرين امس واليوم وغـدا مستمرة بالقتل هـدرت دم ا
وهـذا يعرفه اجلميع وال مجال إلنكاره فقد وصل العدد
بـحدود سبـعمـائة شـهيـد وكأنـنا نـعيش حـالة حرب مع
دولـة معـاديـة ولـيس مع  ابنـاء بـلـد انتـفض ضـد الـظلم

والواقع الفاسد...

لـــــــــــــــقــــــــــــــاءات  مـع
ـــــــســـــــؤولـــــــ عن ا
اجلـــــنـــــاح..وبـــــعض

الزوار.
نـعـم .. حـضـور جـيـد

وفعالية جيدة.
ولـــكـن.. كـــانـت هـــذه
النتائج دون مستوى
الــــطـــــمــــوح نـــــظــــراً
المـــكـــانـــات الـــعــراق
وســـــمـــــعـــــة كـــــتـــــبه

وعالقات مثقفيه..
نـــعم..هــنـــاك نـــشــاط
مــــــبـــــــادرات.. لـــــــكن
حــــضــــور اجلــــهـــات
الـرسـمــيـة الـثــقـافـيـة
كـان غـائـبـاً.. وهـو ما

يثير التساؤل..
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حذرت احملكـمة االحتـادية العـليا من
التجاوز على اختصاصاتها منوهة
إلـى أن ذلك يـــشــكـل خــرقـــاً ألحـــكــام
الــدســتــور فـــيــمــا قــضـت بــصــحــة
عـــضـــويـــة الــقـــاضي مـــحـــمــد رجب
الــكــبــيــسي مــشــددة عــلـى اكــتــمـال

نصابها.
وبــحــسب قـرار صــادر عن احملــكــمـة
االحتادية العلـيا فأنها عـقدت جلسة
"بتـاريخ 26 كـانـون الـثـاني اجلـاري
بـرئـاسـة مـدحت احملـمـود وعـضـويـة
جعفر ناصر حس واكرم طه محمد
واكـرم احـمـد بـابـان ومـحـمـد صـائب
النـقشـبنـدي وعبـود صالح الـتمـيمي
ومـيـخـائـيل شـمـشون قـس كوركـيس
وحـسـ عـبـاس ابـو الـتـمن ومـحـمد
ـأذونـ بـالـقـضاء رجب الـكـبيـسي ا

باسم الشعب واصدرت قراراً".
واضـاف الــقـرار ان اجلــلـســة جـاءت
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وبــعـــد وقت قــصــيـــر من الــهــجــوم
اإليــراني حث الـــبــابــا فــرنــســيس
ـــتــحـــدة وإيـــران عــلى الـــواليــات ا
تــفــادي الــتــصــعـيــد والــســعي إلى
(احلــوار وضــبط الــنـــفس) لــتالفي
صــراع أوسـع في الــشــرق األوسط.
وبـحث الـبـابـا األوضـاع في الـشرق
األوسط مع نائب الرئيس األمريكي
مايك بنس يوم اجلـمعة. وقد يؤدي
الــتــوتــر الــذي شــهــده الــعــراق في
اآلونـة األخــيــرة إلى اسـتــحــالـة أن
يــقـوم الــبــابــا فـرنــســيس بــزيـارته
بعدما قال إنه يود زيارة البالد هذا
الـعـام. وقـال الـفـاتــيـكـان إن الـبـابـا
وصالح بحثا أيضا (أهمية احلفاظ
على الوجود التاريخي للمسيحي

في البالد). 
ــســـيـــحـــيــ في وشـــهـــد وجـــود ا
الـعــراق وبـعض الـدول األخـرى في
الــشــرق األوسط تـــراجــعــا بــســبب
احلــــروب والـــــصــــراعــــات.وعــــانى
سيحيـون في العراق الذين يقدر ا
عــددهم بـــبــضع مـــئــات اآلالف من
فـترة عـصـيبـة بشـكل خـاص عنـدما
ســيـطـر تــنـظـيـم داعش عـلى أجـزاء
واسعة من البالد لكـنهم استعادوا

تشددين.  حرياتهم منذ طرد ا
وكــان صــالح الـذي وصـل رومـا من
دافـوس لـلـمـشـاركـة في اجـتـمـاعات
منتداهـا واجرى مباحـثات مع كبار
الـزعـمـاء بـيـنـهم الـرئـيس االمـريكي
ــانــيــة ونــظــيـره ــســتــشــارة اال وا
االيـطـالـي والـفـرنـسي واالسـتـوني.
كما القى كلمة في االجتماع حظيت

بردود فعل ايجابية.
وفي تـطـور قـال الـرئـيس األمـريـكي

ســئـلـت عن أي زيـارات مــلـكــيـة في
ـسـتــقـبل (ال تــوجـد خـطط لــقـيـام ا
أمير ويلز بزيارة رسمية إليران). 
وتــأتي رغــبـة األمــيــر تــشــارلـز في
زيـارة إيـران في وقت يشـهـد تـوترا
متـزايدا ب طـهران والـغرب. وقال
األمــيــر تــشــارلــز لــلــصــحـيــفــة إنه
يسـعى ألن يكـون صانع سالم وإنه
يصـلي من أجل الـسالم في الـشرق
ـــقـــابـــلــة األوسط.وأضـــاف خالل ا
(أعــتــقــد أن األمـــر األهم هــو سالم
عــادل ودائم) في تـكـرار لــتـصـريح

أدلى به يوم اجلمعة.
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وذكـر القـرار أن مـجلـس الرئـاسـة قد
ــادة 138/اوالً من ـــوجب ا الـــغي 
الدستور وعـدم ايراد صالحية حلف
رئـيس واعـضـاء احملـكـمـة االحتـادية
الـعـلـيـا امـام رئـيس اجلـمـهوريـة في

ادة 73من الدستور). ا
ووجـــدت احملـــكـــمـــة أنه (اصـــبـــحت
اجلــهـــة الـــتي يـــتم حـــلف الـــيـــمــ
ــنـصــوص عـلــيـهـا في الــقـانــونـيـة ا
ــــادة 7 من قـــــانـــــون احملـــــكـــــمــــة ا
االحتادية العـليا امامهـا غير محددة
دسـتــوريـاً او قـانــونـيـاً عـنــد تـعـيـ

قاض جديد في احملكمة).
وكـشف الـقـرار عن (تـداول في حـينه
مع رئــاســة اجلـمــهــوريــة حـول ذلك
و الــــرأي بـــأن يـــحـــلف الـــعـــضـــو
اجلــديـــد في احملــكــمـــة امــام رئــيس
واعـضاء احملـكـمة االحتـاديـة العـلـيا
وحل تشريع قانون جديد للمحكمة

ادة 92 من الدستور). وجب ا
وطــبــقــاً لــلـقــرار فــأن (هــذا مــا سـار
العمل عـليه عـند تعـي عضـو جديد
في احملـــــكــــمـــــة اصــــلـــــيــــاً كــــان او
احـــتــيــاطــاً). ووجـــدت احملــكــمــة أن
(القاضي محـمد رجب بكر الـكبيسي
وعنـد تعـيـينه عـضواً احـتيـاطاً وفق
الـسـيـاقـات الـدسـتـوريـة كـان قد أدى
الــيـمــ وفق اصــولـهــا امــام رئـيس
واعـضاء احملـكـمة االحتـاديـة العـلـيا
ومـارس مــهـامه بــعـدهـا وال زال وان
ــوجب تــعــيــيــنه عــضــواً اصــلــيــاً 
الـتكـليـف الفـقهـي لم يكن إال تـثـبيـتاً

وامتداداً لعضويته في احملكمة).
وقضت احملكمة في نهاية قرارها أن
(ال حــاجـــة إلعــادة تــرديــده الــيــمــ
ـادة  7من ـنــصـوص عــلـيــهـا في ا ا
قــانـون احملـكــمـة االحتــاديـة الـعــلـيـا
وصـــــدر الــــــقـــــرار بـــــاالتــــــفـــــاق في

.(2020/1/26


