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والــتـمـثـيل الـعــادل لـهـا وهـذا ال يـعـني
احملـاصـصـة احلـزبيـة والـسـيـاسـية بل
ـكـونـاتـي واخـتـيـار خـبرات الـتـمـثـيل ا
ــكـــونـــات الــعـــراقـــيــة وكـــفـــاءات من ا
جـــمــيـــعــهـــا) عــاداً أن (وجـــود بــعض
ـعارض لعالوي هـو أمر طبيعي في ا
ـقراطية). واضـاف الفايز األنـظمة الد
فـي تـــصـــريـح امس أن (عالوي اذا مـــا
جنح بــاســتـكــمـال كــابـيــنـته الــوزاريـة
ـية مقـبولة بـشخـصيات مـهنيـة وأكاد
من اجلـماهيـر فحينـها سنجـد قناعات
أخــــرى تــــضــــاف لــــدعــــمـه من بــــعض
ـعترض عليه اآلن) مستبعدا (إبقاء ا
عـالوي على بـعض الـوزراء احلـالـي 
ألن هــذا األمـر إذا مـا حـصل فـإنه قـد ال
يــــرضي اجلــــمـــهــــور). بــــدورهـــا دعت
الـنـائـبـة عالـيـة نـصـيف رئـيس الوزراء
ـــكــلف إلى (اإليــفـــاء بــوعــوده وفــتح ا
فسدين مـلفات الفساد بجدية وإحالة ا
إلـى القـضـاء).وقـالت نـصـيف فـي بـيان
امـس أن (من يــــعــــتــــزم الــــوقــــوف في
مـــواجــهـــة كل هـــذا الــفـــســاد ال بــد أن
ـلـفات نـبـدأ? واجلواب يـتـسـاءل: بأي ا
أن مــلف الـكـهـربـاء والــطـاقـة هـو الـذي
يـسـتـحق الـبـدء بـالـتـحـقـيق في فـساده
ــهم هــو ألن هــذا الـــقــطــاع احلــيــوي ا
األكــثـر فـسـاداً وبـأرقــام مـرعـبـة تـعـادل
مــيــزانـيــات دول) مــؤكـدة (أهــمــيـة أن
يــبـاشـر عالوي بــفـتح مـلـفــات الـفـسـاد

بــشـكل جـدي لـيـكـسـب ثـقـة الـشـعب في
ــرحــلـة االنــتــقـالــيــة ولـتــحــسب هـذه ا
اإلجــراءات إجنـازاً يـسـجل لـه فـيـمـا لـو
ـتــلك اجلـرأة والــشـجــاعـة).وفي كــان 
الــســـيــاق نــفــسه اعـــرب رئــيس جلــنــة
ـهــجــرين الــنـيــابــيــة رعـد الــهــجــرة وا
الــدهـلــكي عن اسـتــغـرابه لــعـدم اشـارة
عـالوي الى مــلـف الــنـــازحــ واعـــمــار
ـنـاطق احملررة. واضـاف الدهـلكي في ا

ـذهــبي ألنّ حــبــيس عــقــدة الــتــوازن ا
اجلــو الــعـام لــدى الــكــتل الــسـيــاســيـة
هـكذا). بدوره كتب نائب رئيس الوزراء
الـسـابق بـهـاء االعـرجي فـي تغـريـدة له
عــلى مــوقع تــويــتــر إن (جنــاح رئـيس
كلّف يعتـمد على مدى تعاون الـوزراء ا
الــكـتل الــسـيـاســيـة مــعه) مـضــيـفـا أن
(سـبـب سـكـوت الـبـعض عـنـهـا اآلن هـو
ـــرحــلـــة تــوزيع عـــدم الــوصـــول بــعــد 
ــنـاصب وحـيـنـذاك ســيـتـغـيـر مـوقف ا
الــكــثـيــر مــنـهــا إن لم حتــصل عــلى مـا
تـريد). من جهته اكد النائب عن حتالف
سـائـرون امـجـد العـقـابي ان (احلـكـومة
ـقـبـلـة لن تـتـضـمن اي وزيـر مدور من ا
ـســتـقــيـلــة او احلـكــومـات احلــكـومــة ا
الـسابقة) مشيرا الى (وجود طموحات
لـدى بـعض الوزراء احلـاليـ للـتجـديد
لـــــهـم وهــــو االمـــــر الـــــذي ال يـــــســـــمح
بـه).واضـاف الــعـقــابي في تــصـريح ان
(احلـــكــــومـــة اجلـــديـــدة ســــتـــكـــون من
الــكـــفــاءات واخلــبــرات الـــتــكــنــوقــراط
سـتقلة) مؤكدا ان والـوجوه اجلديدة ا
(الـتألف سـيكون بـعيدا عن احملـاصصة
ـدورة وضــغـوط االحـزاب او الـوجـوه ا
ـستـقـيلـة او احلكـومات من احلـكـومة ا
الـتـي سـبـقـتـهـا). في غـضـون ذلك رجح
الـنـائب عامـر الفـايز أن تـضم احلكـومة
اجلــــديــــدة وزراء جـــددا (بــــعـــيــــداً عن
كـونات احملـاصصـة مع مراعـاة تعـدد ا
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بــيـان  امس انه (بــحـال كـان عالوي قـد
ـلف احلـسـاس نــسي او تـنـاسى هــذا ا
ـهم الـذي يـرتـبـط بـقـضـيـة انـسـانـية وا
ومـعـانـاة آلالف الـعـوائل فـإن هـذا االمر
ـثـل صـدمـة كـبـيـرة لـتـلك اجلـمـاهـيـر)
مـستدركاً (اننا النـريد استعجال االمور
ـسـبق عــلى اولـويـات رئـيس واحلــكم ا
قـبلـة لكـننا ـرحلـة ا كـلف با الـوزراء ا
ـلف خالل كـلـمته نـعـد ان اهـمـال هـذا ا
الــتي الـقــاهـا هــو مـؤشــر بـحــاجـة الى
تـفسير ووقفة حقـيقية). أوضح اخلبير
في الـدسـتـور الـعراقي حـسن الـيـاسري
ـتـرتـبـة امس اخلــطـوات الـدسـتـوريــةُ ا
عــلى تــكـلــيف رئــيس الـوزراء اجلــديـد.
وقـــال الـــيــاســـري فـي بــيـــان إن (ثـــمــة
خـطـوات دستـورية تـترتب عـلى تكـليف
كن إجـمـالـها رئـيس الـوزراء اجلـديـد 
بـثالث نقاط اولـها : يتـعّ على رئيس
الــوزراءِ اجلـديـد اخــتـيـار وزرائهِ خالل
مــدةٍ أقـصـاهـا ثالثــون يـومـاً من تـأريخ
الـتـكلـيف) مضـيفـا ان(اخلـطوة الـثانـية
تـــتــمــثـل في أن يــقـــوم رئــيس الــوزراء
ُـكلَّف بعـد ذلك بعـرضِ أسماءِ الوزراء ا
ـنهـاجِ الوزاري عـلى مجـلسِ النواب وا
لـغـرض نيل الـثـقة . ويـعدُّ حـائـزاً الثـقة
عــنــد تــصــويتِ مــجــلس الــنــواب عــلى
ـــنـــهـــاج الـــوزراء مـــنـــفــــردين وعـــلى ا
طـلقة لعددِ أعضاء الـوزاري باألغلبيةِ ا
اجملـلس) مشيرا الى ان( النقطة الثالثة
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ــكـلـف مـحــمـد بــاشــر رئـيس الــوزراء ا
تـوفـيق عالوي امس مـشاورات تـشـكيل
احلــكــومـة  فــيـمــا تــرشـحـت تـوقــعـات
بـتـعرض عالوي لـضـغوطـات من الـكتل
الـسـياسـيـة لفـرض اسـماء مـعيـنـة على
حــكـــومــته.وقــال مــصـــدر ســيــاسي في
تــــــصــــــريح ان (عـالوي بـــــاشــــــر امس
مـشـاورات تـشـكـيل احلـكـومـة بـلـقاءات
مع قــوى ســيـاســيـة عــدة بـهــدف طـرح
بــرنــامـــجه احلــكــومي وآلــيــة الــذهــاب
النـتـخابـات مبـكرة خالل مـدة ال تتـعدى
ـقبل) مـشـيرا الى ان مـنـتصـف العـام ا
(عـالوي التقى أول امس األحد مـحلل
وبـاحثـ في جلـسة ودية غـير رسـمية
اسـتــمع من خاللـهم عـلى مـدى سـاعـات
الى صوت الشارع).واضاف ان (غالبية
الـكتل الـسياسـية أبلـغت عالوي زهدها
بـحصصها من الـوزارات) مستدركا ان
(هـــذا األمــر ســمـــعــنــاه في حـــكــومــات
مـــاضـــيــة ولـم يــتـــحـــقق مـــنه شيء) 
مـضـيـفا انه(في الـعـادة يكـون االبـتزاز
مـن خالل الـــتـــصــــويت عـــلـى تـــمـــريـــر
احلــكـومــة والـذي سـيــكـون بــالـنــسـبـة
حلـكومـة عالوي نهـاية الـشهـر اجلاري
ــقــبل عــلى أبــعــد أو مــطــلـع الــشــهــر ا
تـقـديـر).واوضح أنّ (احلـكـومة إلى اآلن
قـد ال يتجاوز عدد وزرائها خمسة عشر
وزيــراً) مــشـيــرا الى ان(عالوي مـا زال
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ال جتسيـداً حلرص السلطة التشريعية في مـختلف العصور بضرورة احلفاظ على ا
ادة  97من قـانون إدارة الـبلـديات رقم  165 لـسنة  1964 والـتي الـعام فـقد شـرعت ا
جاء فـيها (تـسجل بـاسم البـلديـة بدون عوض كـافة الـشوارع الـواقعـة داخل حدودها
وجودة عنـد نفاذ هـذا القانون أو الـتي حتدث بعد تروك اسـتعمـالها للـنفع العـام ا وا
ـرعيـة أو الـتي يـدخل ضـمن حـدودهـا عـند تـغـيـرهـا وعـلى دوائر ذلك وفق الـقـوانـ ا
الطابـو تصحيح تسجيل هذه الـشوارع باسم البلدية مبـاشرةً ان كانت مسجلة باسم
غـيـرهـا بال رسم). وقـال مـجـلس الـقـضـاء االعـلى في بـيـان تـلقـته (الـزمـان) امس انه

شمول به ما يلي: (ومن حتليل هذا النص يشترط لتطبيقه على العقار ا
 1- ان يكون هناك شارع مفتوح داخل
حــدود الــبــلــديــة وبــالــتــالي ال يــشــمل
الـشوارع والطرق خارج حـدود البلدية

التي نظمت أحكامها قوان أخرى .
 2- ان يــتـم اســتــعــمــال هــذا الــشــارع
لـلــنـفع الـعـام من قـبل جـمـهـور الـنـاس

استعماالً فعلياً .
 3- وان يـــــــكــــــــون هـــــــذا الـــــــشـــــــارع
مـفتـــــــــــوح سابـقاً عـند نـفاذ الـقانون

في 1964/ 10/ 13
أمــا الـشــوارع الـتي  إحــداثـهــا بـعـد
ادة  97 بـإحكام نـفاذه فـقد قيـد حكم ا
قـــانـــون االســتـــمالك رقم  54 لـــســـنــة
ـلـغى بـقانـون االسـتمالك رقم  1970 ا
 12لـــســـنــة  1981الـــذي حـل مــحـــله)
ويـتـرتب عـلـى حتـقق هـذه الـشـروط ما

يلي:
 1- تــعـتـبـر مـلـكــيـة هـذه الـشـوارع من
ـادة 97 بــاسم تــاريخ صــدور ونـفــاذ ا
البلدية وتسجيلها يعتبر كاشفاً حلالة
مـلـكيـتـها لـلـشوارع ال مـنـشئـاً ويـعتـبر
ـادة  97 قـــاطــعــاً بــخــصــوص نـص ا

مــلـكــيــة الـبــلـديــة لــلـشــوارع سـواء 
لـكية  الـتسـجيل من عدمـه الن نقل ا

بحكم القانون.
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 2- والن هــذه الـشــوارع قـد تــمت مـنـذ
زمن بـعـيـد لـلـمـصلـحـة الـعـامـة وقدمت
خــدمـات ال تـعــد وال حتـصى جلــمـهـور
الـــنــاس ولــهـــذا يــكــون تـــســجــيـــلــهــا

للمصلحة العامة بدون بدل).
واكــد الـبـيـان انه (وتـأســيـسـاً عـلى مـا
تــقـدم فــقـد اســتـقــر الـعــمل الـقــضـائي
وبـكـافة مـحـاكم العـراق وعلـى مخـتلف
درجـــات الــتـــقــاضي وفي مـــقــدمـــتــهــا
مـحكمة التمـييز االحتادية على وجوب
الــتــحـقق مـن شـمــول الـعــقــار الـذاهب

الرمادي .... الخ).
ولــقــدم الــفــتـرة الــزمــنــيــة لــفـتـح هـذه
الـشـوارع وبـسـبب تـقـادم الـيـد عـلـيـهـا
ووضع الــبــلــديــة عــلـيــهــا واتــخــاذهـا
شـوارع مسـتعـملـة للـنفع الـعام فـتكون
ــســتــمــرة لــلــبــلــديــة هــذه احلــيـــازة ا
واسـتـعـمالـهـا لـلنـفع الـعـام دلـيل قاطع
ــلـكـيـتـهـا لــتـلك الـشـوارع ومـا صـدور

لكية. ادة  97 إال لتقرير هذه ا ا
ورغـم ان هـذا الـنص الـذي مـضى عـلى
تـشريعه أكثـر من ستة وخـمسون سنة
ـال الـعام ـوجـبه  احلـفاظ عـلى ا و
ـتـمـثـلـة ومـلــكـيـة الـبـنـى الـتـحـتـيــة وا
بــــالـــشــــوارع الـــعــــامـــة  إال ان اجتـــاه
احملــكـمـة االحتــاديـة الـعــلـيـا بــقـرارهـا
الـصادر بالعدد 108ومـوحدتها /124 
احتـــــاديــــة/ 2019 في 2020/ 1/ 20
والــذي قـضى بـعـدم دســتـوريـة أحـكـام
ــادة 97 مـن قـانــون إدارة الـبــلـديـات ا
يــثــيــر الــشك واالســتــغـراب والــدوافع
الــتي دعت رئـيس احملــكـمـة االحتـاديـة
الــعـلــيـا إلى تــبـني إصــدار مـثـل هـكـذا

قــرار وفـي هــذه الــظــروف احلــســاسـة
قترنة بالظروف ر بها البلد وا التي 
االقـتصـادية الصـعبة الـتي عليـها حال
الــدولــة رغـم ان أي نص قــانــوني يــتم
ــال الـعــام ويــحـقق تــشــريـعه حلــفظ ا
ـصلحة الـعامة يعـتبر من البـديهيات ا

وافقته للدستور. قدسة  ا
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ان مـــا جــاء بــالــقـــرار أعاله في حــالــة
األخــذ به ســيــؤدي إلى كــارثــة مــالــيـة
حــقــيــقــيـــة تــقع عــلى الــدولــة وتــثــقل
خـزيـنـتـهـا بـعجـز ومـديـونـات ال حـصر
ليارات الدنانير الناجتة لها مطلقاً و
عن قــيــمــة تـلك الــشــوارع ومــنـافــعــهـا
وتــكــون الـدولــة مــلــزمـة بــدفــعــهـا إلى
أصـحـاب الـعـقـارات الـتي واقـع حـالـها

شوارع منذ أكثر من نصف قرن .
وقـالت محـكمـة التـميـيز االحتـادية (إال
ان مـا فـات عـلى مـن اصدر هـذا احلـكم
ان احملــــكـــمــــة االحتــــاديـــة الــــعـــلــــيـــا
بـتشكـيلتـها التي أصـدرت احلكم كانت
فـاقدة لـشكلـها الـقانوني الـذي أوجبته

ـادة  3مـن قانـون احملـكـمـة االحتـادية ا
رقم  30لسنة  2005إذ إنها قد تشكلت
بـعـضويـة ثـمانـيـة قضـاة وأمـا العـضو
الــتــاسع فــهــو قــاضـي مــتــقــاعــد وهـو
الـــقـــاضي مـــحــمـــد رجب الـــكـــبـــيــسي
الـــــــذي  إحالته إلى التقاعد بتاريخ
  7/2018/ 1 وبـالـتـالي انـتـفت صـفـته
الــقـضـائـيــة ويـكـون تــرشـيـحه ومن ثم
تــعــيــيــنه عــضــواً أصـلــيــاً بــاحملــكــمـة
االحتـاديـة العـلـيا مـعـدوماً ومـا يـترتب
عـلى ذلك تـكون احملـكمـة عنـد إصدارها
احلــكم الــذي قــضـى بــعــدم دســتــوريـة
ــادة  97مـن قـانــون إدارة الــبـلــديـات ا
فـاقدة لشكلـها القانوني ويـكون حكمها
مـعدوماً غـير قابل للـتنفيـذ وتكون هذه
فـعـول ونـافذة ـادة مـا زالت سـاريـة ا ا
ـبـدأ أقـرته وواجــبـة الـتـطـبــيق وهـذا ا
الـهـيــئـة الـعـامـة في مـحـكـمـة الـتـمـيـيـز
االحتـــــاديـــــة في قـــــرارهـــــا الـــــصــــادر
بالعـــــــدد /2 الهيئة العامة/ 2020في
 2020/ 1/ 27بــصـدد تـدقـيق الـدعـوى
اخلـــــاصــــة بــــاخلـالف احلــــاصل بــــ

ـادة 97 من لــلـشــارع الـعــام بـإحــكـام ا
قــانـون إدارة الـبـلـديــات من عـدمه عـنـد
ـــعــــارضـــة او إقــــامـــة دعــــاوى مـــنـع ا
ـثل من قـبل أصـحاب ـطـالـبـة بـأجـر ا ا
الــعــقــارات الــتي لم تــســجل الــشـوارع
بـــأسم الـــبــلـــديـــة في دار الــتـــســـجــيل
الـعـقاري وقـد استـقـرت أحكـام القـضاء
ــدني في الــعــراق ومـبــاد مــحـكــمـة ا
الــتــمـيــيـز االحتــاديــة بـرد دعــوى مـنع
ــقــامــة مـن قــبل صــاحب ــعـــارضــة ا ا
الـــعــقـــار الــذاهـب لــلـــشــارع الـــعــام أو
ثل إذا كـانت مشـمولة ـطالـبة بـأجر ا ا
ادة 97 والـقـول بخالف ذلك بـإحـكـام ا
يــؤدي إلى تـعــطـيـل مـرفق عــام حـيـوي
ـصلـحة وهـو الـشارع الـعام ويـصيب ا
ـال الــعـام بــالـصــمـيم . الن الــعـامــة وا
ـشـرع احلــكـمـة الـتـشـريــعـيـة من سن ا
ـال الـعام من ـادة هـو حمـايـة ا لـهـذه ا
صلحة العامة وضمان جهة وحتقيق ا
ــرفق الــعــام من تــقـد اســتــمــراريـة ا
خــدمـاتـه لـلــمـواطــنـ وهــذه احلـكــمـة
الـــتـــشـــريـــعـــيــة نـــاجتـــة من الـــعـالقــة
ــوضــوع نــزع مــلــكــيـة الــصــمــيــمــيــة 
الـعقارات للمـصلحة العـامة وارتباطها
ــال الــعــام وذلك ألســبــاب واقــعــيـة بــا
اضية تـتعلق باحلقبة الزمنية للفترة ا
ـة لــفـتح تـلك الــشـوارع من قـبل الــقـد
الـدولـة في خـمـسـيـنـيـات وأربـعـيـنـيات
نصرم أو أقدم من وثالثـينيات القـرن ا
ــثـال فــتح شـوارع ذلـك وعـلى ســبـيل ا
(مـدن الـكـاظـمـيـة االعـظـمـيـة  الـكـرادة
ـعـظم ـنـصـور بـاب الـشـرقي  بـاب ا ا
شــارع الـرشــيــد شـارع الــنـهــر  شـارع
الـــكـــفــاح شـــارع الــســـعـــدون) وكــذلك
شـوارع مـدن الـعـراق كافـة ومـنـهـا على
وصل البصرة  النجف ثال ا سبيل ا
كــربالء الــنــاصـريــة احلــلـة  كــركــوك

مـديرية بلدية البـصرة والشركة العامة
لــتـصــنــيع احلـبــوب بــخـصــوص فـتح
شــارع عـــلى قــطــعــة االرض مــوضــوع
الـدعوى حـيث قـضت محـكمـة التـميـيز
ـادة  97مـن قـانون االحتـاديـة بـنـفـاذ ا
إدارة الـبـلـديات رقم  165لـسـنة 1964
كـون احلكم بـعدم دسـتوريـتهـا الصادر
ـرقم من احملـكـمـة االحتـاديـة بـالـقـرار ا
 /108مـوحـدتـها /124احتـادية/2019
فـي  1/2020/ 20فـــــــاقــــــد الــــــشـــــــكل
الـقانـوني كونه صادر من مـحكمـة غير
مـكـتـمـلة الـنـصـاب الـقـانونـي من حيث
الـتـشـكيل الـعـددي حـسب ما تـقـتـضيه
ـــادتــ ( 3و (5مـن قـــانـــون أحـــكــام ا
احملــكــمــة االحتــاديــة الــعــلـيــا رقم 30
لـسنة  2005وبـذلك يصبـح هذا القرار
غــيـر مـلـزم ألي مـحـكــمـة وال يـعـد بـاتـاً
ــادة 94 حـــسب الــوصف الــوارد في ا
من الـدسـتـور الن صـفـة الـبـتـات تـكـون
لـلـقرار الـصادر من مـحـكمـة مسـتـكمـلة
الــنــصـاب الــقــانـونـي بـحــسب قــانـون

تشكيلها .

تـتضمن أنـه عند إخفـاق رئيسِ الوزراء
ـدة ُــكـلَّف في اخـتــيـار وزرائه خالل ا ا
ـذكورة آنـفاً  أو عـدم منـحه الثـقة من ا
مــجـلس الــنـواب  يـتـمُّ تـكـلــيف مـرشح
آخـر خالل خمسة عـشر يوما من تأريخ
اإلخـــفــاق أو عــدم نــيـل الــثــقــة). وكــان
ـستـقـيل عادل رئـيس مـجلـس الوزراء ا
ــهــدي قــد زار عالوي اول امس عـــبــد ا
ـنــاسـبــة تـكـلــيـفه لــتـقــد الـتـهــنـئــة 
بـــتـــشــكـــيل احلـــكـــومــة . ونـــقل بـــيــان
ـهـدي تــلـقــته(الـزمــان) امس عن عـبــد ا
ه الـدعم الـكـامل لعالوي تـأكـيـده (تقـد
خالل مــدة تـشـكـيل احلـكـومـة اجلـديـدة
والتعاون التام لضمان انطالقتها بقوة
وتـعزيـز التـبادل السـلمي لـلسـلطة وفق
ا قراطـية  اآللـيات الدسـتورية والـد
فـي ذلك الـــــتــــــوقف عـن الـــــدخـــــول في
الـتزامـات أساسـية داخـليـا وخارجـيا)
مـضـيـفـا انه (ابـتـداءً من يـوم اول امس
االحـد سـيـتـوقف وفي اطـار صالحـياته
عـن اي لقاء او قـرار مهم واستـراتيجي
مـستحدث وغيـر مدرج حالياً في جدول
اعـماله كرئيس مجـلس الوزراء والقائد
ـسلحـة خشيـة ان تؤثر الـعام لـلقوات ا
هــــذه الــــلـــقــــاءات او الــــقـــرارات عــــلى
الـسيـاسة الـتي سيـعلـنهـا قريـباً رئيس
ـكلف لـيـتـرك لالخـير مـجـلس الـوزراء ا
ـستـقبلـية ومنع فـرصة عـرض خططه ا

اي تعارض معها).

عروفه وبـيت اخلضـيري من الـعوائل العـريقـة وا
في بـغـداد أنـذاك..وكـانت الـدعـوة راقـية مـن حيث
ــسـتـوى الـعــالي في األتـكـيت والــتـرتـيب ..وفي ا
ـساء عاد البـاشا الى بيته و وجد الـسيدة نعيم ا
ـازحآ..(هـا نـعيـمـة وجهج (مـتـگدره)! فـقـال لهـا 
شـبـيه مگـلـوب)? فقـالت: بـاشا والـله عـيب كل مرة
يـعزموني الناس واني بنفسي مرة اعزمهم عندي

بالبيت ..نشتري ..
كم كـيلو موز وتـفاح وبرتقـال و بطريقك جيب من

الشورجه كرزات و من السما وبقالوه ....
فقههههه الباشا وقال لها ..

نـعيمة أني رئيـس وزراء بسياسة خـدمة البلد مو
بـاشا بگعدات النسوان ! راتبي  150دينار انطيه

للعزا واظل ساكت لراس الشهر
لــيــتك تــرى يــا بــاشــا مــاذا فــعل رؤســاء الـوزراء

والوزراء !
مـيــزانـيـات انـفـجـاريـة و مــلـيـارات تـهـدر ونـصف

الشعب حتت خط الفقر 
ال نـعلم متى تنتهى هذه الغمة عن هذا البلد التي
جـثمت على صدره والوضع يزداد سوءاً ال صيف

للفقير وال شتاء..
ليارات? أين انت يا نعيمه لتنظري كيف تهدر ا

السيدة نعيمة
وهـي زوجه الباشـا نوري سعـيد رئيس وزراء في

لكي . العهد ا
وكـانت الـسـيدة نـعـيـمة مـدعـوة الى حـفل نـسائي

في بيت اخلضيري ..

مبنى رئاسة مجلس القضاء األعلى

kmkinfo@gmail.com
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ـجـرد الشـعور بـهذه الـعـبارة  سـتفـخر لـكونـك ولدتَ عـراقيـاً وان لم تكن
أي انك التـنـتمي كـذالك فـسـتحـرقك احلـسـرة النك لم تُـخلـق بهـذه الـعـظمـة 
لـقـطـعة من بـقـاع االرض تـسيـر عـلـيهـا فـحـسب بل تـرتبط روحـيـا  وتـصبح
وحـ تؤمن بـقضـية الـوطن  ثمـينـة كروحك ودمـك ستـمزجـهما جـزءاً منـها 

بالوان علمه .
فـتـارة يحـكي ويـقدر لك كم يـحبـك الوطن لـتكـون شـهيـداً تـرمي ربيع عـمرك
الى هـاوية ذلك العشق الدامي كي اليتحول خريفا بل ليزهر منه جيل يفني

 حياته ليستمر صوت حب وطنه.
 وتـارة يـلـونك احلـزن باالسـود ويـتـردد في ذهـنك  صـورة بكـاء ام الـشـهـيد

ودموعها العميقة التي بات قلبها يعزف نغما حزينا تقشعر له االبدان.
وتـارة اخـرى يـلونك والؤن لـلـعـراق باالبـيض لـتـكـون الثـائـر الـذي يدافع عن
ارضه الــذي لن يـتـراجع عن مـبـدئه حـتـى وان سـقط فـهـو مـتـيـقن ان هـنـاك
جـيالً صامداً يعود ليكـمل مابداه يستبدل الـسالح واالالت القمعية بالورود
النه مـتعب من رحلـة احلروب انه يجمع الـوان العلم بلـون واحد ليكون وطن
شـعاع ضـوء شـمسه التـنطـفئ خالـية مـن الظالم كـانهـا تخـبرنـا بقـدوم ايام

اضي الثقيل. جميلة تمحو غبار ا
ـلـونـة بـاالخـضـر الـتي تـتـوسط الـوانـه جتـسـد لـوحة امـا عـبـارة الـله اكـبـر ا
الـسـالم الـتي يـرسـمـهـا اخــو الـشـهـيـد الحالم اخـيه الــورديـة الـتي دفـنـتـهـا
رصـاصة حية اخترقت احد اعضاء جسمه او قـمبلة مسيل للدموع هشمت

راسه واصبحت تفوح منها عطوراالنتصارالنه خلق الثورة بصوته.
ان لم تـصبك رصـاصة عدو الـوطن فسيـصيـبك هيام الـعراق ويجـعلك ترتل

قدسة. حروفه ا

حـينما كُلّف الشريف فيصل األول بن حس بن علي الهاشمي ثالث أبناء
لكة العراق التي تأسست شـريف مكة احلس بن علي الهاشمي بتولي 
عـلى خلـفيـة اتفـاقية سـايكس بـيكـو وإثر تـداعيات الـثورة الـعربـية الـكبرى
كـان يـراود الـشـريف حـسـ بن عـلي والد األمـيـر فـيـصل طـمـوح الـعائالت
نـطقـة لتـولي زعامـة دولة الـعرب ونـقل نظـام اخلالفة ـالكـة العـربيـة في ا ا
ـتنـافـسة وهي: الـذي انـهـار في إسطـنـبـول إلى إحدى الـعـائالت الـعربـيـة ا
الـعائـلة السـعوديـة في جند واحلجـاز كونهـا األسرة احلـاكمة في األراضي
دينـة والعائـلة الهـاشميـة زعيمـة الثورة الـعربية ـقدسة اإلسالمـية مكـة وا ا
الـكـبـرى في شمـال اجلـزيرة وبـالد الشـام والـعراق والـعـائـلة احلـاكـمة من
ساللـة محمد علي في مصر ولكون اإلنكـليز أيضاً لم يجدوا شخصية في
ا في مقدمتها الصراعات كان العتبارات كثيرة ر كل العراق تتبوأ هذا ا
الـداخلـيـة ب الـشيـوخ واألعيـان وحمالت الـتسـقيـط والتـشهـير فـيمـا بيـنهم
أمـام البريـطانيـ دفعهم لـترشيح فـيصل األول ملـكاً على الـعراق وأسباب

كثيرة أخرى. 
ـلكـة جديـدة في الـشرق األوسط بـعد عـمـوماً جنـحت بريـطـانيـا في إقامـة 
ـوصل بـيـنـمـا إقـنــاع أعـيـان وشـيـوخ واليـتــ هـمـا: واليـة بـغـداد وواليــة ا
وصل الـتي كانت تـضم معـظم كوردسـتان اسـتمـرت بالـتـفاوض مع واليـة ا
اجلـنوبـية احلـاليـة والتي وافق غـالبـية سـكانـها من الـكورد عـلى االنـضمام
لـلمملكة اجلديدة بـشرط تلبية مطـالبهم السياسية والـثقافية وبناءً على ذلك
بــاشـرت بـريــطـانـيــا وطـاقم من رجــاالت الـدولـة في الــواليـات الـثـالث بـبـنـاء
مـلكة اجلديـدة على النمط الـبريطاني مـتأملة أن تـكون حكومة مـؤسسات ا
الــكـيـان اجلــديـد مـهــتـمـة بــتـطـويــر نـوعـيــة اإلنـسـان وتــأهـيـله إلشــغـال تـلك
ـؤسـسـات ورغم األخـطـاء والـهفـوات الـكـثـيـرة جنح الـبريـطـانـيـون والـتاج ا
الـهاشـمي ورجال الـدولة الـعراقيـة احلديـثة في إنـشاء مؤسـسات تـشريـعية
لـكي تـمـتعـت فيـهـا شعـوب الـواليـات الثالث وتـنـفـيذيـة حتت مـظـلة الـتـاج ا
بـنمط مـخالف جـداً للـنظـام العـصمـلي ولوال بـعض اجملمـوعات التـي التفت
لك غازي وعبد اإلله وتطلعاتهمـا إضافةً إلى بدايات تبلور توجهات حـول ا
ا انـحدرت ـكونـات  ـواطنـة في بلـد متـعدد ا قـوميـة ويسـارية قـننت فـكرة ا
األمــور حــتى تــهــاوى كل شيء مـع ظـهــور أوّلى الــغــزوات الــســيــاســيـة أو
مـلـكة الـعـراقيـة وأَبـادتْ خالل ساعـات الـعائـلة االنـقالبـات التي أسـقـطت ا
الـهـاشــمـيـة بـعـد اسـتـسالمـهـا لـتـبـدأ حــقـبـة جـمـهـوريـات االنـقالبـات الـتي
دني األمـريكي رئيـساً جلـمهوريـة العراق اسـتمـرت حتى تنـصيب احلـاكم ا
بـديالً لفيلسـوف االنقالبات ومن ثمّ إجراء االنـتخابات العـامة بعد عشرات
ـقـراطيـة والسـيـاسيـة لدى عـموم الـسـن من احلـكم الشـمـولي واألميـة الد
ن تركوا البالد الـشعب ومن ثمّ تكلّـيف مجاميع مـن الهارب والالجئـ 
ـدني األمريـكي وهم في هـام من قـبل احلـاكم ا تـتـضـور جوعـاً وعـبـوديـة 
ـال ال يرتـقون إلى مسـتوى رجال غـالبـيتهم مـغامرون طـامعـون بالسـلطة وا

دولة. 
وعـبر ما يـزيد عن ست عـاماً عاشت الدولـة العراقـية أكثر مـراحلها تـخلفاً
وانـحـداراً مع وجـود مـسـاحـات هـنا وهـنـاك أجنـزهـا اخملـلـصـون من أبـناء
ا يـخـدم الوطن ويـناضل وبـنـات العـراق والذيـن أُوهمـوا بأن من يـقـودهم إ
من أجـله! ثالث جمـهوريات انـقالبية مـزّقت البالد وأرجـعتهـا مئات الـسن
إلى الــوراء وأضـاعت عــشـرات أخــرى من مـســتـقــبـلـهــا إن لم تـكـن أكـثـر
انـقالبيات خارج إطار القـانون وحتت سقف ثقافة الـبداوة والغزو استولت
ال وسبت الـعباد والـبالد وحولتهم إلـى قطعان من الـعبيد عـلى السلـطة وا
حتت مـقصـلة اإلرهاب تـارةً باسم القـومية وتـارة أخرى باسم الـله ورسالته
اخلـالدة فـأنتجت أجـياالً من الكـسيـح وعيـاً وفكراً وسـلوكـاً ومجتـمعات
سـاذجـة مـسـطـحـة حتـكـمـهـا اخلـرافـة وثـرثـرات دواوين الـشـيـوخ واألغـوات
ضـغون ما وخـطبـاء اجلوامع ومخـاتيـر القرى واألحـياء الـذين ما بـرحوا 

ورثوه عن أجدادهم من خزعبالت وأعراف التحر والتحليل. 
بـعد أن أحالت جمـهوريات الزعـيم وعارف والبكـر- صدام االنقالبية بالداً
كـانت مهداً لـوالدة حضارات احلرف والـقلم والسـاعة إلى خرائب ومآسي
ـتوحـدين فـكريـاً وسـياسـياً واغـتـياالت وأحـزاب مـيلـيشـاويـة وأجيـال من ا
ـتخـلفـ واللـصوص والـعصـابات من خـريجي مـدارس ثقـافة وقـوافل من ا
ـيـلـيــشـيـات بـعــد أن أحـرقـوا كـوردســتـان بـانـفــاالتـهم الـقـذرة االنــقالب وا
وأسـلـحـتـهم الـكيـمـاويـة الـبـشعـة خـتـمـوهـا علـى طريـقـة اجلـاهـلـي األوائل
بـاستقـدام جيوش الـعالم على شـعوبهم لـكي تنتـهي تلك احلقـبة باحلواسم
ـدارس التي اخملـزية وتـبدأ حـقبـة اجلـيل الثـاني والثـالث من تالميـذ تلك ا
ـقراطي ومـؤسسات ر وشـركائه إلقـامة نـظام مـسخ بلـبوس د مـررها بـرا
تـعشش فيـها اخلرافـات الغيـبية وثقـافة العـبودية والـتوحد الـسياسي حتى
ؤسسـات ال تمتـلك إال عنـاوينها غـدت البالد مرتع لـلعصـابات السـياسيـة 
ومـجمـوعة مـن الشـعارات الـرنانـة بيـنمـا ينـخر الـفسـاد وحيـتانه في جـسد
ـذهب والـعـشـيرة الـبالد الـتي صـادرهـا الـلـصوص بـاسم الـرب والـدين وا
مالك واإلمبراطوريات إلى إمارات ميليشاوية فـتحولت وارثة احلضارات وا
ال يُعرف فيها احلق من الباطل إن تُعارضها فأنت كافر
وإن حتــايـدهـا فـأنـت عـبـد وإن تـؤيــدهـا فـأنت فـرد في
قـطـيع والـذين أسقـطـوا آخر جـمـهوريـات االنـقالبات
حـلـفـاء ألمـراء تـلك اإلمـارات فـأين اخلالص والـناس

تُذبح في الشوارع والساحات!?

Azzaman Arabic Daily Newspaper Vol/22. UK

Issue 6576 Tuesday 4/2/2020
الزمان - السنة الثانية والعشرون العدد 6576 الثالثاء 9 من جمادى اآلخرة  1441 هـ 4 من شباط (فبراير) 2020م

محمد توفيق عالوي

طـبعـة مؤخـراً األجزاء األربـعة اجلـديدة من ( مـوسوعـة العـراق اجلديـد) لسـماحة صـدرت من ا
العالّمة حس السيد محمد هادي الصدر وهي :

فوضى وهو اجلزء الرابع واخلمسون 
حروف كسرت حاجز الصمت وهو اجلزء اخلامس واخلمسون

ب اخلادم واخملدوم وهو اجلزء السادس واخلمسون 
في غمرة االحداث وهو اجلزء السابع واخلمسون.
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