
من بني �أهم ركائز دولة �لقانون �أن تخ�ضع جميع 
�ل�ضلطات فيها للقانون ، و�أن يت�ضاوى �جلميع �أمام 
�لقانون دون ��ضتثناء ، و�أن توزيع وظائف �لدولة 
ف�ضل  نظرية  على  �عتماد�  �لثالث  �ل�ضلطات  بني 
�ل�ضلطات يحقق رقابة متبادلة ومهمات حمددة ، �إذ 
تخت�ص �ل�ضلطة �لت�ضريعية ب�ضن �لقو�نني ، وتقوم 
�لقو�نني وتف�ضل  �لق�ضائية  بتطبيق تلك  �ل�ضلطة 
�أمامها  �ملعرو�ضة  و�خل�ضومات  �مل��ن��ازع��ات  يف 
�لد�ضتور  خ��رق  ع��دم  على  رقابتها  �ىل  بالإ�ضافة 
حني  يف   ، �ل�ضرعية  م��ب��د�أ  �ضمانات  م��ن  ك�ضمان 
تقوم �ل�ضلطة �لتنفيذية بتنفيذ �لأحكام  و�لقر�ر�ت 
ف�ضل  نظرية  �ضكلت  �ل�ضلطتني  كال  عن  �ل�ضادرة  
عمل  لتنظيم  عملية  قاعدة  �لد�ضتورية   �ل�ضلطات 
�ل�ضلطات �لثالث �لت�ضريعية و�لتنفيذية و�لق�ضائية 
،  وعدم جتاوز حدودها �ضمن  �لإطار �ملر�ضوم لها 
�لذي  �لعملي  �لإط���ار  �لنظرية   ه��ذه  �ضكلت  كما   ،
عن  �لبديل  �لدميقر�طي  �لد�ضتوري  للنظام  ميهد 
كل  ممار�ضة  حت�ضر  �لتي  �لدكتاتورية  �لأنظمة 
ه��ذه �مل��ه��ام  ع��ادة بيد �ضلطة و�ح���دة، ووف��ق هذ� 
تابعة  و�مل��ر�ف��ق   �ل�ضلطات  جميع  تكون  �ملنهج   
ف�ضل  نظرية  ت�ضكل  حني  يف   ، �ل��و�ح��دة   لل�ضلطة 
�ل�ضلطات �لتي �عتمدها د�ضتور جمهورية �لعر�ق 
�إن  ومع  �لرئي�ضية،  مبادئه  �أحد  على   2005 لعام  
�ل�ضلطات ل تعني �لن�ضالخ  هذه �ل�ضتقاللية بني 
عن منظومة �لعمل �لد�ضتوري، �إل �أنها تعني عدم 
تعدي �أو جتاوز  �أي منها على عمل ومهام  �لأخرى 
و�حلرية   �ل�ضتقاللية  تعطي  �لنظرية  وه���ذه   ،
لل�ضلطة �لق�ضائية مبا يتيح لها ممار�ضة دورها �ملهم 
�لعد�لة،   مبادئ  وتر�ضيخ  �لقانون   دولة  بناء  يف 
كما يعطي لل�ضلطة �لق�ضائية  �لقدرة على �حلركة 
وحرية �لأد�ء  و�لتطور  �ضمن د�ئرتها، بالإ�ضافة 
لل�ضلطة  �ل�ضيا�ضية  ب��امل��و�ق��ف  ت��اأث��ره��ا  ع��دم  �ىل 
�ل�ضلطتني  �إن تتقيد مبر�قبة كال  �لتنفيذية، ودون 
�أو تدخل �أي منها  يف عملها �أو يف قر�ر�تها ، وبهذ� 
ت�ضمن لي�ص فقط قدرتها على �لتطبيقات �لقانونية 
�لق�ضايا  ح�ضم  فقط  ولي�ص   ، للقو�نني  �ل�ضليمة 
بحيادية  و�ل��ق��ان��ون   �ل��ع��د�ل��ة  م��ع��اي��ر  وتطبيق 
وعد�لة  و�إمنا متكني �ملو�طن من مقا�ضاة �أي مركز 

من مر�كز �ل�ضلطتني �لت�ضريعية �أو �لتنفيذية �أمام 
�لق�ضاء يف حال �ضعوره بخرق �لد�ضتور �أو �لعمل 
مبا يخالف �لن�ضو�ص �لقانونية، ما يدفعها للتطور 
و�إيجاد  و�ل�ضتنتاج،  �لبحث  عملية  يف  و�لإب��د�ع 
ولهذ�  �لظروف،  مع  �ملتنا�ضبة  �لقانونية  �لقو�عد 
يعد  ��ضتقالل �لق�ضاء من �ملقومات �لأ�ضا�ضية �لتي 
، ويف  و�لقانون  �لعد�لة  دعائم  تثبيت  ت�ضاهم يف 
رفع م�ضتوى �لأد�ء. ول مكن باأي حال من �لأحو�ل 
ق�ضاء  بوجود  �إل  �حلقوق  ق�ضية  �ىل  �لطمئنان 

م�ضتقل. 
و�إن ��ضتقاللية �لق�ضاء  تعني �أي�ضا �لتز�م موؤ�ض�ضة 
لأية  �لنحياز  وع��دم  باحليادية  �لعر�قي  �لق�ضاء 
�لأحكام  �إ�ضد�ر  يف  �خل�ضوع  وع��دم  كانت،  جهة 
و�لقر�ر�ت لأي من �ل�ضلطتني �أو للم�ضالح �خلا�ضة، 
وبالتايل عدم متكني تلك �مل�ضالح من �لنفاذ د�خل 
�إح��د�ث  �ضروخ   �لق�ضاء، و عدم متكنها من  ج�ضد 
و�حلياد  �ل�ضتقاللية  م�ضار  عن   �لق�ضاء   حترف 
يلزم  �ل��ذي  �لق�ضائي  �لعمل  طبيعة  تتطلبها  �لتي 
موؤثر  �أي  عن  مبعزل  وقر�ر�ته  �أحكامه  ي�ضدر  �أن 

�ضوى �لقانون . 
�لتي  �لد�ضتور  ن�ضو�ص  جت�ضيد  على  �لعمل  �إن 
ت��وؤك��د ����ض��ت��ق��الل �ل��ق�����ض��اء �أم���ر ح��ي��وي  لب���د من 
��ضتقالل  �إن   حيث   ، لإجناحه  �جلهود  كل  تكاتف 
�لق�ضاء تفر�ضه �ل�ضرورة مثلما تلزمه �لن�ضو�ص 
�إن يتم تثبيت معامل دولة  �لد�ضتورية ، ومن �جل 
زمنا  �ل��ع��ر�ق  �أه���ل  �فتقدها  ط��امل��ا  �ل��ت��ي  �ل��ق��ان��ون 
 ، �ملتعاقبة  �لن��ق��الب��ات  حكومات  ظ��ل  يف  ط��وي��ال 
�أعقبت  �لتي  �حلكومات  ظل  يف  بها  ي�ضعرو�  ومل 
�لنظام �مللكي ،  بالإ�ضافة �ىل �أنه ي�ضكل �ل�ضمانة 
�حلقيقية للخ�ضوم  مهما كانت مر�كزهم �لقانونية 
. وهذ� �لأمر يدفع بال�ضرورة �ىل �أن تهتم �ل�ضلطة 
�لعر�قي  �لق�ضاء  بو�ضع  و�لتنفيذية  �لت�ضريعية 
�جلو�نب  يف  ودع��م��ه  ك��ف��اء�ت��ه  رف��ع  يف  وت�ضاهم 

�ملعنوية و�ملادية . 
لي�ص �ملهم �أن يتمكن �لق�ضاء �لعر�قي من �أد�ء دوره 
�ملر�ضوم د�ضتوريا ووفقا لقانون �لتنظيم �لق�ضائي 
ب�ضكل �آيل وروتيني ، ولي�ص مهما �إن يكون للعر�ق 
�أبنية �ملحاكم  �لفر�غ  وق�ضاة ميالأون  ق�ضاء ي�ضد 
وي�ضدون �ضو�غرها  ، �إمنا �ملهم يف �أن يكون هذ� 
 ، لال�ضتقاللية  �حلقيقي  باملعنى  م�ضتقال  �لق�ضاء 
�أو  �أية جهة �ضيا�ضية   حياديا  بعيد� عن �مليل �ىل 
مر�كز قوى �أخرى   ، ويناأى بنف�ضه عن �إن يكون 
عن  تبعده  �خت�ضا�ضاته  خ��ارج  �ضوؤون  يف  طرفا 
عن  ويخرجه   ، �حلقيقي  دوره  �أد�ء  م��ن  �لتمكن 
و��ضتقاللية    ، �ل�ضتقاللية  يف  �حلقيقية  معانيه 
قوي  م�ضتقل  ق�ضاء  بناء  تعني   �لعر�قي  �لق�ضاء 
بالكفاءة  تتمتع  ق�ضائية  رم���وز  ع��ل��ى  يعتمد   ،
و�خلربة ، بالإ�ضافة �ىل حياديتها ونظافة �ضرتها 

و�ل�ضمعة   �لق�ضائية  �لتجربة  من  و�ل�ضتفادة   ،
حلول  قبل  بها  يتمتع  �لعر�قي  �لق�ضاء  كان  �لتي 
ب�ضمعة  �مل�ضا�ص  يف  وم�ضاهمتها  �ل��دك��ت��ات��وري��ة 
�ضفحة  ك��ان��ت  حيث  �ل��ع��ر�ق��ي  �لق�ضاء  وم�����ض��رة 
وجديرة  نظيفة  ن�ضبي  وب�ضكل  �لعر�قي  �لق�ضاء 
بالتقدير ، و��ضتقاللية �لق�ضاء �لعر�قي تعني قدرة 
ثقة  وك�ضب  باحليادية  �لتم�ضك  على  �لق�ضاء  هذ� 

�ملو�طن يف عد�لته . 
ولي�ص غريبا �أن تن�ص جميع �لد�ضاتر �لتي حلت 
�لعر�قية  �لدولة  تاأ�ضي�ص  بو�كر  منذ  �لعر�ق  يف 
�لتي  �حل��ك��م  لأنظمة  �مل��وؤق��ت��ة  بالد�ضاتر  م���رور� 
�ضبقت عام 2003 وحتى د�ضتور جمهورية �لعر�ق 
�لعر�قي  �لق�ضاء  ��ضتقاللية  على   ،  2005 ل�ضنة 
�أي  يكن  مل  متعاقبة  ف��ر�ت  يف  �نه  من  وبالرغم   ،
ولال�ضتقاللية  �لن�ضو�ص  لهذه  حقيقي  جت�ضيد 
�لق�ضاء  دور  على  �ضلًبا  �أث��ر   ما   ، �لدقيق  مبعناها 

�لعر�قي و�لإ�ضاءة �إليه . 
وبالرجوع �ىل �لقانون �لأ�ضا�ص �لعر�قي �ل�ضادر 
�مل��ادة �حلادية   ( ين�ص يف  ع��ام 1925 جن��ده  يف 
و�ل�ضبعني( على �أن �ملحاكم م�ضونة من �لتدخل يف 
��ضتقاللية  على  �ملذكور  �لن�ص  ويوؤكد   �ضوؤونها، 
�لتي  �لفرة  �إن تكون  ، وميكن  �لق�ضائية  �ل�ضلطة 
�مللكي  �لنظام  ظ��ل  يف  �ل��ع��ر�ق��ي  �لق�ضاء  عا�ضها 
من  �أن��ه��ا   �إل   ، �ل�ضلبيات-   بع�ص  م��ن  بالرغم    -
�قتد�ر�   و�أكرث  �لفر�ت  �أح�ضن  من    نظرنا  وجهة 
من فر�ت �حلكومات �جلمهورية �لتي �أعقبته  من 
�ضوؤونه   يف  �لتدخل  �أو  �لق�ضاء،  ��ضتقاللية  ناحية 
وقر�ر�ته، �أو حماولة و�ضعه حتت عباءة �ل�ضلطة 
تكوين  على  �لق�ضاء  متكني   ع��دم  �أو  �لتنفيذية،  
نا�ضعة  �ضفحات  لها  ر�ضمت  كبرة  ق�ضائية  رموز 

يف تاريخ �ملوؤ�ض�ضة �لق�ضائية  . 
 27 يف  �ل�����ض��ادر  �مل��وؤق��ت  �لد�ضتور  ���ض��دور  وبعد 
متوز 1958 ، �أكدت �ملادة  ( 23 ) منه �أن �لق�ضاة 
لغر  ق�ضائهم  يف  عليهم  �ضلطان  ل  م�ضتقلون 
�لقانون، ول يجوز لأية �ضلطة �أو فرد �لتدخل يف 

��ضتقالل �لق�ضاء �أو يف �ضوؤون �لعد�لة . 
وكما �أورد �لد�ضتور �ملوؤقت لعام 1964 ن�ضًا �ضمن 
و�لق�ضاة  ��ضتقاللية �حلكام  يوؤكد   )   85  ) �مل��ادة 
نف�ص  19على   68 لعام  �ملوؤقت  �لد�ضتور  و�ضار   ،

�لنهج يف �ملادة     ) 76 )  منه .
للمرحلة  �لعر�قية  �لدولة  �إد�رة  قانون  يف  وجاء   
�أك���د على  �لن��ت��ق��ال��ي��ة ن�����ص �مل����ادة (  43 )  �ل���ذي 
يف  �ل�ضادر  �لد�ضتور  ون�ص  �لق�ضاء،  ��ضتقاللية 
�لق�ضائية  �ل�ضلطة  ��ضتقاللية  على    2005 ع��ام 
�ضمن عدة ن�ضو�ص، حيث �أكد يف ن�ص �ملادة )19 
(  منه  �أن �ل�ضلطة �لق�ضائية م�ضتقلة ، و �أورد يف 
�ملادة )88 (  �إن �لق�ضاة م�ضتقلون ل �ضلطان عليهم 
يف ق�ضائهم لغر �لقانون ، ول يجوز  لأية �ضلطة 

�لتدخل يف �لق�ضاء �أو يف �ضوؤون �لعد�لة . 
ذكرها   �مل��ت��ق��دم  �ل��د���ض��ت��وري��ة   �لن�ضو�ص  وه���ذه 
و�عيا  تطبيقا  �لو�قعية  �لناحية  من  جتد  مل  �إذ� 
�لعر�قي  �ل��ع��ق��وب��ات  ق��ان��ون  �إن  رغ���م  وم��ل��ت��زم��ا، 
منه  �لر�بع  �لباب  يف  �أك��د   1969 ل�ضنة   111 رقم 
�لف�ضل  يف  وحدد   ، �لعد�لة  ب�ضر  �ملخلة  �جلر�ئم 
�لق�ضاء �لعر�قي ، حيث  �لأول منه �مل�ضا�ص ب�ضر 
�لتدخل  ي��ح��اول  �مل���ادة ) 233  )ك��ل م��ن  ج��اء يف 
�لق�ضاة   قناعات  على  �لتاأثر  �أو  �لق�ضاء  عمل  يف 
�لقانونية باأية طريقة باحلب�ص مدة ل تقل عن �ضتة 
�لأعلى مببد�أ  �لق�ضاء  �لتز�م جمل�ص  �أن  �إل  �أ�ضهر، 
يعزز  �أن   �أي�ضًا  منه  مطلوبا  يبقى  �ل�ضتقاللية 
على  �ل�ضتقالل   هذ�  ويعك�ص  باحليادية  �لتز�مه  

لر�ضيخ  �أ�ضا�ضي  ك�ضرط  �لق�ضائي  �لعمل  ثو�بت 
مبد�أ �ل�ضتقاللية . 

�ملوؤ�ض�ضات  م��ن  ك��غ��ره  �ل��ع��ر�ق��ي   �ل��ق�����ض��اء  م��ر 
�ل���د����ض���ت���وري���ة ب���ظ���روف ���ض��ع��ب��ة ل��ل��ح��ف��اظ على 
هذه  خل��رق  �ل�ضلطات  توجه   ظل  يف  ��ضتقالليته 
�ل�ضتقاللية وعدم �للتز�م بنظرية ف�ضل �ل�ضلطات 
منها  حر�ضا  وظيفة  �لق�ضاء  جلعل  حماولة  يف    ،
على �ضيطرة نظامها على �حلقوق و�حلريات  دون 

تقييد �أو منع .  
��ضتقاللية  مع  تتالزم  �لق�ضائي  �لنظام  عد�لة  �إن 
ب�ضكل  مرتبطة  �ل��ع��د�ل��ة  ه��ذه  و�أن   ، �لنظام  ه��ذ� 
لدورهم   و��ضتيعابهم  �لق�ضاة  بعد�لة  ب��اآخ��ر  �أو 
�لقو�نني روحا ون�ضا   مبا  �أحكامهم مع  وتطابق 
ين�ضجم مع و�قع �لع�ضر وحياة �لنا�ص يف �لزمن 
�حلا�ضر وما ي�ضتجد من وقائع �حلياة  ، وحماولة 
�لعمل  وتطوير  �لقانونية  �لن�ضو�ص  ��ضتنباط 

�لق�ضائي  �لقر�ر  ��ضتقاللية  وتاأكيد    ، �لق�ضائي 
و�ل�ضعي لتاأ�ضيل �ل�ضتقاللية حتى ميكن �أن ت�ضر 
�لنظام  �إ�ضالح  عملية  من  ي�ضاحبها  ما  مع  ثابتة 
�لق�ضائي و�لقانوين يف �لعر�ق �لذي �نتابه  كثر 
لذ�    ، �ل�ضابقة  �لأنظمة  �أحدثته  �ل��ذي  �خللل  م��ن 
�ملو�طن  لدى  بالق�ضاء  �لثقة  نعزز  �إن  لز�مًا  �ضار 
�لعر�قي ، و�ضار لز�مًا �أن ناأخذ �ل�ضلطة �لق�ضائية  
دورها يف عملية �لإ�ضالح ، من خالل  �لتدقيق يف 
�لطاقات  من  �ل�ضتفادة  �أو  �لق�ضاة  �ختيار  عملية 
مع   ، �ملقتدرة  و�لقانونية  �لق�ضائية  و�لكفاء�ت 
يختل  �إن  قبل  �لعر�قي  �لق�ضاء  مل�ضرة  ��ضتعادة 
ويتم تهمي�ضه يف زمن �لدكتاتورية و�ل�ضتفادة من 
تلك �لفرة وما خطته من �ضفحات ومو�قف يعتز 

بها �لق�ضاء . 
�إن تثبيت دعائم �ل�ضتقاللية للق�ضاء �لعر�قي فعال 
وب�ضكل عملي يدفع بالعملية �ل�ضيا�ضية �إىل خطو�ت 

ثابتة ور��ضخة ، و�إذ� ما �أطماأن  �ملو�طن �إىل وجود 
جميع  تخ�ضع  �إن  باحليادية  تتمتع  م�ضتقلة  جهة 
�إىل قر�ر�ت �لق�ضاء ، وبالتايل ل يوجد  �لأطر�ف 
فوق  جتمع  �أو  هيئة  �أو  ح��زب  �أو  �ضخ�ص  هناك  
�لقانون ، بالإ�ضافة �إىل  حظر �لق�ضاء �ل�ضتثنائي 
حتى  ق�ضائية  �ضالحيات  �لإد�ري���ني  منح  وع��دم  
 ، بالق�ضاء  كافة  �ملنازعات  يف  �لنظر  ح�ضر  ميكن 
�ملوؤ�ض�ضة  عمل  يف  �لإن�ضان  حقوق  منهج  وتعميق 
�لق�ضائية �ملدنية منها �أو �جلنائية، مع �لتاأكيد  �أن 
كانت  �لتي  و�ضوره  باأ�ضكاله  �ل�ضتثنائي  �لق�ضاء 
يف �لعر�ق من �ملجال�ص �لعرفية و�ملحاكم �لثورية 
و�خلا�ضة  وحماكم �من �لدولة كانت جميعا ت�ضكل  
��ضتقاللية  مل��ب��د�أ  و  للد�ضاتر  �ضريحة  خم��ال��ف��ة 
يف  �ضائدة  كانت  �لتي  للد�ضاتر  وخمالفة  �لق�ضاء 

تلك �لفر�ت . 
�إن ��ضتقاللية �لق�ضاء ل تعني باأي �ضكل من �لأ�ضكال  
�لق�ضائية  خا�ضعة  �لأحكام و�لقر�ر�ت  �أن تكون  
لطرق �لطعن  ، و�إمن��ا    تعني �للتز�م باإجر�ء�ت 
و�أن  للقانون.   وفقًا  �لأحكام   و�إ�ضد�ر  �لتقا�ضي 
لتحقيق  ي�ضتطيع   م��ا  �أق�����ض��ى   �ل��ق��ا���ض��ي  ي��ب��ذل 
��ضتقاللية  مفهوم  تبلور  يتم  وح��ت��ى  �ل��ع��د�ل��ة،  
�لدولة  موؤ�ض�ضات  تلتزم  �أن  يلزم  �لعر�قي  �لق�ضاء 
على  �لعمل  �أو  �لق�ضائي  �ل�ضاأن  يف  �لتدخل  بعدم 
�أحز�بها  مع  ملتزمة   �أو  من�ضجمة  عنا�ضر  �إدخ��ال 
�لطائفية  جتمعاتها  �أو  �ل�ضيا�ضية  تنظيماتها  �أو 
كفاءتها  عن  �لنظر  بغ�ص   ، �لق�ضائي  �جل�ضد  �إىل 
�أثر� �ضلبيا م�ضتقبال على  �أو خربتها مما �ضيحدث 
يف  عرثة  حجر  وي�ضكل   ، �لعر�قي  �لق�ضاء  و�ضع 

طريق �ل�ضتقاللية . 
�لحتادية  �لد�ضتورية  �ملحكمة  ت�ضكيل  وي��اأت��ي 
تر�ضيخ  �ضبيل  ع��ل��ى  �أك��ي��دة  خ��ط��وة  �ل��ع��ر�ق  يف 
�أن  على  �مل�ضرع  من  وحر�ص  �ل�ضتقاللية،  مبد�أ 
تخطوها  �لتي  و�لقر�ر�ت  �خلطو�ت  جميع  تكون 
�لرقابة  حتت  و�لتنفيذية  �لت�ضريعية  �ل�ضلطتان 

�لق�ضائية   ومن قبل جهة م�ضتقلة .
من  جت�ضيدها   ينبغي  �ل�ضتقاللية   تلك  ولتاأكيد 
مع  ين�ضجم  منهجيًا  �إع���د�دً�  �لق�ضاة  �إع��د�د  خ��الل 
هذ� �ملبد�أ ومع  ثقافة حقوق �لإن�ضان �لتي يوؤكدها 
�لعر�ق �جلديد ، ومن خالل عملية تطوير �لق�ضاء 
�لق�ضائي  �لنظام  تكييف   خ��الل  وم��ن  �ل��ع��ر�ق��ي، 
�لنظام  وم��ع   �لد�ضتور  مع  ين�ضجم  مبا  �لعر�قي 
و�لركيز  �ل��ع��ر�ق،  �إل��ي��ه  ي�ضعى  �ل��ذي  �ل��ف��ي��در�يل 
�لعملية  �لتطبيقات  يف  �ل�ضلطات  ف�ضل  مبد�أ  على 
و�ل�ضعي لن�ضر �لثقافة �لقانونية  يف �ملجتمع، من 
خالل منظمات �ملجتمع �ملدين و�لأحز�ب �لوطنية 
�ل�ضرطة  ورب���ط  وحمايتهم،  �لق�ضاة  وح�ضانة 

�لق�ضائية مبجل�ص �لق�ضاء �لأعلى. 
مهم  دور  �ل��ع��ر�ق  يف  �لأع��ل��ى  �لق�ضاء  وملجل�ص 
�لد�ضتور  ها  �أكد  �لتي  و�لقيم  �ملبادئ  تر�ضيخ  يف 
�لركائز  �إح��دى  باعتباره  �لقو�نني،  عليها  ون�ضت 
يف �حلياة �لد�ضتورية يف �لعر�ق، وعليه يقع عبء 
جت�ضيد معامل �لعد�لة و�حلر�ص على ح�ضن تطبيق 
�ختالف  على  �ملحاكم  ملتابعة  و�ل�ضعي  �لقانون، 
م��ن �جلهد يف  �مل��زي��د  وب��ذل  و�أن��و�ع��ه��ا،  درجاتها 
�إي�ضال  وت�ضهيل  �ملعرو�ضة  �لق�ضايا  �ضبيل �جناز 
ين�ضجم  مبا  �لعمل  وتطوير   ، �أ�ضحابه  �إىل  �حلق 
بالعنا�ضر  �لق�ضاء  ورف��د   ، �لر�هنة  �ملرحلة  م��ع 
�لعنا�ضر  ه��ذه  مثل  �ىل  �لق�ضاء  حلاجة  �لكفوءة 
من �جل رفع كفاءة �ملحاكم وك�ضب ثقة �ملو�طن يف 
�لعدل  و�إ�ضاعة  �حلقوق  وحماية  �لقانون  تطبيق 

باحليادية �لتي يتطلبها �لعمل �لق�ضائي . 

قبل  من  تر�ضيحه  حدود  تخطى  �نه  كما 
طبقا  ينوي  �لذي  �لكرد�ضتاين  �لتحالف 
تر�ضيحه  �ع����ادة  �مل��ت��اح��ة  للمعلومات 
دللت  �لم���ر  ل��ه��ذ�  �ن  و�ل��و�ق��ع  ثانية. 
�ضيا�ضية وفكرية هامة يف خ�ضم عملية 
�خللط �لقائمة لدينا بني ماهو ذ�تي وما 
هو مو�ضوعي وماهو �ضخ�ضي وما هو 

عام �و طني . 
للرجل  ف��اإن  �ل�ضخ�ضي  �مل�ضتوى  فعلى 
متاما  مو�ضوعية  وم����ربر�ت  �أ���ض��ب��اب��ًا 
ملن�ضب  تر�ضيحه  ع��دم  �أم���ر  م��ن  جتعل 
رئي�ص �جلمهورية م�ضالة ل حتتاج �إىل 

�ملزيد من �لنقا�ص �و �لتاأويل. 
برغم  يز�ل  ل  �ضيا�ضيًا  يتزعم حزبًا  فهو 
�لن  و�لثالثني  �لثامنة  �ن عمره تخطى 
بل   ، فقط  طالباين  مل�ضات  �إىل  بحاجة 
ل�ضيما  �ل��ق��وي��ة  ب�ضماته  �ىل  ب��ح��اج��ة 
�لوطني  )�لحت����اد  �حل���زب  مي��ر  عندما 
يت�ضور  هامة  مبنعطفات  �لكرد�ضتاين( 
�لكثرون �نها ، ومنهم خ�ضوم له باأنها 
، رمبا، تكون هذه �ملرة نهايته. غر �ن 
�نعطافة  ك��ل  �و  م��رة  ك��ل  يف  مايح�ضل 
ه��ام��ة �ن��ه ي��خ��رج ب�ضكل �ق���وى م��ن ذي 

�لتجربة  �لرجل وبعد هذه  �ن  كما  قبل. 
�ل�ضيا�ضية �لطويلة �لتي تربو على �ل� 60 
عاما بات يحتاج �ىل كتابة مذكر�ته �لتي 
�لفكرية  �ل���رثو�ت  �ح��دى  بالتاكيد  ه��ي 
للكرد  �و  �ضخ�ضيا  له  لي�ص  و�ل�ضيا�ضية 

بل ثروة وطنية عر�قية. 
تفرغًا  يتطلب  كهذ�  عمال  فان  وبالتاكيد 
ل�ضنو�ت  ت�ضتمر  قد  ومر�جعات  ووقتًا 

وهو مايجعله بحاجة ما�ضة �ىل ذلك. 
م�ضتوى  �ي  وع���ل���ى  �ل���رج���ل  �ن  ك��م��ا 
لنه  كان  مهما  من�ضب  �ي  �ىل  ليحتاج 
من  �ك��رث  ط��و�ل  �ملنا�ضب  ك��ل  يف  تنقل 
�ضتة عقود وعليه فان 4 �ضنو�ت جديدة 
له  مات�ضيف  بقدر  �ضيئا  ل��ه  ت�ضيف  ل��ن 

�ملزيد من �لعباء. 
م���ع ذل���ك ف���ان ط��ال��ب��اين ك���ان ول ي���ز�ل 
�لنقطة  ه��ذه  �ز�ء  �لو�ضوح  منتهى  يف 
�مل�ضوؤولية  يتحمل  �ن  وه��ي  �ملف�ضلية 
ثانية �و يتفرغ ل�ضوؤونه �خلا�ضة عندما 
�ك���د �ن���ه ل ي��ه��رب م��ن �مل�����ض��وؤول��ي��ة �ذ� 

مافر�ضت عليه. 
 .. وهو  هام  �ضوؤ�ل  طرح  من  لبد  وهنا 
�ىل �ي حد �ضتكون م�ضوؤولية �ل�ضنو�ت 

�ل�ضنو�ت  مع  مت�ضابهة  �لقادمة  �لرب��ع 
�مل��ا���ض��ي��ة؟ ف��ال�����ض��ن��و�ت �مل��ا���ض��ي��ة حتمل 
ف��ي��ه��ا ط��ال��ب��اين �مل�����ض��وؤول��ي��ة يف �ط���ار 
�ع�ضاء  ثالثة  من  مكون  رئا�ضة  جمل�ص 
�لنق�ص  ح��ق  �ع�����ض��ائ��ه  م��ن  ع�ضو  ل��ك��ل 
على  خمتلف  حكومة  �طار  يف  )�لفيتو( 
تو�ضيفها بني جمل�ص �لرئا�ضة وجمل�ص 
�ضياق  ويف  �ل��ن��و�ب  وجمل�ص  �ل���وزر�ء 
�ل�ضكالت  م��ن  �لكثر  �ضابتها  �ضر�كة 
وحدود  و�ل�ضلطة  �حلكم  مفهوم  ح��ول 
�ل�ضالحيات و�مل�ضاركة يف �ضنع �لقر�ر 
ما  ك��ث��ر�  �ل��ت��ي  �لق�ضايا  م��ن  و���ض��و�ه��ا 
كانت تنتقل �ىل و�ضائل �لعالم لتتحول 
يك�ضف  و�ع���الم���ي  �ضيا�ضي  ج���دل  �ىل 
ع��ن عمق �ل��ه��وة و�خل��الف��ات �ك��رث مما 
�لدميقر�طية  عن  للحديث  فر�ضة  يعطي 
و�ل�ضفافية وما �ىل ذلك من مفاهيم. يف 
�ضوء  ماتقدم  كيف ميكن �ن يكون �ضكل 
خالل  �ل�ضلطة  ت���د�ول  ومفهوم  �حل��ك��م 
�ربع  ومدتها  �لقادمة  �لربملانية  �ل��دورة 
�ضنو�ت �ي�ضا؟ وهل هناك جمل�ص رئا�ضة 
�لفيتو  وبالتايل  �لتو�فق  مببد�أ  حمكوم 
عليه  ين�ص  مثلما  للجمهورية  رئي�ص  �م 

�لرئا�ضة  جمل�ص  جتربة  )�ن  �لد�ضتور 
ل��دورة و�ح��دة و�لن ه��ذه �ل��دورة على 

و�ضك �لنتهاء(.. 
للجمهورية  رئ��ي�����ص  ه��ن��اك  ك���ان  و�ذ� 
نائبان  �م  و�ح��د  نائب  ل��ه  �ضيكون  فهل 
هناك  لن  �لفيتو  ح��ق  ه��ن��ا  )لمي��ل��ك��ان 

رئي�ضًا ل جمل�ص رئا�ضة(. 
للجمهورية  رئ��ي�����ص  ه��ن��اك  ك���ان  و�ذ� 
�لتو�فق  ملبد�أ  وفقا  �ختياره  �ضيتم  فهل 
�ل�ضتحقاق  ����ض��ا���ص  ع��ل��ى  �م  �ل��وط��ن��ي 
مبد�  �لن  تخطينا  و�ذ�  �لن��ت��خ��اب��ي؟ 
�لرئي�ص  �ختيار  يف  �لوطني(  )�لتو�فق 
مفهوم  �ىل  وذه��ب��ن��ا  �ل��ق��ادم��ة  ل���ل���دورة 
ذلك  �ضيتم  فهل  �لنتخابي  �ل�ضتحقاق 
�لكتل  بني  �بر�مها  يتم  �ضفقة  �ط��ار  يف 
منها  ي��ك��ون  بحيث  �ل��ربمل��ان  �لك���رب يف 
)�لك���رثي���ة �ل��ن��ي��اب��ي��ة( رئ��ي�����ص �ل����وزر�ء 
ذلك  ح�ضل  و�ذ�  �جلمهورية؟  ورئي�ص 
فماهي حدود �ضالحيات �لثنني؟ �لو�قع 
�ننا جند �ن طرح هذه �ل�ضئلة يعد �لن 
وهو  رئي�ص  ل�ضبب  مبكان  �لهمية  من 
�خفقت  �لد�ضتورية  �لتعديالت  جلنة  �ن 
ل�ضالحيات  مقنع  حل  �ىل  �لتو�ضل  يف 

رئي�ص �جلمهورية ورئي�ص �لوزر�ء. 
�لق�ضية  تتمكن من ح�ضم هذه  ولنها مل 
�لربملان  فقد قررت رفعها �ىل  �ل�ضكالية 
و�لوف����ق  �لف�����ض��ل  ك���ان  بينما  �ل���ق���ادم 
)�ضالحيات  �لق�ضية  ه���ذه  حت�ضم  �ن 
�لرئا�ضة( قبل كل �ضيء لن �آلية �نتخاب 
حد  �ىل  عليها  تعتمد  �ل��ق��ادم  �لرئي�ص 

كبر. 
دورة  م��ن  ينتظرنا  م��ا  ن��رب��ط  وع��ن��دم��ا 
برملانية جديدة فان كل �ملوؤ�ضر�ت تقول 
�لوطني  �لتو�فق  مالمح  �ن  �لن  حتى 
�لقول  ميكن  ب�ضيغة  لكن  عليها  غالبة 

معها �قل من حيث �ملحا�ض�ضة. 
�ل���ذي قد  �ل��وق��ت  �ن��ن��ا يف  وه���ذ� يعني 
يف  �خفقت  �لتي  �ملحا�ض�ضة  فيه  نغادر 
ومنها  و�مل��ل��ف��ات  �لق�ضايا  م��ن  �ل��ع��دي��د 
�لقو�نني  و�ق����ر�ر  �لوطنية  �مل�ضاحلة 
و�لنتهاء من �مل�ضاكل �ملطروحة للنقا�ص 
 140 و�مل��ادة  كركوك  ق�ضية  مثال  ومنها 
و�خل���الف���ات ب��ني �حل��ك��وم��ة �لحت��ادي��ة 
مبد�أ  نغادر  لن  فاأننا  كرد�ضتان،  و�قليم 
�ضنحتاجه  �ل���ذي  �ل��وط��ن��ي(  )�ل��ت��و�ف��ق 
تغرت  �ذ�  ل�ضيما  �ملقبلة  للفرة  بقوة 

قوى  بظهور  �ضو�ء  �ل�ضيا�ضية  �خلارطة 
�و  �لطائفية  �لكتل  بتفكك  �ضو�ء  جديدة 
ت�ضظي بع�ضها �و بروز تيار�ت �و قوى 
�كرث دميقر�طية وليرب�لية و�قل طائفية 

ومذهبية ومناطقية. 
�حلكم  ل�ضكل  �لعامة  �ملالمح  �ن  �ضحيح 
�لدولة  ب��ن��اء  يف  �ل��ت��و�ز�ن��ات  وطبيعة 
وموؤ�ض�ضاتها �و توزيع �ملنا�ضب و�لدو�ر 
�لبع�ص  �ن يتغر مثلما يرى  له  لميكن 
لن �ملجتمع �لعر�قي لميكن �ل �ن يقوم 
ع��ل��ى ����ض��ا���ص �ل���ت���و�زن و�مل���و�زن���ة بني 
�ل�ضيعة  �لعرب  وهم  �لرئي�ضية  مكوناته 
فاننا  ولذلك  و�لك���ر�د.  �ل�ضنة  و�لعرب 
ويف �ضوء هذه �ملعادلة �لطبيعية لميكن 
�لعليا  �ل�ضيادية  �ملنا�ضب  نت�ضور  �ن 
)�جلمهورية  �لثالث  �لرئا�ضات  وخا�ضة 
، و�ل���وزر�ء، و�ل��ربمل��ان( ميكن �ن تد�ر 
وحتى لعدة دور�ت برملانية قادمة بغر 
يفرق  ما  �ن  �ل  كردي و�ضيعي و�ضني!! 
هذه �ل�ضيغة �ن �ملحا�ض�ضة يجري فيها 
�لتوزيع وفق �ضياقات �خرى تعمل على 
تكري�ص هذ� �ملبد� يف كل مفا�ضل �لدولة 

وموؤ�ض�ضاتها. 

نف�ضه  يطرح  �ل��ذي  �حلا�ضم  �ل�ضوؤ�ل  �ن 
هنا هو .. من هو �لف�ضل لعبور مرحلة 
عربنا  مثلما  �لقادمة  �لوطني  �لتو�فق 
�ملحا�ض�ضة باقل �خل�ضائر؟ كل �ملوؤ�ضر�ت 
تقول �ن �لرجل �لن�ضب للمرحلة �ملقبلة 

هو �لرئي�ص جالل طالباين.. 
�ضخ�ضيا  ه��و  ق��ال��ه  م��ا  �ىل  ع��دن��ا  و�ذ� 
���ض��و�ء يف �ل��ل��ق��اء �لخ���ر �ل���ذي �جري 
�ن  ما�ضبق  �و  )�حلرية(  قناة  على  معه 
�لو�ضط(  )�ل�ضرق  ل�ضحيفة  به  حت��دث 
�و غرها من و�ضائل �لعالم فانه عندما 
حزبه  ق��ادة  �بلغ  للرئا�ضة  تر�ضيحه  مت 
بانه �ضوف يخلع �لبزة �لكردية ويلب�ص 
دللته  له  �لكالم  وه��ذ�  �لعر�قية.  �لبزة 
�لهامة لي�ص لن رئي�ص �جلمهورية لبد 
�حلار�ص  بو�ضفه  للجميع  �با  يكون  �ن 
رئي�ص  من�ضب  لن  ب��ل  �لد�ضتور  على 
�لول  �ملن�ضب  رمزيا  وهو  �جلمهورية 
للمرة  �لك���ر�د  عليه  يح�ضل  �ل��دول��ة  يف 
�لوىل يف تاريخ �لعر�ق. لذلك كان لبد 
ماهو  ل�ضالح  �جل��زئ��ي��ة  �لت�ضحية  م��ن 

كلي. 
فطالباين رمبا كان يدرك �نه عندما ياأتي 
�ىل بغد�د رئي�ضا �ضوف ين�ضى �لكثرون 
و�لعهود  �لنظمة  به  يدينون  كانو�  ما 
ت�ضطهد  كانت  �لتي  �ملا�ضية  �لعر�قية 
�لكر�د ولتعطيهم �ل �ملنا�ضب و�لدو�ر 
�لمتياز�ت  �لثانوية وتبد�أ �حلديث عن 
)�لق�ضية  ع���ن  �ل��ت��خ��ل��ي  ح��ت��ى  ورمب�����ا 
�لذي  طالباين  فان  ذلك  مع  �لكردية(!!. 
من  �لكردية  باللغة  حتدث  من  �ول  كان 
يعرف  ك���ان  �مل��ت��ح��دة  �لمم  م��ن��رب  ع��ل��ى 

مايريد وما ينتظره. 
ماينتظر  �ن  نقول  وللم�ضتقبل  و�ليوم 

طالباين �كرث مما فات. 
�لرغبة  بني  �ملفا�ضلة  م�ضاألة  فان  وعليه 
�حلزب  ل�����ض��وؤون  بالتفرغ  �ل�ضخ�ضية 
و�ل������ض�����رة و�مل�����ذك�����ر�ت وب�����ني حتمل 
�مل�ضوؤولية ثانية فاننا نت�ضور �نه لي�ص 
للمطالب  يذعن  �ن  �ضوى  طالباين  �م��ام 
�مل�ضوؤولية  لتحمل  للعودة  تدعوه  �لتي 
�ضوف  �لتي  �لقادمة  �ملرحلة  )مللمة(  لن 
بني  �ل��ع��ر�ق  ت��اري��خ  يف  مف�ضلية  تكون 
�لتو�فق  وب��ن��اء  �ملحا�ض�ضة  م��غ��ادرة 
�لوطني �ل�ضحيح تتطلب رجال مب�ضتوى 
وخ��ربة وم��رون��ة وح��زم طالباين وهو 
م��اي��ت��وج��ب ع��ل��ى �ل��ق��وى �لخ����رى �خذ 
وهي  �لعتبار  بنظر  �ملقبلة  �ملتغر�ت 
حا�ضمة  �لرج��ح  على  �ضتكون  متغر�ت 
�لوطنية  للم�ضوؤولية  �در�ك���ا  وتتطلب 
�و  قومي  �و  حزبي  ماهو  تتعدى  �لتي 

مذهبي.     

Opinions & Ideas�آر�ء و�أفكار

ترحب �آر�ء و�فكار مبقالت �لكتاب وفق �ل�ضو�بط �لآتية:
1 � يذكر ��ضم �لكاتب كامال ورقم هاتفه وبلد �لقامة .

2 � تر�ضل �ملقالت على �لربيد �للكروين �خلا�ص بال�ضفحة:
3. ل تزيد �ملادة على 700 كلمة.
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ــدة ــري اجل نــظــر  ــة  ــه وج مـــع  ــرورة  ــس ــ� ــال ب التــتــفــق  وقـــد   ، كــتــابــهــا  نــظــر  وجـــهـــات  عـــن  تــعــر  الــ�ــســفــحــة  يف  ــــــواردة  ال االآراء 

حمزة م�سطفى

زهري كاظم عبود 

�لوطني و�ل��ه��ّم  �ل�صخ�صية  �لرغبة  ب��ن  ط��ال��ب��اين..  ج��ال 

����ص��ت��ق��ال��ي��ة �ل��ق�����ص��اء �ل��ع��ر�ق��ي يف �ل��د���ص��ت��ور  م���ن رك���ائ���ز دول����ة �ل��ق��ان��ون 

تحمل المسؤولية

حيادية القضاء

للمرة الثانية يعرب الرئي�س جالل طالباين 
عن عدم رغبته ال�سخ�سية للرت�سيح لدورة 

رئا�سية جديدة، اال انه وللمرة الثانية اكد انه 
�سيتخلى عن هذه الرغبة ال�سخ�سية وي�ستجيب 
لطلب الكتل واملكونات والقوى الوطنية يف حال 

رغبت هي ولي�س هو يف ان يتحمل امل�سوؤولية 
ثانية لدورة رئا�سية جديدة من اربع �سنوات 

طبقا للد�ستور العراقي. ويالحظ هنا ان 
الرئي�س طالباين مل يقل مثال ان اأمر تر�سيحه 

مرهون للتحالف الكرد�ستاين او حتى حلزبه 
االحتاد الوطني الكرد�ستاين بل ذهب ابعد من 

ذلك بكثري عندما اعتر امر قبوله بتحمل 
امل�سوؤولية م�سروطًا برغبة مكونات ال�سعب 

العراقي ال رغبته ال�سخ�سية.


