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 مستشار الكاظمي: ال تغيير لموعد االنتخابات ونعمل على منع التزوير

 جريدة الصباح

نفى مستشار رئيس الوزراء لشؤون االنتخابات عبد الحسين الهنداوي تغيير موعد إجرائها، بينما كشف عن اتخاذ 

 .االنتخابيةإجراءات لمنع التزوير الذي قد يحصل في العملية 

وقال الهنداوي  لـ "واع" : ان "هناك تأكيدا على الموعد المحدد السادس من حزيران المقبل"، مشيرا الى ان "جميع 

 اإلجراءات تسير بهذا االتجاه".

واضاف ان "كل عملية انتخابية تتخللها بعض المخاطر، اال انه باإلمكان تذليل جميع الصعوبات"، الفتا الى ان 

 "مفوضية االنتخابات تعمل بشكل جيد من اجل إنجاز سجل الناخبين البايومتري، وجدولة العملية االنتخابية المقبلة".

وبتصاعد وسيزداد من ناحية العدد والنوع مع مرور الوقت"، واشار الى ان "فريق األمم المتحدة يعمل بشكل حثيث 

 منوها بان "الدستور يعطي لكل مواطن حق التصويت والمشاركة باالقتراع سواء كان في الداخل او الخارج".

من جانبها اوضحت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، في بيان ان "الحكومة ارسلت قانون تمويل 

مليون دينار من  933ملياراً و 399مليار دينار يمول منه  923ات للبرلمان للموافقة بالتصويت على االنتخاب

 لحساب مفوضية االنتخابات". 2333الرصيد المدور لموازنة 

مليون دينار" مؤكدة  033ملياراً و 331واضافت ان "وزير المالية يخول صالحية االقتراض لتمويل المبلغ المتبقي 

، وال داعي للذهاب إلى اقتراض 2323ة المالية ترى أنه يمكن للحكومة تضمين هذه المبالغ ضمن موازنة ان "اللجن

 ثالث جديد".

 

 

الوصاية االقليمية مفخرة و عنوانا لالستقواء على تيارات فكرية و سياسية و قبلها شعب بأكمله، يواجه تهديدا وجوديا 

، فخالل مائة سنة ُكتب اكثر من دستور، و ُشرع اكثر من 3323قد يكون هو االخطر منذ قيام الحكم الدستوري سنة 

ا اكثر من مرة محدثة هزات عنيفة بمجتمع عليها رعايته، ال تصديره ليكون قانون داخلي، و تبدلت الدولة وهويته

 .الجئا او متطرفا او معدما

ان المزاجية السياسية ان لم تعرف حدودها وفق مبدأ انتهاء الحرية عند بدء حرية االخر، فعليها ان تتوقع كل ردود 

الرد اعنف بحيث تزال من الواقع لتذهب الى صفحات الفعل التي قد ال تنبهها لتعود الى محلها فحسب بل قد يكون 

 .”كانت هناك سلطة” التاريخ فيقال عنها

البديل المستقر للعراق هو القانون، الذي كان اجدادنا اول من نحتوه ليسبقوا االخرين بمعرفتهم ان للعدالة مكانتها 

 سر االحفاد افضل ارثهم؟االساس في اقامة و استقرار االنسان خليفة في االرض، افهل يجوز ان يك

بين بغداد و اربيل مسافة ال تزيد عن بضع مئات كيلومترات، كانت تشهد قبال حروبا و هدنات، راح فيها االلوف 

فقط ألن اكثر من حاكم اراد قولبة شعب بحسب مزاجه، فتارة النه عسكري توهم ان الكل جنود يقودهم حيث يشاء، 

ب ان يكون منتميا له يغذيهم بعقائده ليكون هو رمزا في مشروع لم يتالش بل و اخرى سياسي، وان شعبا بكامله يج

تالشت الزعامة النها ليس حقيقة، ومرة يعود سيف العقوبات االقتصادية و مصادرة منابر الحديث لتكرار نفس 

قُْل َهْل ” أ قول هللا تعالىاالبجدية السياسية للنظام السابق و لكن بتلفظ من شفاه تدعي انها ابنة دين هللا كأنها لم تقر

و اكثرها الما في  ؟؟ْحِسنُوَن ُصْنعًانَُنبِِّئُُكْم بِاأْلَْخَسِريَن أَْعَمااًل الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُهْم فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َوُهْم َيْحَسبُوَن أَنَُّهْم يُ 

 .النفس، ان يجري الحفاظ على العداء للتربح االنتخابي

ان من يريد ان تقديم البديل المفيد للشعب، بمقدوره ذلك، وان كان صعبا لكنه ليس مستحيال، ذلك  عن دراية اكتب،

ان ازالة اثار اخطاء قرابة السبعة عشر عاما لوحدها ليست هينة، فاالخذ بالقانون و االفادة من العقل السياسي المنتج 

 .تأزيمالمدرك للتوازن كفيالن بتجربة تقدم االفضل من خيار دوام ال

 

 

 


