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 هذا من العليا الدينية املرجعية موقف عن الكرام املواطنني من الكثري يسأل النيابية االنتخابات موعد اقرتاب مع  
  :ثالثة أمور بيان ينبغي الصدد وبهذا املهم، السياسي احلدث

النظام االستبدادي السابق يف ان حيّل مكانه نظاٌم يعتمد التعددية لقد سعت املرجعية الدينية منذ سقوط  -١
السياسية والتداول السلمي للسلطة عرب الرجوع اىل صناديق االقرتاع، يف انتخابات دورية حّرة ونزيهة، وذلك اميانًا 

حلرية والكرامة وحيظى منها بانه ال بديل عن سلوك هذا املسار يف حكم البلد إن اريد له مستقبل ينعم فيه الشعب با
  بالتقدم واالزدهار، وحيافظ فيه على قيمه االصيلة ومصاحله العليا.

ومن هنا أصّرت املرجعية الدينية على سلطة االحتالل ومنظمة االمم املتحدة باإلسراع يف اجراء االنتخابات العامة  
تيار ممثليهم املخوَّلني بكتابة الدستور الدائم إلتاحة الفرصة امام العراقيني لتقرير مستقبلهم بأنفسهم، من خالل اخ

  وتعيني اعضاء احلكومة العراقية.
واليوم وبعد مرور مخسة عشر عامًا على ذلك التاريخ ال تزال املرجعية الدينية عند رأيها من ان سلوك هذا املسار  

نه ال بد من تفادي الوقوع يف مهالك ُيشّكل ـ من حيث املبدأ ـ اخليار الصحيح واملناسب حلاضر البلد ومستقبله، وا
 احلكم الفردي والنظام االستبدادي حتت أي ذريعة او عنوان.

ولكن من الواضح ان املسار االنتخابي ال يؤدي اىل نتائج مرضية اال مع توفر عدة شروط، منها: أن يكون القانون  
يها.  ومنها: أن تتنافس القوائم االنتخابية االنتخابي عاداًل يرعى حرمة اصوات الناخبني وال يسمح بااللتفاف عل

على برامج اقتصادية وتعليمية وخدمية قابلة للتنفيذ بعيدًا عن الشخصنة والشحن القومي او الطائفي واملزايدات 
االعالمية. ومنها: أن ُيمنع التدخل اخلارجي يف أمر االنتخابات سواء بالدعم املالي أو غريه، وُتشّدد العقوبة على 

. ومنها: وعي الناخبني لقيمة اصواتهم ودورها املهم يف رسم مستقبل البلد فال مينحونها ألناس غري مؤهلني ذلك
  ازاء مثن خبس وال اّتباعًا لألهواء والعواطف او رعايًة للمصاحل الشخصية او النزعات الَقبلية او حنوها.

اضية ـ من سوء استغالل السلطة من قبل كثري ٍ ممن ومن املؤكد ان االخفاقات اليت رافقت التجارب االنتخابية امل 
انتخبوا او تسّنموا املناصب العليا يف احلكومة، ومساهمتهم يف نشر الفساد وتضييع املال العام بصورة غري مسبوقة، 

 –ه ومتييز أنفسهم برواتب وخمصصات كبرية، وفشلهم يف اداء واجباتهم يف خدمة الشعب وتوفري احلياة الكرمية ألبنائ
 تلك اجراء عند ـ متفاوتة بدرجات ولو ـ الالزمة الشروط من العديد تطبيق لعدم طبيعية نتيجة اال تكن مل

 بإمكانية قائمًا االمل يبقى ولكن أيضًا، احلالية االنتخابات يف ـ بأخرى او بصورة ـ يالحظ ما وهو االنتخابات،



 واستخدام البلد هذا ابناء من الغيارى جهود رتضاف خالل من الدولة مؤسسات وإصالح احلكم مسار تصحيح
 .لذلك املتاحة القانونية االساليب سائر

 مبمارسة ُيلزمه ما هناك وليس القانونية، الشروط فيه تتوفر مواطن لكل حق االنتخابات هذه يف املشاركة ان -٢ 
 عن ختليه ان اىل يلتفت ان ينبغي نعم ، وبلده لشعبه العليا املصلحة مقتضيات من به هو يقتنع ما اال احلق هذا

 عن جدًا بعيدين يكونون وقد الربملانية باملقاعد منتخبيهم فوز يف لآلخرين اضافية فرصة مينح االنتخابي حقه ممارسة
 كل على عنه مسؤول وهو وحده له مرتوكًا عدمها او املشاركة قرار يبقى النهاية يف ولكن ووطنه، ألهله تطلعاته
 .ابنائه ومستقبل البلد مصاحل على بالغ ٍ وحرص ٍ تام وعي عن يتخذه نأ فينبغي تقدير،

 االنتخابية، القوائم كافة ومن املرشحني مجيع من واحدة مسافة على وقوفها تؤكد العليا الدينية املرجعية ان -٣ 
 عليه تستقر وما الناخبني لقناعة مرتوك كله فاألمر االطالق، على قائمة أو جهة أو شخص أّي تساند ال أنها مبعنى

 املرجعية عنوان باستغالل جهة او شخص ألي السماح عدم الضروري ومن والتمحيص، الفحص بعد آراؤهم
 كل فالعربة انتخابية، مكاسب على للحصول العراقيني نفوس يف خاصة مبكانة حيظى آخر عنوان أّي أو الدينية
 القانون، سلطة واحرتام االجنبية، االجندات عن واالبتعاد واملبادئ، بالقيم وااللتزام والنزاهة، بالكفاءة العربة

 األزمات حلّل واقعي برنامج تنفيذ على والقدرة املواطنني، وخدمة الوطن انقاذ سبيل يف للتضحية واالستعداد
 . طوال سنوات منذ املتفاقمة واملشاكل

 كان من سيما وال ـ قوائمهم ورؤساء حنيللمرش العملية املسرية على االطالع هو ذلك من التأكد اىل والطريق   
 من والفاسدين، الفاشلني من املخادعني ِشباك يف الوقوع لتفادي ـ السابقة الدورات يف املسؤولية مواقع يف منهم

 .    غريهم أو اجملرّ بني
 أرحم وهو كذل ولّي انه العباد وصالح البالد خري فيه ما اىل اجلميع بأيدي يأخذ أن القدير العلي اهلل نسأل
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