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إثر تعلیق محاكم البالد اعمالھا

بغداد – الصباح الجدید: 
حذرت الرئاسات الثالث امس الثالثاء، من مغبة استمرار االزمة السیاسیة التي راحت تخنق البالد بعد ان عصفت بھا ردحا من الزمن، وفیما

اتفقت جمیعھا على ضرورة التھدئة والجلوس الى طاولة حوار وطني، عدت ان تعطیل المؤسسة القضائیة، یعرض البالد الى مخاطر
حقیقیة، وبما قد یتسبب في خسارة االعتراف الدولي بمجمل العملیة السیاسیة فیھا. 

ودفعت التطورات الحادة في االحداث التي شھدتھا البالد یوم امس، جراء تعلیق عمل المؤسسة القضائیة إثر اعتصام أنصار «التیار
الصدري» أمام مبنى مجلس القضاء األعلى في المنطقة الخضراء، رئیس الوزراء مصطفى الكاظمي، إلى قطع زیارتھ إلى مصر، والعودة

إلى البالد، محذراً من تعطیل عمل القضاء. 
وكان بدأ أنصار «التیار الصدري» امس مرحلة جدیدة من التصعید باعتصاماتھم أمام مبنى القضاء، مطالبین بحل مجلس النواب وعدم

تسیس المؤسسة القضائیة وإصالح القضاء، األمر الذي دفع بمجلس القضاء، بعد ساعة من اعتصامات الصدریین، الى تعلیق عملھ والمحاكم
التابعة لھ، والمحكمة االتحادیة العلیا، احتجاجاً على التصرفات غیر الدستوریة، محّمالً الحكومة و»التیار الصدري» مسؤولیة النتائج

المترتبة عن ذلك، مؤكدا أنھ تلقى رسائل تھدید للضغط على المحكمة. 
وعقب اعالن مجلس القضاء تعلیق اعمالھ، أعرب رئیس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، عن أسفھ لما وصل إلیھ الوضع في البلد. وقال
في تغریدة لھ: «اشتركنا في انتخابات نھایة العام الماضي بعد احتجاجات شعبیة طالبت بتغییر الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة، كان بھدف
إصالح األوضاع، وإعطاء مساحة للقوى الناشئة في المشاركة السیاسیة، وأن تأخذ دورھا في صناعة القرار السیاسي داخل مجلس النواب،
وإضافة استقرار للعمل السیاسي، وإجراء إصالحات حقیقیة عبر المؤسسات الدستوریة»، معرباً عن أسفھ «لما وصلنا إلیھ الیوم من تراجع

ا كنَّا علیھ سابقاً، من خالل تعطیل المؤسسات الدستوریة».  أكثر ِممَّ
وأشار إلى أن «مجلس نواب معطل، مجلس قضاء معطل، حكومة تسییر أعمال»، مضیفاً «یجب أن نحتكم جمیعاً إلى الدستور، وأن نكون

على قدر المسؤولیة لنخرج البلد من ھذه األزمة الخانقة التي تتجھ نحو غیاب الشرعیة، وقد تؤدي إلى عدم اعتراف دولي بكامل العملیة
السیاسیة وھیكلیة الدولة ومخرجاتھا». 

وتابع قائالً «ندعم التظاھرات وفق السیاقات القانونیة والدستوریة، وبما یحفظ الدولة ومؤسساتھا ویحمي وجودھا، ولكن ال ینبغي أن تكون
خصومتنا مع القضاء الذي نحتكم إلیھ جمیعاً إذا اختصمنا». 

وبدوره أكد رئیس الجمھوریة برھم صالح امسالثالثاء، أن تطورات األحداث في العراق تستدعي من الجمیع التزام التھدئة وتغلیب لغة
الحوار، وضمان عدم انزالقھا نحو متاھات مجھولة وخطیرة یكون الجمیع خاسراً فیھا، وتفتح الباب أمام الُمتربصین الستغالل كل ثغرة

ومشكلة داخل العراق. 
وأشار برھم صالح في بیان صحفي إلى أن التظاھر السلمي والتعبیر عن الرأي حق مكفول دستوریاً، ولكن تعطیل عمل المؤسسة القضائیة
أمر خطیر یھدد البلد وینبغي العمل على حمایة المؤسسة القضائیة وھیبتھا واستقاللھا، وأن یكون التعامل مع المطالب وفق األطر القانونیة

والدستوریة. 
ولفت إلى أن العراق یمر بظرف دقیق یستوجب توحید الصف والحفاظ على المسار الدیمقراطي السلمي الذي ضحى من أجلھ الشعب

العراقي، وال ینبغي التفریط بھا بأي ثمن، والعمل على تجنّب أي تصعید قد یمس السلم واألمن المجتمعیین. 
ومن جانبھ أشار رئیس الوزراء مصطفى الكاظمي الذي قطع مشاركتھ في أعمال القمة الخماسیة بمصر، عائداً إلى بغداد، الى خطورة

تعطیل المؤسسة القضائیة وقال بیان لمكتبھ: «الكاظمي عد تعطیل عمل المؤسسة القضائیة یعرض البلد إلى مخاطر حقیقیة»، مؤكداً أن
«حق التظاھر مكفول وفق الدستور، مع ضرورة احترام مؤسسات الدولة لالستمرار بأعمالھا في خدمة الشعب». 

ودعا «جمیع القوى السیاسیة إلى التھدئة، واستثمار فرصة الحوار الوطني للخروج بالبلد من أزمتھ الحالیة»، مطالباً بـ»اجتماع فوري
لقیادات القوى السیاسیة من أجل تفعیل إجراءات الحوار الوطني، ونزع فتیل األزمة». 

في السیاق، دعت بعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق «یونامي» امس إلى احترام مؤسسات الدولة العراقیة مع ضمان حق االحتجاج السلمي. 
وذكرت البعثة في تغریدة على موقع (تویتر) أن «الحق في االحتجاج السلمي عنصر أساسي من عناصر الدیمقراطیة وال یقل أھمیة عن ذلك

لة ال ات ا ت ا ت ال تثال اال ل التأك

األخبار في صور

تابعونا على صفحة الفیس بوك

تواصل معنا عبر تویتر

األخبار العاجلة



http://www.newsabah.com/
http://newsabah.com/welcom-to-adabfan
http://www.newsabah.com/%D8%A3%D8%AA%D8%B5%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://www.facebook.com/newsabah
https://twitter.com/AssabahAljadeed
http://www.newsabah.com/feed
https://www.google.com/+AlsabahAljadeed
https://www.youtube.com/channel/UCUT7xPNEGvpB1gEYMM0d9sQ
http://alsabah-aljadeed.blogspot.com/
http://newsabah.com/
http://www.newsabah.com/
http://newsabah.com/newspaper/category/latest
http://newsabah.com/newspaper/category/iraq-news
http://newsabah.com/newspaper/category/international
http://newsabah.com/newspaper/category/economy
http://newsabah.com/newspaper/category/iraq-news/reports
http://newsabah.com/newspaper/category/culture
http://newsabah.com/newspaper/category/opinions
http://newsabah.com/newspaper/category/extension
http://newsabah.com/newspaper/category/sport
http://newsabah.com/newspaper/category/entertainment
http://newsabah.com/newspaper/category/caricature
http://newsabah.com/newspaper/category/last-page
http://newsabah.com/newspaper/category/ads
http://newsabah.com/newspaper/258532
http://newsabah.com/newspaper/author/mahmood
http://newsabah.com/newspaper/category/latest
http://newsabah.com/newspaper/category/iraq-news
http://newsabah.com/newspaper/category/latest
http://newsabah.com/
https://www.facebook.com/newsabah/
https://www.facebook.com/newsabah/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?app_id=776730922422337&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnewsabah%2F&display=popup&ref=plugin&src=page
https://www.facebook.com/newsabah/
https://twitter.com/AssabahAljadeed?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3AAssabahAljadeed%7Ctwcon%5Es2
https://twitter.com/AssabahAljadeed?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3AAssabahAljadeed%7Ctwcon%5Es2
https://twitter.com/AssabahAljadeed/status/1447963148829569024?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3AAssabahAljadeed%7Ctwcon%5Es1_c12
https://t.co/ajSQkFbgk5?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3AAssabahAljadeed%7Ctwcon%5Es1_c14
https://twitter.com/AssabahAljadeed/status/1447958854084464640?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3AAssabahAljadeed%7Ctwcon%5Es1_c12
https://twitter.com/AssabahAljadeed/status/1447954592071880706?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3AAssabahAljadeed%7Ctwcon%5Es1_c12
https://twitter.com/AssabahAljadeed/status/1443098954405720073?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Eembeddedtimeline%7Ctwterm%5Escreen-name%3AAssabahAljadeed%7Ctwcon%5Es1_c12
http://newsabah.com/newspaper/8045
http://newsabah.com/newspaper/11055
http://newsabah.com/newspaper/125253
http://newsabah.com/newspaper/252403
http://newsabah.com/newspaper/112288
http://newsabah.com/newspaper/240724
http://newsabah.com/newspaper/190790
http://newsabah.com/newspaper/127943


2022/08/27 14:51 الرئاسات الثالث تحذر من تعطیل القضاء وتخشى خسارة االعتراف الدولي بشرعیة العملیة السیاسیة – جریدة الصباح الجدید

newsabah.com/newspaper/258479 2/2

e

إحدى عشرة غصة أسعار النفط تتجاوز المائة دوالر للبرمیل مجددا بعد ترجیحات بخفض انتاج اوبك

التعلیقات مغلقة

التأكید على االمتثال الدستوري واحترام مؤسسات الدولة». 
وأضافت أنھ یجب ان تعمل مؤسسات الدولة دون عوائق لخدمة الشعب العراقي بما في ذلك مجلس القضاء األعلى.
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