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في اي دولـة مـحــتـرمـة يـسـتـطـيع
ـواطن ان يـرتب حــيـاته ويـبـني ا
احالمه بـالـتـوافق والـتـماشي مع
خططه البسيـطة للعيش كمواطن
ـتـاحـة  مـحـتـرم وفـق الـظـروف ا
ويـضـبط هــذه اخلـطط مـجـمـوعـة
عوامـل ذاتيـة ومـوضـوعيـة تـكـبر
وتـــنــــمـــو بــــاجلـــد واالجــــتـــهـــاد
ـثــابـرة والـتـطــلع نـحـو الـرقي وا
والــتــرقـــيــة والــتــرفــيع في فــورة
الـعــمـر وزهـرة الـشـبـاب لـتـخـتـتم
عجـلـة احليـاة دورتـها الـوظـيفـية
احملـتـومة عـنـد الـطـريق الـنـهائي
واالحالـة على التـقاعد حـيث يبلغ

االنسان من العمر عتيا.
وخـيـر مــا يـضـبط مـسـيـرة حـيـاة
ـوظف الــبـسـيط بـعـد ـواطن وا ا
ـشــروع في جــهــده واجــتــهــاده ا
مـــخــتــلف مــســـارات حــيــاته هــو
الــقـــانــون  الـــذي كــان لـــلــعــراق
الــريــادة والــســبـق في تــشــريــعه
لــيــتــحــول الى مــصــدر مــفــاخـرة
وتـباهي في انـنا بـلد احلـضارات
واول الـتـشــريـعــات الـقـانــونـيـة 
فترض ان تكون بالد وعليه من ا
مــا بـــ الــنـــهــريـن في الــعـــصــر
ــتـقــدمـة احلــالي من اول الـدول ا
في تــشـريع وتـنـفــيـذ الـقـانـون او
عــلى االقـل احــتــرام احلــد االدنى
ـــرعـــيـــة وعـــدم من الـــقــــوانـــ ا
مـخــالـفــتـهــا لـوجـود جــور وظـلم

واضح!.
في مرحـلة مـا بعـد االحتالل عقب
2003 وعــلى مــدار الــســنــ كـان
شعـار حقوق ذوي الـشهداء ـ وما

رفوعة يزال من ابرز الشعارات ا
واكـثـرهــا فـاعـلــيـة في اســتـمـالـة
عـواطف اسر الـشـهداء والـضحك
عــلــيــهم بــهــدف احلــصــول عــلى
تـأيـيدهم سـواء في انـتخـابات ام
في تـــــظـــــاهـــــرات ام في ضـــــغط
شــعـبـي عـام ام لــتــحــقــيق مـآرب
ســيــاســـيــة ام مــصــالـح فــئــويــة
وطــائـفـيــة وعـرقـيــة وغـيـرهـا من
االطــمــاع  في حــ ان حــقــيــقـة
االمر ان ذوي الـشهداء مـا يزالوا
مظلومـ ولم حتقق حكومات ما
بـعد االحـتالل اي مكـاسب تتالءم
مع حجم التضـحيات التي قدمت
على مذبـح الدكتاتـور وما بعده 
قـابل حتـقـقت مـكاسب بـينـمـا بـا
ماليـة طائلة ومـهولة للمـتسلط
واسـرهم واقــربـائـهم ومــا مـلـكت
ـانهم لم يكـونوا ليـحلمـوا بها ا
قـط  حــتـى ان بـــعـــضــهـم تـــبــوأ
مــنـاصب ووظــائف حــكـومــيـة لم
يـكن يــتـجــرأ ان يـفــكـر فــيـهـا وال

حتى في االحالم!.
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واطن قـابل تبـددت احالم ا في ا
ــواطن ــوظف الــبــســـيط  فــا وا
والســـيـــمـــا مـن ذوي الـــشـــهـــداء
ــصــادق عــلــيـهـم من مــؤســسـة ا
الــشـهـداء شـعـر بــسـعـادة كـبـيـرة
ؤسسة رقم حينما طـالع قانون ا
( (2لـــــســــنــــة  2016وهــــو يــــرى
ميزات تلو االخرى تتالحق في ا
ـــذكـــور (حق مـــواد الـــقـــانــــون ا
الـــتـــعـــيـــ  بـــاج اشــبـه بـــعــدم
التـعرض لـغرض فـرض االحترام

والســيــمــا عـنــد مــراجــعــة دوائـر
الدولة  تكفل تكاليف الدراسة او
نــسـبـة مـنـهــا سـواء حـكـومـيـة ام
اهــلــيــة  االعــفــاء من الــضــرائب
رة واحدة  حق لتركة الـشهيد و
اكـمـال الـدراسـة  احلـصـول عـلى
ــيـز او قــطـعــة ارض في مــكـان 
منح مبلغ  82مليـون دينار السرة
الـشـهـيد ..... الخ) طـبـعـا اغـلـبـها
غير مطبق على اسر الشهداء من
ن ال حزب لهم الناس البسطاء 
وال ســـــنـــــد وال واســـــطـــــة  امــــا
بــعــضـــهم فــقــد اثـــروا وطــبــقــوا

القانون وتطابق معهم.
هنـا يحق الـتساؤل  هل الـقانون
الـذي هو عـبارة عن مـجمـوعة من
ـلـزمة الـقـواعد الـعـامـة اجملـردة ا
واجب تـطـبيـقـها عـلى اجلـميع ام
انه يشمل انـاسا من دون اخرين?
وهل الــــقـــانــــون هـــو نــــصـــوص
واضـــحـــة وصـــريــــحـــة ال تـــقـــبل
الـتــأويل واالجـتـهــاد ام ان هـنـاك
قانونـا ظاهرا واخر مـبطنا? وهل
الـتعلـيمـات الصـادرة من اجلهات
احلـكـومــيـة بـامــكـانـهــا ان تـلـغي

القوان وجتمدها?.
وازنة لنعطي امثلة  في قانون ا
ادة العامـة لسنة 2018 ورد في ا
ـالـيـة 53 مـا نـصه (الـزام وزارة ا
ـانعة والـوزارات االخرى بـعدم 
نــقل ذوي الــشـهــداء والــسـجــنـاء
ــفـقـودين لــلـشـرائـح كـافـة بـ وا
دوائر ووزارات الدولة وفق البند
ــادة 17 مـن قــانــون رابــعـــا من ا
مـؤسـســة الـشـهـداء رقم 2 لـسـنـة

.... 2016الـخ)  ولـــنـــطــــالع نص
ـــــذكـــــورة فـي قـــــانــــون ـــــادة ا ا
ــؤســســـة حــيـث تــقـــول (تــلــزم ا
رتبطة الوزارات واجلهات غـير ا
شمول باحكام بوزارة على نقل ا
هـــــذا الـــــقــــانـــــون ـ بــــالـــــدرجــــة
ـالـي ـ وحـسب والــتــخــصـيـص ا
اخلــبـرة واالخــتـصــاص لـلـوزارة
التي يـرغب االنتقـال اليهـا وتلزم
ــالــيــة بــاجــراء عــمــلــيــة وزارة ا
احلـذف واالسـتـحـداث ويـتـعرض
ــبـــاشــر لـــلــوزارة او الـــرئــيـس ا
ــرتــبــطــة بـوزارة اجلــهــة غــيــر ا
ـنـصـوص لالحـكـام الـقـضـائـيـة ا
ـادة (329) عــلــيـهــا في احــكــام ا
من قانون العقوبات العراقي رقم
111 لـسـنـة 1969 وتـعـديالته في
حـال امـتـنـاعه عن تـنـفـيـذ احـكـام

ادة). البند رابعا من هذه ا
واد واعـتـقد لـكل مسـتـبصـر ان ا
القـانونيـة واضحة وصـريحة في
ــوظـف من ذوي الــشــهــداء حق ا
نـقل خـدمـاته ـ مـا عدا الـرئـاسات
الـــثالث ومـــا يــرتـــبط بــهـــا كــون
مــــخـــصـــصــــاتـــهـــا ورواتــــبـــهـــا
االجـمـالــيـة عـالــيـة جــدا وتـشـكل
ـيـزانيـة الدولـة ـ ?! وهذا ارهـاقا 
بــحــد ذاته ظــلم وغــ  لــكن هل
ـاليـة ودائرة فـعال تـلتـزم وزارة ا
ـوازنــة فــيـهــا بـالــقـانــون الـذي ا
وضـعـته ثم  تـشريـعه? بـالـطبع
ال.اما مثال ذلك فهو حصول احد
ــــوافــــقـــات ــــوظــــفـــ عــــلـى ا ا
االصولية من دائرته لنقل درجته
ـالي الى الـدائـرة وتـخـصـيـصه ا
الـتي يـرغب االنـتـقال الـيـها وهي
دائـرة غـيـر مرتـبـطـة بـالـرئـاسات
الثالث وال بالكـهرباء وال بالنفط!
ـوازنة في فـما الـذي مـنع دائرة ا

الوزارة من تنفيذ القانون?
قـانـونـهـا هي. لـقـد اعـتـذرت بـعـد
(شلعان كلب لنحو سنة ونصف)
ادة (11 ـ ثـانـيا) مـسـتـنـدة الى ا
من قـانـونـهـا لـسـنة  2018والتي
تـــــنص عـــــلى (عـــــلـى الــــوزارات
االحتــاديـة ايــقــاف الـتــعــيـيــنـات
ضمن التشكيالت التابعة لها من
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الــشــركــات الــعــامــة والــهــيــئــات
ـمـولــة ذاتـيـا الـتي ـديــريـات ا وا
تـتلقى مـنحة من اخلـزينة الـعامة
االحتادية للـدولة او القروض من
ـــصــارف احلــكـــومــيـــة عــلى ان ا
حتذف الدرجـات الوظيـفية ضمن
مـفـردات مالك اجلـهـات مـوضـوع
الــبــحث عــنـد شــغــورهــا بــسـبب
الـنـقل او االحالـة الى الـتقـاعد او

االستقالة او الوفاة).
ـــادة 11 اعاله من الـــواضح ان ا
ــوظـفـ تــنـطــبق عـلى تــنـقالت ا
االعتـيادي ولـيس ذوي الشهداء
الـذين جـاءت فـيـهم مـادة مـنـفردة
ــوازنـة ـادة 5 من قـانــون ا هي ا
ذاتـهـا  لـكن بـالـرغم من ذلـك جاء
وفق كـتــاب االعــتــذار عن تـلــبــيـة
رقم 14353 طلب ذوي الشـهداء ا
في  29/ 4 /2018  انـه ال يــجــوز
ـراد االنــتـقـال قــانـونــا لـلــجـهــة ا
الـــيــهـــا االحــتـــفـــاظ بــالـــدرجــات
الوظيفية الشاغرة لتعارضها مع
ادة 11 ـ ثـانــيـا كـونـهــا تـتـلـقى ا

منحة من خزينة الدولة.
ـــــادة وبـــــالــــــرجـــــوع الـى نص ا
الــقــانــونــيــة الــواردة في قــانــون
مــؤســســة الــشــهــداء اعاله جنــد
كلمة (الزام) كما تتكرر الكلمة في
ـــادة 53 من قــــانـــون مـــقــــدمــــة ا
ـــوازنـــة  وهـــذه الـــكـــلـــمـــة في ا
الـقـانـون بــاته ومـلـزمـة الــتـنـفـيـذ
ـواد وتـتــقــدم عـلـى غـيــرهــا من ا
الــقـانــونـيــة الــتي ال يـذكــر فـيــهـا
عـبــارة او كـلـمـة (الــزام) كـمـا هـو
ادة 11 ـ ثـانـيـا وعلـيه هل حـال ا
ـــــــوظـف اخملـــــــتـص اســـــــاء ان ا
الـتقـديـر واستـعجل في االعـتذار?
ـوازنـة) مقـتـنـعة ام ان الدائـرة (ا
ومـــصـــرة عـــلى هـــذه اخملـــالـــفـــة
الــقــانــونــيــة?.نــنــتــظــر من وزارة
الية احقـاق احلق وتنفيذ مواد ا
القانون الـتي تصب بصالح ذوي
الشهداء اكراما لدماء الشهداء. 
مــثــال اخـر يــشــمل الــصـحــفــيـ
ـكــاريـد) ومــا جـاء الـعــراقـيــ (ا
بـقـانـون حـقـوق الـصـحـفـيـ رقم
21 لسـنة 2011  وفـقا لـلـمادة 16

يـــذكــرني بـــبـــحث قــدمـــته في الـــنــدوة
الـعلـمـية الـسنـويـة للـعام  1987والتي
كـانت تــنـعـقــد عـادة  بــرعـايــة الـرئـيس
صدام حس وكان سني  34عاما فقط
..اوصيت ضمن توصـيات البحث ب ((
اعـــادة الــنـــظـــر (بـــدائـــرة) الـــتـــوجـــيه
نـاطة هـمـات ا الـسيـاسي عـلى ضـوء ا
كن ان بـهـا مـا حتقـق منـهـا ومـا كـان 
يـتـحــقق ويـبـدو ان حــلـهـا هــو اخلـيـار
االفـضل)) وكـنت قـد اجـريت اسـتـبـيـانا
لـلـهـارب كـان احـد اسـئـلتـه (هل تؤمن
بــأهـــداف قــادســـيــة صـــدام?? اجــاب 4
ـئة مـنـهم كال فـأدخـلـتـهـا في بـحـثي بـا
كاستـنتاج ان احـد اسباب الـتسرب في
عركة ان بعدالـة ا عارك هو عـدم األ ا
 وكان السيد عبـداجلبار محسن رئيس
دائــرة الــتــوجــيه الــســيـاسـي حــاضـرا

تضخيم مؤسسة ال تسميها مديرية بل
تـطــلق عـلــيـهـا اسـم دائـرة لـتــضم عـدة
مديريات وبالتالي يكون للدائرة رئيس
ولــيس مـديـر وبـالـتــالي رتـبـة اضـافـيـة
وصالحــيـات اضــافـيـة وفي ظل حــمـلـة
الـعــمل الــشـعــبي لـتــنـظــيم (تـضــخـيم)
وزارة الدفـاع بعد  2003اسست دائرة
الـتــقـاعــد الـعـســكـري فـي الـعـام 2013
بــيــنـمــا يــوجــد هـنــاك قــسم لــلـتــقــاعـد
الـعـسكـري في هـيئـة الـتقـاعـد الوطـنـية
قــادر حتت كل الــظــروف عــلى الــقــيــام
ـهـمة وكـان قادرا عـلى اجنازهـا ايام با
الــنــزيف الــدائم في الــقــادســيــة وأيــام
كـانـت لـديــنـا اكــثـر مـن خـمــسـ فــرقـة
و7000 دبابة ومدرعـة يوم واجهنا 33

دولة بينما معنا اآلن 133 دولة . 
ولـم نــــواجـه دولــــة واحـــــدة  هــــذا مــــا

سوف لن اطيل ألن احلراك الشعبي في
الوسط واجلـنوب يـستحق مـنا الـتفرغ
قـال يتعـلق بحقـوق مغتـصبة رغم ان ا
وهــو مــا ذهـب الــيه حــراك شـــعــبــنــا .
ـشـاركـة واعـتـذر مـن كل مـتـظـاهـر عن ا
كون قانون احلـضر لسنة  2016حضر
كل من مثلي في مادته ( / 5سابعا) من
ـــــشــــاركــــة في أي جتــــمــــعــــات أو (( ا
اعــتــصــامـات أو تــظــاهــرات)) بــيــنــمـا
الدسـتور يقـول عن احلقـوق واحلريات
(( ال يـــكــون تـــقــيـــيــد اي من احلـــقــوق
واحلريات ..او حتـديدها اال بـقانون او
س ذلك التحديد بناء عليه على ان ال 
او الـتـقـيـيـد جـوهـر احلق او احلـريـة))
ولعله من الواضح ان القانون اعاله لم
ـس جــــوهـــــر احلـق او احلــــريـــــة بل
الغاهما تماما .عندما تريد ان تزيد من

ان ال يتـوفـاهم الله اال وهم في اخلـدمة
الفعلية) وتقـليص رتبة الفريق واللواء
على االقل ليعيد هـيبة تلك الرتب اليها

 .
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ـــواقع الــتي ال وهـــنــاك الــكـــثــيـــر من ا
يــنــبــغي الــغـائــهــا بل يــجب الــغــائــهـا
ـتواضع .اعتذر عن اخلروج بتقديري ا
ـوضوع فمـهنيـتي وعشقي من جوهر ا
جلــــيش الـــعــــراق دفـــعـــتــــاني  لـــذلك 
وسـيـكــون عـودتي الى عـنـواني (حـدرة
بــدرة) ألقـــول لــكم ان دائــرة الـــتــقــاعــد
الــعــســكــري ومـعــهــا هــيــئـة الــتــقــاعـد
الـوطـنيـة كانـتـا قد لـعـبتـا كـرة الطـائرة
بـالــقـوانـ الـصـادرة بـحـقـوق اجلـيش
السابق الذي قضى خدمـته الفعلية في
ــريح جـدا) الجـئ وقـضى تــقـاعـده (ا ا
حتـت الـتــعـذيب الــنــفـسي الــذي حـرمه
الــدسـتــور (( يــحـرم اي لــون من الـوان
الــتـعـذيب الــنـفـسي)) عــقـد ونـصف من
الــزمن يـنـتـظـر أمـانــته الـتي أمـنـهـا في
صـنـدوق الـتــقـاعـد لـلــحـصـول عـلى كل
حــقــوقه الــتـقــاعــديــة الــتي اقــرتــهـا له
الــقـوانـ الـنـافـذة  كـرة الـطـائـرة ايـهـا
االخــوة فــيـهــا من يــرفع الـكــرة واآلخـر

يكبسها 
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ومــعه احـد مــدراء دائـرته الــذي حـضـر
مـؤتـمـر لــنـدن بـعـدهـا فــسـألـني : كـيف
تــقــدم لــنــا دلــيال عــلــمــيــا عــلـى وجـود
عـسـكـري ال يـؤمـنـون بـعدالـة قـادسـية

صدام اجمليدة?
أجبـته : لقد اجـاب السيـد رئيس دائرة
الــتــوجـــيه الــســيــاسـي عــلى ســؤالــكم
مــشـكـورا عـنـدمــا قـال (( قـبل ايـام زرت
االمـن الــعــامـــة أللــتــقـي الــعــســـكــريــ
اذا نـتمـ الى حزب الـدعوة ألعـرف  ا
انـتمـوا وكانـوا يجـيـبون بـأنهم تـأثروا
بـاإلذاعــة االيـرانـيـة فـقـلت لـهم: االذاعـة
االيـــرانــيــة مــشــوش عــلـــيــهــا فــلــمــاذا
ـوجــات عـنـهـا )) تــبـحـثــون في طـيف ا
وقــتــهـــا الــتــفت الـي وقــال (( وأنت يــا
ــاذا تـبـحث في طـيف رفـيــقي الـبـاحث 
ـــوجــــات لـــتــــركـــز عــــلى مــــا تـــراهـــا ا

سلبيات)). 
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فـــســـألت الـــســـائـل هل تـــعـــتـــقـــد بـــأن
الـعسـكريـ من حـزب الدعـوة يؤمـنون
بعدالـة قادسية صـدام ??.. اليوم اجترأ
ايـضا أللح فـي طلـبي الـقـد على اخي
وصــديـــقي وزيــر الـــدفــاع بـــحل دائــرة
الـتــقــاعـد الــعـســكــري واالسـتــفـادة من
رتبها العالية بـتشكيل مقر قيادة قوات
او اكــثــر والــســعي لــتــرشــيق الــوزارة
ـتقرن عنـها (الذين قرروا ونزع اجللد ا
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تعلم تعلم وغير ا اتسعت ظاهرة التظاهرات عـفوية كانت أم مقصودة وأصبحت تشـمل ا
في بلـدٍ تنـبع من أرضه ينـابيع من أزمـات تكـاد أن تغـرق مسـالك العـبور إلى سـفوح تالل

ناسبات. االنتظار وإلى ( صواني ) ا
صطف خلـفه وأمامه في معظم لم تكن للتـظاهرة أية مـقومات كي تكون مـثل الكونكـريت ا
ـرور إلى مقـرات القـرارات.وقد تـكون أرجل الـتـظاهـرة كافـية تـغطي مـا يحـتاجه شوارع ا
تصـبب من جب الـنداءات وشفـاه الصرخات ألجل السيـر وفق ما يريـده عرق الصـيف ا
ـكروب يقتات على جليد اء الساخن ألن ا عاناة برصاصات الـفشل وغسله با قتل وقت ا
سؤول الفالني آتٍ األعصاب في بعض األوقات لينتظر عامالً من عمال الدولة ليعلن أن ا

بنية من الصفيح . آت  سيظهر على الشاشات أذهبوا أنتم الطلقاء إلى بيوتكم ا
العـصـر تـبدل والـعـالم يـصغـر قـد يـكون بـحـجم بـؤبؤ الـعـ واألفـكار تـتـوسع واحلـاجة ال
البس بسبب ا تضـيق ا يحجـمها الـتوريد  تـتحرك الـرغبات وفق مـا هو مـخطط لهـا ور

هتر وأصالحه من صدأ احلوادث. األورام التي تبنت نفخ نحافة البدن ا
رّ الـوطن في أنـفـاق عجـيـبـة وغريـبـة من نـفقٍ إلى نفـق ولم جتد حـكـومـته اخملرج بل هي
حتلق فوقها لتـعبر إلى مركز آخر وتـرمي حبات األزمة على عاتق الـقضاء الذي هو نفسه
في أزمة خانقة من ربـطة العنق ودخان سكـائر الصفنـات . تعددت األزمات والوطن واحد
ـواطن من ترويض نفـسه ليـجعلـها دؤوبـة في كل أزمة وال يـستطـيع النوم حتى أستـطاع ا

واطن) على سريره إال في حضنه أزمة تداعبه ترسمُ أحالمه الرمادية التعبوية. (ا
في الزمن الـبائد كـانت التـظاهـرة تنـطلق بـها احلكـومة وبـنفس الـوقت محـرم على الـتجمع
ألكثر من خمسة أشخاص وأتذكـر مشاركتي الوحيدة وبعدهـا قررت االعتزال دولياً منها
بعـدمـا سقـطتُ مـتدحـرجـاً من السـدة الـفاصـلـة ب كـلـية الـلـغات األوربـيـة وكلـية االداب 
شاركت بحماسـة ضد أو تأييد حـرب أكتوبر في السبـعينات كانت عـثرتي وسقوطي أمام

شاركة في أية تظاهرة . فتاة أحالمي منها قررت التوبة من ا
كانت احلكومة جتبـر مواطنيها علـى التظاهر في كل منـاسبة وهي أحلى مناسـبة للتعطيل
عن الدوام وأتذكر هـروبي من أحدها في مـنتصف الطـريق بعد عـودتي مشياً مـسافة عدة

تقاعدين .  كيلومترات بعد إجباري على ترك العمل في دفع رواتب ا
تظاهرة معـنى ذلك احلكومة تكره التظاهرات قد يدهشنا الضابط الذي يطـرد اجلماهير ا

وال تعير أهمية لها ألنها تشكل عائقاً لتوسيع رقعة الفساد .
عرفنـا كيف تهب الـتيارات الـباردة على مـقام التـظاهرة كي تـشتت التـجمهـر والتفـكير في
نصـوبة على خشبة الوقـوف حتت نصب التحرير وضاع طالب التي نسيتـها الالفتات ا ا

ا تتهم التظاهرة بالبعثية وتآمر األجندات اخلارجية. اخليط والعصفور أو ر
شاكل ) كما تبقى اجلماهير تنتظر في كلّ تظاهـرة من يأتي ليوزع عليهم ( كيس حالل ا
تفـعـله صاحـبـة النـذور من األمـهات . احلـلـول التـرقـيعـيـة التـي أعتـادت عـليـهـا احلكـومات
وضعـية حل عبـور األزمة بأيـة طريقة غذي ) أو احلـقنة الـتخديريـة ا ثـابة ( ا تعاقـبة  ا

تتف بها األحزاب . 
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ـواضـيع فـهي ـشـاكل وا فـاألحـزاب الـيـوم هي الـذراع الـيــمـ لـلـحـكـومـات في حـلـحــلـة ا
تـسـتـطـيع نـصب خـيم االعـتـصـامـات وحـرقـهـا في آن واحـد بـدون أن يـشـعـر أحـد بـحـجم
خـطـورتهـا والـنـتـائج في األخـيـر من حـصـة مـصـلـحـة االحـزاب احلـاكمـة. هل لـنـا أمل في
التـظاهـرة طـال عمـرها أم قـصـر خاصـة وأن تنـوعت جـماهـيـرها قـبل استـغالل الـعنـاصر
ندسة لتحريف التظاهرة عن أهدافها وغاياتهـا  فاليوم تتبناها العشائر بدل احلكومات ا
تـدة في احملـافظـات كـافة قـد يـكون تـدخـلهـا كـالرد على الـرغم من أن أصـابع االحـزاب 

السريع تأخذ ثمار الثورات أو ثمار التظاهرات.
ـوضوع البـد أن نعـرج على أنـواع الـتظـاهرات مـنهـا استـعراضـية كـاحتـفالـية قبل خـتام ا
وقف لذكـرى سنـوية كـمـا هي في أيار عـيد الـعـمال ونـوع آخر هي الـصامـتـة تعـبيـر حي 
ـان كـالـذي يـحـدث عـادة في الـدول الـغـربـيـة والـتـظـاهـرات مـعـ اجتـاه احلـكـومـة أو الـبـر
ـا تسـبب حـوادث داميـة وكذلـك شاهـدت في أحد ـعارضـ  ـؤدين وا التـصـادميـة ب ا
العـواصم العـربية تـظاهـرت سـلمـيتـ في آن واحد واحـد تعـارض احلكـومة وبـعد دقائق
خلفها تسـير مسيرة تؤيـد احلكومة سألت أحـد األصدقاء عنها أجـاب نحن في بلد نعيش

قراطية . الد

الــــتي نــــصت عــــلى (حتــــتــــسب
اخلــدمـة الـصــحـفــيـة لــلـصــحـفي
بتأييد من نقـابة الصحفي بناءً
ـؤسـسـة االعالمـيـة عـلى تـأيـيـد ا
الـتي يـعمل فـيـها وبـرقابـة ديوان
ـالـية الغـراض الـترقـية الرقـابة ا
والتـقـاعـد وان لم يـكن الـصـحفي

عضواً في النقابة).
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ـــادة اعـاله ايــــضــــا واضــــحـــة ا
وصـــريـــحـــة بـــشـــأن احـــتـــســاب
اخلـــدمــة الـــصــحــفـــيــة الغــراض
الـتــرقـيــة والـتـقــاعـد  وكــمـا هـو
مــبــ لم يــذكــر اي شــرط بــشـأن
الـتـحصـيل الـدراسي للـصـحفي 
وهنـاك قـانـون خاص بـاحـتـساب
خدمة الفـصل السياسي (بصرف
الـنـظـر عن احـقـيـة تـطـبـيـقه عـلى
البـعض وترقيـتهم وترفـيعهم من
عـدمـهــا)  تـطـبـيـقه واحـتـسـاب
اخلـدمـة كخـدمـة فـعـلـيـة الغراض
الـتــرقــيــة والــتـرفــيع والــتــقــاعـد
للـمفصـول السـياسي من دون
الرجوع الى حتـصيلهم الدراسي
(في زمـن مــــــدة الـــــــفــــــصل) و
احـتسـاب اخلـدمـة تـصـاعـديا من
اخر عـنوان وظـيفي حـاصل عليه

شمول. وظف ا ا
ونــفس احلــال طـبـق عـلـى بـعض
الزمالء حـيث احتـسبت خـدمتهم
الــصـــحــفـــيــة واضـــيــفـت مع مــا
يترتب عليها من امتيازات تغيير
الــعـــنـــوان الـــوظــيـــفي والـــراتب
االســـمي واخملـــصـــصــات ... الخ
ـذكور اعاله وهو وفقـا للـقانون ا
مــنـصف لــهــذه الــشـريــحــة الـتي
يـفــتــرض االعـتــنـاء بــهـا لــتـؤدي
دورهـا بالـشـكل االيـجـابي بـعـيدا
ـــــعــــيـــــشــــة عـن ضــــغـــــوطــــات ا
والــرضـوخ لـضــغـوطــات احلـيـاة

وتقد التنازالت.
اجلــــديـــــد فـي االمـــــر ان ديــــوان
ــالـيـة وبـصــفـته طـرفـا الـرقـابـة ا
ـتـبـعة ـوضـوع اوقف اآللـيـة ا بـا
ـادة اعاله في ســابـقـا بــتـنـفــيـذ ا
قــانــون حــمــايــة الــصــحــفــيــ 
وخـاطب الــدائـرة الـقــانـونـيـة في

االمــانـة الـعــامـة جملــلس الـوزراء
وجــاءت الــتـــعــلــيــمــات كــاآلتي :
حتـــتــسب اخلــدمــة الــصــحــفــيــة
لــــلــــحـــاصــــلــــ عــــلى شــــهـــادة
الــبــكــالــوريــوس اثــنــاء اخلــدمـة
الــصــحــفــيــة الغــراض الــتــرقــيـة
والتقاعد  فـيما حتتسب اخلدمة
الــصــحــفــيــة لــلــحــاصــلــ عــلى
الشـهادة االعـدادية اثنـاء اخلدمة
الـصحفـية الغـراض التقـاعد فقط
عـلى ان يـتم دفـع االسـتـقـطـاعـات

ذكورة. التقاعدية للمدة ا
وهـــــذا االجـــــراء بـــــاطل وغـــــيــــر
مـنصف وفـيه من االجتـهادات ما
يـبـعث عـلى االسـتـغراب ـ في اقل
تـــقــديــر ـ جـــراء مــا يــحـــمــله من
ـوظف مـخـالـفــة البـسط حـقـوق ا
الــبـــســيـط  فــبـــدءا  تــطـــبــيق
الـــقـــانـــون عــــلى نـــاس ونـــاس 
واقــحـم مــوضـــوع الـــتـــحــصـــيل
الــدراسي اليــقـاع الــضـرر بــاكـبـر
قدر من الصحفي (علما ان كبار
الـصحفـي السـابق واحلـالي
ـهنـيـ غـير حـاصـلـ على من ا
شـهــادة الـبـكـالــوريـوس) كـمـا ان
شـرع سمح التـرشيح لعـضوية ا
مجـلس النـواب من حملـة شهادة
ـعـنى انـهـا شـهادة االعـداديـة  
مـــعــــتـــرف بـــهــــا وجـــيــــدة عـــلى
ـسـتـوى احملـلي  ثم ان الـعـديد ا
من الــصـحــفــيــ حـصــلــوا عـلى
شـــهــادة الــبــكــالــوريــوس اثــنــاء
الـــوظـــيــفـــة وهـــذا جـــانـب  امــا
اجلـــانب االخـــر وحــسب قـــانــون
ـوازنة دنـيـة وقانـون ا اخلـدمـة ا
ـــــوظـف الــــتـــــمـــــتع فـــــمـن حق ا
بــــالـــــعالوة والــــتــــرفـــــيع عــــنــــد
اسـتـحقـاقهـا عن سـن اخلـدمة 
ــــــــعــــــــنى ان اي مــــــــوظـف من
توسطة احلاصل على شهادة ا
مثال من حقه الطـبيعي احلصول
عـــلى الـــعالوة الـــســنـــويــة  6ـ 8
آالف ديـنـار!  وبــعـد مـضي اربع
ســـنــوات من حــقه الــتــرفــيع الى
درجة اعلى  اي انه حـق طبيعي
حـــاله حـــال اي مــوظف بـــصــرف
الـنــظـر عن الــشـهــادة الـدراســيـة

فــــكــــيف وبــــأي حق اجــــهــــد من
اجــتـهـد لـيـحــرم الـصـحـفـيـ من
حقهم في احلـصول على العالوة
نـصوص علـيها وفق والتـرفيع ا
.هل يـعـلـم اجملـتـهـد في الـقــوانـ
اصدار تـعليـمات تنـفيذ الـقوان

اي ضرر تسبب به?
وحــجم مــا تــرتب عــلــيه مـن غـ
حلــقــوق واحــدة من اهم شــرائح
اجملتمع  هل تـداول مع اصحاب
الــشــأن في نـقــابــة الــصـحــفــيـ
ـهـنـية ـؤسـسـات ا الـعـراقـي وا
ـهـني واطـلع عـلى واقع الــعـمل ا
وتـفـاصـيـله الـبـعـيـدة كل الـبـعـد ـ
غـالـبـا ـ عن مـوضـوع الـتـحصـيل
الــدراسـي.هل يــعــلم ان صــحــفي
خـــريج اعـــداديـــة ســـنـــة  1999/
2000 حــــــرم من االفــــــادة من 15
ســنـــة خــدمــة الغـــراض الــعالوة
والـترفـيع بعـد ان  تعـييـنه عام
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عــلـى االمــانـــة الـــعـــامــة جملـــلس
ـوضوع الـوزراء اعـادة الـنظـر بـا
الية اعادة وعلى ديوان الرقابة ا
الـنظـر بطريـقة احـتسـاب اخلدمة
الــصـــحــفــيـــة  وعــلى الـــنــقــابــة
ـعنـيـة عدم الـسـكوت واجلهـات ا
عن هـذا الظـلم الـفادح  والـعودة
الى اصل الـقانون وتـطبـيقه على
اجلـمـيع كـمـا هـو حـال احـتـساب
خــدمــة الــفــصل الــســيـاسـي  يـا
اخــوان عــلى االقـل ان خــدمــتــنــا
فــعـــلــيـــة ولــيس تـــعــويـــضــا مع
. االحترام للمتضررين احلقيقي
ارفعـوا الضرر وطـبقوا الـقوان
ـا يـتـالءم وروح االنـسـانـية  ال
حتـــيــلــوا الـــنــاس الـى الــيــأس 
واجـعلـوا احلق ميـزانكم والـعدل
نــصب اعـــيــنــكـم  فــقــد اثـــريــتم
ـنـاصب وهـو وتـســلـمـتم اعـلـى ا
امــتـــحـــان لــتـــحـــقــيـق الــعـــدالــة
االنــســـانـــيـــة الـــتي تـــدعــون  ال
تـبـخــسـوا الـنـاس اشـيـاءهـا وان
فـعـلـتـم فـالـدنـيــا قـصـيـرة وتـدور
الدوائر لتقطفوا ثمار عملكم فهل

انتم متعضون?.
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بغداد

في الـعراق بـصورة مـنكـوسة مـعكـوسة
ما جعلها تبني نظريتها اخلاصة حلكم
الـــبـالد بـــصـــيـــغـــة مـــعـــوجـــة ادت الى
تـصـرفات كـانت لـها تـبـعاتـهـا الكـارثـية
مع تـعـاقب االجـيـال الـتي كـان كل مـنـها
يـــولــد ويـــكــبـــر لـــيــرى نـــفــسه اســـيــرا

حلماقات ماضية وسقطات سالفة ! 
W «œ ö  W «œ

نــظـام  2003 الــســيــاسي الــذي نــعـيش
عامه اخلـامس عـشر في الـعراق يـصلح
ان نــطـلـق عـلــيه دالـة الـالدالـة ومــنـطق
الالمـنـطق !.. نـظـام قـائم عـلى الالنـظام
ـــكـن ان نـــســـمـــيه (مـــأســـســـة او مـــا 
الــفــوضى) اي جــعـل الــفـوضـى ســيـاق

عمل ثابت ومبدا حكم اساسي ..
اال ان نظام الفوضى هـذا يشترك مع ما
سلفه من انظـمة االستقـرار االستبدادي
قـراطي في صفة جوهرية ظهر الد وا
وهي ان نــخـبـة الــقـيـادة الــتي جـسـدته
وجـدت نـفـسـهـا فـجـاة تـتـصـدر مـشـهده
الـسيـاسي عـلى غيـر استـعـداد منـها او
تـــوقع !.. نـــعم قـــد تـــكـــون تـــمـــنت ذلك
باستـمرار و اوحت لذاتـها ان امنـياتها
تـلك كانت اسـتـعدادا و تـهيـؤً لـلقـيادة 
اال ان الــــوضع لـم يـــبـــلـغ ابـــدا ذلك  اذ
يـبـدو مـن تـتـبع مـا حـدث فـيـمـا بـعـد ان
تـلك النـخبـة قـد تمـنت ذلك ولـكن لم يدر
تفائل فيها ان امنيتها في خلد اكثر ا

هذه قد تتحقق بالفعل ..
لــقـــد مــر نــظـــام الــفــوضـى احلــالي في
الــعــراق بـــاطــوار مــتــعـــددة تــشــابــهت

الظـاهـر القـائم في جـوهره عـلى اساس
قـبـضـة حـديـديـة اسـتـبـداديـة  وبـ ما
قـراطي جوهره يبـدو انه شكل حـكم د
ؤسـسات الراسخـة والفاعلة !.. غياب ا
و مرد ذلك يعود لـغياب الفـهم احلقيقي
لشكل الدولـة التي يجب ان يقـوم عليها
بـلـد كـالـعراق بـتـنـوع صـور تـعـدديته و

خصوصية كل منها ..
لـــــكن كال الـــــوجــــهــــ - االســــتــــقــــرار
قراطي - لم ظهـر الد االستبـدادي و ا
ـطـاف وان دافع كل يـدومـا في نــهـايـة ا
ا اتاحت منهما عن فرصته في البقاء 
لـه ســبــلـه  النــهــمـــا بــبـــســاطـــة وقــفــا
باسـتمـرار امام حـركة الـنمـو الطـبيـعية
الــتي يــفــتــرض ان حتــتــفظ لــنــفــســهــا
ــبـاد اســاسـيــة مع هــامش مـرن من
ــواكــبــة احلـــديــثــة حلــركــة الــتــطــور ا

العصري .
وسبب نهاية كال هذين الوجه اللذين
تـنـاوبــا عـلى حــكم الـعــراق هـو انــهـمـا
جتـسدا في نـخـبة قـرأت حـركة الـتاريخ

مناقشة حدث سياسـي قد تبدو منطقية
وقــابــلــة لــلــولــوج في مــعــتــركه اذا مــا
توفرت لـها ادوات ووسائل جتـعل منها

ذات بعد موضوعي وهادف ..
ــنــاقــشــة اال ان مــحــاولــة جــعـل هــذه ا
كن ان يكون محاولة لرسم ا  اساسا 
تــوقع لـــشــكل مــســتــقـــبل مــا بــعــد ذلك
احلـدث قــد تـبــدو لـكــثـيــرين ضــربـا من

اخليال..
هــذه لـيـست مـحـاولــة اسـتـعـراضـيـة او
سـيـرا في طــريق الـتـنـجـيم الـقـائم عـلى
مـغـازلـة مـشـاعـر بـعـيـنـهـا او تـغـذيـتـهـا
ـــعــســـول الــكـالم  بل قـــد ال تــتـــوفــر
امكانية للتوقع بشيء من التفاؤل حول
ـسـتـقـبل اذا مـا  الـقـيـاس عـلى وقع ا
ــوغــلـة فـي الـتــشـاؤم صــور احلــاضـر ا

تداخلة .. المح ا وفوضى ا
كـثـيـرا مـا اتـسم الـنـظـام الـسـيـاسي في
العراق - بعد ان اخذت الدولة العراقية
شـكــلـهــا احلـديث في عـام - 1920-1921
بـــتــنـــاوب حــقـــبه بـــ االســتـــقــرار في

اقــتـــصــاديــة واعـالمــيــة وعـــســكــريــة 
وتعميم ثـقافة االحسـاس لدى اجلمهور
باستـحالة مواجـهة نظـام الفوضى هذا
حلــ الــتــســلــيم بــوجــوده واالكــتــفــاء
بــصــرخــات غـضـب بـ حــ واخــر مـا
تلبث ان تـعلو لتـخبو من جـديد بعد ان
لم جتد وترا يعينها على االستمرار في

صدحها ..
تبـقى متالزمة الـقدر في كل هـذا واجبة
االخــذ بــاحلــســبــان في ان نــظـام 2003
الــفــوضـوي قــد ال يـجــد - رغم مــصـادر
ــتــراكـمــة - فـرصــة لــلـبــقـاء في قـوته ا
الـعراق خـالل العـشـرين سـنة الـقـادمة 
مع تـعاقب االجـيـال االخذة بـاالحـساس
بالـرغبـة في االطاحـة بكل شيء بـعد ان
وجـــدت في مــــنـــطق الـــفــــوضى وقـــلب
الـطـاولـة ذاته سـهمـا ومـنـطـقـا يجب ان
يـكـون هـو الـسـبـيل الزاحـة من اشـاعوه
بـانــفـســهم  مع انــتـفــاء احلـاجــة حـ
الــلـحــظـة لـوجــود هـذا الـنــظـام من قـبل
رعــــاته من خــــارج احلــــدود .. لـــتــــجـــد
مؤسسات الفوضى نفسها في مواجهة
حقيقيـة ستحاول فيـها استخدام كل ما
جعـبتـها من مـقومـات البـقاء  ولكن اذا
ـتـصـارعة عـلى مـا اجـتـمـعت االرادات ا
االنهاء القسري فسيكون مشهد النهاية
بالـتاكيـد كما االنـظمـة السابـقة : دموي
.. بشع.. باهظ التكلـفة بشريا وماديا ..
ليـمسي فـصال يطـوى في سجـل ثنـائية
الــتــنـــاوب بــ اســتــبـــداد االســتــقــرار

قراطية في العراق ! .. وفوضى الد

واخــتـــلــفت فـي صــفـــاتــهــا  ولـــكن مــا
يـحـسب له من جنـاح انه اكـتـسب سـمة
الفـوضى واشـاعهـا باحـتراف بـعد عـقد
ونــــصف من الــــزمن مــــســـتــــفــــيـــدا من
تــراكـمــات مـرحـلــة احلـكم االســتـبـدادي
الـتـي سـبـقـته مـتـسـتـرا بـالـطـبع بـبـرقع

قراطية والتغيير .. الد
بــاوصــاف اقـرب الى حــراس الــعـقــيـدة
ـعبـد  سوق دهـاقنـة النـظام وفرسـان ا
الفوضوي انفسهم الى اجلمهور  والن
كن لها البقاء اال في بيئة الفوضى ال 
مـنقـسـمة الى مـسـميـات فـرعيـة  كان ال
بـد اذا مـن االسـتـفـادة مـن شـكل الـدولـة
ــؤســســات ومــقــدراتــهــا في حتــيــيــد ا
الرسمـية اوال ثم التغـلغل في مفـاصلها
تمـهـيدا لـقضم مـقومـاتهـا من الداخل و
ؤسسـات فرعية استبـدالها بالـتدريج 
: حـزبيـة  قومـية  مـنـاطقـية  مـذهبـية
..... الخ  لـــيـــؤدي هـــذا بـــالــنـــتـــيـــجــة
ا الضمـحالل دور ما يـسمى (الـدولة) 
فـيه الـشــكـلي ولـكن دون االجـهـاز عـلـيه
وابــادته  فــمن مـصــلــحـة الــفـوضى ان
ترتدي ثياب نظام الدولة  وهذا ما كان

في عراق ما بعد 2003.
d Uþ« rOKIð

ــســتــقــبل كــثــيــرا عن قــد ال يــخــتــلف ا
احلــاضــر  ســوى االيــغـــال في تــقــلــيم
اظـافـر مؤسـسـات الـدولـة عـلى الوصف
تقدم  حتـقيقا لالرتـباط الشرطي ب ا
دولـــة ضــعـــيـــفـــة هـــزيــلـــة الـــبـــنـــيــة و
امـــبـــراطــــوريـــات ســــيـــاســــيـــة بـــاذرع


