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ومــشـاريـع األمن اإلنــسـاني لــتــزويـد
مــســـتــشــفى احلــويــجــة في كــركــوك
بأجهزة طبية). واضافت السفارة ان
شـروع يهـدف الى حتـس الـبيـئة (ا
الـطـبـيـة لألطـفـال الـرضع في مـديـنـة
ناطق احملـيطة بها بعد احلويجة وا
الـــتـــحــرر مـن عــصـــابـــات داعش من
خالل جتـهــيـز  9حـاضــنـات وجــهـاز
لـإلنــعـــاش الــتــنـــفس لـــدى األطــفــال
الـرضع في مـستـشـفى احلـويـجة في

كــركـوك). واشــارت الــســفـارة الى ان
ـــنــــحـــة تـــاتي في إطـــار بـــرنـــامج (ا
ساعدات الـرسمية الـيابانيـة للمنح ا
األهلية ومـشاريع األمن اإلنساني من
قـبل حكـومـة الـيـابان بـهـدف حتـقيق
نــتـائـج فـوريــة ومـبــاشـرة لــتـحــسـ

عيشية للمجتمع احمللي). الظروف ا
واكدت الـسفـارة ان (حـكومـة اليـابان
قـامت بـتـنـفـيـذ أكثـر من  90مشـاريع
من هــذا الــنــوع مــنــذ عــام  2003في

بــإصـابــات بـالــرأس بــعـضــهم تـوفي
لشـدة اإلصابة و 43إصابـة بحوادث
الدراجات النـارية والتك تك معـظمها

بالرأس واحلبل الشوكي).
وتـابع ان (من بـ احلـاالت الـطـارئـة
الواردة أكثر من  295جلـطة دمـاغية
ن هـم فوق الـ  50عـاما غـالـبيـتـهم 
فــضال عن حـالــتي إصــابـة رصــاصـة
بــالـرأس نـتــيـجــة الـرمي الــعـشـوائي
إضافة الى مـئات احلـاالت من نوبات
الـصـرع والـشـجـار والـتـعـرض لـشـدة

خارجية وورم دماغي وغيرها).
وأكـــد  الــدلـــفي ان (جــمـــيع احلــاالت
الــواردة  تـلــقت اإلسـعــافـات األولــيـة
ومن ثم تمت اإلحاالت مـاب العـناية
ــركـــزة والـــردهـــات والــعـــمـــلـــيــات ا
وبـــــعـــــضـــــهـــــا حتـــــتـــــاج الـى نـــــقل
ـستـشـفيـات أخـرى لوجـود إصـابات

ثانوية خارج الرأس).
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ها واعلـنت اليـابان االحـد عن تقـد
مـنـحة لـلـعـراق بـقـيـمة  83الف دوالر
لــتــاهــيـل مـســتــشــفـى في مــحــافــظـة
كركوك. وقالت الـسفارة اليـابانية في
بـغــداد في بـيـان امس إن (الــسـفـيـر
الـيابـاني نـاوفـومي هاشـيـمـوتو وقع
مع رئيس اجلـمعيـة الطبـية العـراقية
ــوحـدة لـإلغـاثــة والـتــنـمــيـة أحــمـد ا
ـنـحـة الـبـالغ  83الف الـهـيـتي عـقـد ا
ـــــســـــاعـــــدات دوالر من بـــــرنــــــامج ا
الـرسـمـيـة الـيـابـانـيـة لـلـمـنح األهـلـية
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جــمـيع أنــحـاء الـعــراق في مـخــتـلف
ـــــا في ذلـك الـــــرعـــــايــــة اجملـــــاالت 
الصحيـة والتعلـيم والفقر والـرفاهية
العامـة). ووقع العراق في عام 2018
اتفاقيت مع اجلـانب الياباني بشأن
اكـمال مـشـروع ماء الـبـصـرة الكـبـير
واســــتــــصـالح اراضي بــــ نــــهـــري
الـفرات ودجـلـة في قـطـاع الري خالل
زيـارة رئـيس الـوزراء الـسـابق حـيدر
الـعـبـادي الى الـيـابـان. وتمـكن فـريق
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أعــلـنت مـســتـشــفى جـراحـة اجلــمـلـة
الـعـصـبـيـة عن اسـتـقـبـالـهـا أكـثـر من
 1421حـــالـــة طـــارئـــة خـالل شـــبــاط
اضي بـينـها  361حالـة سقوط من ا
أماكن مـرتـفـعة و 166حالـة حلوادث
الـسيـر والـدراجـات مـبيـنـا ان مـعظم
احلاالت إصاباتهـا بالرأس ما تسبب

بكسر اجلمجمة ونزف بالدماغ.
ونـقل بيـان تـلـقـته (الـزمان) امس عن
سـتشفى سـمير حمـيد الدلفي مدير ا
القول  ان (مسـتشفى جراحـة اجلملة
الصبـية تستـقبل وعلى مـدار الساعة
حـــاالت طـــارئــــة فـــضال عن احلـــاالت
ــسـتـشـفـيـات إلصـابـات احملـالـة من ا

الرأس واجللطات والطلق الناري).
ـــســـتـــشـــفى وأضـــاف أن (طــــوار ا
اضي استقـبلت خالل شهـر شباط  ا
أكثر من  1421حالة طـارئة) مـشيرا
الى ان (من بـ احلـاالت  361حــالـة
سقوط من أماكن مرتفعة تسببت لهم
بكـسر عـظم اجلـمجـمة ونـزف دماغي
وأحـيـلـوا  الى العـمـلـيـات اجلـراحـية

الطارئة).
وأفاد بان (حاالت الـسقوط من اماكن
مــرتـــفــعـــة تــراوحت مـــابــ أطـــفــال
وشـــبــاب إثــنـــاء الــعــمـل خــاصــة في

إعمال البناء واحلدادة وغيرها).
وأوضح ان (هـناك  123حالـة طـارئة
وردت نتيـجة حوادث الـسير تـسببت
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نـاشد تـدريـسـيون في عـدد من كـلـيات جـامـعة بـغـداد وزيـر التـعـليـم العـالي والـبحث
شـارك في الـلجـان االمتـحـــــــانـية الـعـلمي الـتدخل اليـقاف امـر استـقطـاع اجـور ا
منذ  2003 . ووصفـوا هذا االجراء بانه استهـداف مقصود للنـيل من سمعة االستاذ
تطـاول على ظـهر الـشخص االسـتحـواذي وا اجلامـعي واظهـاره امام الـرأي العـام 

ال العام.  ا
ــفــتش الـعــام يــسـاوي واضــافـوا (ان ا
االسـتاذ اجلامـعي بالفاسـد الذي يسرق
ـــال الــــعـــام او يــــقـــبل او يــــخـــتــــلس ا
احلـــــصــــول عــــلـى اجــــور لــــيـــــست من
اسـتـحـقـاقه الـوظـيـفي) واكـدوا ان (هذا
الـهدف يـحـرج التـدريسـيـ امام انـظار
طـلـبــتـهم ويــجـعل سـمــعـتـهـم مـسـاويـة
ـال احلرام ـسـتـحـوذين عـلى ا الؤلـئك ا
ويـقــتـاتـون عــلـيه دون وجه حق). وقـال
تـدريسي في كلية احلقوق انه (ال يوجد
نص دسـتوري يجـيز للمـفتش العام في
وزارة الـتـعـلــيم اصـدار امـر بـاسـتـعـادة
مـبـالغ من تدريـسـيـ او موظـفي خـدمة
عــامـــة ادوا واجـــبـــاتــهـم في الـــظــروف
الصعبة والدموية التي واجهها العراق
بعـــد نيســــــان  2003). واكد تدريسي
اخـر فضل عـدم كـشف اسمه انه (بـينـما
ــفــتـش الــعــام يـــتــمــتع كـــان الــســيـــد ا
بـــــامــــتــــيــــازات االقـــــامــــة في اخلــــارج
ويــــتـــحــــاشى الــــظــــهـــور لــــلــــمأل كـــان
الـــتــــدريـــســـيـــون يـــؤدون واجـــبـــاتـــهم
ورســــالـــتــــهم الـــوطــــنـــيــــة مـــتــــحـــدين
الـصعـوبات واالغـتيـال ويواجـهون قلق
االخـتطاف واالعـتداء عليـهم). واستذكر
ــئــات من زمالئه الــتــدريــسي اســمــاء ا
الـذين غـيبـوا واغـتيـلـوا فور مـغـادرتهم
ـــعـــاهـــد اعـــمـــالـــهـم في الـــكـــلـــيـــات وا
واجلـامعـات في تلك االيـام السـود. وعد
ــفـتش الـعـام تـدريــسي اخـر اجـراءات ا
ــــقــــصـــود نــــوعــــا من االســــتــــهـــداف ا
لـلــتـدريـســيـ من اجل امــا دفـعـهم الى
مــغـــادرة بـــلـــدهم وطـــلب الـــلــجـــوء في
اخلـارج او حـمـلـهم عـلى اتـخـاذ مواقف
تتسبب بضرر فادح بالعملية التعليمية
في وقت يـسعى الوزير اجلـديد الدكتور
قـصي الــسـهـيل الى الــنـهـوض بـهـا من
خالل تـدابيـر واجراءات عـلمـية وادارية
جـديـدة). واكـد تـدريـسي ثـالث ان (وراء
ـفـتش الـعام دوافع اسـتـعـراضـية امـر ا
واضـحــة تــهـدف الى االيــهـام بــاهـمــيـة

الــصــبــاحي وهم بــذلك ال يــســتــحــقـون
ــــصــــروفــــة لــــهم ويــــجب أن األجـــور ا
يــعــيــدوهـــا  كــمــا ان الــتـــوجــيه طــالب
بــاالســـتــرجـــاع الـــنــقـــدي الـــفــوري من
توف تقاعدين وا اجلـميع وحتى من ا
ـســتـرجــعـة ـبــالغ ا  ورفض تــقـســيط ا

حتى .. 
وإزاء مـــا تــقـــدم اضـع أمــامـــكم بـــعض

الحظات ان سمحتم .. ا
1. آلــــيــــة الـــصــــرف الــــتي  الــــطـــعن
بـقانونيتـها معتـمدة منذ عام 1995عند
ـسائـية واسـتـمرت بـعد فـتح الدراسـة ا
ــعــنى أن لــهـا خــلــفــيـة الــعــام 2003 
ـتدا زمـنيا وأسـاسا وسـياقا قـانونـيا 

فـلمـاذا عـدت قانـونـية في مـرحـلة وغـير
قانونية في مرحلة اخرى

2.  أعـمــال الـلـجـان االمــتـحـانــيـة كـانت
تـســتـمـر إلى الــسـادسـة عــصـرا إلجنـاز
ـسـائـيـة شـؤون امـتــحـانـات الـدراســة ا
ـــدة ـــعـــنى أن نــــصـــاب الـــدوام في ا
ـســائـيـة مـتــحـقق واألسـتــاذ اسـتـحق ا
األجــور تــلك ضـــمن تــوقــيــتــات الــدوام

سائي ا
3. الـوحدات احلسابية والـتدقيقية  في
الــكـــلـــيــات واجلـــامـــعـــات والــوزارة لم
تـعتـرض أثنـاء الـسنـوات السـابقـة على
الــصـرف فــمــا الــذي تـغــيــر الــيـوم ازاء
الـتـفسـيـر الـقانـوني اجلـديـد  الجراءات

الـصـرف? كمـا أن تـقاريـر ديـوان الرقـابة
ـالـيـة الـسنـويـة لم تـعـتـرض أو تـطعن ا

بآلية الصرف تلك.
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ثـابة ـسائـيـة هي  4. أجـور الدراسـة ا
تــمـــويل ذاتي وهـــنـــاك صــنـــدوق مــالي
خـاص بهـا يـتواله مـجلس إدارة يـشرف
ـــصــادقـــة مـــجــالس عــلـى الــصـــرف و

الكليات واجلامعات
5. الــكــثــيــر من الــقــيــادات اإلداريــة في
اجلـامــعـات تــسـتـلم رواتـب من عـائـدات
ـسـائـيـة وهي ال تداوم أجـور الـدراسـة ا
سائية بل الصباحية في مـدة الدراسة ا
فـقـط ولم يـتم االعـتــراض عـلى اجـورهـا

مـنصـبه وسط مطـالبـات بعض االحزاب
اني بـالغاء هذه احلـلقة الزائدة والـبر
الـتي تــعـوق سـريــان وانـسـيـابــيـة عـمل
مــؤسـســات رقــابـيــة ذات جــذر وظــيـفي
ـان). واشار الى الـيـة والبـر كـالـرقابـة ا
ــفــتش الــعـــام يــقــوم عــنــد اعــداد ان (ا
تـقريـره السـنـوي بالـزعم باسـتعـادة كذا
مـلـيـون ديـنـار من مـوظـفي الـوزارة بـعد
مـتـابــعـة طـرق صــرفـهـا وضــد الـقـواعـد
االداريــة وهـو زعـم بـاطل لــوجــود ادلـة
شارك في ومـسوغات تؤكد ان اجور ا
الــلـجــان االمــتــحــانــيـة تــمت عــلى وفق

االصول القانونية واحلسابية). 
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واضـاف (ان اجـور اللـجـان االمـتحـانـية
سائي  صـرفها في بـالنسـبة للـدوام ا
ضـوء استحـقاق قانـوني متبع وال يرقى
ــفــتش الــيه شك). وطـــالب تــدريــسي (ا
الـعـام بـاالنـصـراف الى مـتـابـعـة شـؤون
اداريـة وعـلــمـيـة ذات اهــمـيـة ومــسـيـئـة
لــلــعــمـــلــيــة الــتــعــلــيــمــيــة من طــارئــ
ومـتـربــحـ ولـيس الـزام الــتـدريـسـيـ
حــمـــلـــة الــعـــلم واالخالق اعـــادة اجــور
مـسـتـحـقـة صرفـت لهـم). وكانـت وسائل
ــــوضــــوع االعالم قــــد تـــــداولت هـــــذا ا
والسـيـمــا اثـر تـقـد االســتـاذ الـدكـتـور
وسـام فـاضل مـناشـدة الى رئـيس هـيـئة
الـنزاهة ووزير التعليم التدخل النصاف
ــفـتش ـشــمـولــ بـاجـراء ا االسـاتــذة ا
ناشـدة (السالم عـليكم الـعام وقـال في ا
ورحـمــة الـلـه وبـركــاته .. هـنــاك قـضــيـة
تـخص عـددا كـثـيرا من تـدريـسـيي كـلـية
ا جـامـعات االعالم بـجـامعـة بـغـداد ور
ـفتش أخـرى  بـشـأن كتـاب من الـسـيـد ا
الـعــام في الـوزارة يــقـضي بـإســتـرجـاع
أجـور الــلــجـان االمــتــحـانــيــة لـلــدراسـة
ـســائـيـة  مـنـذ عـام 2003 والـسـنـوات ا
ــســتـــفــيــدين الالحــقـــة من االســاتـــذة ا
بــدعــوى أنــهم نــفــذوا أعــمــال الــلــجــان
ـسائـية  تـلك أثنـاء الدوام االمـتحـانيـة ا

كــــــمــــــا حــــــدث مع قــــــضــــــيــــــتــــــنــــــا .
ـسـتـلـمـة هي حق مـكـتـسب 6. األجـور ا
لالســاتــذة النــهم اســـتــلــمــوهــا مــقــابل
تـكـلـيف إداري واذا كـان هـنـاك خـطأ في
كلف بل اإلجـراءات ال يتحمله األستاذ ا
ــراقــبـة ــنـفــذة وا الــقـيــادات اإلداريــة ا

لالجراءات .
ـنـاشـدة قـال فـاضل (ارجو وفي خـتـام ا
من مـعالـيـكم تقـبل مالحـظاتي والـتمس
من جـنابـكم االهتـمام والـتفهـم وحتقيق
مـبـدأ اإلنصـاف والـعدالـة وعـدم القـبول
بـــالــتــفــســـيــرات األحــاديــة لـــلــقــوانــ
والـتـعـلــيـمـات في الـفـتــرات االنـتـقـالـيـة

سؤولية). ومراحل تدوير ا

دينة دينـة احلس الطبـية  طبي 
كـــربـالء من اجـــراء ثالث عـــمـــلـــيـــات
ـرضى مــصـابـ جــراحـيـة نــاجـحــة 

بالسرطان.
وقـــال اخــتــصـــاص جــراحــة  االورام
ـــيــالي في الـــدكــتـــور عــلي مـــوسى ا
تـصــريح صــحـفي انه (جنـح مـؤخـرا
ـــــشــــاركــــة مالك طـــــبي وصــــحي و
متـخصص فـي  اجراء ثالث عـملـيات
ــرضـى يــعــانــون اورامــا جـــراحــيــة 

سرطانية مختلفة).
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واضــاف ان (الـعــمـلــيــة االولى كـانت
ـتـقدم ـبـيض ا ـريـضة تـعـاني ورم ا
ــبــايض وثــرب حــيث رفـع الــرحم وا

البطن وجزء من جدار البطن).
مـضـيـفـا (امـا الـعـمـلـيـة الـثـانـيـة فـقـد
ـريضـة ايضـا تعـاني ورما في كانت 
ـنـطــقـة الـقـريـبــة حـيث اجـريت لـهـا ا
عــمـلـيــة رفع الـعـقــد الـسـرطــانـيـة من

نطقة اليمنى). ا
مــبـيـنـا (ان الــعـمـلــيـة الـثـالــثـة كـانت
ريض يعانـي سرطان الغـدة الدرقية
ـنـتـشـرة الـى الـعـقـد الـلـمـفـاويـة في ا
اجلهة اليمـنى حيث  خاللها اعادة
رفع الغدة الدرقيـة مع تنظيف اجلهة

اليمنى للرقبة من العقد اللمفاوية).
مــشــيـرا الى ان (الــعــمـلــيــات الـثالث
لــلـــمــرضى قــد اجــريت بــنــجــاح تــام
دينة الطبية بصحة جيدة وغادروا ا

ومستقرة). أطباء في صالة عمليات

ـنـتـجـات الـعـراقـيـة ـصـانع وا عـلى ا
الــفـاخـرة مــهـمـة وطــنـيـة ســتـسـاهم
بتقدم البلـد وستوجد مصادر اخرى
ـصـدر لــرفـد مــيـزانــيـة الــبـلــد غـيــر ا
الـــرئـــيس الــنـــفط فـــضال عن انـــهــا
ستـوفر ايـدي عـاملـة وستـساعـد على
القضاء عـلى البطـالة). ودعت حس
مــؤســســات الــبـلــد كــافــة واصــحـاب
الشركات في القطاع اخلاص (بزيارة
ــــــعـــــــرض ومـن ثم رسـم اخلـــــــطط ا
ــســتـقــبـلــيـة بــالـتــنــسـيق مع كــافـة ا
ــــشـــروع الــــوزارات والــــشـــروع بــــا

الوطني صنع في العراق).

الـوطـنيـة الـتي تـضـاهي بل وتـتـفوق
ـستوردة) ـنتـجات االجـنبـية ا على ا
ــنـــتــجــات الــعــراقــيــة مــبــيــنــة ان (ا
تـــتــنــاسـب مع حــاجــة هـــذا الــســوق
ــتــوافــقــة تــمــامــا مع الــتــقــيــيس وا
والـســيـطـرة الـنــوعـيـة). واضـافت ان
عـرض هو الثـبات (الغـاية من هـذا ا
علو كـعب الصـناعة الـعراقـية والتي
حتمل الـطـموح بـايـصال الـعراق الى
مـرحلـة يسـتـغني بـهـا عن الكـثـير من
ــنـتــجـات االجــنـبــيـة واســتـبــدالـهـا ا
ــخــتــلف ــنــتــجــات الــوطـــنــيــة  بــا
الـقــطـاعــات). وتـابـعت ان (االعــتـمـاد
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ـــعـــادن عــــدت وزارة الـــصـــنـــاعـــة وا
ــعـادن مــعـرض وزارة الــصــنـاعــة وا
مــــعـــرضــــهــــا (صــــنع فـي الــــعـــراق)
ـسـتـمــرة ايـامه عـلى ارض مـعـرض ا
بــغـداد الــدولي فـرصــة ذهـبــيـة امـام
ـــؤســســات الــرســمـــيــة في الــدولــة ا
والــــقـــطــــاع اخلـــاص لالطـالع عـــلى
منـتـجات الـصنـاعـة العـراقيـة. وقالت
ــعــارض في الــوزارة هــنـاء مــديــرة ا
حسـ في بيـان امس ان (مؤسـسات
الوزارة ومعـاملهـا قادرة على تـغطية
ـنتجات السوق العـراقية بـكثير من ا
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-1-
داخـلـته في بـعض اجملـالس الثـقـافـية اسـتـمـعتُ الى صـديق عزيـز وهـو يـدلي 

البغدادية يقول :
الشعب العراقي بشكل عام محب (للحزبيّة) ومن هنا :

تـرى الــعـراقـيـ عــلى اخـتالف طــبـقـاتـهم يــتـحـدثــون في الـشـؤون الـســيـاسـيـة
ويقدمونها حتى على أمورهم اخلاصة .

-2-
فـلـو كان الـشـعب الـعراقـي محـبـاً لـلحـزبـية وال أوافـقه عـلى هـذا الرأي اطالقـا 
اليـ  مع أنّ واقع احلـال ال حـقـيـقـةً لـكـان عــدد احلـزبـيـ مـنـهم قـد جتـاوز ا

يشير الى ذلك من قريب أو بعيد .
ثم ان احلديث في الـشؤون السياسية والـعناية الفائـقة بها شيء واالنتماء الى

األحزاب السياسية شيء اخر .
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ويؤسفني كثيراً ان اقول :
ان الشـارع العراقي الـيوم مـتبرم سـاخط من احلزبـي عـموماً لـفشـلهم الذريع
ـسـؤولـيـة عـلى وجه صـحـيح  والنـهـمـاكـهم الـشـديد في في الـنـهـوض بـأعـباء ا
ـواطنـ الـعراقـيـ من جانب ـكـاسب على حـسـاب سائـر ا نـافع وا اجـتـذاب ا

آخر .
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واذا كان ثـمة من استثناء يخص احلزب الناجح في أداء ما أوكل اليهم من
مهمات ويخص النزيه منهم  فانّ االستثناء ال يقاس عليه .

-5-
نتمون اليها ـكان حتميل األحزاب نفسهـا مسؤوليةَ ما يصنـعه ا ومن اخلطأ 
وازين ذلك انَّ االنظـمة الداخلية لـألحزاب ال تبيح الفرادها اخـتراق القوان وا

 وال االختالس والقرصنة للمال العام .
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الذات اآلمنـة لكل الـناس  وبـالتالـي فال يسوغ وعلـماء الـدين هم احلصـون وا
لهم التشرنق بشرنقة احلزبية .

ولألمــام الــراحل الـســيـد مــحـسن احلــكـيم  –قــدس سـره  –فـتــوى مـهــمـة في
خصـوص األحزاب الـسرّيـة  فهو ال يـجيـز االنتـماء الى حـزب ذي قيـادة سرية
ليسـت معروفة النهـا إنْ كانت ذكية يخـشى منها وإنْ كـانت غبيّة يخـشى عليها

 –كابي موسى األشعري  –
-7-

وكاتب الـسطور يتـمتع بصداقـة وثيقـة وعالئق وصالت عميقـة مع قادة معظم
االحزاب الـعراقية فضالً عن أفرادها ولـكنه لم يخض غمار العمل احلزبي في

يوم من االيام ...
-8-

ـسمـاة بـ (مـوسـوعة ومـن الطـريف انه صـدّر احـد أجزاء مـوسـوعـته الكـبـرى (ا
العراق اجلديد ) ببيتيْن قال فيهما :

أحترمُ االحزابَ لكنني 
لم أكُ من طاقَمِها يوما 

يحتدمُ الصراع ما بَيْنَهُم 
ونلتظي بِوَقْعِهِ دَوْما 
ان العـراق اجلـديد مُـبـتلى بـالـصراع الـضـاري ب الـكتل
السـياسـيـة احلزبـية اخملـتلـفـة وهذا الـصراع أخّـر حتى
استـكمل (الـتشـكيـلة الـوزارية) فـضالً عن زرع االعداد
ـواقع الرسـمية هـنيـ في مخـتلف ا الغـفيـرة من غيـر ا

ا أدى الى نتائج وخيمة أضرت بالشعب والوطن.

احلـكـومـات الـعـادلة فـي كل مـكان وزمـان حتـرص عـلى مـنح حـقـوق مـواطـنـيـها
بعدالـة لكي تؤدي رسـالتهـا الوطنـية بشـكل صحيح وتـضمن حتقـيق العدل ب
ــعـادلــة تـخـتــلف فــاخلـيــر وفـيـر اجلــمـيع  ,ولــكن في الــعـراق األمـر عــجـيـب فـا
واطن من وموازنـات الـبلـد تـصل أرقامـهـا الى حدود وأصـفـار لم يـسمع بـهـا ا
واطن العراقي يعيش قـبل ويتعذر عليه حتى لفظ هذه األرقام ,ومع هـذا يبقى ا
ـعاناة والـظلم والنـقص في كل احتيـاجاته وحقـوقه دائماً في دوامة كـبيرة من ا

ضائعة ,وتمر السنوات متتالية ويبقى احلال كما هو عليه.
الـصـحافـة تـكتب يـومـياً عن احلـقـوق الضـائعـة واالعالم يـسلـط الضـوء كل يوم
على فئـة ويطالب بـانصافهـا والباحثـون واخملتصون يـكتبون ويـطرحون احللول
حتى جـفّت أقالمـهم واحلكـومات الحتـرك سـاكنـاً واحلجج كـثـيرة ومـكررة وملّ
ـوازنـة واالرهـاب والـفـساد و و و و) ـواطن من كـثـرة سـمـاعـهـا (العـجـز في ا ا
وكل حـكـومـة تـتشـكل تـلـقي بـالـلـوم عـلى سـابـقـاتـهـا وكل وزيـر يـسـتلـم الوزارة
يـكـشف ملـفـات كثـيـرة من الـفسـاد والـتقـصـير في عـمل الـوزيـر السـابق ويـلقي
اللـوم علـيه ويعـد بأن في عـهده سـيكـون التـصحـيح وارجاع احلـقوق الـضائـعة

واطن (يسمع جعجة واليرى طحيناً). ظلوم ,وا وانصاف ا
ــواطن الــعـراقي الى حــالـة شــديـدة من في األشـهــر األخـيــرة وعـنــدمـا وصل ا
الــيــأس من االصالح ونــيل احلــقــوق الــضـائــعــة ووصــلت الــعالقــة بــيــنه وبـ
السـياسي العراقي بكل مسمياته الى طريق مغلق وأصبح حجم الفجوة بينهما
ـكن ردمـهـا ,جلـأ الـى اسـلـوب آخـر لـلـمـطــالـبـة بـاحلـقـوق وهي كـبـيـر جــداً وال
الـتـظـاهرات الـقـوية واالضـرابـات ألنه آمن بـحقـيـقـة دامغـة وهي ان احلـقوق في
واطن الـعـراقي أنه عـلى حق ألنه عـنـدما الـعـراق تـنـتزع والتُـمـنح وفـعالً أثـبت ا
اندلـعت شرارة التـظاهـرات في البـصرة الـفيحـاء التي تُـطعم الـعراق بـوارداتها
ـعـاشـية وعـنـدما ويـعيـش مواطـنـيهـا أسـوأ الـظروف االقـتـصـادية والـصـحـية وا
تصـاعدت وتـيرة الـتظـاهرات بـقوة وأصـبحت تـهدد عـروش السـياسـي وجـدنا
االسـتـجابـات الـسريـعة مـن قبل احلـكـومة حـيث بـدأت تنـظـر بجـدية الـى طلـبات
اجلماهـير وتأخذها بنظر االعـتبار وبدأت الوفود احلكومـية الكبيرة تتوالى على
تبقي طالب ووعـدت بتنفيذ ا نتفضة وباشرت بتـنفيذ جزء قليل من ا البصـرة ا
بـسقوف زمنية معينة ,هذا حـال البصرة أما احملافظـات األخرى فلم ينظر أحد
الى مطـالبـها ألن صوتـها اليـزال غيـر مسمـوع وال يهـدد العروش,ونـفس احلال
ـهن ـعـلـمـ ونقـابـة ا مـاجـرى في االضـرابـات الـقـويـة الـتي قـامت بـهـا نـقـابـة ا
الـصـحـيـة حـيث جلـؤا مـجـبـرين الى نـفس االسـلـوب مع احلـكـومـة التـي التمـنح
طـالب اال بـهذه الـطريـقة وقـد جنحـت النـقابـت في انـتزاع احلقـوق والتسـمع ا

جزء كبير من حقوق الشرائح التي تمثلها.
مـا أريـد قولـه بأن مـايـجـري في الـعـراق يسـيـر بـنـا الى مـنـعطـفـات خـطـيرة ألن
ماجـرى من األمثلة الـتي ذكرتهـا سيؤسس لـثقافة جـديدة تسـود في البلد وهي
أن السـبيل الـوحـيد الى انـتـزاع احلقـوق هـو االضرابـات والتـظـاهرات وايـقاف
ـطالب وال الـعـمل في مـؤسسـات الـدولـة الجـبـار احلكـومـة لـلـرضوخ لـتـحـقـيق ا
نستـغرب في االسابيع القـادمة اذا ماسمعنـا باضرابات جديدة تـقوم بها فئات
أخرى للمطالبة باحلقوق وهذا سيجرّ البلد الى نوع من الفوضى والتخبط وأنا
ال ألوم من يـقوم باالضـرابات والتـظاهر ألن الـساكت عن احلق شـيطان أخرس
ـان وكل من بـيـده الـقرار بـأن يـعـيـدوا حـسـابـاتهم ولـكـني ألـوم احلـكومـة والـبـر
ظـلوم ـواطنـ وال ينـتظـروا ا ويـعـملـوا بوازع وطـني بالـنظـر في حقـوق جـميع ا
حـتى يتـظـاهـر ويشـارك بـاضـرابات لـلـمـطالـبـة بـحقـوقه الـضـائعـة بل عـلـيهم أن
ساواة بـ جميع شرائح اجملـتمع وأن يسـتنفروا كل يعـملوا لتـحقيق العـدل وا
اجلهـود ويضعـوا كل احللـول الناجـعة لـنشر الـعدل بـ اجلميع وال يـتحـججوا
كن ـوازنة ألن بـنـودها مـتـخـمة بـنـفـقات حـكـومـية كـبـيـرة  ـالي في ا بـالعـجـز ا
واطن طالب وانصاف ا ضغـطها وحتويل واردتها لتحقيق ا
الـعراقي  الـذي يعـاني يومـيـاً من كم هائل من الـنقص في
اخلــدمــات األســاســيــة بــســبب ســوء األداء الــســيــاسي
واطن تعاقبة,فـراجعوا أنفسكم وانصفوا ا لـلحكومات ا

والجتعلوه يلجأ الى اضرابات وتظاهرات جديدة.


