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الـــشــــبــــاب انــــظــــر الى ايــــقــــونـــة
االحــــتــــجــــاج (الــــتـك تك) حــــركــــته
وتـــنـــقالتـه بـــ الـــنـــاس اصـــبح ال
يـضـايقـهم بـسـرعته وخـطـورته بـعد
ان كان سابـقا سبـبا لالزعاج اصبح
ـــواقف شـــبـــاب الـــتك تـك االكـــثــر

شــعـبـيـة وتـعـاطــفـا من قـبل الـنـاس
ــســاعــدة تـمــثل ـعــونــة او ا طـلـب ا
مـنـتـهى الـذوق واالمـانـة نـقود عـلى
بـسـاط االرض مع اشـارة  الى سـبب
جمع هـذه االموال امـا لغرض عالج
اجلــرحى او لــتــعـويض صــاحب تك

هـــذا خــرج الـــشـــعب لـــيـــنــهـي هــذه
الفوضى وفسخ (العقد االجتماعي).
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لم يــكن يـعــلم من صـنـع او اسـتـورد
التك تك بـإنه ستـكون وظـيفـته بهذه
الثـورية الـتاريـخيـة كان يـعتـقد بإن
وسـيــلـة نـقل شـعـبـيـة تـنـقل الـفـقـراء
بأجور زهيدة لكن اصحاب التك تك
حو التـصميم والـتوصيف الـوظيفي
ــســعــفــ ـــنــقــذين وا يــكــونــا هم ا
ـصابـ تـركوا مـصدر لـلجـرحى وا
الــــرزق ونــــذروا انـــفــــســــهم لــــهـــذه
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خالل زيـــارتي الـــيــومـــيـــة لــســـاحــة
ـكـان يجـيد الـتـعبـير عن الـتحـرير ا
الـذاكـرة اجلـمـعـيـة لـشـعب الـعـراقي
ـكـنك ان تـقتـنع ان هـؤالء الـشـباب
يــســتــطــيــعـــون عــمل اي شيء بــكل
جـمــالـيـة لــيـصــبح شـيــئـا له مــعـنى
مـغـايـر عـمـا كـنت تـراه في الـبيت او
احملالت هؤالء الذين نقلوا الفن من
الـــصــالــونــات الى فــضــاء وحــوائط
ساحة الـتحريـر  هناك ايـضا اعمال
تدخل في مجـال التصـميم بالـتعامل
ـــســيل حــتـى مع اطالقـــات الــغـــاز ا
ـثابة قطع للدمـوع جعلهـا الشباب 
تــراثــيــة وحتف اي شيء له مــعــنـاه
وقــيـمــته وشــكـله وفــائـدتـه في تـلك
ـكن ان تـصـبح مـصـمـمـا الـسـاحــة 
ـتـازا وانـت تـرى االشـيـاء بـعـيـون
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تـك تــــعـــــرض الى الـــــتــــدمـــــيــــر ان
الـتصـميم الـعفـوي الـشعـبي لسـاحة
التحرير ينقل الزائر الى زمان جديد
ويــجـعـله يــشـعـر بــالـراحـة الى هـذه
الـتـغـيـيـرات الـسـلـوكـيـة وجـمـالـيـات

التعبير!
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كــثـــر احلـــديث عن الـــفــوضـى الــتي
ـــــكن ان حتـــــدث فـي ظل غـــــيـــــاب
ـؤسـسـات احلـكـومـيـة (الـسـلـطـة) وا
وهذا ما تـروج له احلكـومة ووسائل
االعالم  الـــتي تــــدعـــو الى اعـــطـــاء
احلــكـــومــة مــهـــلــة (عــطـــوة) بــلــغــة
الـــعـــشـــائـــر حـــتى تـــنـــفـــذ مــطـــالب
(او لكسب الوقت والتفكير احملتج
بطريقة تنهي االعتصامات) واال فإن
الــبــلــد ذاهب الى اجملــهـول "تــهــديـد
مـــبــــطن" امـــا الـــنــــظـــام احلـــالي او
وبــالــرجـوع الـى مــفــهـوم الـفــوضـى
السلطة وفق العـقد االجتماعي الذي
وضـــــعـه "جـــــان جـــــاك رســـــو" فــــإن
االنـحراف الـذي جـعل الـفـوضى تعم
الـوضع  سـبـبه لـيس االحـتـجـاجـات
بـل هـــو عـــدم تــــمـــثـــيـل احلـــكـــومـــة
ان لـلمصـالح العـامة لـلشعب والبـر
ان قـلـة االهــتـمـام او جتـاهل رغـبـات
وحــــاجــــات الــــنــــاس الــــضــــروريـــة
ــصـالح اخلــاصـة والــتـركــيــز عـلى ا
للـمتنـفذين (محـاولة الـغائهـا تكشف
مــــقـــدار وحــــجم غــــيـــاب الــــعـــدالـــة
االجتماعية) هي التي خلقت الفجوة
بـــ الـــشـــعب واحلـــكـــومـــة وبـــذلك
اصبحت احلكومـة عاجزة عن توفير
االســتــقـرار واالمــان وغــيـاب االدارة
الرشيـدة للشؤون الـعامة واذا كانت
احلكـومة غيـر قادرة فـمن هي اجلهة
الـتي تـســتـطـيع فـعل ذلك? ومن اجل
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قال ناشـطون كربالئيـون ان هناك جهات مـجهولة حتـاول افشال التظـاهرات وحرفها
عن مـسـارهـا الـطــبـيـعي مـؤكـدين انـهم مـلـتـزمـون بـسـلـمـيـة الـتـظـاهـرات ولن يـتـركـوا

طالب. ساحات االعتصام حتى حتقيق ا
واوضــحـوا فـي احــاديث لـ (الــزمـان)
امس ان تــظـاهــرات كــربالء مـنــظــمـة
بشكـل جيد بـفضل وجـود مجـموعات
ـثقـفـ الـذين يعـمـلون من الشـبـاب ا
على ذلك.وقال الناشط ايهاب الوزني
لـ (الزمـان) امس ان (الـتـظـاهرات في
ــثـلـهــا سـوى اجلـمــاهـيـر كـربالء ال 
ــوجــودة والــدعم الــذي يــقــدم لــهــا ا
لــوجـســتــيـا هــو من تــبـرعــات ابــنـاء
ـديـنــة). واضـاف ان (هـنــاك جـهـات ا
حتـاول التـقـلـيل من قـوة الـتـظـاهرات
وحرفها عن سلـميتها بـهدف افشالها
ـتـظـاهـرين لـكـنـهــا لم تـنـجح لـكــون ا
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كـــاشــــفـــا عن (تــــلـــقي الـــكــــثـــيـــر من
الـناشـطـ الـشـباب تـهـديـدات بـطرق
ــشــاركـة في ــنـعــهم من ا مــخـتــلـفــة 
التظاهرات). فيما قال الناشط منتظر
عـلي لـ (الـزمـان) امس ان (تـظـاهـرات
كـربالء مــنـظـمـة بــشـكل جـيــد بـفـضل
وجـــود مـــجـــمـــوعـــات من الـــشـــبـــاب
ثقـفة التي تـعمل على ذلك والفئـات ا
كبقية احملافظات) مؤكدا (العزم على
االستـمـرار بـهـذه االنتـفـاضـة ضد كل
من سـرق خيـرات الـبالد من الـسـاسة
والـفــاسـدين عــلى الـرغم من تــلـقــيـنـا
التهديدات واعتقال عدد منا الكثر من
مـرة ومـحـاولـة قــمـعـنـا). ومن جـانـبه
قــــال الــــنـــاشـط حـــســــ صــــبـــري لـ
(الزمـان) امس ان (مطـالبنـا ال تخص
مـلف اخلـدمــات وغـيـرهــا فـحـسب بل

اخــــتـــراق الــــتـــظــــاهـــرة مـن  جـــانب
ـنــدسـ واجلـهــات الـتي اصــبـحت ا
ـــتــظــاهـــرين). وكــانت تــســـتــهــدف ا
مــديـريــة شــرطــة كــربالء قــد وضـعت
ــتـظــاهـرين خـطــة امــنـيــة حلـمــايـة ا
ـثـلـ عـنـهم. واكـد بـالـتـنـسـيق مع 
مصدر طـبي في مسـتشفى احلـسيني

حافـظة كربالء ان (االصـابات التي
ـدة سـجــلت في الــتــظـاهــرات خالل ا
اضيـة اغلبـها تضم حـاالت اختناق ا
بــالــغـاز والــتــراشق بــاحلــجــارة بـ
ا ادى تظاهرين  القوات االمنية وا
الى حــدوث اصــابــات مــخــتــلــفــة في
ـــصـــدر انـــحـــاء اجلـــسم). واوضح ا

لـ(الـــزمـــان) امس ان (هـــنـــاك حـــاالت
ــة حــقــا  مــثل كــســر في مــفــصل مــؤ
الـكـتف واصـابـات في مـنـطـقـة الرأس
واستـخـدام جـهـات مجـهـولـة الـصجم
ــتـــظــاهـــرين في ســـاعــات بــاجتـــاه ا
متـأخـرة من اللـيل وحـصول اصـابات
ــا جـعــلــنـا في ـعــدة  في مــنـطــقــة ا

نــريــد الــتــخــلص من الــطــبــقــة الــتي
حــكـمـت الـبـالد ولم تــقـدم لــنــا خــيـرا
ـاضيـة) مـضيـفا طوال الـ  16عامـا ا
ان (رهانـهم على ضـعـفنـا لن يتـحقق
ــطـالــبــنـا كــمـا ان عــدم االســتــجـابــة 
يزيـدنـا اصـرارا وعزمـا حلـ حتـقيق
مـطــالــبـنــا). من جــهـتـه قـال مــسـؤول
اعالم شــرطـــة كــربالء الــعـــقــيــد عالء
ي ان (االمن والنظـام مسؤولية الغا
ثل تضامنية حيث  االلتقاء مع 
عن تـظـاهــرات كـربالء بـهــدف تـنـظـيم
ــتـــظــاهــرين ومــنع دخــول حــمــايــة ا
ــنــدســـ واخلــارجــ عـن الــطــابع ا
ـوقع الـتظـاهرات). واوضح السـلمي 
ي لـ (الـــزمـــان) امس ان (ذلك الـــغـــا
جـاء بـنـاءً عـلى تـوجـيـهـات الـقـيـادات
االمنية في احملـافظة اذ  وضع الية
مــشــتــركــة لـــلــحــفــاظ عــلى ســلــمــيــة
ـشـاركـ فـيـهـا) الـتـظـاهـرات وامن ا
تـظـاهرين مشـيـرا الى ان (عـددا من ا
ــتــطــوعــ ســيــتم تــعــريـفــهـم لـدى ا
االجهزة االمـنية السـناد عـمليـة تأم
ـــشــاركــة في مــوقع الـــتــظــاهــرات وا
تــفـتــيش مـن يـدخـل لـهــا واالبالغ عن
احلـــاالت الــــتي تـــضــــر بـــســـلــــمـــيـــة

تظاهرين وامنهم).  ا
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ومن جانبه قال الناشط رائد العسلي
لـ(الـزمـان) امس ان (امـن كـربالء مـهم
جدا لدى اجلـميع ومن الواجب عـلينا
الـتــعـاون مع االجــهـزة االمـنــيـة الجل
ذلك) مــــشــــددا عـــــلى (وجــــوب مــــنع

احـــدى احلــاالت نـــلـــجــأ الـى تــداخل
ــتــظــاهـريـن الخـراج جــراجي الحــد ا
الـصــجم من مــعــدته وازالــة جـزء من
ـعدة حـيث  اجـراء العـملـية جدار ا
واعطي العالج للمريض ولكنه يشكو
من مـــضـــاعـــفـــات بـــســـيــطـــة بـــعض

الشيء). 

سـاحــة االعـتـصـامــات وفـرت فـرصـة
لــنــثـــر االفــكــار وغــرس الـــقــنــاعــات
ـكان ـقراطـيـة ا الـتـطبـيـقـية أنـهـا د
وثــقـافــة احملــتــجــ انــهــا احلــريـة
احلـقــة الـتي تـسـمح لــلـكل ان تـغـني
وللحيـاة ان تعبر عن نفـسها  حياة
لـلــجــمــيع ولــيس لــفــئــة دون اخـرى

حرية للجميع من دون تميز.
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ال اعـــلم مـــا هـــو ســـبب ابـــتـــســـامــة
تـحدث بـاسم القـائد الـعام لـلقوات ا
ـذيع عن ـسـلــحـة حـيـنـمـا يـسـأله ا ا
تــــظـــاهـــرات (الــــكـــرخ) فـي ســـاحـــة
الــنـســور? قـد تــكـون هـي الـســخـريـة
الـســوداء الــتـي جتــعل االبــتــســامـة
تــــرتــــسم فـي ثـــنــــايــــا جــــواب هـــذا
ـــــســـــؤول! ان شــــــبـــــاب الـــــكـــــرخ ا
يـتـظـاهرون في سـاحـة الـتـحـرير ان
ـتـظـاهـرين ـطـالب جلـمـيع ا وحـدة ا
في بغداد واحملافظات اجلنوبية هي
يزة في اثـبات ان الشـعب العراقي ا
عـاناة سـابـقا كـنا نـسمع له نـفس ا
ــظــاهــرت حــول (الــكــهـربــاء) وفي
مـحافـظـة اخـرى حول (اقـامـة اقـليم)
وثالثـة حول (البـطالة) وهـكذا اليوم
ــتــظــاهــرين مــوحـدة كـل شــعـارات ا
وهـــنــــاك تـــنـــســـيـق بـــ اجلـــمـــيع
ـتـظـاهـرون يسـتـحـقـون االحـترام وا

واالشادة.
آخر الكالم: الـناس الـعاديون هم من
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ــالـــيـــة الســتـــحــداث فـــاحتت وزارة ا
درجـات وظــيـفـيــة لـتــكـيـيـف وضـعـهم
لـلــتـثــبـيت وأغــلـبـيــتـهم مـن أصـحـاب
األعــمــار الـــكــبــيــرة بــالـــسن ولــديــهم
خــدمـات طــويــلــة. مـوضــحــاً ان (هـذه
الشـريحـة عانـت كثـيراً بـعدم إعـارتهم
االهـتـمــام بـوضـعــهم الـوظـيــفي لـهـذا
قـمـنـا بــخـطـوات سـريــعـة ونـتـأمل في
قبـلة إيجاد حـلول لهم وهناك االيام ا
كـم هـــــائل مـن الـــــتـــــراكـــــمـــــات خالل
السـنوات السـابقـة نحـاول إيجـاد لها
حـــلــول بـــشــكـل تــدريـــجي وقـــانــوني
وإداري).  جتدر اإلشارة الى إن موقع
وزارة االتـصــاالت تــعــرض في اآلونـة
األخيرة لالختراق لـهذا أعلن الربيعي
ان القـبـول سيـكـون للـتخـصـصات في
مجال االتصاالت وهـندسة احلاسبات
علومات وعلوم احلاسبات وهندسة ا
إضـــافـــة إلى اخـــتـــصـــاصـــات أخــرى
مــتـــفــرقــة بـــ بــغــداد واحملـــافــظــات
وحسب احتـياج كل مـديرية من وزارة

االتصاالت).

والدفـعـة الـثـانيـة كـانت بـحـدود 240
وهـنـاك وجـبـة ثـالــثـة سـيـتم إطالقـهـا
خالل االيـام الـقـادمـة اذ سـنـكـمل بـهـا
عمليـة التدقـيق للسـجالت).  موضحاً
ان (الفـائض من الـدرجـات الـوظيـفـية
 اإلعالن عنـه للـتـنـافس بواقع 75٥
ـوقع الـرسـمي درجـة وظـيـفـيـة عـبـر ا
وحـسب االخـتـصـاصـات الـتي تـتالئم
ؤسسات مع طبيعة وعمل الوزارة وا

التابعة لها).  
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وأعرب عن ان (الـتـثبـيت يـعد حق من
نتـسب فضال عن كونه حق حقوق ا
تظاهرين الذين  اللقاء من حقوق ا
بهم بـشكل مـبـاشر وتـفهم مـطالـبهم).
وقال (لـقد وعـدتهم بـالتـثبـيت ووفيت
لــهم بــالــوعــد بــعـد اســبــوع فــقط من
نـزولي واسـتـمـاعي لـهم وكـان الـوقت
قد استـغرق الجراءات التـدقيق فقط).
امــا بــخــصــوص الــعــامــلــ بــصــفـة
التكـييف من الـصحوات فـحسب قرار
رئـيس مــجــلس الـوزراء فــأن الـوزارة

شاغـرة. وقـام الـوزيـر التـاسع بـتـقد
مـقـتـرح الـتثـبـيت إلـى رئـاسة مـجـلس
الـوزراء مـطـلع عـام 2019 مـفـيـداً أنه
ضمن الـبـرنـامج احلكـومي الـذي أقره
رئيس مـجـلس الوزراء ووجـود حـركة
ـالك بـــــاحلــــــذف واالســــــتــــــحـــــداث ا
للدرجــات الوظيـفية لألعــ-وام 2016
- 2017 - 2018 وفــــرت الـــــدرجــــات
لـشـمول األجـور والـعـقـود بـالـتـثـبيت.
وحـقق الـوزيـر نـعـيم ثـجـيل الـربـيـعي
الك الـــدائم حـــلم الـــتـــثـــبـــيت عـــلى ا
بـــواقع 1200 منتسب عامـل بصفة
عــــقــــود وأجــــور بــــعــــد أن  عـــرض
ـقـتــرح عـلى رئـيـس الـوزراء وبـقـرار ا
ـوافـقة من مـجـلس الـوزراء حـصـلت ا
عـلى تــثـبــيـتـهـم.  مـبـيــنـاً ان (الـوزارة
حتــتـوي عــلى عــامــلــ بـصــفــة عــقـد
لـفتـرات طـويـلـة جدا وتـنـطـبق عـلـيهم
شـروط الــتــثـبــيت لـهــذا دعــمـنــا عـلى
تـــوظــيـف طــاقـــات وزارة االتـــصــاالت
حـسب اخلــدمــة وعـلى شــكل دفـعــتـ
كـــانت األولى بـــواقع 950 مـــنــتـــسب
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بـــعــد اســـتــيـــزار ثــمـــانـــيــة في وزارة
االتصاالت بـدءا من عام 2003 وحتى
مــطـــلع عــام 2018 لم يــتـــحــقـق حــلم
التـثـبـيت في هذه الـوزارة ولـكن بـعد
وصول احلقـيبة الوزاريـة إلى التاسع
حتــــــــقـق احلـــــــــلم لـ 1200 عــــــــقــــــــد
وإعـــــــــالن 575  درجـــة وظــــيـــفـــيـــة
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سـؤال يـفرض نـفـسه في كل مـوسم ودورة  قـد ال يـستـغـرب اجملـيب عن هذا
الـسؤال الذي له إجابات لـيست فرضيـة وال جدلية بل صلب الـواقع واحلقيقة
ا هناك مباد وأمور تبناها الفاعل والفاعلون بصورة أجمع . استبشرنا طـا
خـــيــراً بـــرحـــيل الـــطــاغـــيــة الـــذي أذاق الـــعــراق ويـالت احلــروب اخلـــاســرة
وانـتصارات مهزومة أمام العالم من عـدة وجوه والقائد الضرورة الذي لواله
لـكـان الـعـراق في صـيـغـة أخـرى  لـكن عـكس مـا كـنـا نـتصـور أن اآلتـي كان
زمرون كل حـسب مصلحته طـبلون وا األسـوء واألردء  ففي كلتا احلـقبت ا
ــر الــعــراق في مــرحــلــة انــتــقــال الــفــصـول . فـي كل تــشــرين من كل عــام 
ـناخ فـاخلريف يـسـتـلم من القـيظ الـقاسـي ذمةً ال يـسـتهـان بـها في ظلّ هـذا ا
الـذي يفرض سـطوته عـلى احلرث والـنسل وعلـى التراب والـنهـر وعلى اجلبل
والـسـهـول  كـلـهـا فـي ال حـول وال قـوة اجتـاه من ( يـأخـذ أمي يـكـون عـمي )
يـأتي كأنه القدر والـنصيب الـذي يخرج لك من ب آالف الـظروف واجلحور .
لـغاية اآلن ال نعـلم  هذا القـدر الذي ينـتظرنا أو نـحن الذين ننـتظره  من ب
األ الـتي تعرف مـعنى وأسـلوب الـعيش في حيـاةٍ يتـمتع بـها الفـقيـر والغني
تـعلم كل حـسب استـحقـاقه إال في وطني جتـد اجلاهـل هو الذي واجلـاهل وا
يـديـر شـؤون البـلـد واخلـائن هـو الـوطـني يـفـوز بـكل االمـتـيـازات لـقـاء خـيانـته
ـتـمـلق يـتـسـيـد الـقـوم . هـنـا في الـعـراق تـنقـلب ـنـافق وا وعـمـالتـه للـغـيـر  وا
مـعادالت احلقيقة وتوازن الطبيعة من خالل تكر السارق وتهميش الشريف
غلوب على أمره ا يزج في السجون كل من كان مخلصاً لهذا الوطن ا بل ر
. الـقصص كثـيرة ومـثيـرة خالل ستة عـشر عـاما وتـسير األعـوام حامـلة هذا
الـوطن إلى منطقـة النفـايات كعجـالت البلديـة حتمل كل ما  اسـتهالكه  ثلة
من األخـرين يــشـرّعـون مــا هـو حـرام لــتـحـلــله وحتـر احلالل عــلى الـشـعب
ـغـلـوب . وصاح الـشـبـاب في غـفـلـة من الـسـنـة قـبل أن تـنـتـهي فـتـرة جـمود ا
ـظـلـوم بوجـه اخلريف والـصـيف " أني مـغـلوب أخـرى وبـرد قارص . صـرخ ا
فـانـتـصـر " ولم نـصـدق األمل ولم نـثق بـاحلـلم  ولم نـحـلم بـالـفـجـر يـومـاً في
لــيــالي الــعــتــمـة  ومـن فـقــدان الــبــصــيص حتت الــرمــاد الــهـائـل في سـواده
وتـراكماته  وضـاع احلق ب دهالـيز الـباطل  وقظـمت األيادي البـيضاء ولم
يـخـرج موسـى يده فـي طور الـسـنـ وال شق الـبـحـر بـالعـصـا  لـكـنـهـا بدأت
بـشـاب قد ال تـكـتـرث بـبـنـيـته الـهزيـلـة وال بـهـنـدامه الـعـادي وال بـنـوع حذائه 
وجتـمع اجلـمـيع حـول رصـيف واحـد حتت خـيـمـة جـواد سـلـيم وفـوقـهـا قـيود
تـكـسـر وركالت إرجل اإلرادة وهـذه الـصـور من حـجـرٍ ومن صـخـرٍ جتـسدت
فـيها الروح حينما صرخ اجلمـيع " أني مغلوب فانتصر " واألمهات واجلدّات
تـصيح وراءهم " كوم يا عبدي وأعينك " وتكاثرت السرادق وتالحمت األرجل
وتـطابقت احلناجر الناعم مع اخلشن كادت األرض تزلزل حتت أقدام الطغاة
الـعتـاة الذين كـانـوا قبل تـشريـن ال يعـيرون أهـميـة لـهذا الـشعـب غيـر شرعـنة
مـصاحلهم ومكـاسبهم وفي األخـير أختلف الـلصوص في الـتبرير والـتقسيم.
ـا بـعد مـنـتصف الـلـيل يشـرّعوا انـيون  سـبحـان مغـيـر األحوال يـجـتمع الـبـر
قـوانينا كانوا قد نـسوها وال يريدون أن اسم الشعب لـغير امتيازات أحزابهم
الـكة  يـفكـرون ليل نـهار مـا الفـقرة الـتي ترضي تـشرين الـشعب  وكـتلـهم ا
وأجـمل مــا سـمــعت من أحـدهم ( اآلن لــو تـأمـر احملــافظ أن يـجــلب لك بـألف
ديـنار  صمون ليقوم من ميزه يشتري لك ما تريد ) . سبحان من قلّب عاليها
سـؤول ليقـطع الطريق سـافلهـا أختفت الـسيارات الـسوداء الـتي حتمل ذاك ا
ــارة ألنه ســيــد الــقـوم . ولـم يـنــتــهي تــشــرين بـعــد كي يــبــدأ خــصـام عــلى ا
هل وال الـلصـوص واختـالفهم عـلى كيـفـية الـسطـو  بل 
يـهمل .. ومـا زالوا في غـيهم يعـمهـون ... ننـتظـر تشرين
احلـالي بفارغ الـصبر لـنفتح جـعبته ونـأخذ منه مـا كنا
نـريد لـوطن عـاش بـتشـريـنات خـافـتـة خائـفـة من بطش

الطرف الثالث القاطن أعالي السطوح .

دنيـة التي يربو هـنية واحلقوقـية ا نـظمات ا مع كـثرة االحتادات والنـقابات وا
عـددهـا عـلى   4000 مـنـظـمـة اغلـبـهـا مـجـازة قـانـونـيـا  واالخـرى تعـمل حتت
اقول مع كـثرة عددهـا فان هناك (الـعباءة) توصـيفا لـعدم اجازتـها حتى االن 
ـتـواصـلـة  بـ مـا يـقـابـلـهم بـالـضـد وبـسـريـة مـايـشـبه االحتـادات والـروابط ا
مـرتشـ  ورواد (كـومـشن) ولصـوص بـارع  مـتـبحـرين في مـد ايـديهم الى
تـلكات اخـرى تتعـرض للنهب ـوجودات احلكـومية من اموال وعـقارات  و ا
ومـاذا ـنـظـم واال مـاذا يـعــني بـقــاء عـقـارات لــلـدولـة حتـت سـيـطــرة احـزاب  ا
ـقبـلة تـسمي اقـدام النـواب على اسـتالم رواتبـهم  ومـكافـاتهم لـلسـتة اشـهر ا

مقدما استباقا ألية اجراءات اصالحية تخفض مقادير ما يتسلمونه .
غاالة ان نتصور وجود عناوين شراكة تعمل بالباطن   بتوصيف  ليس من ا
او نقابة ـرتش الـعراقيـ  او منـظمة ا االحتـاد العام لـلفاسـدين العراقـي  
نـظمة الـعراقية ال العام الـعراقي  او ا الـلصوص احملتـرف للـسطو عـلى  ا
لـبيع الوظائف  اوجمعية الوسطاء العراقية للتزوير والغش  وتصنيع االختام
ـرور والـبنـاء واالستـيراد ـركزي لـتـحريـر اجازات ا او اجملـلس ا احلـكومـية  

والتصدير خارج قوان الدولة 
ـهدي ـعـلومـات  الـتي اعلـنهـا  رئـيس الوزراء الـسـيد عـادل  عـبد ا عـلى حد ا
ان مـسـاحـة الـفـسـاد شـاسـعـة جـدا  ووفق مـعـلـومـات مـوثـقة وضـعـت  هـيـئة
الـنـزاهـة الـيـد عـلـيـهـا حـتى االن  هـنـاك  جـهـات في مـؤوسـسـات الـرئـاسـات
الـثالث  وفي احملافظات تـمترست في حاالت فـساد بعضـها  (بجالجل) على
ـصريـ  واال من االخالقيـات  ان تصـدر عن هيأة حـد تشـحيص االشـقاء ا
الـنـراهـة كــتب بـيـضـاء وبــراءات ذمـة تـعـلن عـلـى رؤوس االشـهـاد انه التـوجـد

ؤوسسات احلكومية . جهات ملوثة في تلك  ا
ـاذا اليـصدر عن ـاذا ال تـقـدم هـيأة الـنـزاهـة عـلى خـطـوة من هـذا الـنـوع ? و
اذا ه لفـسادهم حتى االن ?  و الـهيأة (كتـاب اسود) بأسمـاء الذين  جتر
لم تـتحـرك الـهيـأة بـالسـرعـة الالزمة ألصـدار تـقريـر فـصلي عن جـهـودها في
مالحـقة الـفاسـدين  وان تواظب عـلى مثل هـذا االصدار االعالمي بـتوقـيتات
سبق حتـسبا  ـاذا اليصدر حـتى االن احلجـزاالحتيـاط ا ثـابتة . بل االهم  
ـتـهـمـ بالـفـسـاد ومـنع التـصـرف بـها تـلـكـات منـقـولـة وغـير مـنـقـولة  علـى 

وتخويل البت القضائي بها .
رئيس ـا اكده الـسـيد بـهـيج طـبارة وزيـر الـعدل الـلـبنـاني االسـبق  اسـتعـ 
فـلـماذا ـكـافحـة الـفسـاد ( من ان الـفسـاد اليـنتـظـر احدا)  ـنظـمـة العـربـية   ا
ا يـجعـلهـا قادرة على انـتظرت هـيأة الـنزاهـة وما زالت تنـتظـر ولم تتـحرك   
وليس فقط مالحقة  جميع بؤر الفساد ان لم تسبقه  في اجراءات التحسب  
كافحة الفساد  عاجلة  واين ذهبت فكرة انشاء معهد تدريسي  اجـراءات ا
واي تـبرير لغوي وقانوني في استخدام مـفردة استقدام فالن وفالن للتحقيق
 وال يـقال طلب  اسـتجـوابهم اليس فـي صيغ اخملاطـبة مـجاملـة واضحة مع

ان مفردة  االستقدام ال تغطي حقيقة اجللب  بل تغطي فكرة االستقبال !!
اخلالصـة  التنظيف احلقيقي  يتطلب جتـميع كل النفايات على مدار الساعة
نع استمرار  االختالطات  احدى مفاتيح تكوين بؤر  ووضـعها حتت اليد  

التضامن ب الفاسدين وتعبيد طرق تهريب وهرب .
ارجو ان تتحـرر هيأة النزاهة مـن متالزمة االعرابي   (فند)  خالصـة اخرى 
الـذي طلبت منه امه ان يـجلب لهـا حاجة من جارة لـها  وعنـدما خرج لتـنفيذ
قالوا له الى ح قافـلة فسألـهم الى اين متجـه  الـطلب 
مـصر وهكذا رافـقهم في رحلتـهم  وبقي في مصر عدة
اشـهر  ثم عـاد الى بلـدته وتـذكر احلـاجة الـتي طلـبتـها
امه من جـارتها  فجلبها ولكنه تعثر في الطريق وسقط

فقال قولته الشهيرة (اال قاتل الله  العجلة )

نعيم ثجيل الربيعي
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فكـرين واألدباء واالعالمي ورواد اجملالس الـثقافية  بحضـور حشد من العلـماء وا
عقد مـجلس الصدر جلـسته الشهريـة مساء الثالثاء  26 تـشرين الثاني اجلاري وقد
تضمنت بـحثاً للقانوني االسـتاذ الدكتور علي الطـائي بعنوان ( الوعي السياسي في
ـقدسة ) وبحثـا للدكتور الـباحث مرتضى النـوري بعنوان ( جوالت مدينة الـكاظمية ا
ي السـيد الـتراخـيص وآثارهـا حاضـراً ومـستـقبالً ) وبـحثـاً لالديب الـباحث األكـاد

وسوي بعنوان ( مالمح الفتنة في كالم االمام علي عليه السالم)  محسن ا
وسوي . - قصيدة للشاعر السيد هاشم ا

- وختمت اجلـلسة بحديث لراعي اجمللس سماحـة العالمة السيد حس الصدر عن
احلراك الشعبي احلالي .
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