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اربيل

بـتزويـد هيـئة الـتقـاعد الـوطنـية
بأسـماء مـسـتحـقي راتب الرتـبة
االعـلى.. لـتـســهـيل األمـر .. هـنـا
يـــبــــرز دور دائــــرة الــــتــــقــــاعـــد
الـــعــســـكــري فــعـــنــدمــا قـــدمــنــا
اعـتـراضا قـانـونيـا لـلسـيـد وزير
ــــادة /21 الــــدفـــــاع ردت بــــأن ا
عـاشــرا/  أ من قـانـون الــتـقـاعـد
ـعـتـرضـ ال ـوحـد تـقـول ان ا ا
وضوع .. يـستـحقـون وانتـهى ا
ـــادة يـــعــرف كـل طــالب وهــذه ا
صـف اول قــانـــون او فـــقـط قــدم
اوراقه لــكـلـيــة الـقــانـون او فـقط
درس مـادة الـقـوانـ في الـكـلـية
العسكرية أن ال عالقة لها مطلقا
بـراتب الــرتـبـة االعـلى بل هي ال
تـصلح ان تـكون مـادة في قانون
ــادة الـتي امـلــتـهـا وهي نـفس ا
الــتـقـاعـد الـوطـنــيـة عـلى مـشـرع
الــقـوانــ في قــانــون الـتــقــاعـد
ــوحـد  وكـنت قــد اسـهـبت في ا
توضـيح ذلك بورقـة االعتراض .
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نـأتي الـى فـروة السـبـع الـثـانـية
مكـافـأة نـهـاية اخلـدمـة لـلـجيش
السـابق التي هي مكـافأة خلدمة
جيش ال تضاهيها اية خدمة في
جيـوش الـعالم فال يـوجـد جيش
فـي الـعــالم يــدخل الــنــقـيـب فـيه
احلـروب مـع الـقــوة االقــلـيــمــيـة
االولـى وبــعـــدهـــا يـــحــتـل دولــة
بـــســـاعـــات ويــدخـل قــبـــلـــهــا 3
حـروب ضـد اســرائـيل وبــعـدهـا
حــرب ضــد 33 دولــة تــعــقــبــهــا
حــــــرب ضـــــد 3 دول عــــــظــــــمى
دمرة تـتخللـها حروب الشـمال ا

كان من يريـد ان يثق به النظام
عن في الـسابق فـأن علـيه ان 
ايـــذاء اعــداء الــنـــظــام فــأن مــا
يـجـري الـيــوم هـو االمـر نـفـسه
بـــدرجـــة مـــخـــتـــلـــفـــة تـــمـــامـــا
خــصـوصــا وأنــنــا امــام نــظـام
عـتقدات تـكثـر فيه الـوالءات وا
والـكـتل واالحزاب مـنـهـا الـكتل
الــكـــبــرى الـــتي هي ضـــد هــذه
احلقـوق فـكـرا والبـاقـ اما ان

يسكتوا او ان يداهنوا..
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 ذكر البحث اعاله اشتراك اكثر
ـارسـة الـفـسـاد من طـرف في 
االداري وهـذا مــا يـنـطـبق عـلى
وقف من هذه احلـقوق فهناك ا
جهة تشريعية فيها جلنة مالية
وهــذه الــلــجــنــة ال بــد لــهــا من
استمزاج رأي التقاعد الوطنية
والـتي تــمـلي الـنص هــاتـفـيـا 
ـشــرع يــكـتب أي ان اجلــهـة وا
ادة الـقـانونـية ـنفـذة تـملـي ا ا
شـرع ينـفذ امر شـرع وا عـلى ا
ــنــفــذ وقــرة عـــيــون مــجــلس ا
ـنــتـهـيـة واليــته هـنـا الــنـواب ا
بـاتـت لـديــنــا جـهــتــ واجلـدر
يـــتـــركب عـــلـى ثالثـــة ورغم ان
مـجــلس الـنــواب ال يـخــلـوا من
وطـنــيـ حـاولـوا ان يــقـطـعـوا
الطريـق على التـقاعـد الوطـنية
الــتي تـتــحـجـج دومـا بــأنـهـا ال
ــوافــقــة تــصــرف شــيـــئــا اال 
مجـلس الوزراء وكأن الـدستور
خـول اجملــلس بــأن يـنــفـذ او ال
يــنـــفــذ الـــقــوانــ .. قـــالــو في
الـقـانـون  تـلـتـزم وزارة الـدفـاع

مـنـذ بـدأ الـفسـاد والـنـاس تـركز
ــالي الــرشــوة عــلى الـــفــســاد ا
واالخـتالس وغـيـرهـا .. نـاسـيـة
او مـتــنـاسـيـة انه لــوال الـفـسـاد
الي ا حصل الـفساد ا االداري 
.. وأنه لـوال تـضافـر جهـود عدة
حلـقات تـنتـمي الى مؤسـسة او
طـائــفـة او عـرق او حـزب واحـد
ـــا حــصـل الــفـــســادين االداري
ــــالـي وهــــنــــا ســــنــــبــــ ان وا
مـــوضــــوع احلــــدرة بــــدرة هـــو
يتـعلق بفـساد اداري فقط   وال
بـــد لــنـــا من اعــتـــمــاد تـــعــريف
لــلـــفـــســـاد االداري قـــبـل ولــوج
وضوع حيث عرفته الشفافية ا
الـدوليـة  اسـتـغالل السـلـطة من
ــــصـــــلــــحـــــة اخلــــاصــــة اجل ا
والـتعـريف نفسه اعـتمـده البنك
الـــدولي  ويــــشـــيـــر بــــحث عن
الــفــسـاد االداري الـى  اشــتـراك
اكـــــــثــــــر من طـــــــرف عــــــادة في
ـارسـته ويـؤكـد نـفس الـبحث
عـلى انه  يـعـبــر عن اتـفـاق بـ
ارادات صانع الـقـرار ومـرتـكبي
الــــــــفــــــــســـــــاد االداري الــــــــذين
يـضغـطون عـلى الطرف االول ال
صـــدار قــرارات مــحــددة تــخــدم
مـصاحلهم الـشخصـية  هذا كله
ال يـــســري بـــشــكـل واضح عــلى
سؤولة عن اتفاق كل الهيئات ا
حـقـوق اجلــيش الـســابق ضـده
حــــيث ال تــــوجــــد مــــصــــلــــحـــة
ن يــنـــقــصــهــا او شـــخــصــيـــة 
يــحـجـبــهـا او يـؤخــرهـا  ولـكن
الـسـبب يكـمن في وجود اجـندة
ـة ال تـنـظـر الى امـام وكـمـا قـد

ويــنــتــهـي من كل تــلك احلــروب
بـــــرتـــــبـــــة لـــــواء .. كل ذلك  وال
يــســتــلم مــكــافــأة خـدمــة  .. مع
الــــعـــــرض انه ان كــــان هــــنــــاك
اعـــتـــراض عــــلى اخلـــلــــفـــيـــات
السـيـاسـيـة فـاجلـنـدي جـندي ال
عالقـة له بـالـسـيـاسـة فـكـمـا هـو
نـفـذ اوامـر الـقـائـد الـعـام وذهب
لــلــكــويت فــهــو نــفـسـه من نــفـذ
اوامــر الـقـائــد الـعـام وذهب الى
الزركـة والـبـصرة واحلـويـجة ..
هذه الفـروة اصرت تلك اجلهات
عـــلى ان يـــعــيـــدوا اجلــيش الى
قانـون عمره نصف قـرن اال نيفا
ـــوجب قـــانــون نـــافــذ وألـــغي 
حـــتى اآلن وهــذا الــقــانــون هــو
الــقـانــون الــذي الـغـى الى االبـد
وجـود جــيـشـ لـلــعـراق سـابق
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نعم انـهم مصـرون ودون شعور
بـالـذنب ان يـعـطـوا لـذلـك الـلواء
اجلـنـرال مـكــافـأة نـهـايـة خـدمـة
تـعـادل مكـافأة فـراش في روضة
اطـــفــال كـــمــا اشــرت فـي مــقــال
سـابـق  اجـابت دائــرة الـتــقـاعـد
ادة العـسـكري بـاآلتي اشـارت ا
اخلـــــامـــــســــة واالربـــــعـــــون من
الـقــانـون رقم  1لــسـنـة - 1975
ـــلـــغى وهـــذا واجب ولـم تـــقل ا
قــانــوني –بـــصــدد مــســتــحــقي
نــــهـــايــــة اخلـــدمــــة ..اذا احـــيل
الــعــســكــري... الى الــتــقــاعــد ..
تــدفع له مــكـافـأة نــهـايــة خـدمـة
ـدة سنـة... بـينـما تـعادل راتـبه 
ادة اعاله تـنص على  تدفع له ا
نـــهـــايـــة خــدمـــة تـــعـــادل راتــبه
ـدة سنـة  وصل الـكتاب الـكامل 
الى الــتـقـاعــد الـوطـنــيـة وبـدأت
احلــــدرة بـــــدرة  اســــمـي كــــامل
اســمي كــامـل  وداخت الــهــيــئـة
ووجــدت ان انــسب الــطــرق هي
ان تقدم احلدرة والبدرة ويطول
احلساب اشهرا رغم ان القانون
مـنشـور فـي اجلـريـدة الـرسـمـية
قبل خمس سنوات .. بعد اكمال
حسـاب احلـدرة بدرة سـتـرفعـها
الى رئــاســة الــوزراء والــطــريق
ذهـابا وأيابـا يحتاج سـنة والله
ـسـتـعــان ..اسـتـحـلــفـكم بـالـله ا
وكــتـبه ورسـله هـل لـو كـان لـدى
قـبـائل الـزولـو جـيش سـابق هل

كان حصل كل ذلك?
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بغداد

فـاخرة تنـتظرنا واكـلنا وشـبعنا
. بـعدها وقـفنا في طـابور طويل
كل واحـد يـنـتـظـر دوره لـلـدخول
الى الطـبـيب اخملتص لـفـحصـنا
جميعـا . كل شخص يتم فحصه
يـذهب الى طـابـور آخـر ألسـتالم
نــقــود كــثـيــرة هــديـة مـن رئـيس
الــعـراق . وأنــا اخـرج مـن غـرفـة
استالم النقود شكرتُ الله كثيرا
ورحت أردد مع نـــفـــسي  –لـــقــد
ـعيـشة لفـترة من حُلَتْ مـشكـلة ا
الـــــزمن وســـــأشـــــتـــــري ألوالدي
الـشيء الـكثـير.  –بـعد مـنـتصف
الليل انطـلقت بنا احلافالت مرة
أخرى واخـتـرقـنا شـوارع بـغداد
اجلمـيلة . لـم أصدق مـطلـقا بأن
هـذه الــشــوارع حتـتــضــنـني من
جـــديــد . لـــدي فـــيــهـــا ذكـــريــات
التنـتـهي أبـداً . فجـأة هـجم على
ذهنـي تفـكيـر جديـد في الـلحـظة
الــتي تــوقــفت فــيــهــا احلــافالت
أمام الـبناية اخملـصصة ألستالم
األســـــرى . " أين ســـــأذهـب ومن
ســيـأتي ألســتالمي من األقــربـاء
وكـيـف سـأذهب الى الــبـيت ? " .
قــررتُ أن أتــرك الـــتــفــكــيــر بــكل
شيء عـــلى أن أظل فـي الــدائــرة
اخملـصــصــة ألسـتالمــنــا واليـهم
ا مـتى وكـيف سأصل الـبيت طـا

أنا في بلدي . 
كــانت هــنـاك أفــواج غــفــيـرة من
الــبــشــرتــنــتــظــر عــنــد الــبــوابـة
الـرئـيـسـيـة لـلـمـبـنى وكل عـائـلـة
حتــاول أن تـــعــرف أي شيء عن
ــفـقـود أو اخملــتـفي في ولـدهـا ا
تعـاقبة . حتول الليل احلروب ا
الى مايشبه النهار وكأن شوارع
بــغــداد قـــد تــفــجــرت بــشــراً من
مـخـتـلف األعـمـار . بـقـيتُ أسـنـد
ـــريح جـــســـدي الى الـــكـــرسي ا
وكأن األمر اليشملني فأنا متأكد
أن أحــــــداً اليـــــنــــــتـــــظـــــرنـي مع
نـتظريـن . سأتـرك األمر يـسير ا
تبعة حسب القنوات الـرسمية ا

لتسليم األسير الى أهلهِ . 
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بـعــد حلــظــات ســمــعتُ طــرقـات
قويـة على الـنافـذة القـريبـة مني
لــكــنـــني لم الــتـــفت الى مــصــدر
الــصــوت ألنـنـي ظــنـنـتُ أن أحـد
األشـخاص يـريد أن يسـألني عن
شـــخص مـــا إال أن الـــضـــربـــات
إزدادت على النافذة ..إلتفتُ الى
مـصـدر الـصـوت  ,فـجـأة شـعـرت

األبــــد . حتـــــركت الـــــبــــاصــــات
وحتركت معهن مشاعري وطفق
قلـبي يضرب بـعنف شديد . هل
ــفــقــود بـدأ صــحــيح أن األمل ا
يتحقق? هل صحيح أن السراب
الــوهــمي راح يــنــشــر خــيــوطه
ـمـتـدة بـوضــوح عـبـر احلـدود ا
مـاب الـبلدين ? هـل صحيح أن
ســـنــــوات الـــقـــحـط واجلـــفـــاف
سـتـعـود خـضــرا ? في الـلـحـظـة
التي دخـلـنـا فيـهـا أرض الوطن
احلبيب تلقـفتنا أأليادي تقودنا
نحـو حافالت بـلـدنا الـتي كانت
تنتظر قدومنا منذ الصباح. كنا
صـامـت داخـل السـيـارة كـأنـنا
قـدمـنـا من كـوكبٍ آخـر. عـشرات
األفـكـار تـتـقـاذفـني هـنـا وهـنـاك
وهـالـة من تــسـاؤالت حتـيط بي
من جــمـيع األطــراف. عـلى حـ
غرة تلبـدت سماء روحي بغيوم
ـطـلقـة . وجـدتُ نـفسي الـكـآبة ا
أفكـر باحلـياة من جـديد ..حـياة
كــنتُ قــد نــســيــتــهــا تــمــامـاً . "
يــاالـــهي لــقـــد تــركت لـــزوجــتي
وأطفالي عشرة دنانير فقط يوم
1999-3-16 حــيــنـمــا الــتــحـقتُ
الى وحـدتي الـعسـكـرية في ذلك
اليوم . في هذه الـلحظة ال أملك
فــلــســاً واحــداً فــكــيف ســأدخل
البيت بال نقـود وكيف سنعيش
ومـــاذا ســـأشـــتــري ألوالدي? " .
ـوضـوع تـعــبتُ من الـتــفـكـيــر 
عيـشة وكل مايـتعلق احلـياة وا
بــاحـتــيــاجـات الــبـيت وســلـمتُ
أمــري الى الـــله . تــرجـــلــنــا من
احلــافالت النـعـرف مــاذا نـفـعل.
فجأة وجدنا ضباط برتب عالية
ومــــراتـب التـــــعــــد والحتـــــصى
وحــركــة مــلـــحــوظــة في وحــدة
عـسـكـريـة ال أعـرف أي مـوقـعـها
سوى أنـها تـابـعة الى مـحافـظة
ديــالى . رحــبــوا بــنــا جــمــيــعـا
وكـــانت هــنـــاك ولــيــمـــة عــشــاء

كانت السـاعات األخيرة في تلك
ـنطقـة القريـبة من احلدود من ا
أشــد وأحـــرج الــســاعــات الــتي
مررتُ بـهـا خالل تـلك الـسـنوات
الـعــجـاف. كــان الـعـلـم الـعـراقي
يتـرآى لـنا من بـعـيد يـرفرف مع
الـنسيم الـهاب عـلى أرض بلدي
اجلميل. قطعة من قماش حتمل
في مـــضـــمـــونـــهـــا كل مـــعـــاني
الــتـاريـخ والـنــضــال عــلى مـدى
الــزمـن . تــقـــدم الـــزمن وغـــابت
الـــشـــمـس وغـــابت مــــعـــهـــا كل
مــعــنـــويــاتي . كــنت أخــشى أن
كان الذي يعيدونـنا الى نفس ا
كـــنــا فـــيـه كل تـــلك الـــســـنــوات
ـــــرعــــبـــــة . كــــنـت أخــــاف من ا
ا يحدث اجملهول ومن شيء ر
يطمر كل أمل قابع في نفوسنا.
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 إقـتــرب مــني الــزمــيل "........."
كــان مــضــطــربـا بــعض الــشيء
وحــطـت عــلى وجــهـه هــالــة من
كـآبه واضـحـة . حـاولت اقـنـاعه
بالـعودة معـنا الى أرض الوطن
وحاول هو أن يقنعني بضرورة
البقـاء معه في تلك األرض التي
عطـشـنا فـيهـا أحد عـشر عـاماً .
كانت أهدافـنا مختلـفة وأفكارنا
مـتــبـايـنــة في مـحــطـات كــثـيـرة
ولـــكن مـع هـــذا كــــان من أقـــرب
الـنـاس الـى قـلـبي . هـذا الـرجل
هــو حــكــايــة شــامــخــة لــوحــدة
وقصص متشعبه جدا ولكن مع
هـذا ال أســتــطــيع احلـديـث عـنه
بـالــتـفـصــيل احـتــرامـا لـكالمه .
طــلب مـــني أن ال أذكـــر عــنه أي
شيء لـكـنـني ســأكـون مـضـطـرا
للـحديث عـنه بصـورة مقـتضـبة
كي اليتالشى من ذاكرتي. كانت
لـديه أسـبـاب شـخـصـيـة كـثـيـرة
تـــمــنــعه مـن عــدم الــرجــوع الى
الــــوطن . تــــوجـــــهــــنــــا نــــحــــو
احلــافالت وودعت أبـا عـلي الى

كــأن تــيـارا كــهــربـائــيــا يـخــتـرق
جـسـدي . سكتُ حلـظـة من الزمن
بعـدهـا صـرختُ بـأعـلى صوتي "
حـــــسن ...حـــــسـن ...حـــــسن....ال
أصـــدق هــــذا " . كـــان حـــسن من
أقـــرب الـــنـــاس الى روحي فـــهــو
صــديق الــطــفـولــة وأبن خــالي .
كــان هـو اآلخـر قــد ضـاع أو فُـقـد
أثـنـاء احلـرب في الـثـمـانـيـنـات .
كان ضـابـطا في اجلـيش . بـكيتُ
كــثــيـرا حــيـنــمـا ســمــعت بـخــبـر
ضــيـاعه عـام 1988  .كــانت لـديه
بنت واحدة عمرها اسبوع واحد
حـيـنـمـا ذهب مع الـريح . عـنـدمـا
إنتـقـلنـا الى مـعسـكر " ......." كل
واحــــد مــــنــــا كــــان يــــبــــحث في
اجلـــدران ويــــدقق في االســــمـــاء
ـذكورة لعـله يعثـر على شخص ا
يعـرفه . سـمـعت ان احـدهم وجد
اسم ابـن اخـيه وقــد بـكى كــثـيـرا
النه كان يـعـتـقد انه كـان قـد مات
دون ان يــعـــثــروا عـــلى جـــثــته .
أخــبــرت اجلــمـيـع أنه من يــعــثـر
عـــلى اسم حـــسن ســـأعــطـــيه كل
سـكـائــري وهي أعـز مـا أمـلك في

أرض اجلحيم .
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 عندما ترجلنا من احلافلة صرخ
حــسن بــأنه ســيــنــتــظــرني عــنـد
الـبـوابـة الـرئــيـسـيـة . في حلـظـة
ــبـنى بــعـد إجـراء خــروجي من ا
االشـيـاء الـروتيـنـيـة من تـسـجيل
االسـم وغــــيـــــرهـــــا تــــلـــــقــــفـــــني
بـاألحضان وهـو يتـحدث بلـهفة "
كنـتُ أتصـور بـأنـني سـأجدك في
لــــنــــدن أو بــــاريس أو أي دولــــة
أخـرى ولكـنني لم أتصـور مطـلقا
ــعــسـكــر اجملـاور أن تــكـون في ا
ـعــسـكــرنـا ..أي تــصـادف هـذا ?
لـقــد عــدنــا قـبل ســنــتــ وكـانت
صـدمتي التـوصف حيـنمـا عرفت
أنك حتــتــضــر خــلف احلــدود . "
ـكـان جـاء شـاب قـبل أن نــغـادر ا
طــويل وسـيـم وهـو يــصـرخ بي "
هل تـعـرفـني? " نـظـرتُ الـيه بـدقة
وحـاولت إسـترجـاع كل ذكـرياتي
ـة لـكــنـني فــشـلت. ضـحك الـقــد
وهــو يـقــول " أنــا إبن شـقــيــقـتك

الصغرى " .
 صـــــرخت بـــــجــــنـــــون " مــــاهــــر
..مــاهـر...يـا الــهي ال اصـدق هـذا
..كـنتَ طــفال حـيــنـمــا ذهـبتُ الى
طريق البؤس والشقاء..." ورحتُ

أقبلهُ بشغف . 

 UłU−²Šù« bMŽ WF¹dÝ  UH Ë

‚«dF « w  WO³KD*«

w½UB'« ¡«Ë— 

براغ

دون نــهـايــة لـلــفـوضى والــعـنف
والدماء.
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 5- وأذا مـا سادت احلـال في ما
تــمت االشــارة الـيـه في الـنــقــطـة
السـابقة فـستكون االحـتجاجات
ــطــلـــبــيـــة الــراهــنـــة مــبــررات ا
ضــروريـة ومـطــلـوبـة ولـكن دون
ــعــنى انــهـا نــتــائج حــاسـمــة. 
تـبـقى مـعـيـاراُ جـزئـيـاً ومـحدوداً
من حــالــة عـامــة ونـقــصــد بـذلك
االنـــتــخـــابـــات ومــا افـــرزته من
نـتائـج وان كانت نـسـبـيـة. فذلك
هـــــــــــو واقـع حـــــــــــال ولـن حتـل
الـــتـــعـــقـــيــدات والـــتـــشـــابـــكــات
باألماني كمـا لن يوقف التدهور
ما يتصاعد من مزايدات كالمية.
 6- ومع صــــواب الــــعـــديــــد من
االجـتـهـادات والــقـنـاعـات حلـزب
وتـيـار وأكـثـر كـحلـول مـبـتـغاة
أال ان االمر ال يـكـفي ألحـتسـابـها
حـلوالً مـتـكـاملـة  دون ان تـسود
قـناعات االغـلبية بـها. وما عـليّنا
اذا مــا رأى أو أتــهم الــبـعض –
وخــــاصـــــة: نــــخب الـــــفــــنــــادق
" وكـــذلك عـــراقـــيي و"الـــعـــرابـــ
اخلـارج -  تلك االغلـبيـة باجلهل
ــعـرفــة ومـا الى ذلك من وعـدم ا
قــــنــــاعـــات وآراء مــــعــــلــــنـــة أو
مــســتــتــرة وبــنــظــرة اســتــعالء

ذميمة.
ـــا ال جــــدال عــــلـــيه وال  7- و
مـــــــبــــــرر لـه في ايـــــــة حــــــال من
االحــــوال اســــتــــخــــدام الــــقـــوة
ــــفـــــرطــــة عــــنـــــد الــــتـــــشــــابك ا
االضـــطـــراري بــــ مـــنـــتـــســـبي
ـشاركـ في الـقـوات االمـنـيـة وا
االحـتـجاجـات دعوا عـنكم اصالً

ـسـتـويـات مـتـبـايـنـة طـبـعـا. و
ــســـؤولــيــة ذلــكـم الى جــانـب ا
ـبــاشـرة لالحـزاب والـتـيـارات ا
السـياسية الـصغيرة والـكبيرة
احلــاكــمــة وغــيــرهـا مـع االخـذ
بــــاحلــــســــبــــان تــــفــــاوت تــــلك
سـؤولية وحـجمها وتـأثيرها ا

ولكن دون اعفاء احد! .
ـــفــهــوم جــدا  كــمــا  3- ومن ا
نـــرى ان تـــســـتـــفـــيـــد الـــقــوى
والــتــيــارات الـســيــاســيـة -  أو
حتــاول االسـتــفــادة- من كل مـا
جـــــرى ويـــــجـــــري من احـــــداث
وتـشـابكـات. ولـكن ذلك يجب أال
ــبـالــغـات يــكـون بــالــتـألــيب وا
ومـــحـــاوالت اشـــاعــــة الـــعـــنف
ـا والــكـراهـيــة اجملـتـمــعـيـة و
يـقود الى الـصـدامات الـعـنفـية
والتسـبب بتضحـيات غالية أذ
تـــبــقـى االرواح والــدمـــاء أثــمن
وأســــــــمـى من كـل هــــــــذا وذلك.
نابر وعسى ان يـرتدع ثوريـو ا
االعالمــيــة ومـواقـع الـتــواصل
االجـــتــــمــــاعي ويــــتـــعــــظـــون
فــيـــخــفــفــوا- وإن قـــلــيالً - من
غــــــلـــــوائــــــهـم ومـــــرامــــــيــــــهم
الـــشــخـــصـــيــة وانـــعــكـــاســات
إنـــــكـــــفـــــاءاتـــــهم احلـــــزبـــــيـــــة

والسياسية!.
 4- وحـــ ال يـــوجـــد مـــعـــيـــار
مـنطقي آخـر غير االنـتخابات –
بـــــرغـم مـــــا عـــــنـــــدنـــــا من آراء
ومـــــواقف بــــشـــــأنــــهــــا- إال ان
وقف االلتـزام بنـتـائجـها هـو ا
ــســؤول .. ونـــعــنـي اســاســاً: ا
ـــا هــــو ســـائـــد في االلـــتـــزام 
الـدستـور الـنـافذ مـا دام نـافذا
وإال فستكون هناك بداية ولكن

بـــــعـــــد تــــداخل االوراق واالراء
واختالطـها صار االمـر عسيراً
ـــراقـــبــ - بـل وأكـــثــر عـــلـى ا
وأحــسب أني مــنـهم - لــفـهم مـا
جــــرى ويـــجــــري فـي الــــعـــراق
ـا قـد يـفـيد ومـحـاولـة الـتـوصل 
ـــزيــــد من االرتـــبـــاك في مــــنع ا
والــــتــــعــــقــــيـــــد االجــــتــــمــــاعي
والسـياسي السـائد وأوالً وقبل
كل شـئ: احلـــــد من الـــــغـــــلــــواء
والعـنف والتـشدد ومـا يتـسبب
جـــــراء ذلك مـن تـــــضـــــحـــــيــــات
وضـــــــــــحــــــــــايـــــــــــا فـي االرواح
مـتلكات وغـيرها.. وبرغم كل وا
هـــذا وذلك فـــهــــا هي بـــضـــعـــة
خالصات علّهـا تسهم وإن قليالً
فـي مـا يـهـدف الــيه اخملـلـصـون

شارب:  من كل اجلهات وا
WF¹d  s¼«Ë—

 1- لم يـعـد هنـاك من يـسـتـطيع
ــريــعــة في أن يــبــرر الــرواهن ا
ــشـهــد الــعـراقي عــلى صـعــيـد ا
الــســـيــاســـة واالقــتـــصــاد ومــا
يـلــيـهــا ويـتــرتب بـســبـبــهـا من
قـــســـاوة بـــالـــغـــة في مـــجـــاالت
ـعـيـشـية اخلـدمـات واالوضـاع ا
للـمواطنـ التـي راحت تتـفجر
غـــضــــبــــاً في االحــــتـــجــــاجـــات

طلبية الراهنة .. ا
ــوضــوعــيــة تــقــتــضي  2- أن ا
حتــمــيـل الــظــروف اخلــارجــيـة
وحــــــرب االرهـــــــاب والــــــقــــــوة
ـتــضـررة من الــتـغـــــــــــــــيـيــر ا
عـــــــــــام   2003 (مــــــــــــثـل غـالة
الـــبـــعـــثــــيـــ والـــطـــائـــفـــيـــ
ـنـاطـقـيـ وعـداهم)  قـسـمـا وا
سؤولية كبرت أم ضؤلت- من ا
 عــمـا سـاد ويــسـود  في الـبالد

دان استخدام الرصاص احلي ا
بكل قوة.. مع اهمية التأكيد هنا
ايـضـاُ علـى اهمـيـة االمـتـناع عن
متـلكات الـعامة الـتجاوز عـلى ا
واخلاصـة وتخـريـبهـا حتت اية
ذرائع كـــانـت. وخالف ذلك فـــهي
مـــســؤولــيـــة يــحــاسب عـــلــيــهــا
القـانون في كل بقاع الـدنيا على
مـــا نـــعـــتـــقـــد وذلــكـم مـــعــروف
للمتبصرين الطامح بأخالص
لـــلـــتـــحـــضـــر والـــقـــضـــاء عـــلى
االســــتـــــئـــــثـــــار والــــتـــــســـــلط
واالضــطـهــاد وكـذلـك الـنــازعـ
لــلــكــفــاخ ضــد جــرائم الــفــسـاد
ـــفـــســـدين من واصـــحـــابـــهـــا ا

احلاكم ومعارضيهم حتى.
ــنــطــقي وعــنـد  8- ولــعل من ا
احلــريــصـــ حــقــاً  ان يــجــري
ـزيــد من الـتـأز ــنع ا الـسـعي 
غــيـر اجملـدي- ونـؤكـد هـنـا عـلى
غــيــر اجملــدي- بــهــدف أغــتــنــام
شروعة االحتجاجات الشعبية ا
من اجلــهـــات الــســيـــاســيــة في
ـعــارضـة عـلى حـد احلـكـومـة وا
سواء الهداف ضيـقة واالبتعاد
عن الـــتــصـــريح أو الــتـــبــطــ

بـأمتـالك كامل احلـقيـقة ومن ثم
الـدفـع بـأجتــاه الــعــنف وزيـادة
االنقـسامات اجملـتمعـية فوق ما
هي عــــلــــيـه أصالً : طــــائــــفــــيــــاً

ومناطقياُ وعشائرياً وحتزبا.
وفـي ضـــــــوء مـــــــا تـــــــقــــــدم /9
وارتـباطـا به فـلـيس من اجلـائز
عـــلى مــا نــدعـي  وبــأي مــنــطق
ـرجـعـيـات كـان الـتـطـاول عـلى ا
الـديـنيـة وخـاصـة من لـدن دعاة
ـقـيـتة ولـو تـلـبست الطـائـفـية ا
بــرداءات قـشــيـبــة. وخــاصـة من
اولئك الذين  يشاركون عن عمد
أو بــــــــدونه بــــــــرفـع وتـــــــيـــــــرة
االحتقانات القـائمة وتأجيجها
بعد ان شـهدت الفتـرات السابقة
ا نوعاً ومـستوى أهدأ نـسبياً 

كانت علية في اوقات سابقة .

{ من مساهمة (معدلة وموسعة)
للكاتب في أمسية سياسية حوارية
لنائب سكرتير احلزب الشيوعي
العراقي مفيد اجلزائري نُظمت في
براغ بتاريخ اخلميس .2018.8.2
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بغداد

يـــقــتــرحــون تــعـــديل الــدســتــور
اني الى الستـبـدال النـظام الـبـر
رئــاسي ويـصـوت عـلــيه مـجـلس
الــنـواب اجلــديـد لــيـعــرض عـلى
صـادقة الـشعب وبـعد ذلك تـتم ا
عـلـيه وهـل يـعـقل بـعــد تـشـكـيل
احلــــكـــــومــــة اجلـــــديـــــدة الــــتي
تـــســتـــغــرق فـــتـــرة طــويـــلــة من
ــســـاومــات ان الــتـــشـــاورات وا
تـتنـازل بـبسـاطة لـتلـغي نـفسـها
وجتـري انتـخـابـات جديـدة بـناء
على النظام اجلديد (الرئاسي)!.
امــا في حــالــة الـغــاء الــدســتـور
ووضع دستور جديد فال يتطلب
ا ُتشكل ذكـورة وا االجراءات ا
هيـئـة تأسـيسـيـة لوضع دسـتور
جـديـد يـتـبـنى الـنـظـام الـرئـاسي
ـــــانـي ومن ثم بـــــدال من الـــــبـــــر
يُعـرض لالستـفتاء مبـاشرة على
الــــــــشــــــــعـب دون قــــــــيـــــــــود او

مساومات.
 4- الــغـاء مـجـالـس احملـافـظـات
واحلـلقـات الـزائدة مـن الهـيـئات
الـرقابـية كـالنزاهـة وهذا يـتطلب
الــغـاء الــنــصـوص الــدسـتــوريـة
الـــتي نــصت عــلــيــهــا وفي هــذه
ــيـــز بـــ الـــغــاء عـــلـــيـــنـــا ان 
ـا الــدســتــور وتــعــديــلـه تــبــعــا 
ذكـرنـاه اعاله وفي صـدد مـطلب
الـغـاء مـجـالس احملـافـظات فـانه
مـا يـلـفت االنتـبـاه انه في الوقت
الــذي يــطــالب الــشــعب بــالــغــاء
مـــجــالس احملــافـــظــات فــانه في
الـوقت ذاته يـطالـبه باخلـدمات!
وهنـا يـأتي االسـتـغـراب اذ كيف
ن نـــريـــد نــــطـــلب اخلـــدمــــات 
الغـائه فـعـندمـا نطـلب اخلـدمات
من جـهـة ما فـهـذا يعـني ضـمـنا
ــشـــروعـــيــته انـــنـــا نــعـــتـــرف 

وضرورة بقائه!.

 2- تــعـديل الــدسـتــور ام الـغـاء
الــدسـتــور?!: فــهــنـاك مـن طـالب
بــتـــعـــديـــله وهـــنـــاك من طـــالب
بإلـغائه والشك بأن هـنالك فرقا
ب احلـالت فـاذا اردنا تعديل
الـدستـور فيـعني ذلـك اننـا نريد
الــدسـتــور احلــالي مع تــعــديـله
وفي هــذه احلـــالـــة يــنـــبــغي ان
نـــلــتــزم بــأحــكــامه واالجــراءات
ـعـنـيـة الـتي فـرضـهـا واجلـهـة ا
بـــتـــعـــديل الـــدســـتـــور أال وهــو
مـجـلس الـنـواب بـاقـتـراح مـقـدم
من رئـيس اجلمـهوريـة ومجلس
الــوزراء مــجـتــمــعــ أو خـمس
عــدد أعــضــاء مــجــلـس الــنـواب
ـــادة 126 مـن الـــدســـتـــور) .. (ا
ـــطــلب وهــذا يـــعـــني ان هـــذا ا
مــعـلـق حلــ تـشــكــيل مــجــلس
الــــنــــواب اجلـــديــــد ولــــيس من

صالحية احلكومة احلالية!
—u²Ýb « ¡UG «

امـا الـغاء الـدسـتـور فـهـو أمر ال
ــذكــورة يـــتــطـــلب االجـــراءات ا
ــا يـــســتـــطــيع الـــشــعب ان وا
يلغي الـدستور ويسـتبدله باخر
اســـتــنــادا الى فــكــرة اســتــرداد
السيـادة على اساس ان الشعب
هـو مـصـدر الـسـلـطـات وأسـاس

شروعية معا!!. الشرعية وا
اني  3- استـبـدال النـظـام البـر
بالـنظـام الـرئاسي: وهـنا عـليـنا
ــيـز بـ تـعــديل الـدسـتـور ان 
والــغــاء الـدســتــور فـاذا عــدلــنـا
الــدسـتــور فـذلك يــعـني ضـرورة
تــشــكــيل مــجــلس نــواب جــديـد
ــنـصـوص واتــبـاع االجـراءات ا
عـــلـــيـــهـــا في الـــدســـتــور الـــتي
ـعـنى اخـر: يـنـبـغي ذكـرنـاهـا 
ان يكون لدينـا رئيس جمهورية
جـــديــد ومــجـــلس وزراء جــديــد

ان مــا دفــعــنـا الـى كــتــابــة هـذا
ـقال هـو توضيـح بعض االثار ا
طالب التي تترتب على بعض ا
ــتـظــاهـرين ــقـدمــة من قــبل ا ا
فــــمن خالل الـــرجــــوع الى تـــلك
ـــــــطــــــــالب عــــــــلى اخــــــــتالف ا
احملـافـظـات الـتي صـدرت عـنـهـا
جنــدهـا قـد جـاءت مــتـقـاربـة من
حيث بنودها ولكن ان كثيرا من
تـلك الـبنـود قـد تـمت صـياغـتـها
من قـــبل عـــدد من الـــنـــاشـــطــ
الـذين لـيس لـهم اطالع قـانـوني
مــلم بــاإلجــراءات واالثــار الــتي
تـتـرتب عــلى كل مـطـلب فـتـراهم
طالب يصوغون مـا رغبوا من ا
-عن حسن نية- وال يراعون في
مـطـالـبـهم مـا الـذي يـتـطـلـبه كل
مــطـلب مـن مـوقف وإجــراء ومـا
يرتـبه من آثـار ولـلقـار الـكر
عـدد من االمـثـلـة لـيـتـضـح عـنده

قصد: ا
 1- فـــعـــلي مـــســـتـــوى اجلـــهــة
طالب قد ُخاطبة: فان معظم ا ا
أُعــــدت دون حتــــديـــــد اجلــــهــــة
ـسـؤولـة عن تــنـفـيـذهـا مـا اذا ا
كــانت الـــســـلــطـــة احملــلـــيــة أم
ــــركـــزيــــة? وعـــلى مــــســـتـــوى ا
ــقــصـود االخـيــرة مــا اذا كـان ا
مـنــهـا الـســلـطـة الــتـنـفــيـذيـة ام
الـتــشـريـعــيـة ام الــقـضــائـيـة ام
ستـقلة في ح كان الهيـئات ا
يــنــبــغـي في كل مــطــلب ان يــتم
ــســؤولــة عن حتــديــد اجلــهــة ا
تـلــبـيـته وبــسـقف زمــني مـحـدد
لـتُثـار بعـد ذلك مسـؤوليـته امام
طالب دون الشعب اما اطالق ا
ـعـنيـة فـيـعـني حتـديـد اجلـهـة ا
ذلـك تــــــنــــــصـل اجلــــــمــــــيـع من
مـسؤولـيـتهم ويـنـسب كل مـنهم

تقصيره لغيره.

ـطالب في  5- االرتـفاع بـسقف ا
ـــعـــنـــيـــة ظل غـــيـــاب اجلــــهـــة ا
ـطالب ال بـتلـبـيـتـهـا: كـثـيـر من ا
ـكن تـنـفـيـذهـا اال بـعـد تـشـكيل
ـان احلــكــومــة اجلــديــدة والــبــر
اجلـديــد الن احلـكـومـة احلـالـيـة
هي حــكــومــة تـــصــريف اعــمــال
ـواكـبـة عـدد وهي لم تـعـد أهال  
طالب نظرا لطبيعتها كثير من ا
تـمثلـة "بتصريف االعـمال" كما ا
ــكن الــتـــعــويل عــلــيــهــا في ال 
اعالن حـالـة الـطـوار فـهـذا امر
بـعــيـد كل الــبـعـد عن شــخـصـيـة
الـسـيـد الـعـبـادي وبـالـتـالي فـان
ـطالب يـنبـغي االن وفي الوقت ا
احلــالي نـــظــرا لــغــيــاب اجلــهــة
الـفاعـلـة في حتقـيـقهـا ان تـكون:
امــا الـغـاء االنـتــخـابـات واجـراء
انـتخـابات جديـدة ومن ثم تلـبية
ـطـالبـة بـاإلسراع طـالب! او ا ا
بــتــصـديـق نـتــائج االنــتـخــابـات
وتـشكـيل حـكومـة وطنـيـة نزيـهة
ـطــالب! او وقــويــة لــتــلـبــــــي ا
الــغــاء الــدســـــــــتــور وتــشــكـيل
هــيـــئــة تـــأســيـــســــــيــة لـــتــضع
الــــدســـتــــور اجلــــديــــد وجتـــرى
انـــتــــخـــابــــات جـــديــــدة ومن ثم
تــشـكـيـل حـكـومــة جـديــدة تـلـبى

طالب! ا
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ـطـالب . امــا االرتـفــاع بـسـقـف ا
دون ان تكون هنالـك جهة معنية
بتطبيقـها فهو ال يقدم وال يؤخر
وال يـؤدي الـى نـتـيــجـة!!... لـذلك
ـــعـــنـــيــ احـــبـــائي الســـيـــمــا ا
ـطــالب عـلـيــنـا عـنـد بـصـيــاغـة ا
طالب ان تكون مدروسة وضع ا
ومــعـقــولــة  ومــنـظــمــة ولــيـست
مــجـرد تـســطـيــر كالم بـعــيـد عن
الــواقع وتــعــبــيــرا عن مــشــاعــر
غــاضــبـة تــبــحث عن احلـل بـأي
طـــريــقـــة دون رؤيـــة قــانـــونـــيــة
ناجعـة الن ذلك سينعـكس سلبا
كـمـا هــو احلـال في كل مـظـاهـرة
مــضـت عــلى مـــشــاعـــر الــنــاس
ويـجـعـلـهـم يـشـعـرون بـاإلحـبـاط
لـعــدم الـتـنــظـيم وغــيـاب الـرؤيـة
القـانـونـيـة الـسلـيـمـة وبـالـتالي
ـطــالب. فــنــكـون عــدم حتــقـيـق ا
كـالتي نـكثت غزلـها من بـعد قوةٍ

انكاثا.
{ باحث قانوني
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