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يبـدو أنَّ النظام الـسياسـيّ الهج
الــذي أوصى به الـغــازي األمـريـكي
وســــار عـــلــــيه ســــاســـةُ الــــعـــراق
راهقون ومَن اخملضرمون منهم وا
ــشـــهــد أتى بـــعــدهم لـــيـــتــصـــدر ا
الـسـيـاسي في غـفـلـة من الـزمن قد
جـــعل الـــبالد أســـيـــرة لـــشـــهـــوات
ورغــــبــــات ومـــصــــالح الــــزعــــمـــاء
السـياسـي ومَن سـار في طريـقهم
بـــهــدف االنـــتـــفــاع والـــقـــفـــز عــلى
ــغــلــوب عـلى جــراحـات الــشــعب ا
آسيه. هكذا يقرأ تاجرة  أمره وا
ــشـهـدَ الـسـيـاسي كلُّ مَن يـتـعـمّق ا
فـــيـــمـــا آلَـت إلـــيه الـــبالد وأحـــوالُ
الـعامـة منـذ أكـثر من عـقد ونـصفه.
فــالـعـمـلــيـة الـســيـاسـيــة شـئـنـا أم
أبيـنا ماتـزال عرجـاء متعـكزة على
ـــقـــيت عــرقـــيًــا نــظـــام الـــتــوافق ا
وطـائفـيًا ومذهـبيًـا والذي يـرفضه
غــالـبــيــة الـشــعب. لــكنّ الـزعــامـات
الــســيـــاســيــة وأحــزابُ الـــســلــطــة
ـنتـفعـ من الوضع وأذيالُـها من ا
الراهن مـصرّون عـليه كـما توضّح
بـــاألمس الــقـــريب. فــهم يـــخــشــون
مـــغـــادرته بــالـــرغم مـن اســتـــغالله
الفظيع لصـوت الشعب ومساهمته
في زرع الــفــســـاد وحتــويل الــبالد
إلى دولة اسـتهالكـية مـعتـمدة على
اقـــتــصـــاد ريــعـيّ زائل ال مــحـــالــة
بسـبب تـفـكـيك بـنـيـته االقـتـصـادية
وتعطيل ماكـنته الصناعيـة ليعتمد
في مقـدراته االقتـصادية األسـاسية
عـلى حـيتـان الـفسـاد واالنـتهـازي
واطن في جتهـيز كلّ مـا يحـتاجه ا
في قوتـه اليـومي ونزهـته وراحته.
ومَـن يـعــتــقــد بــكــون مــفــهــوم هـذا
الـنظـام التـوافقي "سـفيـنة لـلنـجاة"
يـكـون مـشاركًـا بـطـريقـة أو بـأخرى

في ظــلم الـعـراق والـعـراقـيـ وفي
"شـرعــنـة" الــتــغـوّل احلــاصل عـلى

مقدّرات البالد وحقوق العباد.
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باألمس حقّقت السلـطة التشريعية
وبــشقّ األنــفـس عــمــلــيــة اخــتــيـار
رئــــيـس لــــهـــا بــــســــبـب اشــــتـــداد
اخلالفــات بــ أصــحــاب احلــصـة
ـكـوّنـاتيـة وتـشرذم اتـفـاقـهم على ا
تــسـمــيــة مـرشّح تــســويـة من دون
شقّ الـصفـوف. وهذا الـذي حصل
ينذر بـخراب الحق ستـظهره األيام
الــقــادمــة فـي ضــوء مــا تــنـــاقــلــته
وســـــــائل إعـالم مـن داخـل قـــــــبــــــة
ــان وفـي وســائل الــتــواصل الــبــر
االجـتـمـاعي وفي الـشـارع عـلى حدّ
ســــواء بــــشــــأن مــــا تــــســــرّب من
شــائــعــات عـن بــيع وشــراء الــذ
ساومة على مناصب سواءً من وا
نواب السنّة أنفسهم أو من غيرهم
ـــطّــــلـــعـــ عــــلى اجملـــريـــات من ا
ـان أو احلـاصــلـة حتـت قـبــة الـبــر
خـــارج أروقـــتـه. وهـــو بـــحـــدّ ذاته
مـوقف ال نـريد تـكـرار احلـديث عنه
بــعــد أن أشــبــعــته وســائل اإلعالم
والـتــواصل االجــتـمــاعي أكــثـر من
قـدره. لــكنّ حــصــوله وسط ضــجـة
إعـالمـيـة وشـعـبــيـة واحلـديث عـنه
في صفـوف العـامة واخلـاصة حلدّ
الـتــنـدّر وإلـصــاق الـقـدريــة وسـمـة
ــغــلــوب عـلى الــبــؤس بـالــشــعب ا
ـرحـلـة أخـرى قـادمة أمـره يـنـبئ 
من بـــقــــاء الـــفـــســـاد واســـتـــمـــرار
اســــتــــشـــرائـه والـــتــــســــتّـــر عــــلى
الـفـاسـدين بـ الـكـتل الـسـيـاسـيـة
سـتـفيـدة من مـثل هذا واألحـزاب ا
ـصلحة ضرّ با النظـام التوافـقي ا

الـعلـيا للـوطن وبـأهله. كـما أنّ هذا
اإليغال واإلصرار على مجاراة مثل
هــذا الـــنــظـــام الــذي أثـــبت فـــشــله
بــســبب تـفــســيـره اخلــاطئ لــلــقـيم
ـقراطـية الـصحـيحـة التي كان الد
يـفـتـرض أن تصـحـبه في الـتـشريع
والـتـطـبـيق نـابـعـة من عـدم تـقـدير
األشــيـاء وفـي اخلــطـأ فـي حــسـاب
ـسـبــبـات والـعـواقب مــنـذ كـتـابـة ا
الـــدســــتـــور الــــذي أراده الـــغـــازي
األمــريـكي ومـسـتــشـاروه وأذيـالُـهم
ـفـاجآت والـقـنـابل قـابـلة مـليـئًـا بـا
االنـفــجـار في أيـة حلـظـةِ غـضبٍ أو
خالفٍ أو اختالفٍ في شؤون إدارة

ال. البالد والقيادة وا
في ضوء هذه العواقب واخملرجات
ـــشــكـــلــة إذًا يــتـــضح جـــيــدًا أنّ ا
الـقـائــمـة سـبُـبــهـا في األسـاس هـو
الـــدســـتـــور الـــذي يـــرفض زعـــمــاءُ
الــســـلـــطــة وأذيـــالــهُـم واتــبـــاعُــهم
وميلـيشياتُـهم مغادرة مبـدأ النظام
الــتــحــاصــصي الــذي حــمــله حتت
ذريـــعـــة مـــفـــهـــوم الـــشـــراكـــة بــ
الالعـبــ الـكـبــار الـثالثــة (الـعـرب
الـشـيـعـة والعـرب الـسـنّـة واألكراد)
ــال واجلـاه الــذين يــتــقــاســمــون ا
والسلطة منذ أكثر من خمسة عشر
عــامًــا. فـمــثل هــذا الــنــظــام ولـيس
ّا يليـق بأطماعـهم ويحفظ غيـرُه 
امــتــيــازاتــهم ويــشــرعن حــقـوقــهم
خارج االسـتحقـاق. كما أنه الـكفيل
بضـمان حـصيـلة دسـمة من ثروات
الـبالد في جــيـوبــهم وحـســابـاتـهم
وتــــأمــــ حــــيــــاة مــــرفــــهــــة لــــهم
َن تعكّـز عليهم وهي ولعوائـلهم و
امـتـيـازات ال مـثـيـل لـهـا في جـمـيع
دول العالم. وسـيبقى الـدستور هو
ـشـكـلـة والـشــمّـاعـة الـتي يـتـعـكّـز ا

عــلــيــهــا زعــمــاء الــكـتـل واألحـزاب
ـستفـيدة من الـعمـلية الـسيـاسية ا
الـقـائـمة. من هـنـا تـأتي االستـمـاتة
والـنــضـال والــصـراع الـشــديـد من
جانب أحـزاب السـلطـة ومن بعض
الـطـارئـ والـطــامـعـ لالنـضـواء
ـــان ألجل الــفــوز حتت قـــبــة الــبــر
بعضويته حتى لو حصل ذلك على
حساب الـغير وبـعيدًا عن الـضمير
والــــغــــيــــرة والــــشـــرف وبــــشــــتى
شـروعة وغـير الوسـائل والطـرق ا
شروعة القانونية منها وغيرها. ا
وســـتـــظل إشـــكــالـــيــة الـــعـــمــلـــيــة
الــســيــاســيــة في الــبـالد وطــريــقـة
إدارتهـا وكذا الـسيـاسة اخلـارجية
قائمة حتى تعود الضمائر الغائبة
لـلـسـيـاسـيـ إلى رشـدهـا حـيـنـمـا
ـواقف وتتـمسّك تـراجع النـفس وا
بخطابها الـوطني بعيدًا عن منهج
ـكوّنـاتية والـطائـفية احملاصـصة ا
القـائم حتى الـساعـة والذي جتدّد
تـــأكـــيـــد الــتـــمـــسّك به فـي الــدورة
األخـيـرة بـكل مـا أوتيـت به أحزاب
الــــســــلـــــطــــة من قـــــوة وتــــأثــــيــــر
وضغوطات أفشلت سعي أصحاب
الـتـيـار الـوطـني الـغـاضب والـثـائر
منذ سن بـتحاشيه وإزاحته. لكنْ
كما يـبدو فإن قوة اخلصـم العنيد
ــنـــاهض إلقـــامـــة دولــة مـــدنـــيــة ا
مــتــحـــضّــرة قــائــمـــة عــلى الــعــدل
سـاواة واالستـحقـاق واجلدارة وا
ــة وأشـدّ تـأثـيـرًا كــانت اقـوى عـز
في معـسكرهـا الذي خـطّط بجدارة
بـــدعـم من الــــراعي اخلــــبــــيــــر في
ــــســــاومــــات وجتــــارة تــــرتــــيـب ا
ــــهـــام وفق ــــنــــاصب وتــــوزيع ا ا
مصلحة اجلار العزيز صاحب اليد
الــطــولى في الــعــراق. وهــو بــهـذا
الـنـصـر األول يـسـعى النـتـصارات
قـادمة لـيردّ الـصـاع صاعـ لراعي
العـملـية الـسياسـية ومَن في دارته
بـعـد سـقـوط أوراق األخـيـر وفـشله
ـوال ـعـسـكـره وا فـي التـحـشـيـد 
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فـي هــــذه األيــــام احلـــــســــيــــنــــيــــة
الـــســـاخــــنـــة يــــتـــغـــنـى األتـــبـــاع
فاخر اإلمام احلس تشيعـون  ا
ـناداة والـدعوة ويـحرصـون على ا
ــنــهج الــذي ســار عــلـيه بــاتّــبـاع ا
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ــغـدور لــكـونه مــدرسـة في اإلمـام ا
اإلثــــارة والـــبـــذل والــــتـــضــــحـــيـــة

واإلصالح. 
بل هــنــاك مَن يــعــدّه مــتــبــرّكًــا به
ويرى فيه "سـفينـة النجـاة" للمؤمن
باألهداف الـسامية الـتي صرّح بها
وعـاش من أجـلـهـا وبـالـتـضـحـيـات
اجلــــســــيـــمــــة الــــتي قــــدمـــهــــا في
منـاهضـته للـظلم والـنفـاق وأشكال
الـدجل. وهـذا إنْ يـكنْ فـمن بـركـات

السماء. 
ولــكن الــصــورة الــتـي نــخــتــبــرهـا
ونـراهـا في حـيـاتـنـا الـيـومـيـة مـنذ
ـذهـب الـتـشـيّـعي تــولّي أصـحـاب ا
لـــلــــســـلـــطــــة في الـــبـالد تـــعـــاكس
وتــــنـــــاقض مـــــا أتت بـه مــــدرســــة
ــذهب والــتي كــان صــاحب هــذا ا
يــنـــبــغي أالّ تَــغــيـبَ وال تُــغــيَّبَ في
صـمـيم احلـيـاة الــيـومـيـة لألتـبـاع
ــتـولّــ احلــكم وزمـام والســيّـمــا ا
ـال من غيـر رقيب الـسلـطة وبـيت ا

وال ضمير. 
فـقـد خـرج الـكـثيـر من الـسـيـاسـي
ـتولّـ الـسـلطـة في الـبالد التي وا
حتـــتـــفـي كـــربالؤُهــــا هـــذه األيـــام
بصاحب مدرسة الشهادة واإليثار
عن مـــنـــهـج احلـــســـ اإلصالحي
شــــاؤوا أم أبـــوا بـــفــــعل مـــا بـــدر
ومـازال يـبـدر مـنـهم من ابـتـعاد عن
مـنـهج مــنـاهـضـة الــظـلم ومـقـارعـة
الفسـاد بكلّ أشكاله. وبـدل محاربة
ـسـتـشـريـة مـنـذ أكـثر هـذه اآلفـات ا
من عـقد ونـصف من الـزمن الـغادر
والصحـوة من السبـات الفكري في
ــنـهج احلــســيـني الـتــعــامل وفق ا
الـــعــادل الــشـــريف بــالـــثــورة عــلى
الذات األنانية فـقد حوّل الكثيرون
نـاسبة الرمزيـة الكبيرة مثل هذه ا
إلى مـجرّد شـعائـر للـطم والتـطبـير
والـتــفـاخـر فـي نـصب الــسـرادقـات
واخلـــيم وتـــقــد األطـــعــمـــة عــلى
قــــارعـــة الـــطـــريـق وفي الـــشـــوارع
مـتـنـاس اشـكـال الظـلم والـتـخلّف
واإلجـــحـــاف في أبـــسـط احلـــقــوق
واخلـــدمــات الـــتي يــعـــاني مـــنــهــا

الشعب. 
فـفـي اعـتـقـاد مَن يـسـوسـون الـبالد
ويـقــفـون عـلى رأس الــسـلــطـة أيًـا
كانت أهميـتُها أنهم بـتشجيع مثل
تخلّفة عن ظاهر ا هذه األدوات وا

ثـبـات عـلى مـبـاد لـهـا من الـدين
روح ولــهـا من الــدنـيــا مـســتـلـزم
حــيـاة مــادي ويـبــقى الـعــدل بـ
حالل وحرام وقانون وحلول دون
احــتـيـال واســتـحــواذ أو سـرقـات
وفـســاد  بـأغـطـيــة لـهـا إصـدارات

وقوان وقرارات.
 قـالــوا في األدب وقــالــوا في حق
ـلك وقــالـوا في احلـريــة وقـالـوا ا
في الفـساد والـسرقة وكالم وكالم
ـرات وتـمـر سـنـون الـدهـر عـبـر 
مــخــتــلــفــة جــريــان احلـق فــيــهـا
ضــعـــيف  ومالبـــســات احلـــيــلــة
والغـدر واحلـرمنـة تـطـفو وتـطـفو
واللعنة تطارد أصحابها  وعامة
الـناس في ذهـول واكتـفائـهم بان

هذا غير معقول.
 نكـتب: كل أمريء له احلق في ان
ــلـكه من ــلك مـا اســتــطـاع ان 
الـــعــــروض والـــنـــقـــود واألمـــوال
الـثابـتة واحلـقوق الـعيـنيـة عامة
وفي حــدود الــقــانــون وتـعــويض
األضـرار.ألــيس هـذا في حق عـدل
ـــيــزان والــقـــرار في مــضـــبــطــة ا
قوانـ  مـنـهـا الوضـعي  ومـنـها
اإللـهـيات في شـرعـها بـحـكم ربكم
األعــلى الــله ســبــحــانه وتــعــالى
هـنـالـك صـوت حق يـنـادي :  ايـها

ســـاســــة و أحـــزابــــا وكـــيــــانـــات
وهــيـئــات قـضــائــيـة وقــانـونــيـة
ـا ال يشعر به اال تشكل واقـعا مؤ
من اكتوى بنـار اإلجحاف والظلم
واغتصاب احلقوق.من هنا اقول:
في الزمن مآثر وقيم  وفي الزمن
 ويالت ودجل.. واسـتـحـواذ عـلى
مــال وحق مــلك وقــهــر. واحلــيـاة
دائـمـا في ثـنائـيـاتـهـا خـيـر وشر
وكـل شيء في حـــــكم الــــقــــانــــون
والـشــرع وأحـيـانــا في الـتـراضي
كمـا في التـقاضي  امـا اليوم  ال
نـعــرف مـا لــذي دهـانــا أنـاس في
هــوس وهــرج ويــعـلــوا صــوتــهـا
بـاطال بأهـزوجة شـعبـية مـورثة :
طـلوب إلـنا ?!  دون وين أيـروح ا
طـلوب  هتاف معرفـة الطالب وا
اســـــــتـــــــفــــــــاد مـــــــنـه االحـــــــتالل
واستعـماره ألناس أحـرار غلبهم
االسـتـعـمـار في احلـيـلـة والـقوة 
ـوت والفـرقـة والضـعف ألبـناء بـا
وطن ســـــــــلــــــــيـم  وشـــــــــعـب في
الــتــضــحـيــة كــر اذ بــلغ أعــلى
مــــــراحل اجلــــــود فـي جــــــســـــام
الــتــضــحـيــات وعــلى مــر الــزمن.
اإلنسان اخلير هو من عرف قدره
وقـيـمـته وأدمـيـته كـانـسـان عـلـيه
واجــبــات وله حــقــوق  وهــو في

قاالت األستاذ الفاضل  تعضيدا 
الـكـاتب عـبـد اخلـالق الـشـاهر في
جــريـــدة الــزمـــان الــغـــراء والــتي
تــنـاول فــيـهــا الـقــانـون رقم ((72
لــســنـة  2017عــرضــا ونــقـدا في
اطار احلق والقانون واإلنسانية
مــســلـطــا الــضــوء عــلى جــوهـره
ـــتـــضـــمن  حـــجـــز ومـــصـــادرة ا
ـنـقـولة ـنـقـولـة وغـيـر ا األمـوال ا
سـاءلة والـعدالة في اطـار هيئـة ا
وكـــذلك تـــســـلـــيط الـــضــوء عـــلى
موقف الـهـيئـة الـوطنـية لـلـتقـاعد
ــصـــاحلــة الــوطـــنــيــة وهــيـــئــة ا
ــشــمــولــ بــخــصــوص رواتب ا

ساءلة والعدالة. بقرارات هيئـة ا
اذ كـان سعـيه مشـكورا ومـحمودا
في مـــصـــاف األنــصـــاف خلـــدمــة
الــعـــدالــة داحــضـــا األخــطــاء في
الهـفـوات والتـعـمد والـقـصد غـير
الـسـلـيم كـما ان الـسـكـوت هو في
حـد ذاتـه مـصــيــبــة مــضــافـة الى
مـصائب حتـز بـالنـفس وتأكل في
أجـســاد الـنـاس فـي واقع مـريـر 
واقع يـعـيش فـيه اإلنـسـان الـقـهر
ـقراطـية والـظـلم حتت الفـتة الـد
واحلــريــات  واحلـريــة الــفـكــريـة
وحرية التـملك وحقوق اإلنسان .
فـاحلـقـيـقــة الـتي يـتـعــامى عـنـهـا

غـامضـة حـيث سبق وان حـصلت
ــوافــقــة عــلى مــنــحــهم الــراتب ا
ــوافـــقــة مـــجــلس الــتـــقــاعـــدي 
ـبلغـة عن طريق الهـيئة الوزراء ا
الـوطنـية للـمسـاءلة والـعدالة إلى
دائرة التقاعد منذ عام  2013ولم
يــــــنـــــفــــــذ الـــــقـــــرار. واالن وردت
شـمول أسمـائهم ضـمن قوائم ا

بــــالـــقـــانـــون  72لـــســـنـــة 2017
بـاحلجـز عـلى دار او قطـعة ارض
لم يــحــصــلــوا عــلــيــهــا نــتــيــجــة
اســــتــــغـالل مــــنــــصب حــــزبي او
عقول ان حتدد اإلداري فهل من ا
ـــوضـــوع من ســـنـــتـــ حلـــسم ا
تـاريخ تـقـد الـطـلب?! والـسؤال
ـــصــاحلــة ــهم: مـــاهي عالقــة ا ا
ـــوضـــوع الـــراتب الـــوطـــنـــيـــة 
الــتــقــاعــدي?!  وهـم افــنــوا زهـرة
عــمــرهم نــتـيــجــة خـدمــة فــعـلــيـة
تــتـجـاوز بـ 30 و 40 عــامـا في
خـدمــة الـوطن والـشــعب من غـيـر
اطـلة في دوائـر مدنـية روتـ و
تــشـهــد لـهم بــالـنـزاهــة والـصـدق
واإلخالص في الـــعــمل و دفــعــوا
االسـتـقـطـاعـات الـتـقـاعـديـة عـنـها
لــصــنــدوق الـتــقــاعــد فــمـتـى يـتم
إنــصـــافــهم وأعــمــارهم جتــاوزت
الـسـبـعـ عـامـا ?!  وهم يـعـانون
شـظف الـعيش ويـجـدون صعـوبة
دفع فــواتــيـر األدويــة ألمــراضـهم
ــزمــنــة ولــسـداد أجــار الــســكن ا
ومــتـــطــلـــبــات ابـــسط مــقـــومــات
ـعـيـشـة.في حـ شـرع ألعـضـاء ا
مــجــلـس الــنــواب وأعــضــاء هـذه
الــهـيـئــات ومـجـالس احملــافـظـات
رواتـب تــــقــــاعـــــديــــة خلــــدمــــة ال
تــــتعدى 4 سنوات وامتيازات ال
مــثـــيل لــهـــا في كل دول الـــعــالم,
عـــــــلـــــــمـــــــا ان هـــــــذه الـــــــرواتب
واالمـــتــيـــازات غــيـــر دســتـــوريــة
ـوذج ولـيــست شــرعـيــة بل هي 
ـقـنـنـة من قوت صـارخ للـسـرقـة ا
ـنــكــوب.!  انـهــا دعـوة الــشــعب ا
ــــراعــــاة وطــــنـــــيــــة خــــالــــصــــة 
النصوص الدستورية والقانونية
والـشـرعـيــة  وإعـطـاء كل ذي حق
حـــــقـه بـــــعـــــيـــــدا عن الـــــثـــــارات
ـنـاصب ـواقع وا واالسـتـئـثار بـا
التي هي بـالتـأكيد وجـدت خلدمة

اجملتمع وإنصاف الناس.
فــمــتى  يــتم تــعــزيــز اإلحــســاس
ـــســؤولـــيـــة والــتـــعــاون بـــروح ا
ــصـالـح الـعــامـة  في لـتــحـقــيق ا
اجملــتــمع واحلــفــاظ عــلى هــيــبـة
الدستور والقانون  ويعملوا على
الـعـمل بـروح القـانـون ويضـمـنوا
ــواطـنــ وان يــســعـوا حــقــوق ا
جــــاهــــديـن و يــــقـــــدمــــوا كــــافــــة
الـضـمـانـات الـقـانـونـيـة لـتـحقـيق
ـسـاواة في اجملـتـمع. الـعـدالـة وا
ــعــيـار لــتــقـيــيم الــشـعب النــهـا ا

والتاريخ لهم...

اإلنسان أيها األخيار. يا سامع
الصوت بعلـو صائحه في الفجر
والـــغـــروب وســـكـــون الـــلـــيل ان
هــنــاك انـاس  مـن ابـنــاء الــعـراق
واقــــعـــ حتـت ظـــلم وجــــبـــروت
أوجـده مـحـتل بـغـيض و شـرعـنه

ر سيئ الصيت . بر
ونــهـدأ ونـقــول: يـكــاد يـكـون حق
ـلك جـزءا مـكـمال حلق احلـرية  ا
فان اإلنسان ال يـستطيع ان يرقى
ــــلك نــــفــــسه كــــمــــا يــــشـــاء اال 
ـلك امــا ان  يــكـون الــوسـائـل. وا
خـاصـا كــمـلك شـخـصـا كـتـابـا او
مـنـزال او سـيــارة وامـا ان يـكـون
عـــامـــا كــــالـــســـكك احلـــديـــديـــة 
ـــتــــاحف ودور الــــكـــتب ودور وا
ـسـتـشـفـيات اآلثـار واجلـوامع وا
لك اخلاص والتكـايا وغيـرها. وا
ـــلـك  الـــعـــام واضح  واضح. وا
ـشـكــله ايـهـا الـنـاس ايـهـا وأين أ
القوم ايها احملـامون ايها احلكام
ـنـصـفون: ايهـا األشـراف ايـهـا ا
ـشـكـلـة في هـذه الـدنـيـا:الـفـساد ا
تد ويبلغ ذروته في جتاوز حق
الـــنــاس بــتـــشــريـــعــات وقــرارات
وقـوان في حـجـز أموال وأمالك
اآلخــريـن دون إنــصــاف ووجــهــة
حق فـي اقل تـقــديـر بــتـشــريـعـات
وقـــــوانــــ مـــــا انــــزل بـــــهــــا من
سلــــــطان ومـنهـا قانون  رقم 72
لــــــــسـنـة 2017. وقــانـون هـيـئـة
ـسـاءلـة والـعـدالـة الـتي التـعـدل ا
والتــعـطي حـق مـســلـوب بــعـد ان
اصــبــحـت مــخــالـــفــة الـــدســتــور
والــقـوانــ سـمــة غــالـبــة تــشـكل
غــــصـــة فـي الـــصــــدور وحـــقـــوق
تــــتــــجــــاوز عــــلــــيــــهــــا  االدارات
الروتينية من خالل حجب رواتب
ــواطـنــ الـذين عــدد كـبــيـر من ا
شمـلتهم هـذه القوانـ وعرقلـتها
تـارة بـانـهـا تـتـطـلب تـعـديل لـهذا
الـقـانـون او ذاك من قــبل مـجـلس
الــنـــواب الـــذي تــتـــعـــمـــد بــعض
ـنـضويـة  فـيه االحـزاب والـكـتل ا
ـــنـــاقـــشـــتـــهــا ـــمـــاطــلـــة  الى ا
وتــرحـيــلــهـا مـن دورة الى اخـرى
تـــعــمـــدا مع ســـبق االصــرار دون
ــعـيــشـيـة الـنــظـر الى الــظـروف ا
شمـول بهذه الصـعبة لعـوائل ا
االجراءات التـعسفيـة فهذا غيض
من فـيض  ولكن هل مـن مسـتمع?
وهل مـن مـــــــجــــــيـب? رحم الـــــــله
تـنبي لـو عاش الـشـاعر الـكبـيـر ا
يومنا هذا ألسمعت كلماته من به
صمم كما كانت كلماته تسمع من
بـه صـمم. نـتمـنى مـن بقـي لديـهم
مـن الـغـيـرة الــوطـنـيــة والـشـعـور
ــســؤولــيــة فــيــنــظــروا بــعـ بــا
ــوظـــفــ ـــواســـاة  الـــرعـــايــا وا

حـرموا مـن حقـوقـهم الـتـقـاعـدية.
هــؤالء الزالت مـلـفـاتـهم في أدراج
صاحلة الـوطنية ألسباب دائرة ا
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مــمـا كـان عـلـيه فـي مجـال اخلـدمــات واألمن  فبعـد
مــرور خمـسـة ســنوات كارثـية وبـعـد تــدمـيـر وحتطيم
الــبـنى الــتــحـتــيـة ادخـل الــعــراق في نـفــق الـطـــائـفــيـة
واحملــاصصة الـبـغيـضـة واستـشـرى الفـسـاد والقتـل
والــنــهب واإلرهــاب والــدمـــار وكــوارث ال حتــصى وال
ـرأة الـعـراقيـة من كـل ذلك أكـثر تـعــد وكـان نـصـيب ا

بكثير .
ــرأة الـعــراقـية هـنــاك جـانب آخـر هــام مـن مـعــانـاة ا
وقـــد بــدأ مـــنــذ عـــام 1991 بــســـبب تــلــوث مـــنــاطق
واســـعـة مـن جــنــوب الـعـــراق بـاإلشــعـاعـات الــنـوويــة
ـنـضـب في اعـتـده نــتـيـجـــة الســتــخـدام الـيــورانـيــوم ا
القصـف األمريكي وقـد ارتفعت أعداد مـناطق التلـوث
عـقب العدوان األمـريكي عـام 2003 لـتصل إلى 350
مــوقـعـــا بـاعـتـراف وزيــرة الـبـيــئــة احلــالـيـة  وتـشـيـر
تـقـارير صحية دوليــة بان هـم النسـاء بعـد الوالدة في
ــولـود ذكــرا أو أنثى بـل الـبصــرة مثـال لـيس جنس ا

ـولـود مشـوه ام طبـيعي .  هـل إن ا
ان وجــود مليــون أرملة ومــليـون ونـصـف من األطفال
األيـتام يحتـم عـلى احلـكـومـة العـراقـية ان تـوفـر لهـم
الــضـمــان االجــتـمــاعـي والــعـيـش الــكــريـم والــذي ال
يـنـبغـي أن يـعــتـبـر هــبـة أو مـكـرمــة مـن احــد بـل هـو
حـق مــشــــروع يــنــبـــغي عـــلـى االطـــراف الــعـــراقــيـــة
الـوطنية الـتي تدرك مسـؤولـيـاتهـا أن تـسعـى النتزاعـه
لـهـم مـمن هـم عـلى سـدة احلـكم.  وقت يعاني مالي
األطـفـال مـن ســوء الـتـغـذيــة ويـعـيش أكـثـر مــن أربـعة
ماليـيـن عــراقي دون خط الفـقــر معـتـمـديـن بـاألساس
ــتـعـثـرة بـالـنـظـر عــلى احلـصـة التـمـويـنيـة الـغـذائــية ا
ـزريـة بـســبب الـغالء الـفـاحش ـعــاشـيـة ا حلــالـتـهــم ا
والــبـطــالــة. كـمـــا اجــبـرت ماليـــ مـن الــعـــوائل عـلى
مــغـــادرة الــعـــراق لـتــعــيش فـي ســوريـــا واألردن فـي
ظــروف إنسـانية مــأسـاويـة إضافـة إلى ماليـ أخرى
أجـبـرت علـى مغـادرة مـنازلـهـا لتـعـيش في اخلـيـام في

ذهبي والقـومي. هجـرة داخلية بسبب التطهـير ا
راة العراقيـة حقها في ظل ظروف احلرب هل أخـذت ا

واحلصار ??
رأة ـانـيات لم يـتـعـمـدن جتاهل قـضـايـا ا الـنـسـاء البـر
الـعراقـية ولـكنه نوع من الـعجـز اذ لم تتـبلور الى االن
ـان تـكـون مـؤثرة آلـيـة كـكـتـلـة نـسويـة قـويـة داخل الـبـر
ـهمـة وان كل الـنـساء وضـاغـطـة في بـعض القـضـايـا ا
ــان لم يـتـمــكن من صـنع قـرار واضح داخل قــبـة الـبـر
ـراة ـرأة الــعــراقــيــة.لـلــمــطــالــبـة بــحــقــوق ا لــصــالح ا
ـرأة الـعـراقيـة دوراً في وأنـصـافـهـا . يـجب ان تـاخـذ ا
الـعـمـلـية الـسـيـاسـيـة وان تـوصل صـوتهـا  ومـطـالـبـها
وحل جلـــمــيع قــضـــايــاهــا الـــتي أصــبـــحت شــعــارات

مركونة.
ــراة وتـلــقى الــرعـايـة و خــتـامــا نـتــمـنى أن تــنـصف  ا
ـنـاســبـة مـا قـاسـته عـلـى مـدى أربـعـة عـقـود مـريـرة  ا
وحتاط بالعناية التي تستحقها الن ما من أمة تستطيع
ـرأة وتـأخذ الـنـهـوض واالزدهار مـا لم تـنهـض بواقع ا

دورها الطبيعي في اجملتمع . 

الـركب احلضـاري سـوف يدخـلون
أكـثر في قـلـوب الشـعب ويـكسـبون
والء الــبـســطـاء والـفــقـراء من أجل
ضــــمــــان والئــــهـم وبــــقــــائــــهم في
ــسـتــقــبـل الــقـادم مــواقــعــهم فـي ا
ـا هم علـيه والسـكوت وبـالقـبول 
عن السلوك اخلاطئ الذي ينتقدهم
فــيه عــامــة الــشــعب والــذي ثــاروا
بــســـبـــبه وعـــبّـــروا عن غـــضــبـــهم
وامتعاضهم في تظاهرات البصرة
ومــحـافــظــات غـيــرهـا. لــستُ هــنـا
بـصــدد االنـتـقــاص من قـيــمـة هـذه
األعمال اخليرية والـشعائر الطيبة
ـناصرة الفقير في حدود ارتقائها 
ومـسـاعـدة احملـتـاج لـلـتـمـتع بـأيام
معـدودات من الرفاهـة والشبع إلى
حدّ التخمة. ففي هذا أجر عند الله
إذا حـسـنت الـنيـة ورافـقـها تـغـيـير
ومـراجــعـة وجتــديـد في مــضـمـون
ــــنــــهـج عــــلى دروس احلــــيــــاة وا
ــطــلـوب أن الــسـواء. وهــذا هــو ا
يــــعـــود اإلنـــســـان في هـــذه األيـــام
ــنـهج ــبـاركــة الــذكــرى إلحـيــاء ا ا
ـا احلـســيــني في األعــمـاق جــزاءً 
عــاشه اإلمـام وضــحّى واسـتــشـهـد

من أجله. 
فـالكل مـتفـق على أن احلـس يُـعدّ
بـــالــنـــســبــة لـــلــمـــذهب الــشـــيــعي
ـوذجًا في االنـتصار ولإلنسـانية 
لإلنسان على الظلم والتمسّك بقيم
العدل واخلـير والصالح وبـالرغبة

ـسيـرة.   مـا نحـتاجه في إصالح ا
الـيـوم إذن هـو إعادة الـتـفـكـير في
ا مـجـمل هـذه الـدروس وربـطـهـا 
يـحـدث الـيـوم من مـظـالـم ومـفـاسد
ونـفـاق هي مـن جـوهـر سـلـوكـيات
الـعــديـد من الـســيـاســيـ وراكـبي
مـــــوجـــــة األحـــــزاب الـــــديـــــنـــــيـــــة
ـــنـــضــــوين حتت مــــســـمـــيـــات وا
ـيـلـيشـيـات الـتـي حتسـب قـوّتـها ا
نهج التشيعي ومنافعها من قوة ا
ــبــاركــة الــثـــورة احلــســيــنــيــة و
بـحـسب مـفـهـومـهم الـضـيّق وغـيـر

الناضج. 
وإنْ أرادوا الــــســـيـــر وفـق مـــنـــهج
احلـس عـليهـم التـفكيـر ألف مرّة
قبل أن يتخذوا أيـة خطوة في غير
صـالح الـبالد والـشـعب واإلنـسان.
ـنـهج احلـسـيــني يـرتّب عـلـيـهم فـا
الـوفــاء لألمـانـة والـبـذل في سـبـيل
احملـتــاج والــفــقــيــر والــتــضــحــيـة
ال في سبيل عزّ البالد بالراحة وا
ورفـعـتـهـا ولـيس بـالـغـرف مـن مال
الــــســـحت احلـــرام وســـرقـــة قـــوت
الــــشـــعـب ونــــهب ثــــروات الــــبالد
لتوية وحسابات البازار بالطرق ا
احلاصل من خـلف الكـواليس وفي
أروقــة الـفــنـادق الــفــاخـرة والــفـلل
ـتــكـدســة هـنـا الـفــارهـة واألمالك ا
وهناك.  قصارى القول إنّ الشعب
يــطـــالب الـــســيـــاســـيــ وزعـــمــاء
ــتـــســلــطــة بــالــكف عن األحــزاب ا

امــتـصـاص دمـاء األبــريـاء وسـرقـة
األمـــوال وخـــرق احلــقـــوق أمـــانــة
للـمنـهج احلسـيني الـشريف. وهذا
ستـطاع إالّ بالنوايا لن يكون في ا
الـصــاحلـة واإلرادات الـقـويـة الـتي
تــــقـــرّر إجــــراءَ إصالح جــــذريّ في
العـمـلـية الـسـيـاسيـة بـرمّـتهـا عـبر
إعـادة كـتابـة دسـتـور يرسم مالمح
دولة متحضرة مـتحرّرة عقالنية
تــســـتـــنــد إلى تـــفـــويض الـــشــعب
ـراجع الـديـنـيـة والـنخب وتـأيـيـد ا
الــثـقــافـيــة وأصــحـاب اخلــبـرة من
الـتـكـنـوقراط بـعـيـدًا عـن تـأثـيرات
اخلــارج مــهـمــا كــانت. فــاحلــسـ
قصد العراق مصـلحًا ايضًا وليس
طـالبَ حقّ فحـسب. من هـنا يـبقى
األســــــاس بـــــــإصالح اجملـــــــتــــــمع
والـعمـليـة السـياسـية بـرمتـها عـبر
ـــشـــكـــلــة أي مـــعــاجلـــة أســـاس ا
التـسامي على الـعيوب والـنقائص
واألخطـاء التي نشـأ علـيها الـنظام
ـــعــــنى أدق في الــــســــيـــاسـي. و
معاجلة مشاكل البالد من جذورها
ولـيس عـبر الـتـرقـيع واإلصالحات
ـعـاجلات الـعـشـوائـية اجلـزئـيـة وا
الـغـائـبـة عن أيـة اسـتـراتـيـجـية أو
بـرنـامج شـامل لـلـتـغـيـيـر والـبـناء.
فهل سـيتمـسك احملاربـون وأدعياء
الــــوطـــنـــيـــة واإلصالح واإلعـــمـــار
ــنـــهـج احلــســـيـــنيّ والـــبـــنـــاء بـــا
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ـرأة الـعـراقيـة قـدمت الـكثـيـر من الـتضـحـيـات وعانت ا
ختلف انواعه وأشكاله مـاعانت  من أضطهاد وعنف 
ومن مـخـتـلف األطراف  فـالـنـساء في الـعـراق تـعرضن
لـلكثـير من األنتهـاكات واخملاطـر وخاصة بعـد الفترات
ـظلـمـة التي تـناوبت عـلى العـراق من حروب وحـصار ا
وف طائفية سياسية تعاقبت على نخر جسد العراق.
ـراة ورغم خلوها من  الـتكنوجلـيا وتغيب كـانت حياة ا
االجـهـزة احلـديـثـة في الـفـتـرة الـزمـنـيـة الـسـابـقـة الـتي
ـراةفي  (الفتـرة الذهبـية ) حيث كانت كـانت تعيـشها ا
تـعيش  احـلى وأبهى اوقـات حياتـها لم تـكن تعاني من
شـظف العـيش بل كانـت النـعمـة ومظاهـر التـرف حتيط
بـها . هـذه احلـالة الـطيـبة بـلتـأكـيد التـنطـبق على عـموم
اجملــتـمع  ألنه اليــخـلـو اي مـن اجملـتـمــعـات من حـاالت

لكننا نتحدث عن احلالة الغالبة . الفقر واحلرمان  
ــرأة الــعـراقــيــة في تــلك الــفــتــرة أجـواء من عــاشت  ا
الـراحـة النـفسـيـة  وغيـر مـثقـلة بـأعـباء احلـيـاة كمـا هو
احلــال الــيـوم..  ومـن سـ الــله في خــلــقه أن ال يـدوم
ت بـالـبالد ظـروف عـصـيـبـة ونـوائـب وبدأ فـقـد ا حـال 
رأة حتملت الـعد التنـازلي لكل مكـونات اجملتمع لـكن ا
ـريرة الـعبء االكـبـر في مواجـهـة الظـروف الـقـاسيـة وا
الـتي عـاشـتهـا مـنـذ أربعـة عـقـود تقـريـبـاً من حرب الى
حــصـار الى حـرب الى احــتالل كـانت الــكـلـفــة بـاهـظـة

الثمن وعلى كل الصعد.
ت بلـبالد مراحل عصـيبة   بداً بـلحرب الـعراقية لـقد ا
ثم فـرض احلـصار عـلى الـبـلـد  ا لـذي أثقل األيـرانـيـة 
ـتـمـثل ـواطن الـعـراقـي وحتـالف قـوى الـشــر ا كـاهـل ا
بـلــدول الـعـظــمى والـعـدوان الــغـاشم الـذي دمــر الـبـنى
الـتحتية للبـلد  ثم َتعرض البالد الى هجوم شرس من
ـراة ـتـطــرف  الـذي زاد الى مـعـانـاة ا تـنــظـيم داعش ا
ـرأة اليزيدية كرامـتها فقد بيع مـآساة اخرى  فقدت ا
الـكــثـيــر مـنـهن في ســوق الـنــخـاسـة ونــحن في الـقـرن
راحل الـتي اثقلت و في كل تـلك ا الـواحد والـعشرون 
ــراة الـــعــراقــيــة كــانت تــعـــيش يــومــهــا حــيث كــاهل ا
تـتقاسمها الـهموم واالعباء وتعـصف بها رياح عاتية ال
تدري كيف تواجه كل هذا الكم الرهيب من التحديات.
لـقد فُقد االمن وكان الثمن ان فقدت الزوج او االبن او
ال ولم تـعد االخ واحـيـاناً جـمـيعـهم وشح بـ يديـهـا ا
قـادرة على تـلبـية مـتطلـبات احلـياة وانـعكس ذلك سـلباً
عـلى اعداد ابنائها وتـعليمهم بشـكل صحيح وانتشرت
ـنـظــمـة وتـشـظـى اجملـتـمع وتــفـكـكت االسـر ــة ا اجلـر
وزادت مـعدالت الطالق  وبألظافة الى نكـبتها في فقد
ـسؤولـية االحـبـة - كانت تـتـحمل أعـبـاء احليـاة وثـقل ا
في تـكملة مسـيرة احلياة وتنـشئة األوالد في ظل تغيب
ـعـيشـيـة الـصعـبـة التي الـرجل  نـاهـيك عن الظـروف ا
أدت بـها الى اخلروج الى معترك ساحة العمل  لتلبية

متطلبات األسرة.
ألــيس مـن حــقــنـــا ان نــتـســاءل عن الــذي حتــقـق مـن
عسـولة الكـاذبة التي جـاء الغـزو واالحتالل الـوعـود ا
حتت ذريـعتـهـا  وماذا جـلب للـعراق والعــراقيـ غيـر
اخلـــراب والـــدمـــار الــذي أوصل الـــعـــراق إلى أســوأ


