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ُـجمـلـها ـنـاخ  ـلوحـة وتـغـير ا ا
ـعــاصـرة في ــيـاه ا في مــشـاكل ا
الـعـراق. ولـلـعـواقب أثـر مـلـموس
سـتويات اإلنـسانية على جـميع ا
واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة واألمـــــنـــــيـــــة
واالجتـمـاعـية. وعـلـيه يـنـبغي أال
يُدّخـر أيّ جهـدٍ إلدارة هذه األزمة
وهناك حاجـة ماسّة إلدراك كونها
مسألـةً ملحّة. ويـوازي ذلك أهميةً
ــواطن الــعـراقـي عـلى أن إطالعُ ا
عاجلة الضرر ستدامة  احللول ا
الـذي حلق بــالـبـيـئـة سـتـسـتـغـرق
بعـض الوقت وأن الـطريق أمـامنا
طويـل وليس سـهالً على اإلطالق.
وإن عـــقــوداً مـن الــركـــود ونــقص
كن االسـتثـمار وسـوء اإلدارة ال 
مـعـاجلتـها بـ عـشيّـة وضحـاها.
ولـيس كـافـيـاً االعـتمـاد فـقط عـلى
قوة الطبـيعة إلصالح الضرر. فال
بدّ لـنا مـن التصـرف اآلن إذ نحن
احلُـماة لـكـوكبـنا. يـبدأ الـعمل من
ـنزل وفي مـحل الـعمل من خالل ا
ـائـيـة والـنـفـايات ـوارد ا إدارة ا
وتدابير احملافـظة وخطة خضراء

قدمة. تضع التوعية في ا

واألمطـار الـغـزيـرة والفـيـضـانات
األخيرة.  

ويــقع الـعــراق فـيــمـا كــان يُـعـرف
فــيــمــا مــضى بــاسم بالد مــا بـ
النـهريـن أي األرض الواقـعة ب
نـهري دجلـة والفـرات. وتاريـخياً
كـان السـكـان قادرين عـلى التـمتع
ـيــاه. وفي الـواقع بـحــقـهـم في ا
ـيـاه عامالً رئـيـسـياً كـانت وفـرة ا
في تـطـور احلــضـارات الـعـراقـيـة
الــغــنــيّــة. ومـع ذلك تــبــقى أزمــة
ــوسم ــيــاه حــقــيــقـيــة. فــرغم ا ا
االســتــثـنــائي الــوفــيــر بـكــمــيـات
األمــــطـــار الــــتي مألت الــــســـدود
واألنهار حتى غمرت األراضي ال
يزال العراق يواجه أزمة مياهٍ من
حــيث اإلمـــدادات واجلــودة. ومع
اقـــتـــرابــنـــا من مـــوسم الـــصــيف
الالهب ال يُــتـوقّع إال أن تــتــفـاقم
األزمــة. وتُــســهم عــوامل الــنــمــو
الـسـكـاني واخلالفـات اإلقـلـيـمـيـة
ياه عبر احلدود بشأن إمدادات ا
وضـــعف الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيــة
ـمـارسات غـيـر احلديـثة إلدارة وا
ــيـاه وزيـادة نـسـبـة اخملـلـفـات وا

 الـيـوم الـدولـي ألُمّـنـا األرض هـو
الـيــوم الـذي نــحــتـفي فــيه بــنِـعم
الـطـبـيـعة ونـعـزز ونـظـهـر وعـيـنا
جتــــاه الـــدعـــوة لــــضـــمـــان األمن
الـبـيـئي لـكـوكـبـنـا. ولـهـذا أهـمـية
مـتـزايـدة فـي الـعـراق هـذا الـبـلـد
اخلــارج من ســنــوات من الــنــزاع
ـسـلح والـذي يواجـه مجـمـوعة ا
ـشـاكل الــبـيـئـيـة فـمن أزمـة من ا
ــســـتــمـــرة الــتي تـــهــدد ــيـــاه ا ا
االستـقرار والتـنميـة إلى التلوث
ـشاكل سوءاً هي وما يـزيد هذه ا
ـكن ــا  مـحــدوديــة الــتـوعــيــة 
ــســاهــمــة به في رفــاه لــلــنــاس ا
ناخي أحد بيئتـنا.ويعد التـغير ا
أكبـر األخطار التي تـهدد التـنمية
سـتـدامـة علـى مسـتـوى الـعالم ا
وأثـرُه يـطــالـنـا جـمـيـعـاً. وال يـعـد
ـتـسـبـب الـعـراق من بـ أكـبـر ا
ــنـاخي ولــكـنه من في الــتـغــيـر ا
ــتـــأثــرة به كــمــا بـــ الــبــلــدان ا
يـــتـــضح مـن الـــظـــروف اجلـــويــة
الـقاسـية خالل الـسنـوات القـليـلة
ــاضــيــة - أي درجــات احلــرارة ا
ياه رتـفعة والـتصحّـر ونقص ا ا
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كـان مـوعـد االسـتحـقـاق الـقـانـوني لكل
احلــــقـــوق في الـــعـــام 2005  ورغم ان
ـادة 321 مـن قـانـون الـعـقـوبات 111 ا
ـعـدل نـصت عـلى (( يـعـاقب بـاحلبس ا
وبـالغرامة او بإحدى هـات العقوبت
كـل مــوظف او مــكــلـف بــخــدمــة عــامــة
اســتـغل وظـيــفـته في وقف او تــعـطـيل
تـنـفـيـذ األوامـر الـصـادرة من احلـكـومة
او احــكــام الـقــوانــ واألنـظــمـة او اي
حــكم او امـر صــادر من احـدى احملـاكم
او ايــة سـلــطـة عــامـة مــخـتــصـة او في
تــأخــيـر حتــصـيـل األمـوال او الــرسـوم
ـقـررة قــانـونـا.)) ويـتم ذلك ونــحـوهـا ا
بـعـد ثمـانيـة ايـام من توجـيه االنذار له

راتب الرتبة األعلى
1- صـدر القانون رقم (4) لـسنة 2013
قـانـون الـتـعديل األول لـقـانـون اخلـدمة
والـتـقـاعـد الـعـسـكـري الـرقم (3) لـسـنـة
ــادة (2) مــنه  2010والـــذي نص في ا
عـلى ((أذا قـضـى العـسـكـري في رتـبـته
(8) سـنوات فأكثر وأحـيل على التقاعد
او فــسخ عــقــده وهــو في تــلك الــرتــبـة
فـيحـتسب راتبه الـتقاعـدي على اساس
راتـب رتـبـة اعـلى)) وأشـيـر في الـفـقـرة
ــادة ـــادة الى ان ا ثـــانــيـــا من نــفس ا

تسري على اجليش السابق .
2-  الـتـخـصيص لـلـقـانون اعاله في
ادة (16) الـفقرة ذ من البند ثانيا من ا

من قانون موازنة 2013
الـيـة ذلك وطـعنت 3- لـم تنـفـذ وزارة ا
ــواد ـادة (3) وا بــالــبــنــد ثــانــيـا مـن ا
6) مـن الـــــقــــــانـــــون اعـاله امـــــام 5 4)
ادة احملـكـمـة  االحتاديـة ولم تـطـعن بـا
(2) اعـاله  وجــــاء قـــــرار االحتـــــاديــــة
(122/احتــــــــــــــــاديـــــــــــــــة /2013) فــي
ـواد التي  الـطعن 2014/5/4 بـأن ا
ـادة (38-اوال) من بــهــا قـد عــطــلت بــا
الــقـانـون رقم (9) لــسـنـة  2014وحـيث
ــــادة (2) ان الـــــوزارة لم تـــــطــــعـن بــــا
مـوضـوع الـطـلب لـذا فـأن أحـكـامـهـا ما
زالـت نــافــذة خــصـــوصــا وأن قــوانــ

الـتقـاعد الـعسكـري احكـامهـا خاصة ال
ــــكن لــــقــــوانــــ مــــوحـــدة ان تــــظم
تـفاصيلها كـراتب الرتبة االعلى وغيره

الكثير
4- صــدر قـانــون مـوازنـة  2018الـذي
ـادة (48/اوال) مــنه عــلى (( نـص في ا
تــلـتــزم وزارة الـدفــاع بـأرســال اسـمـاء
مـــســــتـــحـــقـي راتب الـــرتــــبـــة األعـــلى
ادة (21-عـاشرا- ـشمول بـأحكام ا ا
ـوحـد رقم (9) آ) مـن قانـون الـتـقـاعـد ا
لـــســنــة 2014 الـى هــيــئـــة الــتـــقــاعــد
الـوطـنيـة لـغـرض صرف مـسـتحـقـاتهم
راتـب الـرتـبــة األعـلـى حـسب الــقـانـون
الـنافـذ ح احـالتهم عـلى التـقاعد)) ..
ـــادة اعاله تــتـــعــلق مـع الــعــرض ان ا
بــاخلــدمــات الــتــقــاعــديــة (( حتـتــسب
ـنتـسبي اجليش اخلـدمات الـتقـاعدية 
الـسـابق ... وفـقا لـلـتشـريـعات الـنـافذة
بتأريخ حلها))  ولعله من الواضح ان
ــادة ال عالقـة لــهـا ب (احلــقـوق هــذه ا
الــتـقــاعـديــة) حـيث ان نــفس الــقـانـون
ادة عـرفهـا في البـند تـاسع عشـر من ا
(1)  بــــأنــــهـــا ((مــــدة اخلــــدمـــة الــــتي
وجب هذا حتتسب ألغراض التقاعد 
ـستوفى الـقانون او أي قـانون آخر وا
عـنها التوقيفـات التقاعدية)) وال مجال
قـانـوني العـتبـارهـا متـعـلـقة بـاحلـقوق
وجب القانون (41) قرة  الـتقاعدية ا
اعـاله . او اعــتــبـــارهــا نــاســـخــة حلق

وجبه . الراتب االعلى 
5- ســبق وأن  تـقـد اعـتـراض الى
وجب سؤولة  وزارة الـدفاع كونهـا ا
ـوضـوع الى ـوازنـة وأحـيل ا قــانـون ا
سـتشار جلـنة قانـونية وقـررت دائرة ا
الـقانوني لـلسيـد الوزير اسـتحقاق كل
مـن قضى (8)  سـنـوات بـرتـبـته لراتب
الـرتـبـة االعـلى وأصـدر الـسـيـد الـوزير
امـــــرا وزاريـــــا بــــذلـك وقــــامـت دائــــرة
الـــتــقـــاعــد الـــعــســـكــري بـــاســتـــدعــاء
راجـعتها و اعداد قوائم ـشمول  ا
شمول وأرسلت الى هيئة التقاعد بـا

الـوطنية بتوقيع الـسيد الوزير وأعتقد
ان آخـر الـقوائم كـانت في نـهـاية الـعام
ــاضي  وال زالـت الـقــوائم تــقــبع في ا

ذكورة . ادراج الهيئة ا
6-  تـشــكـيل جلـنـة من رئـيس هـيـئـة
التقاعد الوطنية ورئيس دائرة التقاعد
الـعـسـكري ورئـيس الـدائـرة القـانـونـية
لـوزارة الـدفاع وصـادقت االطـراف على
االســتــحــقــاق ورفض رئــيس الــهــيــئـة
الــتــوقـيع بــحــجج غـيــر مــبـررة  فــمـرة

يطلب ومرة يجرد ومرة يستفسر
ـــطــلــوبــة من 7-  جــمـع الــنــســبــة ا
تــواقـيع الــسـادة الـنــواب حـول ادخـال
ـــوضــوع في قـــانــون مــوازنــة 2018 ا
وأيـد الـسـيـد رئـيس اجملـلس  ولم يـتم
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ــتــقــاعــد لم 8- هـل هــنــاك من ســمـع 
ــتــراكــمــة يــســـتــلم رواتب االجــازات ا
لـــســتـــة اشــهـــر ?? انه جــيـش الــعــراق
نحلة فقط  وعندما تسأل والـكيانات ا
الـــتــقــاعـــد الــوطـــنــيـــة ســتــجـــيــبك ان
مـسؤوليـة صرفهـا تقع على وزاراتهم 
ومــنــهــا وزارة الــدفـاع .. واخملــجل في
هـــذا الــــطـــرح ان هـــنــــاك قـــرار مـــلـــزم
لـلـسـلـطـات الـثالث صـادر مـن احملـكـمة
االحتــــاديـــة الــــعــــلـــيــــا وهـــو الــــقـــرار
(35/احتـادية /2008) بـأن تؤول كـافة
ــنـحـلـة الى مــتـعـلـقــات وزارة الـدفـاع ا
ــا وجب عــلـى هــيــئـة ــالــيــة  وزارة ا
سـتحـقيـها الـتقـاعد الـوطنـية صـرفهـا 

منذ ذلك التأريخ . ولم تنفذ ايضا.
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ـــادة (1) 9- الــــقــــانــــون الــــوارد فـي ا
اعاله نـص على ان تكون مكـافأة نهاية
اخلــدمـة جلــيش الــعـراق (الــسـابق) ((
دة سنة واحدة ...تـعادل راتبه الكـامل 
ـادة (5) مـن الـقــانــون نــفـسه )) وفـي ا
اوضـح انهـا ((..تـعـني الـراتب االسـمي
+ اخملصصات..)) وهذا ما اشارت اليه
كل قـوان التقاعـد العسكريـة بضمنها

الـــــقــــانـــــون رقم (1) لـــــســـــنــــة 1975
والـــقــــوانـــ الالحــــقـــة والـــســــابـــقـــة
وتـــعــديالتـــهــا وكـــان آخــرهـــا قــانــون
مـوازنة 2019 الـذي اشـار الى صرفـها
((اســـوة بــاجلــيش احلــالي)) وال زالت
الـتقاعد الوطـنية تستـفسر هل تصرف
عـــلى االســمـي ام الــكــلـي  حــتى بــات
الــبــعـض يــشــكك بــأن دوافع الــهــيــئــة
لـتأخـير الـصرف وكـثرة االسـتفـسارات
واحلـــجج هـي الســتـــحـــصـــال فـــوائــد

صارف . التوفير من ا
ــالـــيــة 10- ايـــنـــمــا ورد اسـم وزارة ا
اقـصد به التـقاعد الوطـنية ألن الـثانية
تـرسخ عندها التـخصص في تمرير ما
تـــريــد بــأي شــكـل من االشــكــال  وقــد
ســبـق لــلــمــالــيــة خالل طــعــنــهــا لــدى
االحتـــاديــة بــأن ذكــرت فـي الئــحــتــهــا
الــرسـمـيــة ان مـكـافــأة نـهـايــة اخلـدمـة
ـيـزانــيـة خـمـســة آالف مـلـيـار تــكـلف ا
ديــنـار اي (5) تــرلـيـون ديــنـار وجـاءت
ــكـافـأة فــاذا بـهـا ال تــصل هـذا الـرقم ا
حـتى لـو اضـيـفت لـهـا مـيـزانـيـة قـبائل

الزولو
قرر 11- أن صـرف مبلغ اخلمس من ا
لـلدفعـة االولى أمر مخـجل آخر يضاف
لـلـمخـجالت الكـثيـرة لـلهـيئـة  واخللل
ــرة يـكــمن في مــجـلس الــنـواب هــذه ا
ـثلـونا فـيه انه ال توجد الـذي ال يرى 
شــريـــحــة  الــضــحك عـــلى ذقــونــهــا
كــجــيش الــعـراق الــســابق وهــو الـذي
اكـتسح دوال بساعـات وقاتل دوال قوية
 وانـتصـر علـيها  وحـمى عواصم من
الـسـقوط  بـغض الـنظـر عن اخلـلفـيات
الــســيـاســيــة حلــروبه فـتــارة  تــصـدر
ـالـية)) ـوازنـة ((عـنـد تـوفـر الـوفـرة ا ا
وتــارة اخـرى ((عـلى ان تـكـون الـدفـعـة
(( االولـى ال تــزيـــد عـن عــشـــرة مـاليــ
الية تعبير طـيب اال يوجد يا جلنتنـا ا
فـي الــلــغــة الـــعــربــيـــة ( وال تــقل عن )
وجتــربـة عـقـد ونـصف مـع الـهـيـئـة من

راوغة ذهبت ادراج  الرياح .  ا
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12- صــدر قــانــون رفــحــا وأنـا كــرجل
قــانـــون احــتــرم الــقــوانــ حــتى ولــو
تـنـاقضت مع قـوان اخـرى  وال يحق
لي االعـتـراض علـيهـا اال امـام احملكـمة
االحتــاديـة أن كـنـت مـتـضــررا .. وهـنـا
اريــــد ان اعــــرف عـــــلى وفق اي مــــادة
ـنـحـلـة دســتـوريـة حـرمت الـكـيــانـات ا
وايــتـامـهم وارامــلـهم من الـرزق او من
تقاضي شيئا من توقيفاتهم التقاعدية
الــتي اودعــوهــا كــأمـانــة لــدى الــدولـة
ـثـلة بـصنـدوق التـقاعـد  والدسـتور
لـم يــتـــطـــرق ســـوى الى حـــظـــر حــزب
الــبـعث ورمـوزه ((وال يــجـوز ان يـكـون
ذلك ضــمن الـتــعـدديـة الــسـيــاسـيـة في
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تحدة مثلة اخلاصة لألم العام لأل ا ا
في العراق 

الـعراق وينـظم ذلك بقانـون )) ونظمت
ثـالثــة قــوانـــ ولــيس واحــد ومـــنــهــا
ـسـاءلـة والـعـدالـة الـرقم (10) قـانــون ا
ولـم يــشـــر الـــقـــانـــون الى قـــطع ارزاق
ارامـل وايــتـــام اعـــضــاء الـــفــروع  وال
نـحلـة االخرى عـدا فدائـيو الـكـيانـات ا
صــدام الـذين من الــواضح ان الـقـانـون
ـتـطـوعـون كـون الـفـدائي يـقــصـد فـيه ا
ـتـطـوع) اال ان لــغـة واصـطالحـا هـو (ا
سـاءلة توسعت بـاألمر وشملت هـيئة ا

ضـــــبــــاط وزارة الــــدفــــاع الـــــلــــذين 
دد تـنسيبهم ألغـراض التدريب وغيره 
مــحـددة وعــادوا  الى وزارة الـدفـاع او

احملارب  
13- الـذي جرى ألعضاء الفروع فأعلى
هـو ان رئـاسـة الوزراء اسـتـمزجت رأي
مـجلس شورى الـدولة ( مجـلس الدولة
حـــالــيــا) حـــول اســتــحـــقــاق (اعــضــاء
الـشـعب فـأعـلى لـلـحـقـوق الـتـقـاعـدية))
وأجـــــــــاب بـــــــــقـــــــــراره (2007/3) فـي
2007/1/9 الــذي نص حتت عــنـوان (
ــبــدأ الــقــانـونـي) عـلـى ((الـفــصل من ا
ـوظف عـسكـريا او الـوظـيفـة ال يـحرم ا
مــدنـيـاً من احلـق في راتـبه الــتـقـاعـدي
ن كان عـضو شـعبـة فأعلى في ويـحق 
ــوظــفــ ـــنــحل مـن ا حـــزب الــبــعث ا
ـشـمـول بـإجـراءات اجـتثـاث الـبعث ا
احلــصـول عـلى احلـقـوق الــتـقـاعـديـة))
بدأ القانوني ونعلم ان حتت عـنوان (ا
قـرار مـجـلس الدولـة يـكـون ملـزمـا عـند
اســــتــــشـــارتـه .. ورغم ان كل قــــوانـــ
الـتقـاعد الـعراقـية مـنذ تـأسيس الـدولة
حلـــد اآلن تـــشـــيــر الـى ان حــتـى الــذي
يـحكم باإلعدام تـذهب حقوقه الى خلفه
كــونــهـــا من حــقــوق اخلــلف وكــونــهــا
ـوظف تــوقـيـفـات تـقـاعــديـة وضـعـهـا ا

امانة لدى الدولة
14- صــــدر الـــكــــتـــاب رقم  10020في
2013/11/28 بـتـوقـيع الـسـيـد رئـيس
ـسـاءلــة الـســابق ومـوجه الى هــيـئــة ا
الــتـقـاعـد الـوطــنـيـة  دون عـلـم الـلـجـنـة
الـسباعية للهيـئة  وكان الكتاب يحمل
عــــنـــوان (قـــوائـم) ولم يـــشــــر في مـــ

الـكـتـاب سـوى (نـرجو اتـخـاذ مـا يـلزم)
فـقــطـعت الـتـقـاعـد الـرواتب فـورا  ولم
تـستـفسـر كمـا هي تسـتفـسر الـيوم عن
االسمي والكلي لنهاية اخلدمة وغيرها
عـنـدما يـكون هـنـاك امر لـصالح اي من
ثل ـنـحـلـة اي كمـا يـقـول ا الـكـيـانات ا
الـــعــــراقي (لـــكــــفـــهـــا وهــــيه طـــايـــرة)
..اجـتـمـعت الـهـيـئة الـسـبـاعـيـة وقررت
الـــتـــريث وارســـلت كــتـــابـــهــا 187 في
2014/1/21 تــــأمـــر الـــتــــقـــاعــــد فـــيه
بـالــتـريث وتـريـثت وعـادت بـعـد اشـهـر
اذا ألن لـتقـطع الرواتـب وال تسألـوني 
اجلـن االزرق ال يـــعــــرف .. ويــــقـــال انه

احلـماة ألنفـسنـا فحـسب. ونثقف
أُسـرنـا وأصـدقــائـنـا حـول فـوائـد
حـمايـة البيـئة. فـمع أن هذا الـبلد
ـوارد طــاقـة طــبـيــعـيـة يـتــمـتـع 
ـتجددة توفر هائلـة فإن الطاقة ا

. بديالً نظيفاً وفعاالً
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ـتـحـدة في الـعـراق تـقوم واأل ا
بـدورهـا في هـذا الصـدد. إذ تـقدم
ــتـحـدة فـي الـعـراق أسـرة األ ا
الــدعم الـفــني لــلـحــكــومـة بــشـأن
ـائـية. اإلدارة الـفعـالـة لـلـمـوارد ا
وبـاإلضـافـة إلى ذلك قـدمت األ
ـتحـدة منـذ عام  2017إمداداتٍ ا
ياه ألكثر من مليوني طارئةً من ا
نــــازح في الـــعــــراق وخلـــمـــســـة
ماليــــ فـــرد في اجملــــتـــمــــعـــات
ــتـأثـرة بــالـعـنف والــنـزاع. كـمـا ا
ـتــحـدة احلــكـومـات تـدعـم األ ا
ياه احملـلية في تـطويـر شبكـات ا
ومـحـطات مـعاجلـة مـياه الـصرف

الصحي. 
ـــــتــــحــــدة في وفي مــــقــــر األ ا
الـعـراق بـبـغـداد نـحن نـسـتـخـدم
الــطـاقـة الــشـمـسـيــة وغـيـرهـا من
وفرة لـلطـاقة لتـحقيق الـتدابيـر ا
ــئــة من خــفـضٍ بــنــســبــة 50 بـــا
الــــطـــاقــــة الـــتــــقـــلــــيـــديــــة الـــتي
نـسـتـخـدمـهـا بـحـلـول نـهـايـة عام
2020. وتـــتــــسم كل اإلنـــشـــاءات
اجلديـدة بـالـكـفـاءة في اسـتـخدام
الطـاقة حيث تـستخـدم طاقةً أقل
ـبـاني ـئـة من ا بـنـسـبـة  50في ا
ـباني الـتـقـليـديـة ويتم حتـديث ا
احلـاليـة بـحـيث يـقلّ اسـتـهالكـها
ــئــة لــلــطــاقــة بــنــســبــة  30في ا
بـاني التقليدية. ونحن مقارنة با
نـستعـمل األكيـاس القابـلة إلعادة
االستخـدام واألكياسالـورقية بدالً
من الـــــبـالســـــتك ونـــــهـــــدف إلى
ـئـة من مـسـاحـة تـخـضـيـر 25 بـا
ُـعـاد ـيـاه ا األرض. ونـسـتـخـدم ا
تــــدويـــــرهــــا لــــلــــري واإلضــــاءة
وفرين للطاقة وعلى والتكييف ا
نــفس الـقـدر مـن األهـمـيــة لـديـنـا
حـمالت تـوعـيـة على مـدار الـسـنة

حول كفاءة استخدام الطاقة . 
ان حـجــة الـبـعض بـان الــتـدابـيـر
ـكننـا اتخاذهـا سواء على التي 
نـحـو فردي او جـمـاعي لن حتدث
فرقـا ليـست صحيـحة  فضـخامة
شكلة تتطلب قيام كل واحد منا ا
بدوره لذا فابـدؤوا اليوم في هذه
الـلـحــظـة بـالـذات لـلـمـسـاعـدة في
انقـاذ امنا االرض وجـعلهـا مكانا
افضل السركم ولالجيال القادمة.

وقد وضـعت احلـكـومـة الـعـراقـية
ــيــاه عــلى ســلّم حتــســ إدارة ا
أولـــويــاتــهـــا. ولــكي يـــكــون هــذا
اجلـــهــد فـــاعالً تـــدعــو احلـــاجــة
لـتـخصـيص مـوارد كافـيـة ولبـناء
ـستـويات. الـقدرات عـلى جـميع ا
ــكن أن يــنــجح ذلك من دون وال 
الـــــــتـــــــزام قـــــــوي من األحـــــــزاب
الـسياسـية - عـلى امتـداد الطيف
السـيـاسي - لـلـتعـامل مع قـضـيةٍ
ذات أهـميـةٍ وطـنـيـةٍ عالـيـةٍ كـهذه.
ـائـية مـحـدودة وتـشحّ ـوارد ا فـا
بـشـكل متـزايـد. إذ يجب أن يـكون
هناك تغييـر في نهجنا جتاه هذا
. فمع احلقوق تأتي ورد الثمـ ا
ــســـؤولــيـــات. وكلّ قـــطــرةِ مــاءٍ ا
حتــتـاج إلى تــرشــيـد االســتـهالك
ستويات. ويجب أن على جميع ا
ـــاء غــيــر مـــقــبــول يـــكــون هــدر ا
اجــتـــمــاعـــيــاً وأن يـــتم تــعـــزيــز
احلــــفـــاظ عــــلــــيه. وعــــلى نــــفس
ـــنـــوال فــإن إدارة الـــنـــفـــايــات ا

تتطلب التوعية والعمل. 
ويـعد تشـجيع الـتغيـير الـسلوكيّ
وإعـادة تـأهـيل الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة
الـــزراعــيــة وحتـــديــثـــهــا وكــذلك
ضــمــان وجـود بــيـئــةٍ خـالــيـةٍ من
ـلوثـات وصديـقة للـبيـئة بـعضاً ا
من الــتـدابــيــر الـرامــيـة إلى وقف
الـهــدر واألضــرار. ومن الــواضح
ا ينـبغي عمله أن هنـاك الكثيـر 
فـي جــمـــيع الـــقــطـــاعـــات. وعــلى
عاتقنا تقع مـسؤولية القيام بهذا
الــعــمل حــتى بــاتـخــاذ خــطـواتٍ
صـغيـرةٍ ولكـنهـا فعّـالة تُـسهم في

رفاه بيئتنا. 
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فـــلـــنــــقم بـــإعـــادة تـــدويـــر وفـــرز
الـنفـايات متـى ما أمكـن. ونحافظ
يـاه والـطاقـة قدر اإلمـكان. عـلى ا
ونفكّـر قبل استـخدام البالستك -
األكـيــاس واألكـواب والــصـواني
وفـي كــــيــــفـــيــــة الــــتــــخــــلص من
الـــبــــطـــاريـــات. ونــــزرع شـــجـــرةً
ونـشـاهـدها وهـي تـنمـو. وجنـعل
مـن إطـــفــــاء األنــــوار واألجــــهـــزة
الــفــائـضــة عن احلــاجــة ســلــوكـاً
مــعـتــاداً. ونـضــبط درجـة مــكـيف
الـهــواء أعـلـى في فـصل الــصـيف
وأقل في فصل الشـتاء. ونقلل من
قـيــادة الــســيــارة ونــتـشــارك في
الــتــنــقـل بــالــســيـــارة أو نــتــنــقل
شي متى بدراجـة هوائيـة وأن 
مــــا اســـتــــطــــعــــنـــا. ونــــبــــلّغ عن
الـتـســربـات واالنـسـكـابـات مـهـمـا
كــانـت صــغـــيــرة. فـــلـــنــكـن نــحن
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ـصريون والتونـسيون والسـودانيون أسقطـوا حكامهم بأرقـام قياسية في الكل يسـأل ويقارن ويستـنتج اجلزائريون وا
آسـيهم وفـقرهم وبجـور احلكام الزمن بالـتظاهـرات ولم يحـتاجوا الى حـزب يوقظ فـيهم الوالء والـوطنيـة ويشـعرهم 
ـكبوتـات بيـنما ـا كانت ثـقافـتهم الـراقية ووعـيهم الـتاريـخي احلافز لـتثـوير ذواتـهم وحتريك ا وفـسادهم وظـلمهم وا
شـعب العـراق سحـقته االحـزاب الديـنيـة وأفـقرته وأذلـته وسرقت ثـرواته علـنا ومـسحت ذاكـراته الوطـنيـة وارعابه من
اآلخر حتت مسـميات وثـقافات جـاهليـة ومع ذلك لم يتـمكن من قهـر الطواغـيت مثلـما فعـلت الشعـوب األخرى.  ال أحد
مـنا يـعرف سر شـعب يسـتيقظ صـباحـا على الشـكوى والـتذمر ويـهرول اآلف الكـيلـو مترات بال تـعب ويخـسر اجلائع
االف الـدنـانــيـر عـلى دعـاء عـسى يــسـتـجـاب من امـام مـات قــبل قـرون وآخـرون يـنـسـجــون احالمـا مـريـضـة من خالل
ـوت واالنتحـار والتفـجير. الكل يـبكي ليل تـنظيـمات جاهـلية تـتف بـذبح البشر الـى الوريد وتنـتظرمن يـعلمـها اصول ا
نهار ويـصنع احزانه ويؤسس له يوميا طقوسا من الشكوى واآلهـات. احلاجة بالفعل أم االختراعات لكن التجهيل أم
الكـوارث والفـجائع وثـقـافة االنـتحـار! نعم صـنـعنـا ميـثولـوجـيا لـلتـخريب واعـرافـا مبـتكـرة لقـتل الـدين فبـدأنا بـاجلهل
ـتـناقـضـة حد احلـزن ال يـريد ان يـتعـلم من احلـاضر لنـنـتهي بـالـتجـهـيل شعب غـريب في طـعامه وقـيـلولـته وافـكاره ا
ـوت بـدال من سيـمـفـونيـة بـتـهـوفن وأغاني فـيـروز. ال يـريد ـريـضـة وعاشق سـيـمـفونـيـة ا ـاضي ومخـيالته ا ومـغـرم بـا
االستضالل بـظل شجرة احلاضر وان يـأكل ثمارها بل يـجني منها مـا هو فاسد ومـعلب باليورانـيوم. إذا ثار اشتعل
سريعـا وانطفأ سـريعا كـأنه يجسـد فكرة االزدواجـية فأي شعـب هذا الذي نريـد منه ان يسـقط اصنامـنا الديـنية وهو
نـجزاته? نـعم التـجهيل ـتردد في فـهم احلاضر والـناكـر  مـنفـصم ب احلـن للـماضي والـعاشق لـطقـوسه واحزانه وا
وذجـية ألخـضاع الـفرد والـسيطـرة علـيه فمـا بالك في مـجتـمع أيقـظوا فـيه إحسـاس البالدة في فـهم الدين صـناعـة 
ادة العنف والكراهية لـيصبح مريضا ساديا من اجل البقاء ان وثوروا نزعـاته الطائفية وارعبوه باألموات ليـحقنوه 
اذا ال تنـتصر التظاهرات ادة اخلام التي تنـسج شرورا ال آخر لها.ومع ذلك يـسألك البعض  نكون او ال نـكون وهي ا
ـكن لـشـعب مـغـيب بـأفـيـون الـطـائـفـية وغـارق فـي احزان واالحـتـجـاجـات مـثـلـمـا انـتـصـرت في بـلـدان آخـرى? كـيف 
الطقوس ان يـكون يقظا وجـريئا وشجاعا ان يـقتحم اسوار السلـطة واألحزاب بزيارة مـليونية عاقـلة وغاضبة بدال من
وت اال زيارات اجلـهاد ألمـام كان ضـد الظـلم وهو احلـس القـائل (موت فـي عز خيـر من حيـاة في ذل) و(وال أرى ا
. أم إنّ سعادة واحلـياة مع الظا اال برما). ولـو كان حيا لقادنـا بنفسه في الصفـوف االمامية لتهـد سلطة الظا
ُفـرط باألئـمة والـشيوخ ـان ا شـيوع ظـاهرة الـقهـر هو الـذي دفع اإلنسـان العـراقي إلى التـعلّق بـالبـطل الشـعبي أو اإل
واألولياء الصاحل ذلك ألنه يتطلع إلى منقذ يخلّصه من احملن والرزايا التي حتاصره من كل حدب وصوب. ولو قدر
البن خـلدون أن يـكتب مـقـدمته في زمـاننـا هذا لـكـتب أن اإلنسـان كائن مـستـلب ديـنيـاً وال ينـقذه سـوى الوعي وإعـمال
نـهج النـقدي. هل كـان علـماء االجـتمـاع في الـعراق عـلى حق في حتلـيلـهم للـشخـصيـة العـراقيـة ح العـقل وتـغلـيب ا
وصف عـلى الوردي الـشخـصـية الـعراقـية بـشـتى النـعوت واالوصـاف وفسـرهـا ضمن حـركة الـتـاريخ فهي شـخصـية
ـهـادنـة هي مـتـرددة ومـتـنـاقـضـة وخلـصـهـا بـأفـكار مـثـيـرة للـجـدل وشـجـاعـة وصـارمـة لـكـنـهـا جلـأت الى الـتـقـيـة وا
(االزدواجيـة الـشخـصيـة والـصراع بـ قيـم البـداوة واحلضـارة والـتنـاشز االجـتـماعي) بـينـمـا يصـفهـا عـبد اجلـليل
واطن الـعراقي بـأنه (عفـيف من اخلارج ومـاجن من الداخل) الـطاهـر بانـها (قـلقـة ومتـقوقعـة) ويصف قـيس النـوري ا
وهناك من يعـتقد بأنهـا منقسمـة على ذاتها (واحدة تـسلّطية قـامعة والثانـية نكوصيه خـاضعة). مثلـما حددها آخرون
بـخمس خـصائص وهي كالـتالي: (مـنكـمشة تـغالـبية جـداليـة انفـعاليـة ومُغـتربة). لـكن سؤاال يـفرض نـفسه في هذا
ـتنـاقضـة? خصـوصا وان احلـراكات تـبدأ الـسيـاق وهو كـيف حتولت شـخـصيـة االنسـان العـراقي الى هذه الـصـفات ا
عاصفة وصـاخبة لكـنها سرعـان ما تهدأ لكـن القاعدة العـلمية تـقول لنا ان الـبيئة هي الـتي تصنع شخـصية االنسان
فالشـخصيَّة ال تـنمو وال تـتطور اال من طـريق احلياة االجتـماعيَّـة بوصف اإلنسـان كائنًا اجـتماعـيّا يتـأثّر في الظروف
االجتماعـيَّة اخملتلفـة ويؤثّر فيهـا .والعراق عبر الـتاريخ مر بالكـثير من التسـلط والظلم واالضطهـاد االمر الذي انعكس
على شخـصية العراقـي في مد وجزر وتغيـر وتذبذب فاحلـكومات العراقـية االستبـدادية على مرّ الـتاريخ كانت تمارس
العنف واخلـوف واإلذالل ضد أبنـائها; بـحيث بات القـهر كأنه حق لـلسلـطة واخلضـوع كأنه واجب على الـرعايا وهذا

هو منشأ كراهية العراقي لكل حكومة. 
وح يتـحدث العـلمـاء عن فتـرات سوداء عاشـها العـراق يجـدون وميضـا حتت الرمـاد وهذا الومـيض هو ان الـسمات
ـة بطـبيعـتهـا ولهـا قدرة على الثـابتة نـسبـيا لـلشخـصيـة العـراقيـة انها شـخصـيّة حـيّة وحضـرية بـنّاءة وانـفعالـية مـسا
الصبـر وقدرة عالية على الـتكيّف مع الظروف واالنـسجام مع البيـئة واحمليط االجتماعي والـطبيعي لكـنها سرعان ما
تُصبح انـفعالية ح حتركها الـدوافع وتثيرها العوامل الداخـلية واخلارجية شخصيـة عاشت كل التغيرات والتحوالت
ومن ثم احلـصـار اجلـائـر ومـا احـدثه احـتالل الـعـراق ـدمـرة وأهـوالـهــا  الـبـنـيـويـة الــتي حـدثت لـهـا بـسـبب احلـروب ا
ــريـضـة من إذالل لـلـشـخـصـيـة الــعـراقـيـة وخـلال وانـكـسـاراً فـي شـخـصـيـته وسـبب جـروحـا والـعــمـلـيـة الـسـيـاسـيـة ا
سيكولـوجية عميقة جعلها منقسمة على ذاتها الى واحدة مـتسلطة قمعية (سادية) وأخرى عاجزة نكوصيه (ماسوشية)
حسب تعـبير بعض الكتاب. وهكـذا ظلم العراقي نفسه عندمـا استخدم ساديته ضد ملـوك العراق سحال وتف بالقتل
والـنـحـر والتـفـجـير ألخـوته بـالـدم والوطـن مثـلـما كـان مـظـلومـا من حـكـامه وسـياسـيـيه وأحـزابه بالـقـتل واجلـوع والذل
ـا ومـظلـوما سـاديا ومـاسـوشيـا بفـعل تقـلـبات ازمـنة الـظلـم والكـوارث وفواجع الـتاريخ.              والـهوان. كـان ظا
قارنة فشعب صنع حضارة العـالم وابجديات الكتابة وصنع التاريخ واجلغرافيا ال جنلد الـذات حاشا الله والنريد ا
ـعـدن ال يـصـدأ ـر بـدورات تـاريـخـيـة صـعـودا وهـبــوطـا مـثل بـاقي اال لـكن أصل ا ـكن ان  والـثـقـافـة والــفـنـون 
والشـخصـيـة العـراقيـة التزال حتـمل وميض الـتغـيـير لـكن بيـئة الـتجـهيل تـعـطل زمن االنفـجار الـقوي وتـأخر من عـمر

طواغيت الغيبيات والفساد. 
والدنيا ليست كل القصة كما يقال!                                                   

عــنـدمــا يــحـرج الــسـيــد رئــيس هـيــئـة
الـــتــقــاعــد يـــجــيب (جــانـي تــلــفــون) 
ـسـاءلـة اعاله ال ــشـكـلـة ان كـتــاب ا وا
زال نـــافـــذا  ومــا عـــلى اجلـــهـــة الــتي
ـسـاءلـة شـكـلـيـا مـجـلس تـرتـبـط بـهـا ا
الـنـواب اال االسـتـفـسار عـلى االقل .. ال
حــظــو ايــهــا االخــوات واالخــوة كــيف
صــار الـكـتـاب 10020 غــيـر الـقـانـوني
وغـيـر االنـساني يـنـطبـق علـيه تـعريف
الـدسـتـور ((الـقـانـون االسـمى واالعـلى
فـي الــــــبـالد وال يــــــعـــــــمل بـــــــأي نص
يـتـعـارض مـعه )) واحلل بـات واضـحا
ـسـاءلـة عن اعـضـاء فـسـكـوت قـانـون ا
ساءلة نح لـرئيس هيئـة ا الـفروع ال 
الــتـنـفــيـذي حق ((االجـتــهـاد في مـورد
الـنص)) بـل يـحق له تـمـامـا ان يـقـترح
ـرجعه االعـلى مجلـس النواب لـتعديل
الـــقــانـــون ألضــافه مـــادة تــتـــيح قــطع
رواتـب اعـضــاء الـفــروع لــتـكــون مـادة
خــارقـة وحــارقــة لـلــدسـتــور والـنــظـام
الـقانـوني برمته ... احلل بـات واضحا
سـاءلـة بالـتـريث ما زال وهـو ان امـر ا
ـساءلة نـافذا  واحلل ان تـؤكد هيـئة ا
عــلـيه وأن نـضـمن عـدم ورود (تـلـفـون)

آخر للسيد رئيس هيئة التقاعد
ـســاءلـة والــعـدالـة 15- نـص قـانــون ا
عـلى (( انهـاء خدمـات جمـيع منـتسبي
االجـهـزة االمنـية (الـقمـعيـة) وأحالـتهم
ـوجب قـانـون اخلـدمة عـلى الـتـقـاعـد 
والـتقاعـد )) وكان ذلك في العام 2008
واستحقوا الراتب التقاعدي واحلقوق
الــتــقــاعــديــة مــنــذ ذلك الــتــاريخ  ولم
تــصـرف احلـقــوق حلـد اآلن وبــالـتـالي
فـأن الـتـقـاعد الـوطـنـيـة ملـزمـة بـصرف
وجب القانون تراكم واحلقوق  ا

ـــادة اعـاله اســـتـــحق ــــوجب ا  -16
ــنـحل مــنــتـســبــو جــهـاز اخملــابــرات ا
رواتـبـهم وحقـوقهم ايـضا ولم تـصرف
احلـــقـــوق أمـــا الـــر اتـب الـــذي صــرف
مـــتــأخــرا جـــدا ودون مــتـــراكم فــأمــره
غـريب حيث رغم ان لديهم القانون رقم
161 لـــســـنـــة  1975وهـــنـــاك قـــانـــون
الـتـقاعـد احلالـي  فضال عن ان قـانون
ـوحد 27 يـشـمـلـهم أال انهم الـتـقـاعـد ا
ـوجب (قــرار رئـيس مــنـحــو الـراتـب 
نح مديرهم هـيئة التقاعد الـوطنية)) 
وشــرطـيــهم الـراتب االدنـى في الـدولـة
الـعـراقـية  واحلـلـول واضحـة فـأما ان
يــصـوت مــجـلس الــنـواب عـلـى قـانـون
هــيــئـة الــتــقـاعــد الــوطـنــيــة لـيــمــنـحه
الــشـرعــيـة  وأمـا ان تــلـتــزم الـســلـطـة
الـتـنفـيـذية بـالـقوانـ النـافـذة في هذا

اجملال
  WO½u½UI «  UŠd²I*«

1- الــعــمل عــلى صــرف راتب الــرتــبـة
ـنتـسـبي اجليش الـسـابق لكل االعـلى 

من قضى (8) سـنوات بالرتـبة االخيرة
تــنـفــيـذا لــلـمـادة (2) مـن الـقــانـون رقم
(41)  لسنة 2013 والـفقرة ذ من البند
ادة (16) من قانون موازنة ثانيا من ا
2013 وقـــــــانـــــــون مـــــــوازنـــــــة 2018
ـوجب االمـر الـوزاري لـلـسـيـد وزير و
الـــدفـــاع والـــقـــوائم الـــتي ارســـلت من
الـوزارة الى هـيـئـة الـتـقـاعـد الـوطـنـيـة
ـبلغ بـتـوقيع الـوزير ..مع الـعرض ان ا
يـشـكل فرق راتـب بسـيط لـعدد مـحدود
مـن الـعـسـكــريـ وقـد ال يـصل الى (6)

مليون دوالر
2- الـعــمل عـلى صـرف مـكـافـأة نـهـايـة
اخلــدمــة ((اســوة بــاجلــيش احلــالي))
دون تـــقــــســـيط وأهـــانـه وفـــوضـــويـــة
ــوجب وظــهــور عــلى الــشــاشــات  و

ادة (36© من قانون موازنة 2019 ا
3- الـعمل على صرف رواتب االجازات
ــتــراكــمــة من لــدن هــيــئــة الــتــقــاعــد ا
ـوازنــة الـتــكـمــيـلــيـة الــوطـنــيـة وفـي ا
وجب قـرار احملكـمة لـلسـنة احلـاليـة 
االحتـــاديـــة الــعـــلـــيــا (35/ احتـــادي/
2008) وكــتـاب وزارة الــدفـاع 12194
ـــــــــــوجـه الـى وزارة فـي 4/4/ 2019ا

الية ا
ساءلة والعدالة  لم ا ان قانون ا  -4
يــشــر أي اشــارة الى حــرمــان اعــضـاء
الـفروع فأعلى من الرواتب التقاعدية 
ــا ان الــنـظــام الــقـانــوني الــعـراقي و
يــؤكــد ان حـتى الــذي يــحـكم بــاإلعـدام
يـــذهب تــقــاعـــده الى اخلــلـف كــونــهــا
حـــقــوق اخلــلف  وأن احلـــجــة بــعــدم
وجــود نص يــشـيــر الى احـالــتـهم الى
التقاعد واهية كون التفسير ينبغي ان
ـتـهم) واسـتـنـادا الى يـكـون لـصـالح (ا
اجلــــوانب االنــــســـانــــيــــة الـــواردة في
ـي حلـــقــــوق االنـــســـان االعـالن الـــعـــا
ووثـيـقـة الـعـهـد الـدولي وقـرار مـجلس
ـــبــدأ شـــورى الــدولـــة حتت عـــنــوان ا
ن الــقــانـوني بــقـراره 2007/3 يــحق 
كــان عــضــو شــعــبــة فـأعــلى فـي حـزب
ـــشـــمـــولــ ـــنـــحـل ) من ا الـــبـــعث (ا
بـإجــراءات اجـتـثـاث الـبـعث احلـصـول
عــلى احلـقــوق الـتـقــاعـديـة)) .. كل ذلك
يـدفـعـنـا الحـتـرام الـقـوانـ والـقرارات
واالســـراع بـــوقف كـــارثـــة انــســـانـــيــة
اســـتــمــرت لـــعــقــد ونــصـف من الــزمن
ــســتـــحــقـــات الــقــانـــونــيــة وصـــرف ا
وجب القانون من خالل ـستحقيها. 
ـســاءلـة  187اعاله  تــفــعـيل كــتــاب ا
ـكن تعديـل القانـون بإضافة وبـعدها 
ادة (6/اوال) من كـلمة  ( فـأعلى) الى ا
ــســاءلــة لــتــصــبح (( انــهــاء قــانــون ا
ن كـانـوا ـوظـفــ  خــدمـات جـمــيع ا
بـدرجة عـضو شـعبـة فأعـلى واحالـتهم
ـوجب قـانـون اخلـدمة عـلى الـتـقـاعـد 
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والــتـــقــاعــد ))وبــالــتـــالي االيــعــاز الى
ـــعــنـــيـــة بــصـــرف الــراتب اجلـــهــات ا
الــتـقــاعــدي واحلـقــوق لـلــتــقـاعــديـة ال
عــضـاء الـفـروع مـن غـيـر الـعــسـكـريـ
والـذين لم يـتقـاضوا فـلسـا واحدا مـنذ
الـــعــام  2003وأمـــوالـــهم مـــحـــجــوزة

صادرة ومهددة با
ادة (6/ثــالـثـا) من قـانـون 5- نـصـت ا
ـــســاءلـــة والــعـــدالـــة عــلى (( انـــهــاء ا
خــدمــات جــمــيع مــنــتــســبي االجــهـزة
االمــنـيــة (الـقــمـعــيـة) وأحــالـتــهم عـلى
ـــوجب قـــانــون اخلـــدمــة الـــتــقـــاعــد 
ـا يـجعـلـهم مـستـحـق والـتـقـاعد )) 
لــلــراتب الــتــقــاعــدي وبــاقـي احلــقـوق
الــتـقــاعـديــة اعـتــبـار من الــعـام 2008
تـأريخ نـفـاذ الـقـانـون بـيـنـمـا رواتـبـهم
صـــرفت في الـــعــام 2013 وبـــالـــتــالي
فـــأنـــهم يـــســـتـــــــــــحـــقــون رواتـــبـــهم
ــــتــــراكــــمـــــة وحــــقــــوقــــهم االخــــرى ا
لـلــــــــــفـترة (2008-2013 ) ومـنـحهم
ـوجب احلــقـوق الـتـقـاعــديـة االخـرى 

القانون النافذ
ادة (6/رابعا) من قانون 6- جاء في ا
ـنع قـدائيـو صدام من اي ـسـاءلة (( ا
حــقـوق تــقـاعـديــة ...)) والـفــدائي لـغـة
ـــتــطـــوع) ولــيس واصـــطالحـــا هــو (ا
الـعسـكري الـذي  تنـسيـبه (تنـسيـبا)
ـشـورة لـفـتـرات مـحـددة لـلـتـدريب او ا
ــا يــتــطـلـب الـعــمل عــلى وغــيــر ذلك 
اعـــادة صـــرف رواتـــبـــهم وحـــقـــوقـــهم
ـوجب قــوانـ الــتـقــاعــديـة االخــرى 

التقاعد النافذة
7- وضـع حل سريع للـراتب التـقاعدي
ــنــحل ومــنــحـهم جلــهــاز اخملــابـرات ا
ـــتــراكم بـــاقي حـــقــوقـــهم   وصــرف ا

وجب القانون
نــــقــــدر الـــصــــعــــوبـــات الــــتي حتــــيط
ــوضـوع  ولــكن يــنــبـغي بـل يـجب بــا
ثلي الـشعب حمـاية حقوقه من عـلى 
خـالل مـجـلس نــواب يـشـرع الــقـوانـ

ــوجـب الــدســتــور ويــراقب (بــشــدة)
تــنــفــيــذ الــقــوانــ الــتي يــشــرعــهــا .
ـرحلـة القـادمة مـليـئة خـصـوصا وأن ا
ا يـتطـلب السـير جـديا بـالتـهديـدات 
ــصــاحلـة الــوطــنــيــة ونــبـذ بــاجتــاه ا
ـاضويـة واالقصـاء وحرمـان احلقوق ا
الـدسـتوريـة والقـانونـية وأبـعاد ارزاق
مة) الـناس عن السياسة فـالرضاعة (ا
ــكن ان تـكـون جـزءا من سـيـاسـات ال 
وصــراعـــات ومــزايــدات حــول حــقــوق
ضـحـايـا فـالـضـحـايـا في اي عـصـر هم
قـرة عيون العراقيـ وحقوقهم مقدسة
ــزايـدات  لــيس فــقط بــالــهـتــافــات وا
وسـأجـتز لـكم وصيـة طـويلـة ألمامـنا
عـليـا علـيه السالم ألحـد والته (( اليكن
حـظك فـي واليتـك غـيض تـشـتفـيه.)) ..

                                 


