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لم يــراعي أمـــانــة شــعــوبــهم في
ـنـتـفـضـ أعـنـاقـهم. ومـا عــلى ا
والثـائرين إالّ مواصـلة التـحشيد
واالحــتــجـاج واالعــتـصــام وعـدم
فسح اجملال المتـصاص غضبهم
شـروع بـطـرق ماكـرة ظـاهـرُها ا
طالـب وباطـنُها حرص بـتلـبيـة ا
امــتــصــاص لـلــغــضب الــشــعـبي
بــوســائـل مــاكــرة عـــبــر الــدعــوة
لـلــتـهـدئـة واحلـوار والـتـفـاهم أو
عـبر عقد اتـفاقات جـانبيـة ضيقة
ومــــحـــدودة االســـتـــجـــابـــة. أمّـــا
ــفـــتــوحـــة لــلـــحــوار الــدعـــوة ا
فــســتــكــون مع مَـن? فـهـل ســتــقـرّ
أحــزاب الــســلــطـــة ومَن بــيــدهــا
القرار في الرئاسات الثالث وفي
الــقـــضـــاء الـــذي لم يـــأخــذ دوره
ا هو قائم القانوني والوطني 
من فسـاد وهم جـزء من تـركـيـبة
الـعـمــلـيـة الـسـيــاسـيـة الـتي أتت
تالحـقة باحلـكومـات الـشيـعيـة ا
الـــفــاشـــلـــة وهي الـــتي أنـــتــجت
احلـكومـة احلالـية أيـضًا?  أمـنية
الشـرفاء والـوطنيـ أن تتواصل
االحـــتــجـــاجـــات حـــتى حتـــقــيق
ـــشـــروعــــة جلـــمـــيع ـــطـــالـب ا ا
ــتــرددين ــنــتــفــضــ وحــتى ا ا
والـــيــــائـــســـ مـن الـــعـــمــــلـــيـــة
الـسـيـاسـيـة بـرمـتـهـا. فـكلٌّ يـبغي
حـــقه في الـــثـــروة الــعـــامــة وفي
اخلــــدمــــات اآلدمـــيــــة وفي األمن
واالستـقرار والرزق احلالل. وكل
يتمنى اخلير والرفاه له وجلميع
ــغـــلـــوب عـــلـى أمــره الـــشـــعـب ا
نطـقة وللعـالم. فجنّة ولشـعوب ا
الـعــراق كـبـيــرة وخـيــمـتُه وارفـة
الظالل ومن طـبعهـا أن حتتضن
اجلــمــيع مـن دون مــنّــة من أحــد
كـمـا حتـتضن الـدجـاجـة فـراخـها
وحتـنـو علـيهـم وحتمـيهم من أي
. فالـعـراق للـجـميع مكـروه طـار
ولـيس لـشـلّـة أو جـهـة أو دين أو
مــــذهـب أو حــــزب أوعــــصــــابـــة.
وهكذا عـندما يثـور شعب بأكمله
بسـبب بلـوغ السيل الـزبى فتلك
إشــــارة عــــلى بــــلــــوغ األوضـــاع
حــــدودهـــــا وإيــــذان بـــــضــــرورة
الــتــغــيــيــر بــعــد فــشل الــســنــ

الـغوابر. فـللـصبر حـدودُه أيضًا.
وال بـدّ من حكـومة طـوار قريـبة
قـادمة تستـبعد رمـوز التغـيير ما
بـعد  .2003أمـا أحـزاب السـلـطة
ومَن يواليها ويتبعها ومَن يدعم
تـواصل فـسادهـا وإصرارهـاعلى
نــظـام احملــاصـصــة فـلــتـلــتـحف
جيـدًا وتغـطّي عورتـها كـالنـعامة
بعـد اصـطدامـهـا بثـورة الـشعب.
فإرادة الشعوب أقوى من الطغاة
وأسـمى من الفـاسدين وأكـبر من
ـتــاجـرين بــقـوتــهـا وحــريـتــهـا ا
وكــرامــتــهــا وعــرضــهــا وســائــر
حـقوقهـا الوطنـية والفـردية. وما
أغـلى الـوطن! إنّـما الـغـدُ لـنـاظره

قريب!

لـلمـصداقـية في أدائـها وأقـوالها
ونــصــحــهــا. أّمــا كلّ مــا فــعــلــته
وتـفــعـلـه الـســلـطــة بـرئــاسـاتــهـا
وسـائــر أدواتـهـا فـقـد تـراوح مـا
ب اسـتـنبـاط الطـرق والـوسائل
الـــكـــفــيـــلـــة بـــوضع بــرامـــجـــهــا
ومــخــطـــطــاتــهـــا من أجل زيــادة
الية عبـر إقطاعياتها مكاسبـها ا
من نظام احملاصصة اللع وفي
ــنــاصب ألتــبــاعــهــا الــتــرشــيـح 
وأدواتـــهــــا من اجل زيــــادة تـــلك
غا من ثروة البالد كاسب وا ا
الــتي تــفـرّدت بــهــا دون الــشـعب
ــتـولي عـلــيـهـا من صـاحــبـهـا وا
ــــبــــدأ. وإالّ أين تــــذهب حــــيث ا
مـيــزانـيـة الــبالد الـسـنــويـة مـنـذ
الــــســـقـــوط في  2003ولـــغـــايـــة
الـســاعـة فـيـمـا مـعــدل مـبـالـغـهـا
ــائــة مــلــيــار دوالر من تــقـــارب ا
موارد النفط الريـعية وما ينبغي
أن يـلحـقـهـا من مـدخـوالت البالد
ـنـافــذ احلـدوديـة األخــرى عـبــر ا
وأجــــواء الــــبالد وغــــيـــرهــــا من
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هــــذا غـــيـث من فــــيض مــــا دعـــا
االحتجاجات األخـيرة كي تنفجر
من جديد. ولعلّـها لن تتوقف كما
حــــصل في ســـابـــقـــاتـــهـــا حـــتى
ـبـتـغى بـإسـقـاط رمـوز حتـقـيق ا
الفـسـاد وتـغـيـيـر نظـام الـعـمـلـية
الـسياسـية بـرمته والعـمل لعودة
قامات الكفاءات الوطنية وأهل ا
العلمية واإلدارية والوطنية وما
أكـــثـــرهــا من تـــلك الـــتي غــادرت
الـبالد ولم جتـد مـكانًـا لـها وسط
الــكمّ الـهــائل مـن رمـوز الــفــسـاد
والـــطـــائـــفــيـــة وراكـــبـي مـــوجــة
اإلسالم الـسـيــاسي الـفـاشل. أمـا
اإلجـــراءات الــتـــعــســـفــيـــة الــتي
شــهـدنـاهـا من قـمع لـلـتـظـاهـرات
الـسـلــمـيــة بـطـرق غــيـر مـقــبـولـة
ـــتــعـــمّــد وبــالـــقـــنص والــقـــتل ا
ــ وإلــقـاء ومــحــاصــرة احملــتــجّ
القـبض عـلى أعـداد كـبيـرة مـنهم
ومــــــــنـــــــهـم اجلــــــــرحى الــــــــذين
ـستـشفـيات استـقبـلتـهم بعض ا
وزجـــهم فـي الـــســـجــــون وقـــطع
االنـــــــتــــــرنـت وحــــــجـب مــــــواقع
الكترونية فهي لن تثني من عزم
الــشــعـب الــثــائــر الـــذي يــطــالب
ـحاسبة الـقائم على بإصرار 
الـســلـطـة والــفـاسـدين مــنـهم في
ـتـعـاقـبـة كي يـأخـذ احلـكـومـات ا
كـّل ذي حقٍّ حــقه ويـــصــلح حــال
البالد والعباد. ففي النهاية هذا
ما سيؤول إليه مصير الفاسدين
تـحـكـم ـال الـعـام وا وسراق ا
ـصـيـر شـعـوبـهم عـبـر سـيـاسة
الـــظـــلـم والـــقـــهـــر والــــتـــهـــديـــد
واخلـنـوع. وسـيـلـحـقـون آجالً أم
ّن ـصـير مَـن سبـقـهم  عـاجالً 

والـــعــــســـكــــري الـــذي يــــتــــمـــثل
بـاســتـبــعـاد كلّ مَـن يـحـمـل فـكـرًا
ا يطالب باستقاللية الوطن وطنيً
وإبـعـاد تـأثـيـر القـوى اإلقـلـيـمـية
ــكن وإيـــران بـــالــذات. كـــمـــا ال 
الـــتـــغـــاضـي عن وجـــود غـــيـــاب
ملحوظ في االستراتيجيات التي
تـخطط من أجل الـبناء والـتنـمية
واإلعــمــار وفــراغ مــتــعــمّــد لـدور
ـكن أن الـقــطـاع اخلــاص الـذي 
يـشــكل أعـمــدة شـامــخـة لــلـبــنـاء
وإعــادة االعــمــار فــيــمــا لــو أخـذ
دوره الــريــادي في اإلعــمــار وفي
مــبــادرة الــبــنــاء وإعــادة تــدويـر
عـجــلـة الــصـنــاعـة والــزراعـة من
خـالل مـســاهــمــته هــو اآلخـر في
تــعـزيـز االقـتـصـاد وبـنـاء الـدولـة
واســـتـــعـــادة كــــرامـــة اإلنـــســـان
العراقي سليل احلضارات وابن
ــتــعــددة والــتــنـوع الــثــقــافــات ا
االتـني والـقــومي والـديـنيّ الـذي
نطقة هو مفـخرة وغنى للبـلد وا
والــــــعـــــالم.  إنّ غــــــيـــــاب احلسّ
الوطـني من جـانب غـالبـيـة أحزا
ـوغـلـة في فـسـادها ب الـسـلـطة ا
بـعـمـومــهـا قـد عــجّـلت من ضـيق
صـبر الـشـعب بـسبـب سلـوكـيات
هـذه األحزاب وأنـشطـة التـيارات
واجملـامـيع الـتـابـعـة لـهـا الـتي ال
ــــواطــــني تــــرقى لــــلــــســــلــــوك ا
الـصــحــيح. نــاهــيك عن تــواصل
كذبها واستهـتارها واستخفافها
ظـلومة التي طـالب الطبـقات ا
تزداد فـقـرًا وقهـرًا وتخـلـفًا يـومًا
بعد يوم بـحيث غابت عن معظم
العملية السياسية سمةُ الوطنية
واحلـــرص عـــلى الـــبـــلـــد وأهـــله
ــــا جــــعل أحـــزاب ّ وثــــرواته. و
الــســلــطــة وجـــلّــهــا من أوســاط
اإلسـالم الــــســــيــــاسـيّ ومَن ركب
موجتها ومَن واالها من أصحاب
الـنــفـوس الـضـعـيــفـة تـسـتـقـوي
أكثـر وتوغل في غيّـها بالرغم من
نــداءات الـــشـــرفـــاء وحتـــذيــرات
ـرجعيـات الديـنية الـنصوح من ا
ـــذاهب فـــإنه شـــتى األديــــان وا
يـكـمـن في اعـتـمـاد هـذه األحـزاب
عــــلى تــــخــــرّصــــات وحتــــزّبـــات
مـذهـبـيـة وطـائـفـيـة تـقف وراءهـا
عـناصـر وأصـحـاب عـمـائم تدّعي
واالة لـها واإلفتاء رجـعية أو ا ا
بـــــاســـــمــــهـــــا مـن دون وجه حق
بسـبب الفوضى اخلالقة الـقائمة
فـي كــلّ ركـن مـن الـــــــــــــبـالد وكـل
مفـصل من احلـيـاة بـحـيث صار
ــــعــــمَّم هـــو اآلمــــر والــــنـــاهي ا
ـــــــوجّه الـــــــقـــــــاضـي واجلـالّد ا
ــتـحـكـم في فـكـر الــعـامـة وفي وا
نشـاط رجل السلـطة التابع له أو
ــذهـبه وطـائـفـته. فـيـمـا الـشـعب
غلوب على أمره باقٍ في بؤسه ا
يـجـد صعـوبة في حتـديد سـلوكه
ـــســتـــقــرّ بــســـبب تــعــدد غــيــر ا
ـراجـع الـتي تـفــتـقـر مـعــظـمُـهـا ا

ـا بــالـبــديل الـزائف نـظــره قـيــاسً
ـهـزوز بـالـرغم من عـسـر األول ا
واتصـافه بسلـوكيات دكـتاتورية
وغيـر إنسـانيـة في بـعضٍ منـها.
ولــعلّ هــذا الـبــعض الــذي يــشـدُّ
اضي الـقاهر احلنـ  إلى ذاك ا
اضـطر للـتذكـير به بعـد أن أفقده
الــنـــظـــام الـــســـيـــاسي اجلـــديــد
ــغــلَّــفـة ــزيـفــة وا بــدمــقــرطــته ا
بـأحزاب الـسلـطة التـابعـة لوالية
الـفــقــيه في جــوهـر ســيــاسـتــهـا
ـفروض لـلوطن ولـيس بوالئـها ا
ولــلـشــعب. وهـذا مـا عــبّـرت عـنه
هـذه الـثـورة الـشـعـبـيـة اجلـديدة
تعاقبة بسبب فشل احلكومات ا
ـعـتمِـد على في إصـالح النـظام ا
ـذهبيـة والطائـفية احملـاصصة ا
واحلـــزبــيــة مــا قـــطع أيــة آمــال
بقدرة الدولة بـرئاساتها  الثالث
ومعـهـا القـضاء الـذي أخـفق هو
اآلخـر حلدّ الـيـوم بـالـتـعاطي مع
ملفـات حيتان الفـساد ومحاسبة
رؤوسه الذين يتربعون على قمة
الـسـلـطـة لـغايـة الـسـاعـة. أمـا ما
صــــــدر مــــــؤخـــــــرًا من قــــــرارات
مــسـتـعـجـلـة بـالــتـضـحـيـة بـعـدد
محدود من موظفي القطاع العام
ـادية فهو وبعض اإلصالحات ا
ـشـكلـة ولن يُـنظـر إليه لن يحلّ ا
ســوى من نـافـذة ضـيــقـة وآنـيّـة.
ضـحّى بهم ليسوا ولن فهؤالء ا
يـــكـــونــوا ســـوى أكـــبـــاش فــداء
لـلـرؤوس الـكـبـيرة الـتي تـواصل
نــــهب ثـــــروات الــــبـالد بــــطــــرق
ووسـائل شـتى بـفـضل مـا تسـنه
من قــــوانـــ ومــــا تــــصـــدره من
تـعـلــيـمـات إداريـة لــصـالح بـقـاء
نفوذها وتواصُل حكمها الفاشل
بــســبب غــيــاب احلسّ الــوطــني
. كــــمـــا أنّ ــــواطـــنيّ بــــشـــكــــله ا
احلـــكـــومــة مـن طــرفـــهـــا أبــدت
عجـزها الـواضح بإدارة األزمات
ــتالحــقــة وتــلــبــيــة احلــاجـات ا
ـطــالب الـشــعـبـيــة بـاإلصالح وا
وبـفرض الـقانـون وقطع الـطريق
أمام أدوات الدولة الـعميقة التي
ـشـهد الـسـياسي تـسيـطـر على ا
بـدعم مـن قـوى مـتـنـفـذة تـسـتـمدّ
تـــــهــــا مـن أدوات الــــتـــــدخل قــــوّ
اإليــراني الــقــائــمــة واحلــاضــرة
بـقـوّة وبـفـاعـليـة في كـلّ مفـاصل
احلياة العراقية. هذا إضافة إلى
تـــقــــاطـع مــــصـــالـح الــــشــــركـــاء
"األعــداء" والـتـي كـان مـن ضـمن
نتائجها الفشل في إدارة حكيمة
لـلــســلـطــة وغـيــاب لــلـعــدالـة في
توزيع الـثروات واالسـتيالء على
ـمــتـلـكــات والـعـقــارات الـعـامـة ا
واخلـــاصــــة بــــحـــجـج ووســـائل
شــيـــطــانــيـــة ومن نـــهبٍ فــاضح
لـلـثـروات من دون وازع وال شبع
وال خــجل وكــذا بــســبب إبــعــاد
قــيــادات وطـــنــيــة مـن الــســاحــة
شـهد الـسياسي الـعراقـية ومن ا

عـــلى عـــقـــارات الـــدولـــة من دون
وجه حق نـاهـيـك عن اسـتـنـزاف
مـيـزانــيـة الـدولـة عــبـر الـزيـارات
واإليـفـادات غــيـر الـضـروريـة في
الـعـديـد مـنـها. ونـحن هـنـا لـسـنا
ـنع اإليـفادات طـالـبـة  بـصـدد ا
شاهدة الضرورية التي تتطلب ا
واالسـتــفـادة مـن مـراكــز بـحــثـيـة
والــســعي لـــلــبــحـث عن شــركــاء
شـاريع تبـني وتعالج حـقيـقيـ 
وتر وتـعيد بـناء ما  تـدميره
واسـتـهالكه مـنـذ سـقـوط الـنـظام
الـبـائـد ووصـول أحـزاب اإلسالم
السـياسي الـشيعي مـنه والسنّي

على السواء.
طالبات التي رفعها لقد تعددت ا
احملــتـجــون والـشـبــاب الـغـاضب
بــالــذات ومــعــهم أقـالم الــطــبــقـة
ـثقـفـة وما تـبـقى من الوطـنـي ا

مــحـبي الــعـراق من دون مــقـابل.
طالبات وبالرغم من تنـوع هذه ا
واشكال عرضـها إالّ أنها ستظل
كـــالـــعـــادة مـن دون اســـتـــجـــابــة
حـــقــيـــقــيـــة ومــعـــاجلــة جـــذريــة
لألسـبـاب الـتي قامت من أجـلـها
ومـنـهـا مـعـاجلـة مـلـفـات الـفـساد
الــذي تــنــخــر جــسم الــبالد مــنـذ
 ?2003وزادت مـــنه احلـــكـــومــة
احلالـية عـبر حتيـيد سبل عالجه
والــــغــــرق في تــــشــــكــــيـل جلـــان
وهيئات ال حتلّ وال تربط بل كلّ
ما تـفـعله هـذه احللـقـات الفـارغة
تــســـتــخـــدم لــتـــخــديــر الـــشــعب
ـعـاجلـات الـصـائـبـة وتـســويف ا
ووضـع مـلــفـات الــفـاســدين عـلى
رفوف هذه الـلجان بدل مـحاسبة
حــقــيــقــيــة وجــادة من الــقــضــاء
العراقي الذي يخشى التقرّب من
أحـزاب الـسـلـطـة وال يـجـرؤ فـتح
مـلفـات الفـاسدين احلـقيـقي من
ـسـؤولـ في الـدولة وفي كبـار ا
ـــتــســـلــطــة صــفـــوف األحــزاب ا
بـــالـــذات بــدءًا بـــزعــمـــاء الـــكــتل
والـسـيـاسـيـ والـنـواب من دون
تـميـيز والـذين يتـركز جلّ هـّمهم
على تعزيز مـواقعهم في السلطة

ال أكثر.
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نــــــحن مــــــثل الــــــعــــــديـــــديـن من
الــوطــنـيــ ال نـشك بــوجـود مَن
ـوجـة ويـحـاول يـريـد أن يــركب ا
تسييس هذه االنتفاضة اجلديدة
وجتـــيـــيــر بـــعـض أنــشـــطـــتـــهــا
واحــتــجــاجـــاتــهــا لــصــالح هــذا
احلـــزب أو ذاك أو هـــذه اجلـــهــة
الـسـيـاسـيـة أو تـلك. ولـكـنـهـا في
حـقـيـقـة أمــرهـا سـتـبـقى عـراقـيـة
ونـابـعـة من وجـدان الـشعب ومن
بــنــات أفــكــار طــبــقــة االهــتــيــاج
الوطـني الـذي بـرز على الـسـاحة
وأجـــبــر الــبــعض فـي غــفــلــة من
ـاضي الـزمن لـلـحـنـ إلى زمن ا
الـقـريب اجلـمـيل بـحـسب وجـهـة

لهي الـدليل الواضح بـتورط هذه
تعاقبة بتقاسم هذه احلكومات ا
غا واالتـفاق فيما بـينها على ا
ــــطــــالــــبـــات جتــــاهـل جـــمــــيع ا
الشـعبـية بـكشف مـصيـر األموال
ـنـهـوبـة إيـغـاالً بـفـتـنـة الـفـساد ا
واالسـتــخـفــاف بـعــقـول الــشـعب
ــــا حلـــقــــوقه الــــبــــائس وبــــخـــسً
شـروعة وفق الدسـتور األعرج. ا
ـوجة ـا طريـقـة مـعاجلـة هـذه ا أمّ
األخــــيــــرة من االحــــتــــجــــاجـــات
واســـتــــخــــدام الـــقــــوة في قــــمع
وتفريق بعـضها سواء في بغداد
ـشـتـعـلة أو سـائـر احملـافـظـات ا
فـهي إشــارة واضــحـة بــتــجـاهل
ــتـــظــاهـــرين الــذين مـــطــالـــيب ا
ـا بـتـصـرفـات أحزاب ضـاقوا ذرعً
الــــــســـــــلـــــــطــــــة وأدواتـــــــهـم من
ـنفلتـة والعصابات يـليشيات ا ا
الـــتي تــعـــيث في أرض الـــعــراق
فسادًا واقترافًا للشنائع وإدخاالً
ألنــواع الـــســمـــوم من اخملــدرات
مــدعــومــة مـن جــهــات مــتــنــفــذة
وأخـــرى تــســـتــلـــهم قــوتـــهــا من
جـهـات لـهـا صـلة ودعـم سيـاسي
وتـــســــلـــيـــحـي من ذراع اجلـــارة
الـــقــوي "إيـــران" الـــتي تـــتـــحــكم
ـــقــدرات الــبـالد فــعــلـــيًــا عــبــر
أدواتـهـا الـنـشـطـة الـتي تـسـيـطر
عـلى مـفـاتـيح الـنـظـام الـسـياسي
بـشـكل أســاسي من دون مـنـافس
وال رقيب وال مـعـارضة حـقـيقـية.
وهــــذا دلــــيل آخـــر عــــلى عــــجـــز
احلـكـومـة في مـعـاجلـة األوضـاع
بالـرغم من قطـعها وعـودًا قاطعة
ــــعــــاجلــــة مــــواقع اخلــــلل في
بـرنـامـجـهـا احلـكـومي "الـوطـني"
ـطـروح والــذي لم يـتـحـقق مـنه ا
بـعــد سـنــة تـقــريـبًـا مـن تـولــيـهـا
السـلطـة إالّ القدر الـهزيل الذي ال
يـــرقى لـــلــحـــديث عـــنه. فـــكلّ مــا
حـــصل لم يـــكن ســـوى كـــلـــمــات
وحــــديـث إنــــشــــائي وخــــطــــابيّ
مـــعـــســـول عن مـــشـــاريع وقـــطع
وعـــود عـــلى الــورق وفـي بــرامج
ــسـؤولـ فـي الـدولـة ايــفـادات ا
التي لها بدايـة وليس لها نهاية.
فـمـا نــسـمـعه في هـذا اجملـال من
مـعــنـيـ فـي مـؤسـســات الـدولـة
على تـنـوع مفـاصلـهـا ودرجاتـها
ومـا نــرقـبه بـأمّ أعــيـنـنــا يـكـاد ال
سـؤولون الـعراقـيون يُـصدّق. فـا
ــمــا يـوجــدون فـي مــكـاتــبــهم قــلّ
وحــ الــســؤال نـــفــهم أنــهم في
مــهــمـة إيــفــاد رسـمــيــة أو زيـارة
شـخـصـيـة إلى الـدولـة الـفالنـيـة
ومــنـهــا إلى دولـة أخــرى وهـكـذا
دوالـــيك. وهـــذا شـيء قـــلـــيل من
فــســاد أجــهـــزة الــســلــطــة الــتي
تسـتـنـزف موارد الـدولـة في عـقد
ــشــبــوهــة وزيـادة الـصــفــقــات ا
ــســؤولــ ومــا مــخــصــصـــات ا
يُـسـمّـى بـاحلـوافـز اخلـرافـيـة في
الــشـركــات الـرابـحــة واالسـتـيالء

عروف حي مثل شعب الـعراق ا
وقعه ب بحضـارته العريقـة و
دول الـــعـــالـم من حـــيث الـــثـــروة
الوطـنية والعـقل والفكر واإلرادة
والــــرغـــبــــة في احلــــيـــاة احلـــرة

ة.  الكر
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ا لـو صح القول بـعدم وجود بدءً
ـوجـة أجــنـدة سـيــاسـيــة لـهــذه ا
اجلديدة من التظاهرات الشعبية
الـعــارمـة ومـا رافـقـهـا من أعـمـال
تـــخــريــبــيــة وإشـــعــال الــنــيــران
بـــوســــائل بــــدائـــيــــة وتـــدمــــيـــر
مـؤسسـات عامـة ونهب بـعضـها
وكـلــهــا مـســيـئــة ألصل قــيـامــهـا
وأسـبــاب اشــتــعــالــهــا ومــضـرة
ـتـراجـعة أصالً إالّ أن بالـبـيـئة ا
مـجــرّد قـيــامـهــا يـعـنـي الـكــثـيـر
بــالــرغم مـن تــبــايـن الــشــعــارات
. ـنـتـفـضـ ــرفـوعـة ومـطـالب ا ا
ولـــعلّ أبـــسط مـــا تـــعـــنــيـه هــذه
ـوجـة الـعارمـة من هـذا الـكـثـير ا
ـر يــتـمــثل بــإظـهــار مـدى ـنــتــظَ ا
الــســخط الــشــعــبي وسـط عــامـة
شــــرائح اجملــــتـــمـع وشـــريــــحـــة
الشباب الـبائس بصورة خاصة
والــــذي تــــزداد أحـــوالُـه بــــؤسًـــا
وتراجـعًا في كل شيء فـي العلم
والـتـعـلـيم والتـربـيـة والـتـوظيف
واخلــدمـات والــبـنــيـة الــتـحــتـيـة
واحلق بالرفاه. ونـحن نشهد بأمّ
أعيننا تـزايدَ جيوش البطالة في
صـفـوفه والــصـعـوبـة فـي تـلـبـيـة
ة مـتطلـبات احلـياة احلرة الـكر
الــتي يــســتــحــقــهــا سـيّــمــا وأنه
يبـصر بـأم عيـنيه مـدى استـهتار
أحزاب الـسلطـة وتلك اإلسالمية
منهـا بالذات بحقـوقه اإلنسانية
وحـــقه فـي ثـــروات الـــبالد الـــتي
تتبخر في ظلّ أية حكومة تتولى
مـقاليد الـسلطـة بسبب تقـاسمها
بـ هـذه األحــزاب وأدواتـهـا من
ـفسدين في األرض الفـاسدين وا
من دون رقـــــــيـب وال حـــــــســـــــاب
. فـاختـفـاء أكـثر من 450 حقـيـقيّ
ـــا أكـــثــر من مـــلـــيــار دوالر ور
أمــوال الــشــعب من دون مــعــرفـة
طــريــقـة اخــتــفـائــهــا وتـســربــهـا
ــتــســبــبـ بــهــا أو بــاألحـرى وا
ـتـورطـ الـتـغــاضي عن كـشف ا
بــهــا وعـــدم تــمــكـن احلــكــومــات
قصرين تعاقبة من محاسبة ا ا

مع بــدء الــعــد الــتــنــازلي لــقـدوم
شهـر تشـرين أول اجلاري 2019
وغبّة مرور أقل من عام على عمر
الــكـابـيــنـة الـوزرايــة الـتـوافــقـيـة
ـــهــزوزة لـــلــســـيــد عـــادل عــبــد ا
ـــهــدي شــهــدت عـــمــوم الــبالد ا
انـــتــفـــاضـــة جـــديــدة ال تـــقلّ في
وصفـها عن ثورة شـعبيـة وطنية
ـا ال تُـحمـد عقـباه في قد تـنذر 
حــالــة عــدم مـــعــاجلــة األســبــاب
واحليـثيـات والـدوافع احلقـيقـية
وراء اشــتـعــال أوارهــا. شــهــدنـا
ـأل كــمــا ــا مـــنــهـــا عــلى ا بــعـــضً
شاهـدنا مـجمـلها مـوصوفـة على
شـاشات فضـائية تـسابقت لـنشر
احلـقــيـقــة كـيــدًا أم حتـريــضًـا أم
اسـتـعـطـافًـا أم اسـتدرارًا جلـانب
ســــلـــبـيّ أم إيـــجــــابـيّ بـــحــــسب
األمـزجــة الـتـي نـقــلت شـيــئًـا من
حـقـيـقـة مـا جـرى ومـازال يـجـري

لليوم الثالث على التوالي.
طبـيعة االنـتفاضـة اجلديدة التي
اعـتـاد الـشـعب الـعراقـي البـائس
حدوثـهـا أو افتـعالـهـا أو التـفرّج
أو الـتــحـريض أو الـشـمـاتـة بـهـا
بــــ فـــتـــرة وأخــــرى أصـــبـــحت
مـــعـــروفـــة لــلـــقـــاصي والـــداني
وبالـذات من قبل أحزاب الـسلطة
احلاكمة الـتي تسعى في كلّ مرة
وتــــتــــرقب مــــثل هــــذه األحـــداث
لـتـرسـيخ مـكـاسـبـهـا واالسـتزادة
ـها عـبر فـرض أجندات من مـغا
عـرضيـة استـغالالً للـظروف التي
جتعل احلكومة قاصرة وضعيفة
ومــــهــــزوزة في نـــظــــر الــــشـــعب
ـــنـــطـــقـــة والـــعــــالم من خالل وا
تــواري هــذه األحــزاب ورمــوزهـا
خـــــلف احلــــكــــومـــــة ونــــسب كل
اإلخــفـــاقــات إلــيــهــا واتــهــامــهــا
بـغـياب أيـة اسـترتـتـيجـيـة لديـها
بـحسـب البـعـض. وال ندري مـتى
كانـت احلكومـات السابـقة حتمل
في جـعبـتـهـا شيـئًـا من مـثل هذه
االسـتـراتــيـجـيـات أو مــا يُـسـمى
بـســيـاسـة احلــكـومــة سـواء قـبل
تــــشــــكــــيــــلــــهــــا أو فـي أدائــــهـــا
ـسارات ومراقـبتـها ومـتابـعتـها 
وزاراتها ومؤسسات الدولة كافة
التي من واجبها تقد اخلدمات
ـــة لــــلــــشـــعب اآلدمـــيــــة الـــكــــر
واالعتـراف بـحقـوقهـم الدنـيا في
ثــــروات الــــبالد وفي اخلــــدمـــات
وفي األمن واالستقـرار والتعليم.
وهذه من أبسط حقوق أي شعب
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بغداد

مجلس النواب
الـــســــادة رئـــيس واعــــضـــاء
ـالـيـة) في مـجلس (الـلـجـنة ا

النواب  
حتية طيبة:ـ 

ـــطــــلــــوب: تــــعـــديـل مـــواد ا
قـانـونـيـة في قانـون الـتـقـاعد

وحد اجلديد ا
اود ان اعـــلـــمــكـم ان قـــانــون
رواتب مـــــوظــــــفي الـــــدولـــــة
والـــقـــطــاع الـــعـــام رقم ((22

لسنة .2008
مــــنح خــــريـــــجي الــــدراســــة
االعدادية مخصصات شهادة
ـــئــة ) نـــســـبـــتـــهــا (25  بـــا
ـائـة خـمـــــــسـة وعـشـرون بـا
مـن الـــــراتـب الــــــوظـــــيــــــفي,
وحـامـلي الـشـهـادات االخـرى
ـمـنـوحـة لهم كـانت الـنـسب ا
ــئـة تـتــراوح مـا بـ (35 بــا

ئة ). الى 100 با

ــوحــد امــا قــانــون الــتــقــاعــد ا
ـــنح خـــريــجي اجلـــديـــد فـــلم 
الــــــــدراســـــــة االعــــــــداديـــــــة اي
وحاملي مـخصصـات للـشهادة ,
الشهادات االخرى كانت النسب
مـنـوحة لـهم في هـذا القـانون ا
تـــــتــــراوح مــــا بــــ ( (%5الى
( (%20وهي نـسب قـلـيـلـة جدا
مــقــارنــة بــحــامــلي الــشــهـادات

الوظيفية.
السادة رئيس واعضاء (اللجنة

الية) احملترم ا
ادة ( (14من الـدسـتور ذكـرت ا
(الــعــراقـيــون مــتــســاوون امـام
الـقــانـون دون تـمـيــيـز في كـافـة
اجملـاالت ومن ضــمـنــهـا اجملـال
االقــتـــصـــادي) وهــذا يـــتـــطــلب
ـادة ( -(35عـاشـرا من تـعـديل ا
ـوحد رقم ((9 قانـون التـقـاعد ا
لـســنـة  .2014ومــنح خــريـجي
الـدراسة االعـدادية مـخصـصات

شهادة نـسبتها ( (%25خمسة
ــائــة من الــراتب وعـــشــرون بــا
التقاعدي مع زيادة مخصصات
حاملي الشهادات االخرى نفس
الـنـسـبة اي ( (%25ايـضـا لكي
ـسـاواة تـسـود الـعـدالـة وتـتم ا

ولكم الشكر والتقدير 
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وردتــنـا الــرســالــة الـتــالــيـة من
ـتـقـاعـد  حـبـيب زيـدان ـديـر ا ا
عــطـــيــة نــنــشـــرهــا كــمــا وردت
ونـأمـل ان حتـظى بــاهـتـمــامـكم
وجتــدون احلل االمــثل واالجنع

ا ورد فيها 
نص الرسالة:ـ

السادة رئيس واعضاء (اللجنة
الية) في مجلس النواب   ا

حتية طيبة:ـ 
طـلوب: تـعديل مـواد قانـونية ا

ــوحــد في قــانـــون الــتــقـــاعــد ا
اجلديد

اود ان اعلمكم ان قانون رواتب
مـوظفي الـدولـة والـقطـاع الـعام

رقم ( (22لسنة .2008
مــــــنح خــــــريــــــجي الــــــدراســـــة
االعـداديـة مـخـصـصـات شـهـادة
نـــســـبـــتـــهــا ( (%25خـــمـــســة
ــائــة من الــراتب وعـــشــرون بــا
الـوظـيفي ,وحـامـلي الـشـهادات
منوحة االخرى  كانت النسب ا
لهم تتراوح ما ب ( (%35الى

100%) .)
ــوحــد امــا قــانــون الــتــقــاعــد ا
ـــنح خـــريــجي اجلـــديـــد فـــلم 
الــــــــدراســـــــة االعــــــــداديـــــــة اي
وحاملي مـخصصـات للـشهادة ,
الشهادات االخرى كانت النسب
مـنـوحة لـهم في هـذا القـانون ا
تـــــتــــراوح مــــا بــــ ( (%5الى
( (%20وهي نـسب قـلـيـلـة جدا
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مــقــارنــة بـحــامــلي الــشــهـادات

الوظيفية.
الـــــســـــادة رئــــيـس واعـــــضــــاء

الية) احملترم (اللجنة ا
ادة ( (14من الدسـتور ذكرت ا
(الـعــراقــيــون مـتــســاوون امـام
الـقـانـون دون تــمـيـيـز في كـافـة
اجملــاالت ومن ضـمــنـهـا اجملـال
االقــتـــصــادي) وهـــذا يــتـــطــلب
ادة ( -(35عـاشرا من تـعـديل ا
ـوحد رقــــــم قـانـون الـتـقـاعـد ا
( (9لــــــســـــنـــــة  .2014ومـــــنح
خــريــجي الـــدراســة االعــداديــة
مـخـصـصـات شـهـادة نـسـبـتـهـا
( (%25خــــمــــســــة وعــــشـــرون
ائة من الراتب التقاعدي مع با
زيــادة مـــخــصـــصــات حـــامــلي
الــــشـــــهــــادات االخـــــرى نــــفس
الـنسـبة اي ( (%25ايضـا لكي
ـسـاواة تـسـود الـعـدالـة وتـتم ا

ولكم الشكر والتقدير 

متظاهر يتحدى القوات ويعلن مطالبه

اضي جانب من تظاهرة ساحة التحرير يوم الثالثاء ا
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