
مـن جــانـــبــهــا اكـــدت أمــانـــة بــغــداد
ـــنح تــســـهـــيل جـــمــيـع الــضـــوابط 
موظـفـيـها اجـازة الربع سـنوات دون
ــتــحـدث بــإسم اي عــقــبــات. وقــال ا
االمانة حكيم عبد الزهرة لـ (الزمان)
أمس ان (مــجــلس الــوزراء حــيــنــمـا
مـــــنح اجــــــازة اخلـــــمس ســـــنـــــوات
لـلـمـوظـفـ في جـمـيع دوائـر الـدولة
مـــنح بـــذلك فـــرصــة الـى احلــكـــومــة
ـوازنــة فـضال عن بـزيــادة ايـرادات ا
ـنتـسبـ الجناز فسح اجملـال امام ا
اعــمــال تــتــطــلب الــتــفــرغ لـذلـك فـأن
االمانة تطـبق القرار ضمن مـجموعة
ضـوابط منـهـا مـوافقـة الـدائـرة التي
ــوظف ومــوافــقــة يــنـــتــمي الــيــهــا ا
ــفــتش الـــعــام في االمــانــة ومن ثم ا
يـروج الـطـلب بــإنـسـيـابـيـة تـامـة من

دون اي عقبات تذكر).
واضــاف ان (مــنـتــســبي االمــانـة من
الـذين قـدمـوا طــلـبـا لـلـحـصـول عـلى
االجــازة روجت مــعــامالتــهم بــشــكل
طبيعي ولم تترتب عليهم اي شروط
ـوافـقة). تـعـجـيـزيـة تـعـوق عـمـلـيـة ا
وشـكــا مـوظـفــون كـانـوا يـنــتـسـبـون
لـوزارة الـعـلوم والـتـكـنـولـوجـيـا قبل
دمجـها بوزارة الـتعـليم من مـعوقات
منحهم االجازة. وقالوا ان (منتسبي
وزارة الـعـلـوم والتـكـنـولـوجـيـا التي

ــوظف الـــعــرقـــلــة الــتـي يالقــيـــهــا ا
اجملتـهد فـتتـضمن ايـقاف انـسيـابية
ــديــر ضـمن اي طــلب االجــازة من  ا
فـــقـــرة مـن فــقـــرات الـــقـــرار). ولـــفت
ـــــنــــــذري الـى ان (الـــــقــــــرار وضع ا
تقدم شروطاً عدة  من بـينها الـزام ا
بعدم قطع االجازة حتت اي ظرف او
ضغط وعدم مواصـلة الدراسة خالل
االربـع ســـنـــوات نـــظـــرا ألن الـــدولــة
تعاني من تضخم كبيـر بعدد الطلبة
ـوظف على وبـالتـالي فـأن حـصـول ا
شـهـادة تـتـرتب عـلـيـهـا مـخـصـصات
جـــديـــدة وراتب شـــهـــري مـــضـــاعف
يـوازي الشـهـادة الـتي حصل عـلـيـها
سيؤدي الى تضـخم كبيـر في نفقات

وازنة التشغيلية السنوية). ا
 واشـــــار الـى ان (اغـــــلب مـــــوظـــــفي
الـــدولـــة حـــاصـــلـــون عــلـى  قــروض
صارف فيشترط القرار مختلفة من ا
احلصـول عـلى كـفيل من اجل مـنـحة
اجــــازة االربع ســــنـــوات نــــظـــرا ألن
ـــصــارف الـــدائـــرة مـــلـــزمـــة امـــام ا
ـنـتـسب لذلك بـتسـديـد مـا اقتـرضه ا
فـهي تـبـحث عن بـديل لـلـتـسـديـد في
ـقـتـرض ـوظف ا حـال عـدم الـتــزام ا

بالتسديد). 
ــنــذري انه (ضــمن اعــادة واوضح ا
هــيــكـلــيــة دوائـر الــدولــة فـإن هــنـاك
نـــصف مــلـــيــون مــوظـف فــائض عن
احلـاجة وهـو كم هـائل قـياسـا لـنوع
ــقــدمــة اي ان اكـثــر من اخلــدمــات ا
ـئـة من منـتـسبي الـدولة خمـسـ با

هم فائـضـون عن احلـاجة فـإذا ما 
توسـيع نطاق احلـوكمـة االلكتـرونية
ئة منهم فأنها ستتخلص من 50 با
كـمـوظـفـ كـفـوئـ ثم بـعـد ذلك يـتم
تـقلـيص االعـداد الى مـا يـقارب  25
ـــئــة فـــقط الى ســـاحــات الـــعــمل بـــا
وبـالـتـالـي فـان وجـود الـعـدد الـهـائل
ن ال عــمل لـهم يــؤثـر لــلـمــوظـفــ 
سـلــبًـا عـلى اجملـتــهـدين ويـؤدي الى
ـا يـولـد ضـعـفـاً في عـرقـلـة الـعــمل 

اجناز مهمات الدوائر).

كــانت تــتــمــتع بــإســتــقاللــيــة تــامــة
اصبحوا يتلقون وعودا ال صحة لها
حـيث ســبق لـهم وضــجـروا من قـرار
دمج الوزارة بـوزارة التـعـليم الـعالي
والبحث الـعلمي اال ان اسـتياءهم قد
ازداد جـــراء  رفض الـــدوائـــر زجـــهم
ا دفعهم الى تقد ضمن مالكاتها 
طــــلب الـى الــــوزيـــــر عــــبــــد الــــرزاق
الـعـيـسى حـيث اوعـز بـالـسـمـاح لـهم
بـــــالـــــتــــــقـــــد الى خــــــمس دوائـــــر
بــالـتـســلـسل بــحـسب رغــبـة انــتـمـاء
نـتـسب وكانـت اخليـارات تـنحـصر ا
ــالــيــة والــداخــلــيـة ضــمن وزارتـي ا
ـوحـدة وهـيـئـة الـكـمارك والـبـطـاقة ا
ـنـافـذ احلدوديـة فـضال عن وهـيـئـة ا

صرف الصناعي). ا
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ـنتـسـب قـاموا واضاف ان (اغـلب ا
بـتـسـلـيم االسـتـمـارة فـارغة ردا عـلى
ــوظــفــ الـــقــرار الــذي اســـتــثــنـى ا
احلــاصــلــ عــلى شــهــادة الــدبــلــوم
ــاجـســتــيـر والــدكــتـوراه الــعــالي وا
ستشارين استنادا الى كتاب هيئة ا
الــــتـــابع جملـــلـس الـــوزراء الـــصـــادر
بـــتـــاريخ 1/8/ 2018 حـــيث يـــتم
ادراجــــهـم ضــــمن مالكــــات الــــوزارة
بشكل انـسيابي ال تـعقيـد به) ولفتوا
الـى ان (الــــوزارة اوعـــــزت مــــؤخــــرا

ستـحدثة بالـتقد الى اجلـامعـات ا
وهــذا مـــا شـــكل عـــائـــقــا وغـــضـــبــا
نتسب باالجماع نـظرا الن التحـاق ا
يــكــون ضــمن مــحـافــظــات اجلــنـوب
فــكــيـف لــســكـــنــة بــغـــداد ان يــكــون
انتـسـابه خارج الـعـاصمـة فضال عن
ان اعــــداد مالكــــات وزارة الـــعــــلـــوم
يـتـجـاوز االالف). واكـدوا ان الوزارة
تــلــزمـهـم بـإخــتــيــار وزارات ودوائـر
العالقـــة لـــهـــا بـــإخـــتـــصـــاصـــاتـــهم
لتوزيعهم بينهـا بحجة انهم موظفو
وزارة مـلــغـيــة. وشـكـا مــوظـفـون في
وزارة الـتـعـلــيم الـعـالي من اشـتـراط
الوزارة عليهم عدم استغالل االجازة
بالـدراسـة واحلـصول عـلى شـهادات
دراسية جـديدة. وافادوا  ان الوزارة
ــمـنــوحـ اجــازات لـتــوقـيع تــلـزم ا
تعهـدات وتفرض عـليهم اسـتحصال
بـــراءات ذمـــة جـــديـــدة. ولم يـــتـــسن
لـ(الزمـان) احلصـول على تعـليق من
الوزارة.  الى ذلك شكا موظفون في
ائيـة من تشددها في وارد ا وزارة ا
مــنـح االجــازة . وقـــالــوا ان الــوزارة
تــضـع ضــوابط مــشــددة فــتــســتــمــر
عامـلة اكثـر من شهر فـيسقط االمر ا
ـوظف الى ترويج االداري ليـضطر ا
مــعــامـلــة جــديـدة والــدوران بــدائـرة

مفرغة. 
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لــتـنــشــيط الــسـوق بــاالضــافـة الى
اسـهم الــشـركـات من خالل حتـقـيق
نفعة للبالد مرونة بالعمل تعود با

واطن). وا
مـــــــشــــــيـــــــرا الـى ان (ذلك يـــــــرغب
ـــواطــنــ بــالــســنــدات ويــحــدث ا
مـسـاومـة عـلى سـعـرهـا السـيـما ان
الــســـوق يـــرتـــفع ويـــنـــخـــفض في
حتــديـد الـبـورصــة ولـيس له سـعـر

ثابت). 
 «bMÝ ‰Ë«bð

واعـلـن الـبـنك عن تـداول الـسـنـدات
الـــــوطـــــنــــــيـــــة في ســـــوق االوراق
ـــالـــيـــة.وقــال فـي بــيـــان امس ان ا
(الـبــنك اطـلق ســنـدات وطــنـيـة في
السوق). واضاف ان (اخلصم لتلك

ئة).  السندات تبلغ 8 با
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والدارجة في اخلطاب السياسي في تلك
ـرحـلـة وكـيف تـعـامـلت الـصـحـافـة مع ا
تـلك الـظاهـرة "لـغـة الـصحـافـة الـروسـية
دخــلت مـــرحــلــة جـــديــدة بــعـــد الــثــورة
الــــبـــلـــشــــفـــيـــة  1917الـــتـي قـــام بـــهـــا
الشـيوعـيون الـروس للـتخلـص من نظام
القيـاصرة الروس وللـقضاء عـلى النظام
االقـــطـــاعي ومـــعـــانــاة الـــفالح فـي هــذه
الـفتـرة تـمثـلت بـسـيطـرة الـدولة رسـمـيا
عـلى وسـائل االعـالم كـافـة وكـانت هـنـاك

مراقبة للصحافة تسمى (تسنزورا) .
وبـعـد عـام  1990ظـهـرت عــمـلـيـة أعـادة
البـنـاء (البـيريـستـرويـكا) الـتي جاء بـها
ميخائـيل غورباتشـوف أدت الى أنفتاح
روســـيــــا الــــســـيــــاسي واالقــــتــــصـــادي
واالجـتمـاعي عـلى الـعالـم هذا االنـفـتاح
أثر تـأثيـرا كبـيرا عـلى اجملتـمع الروسي
في كـافـة اجملـاالت ومـنـهـا مجـال االعالم
بــشـكل عـام والــصـحــافـة بــشـكل خـاص
فــأصـبـحت الــصـحــافـة أكـثــر مـرونـة في
ـفـردات الـكــتـابـة وظــهـرت الـكـثــيـر من ا
الــعـامــيــة الـتي دخــلت لــغـة الــصـحــافـة
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ـتــرجـمـ الـعـراقـيـ نـظــمت جـمـعـيـة ا
اليوم السبت 2018/1/13 ندوة ثقافية
بـعـنوان "الـلـغـة في الـصحـافـة الـروسـية
بـعــد فـتـرة الـبـريـســتـرويـكـا وإسـتـخـدام
االدوات البالغية في اخلـطاب السياسي
ـــيــر بـــوتــ لـــلـــرئــيـس الــروسـي فالد
ــســـاعــد "بـــإشـــتــراك كل مـن االســتـــاذ ا
الـدكــتـور عـلي االعــرجي عـضـو الــهـيـئـة
تـرجـمـ العـراقـي االداريـة جلمـعـيـة ا
والدكـتـور قاسم االسـدي رئـيس جـمعـية
.وقـد حضـر الندوة تـرجمـ العراقـي ا
ـهتـمـ وجمع من عدد مـن البـاحثـ وا

التدريسي في كلية اللغات .
بـدأ الــنـدوة الـدكـتــور عـلي االعـرجي في
ورقة العمل بعنوان"دور اللهجة العامية
في لــغـة الـصـحــافـة الـروسـيــة احلـديـثـة
واثرها على تـعلم اللغة الـروسية" تطرق
فيـها الى تـطـور الصـحافـة الروسـية في
مـرحـلة مـا بـعد الـبـريـستـرويـكـا مسـلـطا
الضـوء عـلى اخلطـاب الـصحـافي وكيف
ـــفـــردات الـــعـــامـــيــة بـــدأ اســـتـــخـــدام ا

وبـشأن اخـر اكـد انطـوان ان اجراء
مـسح الـتـنمـيـة لـلـمـنـاطق الـريـفـية
يسـاعد على اعـداد تخـطيط واقعي

 . وعلمي دقيق
وتــابع ان (اجـراء مـسح لــلـمـنـاطق
الـريفـية مـهم النه يـعطي تـصورات
لــلــخــطـة اخلــمــسـيــة وغــيــرهـا من
ـوازنة اخلـطط فـي تـخـصـيـصـات ا
وكــذلك مــدى الــصــرفــيــات ونــسب
ـتـعـلـمـ بـاالضـافـة الى االمـيـة وا
حـــاجـــتـــهم لـــلــمـــدارس واالراضي

الزراعية).
الفــتـــا الى ان (الــعــراق لـم يــشــهــد
اجـراء عـملـيـة مـسح واحصـاء مـنذ
مـدة طـويلـة مـا يؤثـر ذلك عـلى عدم

حصول لتخطيط واقعي دقيق). 
ونـفـذت الـوزارة مـسـحـا شـامال في
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مـرة اخــرى ... لم اتــبع في كــتــابــاتي في يــوم مــا اسـلــوب تــســفـيه اراء
وضوعية الدبيات واحاديث االخرين الن ذلك يفقتر الى ابسط الشروط ا
النـقاش واحلوار ويـكرس الـرؤية بـع واحـدة جتاه االحـداث وتفـاعالتها
التي وقع الصحفي واالعالمي فـي اتونها شاء ام ابى رغـماً عنه انطالقاً
من كونه يتعايش مع ابناء بلده وقريبـا منهم يلتمس احاسيس مشاعرهم

واوجاعهم ...
ان ما دفـعني لـكـتابـة هذه الـسـطور هـو حـيثـيات حـديث الـناطق الـرسمي
ــتـعـلـقـة بـاالعالم حـصـراً خالل احلـوار لـوزارة الـكـهـربـاء في اجلـوانب ا
الذي اجرته معه قناة ان.ار.تي التلفازية الفضائية الذي اعتقد انه جانب
احلقيقة في ايضـاح مهمات تنشـيط العمل االعالمي الجناح اي مشروع
و تنـصل به هـو و وزارته عن مـسـؤولـيـاتهم االسـاسـيـة ورمى بـالـكرة في
ــنـتـفظ او الـشـركــات االسـتـثـمـاريــة الـتي لـست بـصـدد ـواطن ا سـاحـة ا

الدفاع عنها اطالقاً وليس لي بها ناقة او جمل . 
خرج علينا النـاطق الرسمي لوزارة الكهربـاء الذي كانت تصريحاته بالء
من ب مـا ابـتلـت به الوزارة بـأعـتقـاده ان الـرسـائل النـصـية واسـتـخدام
شاهـد التمثيلية الـتي ال نسقط اهميتهـا هي وحدها الكفيلة الفيسبوك وا
ـواطن وتـكـوين الـرأي الـعـام الـواسع بـخـلق الـرضى واالطـمـئـنـان لــدى ا
ـتــفـاعل مـع تـوجــيـهــات احلـكــومـة والــوزارة خـاصــة في مـثل مــشـروع ا
واطن الشراكة واخلـدمة واجلبـاية الذي له تـماس مبـاشر مع خدمـات ا
والبـلـد بـأكمـله بـدالً من اسـتخـدام ثـقـافة ومـنـهج االقـناع الـذي هـو وحده
ـشروع وقبوله لدى يوصل الى النتائج اجلـيدة ويخلق ارتـفاع االرتقاء با
هنـدسون والفـنيون واالداريون الناس . ياسـيدنا الـكر ... ماذا يـفعل ا
واالعالميـون الـعزل الـعامـلـون في تلك الـشـركات  الـذين تـعرض الـبعض
مـنـهـم وخـاصـة فـي ذي قـار الطالق الـرصــاص وتـعــرض مـديـر كــهـربـاء
نطقة اجلنـوبية لالهانة واالسـاءة البالغة الـذي اراد مع موظفي الشركة ا
ـشـروع واهـدافه واتــهـمـتـهم ـسـتـثــمـرة في مـحـافــظـة الـبـصـرة شــرح ا ا
ؤثر واختفوا وهربوا ثمر وا ووصفت عملهم في حديثك بالبدائي وغيـر ا
بجلدهم امـام افعال مجـاميع غاضـبة يحمـلون العصي ويـطلقون الـتهديد
ــنـفـذ الجـنـدة ـتـضـرر وا والـوعـيــد لـغـايـة في نــفس يـعـقــوب من بـيـنـهـم ا
سـياسـيـة لـتـأجـيج وتألـيب الـشـارع لـدواع انـتـخابـيـة بـعـيـدة اسقـطت من
نفعة الوطـنية ومصلحة البلد وفـضلت مصاحلها الشخصية حساباتها ا
ـسـؤولـيـات ـنـاصب وا ـغـا وا ـسـتـقـبـلـيـة لـكـسب ا االنـانـيـة احلـالـيـة وا
ـرتــقـبـة .  مــاذا فـعــلت ... يـا ســيـدنـا الــنـاطق الــرسـمي انت و وزارتك ا
ـوظفـ العـزل الذين يـقدمـون خدمـات عامـة بغض الـنظر حلمـاية هؤالء ا
عن الـراتب الـشـخصـي والسيـمـا وان اكـثـرهم مـوظـفـ لـدى مـديـريـاتكم
اعيرت خـدماتهم لـلعمل مع تـلك الشـركات التي حتـملت دفع اجورهم ...
وهل شاهدت فعل البعض الذي نشرته مواقع التواصل االجتماعي التي
عدات في مـنطـقة الغـراف الذي هي ملك تتابـعها في تـكسـير االجهـزة وا
ال الـعـام التي لم ـستـثـمر او الـوزارة ومن مـوجـودات ا الشـعب ولـيس ا
تـثـر بك الـعـزم االداري في مـتـابـعـته والـوقـوف عـلى ابـعـاده . هي اسـئـلة
تطـرح نفـسهـا امام اي مـنصف ... هل اسـتخـدمتـهم سلـطة قـوة القـانون
الــتي بــحـوزتــكـم ... ??? وهل قــمت بــزيـارة تــلك احملــافــظــات الــرافــضـة
شروعكم اجلديد الذي جـعلتم منه الفانوس الـسحري حلل مشكلة ازمة
ستعصية ... وهل فـتح حوار مثمر مباشر مع الرافض ومع الكهرباء ا
الواقف خلـفهم ومع الوجهاء وشـيوخ العشائـر الذين لهم بصمـة التأثير
هـنـالك ومـجـالس احملـافـظـات لـلــوقـوف عـلى اسـبـاب وخـلـفـيـات رفـضـهم
انية واحمللية تصاعد يوماً بعد اخر وكلما اقتربت ايام االنتخابات البر ا
بدالً من اطالق القنـابل الضبابـية لتبـرير الفشل الذريـع في معاجلة ازمة
لـيـارات الـتي صرفت عـلى مـشاريـعـكم االنتـاجـية الكـهـرباء بـالـرغم من ا
ـشروع الـذي تـتقـاذف جـوانبه الفـاشـلة وخـلق االرضـيـة اجليـدة لـقبـول ا
ـتـعددة كـمـا تقـول في حـديـثك ... وهي كلـهـا تـساؤالت مـشـروعة التـهم ا
واطن الى بر تهدف الى الوصول الى الـنتائج االفضل والـسير بالـبلد وا
االمــان عـــلى حـــد ســواء . واريـــد ان اســألك بـــتــجـــرد ... هل ان واجب
شروع ام ان االمر الشركات الـقيام بحـمالت الترويج االعالمـية لقبـول ا
ـؤسسـة احلـكومـيـة التي تـقود االساسي مـنـاط بكم حـصـراً بأعـتبـاركم ا
االنتـاج وضمـان انسـياب الـتيـار الكـهربـائي بكل مـفاصـله ام انه يقع في
واطن ـسـتثـمـرة خلـدمـة ا ـشـترك مع الـشـركـات ا اطار صـيغ الـتـفـاهم ا
والبلد بدالً من اللجوء الى حقل التجارب واستخالص النتائج كما فعلتم
في اجـرائـكـم اجلـديـد في بــعض مـنـاطق مــحـافـظــة ذي قـار والـذي خـلق
اجواء اخلـوف والـتـردد لديـهـا وجعـلـهـا تشـعـر انـها تـدافع بـاعالمـها عن
ـشـروع الذي تـبـنتـه الدولـة بـرمته . الـعـبد الوزارة بـدالً من دفـاعهـا عن ا
الفقيـر الى الله سبحـانه كاتب السطـور واحملب لكم والذي يقـدر بأعتزاز
ـهــنــدسـ والــفــنـيــ والــعـامــلــ في مـديــريــات وزارتـكم عـال جــهــود ا
وتضحيـاتهم السـخية الذي عـمدت بالـدم ونضح العـرق في ايام الصيف
الالهـبـة والشـتـاء الـبـاردة وفي احـلك الـظـروف والـصـعـاب اذ يـضع هذه
الحـظـات امامـكم لـتـصـحـيح مـسـارات طـروحـاتـكم ... عـسى ان تـكون ا

واطن . نقطة في جدار البناء وخدمة لبلدنا احلبيب وا

من قبل الغرب في تبرير الغزو األمريكي
نطقة.ومن ثم للعراق وغيره من بـلدان ا
أنـتـقل الى اخلـطـاب في مـرحـلـة مـا بـعد
الـثورة الـبـلـشفـيـة عـلى يـد ليـنـ مرورا
بـسـتـالــ الـذي وضع أسس ألسـتـخـدام
االدوات البالغـيـة كاالسـتعـارة والـكنـاية
واجملاز والتكـرار والتسـاؤل وغيرها في

اخلطاب السياسي السوفيتي.
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بــعــد ذلـك أنــتــقل االســدي الى الــرئــيس
ــيـــر بــوتـــ الــذي بــنى الـــروسي فالد
خــطــابه عـلـى أسس سـتــالــ الـلــغــويـة
مـستـشـهـدا عـلى ذلك بـأمثـلـة من خـطاب
الرئيس الـروسي بوت الـذي ألقاه أمام
مـجـلس الـدومـا عام 2014 عـلى خـلـفـية

ضم القرم الى روسيا. 
ومن ثم فـتح بــاب الـنـقـاش وشـارك عـدد
من احلـــــاضــــريـن بــــطـــــرح االســــئـــــلــــة

داخالت التي أغنت الندوة كثيرا. وا
وفي مـداخـلة الـزمـان بـالنـدوة اوضـحـنا
بـإنــنـا كـنـا نـتـمــنى إن تـكـون احملـاضـرة
مـحاضـرتـ ألن لكـل ورقة عـمل مـحاور
وضوع االخر حاور ا ليس لها عالقة 
وعن مـالحــظــتــنــا "نــود إن نــوضح بــأن
الــلــغـــة لــصــيــقـــة الــنــظــام الـــســيــاسي
واالقـتــصـادي فـإنـكــلـتـرا نـشــرت الـلـغـة
االنــكـــلـــيــزيـــة عن طـــريق االســـتــعـــمــار
والـشـركـات االسـتـثـمـاريـة وبـذلت جـهـدا
جلـعل الــهـنـد ودول مـن الـشـرق االوسط
تــتـــحــدث االنـــكـــلــيـــزيــة وجـــاءت ثــورة
االتــصــاالت لـتــعــمــيـق انــتــشــار الــلــغـة
االنـكـلــيـزيـة  كـذلك فـعــلت فـرنـسـا الـتي
جعلـت دول الناطـقة بالـفرنـسية من دول
افريقيـا تتحدث بـهذه اللغـة روسيا تعد
مـقـصــرة كـدولـة عـظـمى فـي نـشـر الـلـغـة
الروسية عـلى الرغم من عالقتهـا الطيبة
مع الكـثيـر من دول الشـرق االوسط لكن
ـراكز الـثـقـافيـة في الـعـواصم العـربـية ا
كـانت تـوزع االدبــيـات واجملالت بـالـلـغـة
العـربيـة ولم حتـاول فتح دورات لـتعـليم
اللغة الروسية على الرغم من ان العالقة
الــروســيــة مـع الــدول االسالمــيــة كــانت
جـيدة حـتى إن الـروس لم يـشـاركوا  في
احلــروب الـصــلـيـبــيـة كــمـا فــعل الـغـرب
االوربـي الــكـــاثــولـــيــكي! نـــحن نـــســجل
تــقــصـــيــر روســيـــا في هــذه اجلـــزئــيــة
بخـصوص ورقة عـمل الدكـتور االعرجي

الـروســيـة وأخـذ كـبــار الـسـاسـة الـروس
فردات العامية يستخدمون الكثـير من ا
وأخــذت هـذه الـظــاهـرة اهــتـمـام عــلـمـاء
اللغة الروسية الى مؤيد ومعارض لهذه
فـمنهم من يـعتبر هـذه الظاهرة الظاهرة
صحية جتعل اللغة اكثر مرونة وانفتاح
لـــلــقــار الــروسـي ومــنــهم مـن يــعــدهــا
ظاهـرة دخيـلـة على الـلغـة الروسـية لـغة

االدب والشعر والنثر الروسي.
وقـد عـزز الـدكــتـور االعـرجي حـديـثه عن
الصحـافة الروسـية بأمـثلة كـثيرة أثارت

أهتمام احلاضرين.
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في ورقــة عــمل الــدكـتــور قــاسم االسـدي
بعنوان " إستخدام األدوات البالغية في
ـيـر اخلـطـاب الـســيـاسي الـروسي فالد
" وركـــز الــبــاحث عــلى اخلــطــاب بــوتــ
الـسيـاسي لـلـقـوى العـظـمى الـتي عـملت
عـلى تـوظـيف الـلـغـة واألدوات الـبالغـيـة
في سـبيـل حتقـيق أجـندتـهـا الـسيـاسـية
واجليوسياسية.وبـدأ بتقد فكرة عامة
عن االدوات الـبالغــيـة الـتي اســتـخـدمت

كــنـا نـتــوقع مـســحـا شـامـال لـلـصــحـافـة
وحرية التعبير عبر مراحل حكم ستال
وبعد رحيل سـتال سنة 1953 وتولي
خـــرشــوف احلــكم كـــانت لــديـه بــرنــامج
اصالحي نــتـمــنى الـتــوقف عـنــده  فـقـد
اعـدم بـيـريــا قـائـد الـشـرطـة الـسـري و
ومن حتميله مسؤوليـة االخطاء الهائلة 
ثم حـقق حال لألزمـة الـزراعـيـة وتـطـويـر
الـصنـاعـات الـثقـيـلة وحـقق الـتـحول من
الـتـراكـم الـبـدائي والـعــمل الـقـسـري الى
رأسمالية الدولة الناضجة والعمل احلر
 ثم عـــزل خـــروشـــوف ســـنــة  1964من
ــكــتب الـســيــاسي وتــولى بـريــجــنـيف ا
لـيـحـكم 18 سـنــة كـلـهـا اتـصــفت بـفـتـرة
وفي الـركـود واسـتــقـرار الـبـيـروقـراطي 
عـهــده ارتـفـعـت مـعـدالت اعــمـار اعـضـاء
ـكـتب الـسيـاسي من 55 سنـة في زمن ا
ستال الى 70 سنة في عهد بريجنيف
ـركـزيـة من 52 ومـعـدل اعـمـار الـلـجـنـة ا
سنـة في زمن سـتـال الى  67 سنـة في

زمن بريجنيف.
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واكـــدنــا عـــلى ان غـــوربــاتـــشــوف الــذي
اســـــــتــــــلـم احلــــــكم 1984 اراد اجــــــراء
اصالحـات فقـام بـاحلد مـن بيع الـكـحول
ـئـة وحاول ورفع سـعـره بـنـسـبـة 30 بـا
تــطــبــيـق االصالح عــلى وحــدة االنــتــاج
ومن 1984- 1986 كـــــان يــــركـــــز عــــلى
تــغــيــيـر االشــخــاص كــحل لالصالح في
ســنـة 1987 كــان دعــوته الى الــتـغــيــيـر
السريع واالصالح الراديكالي عن طريق
ـكاشفة اعادة البنـاء (البيروسـتريكا) وا
الـــتي تـــســـمى عـــنـــدنـــا بــالـــشـــفـــافـــيــة
(اجلالسنوست). وفي تعليـقنا عن تأثير
الــبالغـة فـي اخلـطــاب الـســيــاسي لـدول
الغرب كانت االمثلة التي قدمها الدكتور
االسـدي مـفيـدة جـدا في خـطـابـات بوش
االبن وتـكـلـمـنـا عـلى خـطـاب بوش االب
حيـنـما كـانت حـرب اخلـليج االولى وفي
خـــطـــاب احلــرب اوال تـــكــلـم عن الـــنــفط
ـي كــان رأي الــعـام واالحــتــيــاطي الــعــا
االمــــريـــــكـي ضــــد احلـــــرب وخـــــرجــــوا
وت ابـناؤهم ظـاهرات يـرفضـون ان 
من اجل الـنـفط بـعـدهـا غـيـر بـوش االب
خطـابه ليـطـلق على صـدام حسـ هتـلر
هــذا الــعــصــر فــأيــد الـشــعـب األمـريــكي

احلرب للتخلص من صدام.
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أكد خـبـيران في الـشـأن  االقتـصادي
واالداري ضـرورة تـطـبيـق قرار مـنح
وظف اربع سـنوات براتب اسمي ا
ـردودات مادية كـبيرة لكونه يـعود 
عـلـى اقـتـصـاد الــبـلـد ويــقـضي عـلى
قنعـة التي تعانـيها دوائر البطالـة ا
الــدولــة فــيــمــا شــكــا مــوظـفــون من
مــواجـــهــتــهم مــصــاعب جــمــة عــنــد
مـحــاولـتـهم احلــصـول عـلى االجـازة
رغـم شــمـــولـــهم بـــالـــضــوابـط.وقــال
تـقاعدين االنـسانية رئيس جمـعية ا
عـــبــــد الـــرضـــا شــــيـــاع احلــــفـــاظي
احــتــســـاب االجــازة ضــمن اخلــدمــة
ـا حتـقـقه من تـخـفـيض الـتـقـاعـديــة 

وازنة التشغيلية.  لنفقات ا
وقـال احلـفـاظي لـ (الـزمـان) أمس ان
(احلكـومـة منـحت فـرصة لـلـموظـف
ن يـــرغـــبـــون بــــاحلـــصـــول عـــلى
االجازة الجنـاز بـعض االعـمـال التي
تــتـطـلـب الـتــفـرغ او احلـصــول عـلى
وقت لـلـعــمل في اي قـطـاع خـاص له
لـتـحـسـ الـظـرف االقـتـصـادي الذي
يـــعــاني مـــنه فـــضال عن احـــتــســاب
االجــازة ضـمن اخلــدمـة الــتـقــاعـديـة
نظرا الن الـدولة تعد جـهة مسـتفيدة
إذ ان االجــــازة تـــــســـــهم بـــــخـــــفض
الـنــفــقـات الــتــشـغــيــلـيــة لــلـمــوازنـة

السنوية).
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واضاف ان (اجلهاز الوظيفي للدولة
يـــعـــاني مـن تـــرهل كـــبـــيــر فـي عــدد
ـلتـزمـ باخلـدمـة حالـيا ـوظفـ ا ا
فـهــنـاك نـحـو اربــعـة ماليـ مـواطن
يتقاضون رواتب وظـيفية وفي حالة
شـمــول عـدد كــبـيـر من هــؤالء بـقـرار
االجــاز فــان الــنــفـقــات ســتــنــخـفض
ويــــــــــذهـب نــــــــــصـف الــــــــــراتـب مع
ـوازنة اخملـصـصات كـافـة النـعـاش ا

كايرادات سنوية لها). 
وتـــــابع ان(اجـــــزة االربع ســـــنــــوات
سـتؤدي بـالـتالي الـى خفض الـعـجز
ــوازنــة الــعــامــة) الــذي  تـــعــانــيه ا

مشيراً الى ان (الفائدة االساس التي
ـوظف تمـنـحه فـرصة يـبحث عـنـهـا ا
ــــــارس اي عــــــمـل يــــــعــــــزز من ان 
ـاديـة خالل مـدة االجـازة مـردوداته ا
او لـتصـفـية احـتـياجـات خـاصة به).
من جــهـته اكـد اخلــبـيـر االقــتـصـادي
نـذري ان منح اجازة عبـد احلسـ ا
ــــكن ان يــــغــــذي االربـع ســــنــــوات 
ـوازنـة التـشـغـيلـيـة بـنحـو تـرلـيون ا
ـــنـــذري ديـــنـــار ســـنـــويـــاً .  وقـــال ا
لـ(الزمـان) امس ان (مسـتشـار رئيس
الوزراء لـلـشؤون االقـتصـاديـة مظـهر
مـحـمـد صـالح اشـار الى ان الـفـوائـد
الـية الـكبـيرة الـتي جتنـيهـا الدولة ا
ــوظــفــ في جــمـيع من قــرار مــنح ا
دوائر الدولـة اجازة االربع الـسنوات
تصل الى ترليون دينار سنويا وهذا
يـعــني ان االمـر سـيــؤدي الى تـغـذيـة
ــبــلغ كـــبــيــر من دون اي ــوازنـــة  ا
عــقــبــات او جـــهــد عن طــريق خــصم
وظف رتب الذي يتقاضاه ا نصف ا
مع اخملصصـات كافة ومـنحه الراتب

االسمي فقط).
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واضــــاف ان (االيــــجـــابــــيــــات الـــتي
يـنـطوي عـلـيـها قـرار االجـازة تـتـمثل
قـنعـة التي بالـتخـلص من البـطالـة ا
تعـاني منهـا دوائر الـدولة لـكن هناك
بـعض الـسـلـبـيـات التـي تتـرتب عـلى
القرار ومنـها صعوبـة االستغناء عن
ـوظفـ االكـفـاء ومـنح االجـازة لهم ا
بسـبب ضـغط العـمل نـظرا لـصعـوبة

نتسب  االكفاء). تعويض ا
 واوضح ان (مــوافــقـة الــدائــرة عـلى
ــوظـف لالجــازة يـــعــد قــرارا طـــلب ا
نـهــائـيــاً ال تـعــديل او رفض له ويـتم
ـعــني عـلـى الـطـلب تــوقـيع الــوزيـر ا
بـشـكل انـسـيـابي من دون اي عـرقـلـة
ـــــوظـف وهي نـــــظــــــرا الن دائــــــرة ا
ـسؤول االول عـنه قـد اسـتـغنت عن ا
مـنتـسـبـها اي ان هـذا االمـر ال يـشكل
عرقلة تذكر في حال غيابه وان هناك
ــكن ان يـــشــغل مـــكــانه امــا حكيم عبد الزهرةبـــديالً 

حيث تضمن اخذ عينات من القرى
شمولة). ا

ــسح تــكـمن مــبــيــنـا ان (أهــمــيــة ا
بــوضع خـــطط تــنـــمــويــة مـــقــبــلــة
لــتـطــويــر الــريف بــشـكـل عـام وفق
ستحصلة منه لتضطلع البيانات ا
الـوزارات االحتـاديـة بـتـنـفـيـذها او
تـنـاط مهـمـة تـنفـيـذ قسم مـنـها الى

احلكومات احمللية).
واضـــــاف ان (الــــقـــــرى الـــــتي وقع
ـسح كانت عـليـهـا اختـيـار إجراء ا
وفق مـواصـفـات ومـعـايـيـر مـحـددة
من بينها عدد سكان القرية وقربها
من شــبـكــة طــرق الــنـقل فــضال عن
تـوفـرة  فيـها مـسـتوى اخلـدمـات ا
وطــبــيــعــة الــسـكـن بــاالضـافــة الى

معايير اخرى). 

عــدد من مــحـافــظــات الــبالد حتت
مسمى مسح التنمية الريفية.

تحدث الرسمي للوزارة وأوضح ا
عبـدالزهـرة الهـنداوي في تـصريح
ــسح هــو امـس  إن (الــهــدف من ا
لـالطالع عـــــــلى واقـع الــــــريـف في
الـعـراق ووضع اخلـطط التـنـمـوية
لـــلــنـــهـــوض بــالـــريف والـــقـــطــاع
ا يـساعد في مـساهمته الزراعي 
بالناجت  احمللي اإلجمالي للبالد).
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ــسح الـذي يـعـد مــشـيـرا الى ان (ا
األول من نــــوعـه نـــفــــذته مـالكـــات
ـركزي الـوزارة من خالل اجلهـاز ا
لـإلحـــصــــاء ودائـــرة الــــتـــنــــمـــيـــة
اإلقـلـيمـيـة واحمللـيـة بالـتـعاون مع
دوائــر اإلحــصـاء فـي  احملـافــظـات

لـسنـدات وطنـيـة في سوق الـعراق
ـالـيـة باخلـطـوة اجلـيدة لالوراق ا
لـتـنـشـيـط السـوق وحتـقـيـق فـائدة
للـمـواطن والبالد  ,مشـيرا الى ان
تــنــفــيــذ وزارة الــتــخــطــيط مــسح
الــتــنـمــيـة الــريـفــيـة يــسـاعــد عـلى
اجــراء تــخــطــيط واقــعي وعــلــمي

دقيق . 
وقـال انطـوان لـ (الـزمان) امس ان
(تـــدول الــســنــدات الـــوطــنــيــة في
الـــســـوق يـــزيـــد من الـــتـــعـــامالت
صـرفيـة وخطـوة لتـدوال االسهم ا
في حــــال وجـــود ضــــائـــقــــة لـــدى
حـامـلـهـا حـيـث يـوفـر ذلك سـيـولـة
نــقـديــة دون مــعــوقــات واجـراءات

صارف). مراجعة ا
واضـــاف ان (الــهـــدف من ذلك هــو
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ـقـبـلـة والـتي نـريـدهـا ان تـكـون اشـهـر قالئل تـفـصـلـنـا عن االنـتـخـابـات ا
انتخابـات شعبيـة نزيهه بعـيدا عن تسلط االحـزاب بكل اشكالـها والوانها
ـقـدمة والـتي فـشـلت في ادارة الـبـلـد بل سـاهـمت في تـدمـيـره ولعـل في ا
منها انـعاش الفـساد فاصبح الـشعب مكـوًنا من طبقـت الطـبقة الشـعبية
ـشـورة والـبـسـطـاء من الـعـامة ـيـون واربـاب الرأي وا وبـضمـنـهـا االكـاد
وطـبـقـة الـفاسـديـن الـتي انـتـجـتهـا عـقم االفـكـار احلـزبـيـة واالدهى ان كل
ا لديهم فرحون فأصبح مصير العراق الى مفترق طرق وموارده حزب 
عتقد مباحة ومسـروقة من قبل فئـات تدعي معتـقدات ال أساس لهـا الن ا
الصـحيـح واالصيل هـو الـنابع من الـشـعب والى الشـعب . ان الـعراقـي
ن حـولهم اعداء الـوطن فمنذ في وضع مأساوي فهم فـي خانة الوطن و
ـوارد عـام االحـتالل الــدمـاء تـسـفـك واالنـهـار جتف واالرادة مـســلـوبـة وا
ناصب من بـناء معـمل أو احياء ارض مسروقـة ولم يستـطع من شغلـوا ا
بور وحـتى نخـيلـنا الـشامخـات البـاسقـات لم نسـمع نتـاجهـا ولم نذق من
اثمـارها فـكل شيء عظـيم في بالدنـا اصبـحت في الهـاوية نـتيـجة انـعدام

التخطيط وانعدام حرمة القانون لتسود العدالة . 
ـال العـام واالنـتهـازيـ ومحـبي كراسي ان مخـاطر الـطـائفـيـ وسراق ا
السلـطة اكـبر من مـخاطر الـسرطـان والشـيطان االكـبر الـذي يقـود العالم
قدمة الدول االسالمية . ان على الشعب ان ينتبه الى بأجمعه ولعل في ا
ـؤامــرة الــتي حتـاك ضــده فــبـأسـم االنـتــخـابــات ومن خالل الــتــحـريف ا
والتزوير ستشهـد الدولة نفس الوجوه التي التـريد ان تبرح كراسيها الن
رشح لـلمفوضية هم ابطـال العملية النهم غا فيها كبـيرة ولعل ان ا ا
ـفــوضــيـة ـا جــاءوا مــرشــحـ من االحــزاب رغم ادعــاءات تــسـمــيــة ا ا
قـبلة ستـقلة الـتي التنطـلي على شـعبنـا الغيـور وعليه فـان االنتخـابات ا ا
يــجب ان تــكـون نــزيــهــة وذات فــاعــلـيــة ووطــنــيــة  وهــذه لن تــتم اال عــبـر

االصوات الشريفة التي التقنع ببطانية أو مدفأة نفطية. 
انهـا مـسؤولـيـة الشـعب فـلـنعـود الى عـراقيـتـنا ونـخـتار الـوجـوه العـراقـية
االصـيــلـة الــتي كـانت ولم تــزل تـفــدي بـكل كــنـوز الــدنـيــا من أجل عـراق
ناهض فـيه لـلـمواطن حـقـوقه . تذكـروا يـا ابـناء الـعـراق ان انتـمـاءكم  هو
للوطن وحـكر عـلى الوطن أمـا التسـميـات االخرى هي فـانية فال تـتشـبثوا
ن قام الوطن وارضه الطاهروكونوا امناء على اصواتكم فال تهبوه  اال 
خانـوكم حـ صو لـهم وبـدال من ان يـقدمـوا ادنى خـدمة لـكم سـرقوكم
فـلتـكن اصـواتـكم النـتـصـار بـلدكـم على الـفـسـاد والـفـاسـدين واصـواتكم

امـانـة الـعــراق في اعـنـاقــكم فـأن احـسـنــتم االخـتـيـار
فــأنـهــا ســتــدخل مــيـزان حــســنــاتــكم وان اضــعـتم
ن اليــســتــحق فــان الــله اصــواتــكم ووهــبــتــمــوهــا 
سيحاسبكم وسيزيد ويُثقل فعلكم ميزان سيئاتكم .

نذري عبد احلس ا عبد الرضا احلفاظي
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عـــد اخلــبـــيــر االقـــتــصـــادي بــاسم
ـــركــزي انـــطـــوان اطالق الـــبـــنـك ا


