
www.azzaman.com

ــالي واإلداري صــحــيـح ان الــفــســـاد ا
اســـتــــشـــرى في كل مــــفـــاصل الـــدولـــة
العـراقيـة منذ أول حـكومـة شكلت والى
أيـامنـا هـذه ومارس هـذا الـفسـاد اغلب
ـسؤولـ الـتـنـفـيـذي الـسـيـاسـيـ وا
والتشريعي ومن الـسلطات القضائية
وهـذا الفـسـاد الكـبـير لم يـحـدث عفـويا
بـل كـــان ضـــمـن األهـــداف اخلـــبــــيـــثـــة
لالحــتالل األمـريــكي لــتــدمـيــر الــعـراق
الـية الـكـبيـرة لكي ال وتـبذيـر مـوارده ا
تـسـتـثـمـر لـبـناء دولـة قـويـة اقـتـصـاديا
وســيــاســيــا وعــســكــريــا وعــلــمــيـاً وال
لــعــمـلــيــات الــبــنـاء واألعــمــار وتــقـد
اخلدمـات األساسـية للـشعب خـصوصا
التـعلـيم احلجـر األساس لـتقـدم وتطور
اجملـتمـعـات والدول وتـطـوير اخلـدمات
ـعـيـشة الـصـحـيـة وحتـس مـسـتـوى ا
لـلــشـعب بـاالسـتـفـادة من أمـوال الـنـفط
الــكـبــيـرة وتــقــد اخلـدمــات الــبـلــديـة
واالهـتمـام بالـعلم والـثقـافة  والـنوادي
االجـتـمـاعـيـة والـنـقـابـات اجلـمـاهـيـرية
ـدني وتــطـويـر ومـنــظـمـات اجملــتـمـع ا
قطـاعات الـصنـاعة والـزراعة والـتجارة
أقـطـاب الـتــطـور والـتـقــدم االقـتـصـادي
للـبلـد لذا فـقد سـاعدت سـلطـة االحتالل
في تفـشي هذا الـداء اخلبـيث في جسد
كـل احلــــكـــــومـــــات وفي كـل الــــوزارات
ؤسـسات حتى الـعسـكرية والدوائـر وا
واألمنية منها لتحقيق احد أهم أهداف
ـالــيـة ــوارد ا االحــتالل وهي تــبــذيـر ا
الــكـــبــيـــرة لـــلــعـــراق وتــدمـــيــر الـــقــيم
ـنـضـبـطة االجـتـمـاعـية والـسـلـوكـيات ا
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ـشــكـلـة ان هــذا الـفــسـاد اســتـشـرى وا
بـــســـرعــة فـي كل مـــؤســســـات الـــدولــة
وألسباب واضـحة أهمـها ان من استلم
مــقــالــيــد األمــور في الــبالد هم أول من
مـــارس الــفـــســـاد والــســـرقــة ألنـــهم لم
يـكــونـوا ســيـاســيـ بل كــمـا وصــفـهم
ـدني األمريـكي لـلعراق ـر احلاكم ا بر
بـعد الـغـزو( بأنـهم لصـوص جـئنـا بهم
من الشارع) واألمر اآلخر عدم محاسبة
ـــال الــعــام ومن الــفــاســـدين وســراق ا
يـحــاســبــهم إذا كــانــوا هم أول واكــبـر
الـــفــاســـدين وفي حـــالـــة ســقـــوط احــد
ــسـؤولـ في قـضـايـا الــسـيـاسـيـ وا
فساد واضحـة ومعلنة فـسرعان ما يتم
حـمايـته من حـزبه وإذا تـطـورت األمور
فـيـصار الى إصـدار قـانـون عفـو يـشمل
هـذا الـفـاسـد وأمـثالـه فيـنـجـو بـفـساده
وسـرقــاته وتـذهب أمـوال الــشـعب إلـيه
والى عائـلته و حزبه  ,يضاف الى ذلك
ي ــسـتـوى الـثـقـافي واألكـاد ضـعف ا
ــســؤولـ الــتـخــصــصي لــدى أغــلب ا
والـسـيـاسـيـ الـذين لم يـصـدقـوا أنهم
تـسـلـمـوا مـنـاصب عـلـيـا ووزارات سال
ــــوازنـــاتــــهـــا وأمــــوالـــهـــا لــــعـــابــــهم 
ومشاريعـها التي لم ينفـذ أياً منها و

سـرقـة أمـوالـهـا دون أن يـسـألهـم أحد ,
ـصــيـبــة ان الـدولــة شـرعت قــوانـ وا
تشرعن فيهـا للفساد والـسرقة واألمثلة
عليها عديدة ومن هذه القوان قوان
رواتـب الــــــــــرئـــــــــــاســــــــــات الــــــــــثـالث

ومـخــصـصـاتــهم وحــمـايـاتــهم وارتـال
عـجـالتـهم وهـذا األمـر يـشـمل الـسـلـطـة
الـــــقـــــضـــــائــــيـــــة ورواتب الـــــقـــــضــــاة
ومـــــخـــــصـــــصـــــاتـــــهـم ورواتب وذوي
الـــدرجــات اخلـــاصـــة ونـــواب الــوزراء
ومــجـــالس احملـــافــظـــات وغــيـــرهم من
سؤول والـسياسي لـو نلقي نظرة ا
خاطفـة على رواتب هؤالء لعـرفنا حجم
الـفـسـاد والـسـرقـات الـتي طـالت أمـوال
الـشعب الـعـراقي وأموال الـدولـة وعلى
ــثــال فــان رواتب الــرئــاسـات ســبــيل ا
وجب الـثالث والسـلـطة الـقـضائـيـة و
الــــــقـــــوانـــــ هـي كـــــاآلتي :             
1- قانون رقم 26 لسنة   2011رئاسة

اجلمهورية    
أ . راتـب رئـيس اجلــمــهــوريــة االسـمي

ثمانون مليون دينار          
ب . مخـصصـات رئاسـية أربـعة مالي

دينار.                
ج. راتب نـــائب رئـــيـس اجلـــمـــهـــوريــة

االسمي سبعون مليون دينار      
د .  مــخـصــصـات ثالثــة ماليــ ديـنـار
وهـنـاك مـخصـصـات خـدمـة اجتـمـاعـية
ـعـدل لـرئـيس اجلـمــهـوريـة ونـائــبـيه 
مــلـيــون دوالر شــهــريـاً أي اثــنــا عــشـر
ملـيون ديـنار في الـسنـة لكل واحـد منه
3 *= 36 مـليـون ديـنار في الـسـنة 4 *
ســنـوات مــدة حـكــمـهم =  144مـلــيـون
دوالر عــــلى أســــاس ان هــــذه األمــــوال
تــصـرف لـلــفـقـراء واحملــتـاجـ وهي ال
تــصـرف كـذلك بــطـبـيــعـة احلـال بل هي
فــســاد مــشــرعـن فــكم مــســتــشــفى وكم
كن بنائها مدرسة وكم مجمع سكـني 
بـهذه األمـوال الكـبـيرة بـدالً من صرفـها

سؤول رواتبهم خيالية . 
2- قـانون رقم 27 لـسـنة 2011 رواتب

رئاسة الوزراء            
أ . راتـب رئـــــــيس الـــــــوزراء االســـــــمي

ثمانون مليون دينار   
ب . مخصصات أربعة مالي دينار. ج
. راتب نــائب رئــيس الــوزراء سـبــعـون

مليون دينار     
د. مــخــصــصــات ثالثــة ماليــ ديــنــار
3- راتب الـوزيـر خـمـسـة ماليـ ديـنار

ومخصصات ثالثة مالي دينار   
4- قـانون رقم 28 لـسـنة 2011 رواتب

رئاسة مجلس النواب    
أ . راتب رئيس مجلس الـنواب ثمانون

مليون دينار       
ب . مــخـصـصـات أربـعــة ماليـ ديـنـار
ج . راتب نائب رئيس اجملـلس سبعون

مليون دينار   
د. مــخــصــصــات ثالثــة ماليــ ديــنــار
هـ. كــمــا يـصــرف لـكل نــائب جــديـد في
اجملـلس في أول جـلسـة مـبلغ خـمـسون
ألف دوالر أي مـائـة وخـمـسـة وعـشرون
عيـشة غير قابلة مل دينار لـتحس ا
لــلـرد إضــافـةً الى مــبـلغ ثالثــمـائـة ألف
ديــنــار لـــشــراء مالبـس  ألــيس األجــدر
ـــبـــلـغ اخملـــصص صــــرف فـــقط هــــذا ا
عيـشة لبـناء  على األقل (50 لتحـسن ا

مدرسة أو 50 مستوصف ) .  
3- يـضـاف الى هـذه الـرواتب الـكـبـيرة
ـنطـقـة اخلـضراء الـسـكن اجملـاني في ا

والطـعـام اجملاني وأرتـال من الـعجالت
مع صـــرفــــيـــات وقــــودهـــا وزيــــوتـــهـــا
وموادها االحتياطية التي تكلف الدولة
ليارات من الدنانير شهرياً كما مئات ا
يـــضـــاف إلــــيـــهـــا أعـــداد كــــبـــيـــرة من
احلـــــمــــــايـــــات ال أريـــــد اخلــــــوض في
تـفاصـيلـها ألنـها كـبيـرة لكن ورواتـبهم
وصـرفيـات عجـالتهم وطـعامـهم  تـكلف
ــــلــــيــــارات من هـي األخــــرى مــــئــــات ا

الدنانير شهرياً .   
4- هذه الرواتب العالـية واخملصصات
والعجالت  وأعداد احلميات ورواتبهم
وعجالتـهم وصرفيـاتها ال تـوجد مثـلها
ال في دول الـعـالم الـغـنـيـة وال حـتى في
دول اخلـــلـــيج الـــعـــربي وال فـي الــدول
الـرأســمــالــيـة وال فـي الـدول اخلــمــسـة
الــكــبـــرى أمــريــكــا وروســيــا والــصــ
ـانـيــا وفـرنـسـا وال في أيـة دولـة في وأ
الـــــــــــعـــــــــــالـم .                              
5- أمــا رواتب الــســلــطــة الــقــضــائــيـة

فكآالتي :             
أ . راتب رئـــيس احملــكـــمــة االحتـــاديــة
ــاثـلــة لــراتب رئـيس ومـخــصـصــاته 

الوزراء  
اثل ب . راتب نـائب رئـيس احملـكـمـة 

لراتب ومخصصات الوزير   
5- أما رواتب القضاة فهي:         

أ .الـــصــنـف األول مــلـــيـــوني ومـــائــتي
وخمسون دينار    

ب. الصنف الثاني مـليوني دينار     ج
. الــصـنف الـثـالث مـلـيـون وسـبـعـمـائـة

وخمسون ألف دينار  
د. الـصـنف الرابـع ملـيـون وخـمسـمـائة

ألف دينار     
هـ . يـضــاف لــلــكل مــخــصــصـات 150
ـئـة فــهل تـوجــد مـخـصــصـات بـهـذا بـا
قـدار في كل دول العـالم اخملصـصات ا
أكــثــر من الــراتـب و. يـضــاف الـى هـذه
الــــرواتـب احلــــمـــــايــــات والـــــعــــجالت
وصـرفـيــاتـهـا الـتي تــتـحـمـلــهـا الـدولـة

أيضا .     
ـناصب فـهناك 6- باإلضـافة الى هذه ا
ستشارين ناصب اخلاصة وا رواتب ا
سـتقـلة وأعضـائها ورؤساء الـهيـئات ا
ومخـصصاتـهم وحمـاياتهم وصـرفيات
عــجالتـهم فــهي األخـرى كـبــيـرة جـداً ال
يسع اجملـال لذكـرها مع الـعلم ان أغلب
الـــهـــيـــئـــات ال داعي لـــهـــا وهي تـــرهل
لـيارات وضـيفي يـكـلف الـدولة مـئـات ا
من الدنـانيـر شهريـا فماذا عـملت هـيئة
ـانـية الـنـزاهـة ولـدينـا هـيـئـة نزاهـة بـر
واجـبـهـا الــرقـابـة عـلى أجــهـزة الـدولـة
ووزاراتـهـا ومـؤسـسـاتـهـا ومـا الـفـائدة
ـفتـشـ العـمـوميـ في الوزارات من ا
ـؤسـســات وكل دوائـر الـدولـة الـذين وا
يــكــلــفــون اخلــزيــنــة مــئــات أخــرى من
ليارات سنويـاً ويوجد ديوان الرقابة ا
ــالــيـة ومــا اجلـدوى مـن هـيــئـة احلج ا
والـعــمـرة وعــنـدنــا الـوقــفـ الـشــيـعي
والسني أال يجـدر ان تكون هذه الـهيئة
مـديـريـة في الـوقـفـ وال داعي لألعـداد
ـوظفيـها في مـقر الهـيئة وفي الكـبيرة 
فــروعــهــا في احملــافــظــات وصــرفــيـات

رواتبهم ومقراتهم وعجالتهم. 

7- ومن القوانـ التي تشرعن لـلفساد
ـثيـرة للـجدل قـانـون تقـاعد أعـضاء و ا
اجلـمـعـيـة الـوطـنـيـة  وأعـضـاء مـجـلس
ــــركــــزيــــة الــــنــــواب واحلــــكــــومــــات ا
واحلـــكـــومـــات احملـــلـــيـــة (حملـــافـــظــ
ورؤسـاء مـجالس احملـافـظـات وأعـضاء
مـجـالـسـهـا ورؤسـاء وأعـضـاء مجـالس
االقضـيـة والنـواحي وأعضـاء اجملالس
البـلديـة) الذين يـخدمـون ألربع سنوات
فقط وبعضهم خـدم أقل من هذه الفترة
لـيـحـصـلـوا عـلى راتـب تـقـاعـدي وأكـثر
أعضاء مجالس االقضية والنواحي من
األمـيـ والــذين ال يـحـمـلـون أي مـؤهل
دراسي  ورواتــبـهـم الـتــقــاعــديــة أعـلى
ن يخدمون بلدهم أربع سنة خدمة
ــوظــفـ ـعــلــمـ وا حــقــيـقــيــة مـثـل ا
وضـبــاط الـصف الــعـســكـريــ ورجـال
األمن فـأي فـساد أكـثـر وافـضع من هذا
الـفـسـاد وأي اسـتـخـفـاف أكـثر مـن هذا
االسـتــخــفــاف بـالــشــعب وهــدر أمـواله
وأموال األجيال القادمة فخالل عشرين
سـنــة من الـدورات االنـتـخـابـيـة جملـلس
النواب ومجالس احملـافظات واالقضية
والـــــنــــواحي ولــــلــــوزراء والــــدرجــــات
اخلاصـة ستـصبـح خزيـنة الـدولة كـلها
لـرواتب تقـاعـدية  لـهذه اجملـامـيع التي
لم تــقــدم أيـة خــدمــة حـقــيــقـيــة لــلـبــلـد
والـــشـــعب فـــهـل فــكـــر مـــشـــرعـــو هــذه

القوان بهذا األمر .  
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 8- وهنـاك قوانـ أخرى شـرعنت هي
األخرى لـفسـاد كبيـر وسرقـات واضحة
ألموال الدولة كقانـون محتجزي رفحاء
الــذي مــنح احملـتــجــز وزوجـته وأوالده
مـهمـا بلـغ عددهم رواتب تـقـاعديـة على
عـــدد أفــراد األســـرة حـــتى وان كـــانــوا
عــشـرين شــخـصــاً فـكل واحـد مــنـهم له
راتب حـــتى من ولـــد مــنـــهم بــعـــد عــام
 1991ولـم يـســكن الــعـراق ولم يــتــكـلم
لــغــة الـعــراق يــضــاف الى ذلـك قــانـون
اخلـدمـة اجلـهــاديـة الـذي اعـتــبـر فـتـرة
وجود الـسـياسـي خـارج العـراق أبان
العهد السابق  خـدمة جهادية ألغراض
وجب هذا الـقانون التـقاعد ومـنحـوا 
رواتـب عــــالــــيــــة  وبــــعــــضــــهم رواتب
تقـاعديـة وهم لم يخـدموا بـلدهـم  يوما
واحـداً بـاإلضافـة الى قـانـون السـجـناء
الـــســيـــاســيـــ الــذي مـــنح الـــســجــ
السـياسي راتب تـقاعـدي وقطـعة ارض
ـشكـلـة في هذا الـقـانون انه سـكـنيـة وا
اعـــتـــبـــر كل مـن ســـجن أيـــام الـــنـــظــام
الـسـابق و بـعد عـمـلـيـات تزويـر كـبـيرة
أنـهم سـجـنـاء سيـاسـيـ  فـسـاوى ب
الـســجــ الـســيــاسي احلـقــيــقي وبـ
الهارب من خدمة الـعلم واجملرم وتاجر
اخملــــدرات والـــســــارق أيـــام الــــنـــظـــام
نـحة الـسابق في الـراتب الـتقـاعـدي وا
وقــطـعـة األرض الـسـكــنـيـة  فـأصـبـحت
أعــداد هـــؤالء كــبــيـــرة جــداً ال يــصــدق
الـعـاقـل وال غـيـره  ان كل هـؤالء  كـانـوا

سجناء سياسي .  
9- ولـو جـمـعـنـا رواتب هـذه األصـناف
ــــــــــادة (8) أعـاله مع الـــــــــــواردة فـي ا
واد من (1- ذكـورين فـي ا األصـنـاف ا
7) مـع رواتب حــمـايــاتــهم وصــرفــيـات
عجـالتهم  لـشهـر واحد كم سـتكـون أما
لسـنة واحـدة فهي تـعادل مـيزانـية عدة
دول ولــيس دولـة واحـدة فــكـيف يـكـون
الفـساد الم يكن هـذا هو الـفساد بـعينه

الذي يشرعن بقوان .     
10- وال أريـــد اخلــوض فـي تــفـــاصــيل
ـــــارس مـن قـــــبل الـــــفـــــســـــاد الـــــذي 
ـسـؤولـ الن له بـحـثاً الـسـيـاسـي وا
شـكلة خاصـا فهو كـبيـر وكبيـر جداً وا
ان حـيــتـان الــفـسـاد الــكـبــرى مـحــمـيـة
بـأحـزابـها وكـتـلـهـا وعلى مـدى خـمـسة
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عـشـر عـامـا لم تـقـدم الـرؤوس الـكـبـيـرة
ـتـورطـة في قـضـايـا فـسـاد كبـرى الى ا
العدالة لـكننا نـسمع ب احل واألخر
إحالـة موظـف صغـار اختـلسـوا مبالغ
بـسطـة أو زوروا معـاملـة لعـقارات هـنا
ـزوريـن الـكـبـار ومـزوري وهــنـاك لـكن ا
الـشــهــادات ومــزوري عــقــارات الــدولـة
ونـاهــبـيــهـا وســارقي قـوت الــشـعب لم
ـشكلة ان اغلب نسمع عنهم أي شئ وا
قضـايا الـفسـاد والتـزوير يـتم شمـولها
بـقــوانـ الـعـفـو الـتي تـصـدر دومـاً مع
الــعــلم أنــهــا جــرائم مــخــلــة بــالــشـرف
فروض عدم شمولـها بأي قانون عفو ا
 ,واالنـكى من ذلك وفي سـابقـة خـطـيرة
تـسـاعـد عـلى الفـسـاد والـسـرقـة صدور
ــــبـــالغ قـــانــــون ال يـــســــمح بــــإعـــادة ا
سـروقة من قبل الفاسدين اخملتلسة وا
والــسـراق عـنــد احلـكم عـلــيـهم من قـبل
احملاكم ولـهذا ازدادت عـملـيات الـفساد
ـوظـف الـذي ــســؤول وا والـســرقــة فــا
ـلـيارات أمـا ان يشـمل بـالعـفو يـسرق ا
أو ان يـحـكم حـكم بسـيط لـبـضع سـن
ـــبــلغ الـــذي ســرقه وال يـــســتــرد مـــنه ا
وظف لـيـهـنأ ـسـؤول وا فـيـخرج هـذا ا
سروق ويصرف بعضه ال ا ويتنعم با
لـتـعـزيـز مـكـانه الــوظـيـفي والـسـيـاسي
وشـراء الـذ في االنـتـخـابـات احملـلـية
مارسة أو التشريعية ليعود من جديد 

الفساد والسرقة .
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فلمـصلحة من يـشرعن الفسـاد بقوان
من الـدولـة وأجـهزتـهـا ومن ثم تـتـعالى
سؤول األصوات من السـياسيـ و ا
في احلــكــومــة والــدولـة ومـن األجــهـزة
الرقـابيـة والقضـائيـة بضرورة مـحاربة
الــفـسـاد فـمن يـحـارب الـفـسـاد الـشـعب
العـاجز واحلائـر في معـيشـته وهمومه
ومــعــانــاته وآالمـه وضــيــاعه وضــيــاع
مستقبـله أم الدولة وأجهزتـها الرقابية
واألمــنــيــة والــقــضــائــيــة ? وبــعــد هـذا
الــعــرض اخملــتــصــر الـذي خــصــصــته
لـقــوانــ شـرعــنــة الـفــســاد و إنـني لم
ـــالي أتــــطـــرق الـى حـــجم الــــفـــســــاد ا
واإلداري وأســـالــــيـــبه وفــــنـــونه الـــذي
ـــــــــارس فـي كـل وزارات الـــــــــدولــــــــة
ومؤسساتها ودوائرها ألنه يحتاج الى
ـطلـوب واحلـكـومة بـحث مـطول  فـمـا ا
والدولة عاجزة عن مـحاربة الفساد الن
ـــشـــهــد ــهـــيـــمـــنـــة عـــلى ا األحـــزاب ا
الــســيـاسي في الــبــلـد هي من تــمـارس
الــــفـــســـاد و ضـــلـــوع أغـــلب رمـــوزهـــا
وسياسيـيها ومسؤولـيها فيه مع أغلب
ـطـلوب ـتعـاقـبة ? ا رمـوز احلـكومـات ا
ثــورة كـبـرى حملـاربـة الـفـسـاد تـتـوالهـا
حكومة قوية تستمد دعمها من الشعب
وتـبــاشــر أوال بـإلــغــاء الـقــوانــ الـتي
تشرعن للفساد التي يستفيد منها فقط
ــــســــؤولــــ في  الــــســــيــــاســــيــــ وا
ــتــعــاقـبــة واحلــكــومـات احلــكــومـات ا
احملـلـيـة وأعـضـاء مـجـالس الـنـواب في
دوراته الــذين شـاركـوا احلــكـومـات في
إقـرار قوانـ شـرعنـة الفـسـاد ومنـحوا
أنفسهم وأعضـاء السلطات األخرى في
ــاضــيـة الــدولــة عـلـى مـدى الــســنــ ا
رواتب ومخصصات تفوق ما يخصص
من رواتب لكل مـوظفي الـعراق وتـفوق
ما يخـصص من أموال  لتـقد  أحسن
اخلــدمـات األسـاســيـة لـلــشـعب وتـفـوق
ـــنــطـــقــة في مــوازنـــات عــدة دول في ا
الــــوقـت الـــــذي يــــحـــــرم فـــــيه مـاليــــ
الـعراقـي من أمـوال الـدولة ويـعيـشوا
في فــقـر وجـوع ومـذلـة وظـلم ومـعـانـاة
وسـوء خـدمـات  فــيـمـا يـتــنـعم بـأمـوال
ــسـؤولـ الــشـعب و الــدولـة ثــلـة من ا
والـســيــاسـيــ الــفـاســدين وأحــزابـهم
وعوائلهم ومقربيهم  بغير وجه حق .

ـؤتمرات مبـلطة ويـجتـمع في قصر ا
ـنـصور ويـنـام في فنـدق الـرشـيد او ا
ويــذهب الـى مــســتــشــفى ابن ســيــنــا
ويـــســـافـــر في مـــطـــار صـــدام ويــزور
مــــقــــرات الـــوزارات ويــــعــــقـــد لــــقـــاء
تلفزيـونيا في مقر اإلذاعـة والتلفزيون
في الــصــاحلـيــة ويـســتــخـدم جــسـور
بـغـداد لــلـعــبـور ومع ذلك يــجـلس في
مــجــلس الــنـواب الــذي بــنـاه الــنــظـام
السابق لـيقول:ان النـظام السابق ترك

لنا تركة ثقيلة!
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ال أدرى كــيف يــريــدون من الــنــاس ان
ـــــاضي في ظـل فــــوضى يــــنــــســــوا ا
وازمــات ســيــاسـيــة ال تــتــوقف وبالد
مــنـكــوبــة بـاألحــزان والــفـقــر واجلـوع
والــعــطش واخملــدرات ووطن مــخـرب
في تـنـمـيـته وشـوارعه ومـسـتـشفـيـاته
وتــعـلــيـمه وقـضــاءه بل ان أهم بـراءة
اخـــتــراع حلـــكــومـــات احلــاضـــر هــو
حتـويل القـد الى أنقـاض واجتـثاث
الــبـشـر واحلـجـر وإعـادة الـعـراق الى

زمن الريف االربعيني بشكل أقبح! 
ـــــصـــــائـب واحملن وفـــــوق كل هـــــذه ا
واخلراب يأتي نائبـا لينبش التاريخ
ويلـغي احلاضـر ويثور الـكراهـية ب

واآلم احلـاضر. ألن الـعـباد في الـعراق
يــتــجـــرعــون الــيــوم فــشـل الــعــمــلــيــة
السـياسـية في توفـير الـسعادة واالمل
بـاحلـيـاة لهم واليـجـدوا غـير فـقـاعات
اقـــوال ال أفـــعـــال وتـــهـــد ال بـــنـــاء
وسـرقـات مـنهـوبـة ال تـنمـيـة وموت ال
حــيــاة وتــهــجـيــر ال اســتــقــرار حـتى
أصـبح الـوطن في آخـر األوطـان شـقاء

وتخلفا وفوضى!   
الـيس عـيــبـا عـلى الــعـراق اجلـديـد ان
يـعـيش عـلى الـعـراق الـقـد بـشوارعه
ومـسـتــشـفـيـاته وجــامـعـاته وقـصـوره
ومدارسه وقوانينه وجسوره ونواديه
ومــســـارحه ومــؤســـســاتـه وبــطـــاقــته
التـمـويـنـيـة ومع ذلك يـتـبـاهى يـومـيا
ــنــجـــزاته الــوهـــمــيــة ومـــشــاريــعه
قـراطـيتـه الفـوضـوية ـسـروقـة ود ا
اضي الفقير ثم يردد لنا نقدا نغمة ا
وتعـاسة أيـام النـظام السـابق ليـنفلق
ــاضي صــبـح الــعــبــاد عــلـى حــنــ ا
وإقــامـــة الــصالة من اجـل عــودة أيــام

الشقاء السعيد والظلم اجلميل!  
لـــقــد قـــرأت كالمــا جـــمــيـال يــقــول: ان
الـسـيـاسي الـعـراقي يـعـيش فـي عـصر
الــنــظـــام الــســابـق فــهــو يـــعــيش في
نـطقة اخلـضراء ويسـير في شوارع ا

لـــيس عــيـــبــا ان يــعـــود االنــســان الى
ــاضي لـيــتـذكــر طـفــولـته وذكــريـات ا
كان خاصة إذا كـانت هذه الذكريات ا
جـمـيلـة فهي عـلـميـا مـبررة من وجـهة
نظر عـلماء االجـتماع والـنفس لكن ما
هـو ســيئ ان يـؤثــر هـذا احلـنــ عـلى
القدرات الـذهنية واالجـتماعيـة للبشر
ويجعـلهم أكثر كـآبة وسوداوية لـلنظر
اضي السعيد للحياة حيث يعيدون ا
ثالي بتـنقية كل اللـحظات احلزينة وا
وااللــيـــمــة. وهـــذا يــعـــني هـــروبــا من
الـــــواقـع بـــــفــــعـل يـــــأس احلـــــاضــــر
وصدمات االحداث. والتفسير النفسي
هـو ان االنـســان عـنـدمـا يـفــقـد حـريـته
اإلنسـانية وتـسلب حـاجاته البـشرية
فــأنه يـعــود لــلـمــاضي بـهــدف تـعــزيـز
اإلحساس باالستمرارية الذاتية ورفع
معنـوياته احملبطـة من جراء احلاضر.
مــا يـحـدث الـيــوم في عـراق الـيـوم ان
ـرض حن النـاس أصبحت مـصابة 
ــا اجنــز وانـتــقــامـا ــاضي شــوقـا  ا
ــا يــحــدث ــزري وثــأرا  لـــلــحــاضــرا
ــاضي لــديـهم فــكـرة بـحــيث يــصـبح ا
إيـــجــابـــيـــة مـــهــمـــا كـــانت حتـــمل من
سلبيـات ومظلومـيات. من اجل يصبح
اضي امال لـهم لرفع منـسوب احزان ا

ان في اول أيـام من انـفـراج ازمة الـبـر
ــان! ثم مــاذا عن بــغــداد الــيـوم الــبــر
وهل تـريد تـغيـيـر اسمـها وكـما يـقول
أحـد الـشــعـراء الـكـبــار أن هـذا يـعـني
عـلـيـنـا ان نغـيـر اسم الـكوفـة الن فـيـها
قــتل االمـام عـلي ومن بــعـده مـسـلم بن
عـقـيـل وأن نـغـير اسـم الـبـصـرة ألنـها
حـاربت عــلي في واقـعـة اجلـمل وقـتل
فـيهـا إجنـاب من اصحـاب االمـام علي
ـدائن الن فــيـهــا ضـرب ونـغــيـر اسـم ا
االمـام احلـسن حـتى أغـمي عـلـيه وان
نــغــيــر اسـم كــربالء الن فــيــهــا وقــعت
واقــعــة الــطف وقــتل االمــام احلــســ
وسـبي عــيـاله ونـغـيـر اسم واسط الن
فيها قـتل سعيد بن جبـير ونغير اسم
ســـامـــراء الن فـــيــــهـــا قـــتل االمـــامـــ
العـسكـري والهـادي. ويبـدوا ان الزمن
الذي حتدث عـنه النائب صـار تاريخا
ولـــيس من حق احلـــاضــر مــحـــاســبــة
التـأريخ او حـتى اعادة كـتابـته ولكن
من حق الــنـاس ان تــرى مـســتـقــبـلــهـا
الـذي صــار ظالمـا دامــسـا فــلـيس من
ـحـو تـاريـخـا ولـكن حـق الـنـائب ان 
من حــــقه ان يــــضيء عــــتــــمــــة االيـــام
وغــرابــتـــهــا. لــقــد أصــبح عــراق االزل
يـعيش مـحنـة اجلدل والـهزل بفـصوله
ـثـيريـن لـلـكره الـدرامـيـة وسـيـاسيـه ا

والطائفية. 
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الـيـس االجـدر بـاحلـكـومـات واألحـزاب
والسيـاسي ان يـغيروا نـغمة االقوال
النمطية العابرة للطائفية وعدم نبش
ـاضي الى نــغـمـة األفــعـال بـتــنـمـيـة ا
الـوطن وازدهـاره بـحيـث يشـعـر عـباد
الــــــــــلـه ان حــــــــــكــــــــــومــــــــــة اإلصـالح
ــقــراطــيــة والــبــنــاء فــعــلت مــا والــد
يسـتـحق الـثـنـاء والـتـقـديـر وخـفضت
ظـلوم منسوب احلن لدى العباد ا

اضي!  . الى ا
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الــطــوائف ويــجــعل هــارون الــرشــيـد
التاريخ وكـأنه معضـلة احلاضر رغم
ان جــده ســـيــدنــا الــعــبــاس ابن عــبــد
وشـقـيق ــطـلب عم سـيـدنـا احلـسـ  ا
ســيــدنــا اإلمـــام عــلي كــرم الــله وجه 
وهــو لــيـس من بــني امـــيــة.الــيس من
اخلـطـأ نـبش الـتـاريخ اإلسالمـي فـهو
تـاريخ مـليء بـالـثـورات واخلـصـومات
وعـصـر والـتـنـاقـضـات وااليـجـابـيـات 
ــا هـو ا هــارون لـيس عــصــر الـهــدم 
عـصـر احلــضـارة والـعــلـوم واالزدهـار
الثقافي والفني  وعصر تأسيس بيت
احلــكـمـة  وفي زمـنـه أصـبـحت بـغـداد
مـركـز للـمـعـرفـة والـثـقـافـة والـتـجارة 
ولـيــست اسـوء مــديـنــة لـلـعــيش الـتي
يـعيش الـنائب فـيهـا اليـوم ويستـمتع

  ! ظلوم بثرواتها على حساب ا
يـــقــول يـــاقــوت احلـــمــوي في مـــعــجم
الـبـلــدان. دخـلت بــغـداد لـيـال فـلم أجـد
ارق مـن هــــــوائـــــــهــــــا وال أجــــــمـل من
درابينها وال أنظف من اسواقها. مياه
ياه. ومساجدها اجل دجلتها أنظـف ا
ـسـاجـد. وكـنـائـسـهـا عـامـرة بـاهـلـها ا
خـيـره يــعم الـدنـيـا كـلــهـا. مـديـنـة عـلم
وادب وديـن. بـ ظــهـرانــيــهـا ٦٠ ألف
عـالـم. ومـدارسـهـا تـضم كل االجـنـاس.

بغداد من لم يرها لم يرى الدنيا.
اذا حمـية النائب على تاريخ ونسأل: 
ذهـب بــشــخـــوصه واحــداثه بـــيــنــمــا
حميتـه على مدينـته ذي قار وناسها ال
تــكـاد تــظـهـر بــهـذه الــدرامـا احلــزيـنـة
ـنـافقـة وهـو يـعرف جـيـدا ان الذي وا
انتخـبوه يعـانون فقر احلـال وتعاسة
الـعـيش في مـديـنـة تـفـتـقـر لـلـكـهـربـاء
ــاء وكــثـرة الــعــشـوائــيـات وشــحـة ا
وبـطــالـة الــشـبـاب وانــتـشــار االوبـئـة
ــــيـــاه واالمــــراض بــــســــبب آســــنــــة ا
ــزابل أم ان الـنـائب احملــتـرم يـريـد وا
ان يــصــدر لـــنــا فـــقــاعــات مـــقــززة في
الطـائـفـيـة وتـثـويـر الـنـاس داخل قـبة
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اجلـمـيع خـان الـدولـة الـعـراقيـة وعـمل عـلى هـدمـهـا وتـدمـيـرهـا من الـداخل .......سـيـاسّـيون
ومـعلمون ومـدرسون وأساتذة جـامعات وموظـفون كبار وصـغار وعسكـريون وضباط ووزراء
ان وسـفراء ومـدراء ومتقـاعدون وووو..أكـثرهـؤالء لم يؤدوا أقل الواجب حـكومـة وأعضاء بـر
ـناصب والـرواتب ونقـلتـهم من أسوء حال إجتـاه الدولـة العـراقية الـتي وثقت بـهم وأعطـتهم ا

إلى أحسن حال بعد التغيير عام 2003.
ـوظف اإلداري الذي كـان أيـام صـدام راتبه اليـتـجاوز 3 الى 4 آالف ديـنـار فقط ولم فـهـذا ا
يـكن يـسـتـطع حـيـنـهـا أن يـشـتـري بـذلك الـراتب بـاكـيت جـكـايـر وكـان يـطـلب ويـسـتجـدي من
ـراجعـ (جـكايـر مفـرد) أو (لفـة فالفل) صـار اليـوم راتبه ماليـ الـدنانـير وهـو غيـر قانع ا
ـوظف أيام صـدام يأتي من ويـتشـكى ويتـبكى 24 سـاعة في كل مـجلس ومـقام ..كـان هذا ا
أول دقـائق الصـباح - خـوفاً - ويـبقى وراء مـكتـبه يعـمل ويدقق ويـكتب حـتى آخر دقـيقة من
الـدوام اليـبـرح واليتـسـلل وال يـذهب لـصالة أو زيارة إلنه يـعـلم بـإن (الـطاوه حـامـيه) ..الـيوم
) اليداوم إالّ بضـعة أيام من كل شهر وإذا صادف أن جاء الي صـار هذا موظف (رواتب ا
إلى الــدوام اليــأتي إالّ كــسالن نــعــســان نــاقم ســاخط والــدوام قــد فـات مــنه نــصف الــوقت
...ويـخـرج قبل نـهـاية الـدوام بـساعـات..وأكـثر أيـام الـسنـة يـقضـيـها سـفـرات وحج وزيارات

وإجازات مرضية وغيرها من احليل اجلديدة واألساليب العجيبية ..!
ـدرس وجـمـاعـة الـتعـلـيم والـتـربـيـة (إالّ الـقـلـيل الـقـلـيل مـنـهم ) ..كـان راتبـهم ـعـلم وا وهـذا ا
اليتجاوز  3آالف ديـنار اليستطيعون أيام صدام السوداء شراء كيلو شكر واحد من السوق
أو حـسرة عليهم شـراء موزة واحدة أو تفاحـة إلطفالهم ...وبعد 2003 بـدئت رواتبهم ترتفع
بـشكل سريع  من 3 آالف إلى 100 ألف الى 200 ألـف الى الى الى حتى وصل أن بعض
الـتدريسيـ يستلمـون اليوم أكثـر من مليوني ديـنار شهرياً  ..هـؤالء أيضاً راحوا يـتملصون
من الـدوام واليـؤدون واجب الـتـعـلـيم إجتـاه هـذا اجلـيل بـأمـانـة وصـدق ...فـكـثـرت غـيـاباتـهم
وإجـازاتهم وسفراتـهم وزيارتهم ومواكـبهم ولطمـهم وحتى أن من يداوم منـهم يأتي متكاسالً
مـتأخراً وكأنه في نزهة إلنه أمن من اخلـوف والعقاب بسبب العالقـات واحملسوبيات وبسبب
وظفـ ..والعجـيب أنهم الـيوم غير احلـرية الزائـدة التي تمـتع بها جـميع العـراقي وأولـهم ا
راضـ عـلى هـذه الـدولـة ويـطـالـبـون بإسـقـاطـهـا وإنـهـائـهـا (حتت حـجـة الـتـغـييـر واإلصالح
والـقضـاء على الـفسـاد) ..بل أن بعضـهم يطـالب بعـودة صدام ونـظامه الـبعـثي ..ويتـحّسر (
ألـواه عـلى أيـام صدام) ..وهـو الـذي كـان أيام صـدام يـذهب بـعد الـدوام يـبـيع جكـايـر مـفرد
بالكراجات حتى يعيل أسرته إلن راتبه  3آالف دينار اليقدر أن يشتري به ربع كيلو حلم !
وقـد حـدثـني إبـني عن مـدرّس لم يـفـهمـوا مـنه شـيـئـاً سـوى أنه يـأتي الى الـصف كل صـباح
فـيبدأ بشتم احلكـومة ورجال الدين ويتـحدث عن الفساد ويسب ويـرغو ويزبد دون أن يعطي
ـتـخـصص بـهـا طوال الـعـام ..كل هـذا حـتى يـثـبت بـإنه وطـني أو مـهتم ـادة ا أي درس من ا
بـالـبـلـد ..يـقـول حـتى أصـبح أكـثـر زمالئي الـطالب نـاقـمـ سـاخـطـ عـلى الـدولـة يـشـتـمون
ويـسبـون دون دراية أو معـرفة والعمـل لهم إالّ بالـسيـاسية وتـركوا أمـور الدراسة وأصـبحوا
درس النـاقم الساخط الـفاشل ..والعـجيب أن هذا في فـوضى وتسيب وغـياب تأسـياً بهـذا ا

درس كل يوم يأتي بسيارة موديل جديدة !! ا
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ـا تـوسل وتـوسط عـنـد فالن ـنـتـسب والـشـرطي ....الـذي طـا وهـذا الـعـسـكـري والـضـابط وا
مـسـؤول وفالن سـيـاسي وهـو يحـمل فـايالته ومـعـامـلـته يـدور بهـا عـدة سـنـوات عـلى مـكاتب
الـتعي لكي يتم قبول تعيينه في احلرس الوطني أو اجليش العراقي أو الشرطة حتى (يأكل
خـبيزة) ويعّـيش عياله حسب تـعبيره ..وبعـد أن يتم قبوله ويـستلم الرواتب الـعالية يـبدأ يفكر
أن يـتخلى عن نصف راتـبه أو أكثر للـضابط أو آمر وحدته حـتى اليدوام وينزل إلى أهله كل
أيـام الـشـهر فـقط هـو يـذهب إلسـتالم الـراتب رأس الـشهـر ويـبـقى يـشتـغل تـكـسي بـسـيارته
ـوصل وغـيـرهـا مـن مدن ـديـنـة ..وهـذا مـاحـصل وتـسـبب في سـقـوط ا اخلـصـوصي وسط ا
الـعراق بيد داعش اإلرهابي ...حيث كان هناك أكثر من 100 ألف جـندي وضابط ينتسبون
ؤلم سوى وصل لم يكن يتـواجد فيها ليلة سقوطها ا إلى تـلك الفرق والوحدات القريبة من ا
بـضع مئات مـنهم ..والـباقي كان يـتمـتع بإجازات شـهرية وسـنويـة وحسب أتفـاق مقابل دفع

نصف راوتبهم لآلمرين الفاسدين وضباط وحداتهم ..!!
تـقـاعد الـذي مـاكان تـقـاعده سـوى بـضعـة فالسـ اليسـتـطيع أن يـشـتري بـهـا كيـلو وهـذا ا
تـقاعـدين أصـبح اليـوم راتبه ـقـاهي مع ا طـماطـة والتـكفـيه أن يلـعب بـها جـايات دومـنة في ا
الـشهري يسـتطيع أن يشتـري به دراجة نارية أو يـشتري به  نصف قطـعة بستـنة أو يشتري
به  300دجـاجـة ..ولـكـنه اليـحـمـد الـله واليـشـكـره فـهـو في ضـجـر وسـأم وصـراخ وشـكـوى
ويدعو على الدولة اجلديدة بالويل والثبور ثم يلوي عنقه ويتمنى عودة (صدام) بطل التحرير

القومي ..!!
نـظومة اإلدارية في اجلـميع خان الدولـة ...اجلميع قـصّر مع العراق ..الـكل تسبب بإنـهيار ا

هذا البلد ..إلن الكل لم يؤدي واجبه بأمانة وصدق وإخالص إالّ (مارحم ربي) ..!!
ــاء والـكــهـربـاء ــواطن الـذي يــسـرق ا ــئـة من مــصـايـب الـعـراق ســبـبــهـا ا أكــثـر من 90 بـا
ويـتـجـاوزعـلى األرصـفة والـسـاحـات والـشـوارع الـعـامة ويـتـغـيب عن الـدوام بـشـكل مـسـتـمر
ويـدمر مايـجد أمامه من مصـاطب إستراحـة أو لوحات تعـريف تزين الشـوارع ويرمي زبالته
واطـنة والتحضـرواإللتزام  والدليل بـاي مكان  نحن كمـواطن نفتـقد إلى ثقافة الـنظافة وا
طـلة علـيه بالقـمامة وبـزل اجلاير في نـهر العـشّار في البـصرة الذي مـلئه أصـحاب البـيوت ا
دن تراها كـربالء ونهر احللة وحتى نهر دجلة نفس الكارثة وبقية األنهر الفرعية التي تمر با
وكـأنـها طـوفـان من األزبـال والـقمـامـة ..ثم نـصرخ ونـلـوم احلـكومـة واألحـزاب ونـحن أساس

الفساد والتخريب..!!
عـلم أو مدرس أوموظف أو عسكري أو عـامل من البصرة والنـاصرية والعمارة فـماذا نقول 
والـكوت ومناطق اجلنوب تـرك وظيفته ومركـزه ودائرته ومدرسته أكثر من شـهر ويأتي مشياً
عـلى األقدام إلى زيارة احلس في كربالء ..ونفس الوقت هناك موظف وعسكري ومعلم من
ـاء يبـقى مبسط كـربالء واحللـة والنـجف ينـتظره في مـوكب على الـطريق لـيقـدم له الطـعام وا
ـــواكب ـــدة شـــهــــر وقـــد تـــرك دائــــرته ومـــدرســــته ووحـــدتـه حتت حـــجــــة (اخلـــدمـــة فـي ا
احلـسـيـنـيــة)..!??  وطـبـعـاً كل من يـعـتــرض عـلى هـذا الـتـعـطـيل وهــذا الـتـأخـيـر بـسـبب هـذه
ـنـاسبـات الـكـثيـرة - الـتي راحت تـتوالـد وتـتنـاسل عـلـينـا كل يـوم - والتي الـزيـارات وهذه ا
أصـبـحـت تـذبح الـدولـة الـعــراقـيـة من الـوريـد إلـى الـوريـد وتـدمـر نــسـقـهـا اإلداري وتـضـرب
( تـسـلـسل الـتــعـلـيم والـدارسـة في الـصـمـيم ..كل مـن أنـتـقـد ذلك يـنـعـتـونه بـ (عـدو احلـسـ

ويطلقون عليه سيالً من اإلتهامات والدعايات..!
إن أول من خـان الدولة العراقية وتسبب بتدميرها وإنـهاكها وإهدار ثرواتها وتخريب نسقها
ركزية واحمللية - تعاقبة - ا وترتيبها اإلداري هم الطبقة السياسية من أعضاء احلكومات ا
ليارات من انات الفاشلة الذين كانوا مجرد (أصنام بشرية) تدفع لهم ا ومـعهم أعضاء البر
نح واخملصصات دون أن يقدموا شيئاً لبلدهم وألبناء شعبهم منذ التغيير وحتى الـرواتب وا
الـيوم ..بل لم يكتـفوا برواتبـهم اخلياليـة فراحوا يسـرقون قوت الشـعب وينهبـون أموال البلد

في مشاريع فاشلة وخاسرة وكاذبة !
nO — “ËU&

ؤسـسات وكـذلك حتى الـفقـيـر الذي جتـاوز على الـشارع والـرصيف وعـلى السـاحة وعـلى ا
لـيبني فـيها مـحالً أو كشكـاً أو بيـتاً مسـتغالَ ضعف الـدولة هو أيـضا خائن لـهذا البـلد حاله
ظـلومية ووجـوب اإلطاحة بالـدولة كما نالحظ حـال بقية اخلـائن الذين يـرفعون أصـواتهم با
ونـسمع في مظـاهرات وإحتجـاجات األيام األخيـرة..!إن وجود نحو 8 ماليـ عراقي يتلقون
رواتـبهم من مـؤسسـات الـدولة بـصفـة موظـف ومـتقـاعدين ومـسـتفـيدين ومن شـبكـة الرعـاية
اإلجـتـماعـية قـد كـلف ويكـلف مـيزانـية الـدولـة العـراقـية أكـثر من 840 مـلـيار دوالر مـنـذ عام
2003 وحتى عام 2018.. وهذا أمر جيد وحسن أن يصبح من كل 3 من العراقي واحد
لـديه راتب مـنهم بـعـد أن كان أيـام الـنظـام الـسابق من كل 50 عـراقي واحـد لـديه راتب فقط

..ولكن السؤال :
اذا اليـعـملـون بإخالص في ـاذا اليصـدق وال يـنصح هـؤالء مع بـلدهم كـمـا كانـوا سابـقـاً ..
اذا اليعطون حق دوائـرهم ومؤسساتهم ومدارسهم وجامعاتهم ومسـتشفياتهم ووحداتهم ..
اذا يـهـيـنـون ويـؤخرون اذا يـتـمـلـصـون من الـدوام .. ـاذا يـتـغيـبـون ويـتـسـربـون .. الـراتب ..
ـاذا ـدارس واجلـامـعـات .. ـاذا يـقـصـرون في تــعـلـيم أطـفـالــنـا وأبـنـائـنـا فـي ا ـراجـعــ .. ا
قـابل نراهم يسارعون الى يـتعاجزون ويتـكاسلون عن عمـلهم ووظائفـهم وواجباتهم ...وفي ا
ـاذا اليؤدون حـق هذه (الـنعـمة) الـتي أنـعم الله بـها ـرح واإلجازات والـزيارات ..  الـسفـر وا

اذا هذا التذمر الفارغ وهذا الصراخ اجملدب الذي ينطلق من هنا وهناك ..? عليهم ..
ــتـحـسّـرون عــلى الـعـراق : هل قــد أديـتم حق الـعـراق ثم أنـتـم أيـهـا الـصـارخــون الـبـاكـون ا
عـليكم..هل أكملتم دوامكم في ودوائركم ومـدارسكم وجامعاتكم ووحداتكم ..وهل أديتم حق

ليونية ) وخدمتم البلد بإخالص ووفاء !!? (الرواتب ا
دوية مـا يؤلم ويزعـج ..وسوف تغص بـصراحته وأخـيراً ....أنـا أعلم أن في هذه الـصرخـة ا
حالقـــيم وتــرعـــد له أنـــوف وتــذهل لـه مــهـج ! ولــكن .. حـــســبـي وعــذري أن احلـــقــيـــقــة هي
ـاء ..أو اإليغـال بحـذر وحياء مـرة......وإن احلال قـد أمسى ال يـنفع في عالجه الـترفق واإل
....! إنه ورم نـفسي كبير وخبيث ..وال بد لعالجه وإستـئصاله من مبضع احلقيقة وإن كانت
مـرة وقاسية !! فـليصرخ من يـصرخ ..ولينـزعج من ينزعج..فمـاذكرناه ماهـو إالّع حقيـقتنا

ر الذي النقدر أن نعترف به أو نواجهه بصدق وشجاعة ..!! اخملزية وواقعنا ا
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