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يــعــتــقـد الــكــثــيـرون ان الــتــوافــقـات
الـســيـاسـيـة واحملـاصــصـة احلـزبـيـة
والـطـائـفيـة سـيـتم حتـجـيمـهـمـا بـعد
االنتخـابات الـتشريـعية األخـيرة لكن

ما حدث يـعد انـتخاب رئـيس مجلس
الـنـواب ومن ثم رئــيس اجلـمـهـوريـة
ـهـدي لتـشـكيل وتـكلـيف عـادل عبـد ا
الـوزارة اجلــديـدة كــلـهـا جــاءت عـبـر

تــوافــقــات ســيــاسـيــة ومــحــاصــصـة
ــكن حـــزبــيــة وطــائــفـــيــة والــتي ال 
ــهــيــمــنــة عــلى الــســاحـة لـألحـزاب ا
اخلــروج عـــنــهـــا ألنـــهــا الـــضــمـــانــة

ــشـهـد احلــقـيـقــة لـبــقـائـهــا سـيـدة ا
الــسـيــاسي في الــعـراق فــالـعــمـلــيـة
ـشـوهـة التي جـاء بـها الـسيـاسـية ا
األمريكان بعـد احتاللهم العراق عام
2003 أريـــد لـــهــا ان تـــســـتـــنــد الى
احملــاصــصــة احلــزبـيــة والــقــومــيـة

والطائفية.
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فكان مجلس احلكم أول لبة في بناء
الــطــائــفــيــة الــســيــاســيـة ثـم جـاءت
االنــتــخــابــات الــتــشــريــعـيــة األولى
لتـكـرس الطـائـفيـة بكـل صورهـا فتم
ــــنـــــاصـب في الـــــدولــــة تـــــقــــاسـم ا
ـاضـية واحلـكـومـة طـيـلـة الـسـنـ ا
وفق الـــتـــوافــــقـــات واحملـــاصـــصـــة
فــســـيــطـــرت األحـــزاب الــطـــائــفـــيــة
وأعـضـائـهــا الـفـاشـلـ والـفـاسـدين
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ـناصب الـعـلـيـا في الـدولة في عـلى ا
كل احلـكــومـات الـســابـقـة  ,كـمـا أراد
األمـريــكـان لـلـعـمـلــيـة الـسـيـاسـيـة ان
تستنـد للفوضى والفـساد والسرقات
الـــكـــبــرى ألمـــوال الـــشـــعب وثــروات
الوطن من قبل األحزاب الـتي هيمنت
شـهد الـسياسي بـعد االحتالل على ا
لكـي ال تسـتـغل هذه األمـوال في بـناء
الـوطن وتـقـدمه وتـطـوره وفي تـقـد
اخلدمات للشـعب وإنقاذه من البؤس
والفقـر والظلم وسـوء اخلدمات التي
عـانى مـنهـا سـنـ طـويلـة واعـتـمدت
أمــريــكـا أيــضــاً عـلى إثــارة الــصـراع
الطـائفي بـ مـكونـات الشـعب للـنيل
من وحـدته وتـماسـكه وتـدمـيـر روحة

الوطنية وتدمير القيم االجتماعية .
وعـــمل األمــريــكـــان وعــمالئـــهم عــلى

الــنــاريــة وأســفـاً عــلـى األمـوال الــتي
ـعـاشـيـة في اسـوأ تــصـرف واحلـالـة ا
مـراحـلهـا وهـذا هـو أحد أشـكـال سفه

ال. ا
وفي ظل هــذا الــتــجــاوز واخملــالــفــات
واإلصـــرار عــــلى الــــتـــحــــدي الى حـــد
الــصــلف واالسـتــهـانــة بـالــتـعــلـيــمـات
واجلـــهــاز احلـــكــومـي ورغم انــتـــقــاد
واطن عموم اجملـتمع والعـقالء من ا
ؤذية والتي في رفض هذه الظاهرة ا
ا تسببه تشكل اعتداءً على اجملتمع 
من أذى وأضـــــرار لــــلـــــعــــوائـل الــــتي
ـرضى تـسـتـنـكـر هـذه الـسلـوكـيـات وا
والشـيوخ واألطـفال الـصغـار الذين قد
تـسـبب لهم أمـراضـاً بدنـيـة أو نفـسـية
وتـعـمق حالـة اخلـوف لـدى الكـثـير من
الــنــســاء والـشــيــوخ واألطــفــال الـذين
يعـانون من حاالت الـرهاب عنـد سماع

االطالقات والتفجير.
ن فـقـدوا االحـسـاس ولـكـن الـبـعض 
الـوطـني واالخالقي وتـمـلـكـهم اجلـشع
وجني األرباح من هذه التجارة القذرة
لـسـان حالـهم يقـول: لـتذهب تـعـليـمات
وأوامــر الـسـلـطـة الى اجلـحـيم ولـيـكن
الـطــوفـان مـادامت هــذه الـتــجـارة تـدر

يـتـعـرض لـهـا الـنـاس صـغـاراً وكـباراً
ستشفيات واحلاالت التي تستقبلها ا
من االصـــابــات اخلـــطــيـــرة بل وحــتى
حصول بعض الوفيات من جراء ذلك.
ـنع والــتـحــذيـر الــذي تـصـدره ورغم ا
سؤولـة والتـنبيه الى ذلك السـلطـات ا
ـــنـــاســـبـــات واالنــذار في األعـــيـــاد وا
بــايــقـاع الــعـقــوبــات عـلـى اخملـالــفـ

وكــذلك الـــتــعــلـــيــمـــات الــصــادرة الى
ـتــاجـرين وأصــحـاب ـســتـورديـن وا ا
ـنع استيراد وتداول احملالت والباعة 
ـــــواد فال تـــــوجـــــد أي وبـــــيـع تـــــلـك ا
اسـتـجـابـة لهـا (قـد أسـمـعت لـو ناديت
ن تنادي) وتظل .. ولكن ال حـياة  حياً
ــواطـنـة روح الـتـحــدي وغـيـاب روح ا
والــتـــوجــيه الــعــائــلي وعــدم احــتــرام
الـقـانون هي احلـالـة الغـالـبة وتـنـهال
ـواد الى الـبـلـد من قبل هـذه الـلعب وا
ـتاجـرين بهـا ودخولـها عـبر الـدوائر ا
األمـــنـــيـــة والـــكـــمـــركـــيـــة احلـــدوديـــة
ووصـــــولـــــهـــــا الـى أيـــــدي األطـــــفــــال
واألحـداث والـشـبـاب وحـتى الـبـالـغـ
تـصاب الذين يطربون وكبار السن ا
لسماع االطالقـات واالنفجارات ورؤية
الـنيـران واللـهب الـذي تسـببه األلـعاب

من أجل إدخال الفرحة الى قلب الطفل
يــنـطـلق األب احلـنـون الخـتـيـار أحـدث
ـسـدسات والـبـنـادق التي الـلـعب من ا
ــقـــذوفــات الـــبالســتـــيــكـــيــة تـــطــلـق ا
الـصــغـيــرة ذات األضـرار واالصــابـات
الـكـبـيـرة ولــو لم يـكن األب قـد تـطـوع
لــشـراءهــا فــان رغــبـة وإحلــاح وبــكـاء
أطفاله يرغمه على شراء تلك الوسائل

ؤذية التي تزدحم االسواق بها. ا
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لقـد بـات األمـر يـشـكل حـالـة اعـتـيـادية
فـي تـوفـيــر هـذه األلـعــاب في كل بـيت
اضـافة الى سـعي الصـبيـان واالحداث
والشـباب لـشراء األلعـاب النـارية التي
تطـلق في الفضـاء فتصـدر شرراً نارياً
وأصـواتـاً شـديدة صـاخـبـة ترتـاح لـها
تـعطـشة الى نـفسـية هـؤالء الصـبيـة ا
صـور الــعـنف والـصـخب الـذي أصـبح
جــزءاً من مــشـاهــداتــهم الـيــومــيـة في
التلـفزيون أو لـعب الكومبـيوتر وحتى

وبايل. ا
ولـيس خـافيـاً احلـوادث الـكثـيـرة التي
تـعـلـنـهـا اجلــهـات الـرسـمـيـة ووسـائل
االعالم والـصحـافـة ويتـداولـها الـناس
عن عــدد احلـــرائق واالصــابـــات الــتي

عــلـيــنـا اربـاحــاً كـبــيـرة ولــسـان حـال
ـي الـشــعـور مــســتـخــدمـيــهــا من عـد
ـــتـــعــة والـــذوق وذوي الـــرغـــبـــة في ا
ــشــربــة بـــروح الــقــســوة الــســاديـــة ا
والـعـنف يـقـول: ال شـأن لـنـا بـاآلخـرين

تعة. مادامت توفر لنا ا
وأمـام هــذا الـتــحـدي والــتـجــاوز عـلى
مــسـاعي الـدولـة في حتــقـيق الـسالمـة
واألمن االجتماعي للمواطن فان هذا
السلـوك يعبر عن االسـتهانة بـالقانون
ـتاجريـن الذين يفـتقرون الى من قبل ا
القيم وتقاليـد العمل واخللق التجاري
الـــصـــحــــيح والى ضـــعـف الـــشـــعـــور

سؤولية جتاه اجملتمع. با
ؤسف القول بـأن اجهزة الدولة ومن ا
سؤولة عن تطبيق هذه الضوابط لم ا
تـوفق في السـيـطرة عـلى هـذا اجلانب
ألسـبـاب عــديـدة وال نـقـول إنــهـا غـيـر
قادرة على ذلك وايقاع العقوبات بحق
اخملـــالــفـــ من أجل سـالمــة وصـــحــة
ـــواطـــنـــ وإلـــزام أفـــراد اجملـــتـــمع ا

بعقالنية السلوك.
وهـنـا يـحق الـقول بـأن الـتـحـدي وعدم
الــتـــزام أفــراد اجملــتــمع بــاالنــضــبــاط
وااللـــتــــزام بــــتـــوجــــيــــهـــات الــــدولـــة
ـوضــوع رغم كـونه بــخـصــوص هـذا ا
ـواضـيع االجـرائــيـة اجملـتـمـعـيـة من ا
االعــتــيــاديــة والــبـســيــطــة أمــام قـدرة

الدولة في تنفيذه.
Ÿu{u  W'UF

فــكــيف ســيــكــون احلــال مـع مــعــاجلـة
مـوضــوع أكـثــر أهـمــيـة وخــطـورة أال
وهـو تـوجه الـدولـة لـتـطـبـيق سـيـاسـة
(حصـر السالح بيـد الدولـة) وعشرات
واجهات الضحايا تسقط شهرياً في ا
الــعــشــائــريــة بــســبب دهس بــطــة في
الطريـق او خالف على مبـلغ بسيط او
دخـــول عـــدد من األغـــنـــام لـــلـــرعي في
أرض مجـاورة او خالف عـلى حصص
األرواء او بسبب مشادة ب اثن من
عــشــيـــرتــ وعــشــرات بل مــئــات من
احلـوادث الــتي تـدعــو الى الـســخـريـة
واخلـــجـل واألسف عـــلـى حـــال شـــعب
تـــســـقط ضـــحــايـــاه لـــهـــذه األســـبــاب
التافهة واحلروب مـستعرة باألسلحة
توسـطة واألسلحة النوعية الثقيلة وا
التـي ال تمـتـلـكـهـا إال اجلـهـات األمـنـية
ـتــلـكــون الـسالح وال من قـبل أنــاس 
ـتـلــكـون الـعـقل واحلــكـمـة وقـد حق
عـلـيـنـا الـقــول (نـحن أمـة ضـحـكت من

..( جهلها األ
 هــذا بـاالضــافــة الى الــفــصـائـل الـتي
شخوطة حتمل السالح واالسطوانة ا
لـلـدولـة صـبـاحـاً ومـسـاءً فـي أن يـكون
الــسـالح بــيــد الــدولــة وإذا بــأجــهــزة
الـدولـة نــفـسـهـا تـقع فــريـسـة لـلـسالح
نـفلت بتـعرض بعض أفـراد األجهزة ا
األمـنـيـة الى اعـتـداءات حـمـلـة السالح
من عــصــابــات الـســرقــة واالخــتــطـاف

واخلارج عن القانون.
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ــادة  1/ أوال / الــفــقــرتــ  1و 2 والـــتي جــاء كـــمـــا وردت في ا
فيهما:

صطـلحات التاليـة ألغراض هذا القانون ادة: 1- أوال: يـقصد با ا
بينة إزاءها: عاني ا ا

1- الصحفي: كل من يزاول عمالً صحفياً وهو متفرغ له.
ـؤسسة اإلعالمـية: كل مؤسـسة تخـتص بالصـحافة واإلعالم 2- ا

ومسجلة وفقاً للقانون.
حـيث نالحظ عدم شرط االنـتماء الي جـهة ( نقـابة كانت او احتاد)
ـهن االخرى كـاالطبـاء او الصـيادلة عـلى العـكس من اقرانـهم من ا

دقق ...وغيرها . او احملام واحملاسب و ا
ادة 16 مـنه حول موضوع وكـذلك وبالنـظر الى القـانون ذاته في ا
تـقاعـد الصـحفـيـ وعدم االشـتراط االنـتمـاء للـنقـابة وكـما ورد في

ادة االتي :  نص ا
WO dð ÷«dſ«

ــادة 16: ((حتــتــسب اخلــدمــة الــصــحــفــيــة بــتــأيــيـد مـن نــقــابـة ا
ؤسـسة الـصحـفيـة الـتي يعـمل فيـها الـصحـفـي بـناءً عـلى تأيـيـد ا
اليـة إلغراض التـرقية والـتقاعد الـصحفي وبـرقابة ديـوان الرقابـة ا

وان لم يكن الصحفي عضواً في النقابة ))
ــادة اعاله تـاكــيـد آخــر عـلى (عــدم) احـقــيـة والــشق االخـيــر من ا
الـنـقـابة لـتـمـثـــــــــــيل الـصحـفـيـ الـعراقـيـ كـمـا هي االدعاء في
رقم (932) ـركز الـعـام ا كـتـاب نقـابـة الصـحـفـي الـعـراقيـ / ا

في 4/13 /2015 .
ـا تقدم اعاله من الفقـرات يشير اشارة واضـحة وصريحة الى و
ان ( الـنـقـابـة ال تـمـتلك حـق تمـثـيل الـصـحـفـيـ كـافة )  ,مـن حيث
الـسمة الـتعدديـة في الدسـتور والتي تـمتاز بـها العـمليـة السيـاسية
اجلــاريـة في الـعــراق من جـهـة  ,ومن جــهـة اخـرى وفـقـا لـلـقـوانـ
ـفـعول حـيث ان تـقادمـهـا ال يعـني الـغائـها او الـنـافذة ,والـسـارية ا

تهميشها او عدم ذكرها وعدم العمل بها كما ورد اعاله ....
ـرقم / ق / 2 /2 / لــذا فـأن ابـقــاء الـفـقـرة (1) من تــعـمـيــمـكم ا
ــؤرخ في  22/ 4 /2015  عــطـفــا عـلى كــتـاب 13396/27 وا
رقم    932في  13/ ركز العام ا نقابة الصحفي العراقي / ا
 4/ 2015 . في فقرته (1) ايـضا يتنافى ويـتقاطع مع النصوص

واد الدستورية و القانونية التي  وردت اعاله وا
نـأمل وبـأسم كل الصـحـفيـ اللـذين  تـهمـيـشهم من قـبـلكم بـناءا
ـذكور دون مراجـعة او انـتباه لـلتـعديالت التي عـلى كتـاب النقـابة ا
صــدرت الحـقـا  ,ولــروح الـدسـتـور الــتـعـدديـة  ,صــرف الـنـظـر عن
عاجلتكم  للفقرة نوه عنه اعاله اسـوة  الفقرة (1) من تـعميمكم ا
رقم / ق / 2/2 / ( 2) من االعـمام ذاته والوارد الـينا بكـتابكم ا
27 /07441  في 2/19 / 2018 وذلـك الثــــبــــات االحـــــقــــيــــة
والـشرعية القانونيـة  والعمل بالتعديالت الالحقـة كقواني لها قوة

القواني االساسية واجبة التنفيذ والعمل بها.

{ النائب االول لرئيس احتاد الصحفي العراقي
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تـعديالت القـوان الالحقـة لها قوة الـقوان االسـاسية  وتـقادمها
ال يلغيها...

بــاالطالع عـلى تــعـمـيـم االمـانـة الــعـامــة جملـلس الــوزراء / الـدائـرة
ؤرخ في 22 / رقم / ق /  2/ 27/2 /13396  وا الـقانونية ا
ـعطـوف عـلى كتـاب نقـابة الـصـحفـي الـعراقـي /  2015/4  ا
ـرقم  ( 932) في  13/ 4 / 2015 ومـا ورد في ـركـز الـعـام ا ا
رقم / ق / 2/ الفقرة (1) حـصرأ ) من كتاب النقابة واعمامكم ا

ــــؤرخ في  22/ 4 /2015   والـــذي   27/2 /13396  وا
تـبــنـيــة من قـبــلـكم ومـن ثم تـعــمـيــمه  دون مـراجــعـة او انـتــبـاه الى
الـتعديالت الالحـقة لقانـون النقـابة الصادر في 1969 والذي ورد
فـيه نـصـا : ((  أن اجلـهـة اخملـولـة بـتـمـثـيل الـصـحـفـيـ هي نـقـابة
الـصحفي الـعراقي أسـتنادا الى قانونـها النافذ رقم 178 لـسنة
ـعـدل وبالـعـودة الى الـرأي الدسـتـوري والقـانـوني نوضح 1969 ا

فعول ادناه : مايلي باالستناد الى الدستوروالقوان النافذة ا
ـؤسف ان تـخاطب الـنـقابـة احلـاليـة ايـة جهـة حـكومـية او 1- من ا
غـيـر جكـوميـة بـعد مـرور ثالثـ عامـا عـلى صدور الـتعـديل الـثاني
ـرقم 178 لــسـنـة ـرقم 98 لــسـنـة 1988) لــقـانـون الــنـقــابـة (ا (ا
ـادة  10من قـانـون الـنـقـابـة حـيث 1969)   والـذي عـدل احـكـام ا
جـعل االنــتـمـاء الى الـنـقــابـة ( اخـتـيـاريـا ) وحــسب الـنص الـتـالي:
ـادة العـاشرة من قـانون نـقابة ادة ......1تـلغى الـفقرة (1) من ا ا

الصحفي رقم (178) لسنة 1969 ويحل محلها ما يأتي:
((يـكـون االنتـمـاء إلى الـنقـابـة (اخـتيـاريـا) بطـلب يـقـدم إلى اجمللس
مـرفقا باستمارة االنتـساب والوثائق الالزمة وعلى اجمللس أن يبت
في الـطــلب خالل خـمـسـة وأربـعـ يـومــا من تـاريخ تـسـجـيـله وفي
دة دون حالة رفضه للطلب عليه بيان سبب الرفض وإذا انقضت ا
أن يـبت فـيه يـعـتـبر مـقـدمه مـقـبـوال.)) وبذلك اصـبح اعـتـبـار اجلـهة
اخملـولة بتـمثبل الـصحفـي منـتهيـا شكال ومضـمونا من قـبل نقابة

الصحفي منذ ذلك التاريخ !!!
ادة 36 مـن قانون كـذلك بـات ضمـنـا الغـاء الـفقـرت (1و2) مـن ا
الـنقـابة حـكما تـعزيـزيا وهـذاعلى مـا يواخذ عـليه الـنقـباء اخلـمسة
االخـيـرون الـذيـن تـنـاوبـوا في ادارة الـنـقـابـة من الـعـام 1988 الى
ـعـلـومـات الـقانـونـيـة!!!  والـتـشبث يـومـنـا هذا لـتـكـتـمـهم عـلى تلك ا
لـغـاة من اصل الـقـانـون الـصادر في 1969.. خـالفا بـالـفـقـرات ا

لتطبيق احكام القوان .
2- تــاكـيـد الــدسـتــور الـعــراقي الـعـام 2005 عــلى الـتــعـدديـة في
ادة  22الـفقرة  3منه تـاسيس االحتادات والـنقابت كـما جاء في ا

 من الدسنور العراقي الدائم :
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وجبه حق تاسيس االحتـادات والنقابات الـنص : (( تكفل الدولـة 
وطـريـقـة االنـضمـام .... ويـنـظم ذلك بـقـانون )) وتـاكـيـد ذلك حلـرية

ادت 37 و38 من الدستور. العمل الصحفي واالعالمي في ا
3- تـــشــريـع الــقـــانــون رقم 21 لـــســـنــة 2011) قـــانــون حـــقــوق
ؤسـسة الـصـحفـية) ) في تـعـريف (الصـحـفي) و(ا الـصـحفــــــــي
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ـــدنــيــة تـــدمــيــر كـل أسس الــدولــة ا
وبدأو بـالتعـليم بـكل مسـتوياته ألنه
أســاس تــقــدم األ ونــهــضــتــهــا ثم
ســيـسـوا الــقـضــاء وأهـمـلــوا تـقـد
اخلدمـات الـصحـيـة وأهمـلـوا البـناء
واألعـمـار وأشــاعـوا اجلـهل واألمـيـة
ودمــروا ركـائــز االقـتــصـاد الــعـراقي
الـــصــــنــــاعـــة والــــزراعـــة ودعــــمـــوا
الـتـنـظـيـمات اإلرهـابـيـة وعـمـلـيـاتـها
ــتـمــثـلـة بــالـتـفــجـيـرات االجــرمـيـة ا
والقتل والتصدي لـلقوات األمنية ما
أدى الـى فــــقـــــدان األمـن واألمــــان  ,
وعــمل األمـــريــكــان وعــمالئــهم عــلى
تدمير البنى التحـتية للدولة وتدمير
ــنـــاطق ـــا فــيـــهـــا ا احملــافـــظـــات 
الــســـكـــنــيـــة ومـــؤســســـات الـــدولــة
ـــؤســســات اخلـــدمــات الــبـــلــديــة وا

ناطق التاريـخية بعد ان العلميـة وا
ادخـلــوا صـنـيــعـتـهم داعش لــتـحـتل
محـافظـاتـنا وتـقتل أبـناء شـعبـنا ثم
تــبـــدأ مـــعـــارك الــتـــحـــريــر مـن هــذا
ـتـطرف ولـتـصرف الـدولة التـنـظيم ا
ـليارات على شراء مئات أخرى من ا
ـعـدات ولـيـتـكـبـد أبـنـاء األسـلـحـة وا
سلحة خسائر أخرى كبيرة قواتنا ا
 وبـعـد عـمـلـيـات الـتـحـريـر الـبـاهـظة
الثـمن بات عـلى الدولـة ان تخصص
ــلــيــارات إلعـادة مــئــات أخــرى من ا
ـدمرة  ,وأهم ما أعمـار احملافـظات ا
أفرزتـه العـملـيـة السـياسـيـة سيـطرة
ــزوريـن والــفــاشــلـ الــفــاســدين وا
ـــنـــاصب والــــلـــصـــوص عـــلى  كـل ا
همة في الـدولة واحلكومة العليـا وا
وســـرقــتــهـم ألمــوال الــدولـــة طــيــلــة
ـــاضــــيـــة وفي كل دورة الــــســـنـــ ا
انــتـــخــابـــيــة  يـــعــاد تـــدويــر هــؤالء
الــفــاســدين والــفــاشــلـ لــيــكــمــلـوا
عمـليـات السرقـة والنـهب وليـحرموا
الــشـــعب من ابــسـط اخلــدمــات ومن
ابسط احلقوق ليبقى الشعب يعاني
من الظلم والفقر واجلوع واألمراض
ومن الفساد ولـيبقى الـعراق وشعبه
حتت رحـمـة الـلـصـوص والـفاسـدين

والفاشل لكي ال تقوم له قائمة.
‰«u « W dÝ

وبعـد خمـسة عـشر عـاماً من الـفساد
وســــرقـــة أمـــوال الـــدولـــة  وثـــروات
الوطن من قـبل من يـسمـون أنفـسهم
بـالـسيـاسـيـ وأحـزابـهم وعـوائـلهم
وبــعـد ســنـ من احلــروب والـقــتـال
والـــصــراع الـــطــائـــفي واســـتــشــراء
واجلهل واألميـة واخملدرات وارتفاع
نسب الفقر والـبطالة واألمراض الى
نـسب مــخـيـفــة ومن سـوء اخلـدمـات
نون وسوء اإلدارة ظل العـراقيـون 
أنفسهم  بـبصيص أمل وبؤرة ضوء
ــظــلم الــذي ادخل في آخــر الــنــفق ا
الــفــاســـدون والــفـــاشــلــون وطـــنــنــا
وشـعبـنـا  فيه لـعـله ينـقـذ العـراقـي
من مــحــنــتــهـم ومـأســاتــهـم وكــانـوا
يعولون على كل انتخابات تشريعية
أمـالً في وصـــول أحـــزاب  وطـــنـــيـــة
وسياسـيون عـراقيون اصالء لـقيادة
العـملـية الـسيـاسيـة وبالـتالي قـيادة
لوطن الى بر األمان بعد ان واصلوه
اجلهـلة والـفاسـدون والفـاشلون الى

الهاوية السحيقة.
وكــانت االنــتــخــابــات الـتــشــريــعــيـة
ـنـاسـبـة إلحداث األخـيـرة الـفـرصـة ا
التغيير بعد ان تعهدت كتل وأحزاب
وطنية على إنقـاذ العراق من محنته
والقيام بـعمليـة إصالحات كبرى إذا
مـا فــازت بـاالنـتــخـابـات واســتـبـشـر
الـعراقـيـون خيـرا لـهذه األخـبـار لكن
ولـألسف الـــــــشــــــديـــــــد فــــــان هــــــذه
االنــتــخــابــات شــابــهــا الــكــثــيــر من
عـــمــلـــيــات الـــتــزويــر وبـــيع وشــراء
األصوات بل وشراء مراكز انتخابية

ـــزورون قـــام بـــهـــا الــــفـــاســـدون وا
ــسـروق بــاســتــغالل مــال الــشــعب ا
ليعودوا للواجهة من جديد ولألسف
وقف  نقولـها ان القـضاء لم يتـخذ ا
احلاسم من عمليات التزوير الكبيرة
التي حـدثت في االنتـخابـات بل على
الــعـــكـس أيــد نـــتـــائج  مـــفـــوضـــيــة
تهمة ستقـلة وا االنتخابات الـغير ا
ـا افـقـد بـعــمـلـيـات تــزويـر كـبـيــرة 
نــتــائج االنـتــخـابــات مــصـداقــيـتــهـا
فــــانــــعــــكـس ذلك عــــلـى الــــســــاحــــة
أساوية السياسية وعلى األوضاع ا
للشعب الذي خرج بـتظاهرات كبيرة
انـــطــلـــقت شــرارتـــهــا من الـــبــصــرة
وامتـدت ألغلـب مدن الـعراق مـطالـبة
بـاإلصالحـات واخلـدمـات األسـاسـية
ــاء والــكــهــربــاء والــتــعــيــيــنـات كــا
ومــحـاسـبــة الـفـاشــلـ والــفـاسـدين
وســارقي أمــوال الــشـعـب  لـكـن هـذه
الـــتـــظــاهـــرات جــوبـــهت بـــرصــاص
القـوات األمنـيـة واعتـقال الـناشـط
فيها و بالـوعود الكاذبة  كـسابقاتها
زورون شـكـلة ان الـفاسـدون وا  ,وا
والــســراق أصــبــحـوا فـي مـنــأى عن
احلــسـاب والـعــقـاب فـي ظل عـمــلـيـة
سياسـية صـممت علـى إبقاء الـفساد
واحملاصـصة وسـوء اإلدارة وانعدام
اخلــدمـــات كـــأبـــرز مـــقـــومـــات هــذه
الــــعـــمــــلـــيــــة وهـــاهـم الـــفــــاســـدون
والـلـصـوص يــسـتـولـون الـيـوم عـلى
أهم منصب سيادي في البد إال وهو
رئـاسـة مـجلـس النـواب بـعـد عـمـلـية
ـنـصب فـســاد كـبـرى  لـشـراء لــهـذا ا
اليـــ الـــدوالرات لــتـــقـــضي هــذه
العـمـليـة الـتي ساهم بـهـا الفـاسدون
والفاشلون واخلونة من السياسي
ــتـنـفــذين وأحـزابــهم في إتـمــامـهـا ا
خالفـــاً إلرادة الــشــعـب عــلى أي أمل
في اإلصالح وهـكـذا فـقـد الشـعب كل
أمل له في حتقيق مطالبه التي خرج
مـتـظاهـراً وقـدم الـشـهـداء واجلرحى
من اجـلـهـا في الـبـصـرة وغـيرهـا من
احملــــافـــظـــات وذهــــبت آمـــاله أدراج

الرياح.
ثم جــاءت عــمــلـيــة انــتــخــاب رئـيس
اجلــمـهــوريـة الـذي كــلف عــادل عـبـد
هدي بتشكيل احلكومة وفق صفقة ا
 سياسية ومحاصصة جديدة ونحن
بانتظار عملـيات توافق ومحاصصة
ـنـاصب الـوزاريـة جـديـدة لـتــقـاسم ا
ومـنـاصـب الـدولـة األخـرى  ,فال أمل
في اإلصـالحـــــــات وال فـي تـــــــقــــــد
اخلـدمـات وال الـقـضـاء عل  الـبـطـالـة
وال مـــحــاربــة الــفــســاد ومــحــاســبــة
ــال الــعـام وال الــفــاسـدين وســراق ا
ة للشعب باالستفادة حياة حرة كر
من أمــوال الــعــراق الــكــبــيــرة ألنــهـا
ســــتــــذهب جلـــــيــــوب الــــفــــاســــدين
والــلـــصــوص مـــرة أخــرى مــا دامت
احملصـاصصـة والتـوافقـات سيـسدة

شهد السياسي . ا
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وأنــا أســتـمع الـى أغـنــيـة فــيـروز —
غاب نـهار  آخـر - راح ذهني بـعيداً
مستعرضاً كل رؤساء العراق الذين
مـروّ أمـام حيـاتي الـبـائسـة كـشريط
سينمائي غير ملون وذهبت أفكاري
الى ســـنــوات الــطــفـــولــة والــصــبــا
والشـباب والـكهـولة مـستـعرضة كل
أســمـــاء الــرؤســـاء الــذين حـــكــمــوا
الــعــراق وأنــا عـــلى قــيــد احلــيــاة .
قــصص وحــكــايــات أســتــعــرضــهــا
بـــأسى وحــزن ألن أحـــدأ من أؤلــئك
الرؤساء لم يحقق لي سعادة مطلقة
ولم يـحـقـقـها أيـضـاً لـشـعب الـعراق
ـظـلـوم كل ســنـوات الـعـمــر مـهـمـا ا
كانت أفكـار ومباديء ونـوايا أؤلئك
الرؤساء وكأنهم جاؤوا ألهمال هذا
الـــشــعب الـــبـــائس الــبـــســيـط بــكل
مقـاييس احلـياة . حـينـما مـات عبد
السالم عـارف كنت أسـير مع والدي
وصديقه  —عباس الـعلي- رحمـهما
الـــــلـه وكــــنـتُ آنــــذاك فـي الــــثـــــالث
أألبــتـدائي . كـنـا نـســيـر في الـقـريـة
الــــبــــعــــيـــدة وكــــنـتُ أســــتــــمع الى
حوارهما عن موت عبد السالم ومن
سيـكـون رئيس الـعراق بـعده . كـانا
يتـكلـمان عن أشـياء الأفهم أي شيء
مـنــهـا. عـلى حـ غـره قـال والـدي "
لـنــسـأل- ثـامـر  —عن إسم الـرئـيس
الــذي سـيـأتـي بـعـد عــبـد الـسالم " .
دون تـفــكـيــر قـلت " أخــوه سـيــكـون
الــرئــيس " وحتـقـق كالم الـطــفل في
تــلك الــسـنــة وصــار عــبــد الــرحـمن
رئــيس الـــعــراق . كــنـتُ أكــره عــبــد
الــسالم جــداً ألنه قـتل عــبـد الــكـر
قاسم . كـان عبـد الكـر قاسم يـوما
سيب وكان ما آمر معسكر حامية ا

قد أهـدى لـوالدي  —كرسي حـديد —
وصــرف لــوالــدي أيــضــاً فـطــور من
بـهـو الـضـبـاط طـيـلـة شـهـر رمـضان
في تــلك الــســنــة حـيـث كــان والـدي
ـعسـكر اء في ا عامل فـي مشـروع ا
. حدث ذلـك حيـنمـا كان عـبد الـكر
كـان وشـاهـد والدي قـاسم يـفتـش ا
يجـلس على األرض ويـتنـاول فطور
بسيط كـان قد جلـبه من البيت . في
الــصـــبــاح الـــبــاكـــر من عــام 1968
سـمـعت والـدي يـتـحدث مـع والدتي
ويـــقــول " ثـــورة ..حــدثـت ثــورة في
العراق وتغـير احلكم" . كنت أجلس
الى جــــانب والــــدي نــــســـتــــمع الى
ذياع البسـيط وفجأة قال والدي " ا
أيــبــاه..أحــمــد حــسن الــبــكــر صــار
رئـــيس اجلــمـــهـــوريــة كـــان ضــابط
ـذياع ـعـسـكـر " . راح ا عـنـدنـا في ا
يعلن البيان تلو البيان . كان جميع
أبناء القرية البـعيدة يستمعون الى
ـذيـاع كـل واحـد في بـيـته وكـأنـهم ا
كـانــوا يــتــرقـبــوا شيء مــهم . عــنـد
الــســاعــة الــواحــدة ظـهــراً ســمــعتُ
طلقات نارية تقترب من بيتنا وعدد
من شـــبــــاب الـــقــــريـــة يــــرقـــصـــون
ويـطــلــقـون الــعــيـارات الــنــاريـة في
الـفضـاء وكـأنهم كـانـوا قد حـصـلوا
عــلى شيء ثــمــ . كـان الــبـيــان قـد
أعــلن زيــادة في رواتب اجلــيش في
عــمـوم الــعـراق وكــان أغـلـب شـبـاب
الـقـريـة قـد إنـخـرطوا فـي اجليش —
سلطان ,عبد الكر  ,غازي العبد ,
كامل محمد العويف ,وغيرهم . كان
معهم كل شبـاب القرية  —إسماعيل
وصـافي الــيـوسف ,نـايـف اجلـابـر ,
اجلــابــر وآخــرين . تــقــدمــوا نــحــو

الـبـيت ألصـطـحـاب شـقـيـقي الـكـبـير
شـاكر  —كـان قـد أنهى كـلـيـة ضـباط
األحـتــيــاط ويـنــتـظــر الــتـعــيـ . لم
يذهـب معـهم ألنه كـان يسـترخي في
فنـاء الدار ولـكن الغـريب أن سلـطان
أو صــافـي - أخــذ قـــطـــعــة من روث
الــبــقـــرة ومــسح وجـه شــاكــر وهــو
يــــضــــحـك وخــــرجــــوا مـن الــــبــــيت
يـضـحـكـون . عام  1979كـنت أسـير
في القرية البعـيدة في الليل بأجتاه
قهى وسمعت من التلفاز أن أحمد ا
حـسن الـبـكـر يسـتـقـيل ويـأتي بـعده
صــــدام حـــســــــ لـــيـــكــــون رئـــيس
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لم أشاهد صدام حس وجهاً لوجه
مع الـعلـم أنني كـنتُ أتـمـنى جداً أن
التقيه ولكن لم يتحقق لي ذلك أبداً.
نح أحـببتُ عـمله حـيـنمـا أمر بـأن 
طالب الــقـسم الــداخـلي  10دنـانــيـر
إضـافــيــة الى الــعـشــرين الــتي كــنـا
نـسـتـلــمـهـا كـطالب أقــسـام داخـلـيـة
وكانـت تلك  —الـعـشرة دنـانـيـر هـبة
- كـان لذلك التـستـقطع عـند الـتعـي
ــبــلغ دور مــهم جــدا فـي حـيــاتي . ا
عــنــد بــدء مــرحــلــة تــعــمــيــر الــفــاو
والـبـصـرة بصـورة عـامـة بـعـد حرب
الـثـمانـيـنات كـنت في الـلحـظـة التي
أخــرج فـيــهـا من بــوابـة الــفـاو وأنـا
أرافق صـحفي أسـتـرالي كـان موكب
صدام يدخل البوابـة وكان هو يقود
الـسـيـارة . لـو كـنتُ قـد تـأخـرت عـند
وزيـر األسكـان والتـعمـيـر في مكـتبه
في الــفـاو دقــائق قــلــيـلــة لــكــنتُ قـد
قـــابــلـت الــرئـــيس مع الـــصـــحــفي .
حــاولـنـا الـرجـوع الـى الـفـاو لـكن لم

يسمح لنا أحد ألن الطريق قد أُقفل
تـــمــامـــا وكــانت فـــرصــة ضـــائــعــة
أســتـذكــرهــا حــتى هــذه الـلــحــظـة.
كرهت أفعال صـدام ألنه أدخلنا في
حـــروب التــنــتــهي وال أعــرف كــيف
بـقـيتُ عـلى قـيـد احلـيـاة حـتـى هذه
اللـحـظة. مـات صدام وتـركنـا نرزح
حتت فــقــر اليـنــتــهي وحــاجــات لم
تــكـتــمل بـعــد مـزيج مـن احلـسـرات
واألالم الـكـبـيـرة. وجـاء رئيـس آخر
بــعــد الــتــغــيــيـر  —غــازي الــيـاور-
شــاهـدته فـي قـصـره حــيـنــمـا كـنتُ
بــاحث ومــتــرجـم في الــتــلــفــزيــون
الـــيـــابـــاني. لم أشـــعـــر أنه رئـــيس
مـطــلــقـا ..كــأنــني أشـاهــد رجل من
عــامــة الـريـف. وشـاهــدت الــرئـيس
اآلخر في قصـره أيضا حيـنما كنت

أحــضــر مـــؤتــمـــر صــحــفي  —جالل
الطلباني- لم أشعر أنه رئيس أبداً.
أنــا شــخــصــيــا أقــدر وأحــتــرم هـذا
الـرجل لــسـبب واحـد فـقط . حـيـنـمـا
أســـرنـــا األكـــراد في كـــركـــوك عـــنـــد
األنـتــفــاضــة كـان األكــراد يــعــدمـون
ــســكــ لــكن هــذا الـرجل اجلــيش ا
أصــدر أمــراً بــعــدم قــتل أي جــنــدي
وتوقفت األعدامات  —رحمه الله - .
وغاب هو اآلخر وجاء رئيس آخر —
فؤاد مـعصوم  —شاهـدته عدة مرات
حـــيـــنــمـــا كــنـت أغــطـي مــؤتـــمــرات
ؤتمرات لصالح صحفية في قصر ا
الـتـلــفـزيـون الـيــابـاني حـيــنـمـا كـان
ـان. لم يـقدم هـذا الـرئيس عـضو بـر
أي شيء مــلـحـوظ وغــاب هـو اآلخـر
كـمـا لـو أنه لم يـكن مـوجـودا. وجـاء

الـرئـيس احلـالي  —بـرهم صـالح —
والنـعــرف هل ســيـكــون مـثـل بـقــيـة
الــرؤسـاء أم ســيـحــقق شيء مــفـيـد
لــلــعــراق . أعـــرف أن الــرؤســاء في
الـعراق لن يـهـتمـوا لـلشـعب الـفقـير
وســيـمــضـون دون أن يــحـقــقـوا أي
شـيء. سـأعــود الى أغــنــيــة فــيـروز
ألنـهـا حتـقق لي شيء من الـسـعادة
شبعـة باحلزن الدفـ " غاب نهار ا
آخــــــــــر...غــــــــــربــــــــــتــــــــــنـــــــــا زادت
نهـار....وأقتربت عـودتنا نـهار...أنا
وظل احلـــور واخلـــريف...ويـــبـــعــد
عن في الـفراغ والغبار الرصيف..
" الى آخر األغـنيـة..سيـبقى الـفقراء
في الـعراق عـلى حـالـهم مهـمـا غاب
الرؤساء وجاء بعدهم رؤساء...هذا

هو قدر العراق. مأساة شعب.


