
 
اأيام الطفولة, ال  كان ليث وحممد �صديقني مقربني من 
وكان  القانون,  بكلية  معا  التحقا  اأن  اىل  اأبدا,  يفرتقان 
ليث متفوقا بخالف حممد الذي جنح ب�صعوبة ومبعدل 
بائ�س, وبعد التخرج بداأت رحلة البحث عن وظيفة, وبعد 
اأ�صهر طويلة من البحث واملراجعة, توظف ليث يف وزارة 
يف  تعيني  على  حممد  �صديقه  حت�صل  وكذلك  الرتبية, 
فعمه  وا�صطة,  لكن عرب  الوزراء,  لرئا�صة  العامة  االأمانة 

هو احد املنتمني حلزب مهم.
بعد �صنة من التوظيف, كانت حياة ليث جحيم ال يطاق! 
كبري  ليث  به  يقوم  الذي  العمل  اأن  مع  بائ�س,  فالراتب 
على  ت�صاعده  ب�صيطة  ب�صيارة  يحلم  زال  ما  وهو  ج��دا, 
اىل  فهو  ملك,  ار�س  بقطعة  حلمه  يتحقق  وان  التنقل, 
اليوم ي�صكن يف بيت اأيجار, اأما حممد فح�صل على قطعة 
ار�س مبكان مهم, وراتبه خيايل, و�صافر اىل خم�س دول 
على  وحت�صل  �صياحية,  ايفادات  عرب  االأول,  عامه  يف 

�صيارة دفع رباعي حديثة.
ويكره  االأثرياء  من  اأ�صبح  حيث  ليث  عن  حممد  ابتعد 
العودة اىل الوراء, اأما ليث فموظف فقري احلال, قد فهم 
اأالن  الطبقية, من ت�رصف �صديق عمره,  وبق�صوة معنى 
ليث يفكر يف العمل �صائق تك�صي بعد الدوام, كي ينت�صل 
فيفكر  حممد  اأم��ا  نكتة,  جمرد  فالراتب  عائلته  و�صع 
باري�س  يف  �صهر  لق�صاء  ي�صتعد  وهو  اأخ��ر,  بيت  ب�رصاء 

للرتفيه.
ق�صة تتكرر يف واقعنا ب�صبب طبيعة النظام غري العادل 
الذي يحكم البالد, والذي ت�صبب بجبل عظيم من الهموم 

وامل�صاكل. 
 تفا�صيل اللعبة اخلبيثة

ميثل املوظفني فئة وا�صعة من املجتمع العراقي, وحتقيق 
لكن  كبري,  منجز  يعني حتقق  الكبرية  الفئة  لهذه  العدل 
اأ�ص�صت النخبة احلاكمة الطبقية بني املوظفني, عرب عدم 
امل�صاواة بني رواتب الوزارات والهياآت,  كي تخلق م�صاكل 
الوزراء  رئا�صة  اأمانة  يف  فموظف  وحتا�صد,  وتباغ�س 
موظف  اأما   ,  600% اىل  املخ�ص�صات  جمموع  ي�صل 
وال�صبب فقط   الرتبية فكل خم�ص�صاته هي45%  وزارة 
ال�صلطة  من  مقربني  ال��وزراء  رئا�صة  اأمانة  موظفي  الن 
احلاكمة ولي�س املو�صوع جلهد معني  اأو كفاءة, وكذلك 
رواتب بع�س الهياآت مثل النزاهة ومفو�صية االنتخابات 
وت�صل  لل�صلطة,  مف�صلون  فهوؤالء  الربملان,  وموظفي 
رواتبهم من ثالثة مليون اىل خم�صة مليون مع مكافاآت 

وحوافز وايفادات وقطع اأرا�صي و�صيارات.
هي  التي  والقن�صليات,  ال�صفارات  ملوظفي  نتطرق  ومل 
حكرا على عوائل معينة, وح�صب مقدار القرب من ال�صا�صة, 
وال يوجد معيار للكفاءة اأو ت�صاوي الفر�س, فكاأن العراق 
ب�صتان بيد النخبة احلاكمة, توزع ثماره بينهم, وتقرب 

من تريد فتزيد له العطاء, اإما عامة ال�صعب فاإىل جهنم, 
هذا هو حال منطقهم, وهكذا تف�رص اأفعالهم.

عليه  يح�صلون  ما  فكل  ال��وزارات  املوظفني  باقي  اأما 
لكن ال حوافز وال  اأق�صى,  % كحد   150 اإل  يتجاوز  ال 
عملت  حيث  �صيارات,  وال  اأرا���ص��ي  قطع  وال  اي��ف��ادات 
النخبة احلاكمة على اإذالل االأغلبية من طبقة املوظفني, 
و�صنع  للوظيفة,  اأ�صاء  مما  منهم  املقربة  الطبقة  ورفع 
�رصخ اجتماعي كبري, انه و�صع ي�صابه الع�صور املظلمة, 
التي كانت تتميز باأقلية مرفهة واأغلبية م�صحوقة, اأالن 

ما يجري هو عملية �صحق اأغلبية املوظفني.
 ظلم امل�صرع هو ال�صبب؟

ما يجري من تاأ�صي�س للطبقية هو حتت مظلة القانون, 
القانونية  املواد  يحرفون  القانون  على  القائمني  اأذن 

االأمم,  تواجه  اأن  ميكن  ما  اخطر  وهذا  اأهوائهم,  ح�صب 
للخطيئة  يوؤ�ص�س  منحرف  ق��ان��ون  اىل  ت�صتند  حيث 
القانون  على  فالقائمني  ال�رصاعات,  وخلق  واالنحراف 
اأبنائه  من  لالأغلبية  الظلم  ت�رصيع  عرب  ال�صعب,  خانوا 

املوظفني, مبواد قانونية فا�صدة.
وهذه انتكا�صة كربى للتغيري, الن ما ح�صل ميثل التفاف 
يجري  ما  اأن  يبدو  بل  حتققه,  ممكن  مك�صب  اأي  على 
جمرد اأكمال ملا بداأه �صدام باالأم�س, وجاء القادة اجلدد 
اأدركت  اأقنعة براقة, فهل  النهج لكن حتت  الإكمال نف�س 

مقدار اخلبث  الذي يح�صل ب�صكل منتظم يف بلدنا.
 ماذا ننتظر يف امل�صتقبل؟

�صديد,  ظلم  من  اليوم  عليه  هو  ما  على  االأم��ر  بقي  اإذا 
الأقلية  احلاكمة  الفئة  �صنعته  جمحف  بقانون  مر�صوم 

تخدمها, فان امل�صتقبل خميف وينذر بحدوث تفاقمات 
كبرية, تخ�س الفئة املتخمة بالعطايا, حيث تتحول مع 
بالنخبة  مرتبطة  الأنها  للف�صاد,  مهم  مركز  اىل  الوقت 

احلاكمة, ويجب اأن ت�صابهها واإال النقطع حبل الو�صل.
ومن  الطبقة,  هذه  تواجد  بدوام  يكون  الف�صاد  دوام  لذا 
يريد الق�صاء على الف�صاد عليه تفتيت هذه الطبقة, واإلغاء 
�رصفت  التي  االأموال  كل  وا�صرتجاع  الظاملة,  القوانني 
باإيجاد  �صاهم  من  كل  حما�صبة  مع  الظاملة,  بالقوانني 
هذه القوانني, التي اأوجدت هذا التفاوت يف الرواتب, الن 
من اأوجدها كان �صاعيا للف�صاد واالإف�صاد, وثانيا العمل 
على خلق جو من العدل وامل�صاواة بني طبقة املوظفني 
عا�صت  التي  االأغلبية  طبقة  تعوي�س  مع  ال��ع��راق,  يف 

�صنوات من القهر والظلم.

اأحرٍف  ,الوطن هو ب�صع  الدافئ  لنعود اىل احل�صن 
ُتكون كلمًة �صغريًة يف حجمها, ولكنها كبرية يف 
وهو   , واالأ�رصة,  االأم  مبثابة  هو  فالوطن  املعنى؛ 
املكان الذي نرتعرع على اأر�صه, وناأكل من ثماره 
ومن خرياته, فمهما ابتعدنا عنه يبقى يف قلوبنا 
ُيعترب  لذلك  االإن�صان,  مع  الوطن  حب  ُيولد  دائمًا. 
حب الوطن اأمراً فطريًا ين�صاأ عليه الفرد؛ حيث ي�صعر 
باأن هناك عالقًة تربط بينه وبني هذه االأر�س التي 

ينمو ويكرُب يف ح�صنها .
ال مكاَن يف احلياِة, بالن�صبِة لالإن�صان, اأجمُل واأبهى 
ظالَله  وتفياأَ  وترعرع,  فيه  ولد  الذي  املكان  من 
وارتوى من فراِت ماِئِه, فاملكاُن هو تذكٌر مَلراِتع 
من  جزء  وهو  الربَيئِة,  الطُفولِة  حكاِت  و�صَ ال�صبا, 
ِكياِن االإن�صاِن, فمهما ابتعد عنه, و�صطت به الداُر, 
يلِته, وهذا  فال بد اأن تبقى اأطالُل بالدِه يف ثنايا خُمَ
ٌ ِمَن الوفاِء لهذه االأر�ِس التي حملتَك على  ٌء َي�ِصريرْ ُجزرْ
رها واأنَت حتبو, ثم واأنَت تخطو, ثم مت�صي, ثم  ظهرْ

بعد انتهاء االأجل تدفن فيها. فما اأراأفها!
اىل  للم�صتقبل يحتاج  البلد مير مبرحلة تعد مفرق 
القادمة  للحياة  الثاقبة  والنظرة  ابناءه  تكاتف 
.ولنكن مع االنت�صارات واالعرا�س القادمة يداً بيد 
بعيداً عن اخلالفات وخلق االزمات والعدو اليعرف 

مذهب او دين .
اجل  من  والكيانات  الكتل  تختلف  ان  املعيب  من 
ب�صئ  الوطن  المت�س  و�صخ�صية  نفعية  اهداف 
ولغر�س الهيمنة على املواقف ال�صيا�صية وحماولة 
والكذب  بالتزلف  هناك  او  هنا  من�صب  ك�صب 
والدجل الن ال�صعب من الوعي الذي التنطلي عليه 
واخلداع  والعقيمة  اخلاطئة  احل�صابات  هذه  مثل 

او  الو�صول ملوقع  اجل  من  البع�س  الذي ميار�صه 
م�صوؤولية باملمار�صات الغري �صليمة وعدم الكفاءة 
الغري  باملنجزات  واالدعاء  االخرين  ولت�صقيط 

واقعية.
الذي  والبالء  امل�صائب  حجم  ندرك  ان  علينا 
على  االعت�صا�س  ب�صبب  والوطن  املواطن  ينتظر 
وتطلعاتها  امالها  ونحر  وم�صائبها  االأمة  نكبات 
لتكن  اال�صف.  مع  االنا  طبول  على  والعزف 
من  الكثري  يف  حتققت  التي  العظيمة  االنت�صارات 
جبهات القتال و املدن على االرهاب وخا�صة يف 
للدفع  احلافز  الدين  و�صالح  بيك  و�صليمان  امريل 
القوى  ولتوحيد  االمام  اىل  ال�صيا�صية  بالعملية 
من  ا�صبح  الذي  ال�صعب  ارادة  باجتاه  املخل�صة 
املري�صة  و  النكرة  اال�صوات  بكل  والدراية  احللم 
االرادة  واملدفوعة من وراء احلدود والتي تخالف 
الوطنية والدينية والذين خالفوا العهود واملواثيق 
العراقيني غري مدركني بحجم  لدماء  واملتعط�صني 
البالء وامل�صائب واليفقهون من االن�صانية ب�صئ اإال 
التي تخ�صهم وتعزز م�صاحلهم  املكت�صبات االنية 
القادمة  االجيال  التفكري مب�صتقبل  دون  واهدافهم 

و�صنع احلياة لهم.
وا�صعة  واماله  كبرية  �صعبنا  وتطلعات  رغبات  ان 
ويتطلع  احلياة  م�صتلزمات  اب�صط  اىل  يحتاج  النه 
التي  الثقيلة  والرتكات  الرتاكمات  ب�صبب  �صئ  لكل 
من  فيه  البلد  ان  رغم  املا�صية  املرحلة  خلفتها 
املنتجة  اخل�صبة  واالر�س  واملعادن  الرثوات 
كل  يف  املخل�صة  الواعدة  والطاقات  للخريات 
اليها  يفتقر  التي  الوفرية  واالمكانات  املجاالت 
املتاأخرة ل�صعف  الدول  الغري ولكن حم�صوب على 
م�صريته  يف  تدب  التي  والفو�صى  اجلماعي  العمل 
واالعباء  الهمة  و�صعف  العمل  لوحدة  الفتقاره 

االقت�صادية  العقوبات  �صنني  خلفتها  التي  الثقيلة 
التي فر�صت عليه ب�صبب احلروب والعقلية احلاكمة 
 . االحتالل  بعد  ما  واخطاء  املظلمة  الفرتة  لتلك 
املواطن يتنتظر ت�صكيل احلكومة القادمة بكل �صرب.
ظروف  ظل  يف  و  حوالينا  حتوم  التحديات  الن 
الثقة  وغياب  الوطن  بها  مير  ح�صا�صة  ومرحلة 
�رصوط  فر�س  وحماولة  ال�صيا�صية  القوى  بني 
وفر�س  االذرع  يل  �صيا�صة  وفق  عالية  ب�صقوف 
الداخلية  التفاهمات  عن  واالبتعاد  االرادات 
والذهاب  ال�صيا�صية  العملية  يف  امل�صرتكني  بني 
واالعتماد على املواقف اخلارجية للبع�س وو�صع 
وتقدمي  احلكومة  ت�صكيل  امام  واملطبات  العقبات 
بتغيري  اإال  منها  العبور  الميكن  معقدة  مطالب 
الد�صتور ويف وجود العديد من االطماع واملطالب 
احلكومة  ت�صكيل  يجعل  مما  والدولية  االقليمية 
تريد  التي  املطالب  وخا�صة  املعقدة  االمور  من 
ال�رصوط  �صقف  رفع  يف  ال�صيا�صية  العملية  ن�صف 
واملطالبات ويف كل يوم لهم �صاأن و التي التخدم 
اوباما  والرئي�س  االمريكية  احلكومة  توجهات  اال 
الدكتور  املكلف  الوزراء  رئي�س  وو�صع  االخرية 
م�صوؤولية  وامام  حرجة  زاوية  يف  العبادي  حيدر 
�صعبة الر�صاء اجلميع او اال�صتمرار يف عمله والتي 
تتطلب املرونه عند طاولة املفاو�صات اجلارية اذا 
حكومة  لت�صكيل  النوايا  يف  �صدق  هناك  كان  ما 
التي تنتظرها اجلماهري  قوية مب�صتوى امل�صوؤولية 
البناء ومكافحة االرهاب  للم�صي قدمًا يف عملية 
الميكن  والذي  املواطنيني  حياة  يهدد  الذي 
االنت�صار عليه اإال بتوحيد ال�صفوف وتقوية اجلبهة 
واحلزبية  الفئوية  امل�صالح  عن  بعيداً  الداخلية 
واال�صتجابة اىل نداءات امل�صت�رصخني واملظلومني 
والتي  للخطر  املعر�صة  والق�صبات  املدن  يف 
البغي  وع�صابات  ال�صحراء  جرذان  طي�س  تتحمل 
لهم بكل  والت�صدي  والظالل وب�رصورة حماربتهم 
ع�صابات  واهمها  والندم  االوان  فوات  قبل  ال�صبل 
داع�س القذرة ومن معها ودعم عمل القوات االمنية 
بكل  اليقا�س  وطني  واجب  وهو  ال�صعبي  واحل�صد 
قال  كما  يحتاجونها  التي  واالمكانات  املقدرات 
ُتم  َتَطعرْ الكرمي املتعال يف كتابه :)َواأَِعُدوارْ َلُهم َما ا�صرْ
اهلِل  َو  َعدرْ ِبِه  ِهُبوَن  ُتررْ ِل  يرْ َ اخلرْ ِرَباِط  َوِمن  ُقَوٍة  ِمن 
َلُمُهمرْ  َلُموَنُهُم اهلُل َيعرْ َوَعُدَوُكمرْ َواآَخِريَن ِمن ُدوِنِهمرْ اَل َتعرْ
 ) ُكمرْ  اإَِليرْ ُيَوَف  اهلِل  �َصِبيِل  يِف  ٍء  �َصيرْ ِمن  ُتنِفُقوارْ  َوَما 
املدن  ا�صتعادة  مت  و�صحيحة  �صديدة  وبخطوات 
التي دن�صتها هذه الع�صابات والقوى ال�رصيرة التي 
تدعمها وهذا هو املطلب الوطني االهم مع احرتام 
العمل  املمكن  من  التي  ال�رصوط  وبو�صع  الد�صتور 
بها على �صوء مان�س يف فقراته لتجاوز املرحلة 
واعتزازاً؛  وفخراً,  رمزاً,  الوطن  ويعترب حب   . ُقدمًا 
اأن ندافع عنه ونحميه بكل قوة,  لذلك يجب علينا 
واأن نحفظه كما يحفظنا, واأن نقدره لتوفريه االأمن 
لنا, فلهذا الوطن حقوٌق يجب على كل فرد اأن يلتزم 
بها ما دام يعي�س فيه, وياأكل وي�رصب من خرياته, 
من  وحمايته  عليه,  املحافظة  احلقوق:  هذه  ومن 
كل �رص, واالرتقاء به اإىل اأعلى املراتب, واملحافظة 
على نظافته, وحماية ممتلكاته العامة, واأن نفديه 

باأرواحنا يف حال تعر�س الأي خطر.

الغزي من حمافظة ذي قار, ارجو من  انا املواطن قا�صم 
يف  التعيينات  نتائج  اعالن  قرب  عند  امل�صوؤولني  ال�صادة 
للمتقدمني  النقاط  تو�صيح  اطلب  قار  ذي  �صحة  دائرة 
ومف�صلة ح�صب اال�صتمارة املقدمة من دائرة ال�صحة لكي 

تكون اأكرث عدالة
والغري  املقبولني  وا�صماء  املعلنة  ال�صوابط  وح�صب 

املقبولني لتت�صنى لكل متقدم معرفة نقاطه حتياتي لكم.

الدميقراطية  نظام  هل  الوزراء  رئي�س  ال�صيد  ح�رصة  اىل 
بغداد؟؟  امانة  يف  ونهارا  ليال  يعملون  املوظفني  يجعل 
وكذلك  بيوتهم  يف  حتى  اعمال  لديهم  توجد  ال  وكامنا 
الدائرة  العمال  بهم  اخلا�صة  الهواتف  اجهزه  ا�صتخدام 
والزامهم ا�رصاك نت يف التلفون وكذلك ا�صرتاك يف املنزل 
اخلا�س  املوقع  ملتابعة  وذلك  اخلا�س  ح�صابهم  من 
املوظف  حقوق  على  اعتداء  هو  الي�س  هذا  يجوز  هل  بها 
خارج اوقات الدوام وميكن متابعة قانون موظفي الدولة 
اما  عليه  الزامي  واجب  ويكون  العمل  وقت  له  املوظف 
وقائد  اب  ودمتم  لطفا  ان�صافنا  يرجى  للراحة  هو  البيت 

وخيمة على روؤ�صنا ...

املولد,  عراقي  وموؤلف,  حقوقي  ونا�صط  جامعي  واأ�صتاذ  عظام  جراح 
يعمل اأ�صتاًذا م�صارًكا جلراحة العظام يف مدر�صة الطب بجامعة نوتردام 
ماكواري  بجامعة  اإكلينيكًيا  وحما�رًصا  �صيدين  مدينة  يف  اأ�صرتاليا 

واملدر�صة االأ�صرتالية للطب املتقدم.
العامة من  الثانوية  على  1972, وح�صل  �صنة  العراق  املدر�س يف  ولد 
كلية بغداد �صنة 1991, ثم التحق بكلية الطب جامعة بغداد, حيث تخرج 

�صنة 1997.
 � ال�صبب  وكان  الطبي,  عمله  من  االأول  العام  يف  العراق  املدر�س  ترك 
وفًقا لروايته � هو واقعة �صهدها يف امل�صت�صفى الذي كان يعمل فيه �صنة 
الفارين  الع�صكرية مبجموعة من اجلنود  ال�رصطة  1999, عندما جاءت 
من اخلدمة الع�صكرية, اآمرة االأطباء ببرت اآذانهم, وملا رف�س رئي�س ق�صم 

اجلراحة تنفيذ االأوامر, ُقتل اأمام زمالئه.
 قرر املدر�س الفرار من العراق, ف�صافر اأواًل اإىل اإندوني�صيا , حيث ا�صتقل 

قارًبا و�صيًعا مزدحًما بالالجئني اإىل اأ�صرتاليا.
بعد و�صول املدر�س اإىل اأ�صرتاليا, احُتجز ورفاقه ع�رصة اأ�صهر يف ظروف 
يطلق  ومل  الغربية,  اأ�صرتاليا  يف  لالجئني  كريتن  مع�صكر  يف  قا�صية 
جنح  املدر�س,  �رصاح  اإط��الق  بعد   .2000 اأغ�صط�س   26 يف  اإال  �رصاحه 
يف احل�صول على وظيفة طبيب مقيم بق�صمي الطوارئ وجراحة العظام 
ثم  اأ�صهر,  اأربعة  بعد  ملبورن  اإىل  انتقل  ثم  ميلدورا,  قاعدة  مب�صت�صفى 
اآخر  اأن يعمل عاًما  عمل مب�صت�صفى ولونغونغ حيث عمل ملدة عام قبل 
كلية  زمالة  املدر�س على  2008, ح�صل  �صنة  م�صت�صفى كانربا. يف  يف 
درا�صاته  بداأ  ثم  العظام,  جراحة  يف  االأ�صرتاال�صية  امللكية  اجلراحني 
برلني,  يف  ثم  �صيدين  يف  املفا�صل  ا�صتبدال  جراحات  يف  التخ�ص�صية 
الركبة والورك واالإ�صابات وجراحات  وتخ�ص�س يف جراحات مف�صلي 

االندماج العظمي, وهو رئي�س املجموعة االأ�صرتالية لالندماج العظمي.
مادة  من  امل�صنوعة  اال�صطناعية  االأطراف  للحم  طريقة  املنجد  ابتكر 

التيتانيوم التي يركبها للم�صابني مع العظم الب�رصي.
من موؤلفاته ال�صري حًرا )�صرية ذاتية(: كتبه باال�صرتاك مع باتريك ويفر 
اإىل  وجلوئه  العراق  من  فراره  بعد  جتربته  ويحكي   ,2014 �صنة  وُن�رص 
حملة  يف  م�صاركته  هي  واحلقوقية  ال�صيا�صية  ن�صاطاته  ومن  اأ�صرتاليا. 
 )I came by boat )باالإجنليزية:  قارب"  منت  على  "جئت  بعنوان 
لتوعية االأ�صرتاليني باأحوال الالجئني, وهي عبارة عن لوحات اعالنية 

ُن�رصت يف مواقف البا�صات واأماكن اأخرى حاملة هذه العبارة.
يف  امل�صابون  الربيطانيون  اجلنود  ال��ري��ادي  والخ��رتاع��ه  له  وانتبه 
�صابط  �صمنهم  ومن  اأطرافهم,  فقدوا  الذين  والعراق  اأفغان�صتان  حربي 
ُيدعى جاي بالدوين )29 عاما( الذي فقد �صاقيه خالل تعر�س الفرقة 
اأفغان�صتان  اإقليم هلمند يف  التي كان يخدم فيها لهجوم يف  الع�صكرية 
قبل  من  ا�صطناعية  �صاقني  زراعة  ومت  �صاقيه  فقد  الذي   2009 العام 

الدكتور املدر�س.
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اللعبة الخبيثة.. الرواتب المتباينة لموظفي الدولة
اسعد عبدالله عبدعلي

�صب���ب انهيار اأ�صع���ار النفط مبردودات �صلبي���ة على خمتلف 
جم���االت احلي���اة يف الع���راق، واأ�ص���اب معظ���م موؤ�ص�ص���ات 
القط���اع االأهلي بالتقهقر وال�صمور ما فاقم من ن�صبة البطالة 
الكبرية يف البالد اأ�صا�صًا، مثلما كانت له تداعياته على اأبناء 
ال�صلط���ة الرابع���ة املن�صوي���ة ب�ص���كٍل كبري يف ج�ص���ِم القطاِع 

االأهلي واال�صتثماري اخلا�ص.
ولعل االنهيارات املتوا�صلة ملعظم املوؤ�ص�صات ال�صحفية خرُي 
�صاه���ٍد على ذلك، االأمر الذي بات ينتُج جي�صًا من ال�صحافيني 
العاطلني عن العمل، ف�صاًل عن رهاٍب اآخر ُيهدد زمالًء اآخرين 
بالق�ص���اء على م�ص���در رزقهم عاج���اًل اأم اآج���ال، بينما يتطلع 
اآخرون اآملني مب�صتثمٍر �صيا�صي ميكنهم من اإيقاف تهديدات 
التق�صف ومقارع���ة االإفال�ص. "�صغيل���ة" ال�صحافة العراقية، 
داينم���و التوا�ص���ل املعلومات���ي يف الب���الد، وم���راآة ال�صوء 
والظ���الم يف املجتمع، وال�صريحة االأكرُث ج�صارًة على حتمل 
رهان���ات الواق���ع مب���ا يحمُل م���ن بوؤ����صٍ وانح���دار و�صياع، 
وت�صحي���ات ج�صيم���ة، ما ت���زال �صاري���ة املفع���ول واالفتعال 
يف �صبي���ل جناعِة تقري���ٍر ي�صوغ حقائق بالدن���ا الغارقة يف 
اأتون �صلبي���ات ال�صراع ال�صيا�صي، لتجعل جمتمعها يف قلب 

احلدث، واأكرث الت�صاقًا بحراك الواقع وجمرياتِه املتقلبة.
وم���ا اإث���ارُة اجلدلي���ات والعمل عل���ى تفكيك العق���ل اجلمعي 
وتنوي���ره اإال دالل���ة عل���ى حيوي���ة وفاعلي���ة العق���ل الناب�ص 
والناقل للمعلومة وامل�صاير لكل متطلباِت ع�صره، لكن حتكم 
راأ����ص امل���ال ال�صيا�صي ومزاجي���ات اأقط���اب ال�صلطة متكنوا 
من ق�ص���ِم روح االإبداع ال�صحايف مما جع���ل رعية "�صاحبة 
اجلالل���ة" يثابرون بروٍح مكلومة ويبدع���ون باأقالٍم مثلومة 
بغي���ِة حت���ٍد مرحل���ي ياأمل���ون زوال���ِه الحق���ًا والتطل���ع نحو 
اإنتعا�ص���ة جدي���دٍة ت�صه���ُم باإعادة اإنت���اِج منابره���م ال�صادحة 
بعمله���م ال���دوؤوب يف ال�صمعي���ة واملرئي���ة واملق���روءة، لك���ن 
تفاق���م االأو�صاع االقت�صادية يف الب���الد، جعل من ال�صحايف 
العراق���ي هدفًا لتلق���ي �صربات قدر موطن���ِه املوجعة التي ما 
انفك���ت تهدد رمِق عي�ص���ِه ورزقِه واأمل���ِه واإبداعه، ناهيك عن 
اعت���وار قابليات���ِه وذاتِه التي دائمًا م���ا تتعر�ص البتزاز هذه 

املوؤ�ص�صة اأو تلك.
اإن م�صتقب���ل وم�ص���ري "�صغيل���ة" ال�صحاف���ة �صيبق���ى اأ�صريًا 
ورهين���ة بي���د اأق���دار املوؤ�ص�ص���ات ال�صحافي���ة الت���ي تتعاطى 
م���ع �صغيلته���ا ك�"اأجراء يومني" م���ن دون اح���راٍم الأقالمهم 
وجمهوداته���م وجمازفاتهم احلياتية، ما مل ُي�صار اإىل حراٍك 
احتجاج���ٍي حقيق���ي يق���وم به زم���الء املهنة الإجب���ار الربملان 
العراق���ي على اإعادة النظر بقان���ون حماية ال�صحافيني الذي 
ب���ات "حربًا عل���ى ورق"، وت�صري���ع قانوٍن يحم���ي العاملني 
يف موؤ�ص�ص���ات القط���اع االهلي اأ�صوًة بنظرائه���م يف القطاع 
احلكوم���ي، ويف مقدمتهم �صغيلة ال�صلط���ة الرابعة، ليكونوا 
بحق �صلطة رقابية ت�صيء خفايا وخبايا البالد وم�صوؤوليها، 

من دون ان تخ�صع البتزاٍز اأو تعاين قلق الوجود املعي�صي

مبدعون من

الى السادة المسؤولين 
في المحافظة

استعباد الموظفين

المواطن والمسؤولالوطن قلب اإلنسان النابض وهمسة حبه

خاصمنجد المدرس

اعداد :نبراس احمد

رهاب التقشف يعصف 
بشغيلة السلطة الرابعة

احمد حميد

أقالم حرة


