
ذات يوم قام احد اال�شاتذة باحلديث عن انت�شار ظاهرة 
عمل الفتاة كنادلة يف املقاهي واملطاعم او العمل يف 
حمالت بيع الب�شائع حتى �شاعات متاأخرة يف العراق  
به  يقمن  مبا  واال�شتهزاء   التع�شب  ي�شوبها  بنربة 
،جازما ان ما يح�شل مناف لل�رشيعة اال�شالمية مرت 
ان  وما  ذمهن  يف  م�شتغرق  وهو  وال�شاعات  ال�شاعات 
اكمل حديثه حتى قامت احدى الطالبات ب�شوؤاله ا�شتاذ 
وماذا ان مل جتد املراأة غري هذا العمل الذي يوؤمن لها 
قوت يومها ويعينها على احلياة دون ان تظل بال عمل 

مما يعر�شها لال�شتغالل .
اجابها قائال) ت�شتطيع ان جتد عمال اخر او جتل�س يف 
قم  اذا   ( فاأجابته   ) العاملني  تنتظر رحمة رب  املنزل 
ال�رشيعة  �شمن  من  هذا  الي�س  ا�شتطعت  ان  بكفالتها 

اي�شا وبذلك يرحمنا اهلل جميعا ا�شتاذ(
او�شاط  باتت منت�رشة بني  ايل  املحادثات  احدى  انها 
املجتمع العراقي ولكن املق�شود االول فيها هو املراأة 
وما يجب ان تقوم به من عدمه ومن اجل احلديث اكرث 
الدكتورة  اجلامعية  باال�شتاذة  التقينا  االمر  هذا  عن 
�شهاد فعلقت على هذه الظاهرة قائلة ، بداية ان لعمل 
فلم  واالنثى  للذكر  ملزما  امرا  ا�شبح  الزمان  هذا  يف 
لكنها تتجه  ت�شاوؤم  ، بال  ب�شيطة كال�شابق  تعد احلياة 
اىل التعقيد ، ولكن التغيريات التي ح�شلت يف التكوين 
النف�شي للفرد العراقي بفعل احلروب واالزمات وانعدام 
االمن هي ما الت اىل رف�س املجتمع ملثل هذه االعمال 
جدا  غريبا  املقهى  يف  العمل  يكون  ان  املمكن  من 
لكنني ا�شتغرب كثريا ان ينتقد عمل الفتاة يف املحال 

التجارية حقيقة كان اهلل يف عونهن .
عك�س  موؤيد  راأي  له  كان  فقد  ح�شن  احمد  احلاج  اما 
لي�س  الفتاة يف هذه املهن  ان عمل  اجد  انا   ( املتوقع 
على  اليوم  هذا  ال�شباب  جراأة  هو  املعيب   ، معيبا 
التعر�س لهن وذمهن  دون النظر اىل انف�شهم اوال وما 
يقومون به من افعال م�شينة ال تليق به كرجل ، كفانا 

ظلما لهن( .
عملها  متار�س  وهي  التقيناها  التي  عهد  الطالبة  اما 
انا   ( قائلة  حتدثت  الكبرية  الت�شوق  مراكز  احدى  يف 
هو  العمل  اىل  دفعني  ما  الثانية  املرحلة  يف  طالبة 
انني اريد تغطية كافة م�شتلزماتي التي وجدت عائلتي 
تاأمينها عالرغم من بذلهم كامل جهدهم  �شعوبة يف 
التي واجهتها يف  ( اما ب�شاأن االنتقادات  يف تاأمينها 
بادء االمر قالت )نعم ا�شمع اطراف احاديث النا�س من 
انها مهنتي  اقوم بعمل خمجل  هنا وهناك ولكنني ال 
اىل  �شاأتوجه  درا�شتي  اكمل  ان  وما  احلايل  الوقت  يف 

عمل اف�شل منه (
اذ  مغاير  راأي  لها  كان  فقد  العمل  يف  زميلتها  اما   

قالت ) ال �رشر ان تعمل الفتاة يف فرتة ال�شباح فقط 
�شباحا  العا�رشة  ال�شاعة  منذ  بالعمل  اقوم  ولكنني 
حتى العا�رشة ليال امال يف احل�شول على راتب اف�شل 
وال�رشتي   يل  العي�س  للقمة  تاأمني  ا�شتطيع  وبالتايل 

كونهم ال ميلكون احدا �شواي (
انغمرت  العراق  يف  املراأة  ان  اال�شارة  جتدر  اخريا 
اال�شطرابات  يف  والع�رشين  احلادي  القرن  بداية  يف 

بالعديد  االجتماعي  املراة  و�شع  وتاأثر  االجتماعية. 
الديني  ال�رشاع  يليها   احلروب  ابرزها  العوامل  من 
والد�شتور  االإ�شالمية  ال�رشيعة  بني  واخلالف  الطائفي، 

العراقي والتقاليد الثقافية والعلمانية احلديثة.
مئات  فيها  ترملت  فرتة   العوامل  هذه  رافقت  كما   
من  ل�شل�شلة  نتيجة  العراقيات  الن�شاء  من  االآالف 

احلروب وال�رشاعات الداخلية. 

التحر�س  �شد  املراأة  حقوق  منظمات  نا�شلت  فيما 
و�شع  على  التح�شينات  تعزيز  على  وعملت  والرتهيب 
والعديد  والعمل،  التعليم،  ويف  القانون،  يف  املراأة 
هذا  ان  اال  العراقية  احلياة  من  االأخرى  املجاالت  من 
ا�شتح�شال  حني  اىل  باال�شتمرارية  يت�شم  ال  الن�شال 
النتائج املرجوة منه ما يجعل حال املراأة يف العراق 
مو�شع انتقاد مربر وغري مربر يف كثري من االحيان  .

وبعد  واالجتهاد  الدرا�شة  من  �شنوات  بعد 
�شيما  وال  االإعدادية  مرحلة  يف  طويلة  معاناة 
تبداأ   ، االإعدادي بفروعه كافة  ال�شاد�س  مرحلة 
رحلة اأخرى بعد اإعالن نتائج القبول املركزي 
يتوقف   الذي  اختياره  طالب  كل  يحدد  حيث  
االمتحان  الذي حققه يف  النهائي  على معدله 
الوزاري ، وبكل تاأكيد هذا املعدل او  الدرجات 
عك�س  انها  البع�س  يعتقد  عليها  ح�شل  التي 
قدمت  التي  وعائلته  رغبته  وبخالف  املتوقع 
حتقيق  اجل  من  درا�شته  �شنوات  خالل  الكثري 

حلمهم مب�شتقبل يليق وما خطط األيه .
قادرة  احلكومية  اجلامعات  كانت  ال�شابق  يف 
ومتركزها  قلتها  رغم  الطلبة  ا�شتيعاب  على 
وكانت  املحافظات  من  قليل  وعدد  بغداد  يف 
اأالف  ويتخرج  طبيعي   ب�شكل  ت�شري  االأمور 
الطلبة ليجدوا ما ينتظرهم من تعيني مركزي 
الدولة وكل ح�شب تخ�ش�شه  وهذا   يف وزارات 
اأحالمهم  وحتقيق   التخرج  على  يحفزهم  ما 
وطموحهم  تتنا�شب  بوظيفة  جهدهم  وتتويج 
عملهم   مبجال  الوطن  يخدمون  خاللها  من 

وتوفر لهم مورد مايل �شهري .
احلكومية   اجلامعات  ازدادت  الزمن  مرور  مع 
الطلبة  اأعداد  لتنا�شب  املحافظات  اغلب  يف 
افتتاح  مت  الطلبة   اأعداد  تزايد  ومع  املتزايد  
عدد من اجلامعات االأهلية  ب�شكل ملحوظ  يف 
الت�شميات  اختلفت   ومهما  املا�شية   ال�شنوات 
واختلفت  االأق�شام   وتعددت  اجلامعات  هذه 
احللول  اأحدى  تبقى   فاإنها  الدرا�شة   اأجور 
بالكلية  القبول  عدم  من  الطالب  تنقذ  التي 
ب�شبب   احلكومية  اجلامعات  يف  يرغبها  التي 
قلة املعدل او عدم تن�شيق يف ا�شتمارة القبول 
املركزي اأو رغبة عائلته  يف دخوله كلية ح�شب 

رغبتهم  رغم ارتفاع اأجور الدرا�شة  وخ�شو�شا 
وال�شيدلة   االأ�شنان   ) طب  الطبية  الكليات  يف 
(،وكذلك )كلية التمري�س واملعاهد الطبية ( يف 
لهم  توفر  الأنها  احلكومية   امل�شائية  الدرا�شة 
ما  وهذا  التخرج  بعد  والعمل  للتعيني  فر�شة 

يطمح اليه الطالب بعد تخرجه .
يف  ال�شباحية  الدرا�شة  عند  االأمر  يتوقف  مل 
�شهولة  اأكرث  االأمر  اأ�شبح  بل   فقط   اجلامعات 
اغلب  يف  امل�شائية  الدرا�شة  افتتاح  خالل  من 
جمال  اي�شا  فتحت  الدرا�شة  وهذه  اجلامعات 
مقابل  بهم  يليق  ما  اختيار  يف  للطلبة  كبري 
اجور  قد  تكون  منا�شبة مقارنة باجلامعات 
طالب  اأي   على  ال�شعب   من  .لي�س  االهلية 
الدرا�شة يف اي جامعة اأهلية اذا تعذر احل�شول 
بها   يطمح  كلية   لدخول  توؤهله  درجات  على 
وهذا  رغبته  ح�شب  اجلامعية   ال�شهادة  لينال 
باحلقيقة  قد ال يحقق طموحه  وطموح عائلته 
بعد �شنوات من الدرا�شة واالجتهاد وخ�شو�شا 
اخل�شو�شية  الدرو�س  ظاهرة  اجتياح  بعد 
الدرو�س  وهذه  الدنانري  ماليني  و�رشف 
وعدم   كبري  ب�شكل  وانت�شارها  اخل�شو�شية 
م�شتوى  على  مبا�رش  تاأثريها  لها  منها   احلد 
فجوة  يولد  وهذا   ، مدار�شنا   يف  التدري�س 
املعي�شي  م�شتواه  ح�شب  كل  الطلبة  بني  كبرية 
اإىل االقرتا�س من  مما ت�شطر  بع�س العوائل  
وغريها  اخل�شو�شية  الدرو�س  مبالغ  �شد  اجل 
من امل�رشفات الأبنائها .باحلقيقة تكاد تكون 
م�رشفات الطالب خالل عام درا�شي يف ال�شنة 
العلمي  الفرع  وباالأخ�س  باالإعدادية  االأخرية 
مكلفة   غري  ولكنها  جدا  مكلفة  بالذات  منها 
طب  وخ�شو�شا  االأهلية   اجلامعات   مقارنة 
تتفاوت   التي  والهند�شية   وال�شيدلة  اال�شنان 
واجلامعة    االأق�شام  ح�شب  بها  الدرا�شة  اجور 
العايل  التعليم  اخرى  قامت وزارة  ، من جهة 

الدرا�شة  اىل  اإ�شافة  موازية  درا�شة  بفتح 
امل�شائية وهذا من �شانه ي�شاهم يف قبول عدد 
كبري من الطلبة  الذين لديهم الرغبة بالدرا�شة 
بها  يرغبون  التي  واالأق�شام  الكليات  يف 
الوزارة  ومبعدل اقل من  مقابل اجور حددتها 
تاكيد  بكل  اخلطوة  وهذه  ال�شباحية  الدرا�شة 
جعلت الكثري من الطلبة الدرا�شة ي�شجلون  يف 
اجلامعات احلكومية الأ�شباب عديدة منها توفري 
مبالغ كبرية مقارنة باجلامعات االهلية وكذلك 
انها معرتف بها وكذلك توفر االأق�شام الداخلية 
من  املتخرجني  اعداد  .ان  املحافظات  لطالب 
ازدياد   يف  احلكومية  واملعاهد   اجلامعات 
اجلامعات  من  الكثري  افتتاح  بعد  خ�شو�شا 
طالب  كل  طموح  ان  تاكيد  وبكل  االهلية 
يف  والعمل  للتعيني  فر�شة  ينال  ان  متخرج 
دوائر الدولة او القطاع اخلا�س ، ولكن مقارنة 
باإعداد املتخرجني  ان فر�س العمل قليلة جدا 
والرتبية   ال�شحة  وزارة  منها  ا�شتثنينا   ما  اذا 
مالكها  على  كوادر  اىل  بحاجة  هي  التي 
لتقدمي اخلدمة للمواطنني من خاللها وهذا ما 
العلمي  الفرع  وخ�شو�شا  الطلبة  اغلب  جعل 
الكليات  احدى  يف  القبول  على  يتناف�شون 
الطبية )الطب وطب اال�شنان وال�شيدلة(  وكذلك 
االمر  هذا  الطبية  واملعاهد  التمري�س   كلية 
جدوى  بال  واأق�شامها  الكليات  باقي  من  جعل 
ينتظر طويال   ان  عليه  املتخرج منها  والطالب 
للح�شول على فر�شة عمل يف احدى الوزارات 
اذا كان هناك درجة وظيفية �شاغرة وو�شاطة  
لقبوله .يف ثمانينات القرن املن�رشم كان يف 
العراق ما يقارب مليوين من االأ�شقاء امل�رشيني 
لتوفر  للهجرة   احلياة  ظروف  دفعتهم  للعمل  
ا�شقاوؤنا  اغلب  وكان   ، كثرية  عمل  فر�س 
ال  حينها   يف  ال�شهادات  حملة  من  امل�رشيني 
الزمن  مرور  مع  ولكن  خريجني   انهم  ن�شدق 
ا�شبح  بعدما  ادعائهم   �شحة  مدى  اكت�شفنا 
او وظيفة  مما  بال عمل  اخلريجني  اغلب  حال 
بعيدة   وحرف  مبهن  العمل  منهم  الكثري  جعل 
اجل  من  واخت�شا�شه   �شهادته  عن  البعد  كل 
لقمة العي�س . ان ازمة  البطالة التي يعاين منها 
اخلريجني م�شتمرة وال توجد حلول تلوح باالأفق  
وتزداد عام بعد اخر وال يوجد هناك  تخطيط 
غري  اخلا�س  القطاع  ان  خ�شو�شا  لتجاوزها 
اال�شترياد  زيادة   بعد  ا�شتيعابهم   على  قادر 
النفط  با�شتثناء  الت�شدير  وقلة  وا�شح  ب�شكل 
وهذا االمر �شاهم ب�شكل كبري بانكما�س فر�س 
العمل وبكل تاكيد كلما قلت فر�س العمل كلما 
ترتبت عليها اأمور اخرى احدها  اختيار الهجرة 
.يف كل عام يتخرج االف من الطلبة من كافة 
البد  واالأهلية   احلكومية  العراقية  اجلامعات 
من معرفة م�شري هوؤالء اخلريجني  فلي�س من 
املعقول بعد عناء وجهد �شنوات الدرا�شة يكون 
فر�شة   بدون  منازلهم  يف  االنتظار  م�شريهم 

وتبقى �شهادتهم معلقة على اجلدران  .

�شكا عدد من ذوي امور طلبة مدار�س مدينة ال�شدر من عدم 
االجواء  هذه  ظل  يف  مدار�شهم  �شبابيك  يف  زجاج  وجود 
الباردة التي ال ي�شتطيعون مواجهتها وعدم قدرة الطالبات 
هذه  ظل  يف  الدرو�س  وا�شتيعاب  الدرا�شة  على  والطالب 
– نحن متاأكدون  التي  االمطار  ناهيك عن  الباردة  االجواء 
ال�شفوف  اىل  الدخول  من  ما مينعها  لن جتد  �شوف  – انها 
االهايل   . مينعها  بابا  او  �شباكا  جتد  ان  دون  من  مبا�رشة 
ال�شيد مدير عام تربية  ال�شيد وزير الرتبية وكذلك  ينا�شدون 
وقت  با�رشع  وحلها  االمور  هذه  اىل  االلتفات   3 الر�شافة 
على  الطالب  قدرة  عدم  اىل  توؤدي  التي  العراقيل  من  النها 
ال�شباحي  الدوام  وال�شيما  الربد  ب�شبب  بدرا�شتهم  االهتمام 
بهذا  االهتمام  ناأمل  جدا..  باردة  االجواء  فيه  تكون  الذي 

املو�شوع حفاظا على ابنائنا . وفقكم اهلل و�شدد خطاكم.

ان  اعالمكم  ،نود  الر�شيد  بلدية  يف  العاملني  االخوة  اىل 
توزيعها  مت  والتي  الدورة  م�شفى  قرب  ال�شبعة  منطقة 
ملوظفي النفط وهي ار�س طابوا مت دفع ال�رشائب والر�شوم 
وال  جماري  وال  تبليط  ال  اخلدمات  كافة  التتوفرلها  للدولة 
تقريبا  �شنوات   10 النفايامتنذ  رفع  خدمات  وال  كهرباء 

وحالة املنطقة يرثى لها

ال�شيدة امينة بغداد..نود اعالمكم قد مت و�شح حاويات امام 
دارنا املرقم يف الدولعي حملة 432 �شارع32 دار35 ادى 
انقطاع  اىل  ادى  مما  الدار  امام  بكرثة  النفايات  تراكم  اىل 
ال�شارع العام علما ان عدد احلاويات امام منزلنا هي اربعة 
حاويات مركزية وكما مبني بال�شورة علما مت ابالغ البلدية 
بذلك على وجود حاوية مركزية امام البيت بدل ان يعاجلون 
اىل  واحدة  من  الكبرية  احلاويات  عدد  بزيادة  قامو  اخلطا 
املاأ�شاة  على  بالطالع  بالتف�شل  بال�شكوى  عنادا  اربعة 

املوجودة كما مبني بال�شور

ال��دور  مدينة  مواليد  م��ن  ال���دوري  حممد  ع��ارف  ال��دي��ن  تقي 
املو�شوعي  عنه  .كتب   1939 �شنة  الدين  �شالح  مبحافظة 
" وقال انه  "مو�شوعة اعالم وعلماء العراق  حميد املطبعي يف 
در�س االبتدائية واملتو�شطة يف �شامراء واالعدادية يف تكريت ، 
والتحق بدار املعلمني العالية –كلية الرتبية فيما بعد –جامعة 
بغداد وح�شل منها على �شهادة البكالوريو�س يف التاريخ �شنة 
1961 وعمل يف التعليم الثانوي مدر�شا ثم اكمل درا�شته العليا 
التاريخ بكلية  التاريخ اال�شالمي من ق�شم  فنال املاج�شتري يف 
االداب –جامعة بغداد وبعدها �شافر اىل م�رش واكمل الدكتوراه 
يف جامعة القاهرة .عمل يف ق�شم التاريخ بكلية الرتبية -ابن 
ر�شد -جامعة بغداد ل�شنوات وكان يدر�س مادة تاريخ املغرب 
ارمي�س  غامن  الدكتور  اال�شتاذ  تلميذه  ذكر  وقد   ، واالندل�س 
ا�شتثناء  دون  الطلبة  وك��ان  تالميذه  اح��د  ك��ان  ان��ه  العجيلي 
وطريقته  املرحوم  اال�شتاذ  تاأثري  ب�شبب  امل��ادة  تلك  يحبون 
كلية  اىل  ذلك  بعد  نقل   . املادة  تو�شيل  والوا�شحة يف  ال�شل�شة 

الرتبية للبنات ليتوىل رئا�شة ق�شم التاريخ فيها .
كان اال�شتاذ الدكتور تقي الدين الدوري اداريا متميزا، وقد كنت 
ا�شمع عنه كل خري عندما كان رئي�شا لق�شم التاريخ بكلية البنات 
–جامعة بغداد وكان زميله اال�شتاذ الدكتور عبد الرزاق مطلك 

الفهد يحدثني عنه فاأزداد حمبة واحرتاما له .
ق�شم  يف  العليا  درا�شتي  اكمل  كنت  عندما  بغداد  يف  زاملته 
وبينه  بيني  ون�شاأت   ، بغداد  –جامعة  االداب  بكلية  التاريخ 
ومو�شوعات  م�شاريع  بع�س  يف  معا  وعملنا  وثيقة  �شداقة 
�شقلية"   " عن  كتاباته  كانت  وقد  التاريخية  االع��الم  وزارة 
وتاريخ العرب فيها ويف املغرب العربي واالندل�س مثار اهتمام 

لر�شانتها ودقتها العلمية ومن موؤلفاته :
*�شقلية وعالقاتها بدول البحر املتو�شط من الفتح العربي حتى 

الغزو النورمندي .وقد طبع �شنة 1981
�شنة  االثري وابن خلكان وقد طبع  ابن  االندل�شي عند  *التاريخ 

1990
االكادميية  املجالت  يف  من�شورة  عديدة  وبحوث  درا�شات  له 
الن�رش.  تنتظر  خمطوطة  كتبا  لديه  ان  كما   . والعربية  العراقية 
وهو من اع�شاء جمعية املوؤرخني واالثاريني يف العراق، وع�شو 
من  العربي  املوؤرخ  و�شام  ويحمل  العرب  املوؤرخني  احتاد  يف 
االحتاد تقديرا جلهوده يف خدمة التاريخ اال�شالمي وقد ح�شل 
واملوؤمترات  الندوات  من  كثري  يف  �شارك   .  1986 �شنة  عليه 
الدرا�شات  طلبة  على  ا�رشف  .كما  بفعالية  التاريخية  العلمية 
اأجيال  –املاج�شتري والدكتوراه وتخرجت من حتت يديه  العليا 
العليا  اأو  االولية  الدرا�شات  م�شتوى  على  ذلك  كان  ان  واجيال 
موؤتة  جامعة  ومنها  العربية  اجلامعات  بع�س  يف  .در����س 
باململكة االردنية الها�شمية ويفخر طلبته هناك به وبتلمذتهم 

على يديه .
املعا�رشة  العراقية  التاريخية  املدر�شة  اىل  ينتمي  موؤرخ  كاأي 
كان من الذين يهتمون بتطبيق املنهجية التاريخية بكل �رشامة 
الن�شو�س  ويحاكم   ، اال�شلية  امل�شادر  اىل  بالرجوع  ويهتم   ،
اأوحد  راأي  او  واحدة  مدر�شة  عند  حتليله  يف  ،واليقف  ويحللها 
باأن  يردد  كان  ما  وكثريا  والنظريات.  الروؤى  بني  يجمع  وامنا 
باأن  ويرى  وروية  تاأن  بعد  ياأتي  االمور  على  احلكم  يف  قراره 
الفعل هو املعيار االوحد يف حتديد �شدق هوية االن�شان ولي�س 
كالمه ، وكان معروفا بكرهه لالنانية وعرف عنه حبه للنا�س ، 
و�شدقه ، وامانته، وتوا�شعه واحرتامه لغريه .لذلك اأحبه طلبته 

واأحرتمه زمالئه .
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ن�شمع ت�رشيحات ت�شدر من مكتب رئي�س الوزراء 
 2017 موازنة  يف  تعيينات  ال  باأنه  ووزائه 
لكن   ،2016 موازنة  يف  �شمعناه  نف�شه  وال�شيء 
فالتعيينات  ذلك متاما،  ي�شري عك�س  احلال  واقع 
كانت جتري على قدم و�شاق ومل يتوقف ال�شادة 
الوزراء عن ا�شدار اأوامرهم بتعني ذويهم واأع�شاء 
حزبهم، ولديَّ اأمثلة ال تعد وال حت�شى وال ميكن 
يف  فهم  اأخرى  دون  من  وزارة  ا�شتثني  اأن  يل 
ميزانية  ت�شمنته  اأخر  جميعا.واأمر  �شوى  الهوى 
ال�شهادات  حملة  من   5% بتعيني  يتعلق   2016
اأي من حملة  تعيني  يتم  الوزارات ومل  العليا يف 
بع�س  اأن  ذلك  من  واأنكى  ندر   ما  اإالأ  ال�شهادات 
الوزارات و�شعت هذه الفئة �شمن الفائ�شني على 
قراراً  الوزراء  رئي�س  اأ�شدر  اأيام  وقبل  مالكها، 
التعيينات  من   5% تخ�شي�س  مبوجبه  يق�شى 
التي تنتج من حركة املالك  ال�شحاب ال�شهادات 
امل�شهد  اأي�شا.و�شيتكرر  به  العمل  يتم  ومل  العليا 
اأنها  من  الرغم  على   2017 موازنة  يف  نف�شه 
للتعيينات  ا�شارة  اأية  فقراتها  يف  تت�شمن  ال 
ال�شدار  االأعذار  �شيجدون  ال�شاأن  اأ�شحاب  لكن 
اوامرهم الوزارية بتعيني بع�س اقاربهم وذويهم 
ومر�شحي اأحزابهم غري اآبهني بالن�شو�س الواردة 
من  ت�شدر  التي  القرارات  اأو  العامة  املوازنة  يف 
يدلل على �شعف  ذاته  بحد  الوزراء وهذا  جمل�س 

رئا�شة الوزراء.
كما �شيتكرر م�شهد التعيينات مدفوعة الثمن يف 
اورقة الوزارات، وقد ن�شمع من يقول اأنها جتري 
خلف ظهر الوزير يف حني اأن ال�شواهد ترجح اأنها 

جتري بعلمه ودرايته ورمبا بتوجيه منه.
من  حلها  ميكن  العراق  يف  التعيينات  ق�شية  اأن 
حركة  تن�شيط  االأول  اأثنني:  باأمرين  عناء  دون 
دعم  االأمر  هذا  يف  ويرتبط  البلد  يف  اال�شتثمار 
املنتوج املحلي وحمايته ودعم م�شاريع القطاع 
اخلا�س املنتجة ولي�س الوهمية كما يح�شل االآن.
التي  الت�رشيعات  بع�س  ا�شدار  الثاين  واالأمر 
تدعم هذا التوجه واأهمها قانون التقاعد املوحد 
دون  من  كافة  العمل  قطاعات  ي�شمل  الذي 
بني  احلقوق  يف  املوظفني  بني  ي�شاوي  ا�شتثناء 
القطاع  موظفي  عمل  تنظيم  مع  القطاعات  تلك 
اخلا�س ملنع ا�شحاب روؤ�س االموال من ا�شتغالل 

املوظفني.
الوظائف  طالبي  فاأن  هذا  مت  لو  بتقديري 
�شيعزفون عن التزاحم على الوظائف يف القطاع 

احلكومي.
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