
الدين اال�سالمي والذي يعني  اأكّد عليه  الذي  التعاي�ش  ان 
القبول  تعني  املختلف،  االآخر  مع  والتعاون  العي�ش 
بالتنوع واالختالف والعمل على اأ�سا�ش القواعد امل�سرتكة 
واالمة  البلد  م�سلحة  ذلك  وقبل  املتبادلة،  وامل�سالح 
اأن  على  الدين  وثيقة  اأكّدت  وقد  اأ�سا�سها.  على  والعمل 
الدين  يف  وامل�ساواة  العدل  ملبداأ  التج�سيد  هو  التعاي�ش 
لذا  والواجبات،  احلقوق  يف  �سواء  فالنا�ش  اال�سالمي 
كانت وثيقة الدين م�سدر يرجع اليه للنظر يف حل الكثري 
االخرى  وامل�ساكل  خا�ش  ب�سكل  التعاي�ش  اأزمات  من 
االجتاهات  اإن  عام.  ب�سكل  واالقت�سادية  ال�سيا�سية 
املتحركة لتغيري العامل اليوم هي تكنولوجيا االت�ساالت 
وتطور املعارف والعلوم التقنية اجلديدة، وهذه التغريات 
العامل  ي�سهدها  التي  الطارئة  وامل�ستجدات  املت�سارعة 
عما  والت�ساوؤالت،  اال�ستفهام  عالمات  من  كثريا  تثري 
�سيكون عليه م�ستقبل املجتمع االإن�ساين وم�سري العالقات 
النظر  اأن ن�ست�رشف امل�ستقبل يجب  اأردنا  واإذا  االإن�سانية، 
التي  االأ�سا�سية  والغرائز  والقوى  وغاياتنا  دوافعنا  اإىل 
لها  نتعر�ش  التي  التاأثريات  لكافة  باالإ�سافة  توجهنا، 
نتيجة حياتنا االجتماعية والثقافية والعقائدية. فمجال 
العوامل  اأهم  هو  اليوم  والتوا�سل  واالإعالم  تكنولوجيا 
ال�سعوب بحيث تتم عملية تكوين  التي تتحكم يف م�سري 
للمعتقدات  معمقة  برامج  خالل  من  الب�رش  عند  الراأي 
واالقت�سادية،  واالأخالقية  وال�سيا�سية  الدينية  واالأفكار 
وهذا  االجتماعية.  والقيم  والتقاليد  العادات  ذلك  مبا يف 
حرية  منح  ُبعد  عن  اجلديد  االت�سايل  ال�سبكي  التوجه 
واالأدبي  والعقائدي  الفكري  التعبري  يف  جداً  وا�سعة 
وال�سيا�سي واالجتماعي والفني، مما اأتاح فر�سة التوا�سل 
تفّعل  وبالتوا�سل  العاملي،  والعقائدي  والفكري  الثقايف 
ال�ساحة  داخل  املعريف  واالإطالع  االنفتاح  اآليات  قدرة 
الفكرية العاملية، فرتتقي و�سائل اختبار القدرات وتطوير 
االت�سال.  تكنولوجيا  ثورة  اأجيال  لدى  االإبداع  مهارات 
وتقوم الدرا�سة بتتبع مفهوم الت�سامح والتعاي�ش ال�سلمي، 
االت�سال  ال�سيما  تطورهما  يف  ت�ساهم  التي  والو�سائل 
والبيئة والو�سائل التعليمية واملواد واملناهج يف التعليم، 
ت�سمل  التي  االت�سال احلديثة  التطرق اىل و�سائل  كما مت 
الدولية  املعلومات  و�سبكة  واملرئية،  ال�سمعية  االذاعات 
دور  عن  ف�سال  واملجالت،  ال�سحف  ودور  االنرتنيت، 
الت�سامح والتعاي�ش  املوؤ�س�سات االعالمية يف ن�رش ثقافة 
بني  واحلوار  واملناق�سات  الربامج  خالل  من  ال�سلمي 
خيارات  التعددي  املنهج  ويتيح  املختلفة.  االطراف 
اإذا  معلوم  هو  وكما  ال�سيا�سي،  االأداء  لتح�سني  كثرية 
النجاح  ينعك�ش  حيث  �سواها،  ما  �سحَّ  ال�سيا�سة  ْت  �سحَّ
كاالقت�ساد  االأخرى،  املجاالت  على  غالبا  ال�سيا�سي 
ي�سمح بخيارات  فاإنه ال  التطرف،  اأما  وال�سحة،  والتعليم 

انت�سار  ب�سبب  عنيفا  اليوم  بات عاملا  ولهذا  العنف،  غري 
والدكتاتورية،  والتجهيل  كالع�سبية  التطرف،  م�سببات 
ولكن علينا اأن نعرتف باأن بوؤر العنف التي اأخذت تتكاثر 
على نحو خطري يف مناطق عديدة من العامل، يقف وراءها 
غياب االعتدال، وانت�سار الفكر املتطرف والكراهية. ومن 
االعتدال  �سمور  اأن  تبنّي  مراقبتها،  مت  التي  ال�سواهد 
تفتقر  التي  املتاأخرة  املجتمعات  يف  ويت�ساعد  ينمو 
نافذة  وعادات  قيم  حتكمها  التي  وتلك  والثقافة،  للوعي 
واأهدافهم  اليومي  النا�ش  �سلوك  من  جتعل  وموروثة، 
القريبة والبعيدة، خا�سعة للراأي والتخطيط املتطرف، مع 

املقابل،  الراأي  واحرتام  االعتدال  لثقافة  تام  �سبه  غياب 
االآخر، والتعاطي معه �سمن حدود  الفكر  واالنفتاح على 
التحاور االإن�ساين، لذا يحدث الهبوط املربمج للفكر ال�سليم 
اأن  على  توؤكد  واحلقيقة  التع�سب.  م�ساعفة  مقابل  يف 
على  اأحدهم  راأي  فر�ش  يعني  ال  املختلفني  بني  اجلدل 
االآخر، فيمكنك اأن ال تطبق اأفكار االآخرين ولكن ال ينبغي 
الذاتية،  باالآراء  القطعي  االإميان  نتيجة  ت�سادم  حدوث 
به،  االإميان  امل�ساد وحتمية  الفكر  يعني تطبيق  وهذا ال 
ليتم  واالأفكار،  التجارب  تتداخل  كي  اجلديد  معرفة  بل 
من  حت�سيلها  يتم  التي  للخربة  وفقا  االأخطاء  ت�سحيح 

وقد  ت�سادمها،  ولي�ش  احل�سارات  حوار  اأو  االآراء،  حوار 
جاء يف تعريف التطّرف، انه تعبري ي�ستعمل لو�سف اأفكار 
باأنها  التعبري  هذا  مطلقي  قبل  من  اإليها  ينظر  اأعمال  اأو 
التعبري  هذا  وي�ستعمل  االأفكار،  ناحية  من  مرّبرة  غري 
عن  بعيدة  تعترب  التي  ال�سيا�سية  االأيديولوجية  لو�سم 
ا�ستعمال  التعبري  يعني  وقد  للمجتمع  ال�سيا�سي  التوجه 
و�سائل غري مقبولة من املجتمع مثل التخريب اأو العنف، 
ما يت�سبب يف انت�سار وتوافد م�سالك عديد لت�سلل التطرف 
اىل العقول الرخوة اأي امل�ستعدة لقبول التطرف والتعاطي 

مع الكراهية كعن�رش تعامل مع االآخرين.

ال�سيا�سية، ت�سبب  ال�سيا�سي املنحرف للطبقة  ال�سلوك 
االإحلاد  ق�سية  بظهور  وال�سعب،  للوطن  كبرية  مبحن 
تهدد  وقد  م�ستقبال،  وخيمة  نتائجها  �ستكون  التي 
بناء مئات ال�سنني، فالق�سية اكرب من م�سالة اأزمات 
يف  ت�رشب  فهي  ع�سكرية،  اأو  �سيا�سية  اأو  اقت�سادية 
ال�سيا�سي  الفعل  اأنتجه  فما  املجتمع،  اأميان  عمق 
بنيان  داخل  عميق  �رشخ  يحدث  احلاكمة  للجماعة 
ال�سخ�سي  التكوين  داخل  بعمق  ويوؤثر  املجتمع، 
يحدث  اأن  اىل  رويدا،  رويدا  يزحف  وهو  لالإن�سان، 
ق�سية  معه  ي�سبح  خطري،  وفكري  قيمي  انقالب 
عند  اهتمام  جند  ال  اأن  والغريب  خطر،  يف  االأميان 
النخب وال ال�سا�سة لق�سية تهديد اأميان املجتمع، مما 

يدفعنا للخوف من م�ستقبل غام�ش ينتظرنا.
حفرة  يف  املجتمع  ي�سقط  اأن  هو  منه  نحذر  وما 
االإحلاد، الناجتة عن �سوء االأو�ساع، ولي�ش عن اعتقاد 

بفكر االإحلاد.
 علة االجتاه لالإحلاد

اهلل  على  غ�سب  اإعالن  مبثابة  االإحلاد  هنا  ياأتي 
جمتمعهم  بوؤ�ش  اىل  ينظرون  هوؤالء  باهلل،  والعياذ 
نتيجة التم�سك بالدين، باال�سافة النحطاط ال�سا�سة، 
خمزية  فاأفعالهم  للدين،  ممثلني  اأنهم  يدعون  الذين 
يتم دجمها بالدين، كحالة تواأمة بني الدين وال�سلطة 
مقارنة  حالة  يف  هوؤالء  اأمثال  اأن  وترى  املتدينة، 
وحكومتهم  املتدين  جمتمعهم  حال  بني  دائمة 
من  القريبة  الغربية  املجتمعات  وحال  املتدينة، 
اأ�سباب  احد  يرون  بل  امللحدة،  وحكوماتهم  االإحلاد 
االأف�سل  املثال  ويرونها  االإحلاد،  هو  الغرب  تطور 

والت�سامح  العدل  يتج�سد  فهناك  املتكاملة،  للحياة 
جمتمعنا  يف  اأما  لالإن�سانية،  واخلدمة  واالحرتام 
والقهر  الظلم  فيتج�سد  االإ�سالمية  ودولتنا  املتدين 
والتجاوز وعملية دائمة ل�سحق االإن�سان، فيكون هذا 

�سببا لالجتاه نحو االإحلاد.
اأنا�ش بوؤ�ساء   لكن من ينظر لهذا الكالم ال�سادر من 
اأو  ال�رشقية  اأوربا  لدول  ي�سريون  ال  املجتمع،  يف 
الو�سطى، التي نظمها اأق�ست الدين من حياتها، كدول 
اأوربا الغربية، لكنها تعاين نف�ش معاناتنا فقر وقهر 
وظلم وحكومات مت�سلطة، فهذه الفئة من النا�ش ت�سري 
فقط لدول غرب اأوربا، والتي بنت جمدها على دماء 
الفقرية، فاجلهل هنا وعدم االإحاطة بالفكرة،  الدول 

يجعل البع�ش ي�سري يف طريق االإحلاد.
خلل يف الفهم عرب فكرتني:

الفكرة االأوىل:  اأن الغرب يروج لفكرة خطرية وتنت�رش 
عرب االأعالم، وتتلقفها االأل�سن، لتتحول اىل �سبه يقني، 
حيث يعمد الغرب على نعت الدين باأقبح ال�سفات مثل 
مقولة ) الدين اأفيون ال�سعوب(، اأو التذكري بان العدل 
حتققت  االإن�سانية  والرفاهية  فقط،  دولهم  يف  حتقق 
�سلبي  انعكا�ش  للفكرة  فت�سبح  امللحدين،  حكم  يف 
بالدين،  لنا  يجري  ما  كل  يربط  حيث  واقعنا،  على 
الدين،  �سبب  والف�ساد  الدين،  �سببها  احلقوق  ف�سياع 
فردو�ش  يريد  ومن  الدين،  �سببها  الدولة  وفو�سى 
احلياة، عليه اأن يق�سي الدين، كما اأق�ساه الغرب من 

حياتهم.
الفكرة الثانية: وهي نتاج اجلهل، حيث يعمد الناقمني 
على الو�سع، بعملية ربط بني الدين واملدعني حلالة 
قبيل  رذائل،من  من  ال�سا�سة  يفعله  فما  التدين، 
الأموال  هدر  وعمليات  والنفاق  وال�سذوذ  ال�سو�سية 

البلد والت�رشيعات الظاملة، كل هذا يتم ل�سقه بالدين، 
مع اأن الدين بريء من اأفعال هوؤالء، وهنالك ت�سجيع 
الطعن  يهمه  خام�ش  طابور  قبل  من  اأفكار  لهكذا 
فانظر  ودينها،  عقيدتها  يف  االأمة  وت�سكيك  بالدين، 
الوطن  بحق  ال�سا�سة  ارتكبها  التي  اجلرمية  حلجم 

وال�سعب والدين.
وعرب هذين املحورين مت تزييف احلقيقة، حيث اأ�سبح 
الدين متهما، بعد اأن مت اال�ستدالل على زيف االأديان 
يح�سل،  تنظري  اف�سد  يف  اجتماعية،  ب�سلوكيات 

ليقرتب املجتمع من منزلق االإحلاد االجتماعي.
�رشورة التعجيل باحلل

االأهم اأالن اأن يح�سل اهتمام بالق�سية قبل اأن تتو�سع 
وت�سبح حالة عامة، وبعد االهتمام يتم و�سع خطط 

عملية حلل الق�سية، ويكون احلل عرب:
تنفع  حقيقية  باإ�سالحات  احلكومة  ت�رشع  اأن  اأوال: 
تنظيم  وعملية  باخلدمات،  االهتمام  مثل  املواطن 
لل�سوق، والبحث عن حلول �رشيعة حلل م�سكلة ال�سكن، 
باال�سافة  البطالة،  تقلي�ش  نحو  بقوة  واالجتاه 

للت�سجيع على الزواج.
ثانيا: اأن ت�سن القنوات االإعالمية العراقية حملة �سد 
االأفكار التي تتهم الدين، وتو�سح الفارق بني الدين 

وبع�ش ال�سا�سة املتلب�سني بثوب الدين.
ثالثا: االإف�ساح عن حقيقة الفردو�ش الغربي، من اأن 
لي�ش كل الدول التي ابتعدت عن الدين غنية ومرفهة، 
اأ�سيا  دماء  ح�ساب  على  قامت  الغربية  النه�سة  وان 

واأفريقيا، فلي�ش الغرب مالئكة.
رابعا: العدل واالحرتام ميكن اأن يتحقق عندما يطبق 
اأن  احلاكمة،  اجلماعة  بيد  وهذا  العقوبات،  قانون 

اأرادت اخلري للعراقيني.

بطر�ش جربائيل يو�سف عواد واملعروف باالأب اأن�ستا�ش الكرملي 
�سفر   13  -  1866 اأغ�سط�ش  1283هـ=5  االأول  ربيع   22(
1366 هـ=7 يناير 1947( رجل دين م�سيحي، ولغوي، عراقي 
العربية.  اللغة  عن  جديدة  واأبحاثًا  مهمة  كتبًا  و�سع  لبناين. 
قبوله  العربية خطئًا ال ميكن  اللغة  كان يرى يف اخلروج على 
جملتني  واأ�سدر  التعريب،  عملية  يف  و�ساهم  فيه.  الت�ساهل  اأو 
عام  يف  اأ�سدرها  التي  العرب  لغة  جملة  ومتيزت  وجــريــدة. 
املوؤلفني  اأبرز  ومن  والتاريخية،  االأدبية  باأبحاثها  1911م، 
واالأ�ستاذ  جواد،  م�سطفى  االأ�ستاذ  فيها  كتبوا  الذين  والكتاب 
الدين  وهبة  عبادة،  احلميد  عبد  واملوؤرخ  االأثري،  بهجة  حممد 
مفكري  من  وغريهم  غنيمة،  اهلل  رزق  ويو�سف  ال�سهر�ستاين، 
اللغوي  للت�سحيح  يدعو  كان  الفرتة.  تلك  يف  بغداد  ومثقفي 
واحلفاظ على اللغة العربية. واألف معجمًا �سماُه امل�ساعد يقول 
وجدنا  الفهم،  حق  العربية  نفهم  اأخذنا  »منذ  تاأليفه:  �سبب  عن 
فيما كنا نطالع فيه من كتب االأقدمني واملولدين واملعا�رشين 
األفاظا جمة ومناحي متعددة، ال اأثر لها يف دواوين اللغة. ولهذا 
ال�سلف نق�سا بينا، فاأخذنا منذ ذلك احلني  راأينا يف م�سنفات 
الكتاب خمطوطًا �سنوات طويلة  الثغرة«، وقد ظل هذا  ب�سد تلك 
1392 هـ/1972م  اإال يف عام  النور  بعد وفاة موؤلفه، ومل ير 
حيث �سدر املجلد االأول منه. وكان له جمل�ش يعقده للمناق�سة 
االآبــاء  ديــر  يف  اجلمعة  جمل�ش  ي�سمى  جمل�سه  وكــان  ــوار  واحل
عليه  يــرتدد  وكــان  ببغداد،  الغزل  �سوق  حملة  يف  الكرمليني 
اختالف  على  البلد  واأعيان  وعلمائها  العربية  اللغة  اأ�ساطني 
وهو  احلنفي.  جالل  ال�سيخ  املجل�ش  رواد  ومن  ونحلهم،  مللهم 
عواد  يو�سف  جربائيل  يدعي  فاأبوه  بغدادية  واأم  لبناين  الب 
1850م  �سنة  بغداد  نحو  ولده يف  قدم  لبنان،  قرى  اإحدى  من 
واأقام بها، وتزوج من فتاة بغدادية ت�سمى مرمي، واجنب منها 
ذالك  بعد  عرف  الذي  بطر�ش  وكان  بنات،  واىبع  بنني  خم�سة 
اأن�ستا�ش ماري الكرملي الرابع بني اأوالده تلقي الكراملي تعليمه 
درا�سته  اأمت  ان  وبعد  الكرمليني،  االآبــاء  مدر�سة  يف  االبتدائي 
�سنة  فيها  وتخرج  الكاثوليكي،  االتفاق  مدر�سة  اىل  انتقل  بها 
االأوىل، وكان  1882م وبداأ حياته معلمًا للعربية يف مدر�سته 
هذا  يف  وهو  ين�رش  واخذ  عمره،  من  ع�رشة  ال�ساد�سة  يف  اآنــذاك 
املعروفة  ال�سحف  من  العديد  يف  لغوية  مقاالت  الغ�ش  العمر 
اأكمل  وملا  وال�سياء.  والب�سري  مثل:اجلوائب  الوقت  ذالــك  يف 
مدر�سا  وعمل  بريوت،  اىل  1886م  �سنة  بغداد  غادر  الع�رشين 
يف  درا�سته  اأكمل  نف�سه  الوقت  وف�ش  الي�سوعيني،  االآباء  بكلية 
تعلم العربية والالتينية واليونانية، واأتقن الفرن�سية، ومل يكتف 
االأب ان�ستان�ش ماري الكرملي بهذا القدر من الدرا�سة بل �سافر 
اىل بلجيكا، ثم عاد اىل العراق ليتوىل مدر�سة االآباء الكرمليني. 
يزال معظمها خمطوطًا  الكتب ال  هائال من  الكرملي عدداً  ترك 
االأقدمني،  اللغويني  اأغالط  املطبوعة:  كتبه  اأهم  ومن  يطبع،  مل 
العربية  اللغة  )ن�سوء  وكتاب  1932م،  �سنة  بغداد  يف  ون�رش 
والنقود  1938م،  �سنة  القاهرة  ون�رش يف  واكتهالها(،  ومنوها 
العربية وعلم النميات، ون�رش يف القاهرة �سنة 1939م، وحقق 
عددا من الكتب، يف مقدمتها: معجم العني للخليل بن اأحمد، لكنه 
مل يكمله ب�سبب ظروف احلرب العاملية االأوىل، ونخب الذخائر 
يف اأحوال اجلواهر البن االأكفاين، واالإكليل للهمداين. باالإ�سافة 
عام  اأ�س�سها  التي  العرب  لغة  جملة  يف  ومقاالته  موؤلفاته  اإىل 
1329هـ/ 1911م، وخّلف فيها ما يزيد على اأكرث من 1300 

مقالة متثل جزءا كبريا من اإنتاجه.

وسائل االتصال وثقافة التسامح ودورها في التعايش السلمي
د. حنان عباس خيرالله

بغداد ــ  اسعد عبدالله عبدعلي

يوم 2017/3/21 كان هنالك لقاء حول مو�سوع 
املفو�سني  جمل�ش  يف  الق�ساة  وتعيني  االنتخابات 
الد�ستور  وقلنا ان اال�سوب هو االعتماد على احكام 
رجعنا  واذا  عدمه  من  الق�ساة  تعيني  يف  والقانون 
يوجد  ال  انه  وجدنا  فاننا  والقانون  الد�ستور  اىل 
يف  املفو�سني  جمل�ش  ت�سكيل  من  مانع  هنالك 
مفو�سية االنتخابات يف املادة )102( ان مفو�سية 
االنتخابات هيئة م�ستقلة دون ان يحدد اي �سيء اخر 
ب�ساأن املفو�سية بل ترك ذلك للقانون الذي �سيتوىل 
�رشوط  فيها  مبا  باملفو�سية  اخلا�سة  االمور  تنظيم 
من ي�سغل من�سب ع�سو جمل�ش مفو�سية االنتخابات 
هو  حاليا  والنافذ  االمور  هذه  نظم  الذي  والقانون 
املفو�سية  قانون   2007 ل�سنة   )11( رقم  القانون 
�رشوط  حدد  الذي  لالنتخابات  امل�ستقلة  العليا 
املادة  يف  املفو�سني  جمل�ش  يف  تعيينه  يتم  من 
العراقية  اجلن�سية  هي  ال�رشوط  وهذه  منه  الثالثة 
ان  بالقانون  االوىل  )وكان  العراق  يف  واالقامة 
ي�ستخدم م�سطلح ال�سكن ولي�ش م�سطلح االقامة الن 
االقامة تكون لالجنبي ولي�ش للعراقي كذلك ا�سرتط 
االداري  العمل  جمال  يف  واخلربة  الكفاءة  القانون 
ال�سمول  وعدم  ال�سيا�سية  الناحية  من  واال�ستقاللية 
بقانون امل�ساءلة والعدالة وعدم احلكم بجرمية خملة 
ال�رشوط جميعا تتوفر يف كل قا�ش  بال�رشف وهذه 
قبل توفرها يف اي �سخ�ش اخر ال بل انها متوفرة يف 
والقوانني  الق�سائي  التنظيم  لقانون  طبقا  القا�سي 
الق�سائية االخرى فهي متوفرة يف القا�سي اكرث ما 
تتوفر يف اي �سخ�ش اخر ال �سيما وان الق�ساة منعوا 
من العمل ال�سيا�سي قانونا اما ما يقوله البع�ش بان 
ال�سلطان  بني  الف�سل  مبداأ  يخالف  الق�ساة  تعيني 
القا�سي عندما يعمل يف  فان ذلك غري متحقق الن 
املفو�سية ال يعمل قا�سيا وامنا يعمل ع�سو جمل�ش 
مفو�سية اي ع�سو جمل�ش ادارة مفو�سية االنتخابات 
كما انه ال ي�سدر احكاما او قرارات ق�سائية وال تعترب 
يكون  لكي  حمكمة  املفو�سني  جمل�ش  او  املفو�سية 
الذين  فالق�ساة  متحققا  ال�سلطات  بني  الف�سل  مبداأ 
ي�سغلون من�سب ع�سو مفو�سية يتخلون عن �سفتهم 
اداريا  الق�سائي ويبا�رشون عمال  الق�سائية وعملهم 
وعمال انتخابيا ال �سيما وان قراراتهم تخ�سع للطعن 
الحكام  طبقا  لالنتخابات  الق�سائية  الهيئة  امام 
املادة الثامنة من قانون املفو�سية رقم )11( ل�سنة 
الق�ساة �سيكون يف هيئة  2007 يوؤكد ذلك ان عمل 
فيها  يطبق  بطبيعتها  الهيئة  ان  يعني  مبا  م�ستقلة 
التي منحها  لال�ستقاللية  ال�سلطات  الف�سل بني  مبداأ 

الد�ستور لها .

مبدعون
من العراق االلحاد والمخاطر االجتماعية وكيفية تداركها

أنستاس الكرملي

تعيين قاضي في 
مفوضية االنتخابات

 طارق حرب 

أقالم حرة

الدوائر  بع�ش  يف  اليومية  االأجور  موظفي  من  عدد  �سكا 
تثبيتهم  طلبات  اىل  احلكومية  الوزارات  اإهمال  الر�سمية، 
م�سوؤويل  اغلب  اأن  اىل  اأ�ساروا  وفيما  الدائم،  املالك  على 
املوؤ�س�سات ال ي�سعون معايري خا�سة بالتعيينات وغالبا 
اأكدت  ال�سيا�سي،  واالنتماء  املح�سوبية  تتم عن طريق  ما 
اأعداد  عن  بيانات  قاعده  متتلك  ال  اأنها  التخطيط  وزارة 
االأُجراء اليوميني مقارنة باأعداد املوظفني. وتقول زينب 
كاظم كما ف�سلت ان تطلق على نف�سها وهي تعمل ب�سفة 
الزراعة:  لوزارة  التابعة  الدوائر  احدى  يف  يومية  اأجور 
علم  ق�سم  االآداب  كلية  من  تخرجي  من  الرغم  "على 
وبعد  اخت�سا�سي  مبجال  وظيفة  اأي  اجد  مل  االجتماع 
ان بقيت عاطلة عن العمل ل�سنوات بعد تخرجي مل اأتردد 
يف اأن اأتعني باأجور يومية يف هذه الدائرة ويكون عملي 
الكتب  وا�ستقبال  اإر�سال  يف  االإنرتنت  على  خمت�رش  فقط 
حتويلي  يتم  ان  انتظر  4�سنوات  منذ  انا  وها  الر�سمية، 
اليومية  االأجور  "موظفي  ان   ، اىل عقد".واأو�سحت كاظم 
اإجازة  حتى  وال  ظرف  اأي  حتت  اإجازة  اخذ  لهم  يحق  ال 
زمنية، ومع هذا عندما ي�ستمر املوظف ل�سنوات يف العمل 
عندما تاأتي درجات وظيفية ي�سدم بعدم وجود ا�سمه من 
�سمن قوائم التعينات".اما خ�سري �سيف احد العاملني يف 
وزارة املوارد املائية فقال "م�سى اكرث من خم�ش ا�سهر 
اي  لدينا  ولي�ش  مايل  خم�س�ش  او  راتب  اي  نت�سلم  ومل 
يعتمد  منا  وكل  الراهن  الوقت  باأي تخ�سي�سات يف  امل 
عدم  حالة  ويف  عائلته  الإعالة  اليومية  الف   12 او   10
ح�سورنا وبحثنا عن عمل ي�سد حاجة عوائلنا وعلى الرغم 
من عدم وجود رواتب اال انه يتم ا�ستقطاع هذا اليوم من 
رواتبنا".ولفت �سيف: "خالل فرته وجودي كاأجري يومي 
معينة  وباأ�سماء  وظيفية  درجات  مرة  من  الأكرث  جاءت 
ملوظفي اأجور يعملون منذ �سنوات اال انه مت تغري االأ�سماء 
على  مي�سي  مل  عنهم  بدالء  وتعني  الوزارة  من  ال�سادرة 
و  املح�سوبيات  �سمن  يدخل  ذلك  وكل  ا�سهر  وجودهم 
"االأجور   ، يحيى  �ساره  املوظفة  واأفادت  الر�ساوى".هذا 
اليومية يف الدوائر ت�سم خريجني من كل االخت�سا�سات 
يتوفر  مل  ممن  كافه  املعاهد  وخريجي  واالأدب  كالعلوم 
البطالة ل�سنوات فلم يجدوا  لديهم فر�سه عمل واأرهقتهم 
داعية  الدولة"،  دوائر  يتواجدوا يف  لكي  ال�سبيل  هذا  غري 
ال�سهادات  الأ�سحاب  التعيينات  يف  "االأولوية  و�سع  اىل 
باالإ�سافة اىل �سنوات اخلدمة، ولكن ب�سبب تاأخر املوازنة 
ينتهى  ورمبا  بالتعيني  لدينا  امل  فال  التق�سف  وخطط 
من  الرغم  "على  يحيى:  ب�ساطة".واأ�سافت  بكل  عملنا 
كوننا اجتهدنا وح�سلنا على �سهاداتنا اجلامعية ونعمل 
موظفي  اغلب  تعامل  ان  اال  كاملوظفني  واإتقان  بتفان 
اليومية  االأجور  موظفي  مع  يتعاملون  الدائم  املالك 
معاملة ادنى النهم معر�سني الإنهاء اخلدمات يف اي وقت 

او النهم غري م�سمولني مبخ�س�سات املالك او العقد "

موظفو األجور اليومية يشكون 
تأخر رواتبهم منذ 5 أشهر

المواطن و المسؤول
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