
"ال�ص��باب الع�صامي" م�صطلح بات ينقر�ض اليوم يف ظل 
التطور ال��ذي طراأ على احلي��اة واأن�ص��غال الأجيال اجلديدة 
باأهتمام��ات اأخ��رى غ��ر تكوين النف���ض وتاأ�ص��ي�ض قاعدة 
�ص��لبة ي�صتند عليها يف امل�ص��تقبل . كذلك لأختالف طريقة 
الرتبية وحت�ص��ن الو�صع املعي�صي قيا�ص��ا بو�صع الأجيال 
ال�ص��ابقة التي عانت �ص��ظف العي�ض واجتهدت طويال لتنعم 
بحياة كرمية .. فهل ما تزال هذه النزعة موجودة اىل اليوم 

يف هذا اجليل ؟
ب�ص��كٍل ع��ام جبل الإن�ص��ان على ح��ب النج��اح والتميز يف 
جمي��ع اأم��وره احلياتي��ة، ولك��ن القليل من ي�ص��تطيع �ص��ق 
طريقه يف احلياة بع�ص��امية دون النظر اإىل بدايات الف�ص��ل 
التي حتيط به، فكل فر�صة للف�صل تعطيه دافعًا وحافزاً على 

ال�صتمرار واملثابرة من اأجل الو�صول اإىل ما يطمح اليه.
وتزخ��ر جمتمعن��ا بوج��ود كوكبة م��ن الع�ص��امين الذين 
اأبه��روا م��ن حوله��م بنجاحاتهم رغ��م وجوده��م يف زمن 
�ص��ظف العي�ض التي �ص��هدتها البالد لكن جيل اليوم بف�ص��ل 
املعرفة والعلم والتقدم وو�ص��ائل الت�صال احلديثة اخت�رص 
الوقت والزمن ليلحق بركب الع�صامين اجلدد بوقت ق�صر 
وب��دا على اأغلبهم ال��راء ال�رصيع دون حرمان اأنف�ص��هم من 
اأغل��ب حاجاته��م الأ�صا�ص��ية ب��ل اأخ��ذوا حقهم م��ن الراحة 

والرتفيه مبا يكفي.
  الع�صامية

كل من ي�ص��ق طريقه يف احلياة ويبداأ من ال�صفر يطلق عليه 

ا�ص��م ع�صامي، وعند �صبب الت�ص��مية جند اأن ال�صبب يف ذلك 
ن�ص��بة اىل ع�ص��ام بن �ص��هرب اجلرمي حاج��ب النعمان بن 
املنذر الذي اأ�ص��بح مل��كا لعلو همته وح�ص��ن تدبره وقوة 
عقل��ه بعدم��ا كان جم��رد حاجب، حي��ث قال في��ه النابغة 

الذبياين
نف�ض ع�صام �صّودت ع�صاما

وعلمته الكر والإقداما
و�صّرته ملكا هماما

حتى عال وجاوز الأقواما
والع�ص��اميون هم ب�رص مث��ل غرهم ولك��ن مييزهم العديد 
من ال�ص��فات وال�ص��مات التي تك��ون بارزة فيه��م اأكر من 
غره��م ومن اأهمه��ا القدرة على �ص��نع ال��ذات، والعتماد 
عل��ى النف���ض، والروؤية وحتدي��د الأهداف، والق��درة العالية 
يف الإب��داع واحلل��ول الإبداعي��ة، واملب��ادرة واملخاط��رة 
ي�صاحبها م�صتوى عاٍل من الطموح، واأخراً التفاوؤل وعدم 
الياأ���ض والقنوط، فاإذا اجتمعت هذه ال�ص��فات يف �ص��خ�ض 
كانت كفيلة باأن جتعل منه ع�ص��اميًا ناجحًا لي�صق طريقه 

يف احلياة بكل ي�رص و�صهوله ويحقق اأحالمه وطموحاته.
الكفاح

يف الوقت الذي كان فيه النا�ض يعانون من �ص��ظف العي�ض 
وقل��ة ذات اليد يف فرتة الت�ص��عينيات على وجه التحديد اإل 
اأن هناك ع�صاميون برزوا يف ذلك الزمن وا�صتطاعوا باجلد 
واملثابرة من الو�صول اإىل ما و�صلوا اإليه اليوم من حتقيق 

ث��روات هائلة اأو مرك��ز مرموق يف املجتمع، فرغم اأن حال 
املجتمع واحد يف الظروف املحيطة به اإل اأن هناك العديد 
من اأ�ص��حاب النجابة والع�ص��امية ا�صتطاعوا قهر الظروف 
وتطويعه��ا ك��ي يتفوقون عل��ى اأقرانهم مب��ا ميتلكونه من 
�ص��فات �ص��اعدتهم على ذلك، فربز العديد من التجار الذين 
كون��وا ثروات هائلة بعد �ص��نن كفاح و�ص��رب، لكن لو كان 
حتقي��ق الراء والو�ص��ول اإىل املجد بالتع��ب واجلهد البدين 
املتوا�ص��ل ل�ص��تحق ذلك بج��دارة الطبق��ة الكادح��ة التي 
تعم��ل من اأول النه��ار اإىل اآخره يف كثر م��ن املهن، ولكن 
ي��ربز عن�رص مهم وهو ا�ص��تخدام العقل يف تنمية املهارات 
والبت��كار والتفك��ر املتوا�ص��ل لتطوير العم��ل اإىل جانب 
املجه��ود الب��دين، وقب��ل ذل��ك كله ل ب��د من تواف��ر عن�رص 
املغام��رة لدخ��ول غمار مع��ن من العمل كالتج��ارة مثاًل، 
اإ�ص��افة اإىل امتالك ال�صخ�ض الع�صامي العديد من ال�صفات 
ال�صخ�ص��ية كال�ص��رب والعزمي��ة والإ���رصار واملثابرة على 
العم��ل، ومن اأجل ذلك فالع�ص��امي ي�ص��حي بجل وقته من 
اأج��ل اإجناح عمله ومتابعته، فرتاه يبتعد جمرباً عن الراحة 
ولق��اء الأ�ص��دقاء اأو ح�ص��ور املنا�ص��بات الجتماعي��ة بل 
وي�ص��حي براحة ج�ص��ده اإذ ل ياأخذ كفايته من النوم لأجل 
ا�ص��تمرار العمل املثمر، وميني نف�صه بالكثر من الراحة اإذا 
تق��دم ب��ه العمر وحقق ما كان ي�ص��بوا اليه من توفر دخل 

كبر يجعله من كبار التجار.
ق��د ي��دور يف خلد بع�ض �ص��باب اليوم باأنه ق��د انتهى زمن 
الع�ص��امية حيث يظن ب��اأن كل الفر�ض الت��ي كانت مهياأة 
جلي��ل الأم�ض ق��د انتهت اليوم وباأن املجال �ص��ار �ص��عبًا 
للغاي��ة، ولك��ن العك�ض �ص��حيح فلكل زمن كم��ا يقال دولة 
ورجال حيث يزخر تاريخنا املعا�رص بالكثر من النماذج 
الت��ي ا�ص��تطاعت رغ��م كل العوائق وبالع�ص��امية اأن ت�ص��ق 
طريقها يف احلياة باجلد واملثابرة حتى و�صلت اىل مراكز 
مرموق��ة يف وقت ق�ص��ر رمبا يك��ون اأق�رص م��ن وقت من 
م�ص��ى يف جيل الأم�ض بف�ص��ل ع�رص التقنية الذي نعي�ص��ه، 
عن��د احلدي��ث عن الع�ص��امين الذي��ن برزوا على م�ص��توى 
دوله��م وعلى م�ص��توى العامل ف��اإن من املنا�ص��ب اأن نطرح 
�صخ�صن ا�صتهرا على م�صتوى العامل اأحدهما كان من كبار 
ال�ص��ن والآخر من �ص��غار ال�ص��ن لنربهن على اأن الع�صامية 
لي�ص��ت حم��ددة بعم��ر مع��ن واأن م��ن كان لدي��ه الإ�رصار 
والتحدي ي�صل اىل ما ي�صبوا اليه مهما تقدم به العمر مثل 
)�ص��اندرز( الذي مل يحالفه النجاح ال بعد ال�صتن، فقد ولد 
�صاندرز يف 1890 ووالده عامل فى منجم فحم، توفى والد 
�ص��اندرز وهو عمره 6 �صنوات وا�صطرت الأم للنزول للعمل 
لكي ت�ص��تطيع ال���رصف على املنزل كان �ص��اندرز الكبر و 
مل يج��د مفر هو اي�ص��ًا من العناية بالبي��ت واأخوته وتقدمي 
الطعام لهم ويف �ص��ن ال�صابعة اأتقن طهي عدة اأطباق �صهية 
ومنه��ا الدج��اج املقلي وعمل اأي�ص��ا اأكر م��ن مهنة حتى 
تزوج��ت والدت��ه ودخل هو اجلي�ض وهو ف��ى عمر 16 عامًا 
وعم��ل اأكر من وظيفة، اأنهى هارلند دافيد �ص��اندرز الرجل 
العجوز امل�ص��هور ذو ال�صعر الأبي�ض الذي ترمز �صورته اإىل 
اأ�ص��هر حمالت الدجاج املقلي كنتاكى، ب��دء م�رصوعه وهو 

يف الأربع��ن م��ن عمره حيث كان يق��ف يف حمطة القطار 
ويبيع للم�ص��افرين دجاجه املقلي اللذيذ، ا�ص��تمر 9 �صنوات 
اأتق��ن فيها �ص��اندرز اخللط��ة ال�رصية املوج��ودة حاليا يف 
مطاع��م كنتاك��ى الت��ي تتكون م��ن 11 نوعا م��ن التوابل، 
ويف عام��ه ال��� 45 اأنع��م عليه حمافظ ولي��ة كنتاكى لقب 
الكولوني��ل ملهارته يف طهي الدجاج املقلي ولكن بعد ذلك 
مت تغر م�صار القطار فاأ�صبح املكان ل يجذب املارين مثل 
قب��ل وتكاثرت الدي��ون عليه مما جعله يبيع عربته لي�ص��دد 
الديون وال�رصائ��ب، وعاد لبيته ينتظر التاأمن الجتماعي 
ليعي���ض من��ه ولكن��ه اأدرك ان��ه ل ي��زال يف 65 م��ن عمره 
وميكن��ه العمل جم��ددا، فبداأ بط��رح الفكرة عل��ى املطاعم، 
اللذي��ذ قب��ول م��ن جمي��ع امل�ص��تثمرين  ولق��ى دجاج��ه 
اأ�ص��حاب املطاع��م، و بع��د 12 عاما اأ�ص��بح هن��اك 600 
حم��ل يبيع��ون دج��اج الكونونيل �ص��اندرز، وعند �ص��ن 77 
ق��رر بيع كل ممتلكاته مل�ص��تثمرين مقاب��ل 2 مليون دولر 
عام 1964 ويف عام 1966 اأ�ص��بحت �رصكة م�صاهمة يف 
البور�ص��ة ويف عام 1971 بيعت م��ره اأخرى مقابل 275 
ملي��ون دولر، ويف 1986 ا�ص��رتتها �رصكة بيب�ص��ى مقابل 
840 ميلون دولر، ويف عامه ال� 90 قرر قطع )�ص��اندر( 
250 األف ميل لزيارة جميع فروع كنتاكي املوجودة يف 
اأك��ر من مائة دولة وت�ص��م اأكر من 33 األ��ف عامل، واأما 
اأ�ص��غر ع�ص��امي يف الع�رص احلديث فهو )مايكل( موؤ�ص���ض 
�رصكة دل الذي بداأ العمل فى ال� 13 من عمره متخذاً منزل 

والدي��ه كمقر لن�ص��اطه الذي هو جم��ع الطوابع والذي جمع 
من خالل��ه ربحًا 2000 دولر ويف عام��ه ال�15 قام بفك 
جه��ازه اإىل قطع �ص��غرة واأعاد جتميعه م��رة اأخرى، ويف 
عام��ه ال� 16 اح��رتف بيع ا�ص��رتاكات اجلرائ��د وعمل ذلك 
معتمداً على املتزوج��ن حديثا وجمع ما يقرب من ال� 18 
األ��ف دولر فتمكن م�ض �رصاء اأول �ص��يارة بي اإم دبليو وهو 
يف �ص��ن ال� 18 وبدء �رصكته النا�ص��ئة ع��ن طريق مبلغ من 
املال ح�ص��ل عليه من جدية وا�ص��تهدف مايكل يف البداية 
اأ�صدقاء اجلامعة الذين يحلمون بامتالك حا�صوب يتنا�صب 
مع اإمكانيتهم املادية وكان مايكل �ص��احب مبداأ اإن البيع 
املبا�رص مفيد للبائع لأنه يعرف ال�صوق ومتطلبات العمالء 
ويف 1985 متكن��ت �رصكته من اإطالق اأول حا�ص��ب خا�ض 
بها و�صمها تربو بي �صي وكان معالج اأنتل ب�رصعة 8 ميجا 
ورك��زت الدعاي��ة عل��ى املج��الت التقنية والبي��ع املبا�رص 
ومتي��ز هذا املنت��ج عن غ��ره باملرونة ع��ن طريق جتميع 
الأجهزة ح�ص��ب مطالبات العمي��ل عن طريق اأكر من خيار 
مط��روح مم��ا اأدى اإىل توف��ر الكثر من املال لكي ي�ص��بح 
م��ن اأرخ���ض الأجه��زة املوج��ودة يف وقته وكان��ت �رصكة 
)ب��ى �ص��يز( املح��دودة اأول �رصكة تنجح يف ه��ذا النوع من 
البيع، ويف عام 1987 كان عائد ال�رصكة 6 مالين دولر 
 )Dell( ويف 1988 غ��ر مايكل ا�ص��م ال�رصك��ة اإىل �رصكة
املعروفة لنا الآن، ويف عام 1992 و�صعت جملة فورت�صن 
�رصك��ة دل يف اأك��رب 500 �رصكة حوا�ص��ب وف��ى 1996 مت 

فت��ح املتج��ر الإلك��رتوين والبيع عن طري��ق النرتنت ويف 
 Compaq ( 1999 تخطت �رصكة دّل غرميها التقليدي
( يف املبيعات والت�ص��نيف العاملي ويف عام 2003 وافق 
م�ص��اهمي �رصكة دل يف تغر ال�ص��م ليتمكن��وا من الدخول 
يف جم��الت اأخرى غر احلوا�ص��ب ويف ع��ام 2004 بداأت 
واحلوا�ص��ب  امل�ص��طحة  ال�صا�ص��ات  جم��ال  دخ��ول  يف  دل 
والكام��رات وم�ص��غالت املو�ص��يقى، اأما حملي��ًا فقد برزت 
العدي��د من الأ�ص��ماء الت��ي اأو�ص��لتها الع�ص��امية اإىل عامل 
ال�ص��هرة وامل��ال مب��ا قدموه م��ن كف��اح وت�ص��حية وجهد 
حيث بداأو من ال�ص��فر ومنهم على �ص��بيل املثال ل احل�رص 
�ص��الح الراجح��ي، �ص��ليمان العليان، حممد ب��ن عو�ض بن 
لدن، �ص��امل اأحمد بن حمفوظ، �ص��الح كام��ل، عبداللطيف 
جمي��ل، حم��د عب��د اهلل الزام��ل واإخوان��ه، رفي��ق احلريري، 
ولأهمي��ة احلديث عن حياة هوؤلء الع�ص��امين فقد اعتنت 
بهم العديد من و�ص��ائل العالم ومن اأهمها التلفزيون ومن 
اأجنح الربامج التي تقدمها القنوات الف�ص��ائية هو برنامج 
) �ص��ناع الروة ( والذي يقدم كل ثالثاء على قناة روتانا 
خليجي��ة، ولي�ض اأمر الع�ص��امية اأي�ص��ًا مقت�رصاً على جمع 
املال بل على فقد تكون الع�صامية اأي�صًا لتحقيق رغبة يف 
تب��وء مركز اجتماعي اأو جناح يف حتقيق غاية والو�ص��ول 
اإىل مرك��ز مرم��وق مثل ما يح�ص��ل م��ن طلبة العل��م الذين 
�ص��قوا طريقهم بع�ص��امية يف طل��ب العلم و�ص��هروا الليايل 

وتغربوا عن بلدانهم من اأجل حتقيق هذه الغاية .

 
وهو مل��ف كامل حمله ثقيل م��ن الوراق الثبوتية 
و�ص��حة ال�ص��دور وعدد من الدلة  التي حتاول اأن 
تثبت فيه��ا  اأن زوجها ا�صت�ص��هد يف عملية اغتيال 
�ص��بقها كم هائل م��ن التهديدات، رقي��ة ردت على 
والدتها" ان زوجي ا�صت�ص��هد وحقوقه ك�صهيد  يجب 
ان تت�ص��اوى مع حقوق ال�ص��هداء كون��ه فقد حياته 

على يد جمموعة ارهابية م�صلحة."
 قتل غدرا 

ق��ال فا�ص��ل ك��رمي اخ ل�ص��هيد قتل غ��درا يف العام 
قتل��ة  ي��د  عل��ى  غ��درا  اخ��ي  " ا�صت�ص��هد   :2005
جمرم��ن تابع��ن جله��ة ارهابية، باإط��الق ناري 
يف حي اجلامعة  نتيجة لتطوعه يف �ص��لك ال�رصطة 
الحتادية، وبع��د عدد من التهدي��دات التي تلقاها 
اجله��ات  ب�ص��وؤال  قيامن��ا  وعن��د  ت�ص��فيته  مت��ت 
املخت�صة يف موؤ�ص�صة ال�ص��هداء ودائرة التقاعد عن 
حقوقه ك�ص��هيد  لالأ�ص��ف مل نح�صل على اية حقوق 
لأخ��ي ك��ون الدلة غر كافي��ة التي قدم��ت لهيئة 
املحكم��ة، ال�ص��وؤال هن��ا هل نح��ن ذوه م�ص��مولون 
برات��ب تقاع��دي وحقوق ام ان��ه فقد حيات��ه هدرا 
؟  وب��ن املواطن رعد فا�ص��ل، "من امله��م جدا ان 
يكون هناك قانون ين�صف هوؤلء املظلومن الذين 
ه��درت حياته��م واقفلت ق�ص��اياهم �ص��د جمهول، 
بل يجب معاملتهم كال�ص��هداء م��ن ناحية احلقوق 
والرات��ب التقاعدي وم�ص��تحقات توزيع الرا�ص��ي 
والتعيين��ات، ول ميك��ن اعتب��اره ميت��ًا فقط وقتل 
لأ�ص��باب جمهول��ة ان�ص��افا لعائلت��ه واأولده اول، 
واكراما لرحلة عمله ومعاناته خلدمة دائرته ثانيا 

 ".
حقوق املفقود

واأ�ص��ار عبا�ض را�ص��ي "موظ��ف حكوم��ي" اىل اأن  
والدت��ي ا�صت�ص��هدت ج��راء عمل ارهاب��ي يف العام 
2006  يف مدينة ال�صدر، ومل ن�صتلم اي تعوي�ض 
حت��ى الن، بل اننا مل نعو�ض حتى عن مبلغ مايل 
ب�ص��يط، وملاذا هي لي�ص��ت م�ص��مولة بالتعوي�صات 

والراتب التقاعدي ل�صحايا الرهاب ؟
وا�ص��اف، راجعن��ا ومل��دة �ص��نتن اأك��ر م��ن جهة 
ر�ص��مية كان جوابهم واحداً هو اننا ل�صنا م�صمولن 
ك��ون والدتن��ا فق��دت يف م��كان احل��ادث ول نعلم 

عنها اي خرب حتى الن ." 
الد�صتور الكرب 

واو�صح ال�ص��يد عبا�ض املو�ص��وي، "كل م�صلم يقتل 
ظلم��ًا فله اأجر ال�ص��هيد يف الآخ��رة ، وان للظلم اأثراً 
يف احلكم على املقتول باأنه �صهيد ، وُيق�صد به غر 
�ص��هيد املعركة مع الكفار ، وِمن �ص��َور القتل ظلمًا 
��اع الطرق ، اأو َمن  : قتيل الل�ص��و�ض، والبغاة، وقطَّ

ُقتل مدافعًا عن نف�صه، اأو ماله، اأو دمه، اأو ِدينه ، اأو 
اأهله ، اأو امل�ص��لمن ، اأو اأهل الذمة، اأو َمن قتل دون 

مظلمة، اأو مات يف ال�صجن وقد حب�ض  ظلمًا."
 وب��ن املو�ص��وي " القان��ون العراقي ب��ل والعربي 
ي�ص��تمد اأ�ص��وله م��ن الد�ص��تور الكرب وه��و القراآن 
الك��رمي، ونحن ن�ص��تغرب يف م��ا يخ�ض ه��ذا البند 
بالتحدي��د كي��ف يك��ون هن��اك ته��رب م��ن اعتبار 
املقتول �ص��هيدا يتمتع ذووه بجميع حقوق ال�صهداء 
والق��راآن ور�ص��ولنا اك��دا ويف اكر من مو�ص��وع و 

حديث انه  �صهيد؟ 
 دليل قاطع 

وق��ال املحامي عب��د الم��ر الفراتي م��ن حمكمة 
جنايات الر�صافة :

"  ال�ص��هيد بالتعري��ف القان��وين ه��و  كل مواط��ن 
عراق��ي �ص��حى بحيات��ه ج��راء تلبية ن��داء الوطن 
هيئ��ة  تتكف��ل  اذ  العلي��ا  الديني��ة  املرجعي��ة  او 
احل�ص��د ال�ص��عبي وموؤ�ص�ص��ة ال�ص��هداء بالتن�صيق مع 
اجله��ات ذات العالق��ة، ب���رصط حماربته��م تنظيم 
 ، ذل��ك  ب�ص��بب  وا�صت�ص��هدوا  الرهاب��ي  )داع���ض( 
تق��دمي ملفاته��م اىل اللجنة املن�ص��و�ض عليها يف 
امل��ادة )9( اأوًل من هذا القانون لغر�ض �ص��مولهم 
باحلق��وق والمتي��ازات."  وا�ص��اف: " ان امل��ادة 
)9( ا�ص��ارت اىل اهمي��ة احت�ص��اب من قت��ل نتيجة 

العم��ال الرهابية التي حدث��ت بعد العام 2003 
�ص��هيدا، لذويه احل��ق التمتع بجميع املخ�ص�ص��ات 
م��ن الراتب التقاع��دي وباقي المتي��ازات كقطعة 
الر�ض واولوية التعين والقبول بالدرا�صات العليا 
م��ن قبل ذويه فيما ل��و ارادوا ذلك ، واما ما يخ�ض 
الج��راءات القانوني��ة الت��ي يتكف��ل به��ا القانون، 
فذل��ك يعتمد على عدة اجراءات يج��ب ان تقدم من 
قبل ذويه اىل هيئة املحكمة تثبت بالدليل القاطع 
تعر�ص��ه لتهديد باغتياله من قب��ل جهة ارهابية".   
واكد الفراتي " هذا الدليل يجب ان يخ�ص��ع لفح�ض 
اللجن��ة امل�رصفة على حت��ري التزوير والتالعب يف 
هيئة املحكمة، ا�صافة اىل �رصط اخر وهو ان تكون 
اجله��ة التي قام��ت بالتهديد جه��ة ارهابية مثبتة 

عامليا او حمليا ." 
قرار نافذ

واأ�ص��ار القا�ص��ي حممد عبد احل�ص��ن م��ن حمكمة 
جناي��ات الك��رادة اىل ، "ان  املرحل��ة الوىل لتل��ك 
الج��راءات تبت��دئ بتقري��ر الط��ب الع��ديل ال��ذي 
ت�ص��تلمه املحكمة من قبل الدائرة ، اذ ي�صر التقرير 
اىل  ا�ص��باب املوت، فيما لو كان قد قتل يف حادث 
ارهابي، ام غره من احلوادث ، اما يف حال و�صول 
اي��ة جثة اىل مق��ر الطب العديل فانه يقوم �ص��ابط 
التحقيق بالتحري عن ال�صباب التي ادت اىل مقتل 

ال�ص��خ�ض، عندها ي�ص��تنجد ب�ص��هادات اهله وذويه 
وم��ن كان موجودا يف موقع احلادث ."  وا�ص��اف 
" فيما لو كان هناك �صك من اهله وذويه ان ابنهم 
تعر���ض للقت��ل يف عملية ارهابي��ة كالغتيال من 
قب��ل جه��ة ارهابية عرف��ت بالإره��اب العاملي او 
حت��ى املحل��ي، ف��ان عليه��م تق��دمي ما يثب��ت هذا 
التعر���ض، كي تتم امل�ص��ادقة عليه م��ن قبل هيئة 
املحكم��ة بع��د انته��اء التحقي��ق النهائ��ي من قبل 
�ص��ابط التحقيق يف مركز ال�رصطة ، وبعد الطالع 
على بنود الق�صية يتم احلكم النهائي ح�صب قناعة 
جلنة الق�ص��اة وامل�صت�ص��ارين" . ونوه عبد احل�صن 
" اىل ان ق��رار حمكمة الب��داءة قابل للتمييز اأمام 
حمكم��ة ال�ص��تئناف ب�ص��فتها التمييزي��ة خ��الل 
ثالث��ن يوم��ا من تاري��خ التبلي��غ بالق��رار اأو عده 
مبلغ��ا، وبذلك يكون قرار حمكمة البداءة نافذا بعد 
اكت�ص��ابه الدرجة القطعية، وان جمل�ض رعاية ذوي 
ال�ص��هداء يف موؤ�ص�ص��ة ال�ص��هداء والذي يع��د مبثابة 
جمل���ض اإدارة املوؤ�ص�ص��ة يتاأل��ف من رئي���ض اللجنة 
ويك��ون من اأح��د الق�ص��اة الذين ير�ص��حهم جمل�ض 
الق�ص��اء الأعلى وممثلن عن وزارة املالية ووزارة 
الداخلي��ة ووزارة العم��ل وال�ص��وؤون الجتماعي��ة، 
ومهمته��ا النظ��ر يف طلبات ذوي ال�ص��هداء يف هذا 

القانون لغر�ض تقرير �صمولهم بهذا القانون." 

 موؤ�ص�صة ال�صهداء 
واو�ص��ح مدير اعالم موؤ�ص�صة ال�صهداء با�صم جهاد، 
"�صمول �صحايا العمليات الإرهابية بالتعوي�صات 
املالية اخلا�ص��ة �صمن قانونها، وتخ�صي�ض راتب 
تقاع��دي  لذوي ال�ص��هيد الذي كان منت�ص��با لدوائر 
يف  اأقران��ه  وخم�ص�ص��ات  رات��ب  يع��ادل  الدول��ة 
الوظيف��ة وفقا ل�ص��لم الرواتب النافذ بعد احت�ص��اب 
امل��دة ما ب��ن تاريخ اعتقال��ه اأو اغتيال��ه وتاريخ 
نفاذ قانون موؤ�ص�صة ال�صهداء رقم )3( ل�صنة 2006 
يف 6 \ 3  \2006  خدمة فعلية لأغرا�ض العالوة 
والرتفي��ع والرتقية والتقاعد". وا�ص��ار اىل" �رصف 
الراتب التقاعدي يوقف لأبناء ال�صهيد واإخوانه من 
الذك��ور عن��د اإكمالهم �ص��ن الثامنة ع���رصة من غر 
العاجزين ب�ص��بب ع��وق اأو عاهة بعد م�ص��ي )10( 
�ص��نوات م��ن تاري��خ ت�ص��لم الراتب املق��رر مبوجب 
اأحكام هذا القانون، وان قانون املوؤ�ص�ص��ة كان يف 
ا لذوي �صهداء النظام الدكتاتوري  ال�صابق خم�ص�صً
املقب��ور، ونتيجة للعملي��ات الإرهابية امل�ص��تمرة 
الت��ي يتعر�ض لها اأطياف ال�ص��عب العراقي ويذهب 
�ص��حيتها الع���رصات من املواطن��ن الأبري��اء، بداأ 
ي�ص��مل �ص��هداء العمليات الرهابية مل��ا يتوجب اأن 
تك��ون هن��اك رعاي��ة خا�ص��ة لذويهم". واأ�ص��اف 
اأن "المتي��ازات املن�ص��و�ض عليها �ص��من قانون 
موؤ�ص�ص��ة ال�ص��هداء، تتمثل يف بدل الوحدة ال�صكنية 
البالغ 50 مليون دينار، ف�ص��اًل عن  تخ�صي�ض ما 
ن�ص��بته 10 باملئة م��ن الدرجات الوظيفية �ص��من 
املوازن��ات الحتادي��ة اإىل ذوي �ص��هداء �ص��حايا 
العمليات الإرهابية، اإ�ص��افة اإىل �صمولهم مبنحتي 
الدرا�صة والزواج، اإىل جانب ح�صولهم على الرعاية 
الجتماعي��ة والعلمي��ة والثقافي��ة مب��ا يكف��ل لهم 

امتام حياتهم بنجاح واأخذ مكانهم ال�صحيح يف 
املجتمع". 

دائرة التقاعد 
ويف حدي��ث مع مدي��ر هيئة التقاع��د العامة احمد 
ال�ص��اعدي فقد بن، "يف حالة كون املتوفى �صهيدا 
)�ص��هيد نتيج��ة عم��ل اإرهاب��ي( اأو متوف��ى اأثن��اء 
اخلدم��ة وم��ن جرائها تق��دم الدائ��رة ق��رار اللجنة 
التحقيقية م�ص��ادقًا عليه من قبل الوزير املخت�ض 
ا�ص��افة اىل اأم��ر ترق��ن قيد املوظ��ف."  واكد ان " 
هيئة التقاعد تعتمد بالدرجة ال�ص��ا�ض على احلكم 
بالدرج��ة القطعي��ة من قب��ل هيئة املحكم��ة فيما 
يخ���ض مثل هكذا نوع من الق�ص��ايا،  ا�ص��افة اىل 
�ص��هادة الوفاة للموظف والق�ص��ام ال�رصعي وحجة  
و�ص��اية يف حالة وج��ود اولد تق��ل اأعمارهم عن 
)18( عاما )قا�رصي��ن(، وبدورنا نقوم باإجراءات 
�ص��حة ال�ص��دور ومن ث��م يتم احلاق ال�ص��م املقدم 

الينا بقائمة م�صتحقي  التقاعد." 

في ظل الرفاهية التي عاشها الجيل الحالي.. هل يوجد بينهم من يطلق عليه " شباب عصامي"؟

ضحايا العمليات اإلرهابية.. أحالم ظلت طريقها 
ذوويهم من يحمل العبء األكبر ..
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مل يكن على �حلاجة )�أم 
علي ( �صوى �أن تن�صح 

�أبنتها )رقية( بالكف 
عن �لذهاب و�الياب بني 
د�ئرة �لتقاعد وحمكمة 

�الحو�ل �جلنائية 
ومرور� مبجل�س 

�ملحافظة ود�ئرة �لتقاعد 
للمطالبة  بحقوق زوجها 

�لذي وجد مقتوال على 
نا�صية �أحد �ل�صو�رع يف 
منطقة �لعامرية، نتيجة 
��صابته بعيارين ناريني 

�حدهما  ��صتقر يف ر�أ�صه 
و�الآخر يف �حدى رئتيه .
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