
   ال يختلف اثنان ان من اهم مقومات تقدم ال�شعوب و تقدم 
عجلة البناء و االعمار و ال�شناعة و ازدهار التجارة هو دولة 
من  االمنية  قواتها  و  �شعبها  ابناء  من  قوتها  ت�شتمد  قوية 
اجلي�ش و ال�رشطة و هذا ما جنده يف بلدنا العراق حيث ا�شبحنا 
ي�شهد  ذات قوة و�شالبة  و  امنية كفوءة  قوات  و  منتلك جي�ش 
و  ال�شعبي  احل�شد  قوات  من  ال�شعب  ابناء  ي�شندهم  اجلميع  لها 
همهم االول هو حترير جميع ارا�شي العراق من جيو�ش الظالم 
مدن  جميع  يف  االمان  و  االمن  قواعد  ار�شاء  و  و  الدواع�ش 
العراق و احدى هذه القوات اتالمنية التي تقوم بار�شاء االمن 
البلد هي مديرية �رشطة الكهرباء هذه املديرية هي احدة  يف 
املديريات االمنية التابعة لوزارة الكهرباء و من اهم واجباتها 
الكهربائية  الطاقة  نقل  خطوط  حماية  و  بتامني  القيام  هي 
انتاج  حمطات  بحماية  تقوم  كذلك  و  البلد  حدود  طول  على 
ان  يعلم  جميعنا  و  الفرعية  و  الثانوية  املحطات  و  الكهرباء 
عجلة  لتدوير  بالن�شبة  احلياة  �رشيان  هي  الكهربائية  الطاقة 

ال�شناعة و تطور البلد
 جميعنا ندين ملنت�شبي �رشطة الكهرباء ت�شحياتهم من اجل 
�شالمتنا  )عادل عبداهلل( مهند�ش كهرباء يقول :جميعنا نحن 
العاملني يف حمطات توليد الكهرباء ندين جلميع املنت�شبني من 
�شباط و �رشطة الكهرباء ملا يقومون به من حماية ملحطات 
و  املهند�شني  من  فيها  العاملني  و  الكهربائية  الطاقة  توليد 
الفنيني و االداريني و عمال ال�شيانة و نراهم يعملون ليال و 

نهارا من اجل ا�شتمرارية العمل يف هذه املحطات
 واجباتنا كبرية و عملنا ي�شتمر خالل )24( �شاعة

 و يقول رئي�ش عرفاء )�شامل حي�شان( م�شوؤول حماية �رشطة 
الكهرباء  وزارة  يف  الكهرباء  �رشطة  :حماية  الكهرباء  وزارة 
تقوم بخدمات و واجبات كبرية منها حماية جميع املوظفني 
اثناء الدوام الر�شمي و عند انتهاء الدوام و كذلك تقوم بحماية 
االبنية و مقر الوزارة من خالل جداول الواجبات و اخلفارات و 
تامني طريق مرور العجالت على مدار )24( �شاعة و ارتباطنا 
و  االوامر  ا�شتالم  خالل  من  الكهرباء  �رشطة  مبديرية  مبا�رش 
املهام و الواجبات و جميع ال�شباط و املنت�شبني من ال�رشطة 

يعملون كخلية النحل امنيا و فنيا و اداريا
  قدمنا ت�شحيات كبرية ملحاربة املخربني و االرهابيني من 

اجل حماية البنية التحتية للبلد
  اما النقيب )نبيل( مدير ق�شم االعالم فله راي يف املو�شوع :

املديريات  اكرب  من  نعترب  الكهرباء  �رشطة  كمديرية  نحن 
خالل  من  كبرية  ت�شحيات  قدمنا  و  الداخلية  لوزارة  التابعة 
للمخربني  والت�شدي  الكهربائية  الطاقة  نقل  خطوط  حماية 
و االرهابيني الذين يريدون ان يدمروا البنية التحتية للعراق 
الطاقة  الكهرباء بحماية و تامني خطوط نقل  و تقوم �رشطة 
اىل  ال�شمال  اق�شى  من  العراق  حدود  طول  على  الكهربائية 
الطاقة  توليد  حمطات  حماية  اىل  باالظافة  اجلنوب  اق�شى 
الكهربائية  للمحطات  الوقود  نقل  �شيارات  و  الكهربائية 

املعارك  من  الكثري  يف  الكهرباء  �رشطة  مديرية  �شاركت  و 
باال�شرتاك مع قوات اجلي�ش و ال�رشطة و احل�شد ال�شعبي خالل 
عمليات حترير االرا�شي املغت�شبة من قبل الدواع�ش و قدمنا 
الكثري من ال�شهداء و اجلرحى و قمنا بحماية م�شفى بيجي و 

حمطات توليد الطاقة الكهربائية يف هذه املحافظات
  طموحاتنا كبرية من خالل ا�شتخدام املروحيات و الطائرات 

امل�شرية حلماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية
لديه  الكهربائية  الطاقة  نقل  خطوط  حماية  م(   . )ع  الرائد    
قدمناه  ما  ين�شى  ان  ي�شتطيع  احد  ال   : املو�شوع  يف  راأي 
�رشطة  يف  عملنا  فرتة  خال  جرحى  و  �شهداء  ت�شحيات  من 
ال�شدر  و  ال�شاق  ان تعر�شت ال�شابة يف  �شبق  الكهرباء حيث 
كبرية  جمموعة  وجدنا  عندما  حدثت  التي  املواجهات  خالل 
الطاقة  نقل  ابراج  ال�شقاط  تخريبية  بعمليات  القيام  حتاول 
الكهربائية عند حدود العا�شمة بغداد حيث قمنا بحماية هذه 
االبراج و كبدنا املخربني خ�شائر كبرية و لكننا قدمنا الكثري 
و  املخربني  ان  �شاهدنا  مالحظتنا  خالل  و  الت�شحيات  من 
االرهابيني ميتلكون ا�شلحة متطورة و فتاكة و �شيارات حديثة 
جدا جمهزة بانظمة حديثة و رغم ذلك قمنا بدحرهم جميعا و 

ال نن�شى دور اللواء )قا�شم خزعل التميمي( امر املديرية العامة 
قام  حيث  الكهرباء  �رشطة  قائد  كان  قبلها  و  الطاقة  ل�رشطة 
بدعمنا باالجهزة و اال�شلحة و العجالت و ا�رشف �شخ�شيا على 
يف  احل�شور  و  امل�شت�شفيات  يف  اجلرحى  و  امل�شابني  عالج 
تاأبني جثامني ال�شهداء و لكن املنا ان تلتفت وزارة الداخلية 
و مديرية �رشطة الكهرباء و امل�شوؤولني يف الدولة على اهمية 
جتهيز �رشطة الكهرباء باال�شلحة احلديثة و ا�شتخدام الطائرات 
لكون  الليلة  الروؤية  منظومات  ادخال  و  امل�شرية  و  املروحية 
الت�شاري�ش  مبختلف  و  العراق  حدود  طول  على  ميتد  عملنا 
اجلبلية و ال�شحراوية و الب�شاتني و غريها و من اجل ال�شيطرة 
و  املخربني  عمل  انهاء  و  العراق  حدود  جميع  على  الكاملة 
للعراق  التحتية  البنية  لتحطيم  ي�شعون  الذين  االرهابيني 
�رشطة الكهرباء متتلك �شباط و منت�شبني من حملة ال�شهادات 

و بكافة االخت�شا�شات
  و يقول ال�رشطي احلقوقي )امري حممد البلداوي( :

لوزارة  التابعة  املديريات  اكرب  من  الكهرباء  �رشطة  مديرية 
ال�شباط  و  ال�رشطة  و  العديد من املنت�شبني  الداخلية و متتلك 
و املديريات و املوؤ�ش�شات و العجالت و كل هذه االمور حتتاج 

اىل امور ادارية و قانونية و مالية و فنية حيث تعمل و حدات 
االمور االدارية على تنظيم جميع املعامالت و االوامر و االكتب 
املر�شية  االجازات  و  النقل  اموامر  و  الكفاالت  و  االدارية 
القانوية  وحدة  تقوم  و  املنت�شبني  و  لل�شباط  االعتيادية  و 
املجال�ش  اجراء  كذلك  و  القانونية  االجراءات  كافة  بتنظيم 
املالية  و  احل�شابات  تقوم وحدة  و  املخالفني  بحق  التحقيقة 
الرواتب باوقاتها دون تاخري  ا�شتالم و ت�شليم  باجراء عملية 
و  العجالت  �شيانة  عمليات  باجراء  ال�شيانة  وحدات  تقوم  و 
 )24( اال�شتعداد على مدار  و  العمل  املعدات من اجل دميومة 
�شاعة و متتلك �رشطة الكهرباء على اداريني و �شباط و مراتب 
الكبرية  اخلربات  ا�شحاب  و  ال�شهادات  حملة  من  قانونيني  و 
االمور تكون با�رشاف مبا�رش و دعم من قبل مدير  وكل هذه 

�رشطة الكهرباء العميد )عبد الكرمي جميد يون�ش ال�شاوي(
كافة  اجناز  اجل  من  الزمن  ن�شابق  و  نحل  كخلية  نعمل   

املعامالت
 و يقول مدير ق�شم القانونية العقيد احلقوقي )اميل ا�شماعيل 

اخلطاب( :
و  الكهرباء �شباطا  القانونية يف �رشطة  ق�شم  جميع منت�شبي 
الفريق  بروح  العمل  خالل  من  النحل  كخلية  يعملون  مراتب 
املجال�ش  معامالت  اجناز  اجل  من  الزمن  ن�شابق  و  الواحد 
التحقيقة اخلا�شة بفقدان اال�شلحة و العجالت و باالخ�ش يف 
اىل  ادت  االعمال  هذه  و  داع�ش  بيد  �شقطت  التي  املحافظات 
حدوث �شغط كبري على ق�شم القانونية و لكننا عازمون على 
ب�شورة  العمل  خالل  من  املمكنة  بال�رشعة  امللف  هذا  انهاء 
�شهادات  ا�شحاب  حملة  قانونني من  امتالكنا �رشطة  و  ادق 
البكالوريو�ش يف القانون و العلوم ال�شيا�شية ميتلكون خربات 
كبرية يف العمل و ح�شب توجيهات مدير �رشطة الكهرباء العميد 
)عبد الكرمي جميد يون�ش ال�شاوي( على انهاء هذا امللف با�رشع 
و قت  و يف اخلتام بعد ان او�شكنا على انهاء ا�شم االرهاب و 
الدواع�ش يف بالدنا بعد ان مت �شحقهم على ايدي ابطال العراق 
يف القوات امل�شلحة )اجلي�ش و قوات وزارة الداخلية( و ابطال 
انفتاح  على  مقبلة  قوية  دولة  ا�شبحنا  حيث  ال�شعبي  احل�شد 
الطاقة  توليد  بناء حمطات  و  البناء  و  االعمار  اجل  من  كبري 
الكبرية  العاملية  ال�رشكات  ا�شتقدام  و  املعامل  و  الكهربائية 
العمالقة  الكهربائية  الطاقة  توليد  حمطات  بناء  جمال  يف 
حلاجة البلد الكبرية للطاقة الكهربائية يف جمال ال�شناعة و 
اال�شتخدام يف املنازل و امل�شانع و جميع هذه االمور حتتاج 
اىل جهود م�شاعفة و ا�شتثنائية حلماية حمطات توليد الطاقة 
الكهربائية و ابراج نقل الطاقة الكهربائية و حماية ال�رشكات 
ت�شليح  يكون  ان  يجب  عليه  و  البلد  يف  تعمل  التي  العاملية 
هذه القوات متطور جدا الخذ املبادرة على االر�ش من خالل 
الروؤية  منظومات  و  امل�شرية  و  املروحية  الطائرات  ا�شتخدام 
الليلية لر�شد االهداف املخربة التي تعمل يف الليل و الت�شليح 
اجليد و احلديث من اجل جعل بلدنا امن من خالل التعاون مع 
قوات اجلي�ش و ال�رشطة و ابناء ال�شعب من اجل ان ن�شبح دولة 
متقدمة يف جمال ال�شناعة و التجارة و ال�شياحة و االقت�شاد .

تعترب مهنة امل�شحراتي يف العراق جزءا من الرتاث 
كان  وقد  رم�شان،  ب�شهر  املرتبطة  القدمي  ال�شعبي 
الإيقاظ  الطبل  ي�رشب  م�شحر  البالد  يف  زقاق  لكل 
بدء يوم �شوم  الطعام وال�شالة قبل  لتناول  النا�ش 
احيانا  تتقاطع  كانت  ا�شواتهم  ان  حتى  جديد، 
جزءا  العراق  يف  امل�شحراتي  مهنة  تعترب  لكرثتهم. 
القدمي املرتبطة ب�شهر رم�شان،  ال�شعبي  الرتاث  من 
ي�رشب  م�شحر  البالد  يف  زقاق  لكل  كان  وقد 
وال�شالة  الطعام  لتناول  النا�ش  الإيقاظ  الطبل 
ا�شواتهم كانت  ان  بدء يوم �شوم جديد، حتى  قبل 
ت�شاعد  خالل  انه  ويذكر  لكرثتهم.  احيانا  تتقاطع 
العراقية  ال�شلطات  ا�شطرت  �شابقا  العنف  اعمال 
من  بدءا  املدن،  معظم  على  جتوال  حظر  فر�ش  اىل 
غري  االول،  ال�شباح  �شاعات  وحتى  الليل  منت�شف 
انها ا�شتثنت امل�شحر من احلظر. ومع ذلك فان هذه 
الو�شع  ب�شبب  لي�ش  بالن�شيان،  مهددة  باتت  املهنة 
تقنية  و�شائل  دخول  ب�شبب  وامنا  فح�شب،  االمني 
عداد  يف  العمل  هذه  من  جعلت  جديدة  ومفاهيم 
الرتاث لي�ش اال. ا�شيب امل�شحراتي احلاج طه �شلمان 
بال�شدمة  بغداد  �رشق  ي�شكن  الذي  عاما   ”55“
ان  بعد  الثانوية  طالب  ولده  لن�شائح  ي�شتمع  وهو 

“ايفون  موبايل  رم�شان  �شهر  حلول  قبل  ا�شرتى 
مل  والدهم  طبل  باأن  وا�شقاءه  والدته  ليو�شي   ”6
يعد �رشوريا للنهو�ش ملوعد ال�شحور ، الن تقنيات 
احلاج  �شدمة  الدار.  يف  من  اليقاظ  كافية  جهازه 
اعادت ذاكرته اىل �شبعينيات القرن املا�شي عندما 
لهذه  نف�شه  نذر  يوم  ال�شيخ،  باب  حملة  ي�شكن  كان 
من  ال�شائمون  عليها  ليعتاد  الرم�شانية  املمار�شة 
االم�شاك  قبل  ينادي  كان  ان  بعد   ، املنطقة  اهايل 
ب�شاعتني ” يا غايف وحد اهلل ويا نامي وحد الدامي” 
. من جانبه �شحك املوظف احلكومي �شعيد النوري 
ليطلب  ال�شوارع  يطوف  وهو  امل�شحراتي  م�شتذكرا 
االجر والثواب ، ويقول :” ان اوالدي الثالثة وب�شبب 
تعلقهم  اليها  ي�شاف  الرم�شانية  التلفاز  برامج 
املواقع  االنرتنيت و�شفحات  الليلي على  وادمانهم 
االجتماعية ، وهو امر يجعلهم يقظني حتى �شياح 
الديك ، ما جعل طبلة امل�شحراتي حتال اىل التقاعد 
يف  الباحث  وتقاليد  عادات   . باالنقرا�ش  ومهددة 
الرتاث ال�شعبي عقيل اجلبوري حتدث عن تقاليد �شهر 
امل�شحراتي  ومنها  عام  كل  ت�شاحبه  التي  رم�شان 
وطبله ال�شهري فيقول: “مع اال�شف لقد اختفت الكثري 
من مظاهر هذا ال�شهر فال جند الفواني�ش الرم�شانية 
املناطق  بع�ش  �شوى  واالحياء  االزقة  يف  معلقة 
ومنها  التقاليد  باقي  اىل  و�شوال  بغداد  يف  القليلة 

كانت  ما  بعد  كثريا  انح�رشت  التي  املحيب�ش  لعبة 
خا�ش  ب�شكل  والبغداديني  العراقيني  لدى  �شائعة 
فيها  و�شل  والتي  مناطقهم  من  العديد  بها  وتتميز 
اغلب  يف  ت�شل  التي  ال�شجار  مراحل  اىل  التناف�ش 
وي�شيف  االوىل”.  النهار  �شاعات  اىل  االحيان 
والتي  ال�شعبية  االيقونة  هو  امل�شحراتي  اجلبوري” 
ال�شائمني  ايقظت  والتي  هـ   228 العام  منذ  بداأت 
على اول طبل ال�شحاق بن عتبة وايل م�رش ، حيث 
كان يذهب ما�شيا نحو مدينة الع�شكر يف الف�شطاط”. 
كما يعود الباحث بذاكرته اىل ايام الطفولة فيقول:” 
امل�شحراتي  طرقات  انتظر  للعيد  االول  اليوم  يف 
كان  التي  وطبلته  وجهه  على  التعرف  �شباحا 
التي  النقود  بع�ش  له  فاأقدم  �شدره  على  يعلقها 
مينحني اياها والدي تكرميا لطبلة هذا امل�شحراتي 
اأيام لن تعود فيما ا�شرتجع  الليلية اليقاظ العائلة. 
ي�شكن  الذي   ” عاما   72“ لو�شي  القره  جمال  ابو 
ايام  القرن املا�شي  �شتينيات  ال�شدرية منذ  منطقة 
ال  ايام  هي  فيقول:”  امل�شحراتي  ملهنة  ممار�شته 
ال�شدرية  القريبة من  الف�شل  ازقة  تن�شى فقد كانت 
منها  ال�شعائر  من  الكثري  القامة  مفتوحة  �شاحة 
فارقة  عالمة  باتت  التي  امل�شحراتي  طبلة  انتظار 
ربطتني  خاللها  ومن   ، الف�شيل  ال�شهر  ليايل  يف 

�شداقات حميمة مع اهايل املنطقة”.

مهند ح�شن ال�شاوي )الب�رشة يف 3 اآب - اأغ�شط�ش 1974( �شاعر 
ظهروا  الذين  املعا�رشين  ال�شعراء  جيل  اإىل  ينتمي  العراق،  من 
العراق  يف  احلكم  نظام  بتغيري  انتهت  والتي   2003 حرب  بعد 
اأ�شالة  بني  �شعره  يف  مزج  االأمريكي،  االحتالل  قوات  قبل  من 
الق�شيدة  اأحد �شعراء  االأ�شلوب وامل�شمون، فكان  ال�شكل وحداثة 
ال�شعرية  ال�شاحة  يف  ح�شوراً  حققت  التي  اجلديدة  العمودية 

العربية يف هذا الع�رش.
ولد ال�شاوي يف الب�رشة يف حملة كرمة علي �شمال مركز مدينة 
يتكون  التي  اجلغرافية  املنطقة  وهي  كم،   12 بحوايل  الب�رشة 
والفرات،  دجلة  نهري  التقاء  من  العرب  �شط  جمرى  عندها 
على  ح�شل  حيث   1998 عام  الب�رشة  جامعة  من  وتخرج 
بكتابة  بداأ  العلوم.  كلية  من  الكيمياء  يف  البكالوريو�ش  �شهادة 
ال�شعر يف ت�شعينات القرن املن�رشم، وح�شل على عدة جوائز يف 
امل�شابقات ال�شعرية العربية التي ا�شرتك بها، وقد احتفت به عدة 
قنوات ف�شائية عراقية ليتحدث من خاللها عن جتربته ال�شعرية، 
اأكرث من  اإىل  النقاد، وترجمت بع�ش ق�شائده  وكتب عنه بع�ش 

لغة.
ويعد ال�شاوي من �شعراء الق�شيدة العمودية ذات ال�شكل احلداثوي 
الفجوات  من  اخلالية  البخيلة  بالكتابة  حتتفي  التي  اجلديد]2[ 
واهتمامها  والداليل  واالإيقاعي  اللفظي  التق�شف  خالل  من 
ل احل�ش احلداثوي  بجماليات املعرفة و�شوؤال احلداثة ، والتي تفِعّ
العربي  ال�شعر  معطيات  من  واإفادتها  فنونها  بكل  الق�شيدة  يف 
احلديث ف�شاًل عن تفعيل �شعرية االإيقاع العرو�شي لبحور ال�شعر 
العربي املعروفة وتفعيل �شعرية القافية وجماليتها لت�شعها يف 
�شياق فني ي�شّوغ بقاءها يف الن�ش ال�شعري املعا�رش على الرغم 
البع�ش  يراها  �شكلية  ا�شرتاطات  اأية  من  وتخل�شه  انفتاحه  من 
البعيدة  االأغوار  �شرب  تطلعاته يف  وت�شعف  الفنية  تعيق حركته 

للن�ش ال�شعري احلديث
اأهم جمموعاته ال�شعرية:

ال �شيء يتبعني �شواي 2011.
م�شلة حزن عراقي 2014.

ح�شد ال�شاوي الكثري من اجلوائز االأدبية منها:
جائزة النور لالإبداع )مرتني( 2010 ، 2014 .

جائزة م�شابقة اجلود العاملية )مرتني( 2011 ، 2014.
جائزة ن�رشة حدود العراق 2011.

شرطة الكهرباء .. حكاية من المعاناة مع اإلرهاب في سبيل أداء الواجب
بغداد ــ   متابعة

بغداد – متابعة

وزير  توقيع  من    ٤/٦/٢٠١٧ يوم  ماح�صل   
املوارد النفطية يف اقليم كرد�صتان اتفاق وعقد مع 
احدى ال�صركات النفطية العمالقة الرو�صية وملدة 
الرو�صية  ال�صركة  باأعطاء  �صنة  ع�صرين  اىل  ت�صل 
ما يقارب ٧٠٠ الف برميل  يخالف قواعد القانون 
الدولة  العقود تكون مع  ان مثل هذه  ذلك  الدويل 
الدويل  القانون  احكام  ان  ذلك  االقليم  ولي�س 
وا�صحة يف هذه الق�صايا اذ تربم مع اجلهة التي 
العراق  يف   وهي  الدويل  القانون  بها  يعرتف 
اقليم  مع  ولي�س  بغداد  يف  االحتادية  احلكومة 
كرد�صتان كون الدولة على �صعيد القانون الدويل 
الدولية  القانونية  ال�صخ�صية  حتمل  التي  هي 
الدولية  القانونية  ال�صخ�صية  يحمل  ال  واالقليم 
اي هل يحوز مثال ان تتوىل احدى اجلمهوريات 
بني  كاالتفاق  الرو�صي  االحتاد  منها  يتكون  التي 
مع  الرو�صية  ال�صي�صان  او  انغو�صيا  جمهورية  
اجلمهورية؟  هذه  نفط  ال�صتثمار  قطرية   �صركة 
رو�صية  ل�صركة  يحوز  فال  اليجوز  هذا  ان  فكما 
التعاقد مع االقليم وهذه م�صاألة على جميع الدول 
الدويل  القانون  االمريكية الن  املتحدة  كالواليات 
الدول  ب�صيادة  يعرتف  املتحدة  االمم  وميثاق 
فقط ولي�س االقاليم او اجلمهوريات او الواليات 
خمالفة  عند  يقف  ال  واالمر  الدولة  مكونات  من 
اي�صا  يخالف  وامنا  الدويل  للقانون  االتفاق  هذا 
 )١١١( املواد  يف  الواردة  النفذ  ا�صتثمار   احكام 
و )١١٢( من الد�صتور والتي جعلت النفط والغاز 
االحتادية  احلكومة  متثله  وال�صعب  ال�صعب  ملك 
من  جزءا  ي�صكل  الذي  االقليم  ولي�س  بغداد  يف 
خا�صة  االتفاق  هذا  يكون  كيف  تعلم  وال  ال�صعب 
وان احلكومة الرو�صية لها مايزيد على ثلثني من 
را�صمال ال�صركة الرو�صية اي انها �صركة حكومية 
اكرث منها �صركة خا�صة وبالتايل فاأن هذا االتفاق 
له عالقة بانف�صال االقليم خا�صة وانه كان لع�صرين 
�صنة مما �صيكون موؤثرا على املوقف الرو�صي من 
كان  االتفاق  هذا  ان  �صيما  ال  االنف�صال  مو�صوع 
الكرد�صتانية  التغيري  كتلة  من  القبول  لعدم  حمال 
احلزب  ان  يبدو  والذي  الوطني  واالحتاد 
فخامة  يرتاأ�صه   الذي  اربيل  حزب  الدميقراطي 
م�صعود الربزاين هو من انفرد بهذه ال�صفقة دون 
الرجوع اىل االحزاب الكردية االخرى واحلكومة 

يف بغداد.

مبدعون
من العراق المسحراتية.. مهنة األجداد المتأصلة في بالد الرافدين

مهند حسن الشاوي

االتفاق النفطي بين 
اإلقليم والشركة الروسية  

بقلم : طارق حرب 

أقالم حرة

عزف الكثري من العراقيني عن احالمهم وتنازلوا عن كل �صيء 
ورمق  رمقهم  ي�صد  وعمل  الب�صيطة  الكرمية  احلياة  مقابل 

عائلتهم عرب وظيفة يقتاتون منها هم وعوائلهم.
االأهلية  منها  خا�صة  الكليات  خريجي  من  كبري  عدد  يعاين  اذ 
ان  اىل  التعيني احلكومي، الفتني  فر�صهم يف  قلة  امل�صائية  اأو 
املتقدم  يف  ت�صرتط  احلكومية  واملوؤ�ص�صات  الوزارات  اأغلب 
للتعيني اأن يكون من خريجي اجلامعات احلكومية وللدرا�صة 
قبل  من  املعلنة  التعيينات  اغلب  وان  ح�صرا  ال�صباحية 
ال�صحف  طريق  عن  �صواء  احلكومية  واملوؤ�ص�صات  الوزارات 
يف  ت�صرتط  الوزارات  لهذه  االلكرتونية  املواقع  طريق  عن  اأم 
التعيني اأن يكون من خريجي الكليات احلكومية حتى واإن كان 

خريج الكلية االأهلية اأكفاأ من اخلريج احلكومي عمليًا.
ا�صا�صية  العراق م�صكلة ا�صبحت  التعيني يف  ان  ومما يالحظ 
حتى امل�صوؤولني ومر�صحي االنتخابات جتدهم ال يتحدثون عن 
ما  بقدر  امل�صتقبلية  وخططهم  للبالد  اال�صرتاتيجية  امل�صاريع 
يتحدثون عن الوعود لتعيني الناخبني النه نقطة ال�صعف لدى 

العراقيني ممن بخ�س ال�صيا�صيون حقوقهم امل�صروعة.
اجلامعية  بالكفاءات  دفعت  مثال  احلكومية  التعيينات  فقلة 
للتوجه اىل اجلامعات امل�صتحدثة وتوقف التعيينات احلكومية 
انعك�س على اقبال الكفاءات اىل التوجه نحو اجلامعات االهلية 
املن�صرمة  ال�صنوات  يف  انه  يجد  احلدث  ومتتبع  امل�صتحدثة. 
او  �صهادات  اية  الذين ال يحملون  قليل من  مت تعيني عدد غري 
كفاءات توؤهلهم الن يكونوا يف امل�صتوى الذي تعينوا فيه وهم 
وال�صلطة  القرار  ا�صحاب  اىل  واملقربني  املتنفذين  من  بالطبع 

ولي�س االمر اعتباطيا.
ويف حال تفعيل الدولة لقوانني ال�صمان االجتماعي واالهتمام 
بها فان الدولة �صوف تزدهر اكرث فاكرث الن العاملني يف القطاع 
العمل واالنتاج من دون  ين�صرفون متاما اىل  اخلا�س �صوف 
تنتج  اخلا�صة  املعامل  و�صتجد  املجهول  امل�صتقبل  من  خوفهم 
والنظام  بالقانون  حمميني  م�صمونني  كفوئني  عمال  ولديها 

بعك�س ما جنده اليوم من ت�صرذم.
ان امل�صوؤولية الكبرية التي اجدها ملقاة على عاتق الدولة هي 
وتوفري  االجتماعي  ال�صمان  قوانني  على  املواطنني  تعريف 

فر�س عمل كرمي لهم.

متى يتمتع الخريجون بفرحة 

التعيين؟  

المواطن و المسؤول
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