
خمتلفة،  مبوا�سم  العراق  يف  احلكومية  الوظيفة  مرت 
كانت  حينما  تالها،  وما  املا�سي  القرن  خم�سينات  ففي 
املدنية و�سوابطها  اخلدمة  لأنظمة  التعيني تخ�سع  �رشوط 
ر�سانة  على  وموؤ�رشا  اجتماعيا  امتيازا  مثلت  و�رشوطها، 
وا�ستقرار مادي مقبول، رافقته فر�ص احل�سول على منافع 

اجتماعية كاأر�ص �سكنية وقر�ص بناء.
الثمانينات مل  العراقية اليرانية يف  وخالل �سنوات احلرب 
ازدياد  مع  احلياة  متطلبات  كامل  ي�سد  املوظف  راتب  يعد 
احلكومية  الوظيفة  مّثلت  فقد  ذلك  وبرغم  املايل،  الت�سخم 
حينها فر�سة ذهبية -يف بع�ص احلالت- لتاأجيل مواجهة 

املوت يف جبهات القتال حتى ولو اىل حني.
بو�سوح،  املايل  الف�ساد  مظاهر  انتع�ست  الت�سعينات  يف 
اللتزام  اأ�سبح  و  الع�سكرية،  اخلدمة  قطاع  يف  خ�سو�سا 
بالدوام احلكومي غري جمٍد وعبئًا ثقيال على املوظف، اذ مل 
ال جزء �سئيال يكاد ليذكرمن متطلبات  ت�سد  الرواتب  تعد 
تكن  مل  حينها  القت�سادي،  احل�سار  اأيام  العراقيني  حياة 
نكتة عندما يقول احدنا: " راتبي ال�سهري يوفر �رشاء طبقة 
لال�ستقالة  للتحايل  كثريون  �سعى  لذا  فقط"!  واحدة  بي�ص 
يعاقب  بل  متاحة  تكن  مل  )التي  الوظيفة  من  الر�سمية 
امل�ستقيل بال�سجن(، حينها �ساع بيع املمتلكات ال�سخ�سية، 
وبحث موظفون عن اأكرث من فر�سة عمل لتاأمني احلد الأدنى 
�سخ�سيات  اجلاأ كثريين، ومنهم  ما  احلياة،  احتياجات  من 
ب�سمٍت  العمل  اىل  مرموقة،  ومب�ستويات  واكادميية  اإدارية 
بدرجات  والجتماعية  العلمية  مراتبهم  من  اأقل  مهن  يف 

عديدة.
مباغت  ب�سكل  انتع�ست  العراق  يف  احلكومية  الوظيفة  لكن 
اجتماعية  امتيازاً وحظوة  2003، عندما �سارت  بعد عام 
وخربة  كفاءة  بدون  �سغلوها  كثريين  اأن  برغم  ومادية، 
ومقدرة، وال�سبب يعود اىل ان "التعينات" املنفلتة لع�رشات 
اللف خارج املعايري بح�سب ع�سو جلنة العمل يف جمل�ص 
الدولة  دوائر  من  العديد  اأن  بني  الذي  كنا،  يونادمي  النواب 
اأتخمت مبوظفني جُلهم غري تخ�س�سيني وغري نافعني لتلك 

الوزارة اأو الدائرة احلكومية.
يتقا�سون  من  عدد  ان  التخطيط  وزارة  اإح�ساءات  تقول   
رواتب من املوؤ�س�سات احلكومية يزيد حاليًا عن �ستة ماليني 
مليون   3.5 عن  يزيد  منهم  املوظفني  عدد  وان  �سخ�ص. 
موظف، ميثلون ن�سبة نحو %40 من اجمايل القوى العاملة 
يف العراق وهي ن�سبة تعد عالية جداً، بح�سب وكيل الوزارة 
مهدي العالق يف ت�رشيح لفت اىل �سعي الوزارة لإيجاد ما 
�سّماه بـ"التوجه العك�سي لدى املواطن للعمل يف القطاعات 

الخرى غري احلكومية اأي القطاع اخلا�ص".
اجلهاز  وت�سخم  الإداري  والف�ساد  البريوقراطية  متثل   
العراقية  الدولة  ج�سد  يف  تنخر  وعوامل  مظاهر  احلكومي 
احلديثة، وقد �ساعت تعيينات اأقارب امل�سوؤولني وال�سيا�سيني 

دوائر  يف  ال�سيا�سية  والقوى  الأحزاب  على  واملح�سوبني 
الدولة، حتى كادت تنت�سب بع�ص الوزارات اىل هوية وزيرها 
كطائفة وحزب وانتماء، ما �ساهم يف �سيوع البطالة املقنعة 
الأداء  وتراجع  الإداري  الف�ساد  ملظاهر  انتعا�سا  اثمرت 

الوظيفي ب�سبب تف�سيل الولء على اخلربة.
من  اأفواجا  ان  العزاوي  مثال  املدنية  النا�سطة  تالحظ   
الخري  العقد  خالل  تعينوا  الذين  الكفوئني  غري  املوظفني 
ينت�سبون لقوى واحزاب و كتل وعالقات جتعلهم يف ماأمن 
من العقاب وحتى امل�ساءلة اأحيانا. بالغ بع�سهم يف الت�سدد 
يف معاملة "املراجع" الذي ي�سطر اىل البحث عن حمرتيف 
امُلراجع  بني  و�سطاء  الغلب  على  وهم  املعامالت  تعقيب 

واملوظف لت�سهيل مرور الر�سوة بح�سب النا�سطة العزاوي.
اعداد  اأن  انطوان  با�سم جميل  القت�سادي  ي�سخ�ص اخلبري   
ا�سعاف  ثالثة  ميثل  احلكومية  املوؤ�س�سات  يف  املوظفني 
موازنة  على  كبريا  عبئًا  منهم  يجعل  ما  الفعلية،  احلاجة 
الدولة، منبهًا اىل اأن ن�سبة %70 من املوازنة تذهب لتغطية 
من  الفعلي  املتحقق  يف  وا�سح  تدن  مع  والجور،  الرواتب 

الناجت املحلي 
 من جانبه ي�سخ�ص اأ�ستاذ القت�ساد نبيل العذاري اأن التوجه 
من  خمتلفة  و�سيا�سية  اجتماعية  فئات  ومكافاأة  لتعوي�ص 
الف  بتخ�سي�ص  الدولة  دوائر  يف  ابنائهم  تعيني  خالل 
من  جي�ٌص  عنها  جنم  ال�رشورية،  غري  الوظيفية  الدرجات 
لتكون   ، احلكومية  املوؤ�س�سة  تخمة  ي�ساعفون  موظفني 
مرتعا ملظاهر الروتني والبريوقراطية، ويبدو ان "متوالية" 

وقوى  اأحزاب  لوعود  وتنفيذا  كمكافاة  الوظيفي  التعيني 
�سيا�سية �ستتوا�سل طاملا ان هناك من يعرقل ت�رشيع قانون 
اخلدمة العامة يف جمل�ص النواب الذي ينظم وي�سبط �رشوط 
التعيني، بح�سب اأ�ستاذ القت�ساد العذاري الذي لحظ غياب 
كما  الدولة  دوائر  من  الكثري  يف  والعقاب  الثواب  اإجراءات 
كان معروفا يف عقود �سابقة. الوظيفة لدى البع�ص، حٌق ل 

ميكن انتزاعه!
اجتماعي  امتياز  هي  الوظيفة  ان  فكرة  عزز  الواقع  هذا 
واقطاعية دائمة لبع�ص املوظفني يجد فيها فر�سة لفر�ص 
كما  والعائلية  ال�سخ�سية  اأزماته  وحتى  و�سلبياته  �سطوته 

يقول الباحث الجتماعي حممد عبد احل�سن.
هل اللوم يقع على املوظف وحده؟ كال فاملواطن ال�سحية 
الف�ساد،  بتعزيز مظاهر  ال�سكال �سالع  ما  ب�سكل  اأي�سا  هو 
من خالل �سلوعه يف ترويج اأ�ساليب الف�ساد والر�سوة بح�سب 
عبد احل�سن، الذي اأ�سار اىل ان جذور املح�سوبية واملن�سوبية 
بدايات  عند  الربيطانيون  واجهها  وقد  قدمية  العراق  يف 
هذه  جتاوز  حماولت  تعدد  ومع  العراقية،  الدولة  تاأ�سي�ص 
موؤ�س�سات  دواوين  يف  ر�سوخها  اليوم  اثبتت  اأنها  ال  العلل 

الدولة وغرفها. ف�سال عن العقلية العراقية اجلمعية.
التميز  عند  يثيبُه  املوظف؟  اأداء  مراقبة  من  القانون  اين   
واملبادرة، ويعاقبه عند الخالل والإ�ساءة، املتحدث با�سم 
هيئة النزاهة احلقوقي كرمي ح�سن عاتي بني ان منظومتني 
قانونيتني تتحكمان يف الوظيفة احلكومية، اأولهما قوانني 
على  احلكومية  الدائرة  تطبقه  ينبغي  الذي  الدولة  موظفي 

بحالت  ُتعنى  التي  العقوبات  قوانني  وثانيهما  موظفيها، 
الف�ساد وا�ستغالل املن�سب وهدر املال العام وغري ذلك مما 
تعمل هيئة النزاهة على متابعة تطبيقه يف حالت عديدة، 
ملكافحة  �سعيها  يف  دورية  بيانات  يف  تفا�سيلها  تن�رش 

الف�ساد با�سكاله املختلفة يف موؤ�س�سات الدولة.

لعل اأهم ما مييز البريوقراطية كممار�سة و�سلوك هو اإ�سعاف 
اأجهزة  بني  التفاعل  و�سّل  الركود،  واإ�ساعة  املبادرة،  روح 
عن  والدوائر  الوزارات  من  العديد  عزلة  تزداد  حني  الدولة، 
بع�سها، حتى و�سل المر ببع�سها بتبادل التهامات فيما 
بينها لتربير �سعف او ق�سور يف توفري خدمة ما للمواطن. 

العامة  الوظيفة  مفهوم  العراقيني  بع�ص  يعرف  ل  رمبا 
وانتاجية املوظف وكفاءته وادائه يف العامل املتح�رش، ففي 
اأجهزتها  التي طورت  الإقليمية  الدول  الغرب وبع�ص  بلدان 
احلكومية، دخلت الأمتتة وُفّعلت احلكومة اللكرتونية التي 
ُتنجز من خاللها ق�سايا اجلمهور بدقة وتكامل خالل اأق�رش 

فرتة ممكنة.
واملعرقل  امل�سي  او  املق�رش  املوظف  فان  ذلك  وخالف 
لن�سيابية العمل يف�سل من الوظيفة، اما عندما يف العراق 
فلم ن�سمع خال ل ال�سنوات الخرية ان موظفا تعر�ص ملثل 
العديد منهم ي�ستحقها وبجدارة كما  اأن  العقوبة برغم  هذه 
احلل  ان  يوؤكد  الذي  العذاري  نبيل  القت�ساد  اأ�ستاذ  ي�سري 
يكمن يف ثورة اإدارية تف�سل امل�سار الإداري والوظيفي عن 

امل�سار ال�سيا�سي يف عراق اليوم. 

يتجه معظم ال�سباب اليوم اىل البحث عن و�سائل عدة 
من اجل احل�سول على لقمة العي�ص التي ا�سبحت غاية 
جامعات  من  تخرج  معظمهم  ان  حني  يف  اجلميع، 
مرموقة ويحملون �ستى الخت�سا�سات، اإل ان احلال 
قد اف�سى بهم اىل افرتا�ص الر�ص وامل�ساحات التي 
عن  بعيدة  اأعمال  ملمار�سة  الثمن  باه�سة  تكون  ل 
التي  كلمته  قال  القدر  اأن  بيد  وامانيهم،  طموحهم 
طبقت ب�سكل مرير على �رشيحة كبرية ومهمة ومنتجة 
جمدها  اىل  لت�سل  الخرى  املجتمعات  عليها  تتعكز 

واألقها بعك�ص ما يحدث يف املجتمع العراقي.
يقول ناظم فهد، وهو اأحد اأ�سحاب الب�سطات "افرت�ص 
والآخر  انني بني احلني  ال  نحو عامني  منذ  الر�ص 
قبل  من  الب�سطية  بهدم  وتهديد  مل�سايقة  اتعر�ص 
المكانيات  وب�ستى  حتاول  التي  املخت�سة  اجلهات 
بغداد"،  يف  املوجودة  الب�سطيات  جميع  تزيل  ان 
م�ستدركا بالقول "على الرغم من اأن وجودها ي�سكل 
الوقت نف�سه ل  اننا يف  قلق لدى اجلهات المنية ال 

ميكن ان نرتكها لكونها م�سدر رزقنا الوحيد".
جتعل  ان  ارادت  ما  اإذا  املعنية  اجلهات  فهد  وطالب 
املناطق خالية متاما من وجود الب�سطات بـ"التن�سيق 
مع اجلهات التي من �ساأنها ان توفر لنا فر�ص عمل 
من خاللها نتقا�سى رواتب �سهرية تعيل ا�رشنا التي 
�سيكون م�سريها جمهول اذا ما رفعت ارزاقنا ولي�ست 

ب�سطياتنا من الزقة والحياء".
احد  يف  ب�سطة  �ساحب  جواد،  اأحمد  اأكد  جانبه،  من 
ال�سواق "بحثت وب�ستى الو�سائل عن وظيفة تنا�سبني 
بدل من افرتا�ص الر�ص واملعاناة التي جتعلني يف 
بع�ص الحيان ا�سعر كاأنني وجدت لأكون ازمة وقلق 
اآخر ما  للجهات التي حتاول وب�سكل دوري ان تزيل 
النف�ص"،  ب�سق  ياأتي  الذي  الرزق  وهو  ال  به  تعلقنا 
لفتا اىل اأن "رزقنا يتعر�ص ا�سافة لتلك امل�سايقات 
جترف  والتي  ال�ستاء  واأمطار  ال�سيف  حرارة  اىل 
وي�سيف  لها".   قيمة  ل  طينية  كومة  اىل  وحتوله 
اموال كثرية وبالتايل هي ناجت  تكلفنا  "الب�سطية ل 
باأيجاد  احلظ  يحالفهم  مل  الذين  ل�سيما  طبيعي 
تخطي  على  وا�رشهم  تعيلهم  منا�سبة  عمل  فر�ص 
رئي�سا  عنوانا  بات  الذي  واحلرمان  العي�ص  �سنك 
ال�سهادات  حملة  من  اغلبنا  العراقية،  البيوت  لغلب 
احلكومة  على  الجدر  من  التي  املرموقة  اجلامعية 
جمالت  يف  موؤهالتنا  من  وال�ستفادة  ت�سخرينا 
ا�سواق  �ساحب  كاظم  فهد  ودعا  البالد".  يف  احلياة 
جتارية اىل "�رشورة ان تكون هناك بدائل وبال�رشعة 
املمكنة حتى ل يخلق جيل كامل من ال�سباب ل يجد 
عنها  البحث  منهم  الكثري  يحاول  التي  العي�ص  لقمة 
ب�ستى الطرق والو�سائل، فهم يعلمون ان الظاهرة قد 
فيها جمربين  عملوا  انهم  ال  العا�سمة  مناظر  ت�سوه 
جمربين  انهم  على  دليل  "خري  ويبني  خُمريين".  ل 
عندما  ايام  قبل  ح�سل  ما  املهنة  بهذه  ال�رشوع  يف 
ا�ستاأجرت الواجهة الواقعة امام حملي وب�سعر ب�سيط 
ان  بعد  احلالل  رزقه  ك�سب  من  ال�ساب  يتمكن  حتى 
رف�ص اغلب ا�سحاب املحالت عر�سه باأيجار الواجهة 
ما�سة  بحاجة  انه  التام  ليقيني  ملحالتهم  المامية 
طالب  ذلك،  اىل  الب�سيطة".  وعائلته  ينتفع  عمل  اىل 

�رشورة  اىل  حكومي  موظف  وهو  وهاب،  �سعدون 
"اتخاذ الجراءات الكفيلة ب�سداد حاجة ال�سباب الذين 
حولهم  ان  بعد  الياأ�ص  �سن  اعمارهم  تتجاوز  ل  قد 
الزمن اىل اداة من غري و�سيلة، فمعظهم اليوم جلي�سوا 
هذا  يف  �ساأن  لهم  �سيكون  متى  يعرفون  ول  املنازل 
له  املنجازات  بتحقيق  حلموا  طاملا  الذين  املجتمع 
بعد ان تغريت بو�سلة اليام �سدهم وا�سبحت تنهال 
ال�رشوري  فمن  ح�ساب  لها  يح�سب  مل  باأمور  عليهم 
ماأ�ساتهم  وانهاء  لأغلبهم  ال�رشيعة  احللول  ايجاد 
التي باتت ت�سبح ومت�سي معهم". ويرى ح�سن جمعة، 
�ساحب الب�سة ن�سائية اأن "وجود الب�سطيات يف اماكن 
عقباها،  ليحمد  كبرية  ازمة  ي�سكل  خم�س�سة  غري 
عندما  قاطع،  دليل  ال�سورجة  منطقة  يف  حدث  وما 
التهمت النريان ابنية كاملة عجزت �سيارات الطفاء 
من الو�سول اىل اماكن احلريق لوجود الب�سطيات يف 
ال�سارع وعدم القدرة على تخطيها المر الذي ت�سبب 
ب�سلل كامل لرجال الطفاء، اعطاء قرو�ص ومنحهم 
حمالت باأيجار ب�سيط احلل المثل الذي اراه منا�سبا 

لكون اغلب ال�سباب اليوم عاطلني عن العمل".
ويت�ساءل فرا�ص ابراهيم، طالب جامعي "كيف لبالد 
وار�سا  مق�سدا  جتعلها  التي  املميزات  بكل  تتمتع 
يرى  ان  هائلة،  وامكانيات  ثروات  يف  عليها  يعتمد 
يف  الن  انا  فراق،  دون  يرافقهم  �سيما  �سبابها 
املرحلة اجلامعية ال انني اعمل يف �ساعات الع�رش 
حاجتي  ل�سد  الكرادة  منطقة  يف  الب�سطيات  باأحدى 
وم�ساريف جامعتي لكني متذمر وقلق من م�سريي 
بعد التخرج الذي قد تبني من الن انه �سيكون خميف 

ول ب�سي�ص امل فيه نتيجة ما القيه واعي�سه".
ويو�سح م�سطفى حامد، عاطل عن العمل "كنت اعمل 
انني  ال  املنطقة  الب�سطيات املوجودة يف  احدى  يف 
�سعرها  امل�ستاأجر  رفع  منها  واجهت �سعوبات جمة 
اىل  اجد  ان  دون  من  للمغادرة  ا�سطرين  الذي  المر 
توفري  خالله  من  ا�ستطيع  الذي  البديل  اللحظة  هذه 
لطاملا  التي  وا�رشتي  يل  الرغيد  العي�ص  م�ستلزمات 
عملت جاهدا للبحث عن وظيفة مرموقه بتخ�س�سي 
اآخر،  جانب  من  واطمح".  امتنى  كنت  ما  بها  احقق 
الربيعي،  حممد  بغداد  حمافظة  جمل�ص  ع�سو  اأكد 
والأنظمة  والتعليمات  بالقوانني  م�سكلة  "هناك  اأن 
املوجودة يف العراق ب�سكل عام وبغداد ب�سكل خا�ص 
الواقع  مع  الأ�سكال  من  �سكل  باأي  تتنا�سب  ل  لنها 
قدمية  قوانني  وانها  خا�سة  الأر�ص  على  املوجود 
يف  بالعمل  ل�ستمرار  معترباً  ال�سابقة"،  الأنظمة  من 
انتهاء  اإىل حالة  الو�سول  "يعني  باأنه  القوانني  هذه 
واخلدمات  الإعمار  ملف  يخ�ص  فيما  ال�سالحية 

والبنى التحتية".
العا�سمة  يذكر ان اغلب ال�سواق يف مناطق واحياء 
واملن�سور  اجلديدة  وبغداد  الكرادة  منها  بغداد 
الب�سطات  الكثري  فيها  تنت�رش  وغريها  وال�سورجة 
ب�سب  املهنة  هذه  ملمار�سة  با�سحباها  دفع  والذي 
اليومي  القلق  من  تريحهم  التي  الوظائف  توفر  عدم 
الذي يت�سبب وكما يعلمون بت�سويه جمالية العا�سمة 
من  للحد  جاهده  املخت�سة  اجلهات  تعمل  التي 
امام  عائقا  ت�سكل  احيانا  انها  �سيما  ل  انت�سارها 

القوى المنية للحد من امور توؤذي املواطن الب�سيط.

الغني  الكامل معروف بن عبد  ا�سمه  اأكادميي و�ساعر عراقي 
بن حممود اجلباري، ولد ون�ساأ يف بغداد، من اأب كردي الن�سب 
ا�سدارات  عدة  وله  التعليم  حقل  يف  وعمل  تركمانية،  واأم 
اأكمل  حيث  فيها  ون�ساأ  1875م،  عام  بغداد  يف  ولد  �سعرية. 
البتدائية  الع�سكرية  املدر�سة  دخل  ثم  الكتاتيب،  يف  درا�سته 
فرتكها، واأنتقل اإىل الدرا�سة يف املدار�ص الدينية ودر�ص على 
وال�سيخ  النائب،  الوهاب  عبد  كال�سيخ  الأعالم  بغداد  علماء 
حلمي  عبا�ص  وال�سيخ  البياتي،  قا�سم  وال�سيخ  القي�سي،  قا�سم 
الألو�سي  �سكري  حممود  العالمة  بال�سيخ  اأت�سل  ثم  الق�ساب، 
ولزمُه اأثنتي ع�رشة �سنة، وتخرج عليِه وكان يرتدي العمامة 
الر�سايف(  )معروف  الألو�سي  �سيخُه  و�سماُه  العلماء  وزي 
ليكون يف ال�سالح وال�سهرة وال�سمعة احل�سنة، مقاباًل ملعروف 
التي  الرا�سدية  مدر�سة  يف  معلمًا  الر�سايف  وعني  الكرخي. 
نقل  ثم  الأعظمية،  �سمال  النائب،  الوهاب  ال�سيخ عبد  اأن�ساأها 
مدر�سًا لالأدب العربي يف الأعدادية ببغداد، اأيام الوايل نامق 
الد�ستور  اأعالن  اإىل  فيها  وظل  1902م،  عام  ال�سغري  با�سا 
ثم  برعاية،  يلحظ  فلم  ا�سطنبول  اإىل  �سافر  ثم  1908م،  عام 
عني مدر�سًا ملادة اللغة العربية يف الكلية ال�ساهانية وحمرراً 
جلريدة �سبيل الر�ساد عام 1909م، واأنتخب ع�سواً يف جمل�ص 
املبعوثان عام 1912م، واأعيد اأنتخابه عام 1914م، وعني 
اإىل  وعاد  1920م،  عام  القد�ص  املعلمني يف  دار  مدر�سًا يف 
1922م،  عام  الإ�ستانة  اإىل  �سافر  ثم  1921م.  عام  بغداد 
الأمل،  جريدة  فيها  واأ�سدر  1923م،  عام  بغداد  اإىل  وعاد 
عام  دم�سق،  يف  العربية  اللغة  جممع  يف  ع�سواً  واأنتخب 
ببغداد  1923م، وبعد ذلك عني مفت�سًا يف مديرية املعارف 
عام 1924م، ثم عني اأ�ستاذاً يف اللغة العربية بدار املعلمني 
لذكراه متثاًل يف  لُه متجيداً  1927م. ولقد بني  العالية عام 
ال�ساحة املقابلة جل�رش ال�سهداء عند التقاطع مع �سارع الر�سيد 
الأثرية.  امل�ستن�رشية  واملدر�سة  ال�رشاي  �سوق  قرب  امل�سهور 
امتاز اأ�سلوب الر�سايف مبتانة لغته ور�سانة اأ�سلوبه، وله اآثار 
كثرية يف النرث وال�سعر واللغة والآداب اأ�سهرها ديوانه "ديوان 
والدين  الكون  يف  بابًا  ع�رش  اأحد  اإىل  رتب  حيث  الر�سايف" 
والتاريخ  والرثاء  واحلرب  والو�سف  والفل�سفة  والجتماع 

وال�سيا�سة وعامل املراأة واملقطعات ال�سعرية اجلميلة.

دوائر متخمة بموظفين يتعاملون بعصا البيروقراطية والروتين 
بغداد ـــ متابعة

بغداد – متابعة

 الأنباء ت�سري اىل مقتل ابي بكر البغدادي خليفة امل�سلمني 
دولة  تنتهي  ومبقتله  الإ�سالمية  دولتهم  على  املفرت�ض 
داع�ض و�ستح�سم املعارك بي�سر يف العراق وال�سام. ولكن 
والكرد  العرب  ال�سراع بني  نوع من  �ستذهب اىل  املنطقة 
والكرد والرتك ورمبا يندلع �سراع بني العرب على اأ�سا�ض 
طائفي وقد يتعارك بع�ض امل�سلمني املتنازعني على الن�سب 
اإ�سرائيل  وهناك  امريكا  وهناك  الوهاب  عبد  بن  ملحمد 
وهناك حرب اليمن مل حت�سم وهناك روؤية لعراق خمتلف 
يتم التح�سري له امريكيا وخليجيا. وهناك احل�سد ال�سعبي 
واملر�سح  اإيرانيا  به  واملرحب  �سعوديا  عليه  املغ�سوب 
فالأتراك لي�ستطيعون  الرتكي  الإهتمام  دائرة  ليدخل يف 
العراق واأجزاء  الكردية يف �سمال  الأمة  تقبل فكرة قيامة 
الإيراين  الرتكي  الداخل  على  ذلك  واإنعكا�ض  �سوريا  من 
دعم  اإ�ستمرار  واإمكانية  اأنقرة  من  اوربي  غ�سب  ظل  يف 
يف  عوا�سم  الكردي.بينما  للطموح  الغربية  العوا�سم 
الإقت�سادية  واملعونة  الن�سح  تقدمي  �ستحاول  اخلليج 
عدوة  الآن  هي  لدول  اأعداء  وجوديا  هم  الذين  لالأكراد 

لالإمارات ولل�سعودية واملعني تركيا واإيران والعراق.
ينتظر  وماذا  الأو�سط  ال�سرق  منطقة  مت�سي  اأين  اىل   
الأعداء  الأخوة  مع  القطري  النزاع  بعد  واخلليج  العرب 
النزاع  واإن  خا�سة  اخلايل  والربع  اجلزيرة  قبائل  من 
بني  كامن  عداء  خفايا  ك�سف  فقد  تداعيات  من  مابعده  له 
الأ�سقاء اخلليجيني الذين �ساروا يبحثون عن حلفاء جدد. 
وبرغم اإن وا�سنطن لن ت�سمح لقطر اأن تهوي يف احل�سن 
مبهارة  بالدور  يقوموا  ان  ميكن  الأتراك  لكن  الإيراين 
من  كانت  التي  الر�ض  اىل  بالعودة  احلاملون  وهم  عالية 
ينتظر  الغابرة.بينما  العثمانية  الأمرباطورية  امالك 
العراق اإ�ستفتاء 25 �سبتمرب الذي يريد له ال�سيد م�سعود 
بع�ض  رف�ض  وبرغم  عهدين  بني  فا�سال  يكون  ان  برزاين 
الأكراد لالإ�ستفتاء كما يدعون لكنهم يف النهاية �سي�سلمون 

بنتيجة الت�سويت املنتظر على اإ�ستفتاء الإنف�سال.

املزمنه  التي �سارت مثل المرا�ض  التهديدات  واحده من 
عند كل ازمة �سيا�سية تهديد الكراد بالنف�سال  لي�ستطيع 
بتقرير  احلق  غريهم  مثل  مثلهم  لالكراد  ان  ينكر  ان  احد 

امل�سري .
ويعني تقرير امل�سري هنا ان يحددوا مع من يبقون وكيف 
وملاذا , هذا خيار املواطنني الحرار الذي يحرتمه اجلميع 
وي�سجع عليه ,ولكن ان ي�ستغل هذا احلق ل�سباب �سيا�سية 

وتوقيتات حمرجة فهو امر يحتاج اىل تف�سريات مقنعة.
 لي�ض من �سائننا ان ن�سع العراقيل امام خيار كهذا ان كان 
التي مل ي�سائلها احد عن كيف  خيار املواطن ل الحزاب  
�ستحل عوائق فنية وقانونية و�سيا�سية لق�سية مثل هذه .

�سوؤل �سيا�سي كردي كبري عن م�سري اكراد بغداد لو جنح 
النف�سال, فاجاب الت�سفري.!!

عبو�سي  وياك  الله  مقولة  طبق  الذي  ال�سيا�سي  هذا   
النا�ض متنا�سيا ظروفهم  وبجرة قلم قرر م�سري الف من 
وارتباطاتهم ,وفر�ض نف�سه و�سي عليهم رغم ان احدا ما 
مل يخوله بذلك ومن ال�سروري الن التاين ودرا�سة المور 

برويه فالع�سرة لي�ض فيها بعد �سيا�سي فقط

مبدعون
من العراق

البسطات في األسواق.. معضلة للجهات الحكومية وأرزاق ناس مهددة باالنقطاع

معروف الرصافي 

ما هو أخطر من قتل 
البغدادي

بقلم هادي جلو مرعي

أقالم حرة

الله وياك كاكه

بقلم - د . رعد جاسم

أقالم حرة

 ارتفعت اأ�سعار الرز الب�سمتي يف الأ�سواق املحلية 
لت�سل اىل اأكرث من 50 األف دينار للكي�ص فئة 30 

كغم، بعد اأن كان �سعره اأقل من 40 األف دينار.
وقال اأحد التجار يف منطقة جميلة ويدعى رحيم 
ما  ومنذ  ارتفعت  الب�سمتي  الرز  “اأ�سعار  اإن  حممد 
اأن  مبينا  تدريجي”،  وب�سكل  ا�سبوع  من  يقارب 
اىل  �سعره  و�سل  عربة  نوع  الب�سمتي  الرز  “�سعر 
51 الف دينار بعد ان كان �سعره اقل من 40 الف 

دينار قبل ا�سبوع واحد”.
اىل  ال�سواق  يف  الرز  �سعر  ارتفاع  حممد  وعزا   
“ا�سعار  اأن  اىل  م�سريا  عامليا”،  ا�سعاره  “ارتفاع 
املواد الغذائية تتاأثر بالعر�ص والطلب يف ال�سواق 

العاملية �ساأنها �ساأن الدولر والنفط”.
ال�سعار  هذه  برفع  التجار  “قيام  حممد  ونفى   
البطاقة  �سمن  املادة  هذه  توزيع  عدم  م�ستغلني 
“مفردات  ان  اىل  لفتا  عدة”،  ل�سهر  التموينية 
التموينية  البطاقة  مفردات  �سمن  كانت  عديدة 
ترتفع  مل  انها  ال  الغيت  منها  والبع�ص  توزع  مل 

ا�سعارها بال�سواق”.
 من جانبه، اثار ارتفاع ا�سعار الرز ا�ستياء بع�ص 
التجارة  وزارة  على  اللوم  القوا  الذين  املواطنني 
التموينية  البطاقة  مواد  توفري  على  قدرتها  لعدم 

ب�سكل كامل وم�ستمر.
 ويقول يو�سف عبد الهادي ان “زيادة ا�سعار الرز 
يف ال�سواق املحلية يعود اىل تلكوؤ وزارة التجارة 
يف توزيع مفردات البطاقة التموينية”، موؤكدا انه 

مل يت�سلم الرز “منذ ما يقارب ال�ستة ا�سهر”.
ما  غالبا  “التجار  ان  الهادي  عبد  وي�سيف   
ال�سعار  برفع  امور فيقومون  ي�ستغلون مثل هكذا 

ويدفع املواطن فاتورة تلكوؤ وزارة التجارة”.
 فيما اعترب املواطن حممد قا�سم اإن “ارتفاع ا�سعار 
الرز وباقي املواد الغذائية يعود اىل ج�سع التجار 
وعدم وجود رقابة حكومية ملحا�سبة هوؤلء الذين 
“ارتفاع  اأن  مبينا  ال�سعب”،  قوت  يف  يتحكمون 

ا�سعار هذه املواد اثقل كاهل املواطن العراقي”.
اخلاطئة  “املمار�سات  اأن  اىل  قا�سم  وي�سري   
البطاقة  مفردات  توزيع  يف  والف�ساد  للحكومة 
التموينية ادت اىل قيام التجار بالتحكم بال�سعار 
ورفعها متى ما ي�ساوؤون، غري م�ستبعد اىل وجود 
اتفاق ما بني بع�ص امل�سوؤولني يف وزارة التجارة 

وبع�ص التجار ب�سان ذلك”.

البسمتي يتخطى 
الـ50 ألف دينار وتجار 

يوضحون األسباب

المواطن و المسؤول
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