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الذييين مت توطيين  ت�سيياءل عييدد ميين املوظفيين 
رواتبهم من قبل وزاراتهم، عن جدوى هذا الإجراء 
اإن مل تكيين له منافييع وامتيازات كمييا هو معمول 
بييه يف الييدول الأخرى، واأبييدوا ا�ستغرابهييم من اأن 
المتيييازات املزعوميية من التوطيين تقت�رص على 
فئيية حمددة ميين املوطنيية رواتبهم ولي�ييس جميع 
املوظفن، وهو ما اعتربوه "متييزاً ب�سفة ر�سمية" 

من قبل الدولة بن موظفيها.
موظفييون ومواطنون عربوا عيين ا�ستيائهم ال�سديد 
اتخذتهييا  التييي  الإجييراءات  ميين  اأملهييم  وخيبيية 
احلكومييات املتعاقبيية، م�سريييين اىل ان احلكومة 
ال�سابقة اتخييذت الكثري من القرارات و�سنت العديد 

من القوانن التي اأثارت اللغط وال�سخط.
ويييرى العديييد ميين املواطنيين اأنهييا مل ت�سب يف 
�ساحلهييم بل اأنها جعلتهييم "�سحية" لتدين اأ�سعار 

النفييط والأزمة املالييية و"التق�سييف الفرتا�سي"، 
وميين تلييك القوانيين والقييرارات توطيين رواتييب 
املوظفيين والتييي ظنوا اأنها ت�سييب يف م�سلحتهم 
بح�سييب ما روجت احلكومة وامل�سارف امل�ستفيدة 

من هذا الأمر يف حينها، وما زالت تروج.
ما هو التوطن؟

توطن الراتب هو اأن تقوم الدائرة التي يعمل فيها 
املوظييف باإيييداع راتبه يف امل�رصف بييدًل من اأن 
ت�رصفييه له ب�سييكل مبا�رص، وباإمكانييه التوجه اإىل 
فروع امل�رصف اأو منافذ ال�رصف كال�رصاف الآيل 
اأو مكاتييب ال�سريفة ل�سحييب الراتب اأو املبلغ الذي 
يحتاجييه منه واملتبقي يتم ادخاره يف امل�رصف، 
وذلييك با�ستخييدام بطاقيية خا�سة كالتييي ن�سميها 

حمليًا "البطاقة الذكية" اأو "كي كارد".
 وبح�سييب مييا معمييول بييه يف دول العييامل فيياإن 

لإيييداع املييال يف امل�ييرصف العديييد ميين الفوائييد 
والمتيييازات للزبييون �سييواء كان موظفييًا اأو غييري 
موظييف، والبطاقة الذكية هناك لي�ست فقط ل�سحب 
املال اأو �رصاء الحتياجات بل تت�سمن خ�سومات 
يف املبيعات وتخفي�س يف ر�سوم التحويل املايل 

عرب امل�سارف اأو مكاتب ال�سريفة.
اأن هييذه املميييزات ل تتوافيير يف م�ييرصوع  غييري 
التوطيين العراقييي، وما يجييري احلديييث عنه من 
امتيييازات ميين قبييل امل�سييارف امل�ستفيييدة ميين 
امل�رصوع هي كما و�سفها اأحد املتحدثن متهكمًا 
"�سوفونا املوت حتى نر�سى بال�سخونة"، حيث اأن 
املوطنة رواتبهم ميكنهييم احل�سول على القرو�س 
وال�سلييف امل�رصفييية ميين دون احلاجيية اىل كفيل، 
هذه هي امليزة البييرز، بالرغم من اأن اإلغاء �رصط 
الكفيييل هييو بالأ�سا�س عقبة ل مييربر لها، حيث اأن 
ال�سمييان والكفيييل هو راتييب املوظييف، وبالتايل 

لي�س هناك امتياز يف الغاء هذا ال�رصط.
متييز طبقي حكومي

موظفو العقييود والأجور اليومية هييم اأكرث الفئات 
ا�سطهيياداً وحرمانًا علييى الرغم ميين اأنهم يوؤدون 
مييا عليهييم ميين واجبييات حالهييم كحييال موظفي 
امليياك الدائم، بل على العك�س فاإنهم يعملون بجد 
وحر�ييس اأكرث خ�سييية اأن يتم انهيياء عقودهم ومن 
اأجل اأثبات جدارتهم اأمام روؤ�سائهم، بح�سب ما اأكد 

عدد منهم.
 موظف يف وزارة الكهرباء، ف�سل عدم الك�سف عن 
ا�سمه، يقول "اأنا وزوجتي يف نف�س الدائرة وكانا 
ميين موظفي العقود منذ ثمان �سنوات، لدينا اأربعة 
اأطفال ثاثة منهم يف املرحلة البتدائية والأ�سغر 
يف رو�سيية، راتبييي ال�سهييري 430 األييف دينييار، 
وكذلييك راتييب زوجتييي، ن�سكيين يف منييزل اإيجاره 
450 األف دينار، ما يتبقى من راتبينا 400 األف 
دينييار فقط، هي كل ما نعي�ييس منه نحن واطفالنا 

طوال ال�سهر".
 وي�سيييف "ا�ستب�رصنييا خييرياً مبييا �سمعنيياه عيين 
امتيازات توطن الرواتب، والأهم بالن�سبة لنا كان 
احل�سول على ال�سلف امل�رصفية، خططنا لأن نقدم 
فييوراً علييى قر�س �سكنييي وبدل ميين الإيجار الذي 
ندفعييه ل�ساحييب املنزل �سندفييع اأق�سيياط م�سكننا 
اخلا�س، لكيين املفاجاأة كانييت اأن موظفي العقود 

غري م�سمولن بال�سلف والقرو�س امل�رصفية".
 ويت�سيياءل املوظييف "اإذا ميين املنفعيية من توطن 
الرواتييب اذا كانييت ت�سمل فئيية دون اأخرى، وملاذا 
قامييت وزارة الكهربيياء بتوطيين رواتييب موظفي 
العقييود دون ا�ستئذانهم؟، نحن حاليًا ندفع للدولة 
�رصيبة اإ�سافية وهي ال�ستقطاع ال�سهري لتوطن 

الرواتب من دون ان نح�سل على اأي امتياز".
 ظلم مبباركة احلكومة والربملان

"ظلييم  الكهربيياء يقييول  اآخيير يف وزارة   موظييف 
اإجحيياف كبريييين تعتمييده الدولة وقانييون متييز 
تقيير بييه احلكومة والربملييان �سد موظفييي العقود 
املوؤقتيية".  ويو�سييح "راتبييي ال�سهييري 530 األف 

دينييار، وانا متييزوج ولدّي ثاثة اأطفييال، زوجتي 
ربيية بيييت، انييا م�سطيير للبقيياء يف منييزل والييدي 
حيييث ا�سكن يف غرفة واحدة انا واطفايل لنني ل 
ا�ستطيييع ال�سكن يف منزل م�ستقييل، راتبي ل يكفي 
لايجار، كنت اظن ان توطن الراتب �سيعود علينا 
بالفائييدة لكيين ات�سييح اأن الميير خدعيية حكومية 
الغر�ييس منهييا ا�ستقطيياع املييال ميين املوظفيين 
فيمييا يتنعم الوزراء والنييواب وامل�سوؤولن برواتب 
مليونية و�سكن جماين".  ويرى املوظف ان الدولة 
"ل تن�سييف ابناءها، فمن غري املعقول انني بهذا 
الراتييب الب�سيط وو�سعييي املاأ�سيياوي ول ا�ستطيع 
احل�سول على قر�ييس �سكني اأو �سلفة كما هو حال 
موظفييي املاك".  ويقييول "م�سوؤوليية ال�سعبة التي 
اعمييل فيها راتبهييا ال�سهري مليونيين و400 األف 
دينار، وزوجها راتبييه مليونن و600 األف دينار 

ومنزلهمييا ملكهما، ابنهم الكييرب موظف يف نف�س 
الدائرة وراتبييه مليون و300 األف دينار وابنتهما 
اي�سييا يف الدائييرة وراتبهييا مليييون و100 األييف، 
وباإمكانهييم جميعًا احل�سول علييى قرو�س �سكنية 
و�سلييف مالييية رغييم انهم لي�سييوا بحاجة لهييا، اما 

موظفي العقود فا حق لهم باأي �سيء من ذلك".
 امتيازات افرتا�سية

 م�سييوؤول يف م�ييرصف الرافدييين، ف�سل عييدم ذكر 
ا�سمييه، قييال ان "توطيين الرواتييب خطييوة مهمة، 
فاملوظييف بدل ميين ان ي�ستلم راتبييه يدويا ا�سبح 
ال�ستام الن الكرتوين عن طريق بطاقة )املا�سرت 
كارد( التي حتتوي على مميزات عديدة كالت�سويق 
عييرب النرتنيت و�سحب راتبه من اي مكان يتواجد 

فيه يف بغداد او املحافظات".
وا�سييار اىل ان "امل�ييرصوع يهييدف لتقليييل التكلفة 

الكلية من عملية دفع الرواتب، وزيادة التعامات 
امل�رصفية، كمييا انها تعود بالفائدة على املوطنة 
رواتبهييم حيث يح�سلييون على ح�سيياب م�رصيف، 
كمييا باإمكانهم احل�سييول على القرو�ييس وال�سلف 
وغريها بال�سافة، بالإ�سافة اىل اجلانب المني 

حيث ل خوف من �سياع املال او �رصقته".
واو�سح ان "ال�ستقطاع او ما ي�سمى العمولة، هي 
الية ثابتيية واذا اراد املوظف ا�ستام راتبه من اي 
منفييذ خا�س يتم ا�ستقطيياع ثاثة الف دينار عن 

كل مليون دينار".بح�سب موقع الغدبر�س.
وعلى الرغم من املميزات الفرتا�سية التي يتحدث 
عنها امل�رصف، اإل اأنه اأكد على اأن "موظفي العقود 
غري م�سمولن بال�سلييف والقرو�س، وفقط موظفي 
امليياك ميكنهم احل�سييول على ال�سلييف والقرو�س 

ومن دون حاجة اىل كفيل".

توطين الرواتب... امتيازات "افتراضية" و"تمييز" بين الموظفين 
بغداد -  متابعة
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طوابير من الباحثين عن وظيفة يتسابقون على تعيينات وزارة التربية 

 
الدعاوى  ع�رصات  يوميًا  العمل  حمكمة  ت�ستقبل 
يف  للعامن  حقوقا  غالبها  يف  تت�سمن  التي 
العمل،  اأرباب  القطاعات املختلفة يبخ�سها بع�س 
اأن  لكن املحكمة ومع زخم الدعاوى الواردة ترى 
جهلة  ب�سبب  حقوقه  عن  يتنازل  زال  ما  العامل 

بالقوانن وثقافته املحدودة.
وحتدث قا�س خمت�س عن ن�سب الدعاوى الواردة 
العمل ببغداد، مقرتحا ت�سكيل حماكم  يف حمكمة 
عن  وللتخفيف  الدعاوى  حجم  ت�ساعد  مع  اأخرى 
كاهل العمال ممن ي�سكنون مناطق بعيدة وينوون 

مراجعة املحكمة.
اإن  البهاديل  ورور  �ستار  املحكمة  قا�سي  وقال 
والق�سايا  الييدعيياوى  بنظر  تخت�س  "املحكمة  
عليها  املن�سو�س  واجلزائية  املدنية  واملنازعات 
ل�سنة   37 رقييم  النافذ  العمل  قانون  احكام  يف 
الجتماعي  وال�سمان  التقاعد  وقانون   2015
اإىل  ت�رصيح  يف  الييبييهيياديل  واأ�ييسيياف  للعمال". 
الدعاوى  يف  تنظر  العمل  "حمكمة  اأن  "الق�ساء" 
القطاع  يف  العاملة  الطبقة  افييراد  يقيمها  التي 
العمل  اأ�سحاب  �سد  والتعاوين  واملختلط  اخلا�س 
قانون  لهم  كفلها  التي  با�ستحقاقاتهم  للمطالبة 
العمل النافذ من مكافاأة نهاية اخلدمة والإجازات 
والأ�سبوعية  الر�سمية  العطل  واإجييازات  ال�سنوية 
العمل  "حمكمة  ان  البهاديل  وما اىل ذلك.  وتابع 
تخت�س اأي�سا بالنظر يف القرارات املوؤقتة الداخلة 
القوانن  تن�س  التي  والدعاوى  اخت�سا�سها  يف 

على اخت�سا�س حمكمة العمل بها.
وعن املنجزات خال املدة الأخرية اأورد البهاديل 
اىل  و�سلت  الآن  حتى  الدعاوى  ح�سم  "ن�سبة  ان 
722 دعوى من اأ�سل 1205، واملتبقي منها يف 
واللوائح  الدفوع  جميع  اكمال  حلن  الجناز  قيد 

املقدمة من قبل طريف الدعوى"، مبينا ان "مبلغ 
ايلول  �سهر  نهاية  للدولة حتى  امل�سددة  الغرامات 

و�سل اىل 679،148،971 مليون دينار عراقي.
كانت  ح�سمت  التي  الدعاوى  هذه  "اأغلب  ان  واأكد 
لذلك  العمل،  اأربيياب  �سد  العمال  �رصيحة  ل�سالح 
فان لأحكام هذا القانون الأثر الكبري يف اإن�ساف 
�رصيحة العمال وح�سولهم على جميع حقوقهم من 

خال تطبيق احكامه".
بتاأ�سي�س  العمل  حمكمة  قا�سي  اقييرتح  ذلك  اإىل 
زخم  لتخفيف  الكرخ  جانب  يف  اأخييرى  حمكمة 
تنظر  الأخيييرية  كييون  املحكمة  هييذه  على  العمل 
يحال  ما  اىل  اإ�سافة  والر�سافة  الكرخ  دعيياوى 
اليها من املحافظات"، داعيا اىل "تعزيزها بكادر 
اىل   35 بن  ما  تنظر  اإذ  عملها  وحجم  يتنا�سب 
55 دعوى يوميا"، م�سريا يف الوقت نف�سه اىل انه 
"يجب الهتمام باملحكمة لأن قراراتها وقرارات 
العمل  منظمات  اأنييظييار  حمييط  التمييز  حمكمة 

الدولية ومنظمة حقوق الإن�سان.
العمل  حمكمة  ت�سدرها  التي  العقوبات  وعيين 
وتعوي�س  الغرامة  تكون  مييا  "غالبا  اأنييهييا  بيين 
قانون  اأحكام  اإىل  ا�ستنادا  وتاأتي  املت�رصرين، 
الييعييمييل اليينييافييذ وقيييانيييون الييتييقيياعييد واليي�ييسييمييان 
التي  "الحكام  اأن  اإىل  للعمال"، لفتا  الجتماعي 
لدى  للطعن  قابلة  تكون  العمل  حمكمة  ت�سدرها 
حمكمة التمييز الحتادية خال فرتة ثاثن يوما. 
اىل  اأخرى  وبلدان  دول  العمال من  وب�ساأن دخول 
حمكمة  قا�سي  البهاديل  القا�سي  يتحدث  العراق 
ا�ستقدامهم مبوافقة  ان يكون  "�رصورة  العمل عن 
وزارة العمل وال�سوؤون الجتماعية وح�سب مان�ست 
عليه املواد 31-30 من قانون العمل النافذ، ويف 
بحقهم  تطبق  املوافقة  على  ح�سولهم  عدم  حالة 
وهي  املييذكييور  القانون  ميين   36 امليييادة  اأحييكييام 

الدخول غري امل�رصوع اىل العراق.

البهاديل  يذكر  املخالفات  هذه  �سور  اأبييرز  وعن 
دون  من  البلد  اىل  يدخلون  الأجانب  "العمال  اأن 
اإجيييازة عمل �ييسييادرة ميين اليييوزارة وحتييت غطاء 
معظم  ي�ستغلها  نقطة  وهييي  الدينية  ال�سياحة 
ا�سحاب  قبل  من  ت�سغيلهم  ويتم  العمال  هييوؤلء 
الييوزارة  يف  ت�سجيلهم  دون  وال�رصكات  املعامل 
العمل  لهم  اجازة عمل جتيز  ودون احل�سول على 
"مثل هكذا جتاوزات  ان  تلك املواقع"، م�سريا اىل 
الييوزارات  جميع  قبل  من  ور�سدا  متابعة  تتطلب 

املعنية بهذا اخل�سو�س".
بجميع  تنظر  العمل  "حمكمة  ان  القا�سي  واكمل 
وال�سوؤون  العمل  وزارة  تر�سدها  التي  املخالفات 
لها  التابعة  التفتي�س  فرق  خال  من  الجتماعية 
والتي تتاألف من موظف من الوزارة يعمل ب�سفة 
لنقابات  العام  الحتيياد  عن  ممثل  وع�سو  مفت�س 
وفقا  ت�سكلت  اللجنة  وهييذه  الييعييراق  يف  العمال 
رقم  النافذ  العمل  قانون  من   28 املادة  لحكام 

."2015 37 ل�سنة 
وعن مهام هذه اللجنة حتدث عن "القيام بجولت 
ميدانية على جميع مواقع العمل لر�سد املخالفات 
ويف حالة ر�سد اأي خمالفة من قبل �ساحب العمل 
يتم رفعها بتقرير ب�سكل مف�سل بعد الطاع على 
العمل  اأ�سحاب  لدى  وامل�ستندات  ال�سجات  جميع 
فيتم رفع هذه املخالفات اىل دائرة الت�سغيل والتي 
بدورها تقوم باإقامة دعوى جزائية على �ساحب 
العمل املخالف كان يكون �ساحب العمل قد قام 
اجازة  على  احل�سول  دون  اأجانب  عمال  بت�سغيل 
الوزارة او مل ي�سدد ال�سرتاكات اخلا�سة  عمل من 

بال�سمان عن العمال الذين يعلمون لديه".
عامل  "كلمة  ان  العمل  حمكمة  قا�سي  واو�سح 
انثى  ام  ذكرا كان  �سخ�س طبيعي  تطلق على كل 
يعمل حتت ا�رصاف ومتابعة �ساحب العمل مبوجب 
عمل  لأداء  معن  اجر  لقاء  مكتوب  او  �سفوي  عقد 
ايًا كان نوعه مبوجب احكام قانون العمل النافذ".
توعية  "دورات  باقامة  الييبييهيياديل  طييالييب  كما 
القانون  يجهل  اغلبهم  كييون  للعمال  وتثقيفية 
مواقع  من  كثري  يف  حقهم  ترك  اىل  يوؤدي  وبذلك 
ف�سح  ب�رصورة  امل�ساريع  ا�سحاب  والييزام  العمل 
امل�ساريع  يف  النقابية  اللجان  لتاأ�سي�س  املجال 
يف  الفاعل  الييدور  لها  �سيكون  والتي  وال�رصكات 

تثقيف العمال".
بي"درا�سة  العاملن  جلميع  الن�سيحة  ووجيييه 
وال�سمان  التقاعد  وقانون  النافذ  العمل  قانون 
فيها  ورد  ما  على  والطيياع  للعمال  الجتماعي 
من مواد قانونية تبن حقوق العامل وما يرتتب 
عليه من واجبات جتاه رب العمل للخروج بنتيجة 
بناء  امل�ستدامة  التنمية  وحتقيق  الطرفن  تر�سي 

القت�ساد الوطني.

يف م�سهد يثري ال�ستياء، يجول النواب العراقيون 
طويلة  مواكب  عرب  �سخ�سية،  بحمايات  اجلييدد 
م�سلحون  يعتليها  �سوداء،  م�سفحة  �سيارات  من 
في�سعر  املواطنن،  باجتاه  بنادقهم  ي�سهرون 
راأى  كلما  والرعب  باخلوف  العراقي  املواطن 
موكبًا لهم يف ال�سارع، يف م�سهد و�سفه عراقيون 

باأّنه ل يختلف عن م�ساهد اأفام الكاوبوي.
قال  بييغييداد،  يف  الظاهرة  هييذه  تفاقم  وب�سبب   
م�سوؤول عراقي اإن قيادة عمليات بغداد اأ�سدرت 
اأ�سلحتهم  رفييع  مبنع  اجلييدد  للنواب  توجيهات 
انتقالهم  خال  املييارة  باجتاه  ال�سيارات  على 
يف �سوارع العا�سمة، وعدم ك�رص اإ�سارات املرور 
واللتزام بها واحرتام ال�رصطة املرورية. واأكد اأن 
وهي  بغداد،  عمليات  قيادة  منح  الوزراء  رئي�س 
اجلهة املكلفة باأمن العا�سمة، �ساحية توقيف 

اأي موكب خمالف واعتقال عنا�رصه جميعهم.
جديد  نائب  لكل  العراقي  الربملان  ويخ�س�س 
اإىل  اإ�سافة  ال�سخ�سية،  احلماية  من  عن�رصا   16
من  تنقاته  يف  ترافقه  واأخرى  م�سفحة  �سيارة 

ن�ساطاته  خييال  اأو  الربملان  مبنى  اإىل  منزله 
اليومية العادية، وبالعادة يكون عنا�رص حماية 

النائب من اأقربائه.
حتيط  الذين  النواب  جتييوال  العراقيون  وينتقد 
كل  وكييياأّن  كبري،  بعدد  حمايات  عنا�رص  بهم 
با�سل  املواطن  وقال  دوليية.  رئي�س  منهم  نائب 
املن�سور  منطقة  اأهييايل  من  وهو  الرحمن،  عبد 
يف بغداد، "اأحد النواب اجلدد الذي ي�سكن منطقة 
للمدار�س  ميدانية  بييزيييارات  يقوم  املن�سور، 
ال�سوارع،  يف  اأحيانا  ويتجول  الدولة  ودوائيير 
"م�سهد  اأّن  واأكيييد  املواطنن".  اإىل  ويتحدث 
حتركات هذا النائب يثري ال�سحك واحلزن يف اآن 
واحد، فهو حن يجول يف بغداد يذكرنا مب�ساهد 
احلماية  عنا�رص  به  يحيط  اإذ  الكاوبوي،  اأفام 
من كل جانب واأيديهم على ال�ساح، ول ن�ستطيع 
ال�سري يف جانب ال�سارع الذي يجول فيه". واأ�سار 
قبعات  اأغلبهم  يرتدي  احلماية  "عنا�رص  اأّن  اإىل 
على الراأ�س، ويتمتعون باأج�سام ريا�سية مميزة، 
"منظر  اأّن  اإىل  لفتًا  للغاية"،  خميفة  ونظراتهم 
اأن  اأ�سبح مرعبا، فاأنت تخ�سى  هوؤلء احلمايات 
اإىل  يعتدى عليك عندما متر من قربهم، فت�سطر 

جتنب ال�سارع الذي ي�سلكونه".
النا�سط  بغداد،  يف  املييدين  التيار  ع�سو  واعترب 
يتعلموا  مل  اجلييدد  "النواب  اأّن  ال�سامي،  حممد 
اإذ  القدامى،  كالنواب  امللف  هذا  ا�ستغال  بعد 
من  عن�رصين  اأو  بعن�رص  يكتفون  القدامى  اأّن 
املخ�س�س  املبلغ  باقي  وي�ستغلون  احلمايات 
النواب  "هوؤلء  اأّن  16 عن�رصا"، موؤكدا  ملرتبات 
واأن  الفخامة،  مبظهر  يظهروا  اأن  يحبون  اجلدد 

تكون لهم هيبة يف ال�سارع".
احلمايات  ملف  بتحويل  م�سوؤولون  ويطالب 
ال�سخ�سية للنواب اإىل وزارتي الدفاع اأو الداخلية، 

واأل يتوىل النائب م�سوؤولية حمايته بنف�سه.
اجلميلي،  علي  الداخلية،  وزارة  يف  املقدم  وقال 
ال�سخ�سية  احلمايات  ي�ستغلون ملف  "النواب  اإّن 
لفر�س هيبتهم و�سلطتهم، فهم يتحركون مبواكب 
�سخمة جدا"، مبينا اأّن "هذا امللف "�سابه الف�ساد 
�سحبه  �ييرصورة  يحتم  الييذي  الأميير  كبري،  ب�سكل 
من يد النواب اأنف�سهم". واأكد اأّن "هناك �رصورة 
ملحة لنقل هذا امللف لوزارتي الدفاع والداخلية، 
موقع  الف�ساد".بح�سب  عن  بعيداً  ملفًا  ليكون 

العربي اجلديد.

درجات  توفر  عن  الرتبية  وزارة  اإعييان  مبجرد 
ال�سباب  ميين  الآلف  تييوافييد  �ييسيياغييرة،  وظيفية 
الأماكن  اإىل  جامعية  �سهادة  على  احلا�سلن 
احل�سول  اأمل  على  طلباتهم  لتقدمي  املخ�س�سة 

على وظيفة. 
تعين  على  "التقدمي  اإن  الرتبية  وزارة  واعلنت 
مدر�سن ومعلمن يف ماك وزارة الرتبية انطلق 
من اخلريجن  كبرياً  اأن عدداً  موؤكده  اأيام"،  قبل 
ح�رصوا اإىل الأماكن املخ�س�سة ل�ستام طلبات 
خ�س�ست  التي  "الأماكن  اأن  واأ�سافت  التعين. 
ل�ستقبال الراغبن بالتعين مل تكن كافية، الأمر 
الذي ا�ستدعى ال�ستعانة بقوة من ال�رصطة لقطع 
ال�سارع املار اأمام دائرة الرتبية، لتوفري م�ساحة 
مبينًا  املتقدمن"،  من  الهائلة  الأعيييداد  ت�سم 
ميكنها  ول  حميييدودة،  الوظيفية  الييدرجييات  اأن 

ا�ستيعاب تلك الأعداد.
بكالوريو�س  على  احلا�سل  �سليم،  �سامر  واأعرب 
اأمله  عيين   2009 عييام  الإنكليزية  اللغة  يف 
بعد  املييرة،  هذه  وظيفية  درجة  على  باحل�سول 

بالف�سل،  ال�سابقة  حميياولتييه  جميع  بيياءت  اأن 
موؤكدا اأنه ا�سطر للعمل يف اأماكن خمتلفة خال 
ال�سنوات الت�سع التي تلت تخرجه، لعدم ح�سوله 

على فر�سة عمل يتنا�سب مع موؤهله اجلامعي.
واأ�سار اإىل اأن زماءه، واأ�سدقاءه الذين تخرجوا 
بعده متكنوا من احل�سول على وظيفة من خال 
املح�سوبية، اأو دفع مبالغ مالية تتجاوز الع�رصة 
اآلف دولر اأمريكي، معربا عن اأمله يف اأن يكون 

الو�سع خمتلفا يف التعيينات اجلديدة.
اأو�ييسييح  عييامييا(،   27( الرحمن  عبد  �سعد  اأميييا 
املا�سية  ال�سنوات  خال  التدري�س  مار�س  اأنييه 
اأهلية،  مدار�س  يف  العربية(  )اللغة  بتخ�س�سه 
اأن العمل يف مثل هذا النوع من املدار�س  مبينا 
املدار�س  مالكي  لأمزجة  ويخ�سع  جييدا،  متعب 
وظيفة  عن  للبحث  دفعه  الييذي  الأميير  الأهلية، 

حكومية.
وتابع "�سمعنا عند تقدمي اأوراقنا اأن هذا التقدمي 
لأ�سخا�س  �ستذهب  التعيينات  واأن  �سكلي،  اأمر 
ذلك  ميين  الييرغييم  "على  م�سيفا  غريهم"،  دون 
ت�سمن  حكومية  عمل  فر�سة  عن  باحثًا  جئت 
احلرا�س  "بع�س  اأن  اإىل  ولفت  م�ستقبلي".  يل 

اأبلغونا باأن اأوراقنا ترمى يف حاويات النفايات 
بعد حلول الظام"، داعيا ال�سلطات املتخ�س�سة 
للتحقق من ذلك، واإن�ساف فئة ال�سباب التي مل تر 

�سوى احلروب والدمار خال ال�سنوات املا�سية.
ويف ال�سياق، حذر القيادي يف حتالف "�سائرون"، 
اجلهات  بع�س  قيام  احتمال  من  الربيعي،  عاء 
الوظيفية،  بالدرجات  باملتاجرة  الأ�سخا�س  اأو 
خمالفي  بحق  العقوبات  اأ�سد  اإنييزال  اإىل  داعيًا 

اآليات و�سوابط التعين.
واملوظفن  الرتبية  وزارة  دوائيير  بع�س  واتهم 
لتحقيق  الوظيفية  الييدرجييات  با�ستغال  فيها 
الدرجات  تلك  وبيع  وحزبية،  �سخ�سية  مكا�سب 
يف  م�سيفا  بهم،  مرتبطن  �سما�رصة  خال  من 
بيان "�سنقف باملر�ساد بوجه كل من ت�سول له 

نف�سه �رصقة اأو املتاجرة بالدرجات الوظيفية".
عجزت  املتعاقبة  احلييكييومييات  اأن  اإىل  ولييفييت 
منا�سبة  حلول  و�سع  عن  املا�سية  الفرتة  خال 
ظاهرة  وحماربة  التعليم،  منظومة  لإ�سكاليات 
على  م�سدداً  الوظيفية،  الييدرجييات  و�ييرصاء  بيع 
�ييييرصورة اإنيي�ييسيياف املييحييا�ييرصييين واأ�ييسييحيياب 

الخت�سا�س على اأ�سا�س املوقع اجلغرايف. 
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