
 مختارات اعالمية 
 ملراجعة من الشباك .. شعار الوظيفة العامةا

 ياسر الوزني
 0202كانون األول  41

 جريدة الزمان
عندما يكون الرجل أكبر من المنصب تجده متواضع ومنتج وعندما يكون المنصب أكبر من الرجل تجده مغرور 

أشخاصها مجموعة من  تنطبق عليها صورتان ،األولى من العراق، إداريةتلك هي قاعدة …وظالم وأحمق

يتعلم  بقانون )المراجعة من الشباك(، وغالباً ما التزامهممبدعين في  المواطنين يتجمعون عند نافذة في برد الشتاء،

ً على أحياء مناسكه حتى تت ساقط من الموظف قواعد هذا القانون في يومه األول من )المباشرة( ويستمر محافظا

ً  في )سلم تلفونك  خريف عمره أوراق تقاعده ، قبل هذا الوقت تجده مثابراً،  ،تعال باجر، لالستعالماتنشطا

مع آخرين في  صوالت وجوالت لفض زحام المراجعين  الحاسبة عاطلة( ولعله يتشاطر الموظف مجاز،

 ..في الممرات والمراجعات وعدم التجمهر

يتأرجحون بأقدامهم على  رؤوسهميرفعون )دشاديشهم وبنطلوناتهم(  يكورونها على أبطال هذه الصورة الحزينة 

غيرها( غمرت مبنى دائرة حكومية في  أو سيول أو قديمة )تايرات( لحماية سيقانهم من مياه )ربما أمطار إطارات

ي )روبوت( يسير على بلدة قريبة أو نائية، صورتنا األخرى  مغايرة  ومن بلد خليجي  حيث المواطن السعيد يحاك

يرد عليك السالم بأجمل التحيات ،تطلب منه تأييداً لمن تشاء، يشكرك على أنك تعاملت معه  عجالت ناعمات،

ً دون الحاجة الى مجموعة من المستمسكات ويغنيك عن  اإلجراءاتلتسهيل  ثم يلبي الطلب على الورق مكتوبا

 .  باقي الجهاتتأيّيداً من  الرجوع مجدداُ لطلب صحة الصدور أو

عنوان الموظف هو )المكلف بخدمة عامة مقابل راتب مصدره حقوق كل المواطنين في ثروات البالد( ومن واجبه 

مواطن لست  باعتباريأن يحترم طلباتهم القانونية ويعمل على إنجازها بدقٍة ووقت مقبول ، وعلى هذا العنوان فأنا 

ظف من فطوره وأن أستنفذ كل صبري صامتاً ساكتاً  حتى ينهي رشفته حتى ينتهي المو االنتظارملزماً أن أتحمل 

( وهو يرانا من شاشٍة في اجتماعاألخيرة من )األستكان( ، ولست ملزماً أن اتحمل مرارة االنتظار والمدير )عنده 

ار في معناها عبارةٍ صغيرةٍ يكتبها ليس فيها غير )حسب األصول(، يحت التوقيع أو بانتظارمكتبه نتلوى و)ننسحن( 

ً بالشكوى عند الوزير عندما )تضيع( معاملتي في شهر  المواطن فهي بين الرفض أو القبول ، أنا لسُت ملزما

 .رمضان وألتمس الفرج في شعبان

 

 

على تيارات فكرية و سياسية و قبلها شعب بأكمله، يواجه تهديدا وجوديا  الوصاية االقليمية مفخرة و عنوانا لالستقواء

، فخالل مائة سنة ُكتب اكثر من دستور، و ُشرع اكثر من 1291قد يكون هو االخطر منذ قيام الحكم الدستوري سنة 

اكثر من مرة محدثة هزات عنيفة بمجتمع عليها رعايته، ال تصديره ليكون قانون داخلي، و تبدلت الدولة وهويتها 

 .الجئا او متطرفا او معدما

ان المزاجية السياسية ان لم تعرف حدودها وفق مبدأ انتهاء الحرية عند بدء حرية االخر، فعليها ان تتوقع كل ردود 

رد اعنف بحيث تزال من الواقع لتذهب الى صفحات الفعل التي قد ال تنبهها لتعود الى محلها فحسب بل قد يكون ال

 .”كانت هناك سلطة” التاريخ فيقال عنها

البديل المستقر للعراق هو القانون، الذي كان اجدادنا اول من نحتوه ليسبقوا االخرين بمعرفتهم ان للعدالة مكانتها 

 االحفاد افضل ارثهم؟ االساس في اقامة و استقرار االنسان خليفة في االرض، افهل يجوز ان يكسر

بين بغداد و اربيل مسافة ال تزيد عن بضع مئات كيلومترات، كانت تشهد قبال حروبا و هدنات، راح فيها االلوف 

فقط ألن اكثر من حاكم اراد قولبة شعب بحسب مزاجه، فتارة النه عسكري توهم ان الكل جنود يقودهم حيث يشاء، 

ان يكون منتميا له يغذيهم بعقائده ليكون هو رمزا في مشروع لم يتالش بل و اخرى سياسي، وان شعبا بكامله يجب 

تالشت الزعامة النها ليس حقيقة، ومرة يعود سيف العقوبات االقتصادية و مصادرة منابر الحديث لتكرار نفس 

قُْل َهْل ” قول هللا تعالىاالبجدية السياسية للنظام السابق و لكن بتلفظ من شفاه تدعي انها ابنة دين هللا كأنها لم تقرأ 

و اكثرها الما في  ؟؟ْحِسنُوَن ُصْنعاانَُنبِِّئُُكْم بِاأْلَْخَسِريَن أَْعَماالا الَِّذيَن َضلَّ َسْعيُُهْم فِي اْلَحيَاةِ الدُّْنيَا َوُهْم َيْحَسبُوَن أَنَُّهْم يُ 

 .النفس، ان يجري الحفاظ على العداء للتربح االنتخابي

ن من يريد ان تقديم البديل المفيد للشعب، بمقدوره ذلك، وان كان صعبا لكنه ليس مستحيال، ذلك عن دراية اكتب، ا

ان ازالة اثار اخطاء قرابة السبعة عشر عاما لوحدها ليست هينة، فاالخذ بالقانون و االفادة من العقل السياسي المنتج 

 .زيمالمدرك للتوازن كفيالن بتجربة تقدم االفضل من خيار دوام التأ
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حتى يكفيك هللا التنقل بين  مشكلة المواطن أنه )مراجع( هذه الكلمة تعني أن عليك قيام الليل بالصالة وتقديم النذور

تبتلى بمتالزمة الصعود على الدرج )ألن المصعد خربان( من  انها الشام وأخرى مقرها حلب وأن الدائرة مك

، وأن يكون مزاج الموظف راقياً االزدحامخاصة وأنت مثال في نهاية الدوام وينتظرك  الطابق األول الى العاشر،

صندوقاً لتنفيذ طلبات الدولة  أو تصبح أنت )المواطن( صندوق بريد يضع فيه كل رسائل غضبه الشخصية حتى ال

الفورية .. أن الوظيفة العامة في المجتمعات الحديثة خدمة وطنية يؤديها الموظف على أن يتصف باألمانة والنزاهة 

 (.)وأستقم كما أمرت اإلسالموالخلق الطيب، وهذا يتفق مع شروط الوظيفة  في  واالستقامة

للموظف المثالي الذي يعمل على تحسين عالقة المواطن بالدولة  واالمتنان أقول: نحن نحترم ونقدم التحية والشكر

عن كل ما شانه  واالبتعادمعامالتهم ونحترم من يحترم كرامة الوظيفة  نجازاللمواطنين وتسهيل  احترامهعبر 

 . اإليجابيةالمساس بها، وهي تلك التي تسمى في القوانين واجبات الموظف 
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