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لم يكن الموظف العراقي يترقب إقرار الموازنة في السنوات السابقة كما يترقبها اليوم فأكثر ما يهم اإلنسان هو 

العراقيين واسرهم هو الحديث عن مصدر قوته وال نبالغ اذا قلنا ان الشغل الشاغل اليوم لماليين الموظفين 

فاألمر يتعلق بالحياة المعيشية فهي أكثر ما يهم المواطن في  2021االستقطاعات من عدمها لرواتبهم في موازنة 

 . اي بلد

فالمواطن العراقي بصورة عامة والموظف بصورة خاصة ومع تطور الحياة أصبح يعاني من التزامات مالية 

ري ال يكاد يسد تلك االلتزامات والمتطلبات كاإليجار وفاتورة الكهرباء والنت والمولدة متعددة وأصبح راتبه الشه

إضافة الى تسديد القروض ذات األرباح الفاحشة او السلف التي يقترضها الموظف في حاالت اضطرارية تجعله 

 . يلجأ الى المصارف كبناء منزل او عالج مريض

من الحلول لمعالجة العجز الكبير في الموازنة وان يكون عنصرا  الموظف كمواطن ال يمانع ان يكون جزءا

ايجابيا في تجاوز البالد لالزمة المالية التي يمر بها العالم بصورة عامة بسبب وباء كورونا وتدني أسعار 

 .البترول

 . اال ان البعض يتساءل

يبق اال الموظف لتقوم بتخفيض  هل قامت الجهات المسؤولة باتخاذ جميع اإلجراءات الممكنة لسد العجز ولم

 راتبه ؟

الجواب ال الن كل من يطالع الموازنة في نسختها االولى يجد ان تخصيصات الوزارات شهدت زيادة عن 

قبل ان تقوم اللجنة المالية في  2019بل ان الموازنة بصورة عامة كانت اعلى من موازنة  2019موازنة 

 .البرلمان بتخفيض الكثير من نفقاتها

يضر بمصالح  من هنا نجد غياب التخطيط الدقيق لالزمة والتفكير باللجوء الى رواتب الموظفين كحل سهل والو

 المنتفعين من اموال الدولة المهدورة في الموازنة

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

ر من دستور، و ُشرع اكثر من ، فخالل مائة سنة ُكتب اكث1921قد 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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 تكفل الدولة للفرد ولألسرة ـ“اوال  من الدستور العراقي تنص على ماياتي  30علما ان المادة 

لضمان االجتماعي والصحي، والمقومات األساسية للعيش في حياةٍ حرة كريمٍة، وبخاصة الطفل والمرأة ـ ا

  «. تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن المالئم

وان مايجري من حديث عن فرض او الغاء الضريبة على رواتب الموظفين في الموازنة العامة للدولة هو 

  . العراقية ألساسية للفرد العراقي واالسرةامر مخالف للدستور وتهديد صريح وخطير لمقومات الحياة ا

ويمكن التعويض عن هذه القطوعات عبر رفع سعر الصرف وصعود اسعار البترول وتخفيض نفقات 

الوزارات واستثمار الموارد المالية المهدورة من مختلف الوزارات والمؤسسات والمنافذ الحدودية ومنافذ 

 . أخرى للفساد
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