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التكنولوجيا احلديثة يف العراق حريات مفاجئة

عبد الزهرة املن�شداوي
يف بحث قر�أته للعامل النف�سي (�سيغموند فرويد) يخل�ص
في ��ه اىل ان حك ��م النخبة يعني فيما يعني ��ه قيادة املجتمع
من قبل ا�شخا�ص ت�س ��امت افكارهم اكرث من غريهم .لذلك
دائم ��ا ما تك ��ون االهداف التي ي�س ��عون م ��ن اجلها اهدافا
ان�سانية اكرث منها نفعية تعود عليهم باملال والوجاهة.
جمتمعن ��ا رغ ��م التج ��ارب واملح ��ن واالحت ��كاك باالخر مل
ي�س ��تطع ان يحدث قفزات عري�ض ��ة نحو جمتمع بعيد عن
االنانية وحب الت�سلط والوجاهة.
احل�ضارة والتطور وال�س ��مو واالن�سانية جم�سدة بالفعل
والقول ما زلنا نراوح على �ض ��فاف �س ��واقيها ومل نغت�سل
بعد من ادران حب التملك وال�ش ��هوات العارمة يف حتطيم
االخر او اال�س ��تحواذ على ملكيته بوا�س ��طة ال�سلطة التي
كان يفرت�ض بها ان تكون حاميا الالعك�س.
النخب ��ة لدينا ما ي�ؤ�س ��ف ل ��ه مل تنظر اىل حاج ��ة املواطن
ومتطلبات ��ه ال�ض ��رورية م ��ن اج ��ل تدار�س ��ها وو�ض ��ع
ال�س ��ياقات الت ��ي من �ش� ��أنها ان ترتفع مب�س ��توى معي�ش ��ة
املواط ��ن وثقافته ووطنيته بقدر ما نظرت اىل م�ص ��احلها
ال�شخ�ص ��ية وكلن ��ا يعلم ان جمل�س الربمل ��ان كان من اوىل
مهامه اقرار و ت�ش ��ريع القوانني التي ت�صب يف م�صلحته.
مبعنى انها جاءت لتمثيل م�ص ��احلها ولي�س م�صالح افراد
ال�شعب الذين دفعوا باالع�ضاء من اجل االرتقاء باملواطن
نحو امل�ستقبل بو�ضع قاعدة ت�شريعية تتما�شى ومتطلبات
الوطن واملواطن.
الب�س ��طاء م ��ن النا�س م ��ن املمك ��ن ان يتخذوا م ��ن نخبهم
امنوذجا �سواء يف ال�سلوك او التوجهات وهذه كارثة يف
حقيق ��ة االمر الن النخب تهافتت على م�ص ��احلها والبحث
ع ��ن اماك ��ن عم ��ل ت ��در امل ��ال الوف�ي�ر عل ��ى اف ��راد العائلة
واالقرباء،وراح ��ت تعر� ��ض مركزه ��ا الذي ميكن و�ص ��فه
باخلطري ملن ي�ش�ت�ري يف �س ��بيل مترير اجندات ومواقف
دولية ت�ضر باملواطن اكرث مما تنفع.
ما يهم ان فرويد ي�ص ��يب كبد احلقيقة يف القول:ان الب�شر
م ��ن جماعة اململك ��ة احليواني ��ة وكلما ا�س ��تطاع االبتعاد
عنها ا�ص ��بح اكرث تط ��ورا واقرب اىل االن�س ��انية منه اىل
احليوانية.اجل�ش ��ع والطمع و�س ��فك الدم من �صفات افراد
تل ��ك اململكة وال ��ذي يبقيه ��ا وال يتخل�ص منه ��ا ف�أنه يبقى
قريبا من مملكته االم.
ان خن ��ق احلي ��وان يف دواخلن ��ا وحده ميك ��ن ان يجعلنا
نت�آخ ��ى مع االخر نت�أمل المله ونتعب من اجل ا�س ��عاده قبل
ا�سعاد انف�سنا .مطلوب من النخبة ان التقف مع �سارق او
قاتل لتدافع عنه او حتابيه فيما اقدم عليه من فعل جرمي.
كم ��ا ان عليه ��ا ان تعمل للغري اكرث مما تفعل لنف�س ��ها لكي
تبني النموذج احل�ضاري التطوري.
ال اعلم مباذا نف�س ��ر االبقاء على قوانني عديدة بحاجة اىل
اقرارلكن الربملان مع اال�س ��ف يوغل يف تاجيلها يوما بعد
اخر يف حني اقرارها ميكن ان يفيد ابناء ال�ش ��عب ويجعل
ال ��دم العراق ��ي املتيب�س بالعروق يجري �س ��ريعا فتن�ش ��ط
احلي ��اة ويعود الع ��راق اىل ما كان عليه،م�ص ��نع ومزرعة
ومدر�سة وم�ست�شفى.
ي ��وم كان العراق ينع ��م مبزايا مل تتواف ��ر الي بلد جماور
تل ��ك املزاي ��ا التي متثلت بال�س ��لم االهلي الذي �ش ��كل تربة
�ص ��احلة لنمو ال�ش ��عور بامل�س� ��ؤولية بدء ًا من اب�سط فالح
يف اق�ص ��ى قرية من قرى العراق حتى اعلى مركز وظيفي
يف هيكلية الدولة العراقية ومل نكن نعمل بذهنية القروي
مثلما هو حا�ص ��ل اليوم ،بل بذهنية ابن املدينة املتح�ضر،
فكما هو مع ��روف بع�ض املجتمعات الريفية تورث املكانة
االجتماعية والرثاء ،فيما ابن املدينة ي�صل املكانة الالئقة
به عن تناف�س �شريف وجدارة وا�ستحقاق .بع�ض �سا�ستنا
اليوم مل يزل يفكر ويعمل بذهنية القروي املحكوم بعقلية
الفحول ��ة ذات اال�ص ��ول القبلي ��ة الت ��ي تعتا� ��ش وتفتخ ��ر
بالغنائم والغزوات.

رئي�س الوزراء ملاذ اليلتقي
املواطن؟

الر�س ��الة الت ��ي بع ��ث به ��ا املواطن
�س ��تار عب ��د الله �س ��لمان من �س ��كنة
بغداد مليئة بامل ��رارة واخليبة من
جن�س ��ية الوط ��ن واىل احل ��د الذي
يطالب فيه ب�سحبها منه!!
وي�س ��تعر�ض يف ر�س ��الته ع ��دد
ال�شكاوى التي تقدم بها اىل جمل�س
ال ��وزراء ع ��ن طريق ال�ص ��حافة او
ع ��ن طري ��ق اعت�ص ��امه ام ��ام مبنى
احلكوم ��ة مطالب ��ا مبقابل ��ة رئي�س
ال ��وزراء لكن ��ه ،ووفق م ��ا ورد يف
ر�س ��الته ،اوقف ملدة ثالث �س ��اعات
م ��ن قب ��ل الق ��وات االمني ��ة نتيج ��ة

وقوف ��ه لتق ��دمي مطالب ��ات عدي ��دة
ت ��دور حول حق ��وق املواط ��ن ،وما
اىل ذل ��ك م ��ن مالحظ ��ات جاءت يف
معر� ��ض ر�س ��الته ولك ��ن امل�ش ��كلة
التي يع ��اين منها او يري ��د لها حال
ال يف�ص ��ح عنه ��ا بنحو وا�ض ��ح يف
ر�سالته!!.
م ��ا ا�س ��تطعنا فهمه انه مل يح�ص ��ل
على حق ��ه كمواطن ويثري ت�س ��ا�ؤ ًال
مف ��اده �أن مل ��اذا اليقاب ��ل رئي� ��س
الوزراء املواطن ال ��ذي يريد لقاءه
وه ��ذا كل ما ا�س ��تطعنا معرفته من
الر�سالة.

و�سائل التكنولوجيا احلديثة و�صلت بالإن�سان �إىل حدود
اخليال وحولت العامل ب�إ�سره �إىل قرية �صغرية ومكنت
الإن�سان من الو�صول �إىل ابعد مناطق العامل مبجرد
ات�صال �صغري ،ووفرت عليه الوقت واجلهد يف كثري من
االموراحلياتية.

�صفية املغريي

ت�س ��ا�ؤالت كث�ي�رة �أث�ي�رت ح ��ول اثر
الو�سائل التكنولوجية على الإن�سان
العراق ��ي ان كان ��ت �س ��لبا او ايجابا؟
وهل نفع ��ت الفرد العراق ��ي؟ وما هو
حج ��م ت�أثريه ��ا على الأ�س ��ر العراقية
وخ�صو�صا ال�شباب؟
بعد �س ��قوط النظ ��ام ال�س ��ابق دخلت
الع ��راق موج ��ة م ��ن التكنولوجي ��ا
احلديثة كاالنرتنيت والهاتف النقال
وكذل ��ك ال�س ��تاليت كج ��زء م ��ن ثورة
التكنولوجي ��ا الت ��ي اجتاح ��ت البل ��د
فاالنرتنيت �أ�ص ��بح �ش ��اغل ال�ش ��باب
الأول وبات ��وا يجل�س ��ون �إمام ��ه
ل�س ��اعات طويل ��ة و�أ�ص ��بح ب�شا�ش ��ته
ال�ص ��غرية عامل جذب و�شد و انتباه
بالن�س ��بة لهم ،ورغ ��م فوائده الكثرية
لك ��ن ما هي م�ض ��اره؟ والنقال وكذلك
ال�ستاليت �أي�ض ��ا .فكل هذه الو�سائل
احلديث ��ة تتميزبانه ��ا راقي ��ة ج ��دا
لك ��ن ماه ��ي ت�أثرياتها العك�س ��ية على
ال�شباب العراقي؟
الطالب (م�ص ��طفى عب ��د الأمري) كلية
الإدارة واالقت�ص ��اد ق ��ال� :أن �أجه ��زة
التكنولوجي ��ا احلديث ��ة الت ��ي دخلت
الع ��راق بع ��د � 2003أ�ص ��بحت متثل
مفه ��وم (احلريات املفاجئ ��ة) �أي �أنها
دخلت مفاجئ ��ة املواطنني العراقيني
وال�شباب خ�صو�صا.
�أم ��ا ع ��ن ا�س ��تخداماتها وت�أثرياته ��ا
عل ��ى ال�ش ��باب فق ��ال� :أنه ��ا تتب ��ع من

ي�س ��تخدمها فهن ��اك م ��ن ي�س ��تخدمها
مل�ص ��الح علمية و�أمور ي�س ��تفيد منها
الف ��رد ،ومنهم من يراها و�س ��يلة لعب
ولهو ،وهذا خط� ��أ ،واقرتح �إن تكون
مراك ��ز االنرتنيت فقط يف اجلامعات
لال�س ��تفادة منها من قب ��ل الطلبة وان
يت ��م �إلغا�ؤها من ال�ش ��وارع والأمكنة
العام ��ة �أو توف�ي�ر رقاب ��ة �ش ��ديدة
ومركزة على هذه املقاهي.
الو�سائل العلمية ت�ستخدم
لغر�ض الفائدة
�أم ��ا (هب ��ة ع ��ادل) فق ��د قال ��ت� :إن
الو�س ��ائل احلديث ��ة م ��ن االنرتني ��ت
و�أجه ��زة نق ��ال وال�س ��تاليت كلها من
الأجه ��زة الت ��ي نفعت الف ��رد العراقي
لأنه ��ا و�س ��ائل علمي ��ة فهي ت�س ��تخدم
لغر�ض الفائدة امل�س ��تخدم لها ولي�س
ل�ضرره ،لكن هناك ا�ستخداما خاطئا
له ��ا من قب ��ل البع�ض وهن ��ا اخلط�أ �إذ
�إن البع� ��ض ي�س ��تخدمها لغري الهدف
الذي و�ض ��عت له هذه الأجهزة،ولكن
ل ��كل �ش ��يء ايجابي ��ات و�س ��لبيات
فه ��ذه الأجه ��زة التي تعر� ��ض الكثري
م ��ن الربام ��ج يوج ��د فيه ��ا الربنامج
االيجاب ��ي والربنام ��ج ال�س ��لبي.
واال�س ��تخدام للأجهزة التكنولوجية
ح�سب امل�س ��تخدم لها ،فهو احلكم يف
ذلك.
�إم ��ا الطال ��ب (منتظ ��ر كاظ ��م) وه ��و
طال ��ب يف كلي ��ة الإع�ل�ام فق ��د ق ��ال:

�أرى �أن ه ��ذه الو�س ��ائل احلديث ��ة من
حيث ا�س ��تخدام ال�ش ��باب لها �س�ل�اح
ذوحدين ،فان ا�س ��تخدامها يف جمال
التعل ��م واال�س ��تفادة العلمي ��ة كان
نافع� � ًا ل ��ه ،و�إذا ا�س ��تخدمها يف غ�ي�ر
جمالها ال�صحيح ف�إنها �ستكون �أي�ضا
م�س ��اندة له يف ما ي�س ��عى �إليه ،ويف
كل الأم ��ور والأح ��وال فان الإن�س ��ان
ه ��و ال ��ذي يتحك ��م بطريق ��ة عمله مع
هذه الو�س ��ائل احلديثة ولي�س ��ت هي
التي تتحك ��م به ،لأنها جم ��رد �أجهزة
ت�ستخدم يف اخلري وال�شر.
بعد ذلك جتولنا يف مقاهي االنرتنيت
وحمال ال�س ��تاليت و�أجه ��زة الهاتف
النق ��ال وكان ��ت لن ��ا وقف ��ة الأوىل مع
�ص ��احب مقه ��ى انرتنيت حي ��ث قال:
�أن املقهى ي�س ��تعمل من قبل ال�ش ��باب
�أك�ث�ر من غريه ��م وان ا�س ��تعماالتهم
تك ��ون خمتلف ��ة ،فمنه ��م م ��ن يبح ��ث
ع ��ن �أم ��ور علمي ��ة و�أم ��ور تنفعه يف
م ��ا يبح ��ث عن ��ه ،وكذل ��ك البع�ض من
مرتادي االنرتنيت يبحثون عن اللهو
فيتوجهون �إىل املحادثة �أو املرا�س ��لة
�أو ماي�س ��مى ب� �ـ (ال�ش ��ات) لريا�س ��لوا
�أنا�س ��ا �س ��واء كانوا داخ ��ل البالد �أو
خارج ��ه وبذلك ف ��ان االنرتنيت ميثل
طفرة نوعية يف حجم ت�أثري الأجهزة
التكنولوجية على الإن�سان العراقي.
وعل ��ى كل ح ��ال ف ��ان االنرتني ��ت هو
و�س ��يلة علمي ��ة ثقافي ��ة يج ��ب �إن ال
ي�س ��تخدم يف �أم ��ور غري جي ��دة �أبدا.

مكان �شبه افرتا�ضي
فاالنرتنيت والهاتف النقال وو�سائل
التكنولوجي ��ا احلديثة جعل ��ت الفرد
العراقي يف حالة من التطور وقربته
من الع ��امل �أكرث ف�أكرث بع ��د �إن حرمه

منها النظام ال�سابق لعقود من الزمن
فظل الفرد يعي�ش يف عزلة تامة بينما
الع ��امل يف تط ��ور م�س ��تمر ويطم ��ح
الإن�س ��ان العراق ��ي م ��ن خ�ل�ال ه ��ذه

الو�س ��ائل اىل الو�ص ��ول �إىل م�صاف
ال ��دول املتح�ض ��رة بعد �أن �أ�ص ��بحت
ه ��ذه الأجه ��زة عن ��وان ح�ض ��ارة
ال�شعوب.

ردود واج��اب��ـ��ات
اىل� /صحيفة املدى الغراء
م/اي�ضاح
نهديك ��م حتياتنا.ا�ش ��ارة اىل م ��ا ن�ش ��رته
�ص ��حيفتكم الغراء بعددها ذي الرقم  1590يف
 2009/8/25حتت عنوان (وزارة ال�ص ��ناعة
30الف عامل مبواجهة خطر الت�صريح).
ن ��ود ان نب�ي�ن ان ال�ش ��ركة العام ��ة لل�ص ��ناعات
امليكانيكي ��ة بات�ص ��ال م�س ��تمر م ��ع جمال� ��س
املحافظ ��ات اليج ��اد فر� ��ص عم ��ل لل�ش ��ركة من
تخ�صي�ص ��ات ه ��ذه املجال�س حيث مت ح�ض ��ور
ممثل ��ي ال�ش ��ركة يف اجتماع جمل� ��س حمافظة
بابل ومت ا�س ��تعرا�ض و�ضع ال�شركة يف خدمة
القط ��اع الزراع ��ي وامكانياته ��ا الت�ص ��نيعية
وخط ��ط تطوي ��ر املعام ��ل وذل ��ك با�س ��تغالل
التخ�صي�ص ��ات املر�ص ��ودة م ��ن قب ��ل وزارة
ال�ص ��ناعة واملع ��ادن لت�أهيل ال�ش ��ركة والبالغة
()42ملي ��ار دينار عراقي وان ال�ش ��ركة �س ��وف
تعتم ��د على نف�س ��ها لتحقي ��ق االكتف ��اء الذاتي
عند االنتهاء من تنفيذ اخلطة اال�ستثمارية عام
 2010وت�سعى اىل ت�شغيل معاملها وا�ستغالل
الطاق ��ات املتوف ��رة يف انتاج منتج ��ات جديدة
بنوعية وا�س ��عار مناف�س ��ة يف ال�س ��وق املحلي
وتطوير عمل القطاع الزراعي.
اما بخ�ص ��و�ص ما جاء على ل�سان ال�سيد حممد
امل�س ��عودي ع�ض ��و جمل�س حمافظ ��ة بابل فهذا
�ش ��يء يخ�ص ��ه اذا كان قد �ص ��رح بذل ��ك الن�ص
فع�ل�ا علم ��ا ب�أنه اكد عل ��ى وج ��ود بطالة كبرية
يف املحافظ ��ة لع ��دم ا�ش ��تغال بع�ض ال�ش ��ركات
مثل الن�سيج وحطني والقد�س وحذر من نتائج
ا�ستمرار هذه املعامل بالتوقف.
�شاكرين لكم ح�سن اهتمامكم....مع التقدير
مكتب الوكيل امل�شرف على
االن�شطة املركزية
وزارة ال�صناعة واملعادن

اىل /جريدة املدى الغراء
م /اجابة
ن�ش ��رت �ص ��حيفتكم بالعدد( )1588ال�صادر
يف  2009/8/23حت ��ت عن ��وان (الف�س ��اد
ي�صل اىل طحني املواطن يف كربالء مواطنو
كربالء ي�ش ��كون م ��ن رداءة طح�ي�ن البطاقة
التموينية)نود تو�ضيح االتي ب�ش�أن ذلك:
ان كميات الطحني املحجوزة منذ مدة ب�سبب
اخت�ل�اف يف نتائ ��ج الفح� ��ص البايلوج ��ي
ال�ص ��ادر من �ص ��حة كربالء وخمترب ال�صحة
العامة املركزي حيث ا�ش ��رت نتائج الفح�ص
البايلوج ��ي ال�ص ��ادرة يف حينها م ��ن دائرة
�صحة كربالء العثور على م�ؤ�شرات تدل على
التلوث ال�ض ��ار بال�ص ��حة العامة بينما كانت
نتائج خمترب ال�ص ��حة العامة املركزي ت�شري
اىل �ص�ل�احية الطحني لال�س ��تهالك الب�ش ��ري
مبوجب كتاب وزارة ال�صحة/دائرة ال�صحة
العام ��ة الع ��دد (د�� �.ص.ع )1396/4/يف
.2009/7/28
ولغر� ��ض التاكد من نتائج الفح�ص ال�ص ��ادر
م ��ن دائرة �ص ��حة كرب�ل�اء مت ت�ش ��كيل جلنة
فني ��ة م ��ن املخت�ب�ر املرك ��زي التاب ��ع لق�س ��م
ال�س ��يطرة النوعي ��ة يف ال�ش ��ركة العام ��ة
لت�ص ��نيع احلب ��وب ومب�ش ��اركة منت�س ��بي
خمت�ب�ر ف ��رع كرب�ل�اء وممثل املفت� ��ش العام
وممث ��ل الرقابة التجاري ��ة يف الفرع وممثل
الرقابة ال�ص ��حية يف الفرع حيث مت �س ��حب
من ��اذج م ��ن الطح�ي�ن املنت ��ج وكذل ��ك مناذج
لكميات الطحني املحجوزة وار�سلت من قبل
موفد من �ش ��عبة الرقابة ال�صحية يف كربالء
اىل خمترب ال�ص ��حة العام ��ة املركزي لغر�ض
اج ��راء الفحو�ص ��ات الت�أكيدية حيث اظهرت
نتائج الفح�ص �صالحية الطحني لال�ستهالك

الب�شري مبوجب كتاب وزارة ال�صحة/دائرة
ال�صحة العامة العدد(د�.ص.ع)1760/1/4/
يف  2009/9/7وذل ��ك ي�ؤك ��د ع ��دم دق ��ة
الفحو�ص ��ات املختربي ��ة ملخت�ب�ر �ص ��حة
حمافظة كربالء املقد�س ��ة والذي �سبب حجز
كمي ��ات الطح�ي�ن مل ��دة اكرث من �ش ��هر والذي
ق ��د يعر�ض ��ه لال�ص ��ابة احل�ش ��رية وان حجز
مثل تل ��ك الكميات ادى اىل ارباك يف تطبيق
اخلطة الت�سويقية ما اثار ال�ضجة االعالمية
ونح ��ن لدين ��ا القناع ��ة ب� ��أن الطحني �ص ��الح
لال�س ��تهالك الب�ش ��ري لكون احلنطة املجهزة
للمطاحن �ص ��احلة لال�س ��تهالك الب�شري وان
املطاح ��ن قد اخذت التداب�ي�ر الالزمة لتعقيم
املياه املخ�ص�ص ��ة لرتطيب احلبوب بن�ص ��ب
اجه ��زة ( )u>v>lightوح ��دات التنقي ��ة
والتعقي ��م وان الك ��وادر الفني ��ة واالجه ��زة
الرقابي ��ة يف ال�ش ��ركة العام ��ة لت�ص ��نيع
احلب ��وب تق ��وم مبتابعة الطح�ي�ن املنتج يف
املطاح ��ن يف عم ��وم املحافظ ��ات وب�ش ��كل
يوم ��ي لر�ص ��د املخالف ��ات و�س ��حب النماذج
الج ��راء الفحو�ص ��ات الالزم ��ة لتحديد مدى
مطابقة الطحني للموا�ص ��فات الفنية ا�ضافة
اىل قيامن ��ا ب�س ��حب من ��اذج ب�ش ��كل دوري
لغر�ض اجراء الفحو�صات الت�أكيدية لتحديد
ال�صالحية لال�س ��تهالك الب�شري حر�صا على
�س�ل�امة املواط ��ن وت�أم�ي�ن توزي ��ع الطح�ي�ن
بنوعي ��ات جي ��دة �ض ��من مف ��ردات البطاق ��ة
التموينية.
راجني ن�شر هذا الرد والتعقيب التو�ضيحي
يف جريدتكم �ش ��اكرين ومقدرين لكم ح�س ��ن
التعاون...مع التقدير
�صادق ح�سني �شريف
عن/امل�شرف على املكتب االعالمي
وزارة التجارة

حق الرد
من جمل�س حمافظة ذي قار
ن�ش ��رت جري ��دة امل ��دى بعدده ��ا  1621لي ��وم
الثالث ��اء  6ت�ش ��رين االول  2009يف �ص ��فحة
�ش� ��ؤون النا�س.مق ��اال بعنوان"حجاب جمل�س
حمافظ ��ة ذي ق ��ار " للكات ��ب عب ��د الزه ��رة
املن�شداوي.نود تو�ضيح ما ي�أتي:
ذك ��ر الكات ��ب يف مقال ��ه ان جمل� ��س حمافظ ��ة
ذي ق ��ار ت ��رك كل ما يف ذمته م ��ن عمل ينتظره
املواط ��ن العراق ��ي وذه ��ب �إىل �إ�ص ��دار �أوامر
بفر� ��ض احلجاب على طالب ��ات املدار�س وترك
امل�ش ��اكل الفنية والزراعية والبطالة ،ثم ن�س ��ي
ه ��ذا الكات ��ب ان مهن ��ة ال�ص ��حافة ه ��ي مهن ��ة
الأخ�ل�اق والنب ��ل والن�ص ��يحة ولي�س ��ت مهن ��ة
للتجري ��ح واالنتقا� ��ص من احلكوم ��ة والدولة
وب ��دون دليل حيث يقول يف فق ��رة �أخرى "ان
ه ��ذه الدع ��وات ال تع�ب�ر �إال عن خواء و�ض ��يق
�أف ��ق وع ��دم تفه ��م ملجرى احلي ��اة التي ت�س�ي�ر
نح ��و احلرية وحق االختيار قدم ��ا" وبعد ذلك
ي�س ��تهني ه ��ذا الكات ��ب الفح ��ل بنف�س ��ه وبقلمه
ح�ي�ن يتنك ��ر للحقائ ��ق وال يعريه ��ا اي اهتمام
ونحن نعلم ان ال�ص ��حفي الب ��ارع هو من ينقل
احلقيقة من م�صادر موثوقة وال يرمي الأ�شياء
عل ��ى عواهنه ��ا فيقول" ...وم ��ن خالل جمل�س
ه ��ذه املحافظ ��ة التي �ش ��رعت قوانني احلجاب
واملحجبات يت�ض ��ح ان هناك مناطق ا�س ��تغلها
البع�ض لفر�ض ايديولوجية فيها على الآخرين
رغم الأنف و�إال �أي قانون او د�س ��تور حتم على
الطالبات ارتداء احلجاب!! وعالمات التعجب
هذه نردفه ��ا بعالمات تعجب على ما يقول هذا
الناق ��د الكب�ي�ر لعم ��ل الدول ��ة واحلكومة حيث
تب�ي�ن وبالدلي ��ل الوا�ض ��ح ان ��ه مل يطل ��ع عل ��ى
النظ ��ام الداخلي لعمل جمل�س حمافظة ذي قار

ا��������������ش�������������ارة
كرمي العم�شاين

كاريكاتري .................عادل �صربي

احلري ��ات الت ��ي توف ��رت للمواط ��ن
العراق ��ي بعد �س ��قوط النظ ��ام ومنها
احلرية الدينية التي �سمحت مبمار�سة
ال�ش ��عائر والطقو�س الت ��ي كان يحرم
منها املواطن ويعاقب باحكام قا�س ��ية
ان هو خالف النظام ومار�سها علنا.
ل ��و ت�أمل املح�س ��نون والذي ��ن يبغون
مر�ض ��اة الل ��ه وعباده حمن ��ة العوائل
الفق�ي�رة التي تعي�ش يف دور �ش ��يدت
بعلب من ال�ص ��فيح لوجدوا ان توفري
ال�س ��كن له�ؤالء الفقراء (�صدقة جارية
) الت�ضاهيها �ص ��دقة وكذلك امل�ساهمة
يف ان�ش ��اء م�ستو�ص ��ف يلج� ��أ الي ��ه
املري� ��ض �ش ��يد مب ��ال املتربع�ي�ن م ��ن
الذي ��ن يبغ ��ون (قربة اىل الل ��ه )اليقل
�ش�أنا عما ذكرنا من فعل خري.املواطن
ي�ش ��كو من نق�ص يف اخلدمات ب�شتى
ا�ص ��نافها واالم ��وال الت ��ي تنف ��ق هنا
وهن ��اك له ��ي كفيل ��ة بتغطي ��ة العدي ��د
من تكاليف م�ش ��اريع ميك ��ن ان تخدم
املواطن واملواط ��ن االفقري على وجه
التحديد.املفارقة ان بع�ض ��ها قد �ش ��يد
عل ��ى ار�ض تعود ملكيته ��ا للدولة مما
يع ��د ذل ��ك خمالف ��ة �ص ��ريحة لل�ش ��رع
اال�سالمي احلنيف.بعد �سقوط النظام
مل يعد امل�س ��جد واحل�س ��ينية يقومان
مب ��ا كانا يقوم ��ان به يف ال�س ��ابق من
جم ��ع امل�ص ��لني اوق ��ات ال�ص�ل�اة او
االع�ل�ان عنه ��ا يف اوقاته ��ا ب ��ل اتخذ
منها البع�ض و�س ��يلة اللقاء الق�ص ��ائد

ومل يتاب ��ع �أخباره ومل يعرف ما هي القرارات
التي �أ�ص ��درها والأعمال التي �أجنزها واكتفى
ب�إط�ل�اق العن ��ان لقلم ��ه لكتاب ��ة "�أي �ش ��ي" من
�ش ��انه القدح بعمل حمافظة ذي ق ��ار وتوجهها
الداع ��م لرت�س ��يخ قيم املجتمع ب ��دون فر�ض او
�إرغام الأنوف ومل ي�ص ��در اي قرار بخ�صو�ص
ارت ��داء احلجاب رغم انه لي�س قرارا منكرا من
قبل اغلب �أبناء ال�ش ��عب العراقي امللتزم بقيمه
الإ�سالمية ال�سمحاء ور�سالة نبيه الأكرم حممد
�ص ��لى الل ��ه عليه وال ��ه و�س ��لم ورغم ذل ��ك فان
جمل� ��س حمافظة ذي قار يق ��ر بقوانني احلرية
والعدالة والدميقراطية فال �إكراه يف الدين.
ويف نف� ��س الع ��دد ن�ش ��رت املدى يف ال�ص ��فحة
الأخ�ي�رة مقاال بعن ��وان "من تنتخ ��ب" للكاتب
�ش ��اكر االنب ��اري ال ��ذي كان كالمه م�س ��اوقا ملا
ج ��اء يف مقال الأخ املن�ش ��داوي واتهم املجل�س
واح ��د �أحزابه بفر�ض احلج ��اب وفر�ض امل�أكل
وامل�ش ��رب اي�ض ��ا!! فهل هي م�ص ��ادفة ان تقوم
اجلريدة الغراء بهذه احلملة على حمافظة ذي
ق ��ار وحكومتها املحلية ام ان هناك �س ��را يكمن
وراء ذلك!!
نتمن ��ى م ��ن جري ��دة امل ��دى الغ ��راء ورئي� ��س
حتريره ��ا الزمي ��ل فخري ك ��رمي ان تبقى غراء
وال جتع ��ل م ��ن �ص ��فحاتها مكانا للح�ش ��و غري
الدقي ��ق وال ��كالم غ�ي�ر امل�س� ��ؤول فه ��ي جريدة
حمرتمة وله ��ا قرا�ؤه ��ا واالوىل به ��ا ان تتجه
النتقاد الوزراء الفا�س ��دين والنواب الك�سولني
و�إعمار النفو�س والقلوب التي هدمتها االفكار
الطائفي ��ة والبعثية املقيتة ب ��دال من اطالق تهم
وت�صورات ال متت للحقيقة ب�صلة.
�شاكرين جهودكم يف بناء البلد احلبيب
غفار حممد عفراوي
مدير اعالم جمل�س حمافظة ذي قار
2009/10/9

فـي احلـريـة الـديـنـيـة
يف املنا�س ��بات وغري املنا�س ��بات عرب
مك�ب�ر ال�ص ��وت فال�ص ��وت من �ش ��دته
يكاد ي�ص ��م االذان وال يراعى فيه حالة
مري� ��ض او حاجة مواط ��ن للهدوء يف
اللي ��ل والنهار.واليراع ��ون يف اي ��ام
االمتحانات املدر�س ��ية حاج ��ة الطلبة
اىل هذا الهدوء.
ما نعرفه عن ح�س ��ينياتنا وم�س ��اجدنا

واىل وقت قريب كانت مدار�س للعلم
والفقه الديني ويقوم عليها ا�شخا�ص
ه ��م عل ��ى جان ��ب كب�ي�ر م ��ن الوع ��ي
والتق ��وى بعك� ��س ما ه ��و عليه احلال
االن اذ هن ��اك من ت�س ��لل ع�ب�ر ظاهرة
الدين واقتطع م�س ��احة من االرا�ض ��ي
اململوك ��ة للدولة ليقيم عليها م�س ��جد ًا
او ح�سينية.

