
الطريان،  �ساحة  بالتوافد على  العمال  بداأ  ال�سم�س  قبل بزوغ 
اخذ با�سم جرب مالب�سه القدمية وهو يحاول ان يح�سل على 
ذلك  يف  زبون  على  يح�سل  لعله  زمالئه  بني  اف�سل  مكان 
اليوم يكلفه بنقل قطع احلديد املوجودة امام ابواب املحال 
با�ستثناء  احد  هنالك  يكن  مل  )ال�سكالت(.  �سارة  يف  العديدة 
حمالهم  قبالة  كرا�سيهم  على  جل�سوا  الذين  املحال  ا�سحاب 
اكوام احلديد امل�سنودة اىل اجلدران وهم ينتظرون مثل  بني 
با�سم اىل من ياأتي لتاأجري معداتهم من مقاويل البناء الذين 
اعتادوا التعامل معهم. بقية العمال كانوا يبحثون بنظراتهم 
ويراقبون الوافدين الداخلني اىل �سارع )ال�سكالت( وكل منهم 

يبحث عن رزقه يف ذلك اليوم.
تلك ال�ساحة كانت ومل تزل مكانًا لتجمع عمال البناء، العديد 
البناء �سكلت  ادوات  التي تتعاطى بيع  التجارية  من املحال 
ال�سوارع  من  اتخذت  اخرى  وحمال  لتجمعاتهم.  اخللفية 
املتفرعة من �ساحة الطريان مكانًا لها لتعاطي بيع وتاأجري 
البناء فاأن�ساأت جتمعات  الداخلة يف اعمال  املعدات واالآالت 
من  اتخذ  الذي  )ال�سكالت(  ا�سحاب  جتمع  ومنها  خمت�سة 
خالل  من  ب�سمته  وو�سمه  له  مكانًا  الفرعية  ال�سوارع  احد 
قطع احلديد املعرو�س على ار�سفته و�سار يطلق عليه �سارع 

)ال�سكالت(.
عن  يحدثنا  )ال�سكالت(  لتاأجري  حمل  �ساحب  جنم  جبار 

بدايات هذا ال�سارع فيقول:
بانها  الطريان  �ساحة  عن  واملعروف  ال�ستينيات  نهاية  منذ 
ولكن  االن�سائية  املواد  وباعة  البناء  عمال  لتجمع  )م�سطر( 
الفرعي  ال�سارع  هذا  مالمح  بداأت   1975 العام  من  ابتداًء 
تاأجري  تتعاطى  حمال  ب�سعة  هناك  فكانت  للوجود  تظهر 
 1991 عام  بعد  البنايات.  لت�سييد  للمقاولني  )ال�سكالت( 
بتاأجري  تقوم  املحال  املرتدية �سارت  االقت�سادية  وللحالة 
)اال�سطة(  البّناء  كان  فلقد  للبناء  واخليط  وال�ساقول  الفاأ�س 
ال يكلف نف�سه �رشاء فاأ�س يعمل بها فيعمد اىل �ساحب حمل 
يوؤجرها منه نتيجة توقف اعمال البناء. وهكذا كانت بدايات 
من  �رشكاتها  معدات  ببيع  الدولة  قامت  ان  وبعد  ال�سارع. 
اخلردة واحلديد ا�سرتينا منها )ال�سكالت( وان�ساأنا هذا ال�سارع 
من  العديد  فتح   1995 عام  ومنذ  بها.  بالتعامل  املخت�س 
املواطنني حمااًل لتاأجري )ال�سكالت( اىل ان طغت هذه املهنة 

على بقية ال�سارع.
)ال�سكلة( اكرث �سمانًا للعامل

يقول �ساحب حمل:
�سمانًا  توفر  التي  )ال�سكالت(  ان�ساأنا  واخلردة  احلديد  من 
على  يعتمد  العامل  كان  قبلها  البناء.  جمال  يف  للعاملني 
عمل ثقوب يف احلائط ليقف على قطعة خ�سب طويلة نطلق 
�سالمة  يف  م�سمونة  غري  طريقة  وهي  )الدراب(  ا�سم  عليها 
ان  اىل  ا�سافة  �سمانًا.  اكرث  )ال�سكلة(  فان  االآن  اما  العامل. 
البناء احلديث مل يعد يالئمه طريقة )الدراب( النه يعتمد يف 
بناء واجهته باحلجر الذي ال ميكن معه عمل ثقوب. االآن �سار 

بامكاننا توفري )�سكالت( عمالقة البنية ترتفع لعدة طوابق. 
قلت  ال�سقوط  البناء حلوادث  ا�ستخدامها وتعر�س عمال  منذ 

اىل درجة كبرية.
ابو حممد �ساحب حمل اآخر قال لنا:

)ال�سكالت(.  لتاأجري  بالن�سبة  كانت  كما  لي�ست  العمل  حركة 
منذ ثالثة ا�سهر مل يدخل جيبي فل�س واحد من عملي وال�سبب 
يعود يف ذلك اىل اأن حركة البناء قد توقفت. يف الفرتة التي 
كانت  العمل  وحركة  ال�سوق  انتع�س  النظام  �سقوط  اعقبت 
ن�سطة العديد من املقاولني اجتهوا الينا لتاأجري معداتنا اما 

االآن فنحن بال عمل متامًا.
هذه  عن  يقول  املحال  ا�سحاب  من  االآخر  هو  ليث  ابو 
تقوم  التي  احلكومية  الدوائر  على  يعتمد  عملي  املهنة:كان 
بتاأجري معداتي اما االآن فالعمل عندي �سبه متوقف منذ �سهر 
او ما يزيد. كل املنا ان يتح�سن الو�سع االمني وتتحرك )فاأ�س 

اخللفة( من جديد ليتحرك معها العامل و�ساحب املحل.

العاملني  من  العديد  )ال�سكالت(  تاأجري  ا�سحاب  �سارع  يف 
الذين يبحثون عن فر�س عمل، خمي�س كرمي )31( �سنة  من 
اجرة  اتقا�سى  ليقول:  احدهم  حمل  يف  جال�سًا  به  التقينا 
يومية قدرها )15( الف دينار لكنني يف هذه االيام ال اجد 
طفل  ولدي  متزوج  االعمال.  من  عمل  يف  ي�ستخدمني  من 
واحد. ا�سحاب )ال�سكالت( ال احد يتوجه اليهم يف هذه االيام 
ا�ستقرار  واالمل يف قيام حركة عمل من جديد متوقف على 

الو�سع االمني.
عامل من النا�رشية

ا�سكن  يقول:  طفالن  ولديه  متزوج  �سنة   )27( جابر  با�سم 
مدينة النا�رشية. منذ فرتة طويلة مل اح�سل على فر�سة عمل. 
قبل  العامل  كان  ت�ساعد  يف  العمل  حركة  كانت  البداية  يف 
�سقوط النظام يتقا�سى اجراً قدره ثالثة اآالف دينار والبّناء 
اجرة  �سارت  النظام  انهيار  وبعد  دينار  الف  ع�رش  خم�سة 
هذه  يف  لكن  الفًا  خم�سني  والبّناء  الفًا  ع�رش  خم�سة  العامل 

ال�سارع  انتظر يف هذا  االآن  العاملة  اليد  االيام ال طلب على 
من يدعوين اىل نقل )�سكلة( او ماكنة مقابل خم�سمائة دينار. 

للح�سول على اجرة الفندق والطعام.
متنيات

كون  للبناء  الفاأ�س  بتاأجري  احلالة  بداأت  لك  ذكرت  مثلما 
العمل  وترية  ت�ساعدت   9/4/2003 بعد  توقف.  قد  العمل 
من  خا�سة  يتزايد  )ال�سكالت(  تاأجري  على  االقبال  و�سار 
كنا  االعمار  العادة  الدولة  دوائر  مع  املتعاقدين  املقاولني 
نقوم بتاأجري املربع الواحد من احلديد مببلغ خم�سمئة دينار 
وينق�س املبلغ كلما ازداد تاأجري عدد القطع احلديدية الن�ساء 
)ال�سكلة(. توؤجر يف بع�س االحيان ع�رشون قطعة او ثالثني 
مبوؤجري  يعج  ال�سارع  االآن  الزمن.  من  حمددة  ملدة  قطعة 
تلتفت  ان  نتمناه  ما  عليهم.  حكراً  يكون  ويكاد  )ال�سكالت( 
مميزاً  يكون  ان  نود  بالعناية.  ال�سارع  لهذا  البلدية  دائرة 

وعالمة بارزة من عالئم �ساحة الطريان.

من  اخلوف  م�سادر  اأحد  العراق  يف  اللحوم  اأ�سبحت 
عن  االأخبار  تناقل  مع  واملوت،  باالأمرا�س  االإ�سابة 
�سبط جهات حكومية حلوما فا�سدة، ون�رش بع�سها على 
التوا�سل االجتماعي حتذر من خماطرها. واإن  مواقع 
كانت اللحوم العراقية االأكرث تف�سياًل لدى العراقيني، 
اإال اأنها لي�ست مبتناول اجلميع الرتفاع ثمنها، ما فتح 
ل�سد  امل�ستوردة  اللحوم  دخول  اأمام  وا�سعًا  املجال 
حاجة �رشيحة كبرية من املواطنني، خ�سو�سا الفقراء 
الها�سمي، ميلك مطعما، وي�سرتي  الدخل.اأحمد  وقليلي 
تعترب  التي  “الكباب”  الإعداد  امل�ستوردة  اللحوم 
ثمنًا.  اأرخ�س  الأنه  العراقية،  االأكالت  اأ�سهر  بني  من 
العراقية  تلك  مع  امل�ستوردة  اللحوم  يخلط  اأنه  ويوؤكد 
زبائنه  اأن  موؤكدا  مميزة”،  نكهة  “الإ�سفاء  الطازجة، 
اأحد  عزام،  م�ستوردة.�سياء  حلومًا  باعتماده  يعلمون 
حلوم  على  يعتمد  االأخري  اأن  يعلم  الها�سمي،  زبائن 
الطعام  بتناول  اأرغب  جتعلني  “الثقة  لكن  م�ستوردة، 
“خربة ع�رشين عامًا يف  اأن  الها�سمي  لديه”.ويو�سح 
اللحوم،  اختيار  يف  وا�سعة  معرفة  اأك�سبته  املطاعم” 
اللون  على  باالعتماد  منها،  واجليد  الفا�سد  معرفة 
اإىل  وامللم�س والرائحة و�سكل اللحوم والعظام، م�سرياً 
اأنه “رغم وجود حلوم فا�سدة لكن هناك جتار �رشفاء 
ي�ستوردون حلومًا طازجة �سليمة”.اأما عزام وهو رجل 
اأربعيني، من رواد مطعم الها�سمي، قال: “خليها على 
اهلل”، موؤكدا اتكاله على اخلالق اإن ح�سل مكروه ب�سبب 
االأيام  يف  عجت  االجتماعي  التوا�سل  اللحوم.مواقع 
م�ستوردة  حلوم  دخول  عن  باأخبار  املا�سية  القليلة 

هندية املن�ساأ، مل يعهدها العراقيون على موائدهم من 
املخت�سة،  الرقابة  رغم  دخولها  اأ�سباب  وعّددت  قبل. 
العراق.واأكد  يف  امل�ست�رشي  االإداري  الف�ساد  ومنها 
على  ين�رش  ما  تكذيب  ي�ستطيعون  ال  اأنهم  عراقيون 
مواقع التوا�سل الأن “الف�ساد الذي ينخر الدولة، يدفعنا 
اإىل ت�سديق اأية اإ�ساعة” تقول ن�رشين عبد احلميد )52 
عامًا(، التي ت�سرتي اللحوم من مكان ذبح املا�سية يف 
النا�س  من  “الكثري  بغداد:  العا�سمة  غربي  “اجلوبة” 
اخلروف  ن�ساهد  اجلوبة،  من  اللحوم  �رشاء  يف�سلون 
قبل واأثناء ذبحه، نتاأكد اأن �سحته جيدة، ونختار ما 
قيا�سا  املرتفع  اللحوم  تلك  �سعر  وعن  منه”.  يعجبنا 
حيلة.  باليد  “ما  قائلة:  ن�رشين  وترّد  بامل�ستوردة، 
التي  امل�ستوردة  اللحوم  ب�رشاء  املجازفة  اأ�ستطيع  ال 
ورقابية  اأمنية  موؤ�س�سات  فا�سدة”.واكدت  تكون  قد 
وارد.  اأمر  البالد  اإىل  فا�سدة  حلوم  دخول  اأن  وطبية، 
ت�سمم،  اأن حاالت  واأكد خمت�سون داخل دوائر �سحية 
امل�ستوردة،  اللحوم  ب�سبب  با�ستمرار  حت�سل  واأمرا�س 
اإىل جانب مواد غذائية اأخرى م�ستوردة، منها املعلبات 
وغريها. واملرطبات  احللويات  من  واأنواع  واالألبان 
للتحليالت  املحللني يف خمترب حكومي  اأحد  ويو�سح 
املر�سية، اأن “حتذيراتنا باأن بع�س املواد الغذائية ال 
اأخذت بعني االعتبار در�س  االآدمي  ت�سلح لال�ستهالك 
واتخاذ اإجراءات رادعة بحق امل�ستوردين، لكن اللحوم 
زالت  ما  بف�سادها  وقلنا  منها،  عينات  حللنا  التي 
الذي  املحلل  االأ�سواق”.وي�سري  يف  ومتداولة  موجودة 
طلب عدم الك�سف عن ا�سمه، اإىل اأن “بع�س اللحوم ف�سد 
اإ�سابتها  التحاليل  اأكدت  �سوء اخلزن، وبع�سها  ب�سبب 
باأمرا�س”.�سوء التخزين وغياب الرقابة على اال�سترياد 

،ودخول  الفا�سدة  اللحوم  انت�سار  اأ�سباب  من  والف�ساد 
“اأمر �سهل جداً” بح�سب  البالد  اإىل  اللحوم امل�ستوردة 
موظف حكومي يعمل يف منفذ حدودي، طلب تو�سيفه 
م�سريا  احلقيقية،  هويته  واإخفاء  احل�سني،  علي  باأبو 
اإىل اأن “الت�رشيح لو�سائل االإعالم حول ف�ساد املنافذ 
 ، احل�سني  التهلكة”.وي�سيف  اإىل  بي  يودي  احلدودية 
نافذين  قبل  م�سيطر عليها من  احلدودية  “املنافذ  اأن 
اأن  موؤكداً  وامللي�سيات”  لالأحزاب  يتبعون  الدولة،  يف 
“العموالت من الب�سائع الفا�سدة تدخل جليوبهم مبالغ 
اإدخال  اأرباحا مقابل  “هم يتقا�سون  طائلة”.ويتابع 
ميلكون  �ساروا  واأدوية،  اأغذية  من  الفا�سدة  املواد 
ب�سائع”،  ا�سترياد  بعمليات  ويخت�سون  �رشكات، 
اأو  مغ�سو�سة  يدخلونها  التي  “الب�سائع  اأن  موؤكداً 
“مل يعد  اأو غري مطابقة للموا�سفات”.ويقول:  فا�سدة، 
االأمر خفيًا على اأحد. كل �سيء وا�سح ومك�سوف، لكّن 
يحذرون  النا�س  حياة  ح�ساب  على  املرتبحني  هوؤالء 
االإعالم،  و�سائل  على  وف�سحها  التفا�سيل  ك�سف  من 
تلك  لكن  يحا�سبهم،  اأحد  فال  العقوبة،  من  لي�س خوفًا 
اأرباحهم  من  تقلل  اأو  خل�سائر،  تعر�سهم  قد  الف�سائح 
حني يحجم النا�س عن �رشاء اللحوم التي ي�ستوردونها، 
للقتل”. الف�ساد  ف�سح  وراء  يقف  من  يتعر�س  لذلك 
الدول  بني  متقدمة  مرتبة  يحتل  العراق  اأن  اإىل  ي�سار 
العامل، بح�سب منظمة  االأوائل االأكرث ف�ساداً يف  الع�رش 
يف  تقاريرها  اآخر  يف  �سددت  التي  الدولية  ال�سفافية 
وجود  �رشورة  على  املا�سي،  الثاين  يناير/كانون 
لل�سغوط  �سيا�سية فاعلة ملكافحته، وو�سع حد  اإرادة 
اأجل  من  الق�ساء  وا�ستقالل  واملبلغني،  الن�سطاء  على 

حما�سبة الفا�سدين وا�سرتداد االأموال املنهوبة.

طبيب م�رشي واأ�ستاذ جامعي ونا�سط اإ�سالمي �سيعي اإثني ع�رشي، 
ولد يف )2 اأغ�سط�س 1952 م( يف املن�سورة مب�رش، وا�ستهر ب�سبب 
حتوله املذهبي من االإ�سالم ال�سني اإىل االإ�سالم ال�سيعي، وقد كتب 
عدداً من الكتب ت�سل اإىل 30 كتاب تقريبًا، والنفي�س حا�سل على 
بكالوريو�س الطب واجلراحة )1977( وماج�ستري الباطنة العامة 
)1983( ودكتوراه الباطنة العامة - �سكر وغدد )1992(، وهو 
حاليًا اأ�ستاذ الباطنة العامة يف كلية الطب بجامعة املن�سورة يف 
العديد من ر�سائل املاج�ستري والدكتوراه  اأ�رشف على  م�رش، وقد 
من  العديد  يف  �سارك  كما  الطبي  املجال  يف  االأبحاث  من  وعدد 
املوؤمترات يف هذا احلقل العلمي. كان اأبوه من رجال التعليم، واأما 
باخلطابة يف  يقوم  ال�رشيف  االأزهر  علماء  من  عاملًا  فكان  جده 
م�سجد القرية، وكان له "منتدى" يجتمع فيه املثقفون من اأبناء 
هذه القرية، يتعلمون على يديه العلوم الدينية والفقهية واالأدبية. 
يقول الدكتور اأحمد: تفتحت عيناي على اأ�سماء الكتب واملوؤلفات 
احلديثة...، وكم دارت م�ساجالت يف بيتنا حول ال�سعر واالأدب بني 
اأبي )رحمة اهلل عليه( وبني ا�سدقائه من ال�سعراء واالأدباء الذين 
حفلت بهم اأنئذ مدينة املن�سورة...، فتعلمت من اأبي وجدي )رحمة 
اهلل عليهما( حّب القراءة واالطالع، وقراأت كل ما وقع حتت يدي 
من كتب اثناء طفولتي اإال كتاب واحد عجزت عن موا�سلة القراءة 
خالد  امل�رشي  للكاتب  كربالء"  يف  الر�سول  "اأبناء  ووهو  فيه، 
حممد خالد، حيث كنت اأجه�س بالبكاء يف اللحظة التي اأم�سك فيها 
الكتاب واأعجز عن موا�سلة قراءته.... توّجه الدكتور اأحمد بعد ذلك 
1970هـ على الثانوية  اإىل الدرا�سة االأكادميية حتى ح�سل عام 
املن�سورة،  مبدينة  الطب  كلية  يف  للدخول  اأهله  مبجموع  العامة 
ويف الكلية بادر الدكتور اأحمد اإىل االلتحاق باحتاد الطلبة، الأّنه 
الثقايف، ومن هذا  اأف�سل مكان يتيح له العمل يف املجال  وجده 
وال�سيا�سية  الفكرية  ال�رشاعات  على  ذهنيته  تفتحت  املنطلق 
اأوائل ال�سبعينات. في�سف  التي امتالأت بها ال�ساحة امل�رشية يف 

الدكتور اأحمد اأو�ساع تلك احلقبة الزمنية قائال:
كان التيار ال�سيوعي ال يزال ن�سطًا من خالل املوقع التي احتلها 
التيار  لهذا  االإعالمي  احلجم  اأن  والواقع  النا�رشية.  احلقبة  يف 
جتاوز بكثري حجمه احلقيقي، وكان التيار الديني يتحّرك ب�سورة 
اأن  الطبيعي  من  وكان  املواقع،  بع�س  اكت�ساب  حماوال  خجولة 
التيار  اأّن  وخا�سة  املتناق�سني،  التيارين  بني  ال�سدام  يحدث 

الي�ساري كان يتحَرّك ب�سورة م�ستِفّزة للجميع.
من  �سل�سلة  وبعد  1975م  عــام  اأحــمــد:يف  الدكتور  وي�سيف 
راية  حتت  الطالبية  االنتخابات  خ�سنا  الي�سارية،  اال�ستفزازات 
املعركة  وانتهت  الي�ساري،  التيار  مواجهة  يف  االإ�سالمي  التّيار 
بهزمية �ساحقة للي�سار وانت�سار باهر للتيار االإ�سالمي، وت�سلمت 

رئا�سة الطالب بكلية طب املن�سورة لعامني متتالني.

ساحة الطيران .. "اسطوات" يؤجرون الفأس والشاقول وأصحاب المحال بانتظار إطالق سراح اإلعمار
اسعد عبدالله عبدعلي

 طارق حرب

يف االآونة االخرية بداأ البع�ض بتداول مفردات مل ي�سبق تداولها 
يف احلوارات اليومية وباالأخ�ض بني ال�سعوب العربية وبالتحديد 
امل�سلمة، مفردات كالعلمانية الالدينية اأ�سبحت دارجة واإىل حد ما 
اأ�سبح هنالك من يتفاخر باأنه علماين اأو ال ديني ، ما اأثار اإهتمامي 
عند  التعبري  �سح  اإن  الكاملة  املعرفة  وج��ود  عدم  هو  باملو�سوع 
البع�ض عن حقيقة معنى هذه املفردات اأو اإدراك ملعناها ال�سيا�سي 
واالإجتماعي فمن ن�ساأ يف العقد املا�سي وباالخ�ض الب�سع �سنوات 
املا�سية حيث غاب فيها وتهجر عن البلد املثقفون واملفكرون ومل 
بالتفاخر حني يحتج  ال�سباب  بداأ  القليل حيث  القليل  يبقى �سوى 
ديني  ال  اأن��ا  نعم  يقول  واآخ���ر  ي�سانده  واآخ���ر  علماين  ان��ا  ليقول 
�سيا�سة  هي  احلقيقي،فالعلمانية  للمعنى  اإدراك  او  دراي��ة  ب��دون 
ف�سل الدولة عن الدين ولي�ست مبداأ فكري يعتنقه االفراد،  يقول 
الفيل�سوف االإنكليزي جون لوك حيث كتب يف مو�سوع العلمانية: 
"ِمن اأجل الو�سول اإىل دين �سحيح، ينبغي على الدولة اأن تت�سامح 
اأن  اأو اجتماعيًا ويجب  فكرًيا  اأو  دينًيا  االعتقاد  اأ�سكال  مع جميع 
تن�سغل يف االإدارة العملية وحكم املجتمع فقط ال اأن تْنِهك نف�سها 
يف فر�ض هذا االعتقاد ومنع ذلك الت�سرف ، يجب اأن تكون الدولة 
منف�سلة عن الكني�سة واأال يتدخل اأي منهما يف �سوؤون االآخر ، هكذا 
الب�سري  التاريخ  يف  مرة  والأول  العقل،  ع�سر  هو  الع�سر  يكون 
احلقيقة"،  اإدراك  على  قادرين  وبالتايل  اأح��راًرا،  النا�ض  �سيكون 
باأن  يقول  ان  يجب  خطاأ  فهذا  علماين  بانه  نف�سه  ي�سف  من  عليه 
ال دين له فهو ملحد )اأي انه ال يتبع دين معني( ، يف هذه احلالة 
الي�ستخدم  فكري  اجت��اه  فهي  الالدينية  ام��ا  التعبري  ي�سح  فقط 
ان  على  قابليته  و  فقط  االإن�سان  بوجود  ويوؤمن  الدين  مرجعية 
يكون خمريًا ال م�سريًا يف حتديد م�سريه من غري و�ساية دين اأو 
االلتزام ب�سريعة دينية او مذهب معني ويف كتاب ثقافة الالدينية 
بانه �سخ�ض  الالديني  كابورايل وجروميلي مت تعريف  للموؤلفني 
الميلك  الوقت  ذات  ويف  االأع��ظ��م  اخلالق  بوجود  اإمي��ان��ًا  الميلك 
قناعة بعدم وجوده، اأي اإن الالدينيني اأ�سبه مبن يكون جال�سا على 
اأعراف االميان فهي مرحلة و�سطية بني ال�سعود اإىل  قمة االإميان 
الثيوقراطية  االإخ��ت��ي��ار؟  فكيف  االإحل���اد،  وادي  يف  ال�سقوط  او 
اإلهي  اإما نتيجة حق  الدين  كنظام حكم، هي حكم طبقة من رجال 
اأو نتيجة »حفظ ال�سريعة« االإلهية، وتكون اإما مبا�سرة عن طريق 
اإدراتهم للدولة مبا�سرة، اأو غري مبا�سر عن طريق احلق بتمرير اأو 
االعرتا�ض على الت�سريع واالإدارة و غالبا ما ي�سكل رجال الدين يف 
الدول الغري علمانية طبقة اأو هيئة ذات �سالحيات، وتكون "�سلطة 
غري منتخبة، ورمبا موروثة وغري كفوءة، بل ومطلقة غري مقيدة 
مف�سدة  يد طبقة واح��دة،  املطلقة يف  ال�سلطة  الغالب، وو�سع  يف 
مطلقة" و تكاد تكون �سالح دمار لبلد و جمتمع باأكمله كما نتابع 
اليوم، ملخ�ض الكالم ، العلمانية تطبيق نظام حكم �سيا�سي للدولة 
اإجت��اه  فهي  الالدينية  ام��ا  علماين  ان��ه  �سخ�ض  و�سف  الي�سح  و 
فكري لل�سخ�ض كما لو كان يعتنق دينًا معينًا اأو يطبق فكر االإحلاد 
موحدة  لكوين  �سخ�سي  واالإ�ستنتاج  األتحليل  ه��ذا  وبالتاأكيد 

وموؤمنة ول�ست جال�سة على اعراف القناعات الفكرية.

مبدعون
عــــرب في العراق فقط.. اللحوم الفاسدة من النفايات إلى األسواق!!

أحمد راسم النفيس

أنت علماني أم ملحد؟

رلى االلوسي 

أقالم حرة

 هنالك حالة اقل ما يقال عنها انها معيبة ن�سعها امام 
من  حالة  اق�سى  بغداد  امينة  علو�س  ذكرى  ال�سيدة  انظار 
االهمال ل�سارع عمره اقدم من عمر الكثري من الدول وهو 
يعد رمزا تاريخيا ملدينة بغداد العظيمة بل ان هذا املكان 
ارتبط تاريخه بالكثري من املفا�سل التاريخية يف م�سرية 
الدليل  ال�سورة  هذه  فيه  ت�سع  الذي  الوقت  ويف   . العراق 
بغداد  امانة  احتفلت  املعامل   يعم هذه  الذي  على اخلراب 
ان  ويبدو   .. العريق  ال�سارع  افتتاح هذا  باعادة  ايام  قبل 
احلالة  وت�سوير  هاربة(  حلظة  )ام�ساك  جمرد  كان  االمر 

ومن ثم تعم الفو�سى وتالل النفايات هذه االماكن.

الرجاء قراءة قانون االحوال املدنية وبيان رئيكم به والعمل 
اهلل  �ساء  ان  دلك  على  اقدر  وانتم  االمة  ل�سالح  تغريه  على 
االحوال  وقانون  اجلزائية  العقوبات  قانون  ان  واملوؤ�سف 
املدنية واملعمول به االن مكتوب با�سم جمل�س قيادة الثورة 
قا�رشين  العراقني  هل  فلمادا  العراق  رئي�س  ح�سني  و�سدام 
عن كتابة قوانني تتوافق مع ال�رشيعه اال�سالمية او اقرب من 

ال�رشع او حتى موافقة لقوانني الدول املتقدمة

التيار  انقطاع  من  الب�رشة٬  حمافظة  يف  مواطنون  ا�ستكى   
طيلة  املدينة  من  وا�سعة  ومبناطق  طويلة  لفرتات  الكهربائي 
باأن  املحافظة  كهرباء  دائرة  اأجابت  حني  املا�سية٬يف  االأيام 
القطع اإجراء للحفاظ على �سالمة موظفيها العاملني على اإ�سالح 
واإدامة �سبكات التوزيع واملحوالت للتيار الكهربائي من يوميًا 
وقال املواطن حممود الع�سب " اإن "مناطق اجلبيلة و�سط الب�رشة 
حيث اأ�سكن٬ ت�سهد انقطاعًا �ساعات ال�سباح الباكر ولغاية الثانية 
م�ساء من كل يوم". وتكررت �سكاوى االنقطاع٬ ف�سكنة مناطق 
القبلة وحي اجلامعة واملوفقية واالأ�سمعي واالإبلة واجلمهورية 
االنقطاع  والكواز واخلليلية والفر�سي وغريها٬تتوا�سل �ساعات 
عندهم بني ال�ست اإىل ثماين �ساعات �سباح كل يوم. مدير اإعالم 
"حملة  بـ  الكهربائي  التيار  جتهيز  اأزمة  عللبدوره  املحافظة  
بني  االأحمال  ملوازنة  للمديرية  الفنية  الكوادر  بها  تقوم  كبرية 
مناطق  جميع  يف  التيارالكهربائي  ا�ستقرار  لغر�س  املغذيات 
من  هند�سي  وباإ�رشاف  الفنية  "الكوادر  اإن  وقال   املحافظة". 
التابعة ملديرية توزيع كهرباء الب�رشة توا�سل  مراكز ال�سيانة 
من  الكهربائية  ال�سبكة  على  االأحمال  لتخفيف  وا�سعة  حملة 
خالل �سطر مغذيات وا�ستحداث فيدرات ون�سب حموالت جديدة 
االإجراءات  "هذه  اأن  املغذيات".واأو�سح  بني  االأحمال  وموازنة 
التي يجري  املناطق  الكهربائي عن  للتيار  تتطلب قطعًا كامال 
فيها العمل ل�سمان �سالمة العاملني من خطرالتعر�س لل�سعق".

حالة شارع الرشيد .. يرثى لها!

إعادة النظر في قانون األحوال المدنية 
في العراق

البصريون يشكون انقطاع التيار 
و الكهرباء: نقطعه من أجل سالمة موظفينا

المواطن و المسؤول
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