
واملتعددة  املختلفة  االت�صال  وو�صائل  التطورات   يف خ�صم 
بالطرف  كان  لو  حتى  ت�صاء  مبن  االت�صال  املمكن  من  بات 
الثاين من العامل لي�س هذا وح�صب بل ت�صاهده تتكلم معه ت�صم 
عطره وتقبله اي�صا!!، واحلديث عن التغيريات وامل�صاكل التي 
تنوعت  فقد  بجديد،  لي�س  والتكنولوجيا  التطورات  اأحدثتها 
العراقي  واالن�صان  وتف�صريها،  ب�رشوحها  واختلفت  االقالم 
واحد من الب�رش الذين تاأثروا �صلبا كان او ايجابا بها، ورمبا 
ال�صلبية فاقت ايجابيتها، كون املجتمع العراقي حمافظا على 
تقاليد واأعراف املجتمع اأ�صافة اىل ان فرتة حكم الدكتاتور 
مل تكن ممنوعة وح�صب اإمنا اغلبنا مل ي�صمع بها او يت�صورها. 
م�صكالت  �رشيع  وب�صكل  بتدفق  علينا  دخولها  اأنتج  وقد 
النف�س  علماء  من  عدد  اأرجعها  كثرية  واأخالقية  اجتماعية 
احلديثة،  االت�صال  لو�صائل  ال�صّيئ  اال�صتخدام  اىل  واملثقفني 
اأن تعطينا معرفة ومعلومات وانفتاح ذهني على  فبدال من 
العامل اخذت منا االألفة واملحبة والتالحم االأ�رشي، و�رشقت 
احل�صمة واحلياء والرباءة من اغلب �صبابنا وبناتنا على وجه 
اخل�صو�س، اإذ يعد احلياء من ال�صفات التي متتعت بها الفتاة 
البيئة  ب�صبب  العامل  يف  نظرياتها  عن  بها  ومتيزت  العربية 
االإ�صالمية  وال�رشيعة  الدين  ومفاهيم  تعاليم  وفق  والرتبية 
اال�صتطالعية  جولتها  بداأت  النقطة  هذه  من  ال�صمحاء.  
للوقوف على االأ�صباب التي دفعت بع�س البنات اليوم للتخلي 
عن احلياء اأو قّلته بعد اأن كان زينة ال�صابة وتاجها، وما هي 
ن�صبة تاأثري و�صائل االت�صال عليهن وهل عدم احلياء له عالقة 
اأحالمها  وحتقيق  ال�صابة  بن�صج  وي�صهم  ال�صخ�صية،  بقوة 
)فا�صل  ال�صيخ  مع  بدايتنا  كانت  البع�س؟.  يت�صوره  مثلما 
اجل�صعمي( الذي قال: اأوال يجب ان نعرف ما هو احلياء: اإنه 
النا�س و�صفة  فطرة نظيفة �صليمة وخلق حميد، وهو لعامة 
املراآة فقط، فقد قال  امل�صلمني وال يقت�رش على  من �صفات 
�صعب  من  �صعبة  )احلياء  وال�صالم:  ال�صالة  عليه  الر�صول 
من  كثري  يف  موجود  حيائها  امل�صلمة  الفتاة  لكن  االأميان(. 
االأمور فمثال احلياء يبان عليها ملجرد �صوؤالها عن الزواج او 
عند حتدثها مع الغرباء او حني جتوالها يف ال�صوق وغري ذلك، 
وهي �صفة جميلة تعرب عن اخالق الفتاة وتربيتها ال�صليمة 
�ِصي  ْ ا متمَ اُهممَ ْتُه اإِْحدمَ اءمَ جمَ وقد ذكرها تعاىل يف االآية الكرمية: فمَ
ْيتمَ  قمَ �صمَ ا  ممَ ْجرمَ  اأمَ كمَ  ْجِزيمَ ِليمَ ْدُعوكمَ  يمَ اأمَِبي  اإِنَّ  ْت  المَ قمَ اٍء  ا�ْصِتْحيمَ لمَى  عمَ
ْوتمَ  مَ ْفۖ  نمَ خمَ المَ المَ تمَ �سمَ قمَ �صمَ لمَْيِه اْلقمَ �سَّ عمَ قمَ ُه ومَ اءمَ ا جمَ لمَمَّ ا ۚ فمَ نمَ لمَ
من  كثري  لالأ�صف  لكن  (.الق�ص�س)25(.   امِلِنيمَ الظَّ ْوِم  اْلقمَ ِمنمَ 
النا�س يعتربه �صعف �صخ�صية كونه يخلط بني مفهوم احلياء 
واخلجل، فاالأخري هو خوف من النا�س وي�صمى علميا الرهاب 
امل�صالح  الكثري من  على �صاحبه  يفوت  واخلجل  تطور،  اذا 
التي يتنازل عنها خوفا من املطالبة بها، بعك�س احلياء، فهو 
ال يدفع �صاحبه اىل اخلنوع او تفويت امل�صالح او ال�صكوت 
اأن  اأي  االأنبياء،  �صفات  من  فاحلياء  بحقوقه،  املطالبة  عن 
االول قوة للفتاة تدفعها ب�صكل ذاتي لالبتعاد عن املحرمات 
اأرجح  وانا  نف�صي،  والثاين �صعف  باالآخرين،  االأذى  واإحلاق 

ال�صابات تعاملن مع املجتمع مبفاهيم  %40 من  ان ن�صبة 
املعلومات  اإي�صال  يف  االأهل  اإهمال  هو  وال�صبب  مغلوطة 
املدربة  االجتماعي.  التوا�صل  و�صائل  و  لبناتهم  ال�صحيحة 
يف التنمية الب�رشية )اأم جمتبى( يف موؤ�ص�صة الرحمة واالأخاء 
لها  االجتماعي  التوا�صل  و�صائل  ان  �صك  ال  قالت:  اخلريية 
دور بن�صبة %70 يف التفكك اال�رشي وابتعاد روح اجلماعة 
والتعاون داخل اال�رشةـ وال يقت�رش االمر على ال�صباب وامنا 
الوالدين واق�صد االب واالم هم اي�صا اخذت )�صو�صيال ميديا( 
بني  تقام  احلوارات  كانت  ال�صابق  ففي  وقتهما،  من  الكثري 
اجلميل  والكالم  والنقا�صات  احلوارات  اليوم  لكن  العائلة، 
الوالدين  ان�صغال  وكذلك  االفرتا�صيني  اال�صدقاء  مع  تدور 
جعل  هذا  كل  الأوالدهم،  رغيدة  حياة  وتوفري  العي�س  بلقمة 
الفتاة تبحث عن من ي�صد الفراغ الذي تعانيهـ ويف املقابل 
هناك من اجلن�س االآخر وباأعمار خمتلفة اي�صا هم يف بحث 
عامل  والنت  وطرا،  معها  يق�صي  �صهلة  فري�صة  على  دوؤوب 

الفتيات  ي�صمعون  الذين  اجلاهزين  االأ�صدقاء  من  يتماوج 
تفقده،  الذي  واحلنان  باالهتمام  وي�صعرونها  الكالم  جميل 
وبعد ان تتعلق باأحدهم وتظن انها حتبه وتتعود على كالمه 
التجديد  باب  ليبحث عن عالقة جديدة من  الناعم، يهجرها 
الهجر  اأ�صباب  واكرث  عقليته،  ح�صب  اخلربات  يف  والتنوع 
عندما تطالبه الفتاة بالزواج. فتكون ردة اغلبهن هو البحث 
عن �صخ�س يعو�صها الفقدان وي�صد الفراغ الذي تركه االول، 
اكرث  ا�صبحت  انها  الفتاة  تعتقد  املتنوعة  العالقات  وبهذه 
ن�صجا وفهما، وانها قد عرفت الدنيا وتقلباتها، لكن الواقع 
ال�صادقة  امل�صاعر  من  جتردت  اإن�صانة  هي  يقول  واملنطق 
واختلف  حولها  من  بكل  ثقة  ازمة  من  وتعاين  والعميقة 
ومتعة  لهو  اىل  فيتحول  عندهاـ  ولونه  وطعمه  احلب  مفهوم 
وترويح عن النف�س، وهذه االفكار والتغريات ال تعطي للمراأة 
حولها  من  على  احرتامها  لتفر�س  ال�صخ�صية  وقوة  الثقة 
العك�س وكما يقول  بل  اأ�ص�س �صحيحة  اأحالمها على  وحتقق 

االأ�صتاذ  الكثريون تفقد عبريها(.  ي�صمها  التي  )الوردة  املثل 
ماجد العلي يعي�س يف اإحدى الدول االوربية له راأي اآخر حني 
قال: بالتاأكيد ان )�صو�صيال ميديا( جاءت ببع�س ال�صلبيات 
%40 لكن هذا لي�س معناه  العراقي قد تفوق  على املجتمع 
ان املجتمع كان خاليا من امل�صاكل االخالقية واالجتماعية 
وغريها �صابقا.  رمبا التطورات احلديثة يف و�صائل االت�صال 
ب�صكل  حتدث  كانت  كونها  عليها،  ال�صوء  بت�صليط  اأ�صهمت 
فمثال  وخطاأ  زلة  لكل  توثيق  هناك  اليوم  لكن  واآين،  �رشي 
هذا  ومن  الفيديو  خزن  او  وال�صوت  وال�صور  الر�صائل  حفظ 
املنطلق وجب على الفتاة ان تكون اكرث دراية وحر�صا، واأريد 
ان الفت انتباه بناتنا واأقول لهن: يا بناتي يا حبيباتي ان 
ال�صاب له قلب واحد يختار به حبيبته، يت�صامر معها وي�صحك 
وي�صمعها كالم احلب من اجل ان تبادره نف�س امل�صاعر لكن 
ونظرة  واأهله  عقله  قلبه  مع  �صي�صرتك  زوجة  يختار  عندما 

املجتمع.

كثريا  تنقل  اأن  بعد  متعبا،  فاطمة  اأبو  احلاج  عاد   
اأحياء بغداد يف بحثه عن بيت لالإيجار، حيث  بني 
البيت  يرتك  اأن  ال�صهر  لنهاية  البيت  �صاحب  هدده 
اأبو  احلاج  لكن  ال�صهري،  االإيجار  مبلغ  يزيد  اآو 
راتبه  بالكاد  �صاد�صة  درجة  موظف  جمرد  فاطمة 
ياأتي  اأين  فمن  ال�صهرية،  عائلته  حاجات  ي�صد 
تغيب  بلد  يف  اأننا  ال�صهري،  االإيجار  مبلغ  بزيادة 
يرحم  ال  �صغط  حتت  النا�س  وي�صبح  القوانني  عنه 
من  االإن�صانية  وقيم  اغتيل  والقانون  مات  فالعدل 
النظام  بفعل  �صيء  كل  ت�صوه  املا�صي،  حكايات 
القيم  حتى  لتخريب  عمد  الذي  الفا�صد  ال�صيا�صي 
الق�صايا  اكرب  من  ال�صكن  بيت  ق�صية  االإن�صانية.   
كل  ف�صل  نتيجة  العراقي،  االإن�صان  تالحق  التي 
بل جتاهلوها  امل�صكلة،  ال�صلطة يف معاجلة  اأحزاب 
العراقي بامل�صاكل  ال�صعب  اأن يغرق  عن عمد، بغية 
والهم والقلق املزمن. احلديث موؤمل عن ال�صكن، فهو 
عن  غاب  اأذا  فكيف  واال�صتقرار  للطماأنينة  الباعث 
االإن�صان وعا�س طيلة عمره حتت رحمة االإيجارات، 
اأنها حياة بائ�صة تلك التي يعي�صها املواطن املوؤجر، 
من دون اأي بارقة اأمل قريبة. كان يحمل كي�صا من 
اخل�صار عائدا به نحو عائلته، فقررت اأن ا�صاأله، عن 
حممد  اإ�صماعيل  املواطن  فقال  والوطنية،  الوطن 
االإيجار،  ق�صية  اأبي  وعن  جدي  عن  ورثت  زاير: 
فها اأنا منذ طفولتي واأنا اأتنقل بني بيوت االإيجار، 
البيت  يف  احلم  واأنا  �صنواته،  وذبلت  العمر  �صاع 
امللك، الكثري من اأهل ال�صوء ممن كان باالأم�س اأتباع 

ال�صلطة،  اأحزاب  يف  تغلغلوا  واليوم  البعث،  حلزب 
البيوت، ونحن باالأم�س  اأجمل  هم فقط من ميلكون 
�صغط  حتت  واليوم  البعث  حزب  زمرة  �صغط  حتت 
االأحزاب، وبعد كل هذا كيف ميكن اأن تت�صور ق�صية 
اأن  وطني،  به  ا�صعر  ال  اأنا  بالوطنية،  االإح�صا�س 
فئات  ال�رشفاء.  بحق  ويبخل  لالأراذل  يعطي  وطني 
كبرية من ال�صعب تعترب ما يح�صل اأمنا هو جرمية، 
فنهبت  مظلمة،  ليلة  يف  ال�صلطة  اأحزاب  بها  قامت 
اأموال البلد لت�صيع على العراقيني اأحالمهم بالعي�س 
من  التهمها  مت  خرافية  فموازنات  الهادئ،  االأمن 
بعدها  وتبقى  االيام  لرتحل  ال�صلطة  اأحزاب  قبل 
اإلف مرة. كان  اأمل العراقيني ب�صلطة خذلتها  خيبة 
متعبا وهو يجل�س يف املقهى  وبيده �صحيفة يقرا 
التي  االأبراج  من  ي�صحك  وهو  االأبراج،  �صفحة  يف 
والوطن  االإيجار  عن  �صاألته  ال�صعادة،  بقرب  تب�رشه 
 45( �صبيح  �صادق  املواطن  فقال  والل�صو�س، 
اأن  �صدام،  حزب  زوال  بعد  انه  نح�صب  كنا   : عاما( 
احلياة �صتبت�صم لنا، واأننا يف العراق اجلديد �صيكون 
لنا بيتا ملك خا�س، وان زمن االإيجارات انتهى اىل 
فكما  ال�صلطة،  اأحزاب  اأملنا  خيب  لكن  رجعة،  غري 
ال�صلطة  اأحزاب  اأالن  للموؤمنني  عدو  االأحزاب  كان 
اأقامت حلف بينها لتقا�صم الكعكة من دون ال�صعب، 
فاإىل  ال�صعب  اأما  باالأموال  وتبتهج  ت�صعد  بحيث 
كما  بناء  كعامل  واعمل  موؤجر  اأنا  اأالن  اجلحيم، 
مع  اكرب،  ال�صغوط  اأالن  بل  الطاغية  زمن  يف  كنت 
اأحزاب  من  بجمع  فري�صة  العراق  يكون  اأن  االأ�صف 
اأموال  �رشقة  من  مينعها  وازع  وال  �صمري  متلك  ال 
العراق، اأنا عن نف�صي هجرت االأحالم ومل اعد اأفكر 

بان املك بيتا يف وطني، فقط اأفكر كيف اأن ا�صتمر 
بالعي�س، وادعوا اهلل يوميا اأن يف�صح حلف االأحزاب 
لكن  حل"،  ولها  م�صكلة  "كل  قدميا  قيل  الكافر. 
�صا�صة العراق عمدوا اىل عدم حل اأي م�صكلة، الأنهم 
اأن دوام �صطوتهم على  اكت�صفوا �رش خطري، ومفاده 
واالأزمات،  امل�صاكل  دوام  عرب  يكون  احلكم  كر�صي 
بنهج ي�صابه نهج الطاغية �صدام، مما جعل تدور يف 
االأزلية، غياب  العي�س  الدائم ومنغ�صات  الهم  حلقة 
ال�صكن واخلدمات. التقينا باحلاج عجيل وهو يدخن 
الواقع يف حي  بيته  باب  الهم، جال�صا يف  �صيكارة 
بني  يا  عاما  ثالثون  فقال:  ال�صدة(،  )خلف  طارق 
ونحن نعي�س يف بيوت االإيجار، بالتحديد منذ عام 
اأن اترك بيت العائلة وا�صتاأجر  1987 حيث قررت 
بيت خا�س بي، وكنت اح�صب اأن اأيام االإيجار قليلة، 
كم كنت �صاذج، عندما كنت ا�صدق االأحالم، اأحيانا 
لو  املمكن حلها  ال�صكن من  اأن حازمة  واأقول  اأفكر 
تواجدت حكومة �رشيفة اأو اأحزاب �رشيفة، واحللول 
من  الفئة  هذه  تواجد  ا�صتمرار  مع  لكن  جدا،  �صهلة 
فاأي  اأن�صاين،  بثوب  ال�صمري وحو�س  اأنا�س منزوعة 
بالبزوغ.  �صت�صتمر  الظلم  واأيام  يتحقق،  لن  حلم 
يومية  ملحنة  العراقيني  حياة  اأحالت  ال�صكن  اأزمة 
�صدام  عهد  منذ  احلكومات  كل  وعمدت  اأزيل،  وهم 
اإهمال امل�صكلة بل كان هنالك  واىل يومنا هذا اىل 
ا�صتمرار  خالل  فمن  امل�صكلة،  لدميومة  خفي  جهد 
اأزمة ال�صكن ي�صتمر ال�صيطرة على ال�صكن عرب اإذالله 
الت�صاوؤم،  انه جبل �صاهق من  بطريق �صلب حقوقه. 
نتمنى اأن يزول، بعزمية �صعب جبار ي�صعى للخال�س 

من اأ�صباب حمنته، ونحن يف انتظار ذلك اليوم.

�صط  نواحي  اإحدى  التنومة،  قرية  يف  1954م  �صنة  ولد  عراقي  �صاعر 
البنني  من  ــوة  اأخ ع�رشة  بني  الرابع  االبــن  وهــو  الب�رشة،  يف  العرب 
يف  وهو  اأ�رشته  تنتقل  اأن  قبل  الطفولة  مرحلة  فيها  وعا�س  والبنات، 
مرحلة ال�صبا، لتقيم مب�صكن عرب النهر يف حملة االأ�صمعي. ولد اأحمد يف 
مدينة الب�رشة مبنطقة التنومة، وكان لها تاأثري وا�صح عليه، فهي -كما 
ي�صفها- تن�صح ب�صاطة ورّقة وطيبة، مدينة مطّرزة باالأنهار واجلداول 
والب�صاتني، وبيوت الطني والق�صب، واأ�صجار النخيل، لقد انتقلت اأ�رشته 
يف  ت�صمى  وكانت  الب�رشة  حمالت  اإحــدي  وهي  االأ�صمعي،  حملة  اإىل 
بداية اإن�صائها بـمحلة "الومبي" ن�صبة اإيل ا�صم ال�رشكة الربيطانية التي 
اأن اأحمد مطر غالبا ما كان  بنت منازلها، ولعل من طريف القول هنا 
الذي حل به  ا�صم املكان  اإىل  اإ�صارة  الومبي للومب يل" يف  "من  يردد: 
من بريطانيا، ولقد اأكمل اأحمد درا�صته االبتدائية يف مدر�صة العدنانية، 
ول�صدة �صطوة الفقر واحلرمان عليه قرر تغيري منط حياته لعل فيه راحة 
له وخال�صا من ذلك احلرمان، ف�صارع لالنتقال اإىل بغداد، وبالتحديد 
اإىل منطقة الزعفرانية ليعي�س يف كنف اأخيه االأكرب علي. يف �صن الرابعة 
ع�رشة بداأ اأحمد مطر يكتب ال�صعر، ومل تخرج ق�صائده االأوىل عن نطاق 
الغزل والرومان�صية، اأما موهبته يف ال�صعر، فبداأت تظهر يف اأول ق�صيدة 
كتبها حيث كان يف ال�صف الثالث من الدرا�صة املتو�صطة، وكانت تتاألف 
الق�صيدة عن نطاق  تلك  اأال تخرج  الطبيعي  بيتا، ومن  �صبعة ع�رش  من 
الغزل والهيام وهو اأمر �صائع وماألوف بني النا�س ل�صبي اأدرك منذ اأدرك 
مطلع  وكان  واالأرق،  والدموع  والهيام  الوجد  �صوى  يعني  ال  ال�صعر  اأن 

الق�صيدة:
مرقت كال�صهم ال تلوي خطاها            ليت �صعري ما الذي اليوم دهاها

اأكرب  �صًنا  الق�صيدة ند  اإىل  "اإذا نظرنا   : الق�صيدة  قراأ  يقول بع�س من 
اللغوي  خمزونه  زال  ما  ل�صبي  ور�صيداً  فّنا  يتهياأ  ال  وهذا  �صنه،  من 
على  حينها  يف  الق�صيدة  تلك  ْت  ُعِر�صمَ وقد  الت�صكيل".  طور  يف  والفني 
اأحد املخت�صني فلم ي�صدق اأنها لطالب ما زال يف املرحلة املتو�صطة، ثم 
راح اأحمد مطر يكتب الق�صائد يف ذكرى مولد النبي حممد واالإمام علي 
اأبي طالب، ومما كتبه بهذا اخل�صو�س وهو يف املرحلة املتو�صطة  بن 

ق�صيدة مطلعها:
وت�صكب هم�صها راحت حتاورين  

نغما رقيقا                                      ي�صتفيق على الفم
وجاء فيها قوله:

تخط �صماحة وم�صاعر تكبو  
ف�رشبة لهذم( فتقول: )رائعة  

. واأحمد مطر هنا ي�صري اإىل ق�صيدة اجلواهري )ر�صالة اإىل اأبي ُهدى( وهي 
ومطلعها  اجلواهري،  رائعة  عنوان  حتت  الثورة  جريدة  ن�رشتها  ق�صيدة 
اأنك تو�صع االأزياء عتا واعت�صافا(. وفيها يعاتب اجلواهري وزير  )نباأت 
الن�صائية  املالب�س  منعه  على  عّما�س  الداخلية يف حينها �صالح مهدي 
يرتدين  من  حتا�صب  راحت  التي  االآداب  �رشطة  اإن�صائه  وعلى  الق�صرية، 
هذه املالب�س. وب�صبب ق�صوة احلياة والظروف القاهرة التي كان يعي�صها 
واقعه،  من  هربا  الكتاب  اإىل  جلاأ  اأحبط  والأنه  درا�صته،  يف  تعرث  مطر، 
تلك  هذا  لــزاده  واأ�صافت  ملوهبته،  زادا  ان�صاب  لغوي  بر�صيد  فــزوده 
االأحداث ال�صيا�صية التي كان مير به وطنه، وهو اأمر جعله يلقي بنف�صه يف 
دائرة ال�صيا�صة مرغما، بعد اأن وجد اأن الغزل واملواليد النبوية ال تر�صي 
همته، فراح يتناول مو�صوعات تنطوي على حتري�س وا�صتنها�س لهمم 
النا�س للخال�س من واقعهم املر، ويف هذا ال�صدد يقول ال�صاعر: "األقيت 
بني  ال�رشاع  خفايا  يل  تك�صفت  عندما  النار،  دائــرة  يف  مبكرا  بنف�صي 
ارتداء  وعلى  اأواًل،  ال�صمت  على  نف�صي  تطاوعني  ومل  وال�صعب،  ال�صلطة 
ميدان  ناحية  جــوادي  عنان  فجذبت  ثانيا،  املــاآمت  يف  العر�س  ثياب 
الغ�صب"، فذاع �صيته بني النا�س، وهو اأمر جلب له اأملا و�صجنا، ويذكر 

اإنه �صجن يف مدينة الكوت اأثناء تاأديته خلدمة العلم، 

كيف عبثت شبكات التواصل االجتماعي بالقيم األخالقية؟
طارق حرب 

 اسعد عبدالله عبدعلي

�صوت  �آخر   ... �لعر�ق  �صوى  لي�س  عر�ق...  عر�ق...  ـــ 
فا�صل ل�صاعر �لعر�ق بدر �صاكر �ل�صياب, �صرخة �لنف�س 
�لأخري يف م�صت�صفيات �خلليج, هكذ� هم مبدعو �لعر�ق 
�صريان  �آخر  و�لعمالة  �لتبعية  �صلطات  فيهم  قطعت 
ي�صطاد  �ملوت  ولز�ل  �ملنايف  يف  �غلبهم  فمات  لعودتهم 
لأنتهازيي  مكبًا  �صار  �جلميل  حلمهم  وعر�ق  �ملتبقي 
�صرطة �لثقافة من جمندي ��صو�أ حكومة �صفقة تقدم لنا 

�مريكا �صديقة و�ل�صعودية �صقيقة تكافح �لأرهاب.
ـــ  "عر�ق...عر�ق... لي�س �صوى �لعر�ق" نحمله يف ملح 
دمنا كما يحملنا يف ملح تر�به, لي�س لنا �صو�ه كما لي�س 
�نتماء وولء, كل من دخله  له �صو�نا, منه وفيه ت�صكلنا 
و�فد �صار له وطن وفيه مو�طن له ما للآخرين من حقوق 
�مل�صرتكات  ووحدة  �ملو�طنة  و�جبات   عليه  وكالآخرين 
ل  كي  ينق�صمو�  �ل  يف  �حلمر�ء  خطوطهم  وجتمعهم 
ُيقت�صمو� و�لأر�س تنتمي للأر�س وعوقها ورمبا موتها 

يف قطع جزء منها.
قوميته  ي�صع  �ن  �لروؤيا  �صليم  عاقل  لوطني  ميكن  ل  ـــ  
�و دينه وطائفته ومذهبة فوق �لوطن �ل �ذ� كان م�صابًا 
بد�ء �ل�صم�صرة, جرب �لفكر �لقومي ف�صقط �ىل ح�صي�س 
�لفكر  �لآن  ويجرب  للهاوية  �لوطن  وترك  �حلفرة 
د�خلية  وفتنة  كونية  لعنة  فاأ�صبح  �ملتطرف  �لأ�صلمي 

تفرت�س ذ�تها وت�صعل حر�ئقها يف �لآخر.
د�خل  من  �لفا�صل  ب�صوتهم  يهتفو�  �ن  �لعر�قيني  على  ـــ 
ف�صاء�ت �لوطنية �لعر�قية ك�صاعرهم �ل�صياب ويعيدون 
وطني  ملجتمع  ودميقر�طية  �لعر�قي  م�صروعهم  جتذير 
فمن ل وطن له ل قومية ول دين ول مذهب له ومن يدعي 
غري ذلك فهو كاذب حمتال كما هو حا�صل �لآن. ـــ  �لعر�ق 
و�حد وجمتمعه موحد عرب �لتاريخ و�جلغر�فية وعر�قة 
موحد  و�رث  لأجد�د  �حفاد  �ر�صه  على  ولز�ل  �لأ�صياء 
ذ�تها ومن  على  تتمرد  �ن  للأر�س  �لذ�كرة ول ميكن  مع 
وُيقت�صم  ُيق�ّصم  �ن  ويجب  له  وجود  ل  �لعر�ق  �ن  يعتقد 
وحده  هو  �للقيط  هذ�  لل�صم�صرة,  �مارة  له  لي�صرق 
ع�صريته  خيام  يطوي  �ن  �لآن  وعليه  له  وجود  ل  �لذي 
وين�صرف. ـــ  على �ملثقف �لوطني �ن يكون �صوته فا�صًل 
�صادقًا و��صحًا �صجاعًا ليمنح �حلر�ك �ل�صعبي ما ي�صعف 
ويرفع  �لتاريخية  باحلقائق  ويغنيه  �جلمعيي  �لوعي 
�لوقت  ي�صتهلك  ول  �لنكبة  و�قع  عن  �لت�صويف  غبار 
مقالت  عرب  ت�صتحقه  ل  مبا  نف�صه  ت�صويق  يف  و�جلهد 
وحتليلت عائمة �مل�صامني, �ملنافع �ل�صخ�صية و�ملكا�صب 
�لطارئة تدفع د�ئمًا �ىل �حل�صي�س, ل ينه�س �لعر�ق �ن 
يف  �ملثقف  ويكون  دورها  �لوطنية  �لثقافة  ت�صتعيد  مل 
�لطليعة, قد تكون �ملرحلة جارحة مثرية للأحباط �حيانًا 
لكن هذ� ل يعطي مربر للمثقف �ن ينك�صر وي�صت�صلم, �نه 

خذلن ل تغفره �لأمة ملثقفيها.

مبدعون
من العراق حكاية كل يوم.. رحلة البحث عن بيت لإليجار

أحمد مطر 

الصوت الفاضل...

حسن حاتم المذكور

أقالم حرة

كربالء  بلدية  التابعة ملديرية  العقارات  من  مئات 
وتاأخر  �صهور  عدة  منذ  ح�صمها  يتم  مل  املقد�صة 
امل�صادقة عليها من قبل وزارة االإعمار واالإ�صكان 
م�صتاأجري  بع�س  به  اأفاد  ما  بح�صب  والبلديات 
على  امل�صادقة  تاأخر  عن  مبينني  العقارات  تلك 
تقديرات  اأحيلت  والتي  للبلدية  التابعة  العقارات 
التقدير  جلان  قبل  من  قيمت  التي  العقارات  تلك 
وفقًا  اإليهم  عليها  الوزير  ال�صيد  م�صادقة  بغية 
 21 املرقم  وللقرار  حينها  يف  ال�صائدة  لالأ�صعار 
الدولة  اأموال  واإيجار  ببيع  اخلا�س   2013 ل�صنة 
مما ت�صبب تذمراً لدى العديد من هوؤالء امل�صتاأجرين 
لتاأخر اإبرام العقود اخلا�صة بهم وكرثة مراجعاتهم 
 " امل�صادقات  تلك  تاأخر  نتيجة  البلدية  للدوائر 
ودعوا بع�س امل�صتاجرين اإىل �رشورة االإ�رشاع يف 
اإناز املعامالت اخلا�صة بهم وامل�صادقة على تلك 
عقارات  من  العديد  بقاء  عن  ف�صاًل  هذا  التقديرات 
البلدية بدون تاأجري لتاأخر امل�صادقة على قرارات 
التقدير لت�صديد ما يرتتب بذمتهم من مبالغ نقدية 
من  تعزز  والتي  البلدية  املوؤ�ص�صات  تلك  ل�صالح 
اإيراداتها ال�صنوية والتي يتم عك�صها يف تقدمي بقية 
للمحافظة  بالفائدة  تعود  التي  االأخرى  اخلدمات 
مثل  املحافظ  لل�صيد  امل�صادقة  بعودة  مطالبني 
احلا�صل يف  الروتني  لتقليل  �صابقًا  عليه  ما كانت 

اإناز تلك املعامالت.

ال�صفر  من  حرمانهم  عراقيون  مواطنون  ي�صكو 
واوربا،  لندن  اىل  العراقية  اجلوية  اخلطوط  عرب 
يف  النقل  وزارة  ف�صل  اىل  االمر  هذا  �صبب  عازين 
احلفاظ على التعليمات والقوانني الدولية املتعلقة 

بالطريان الدويل.
اخلطوط  الفتقاد  القرار  هذا  وراء  ال�صبب  ويعود 
لذلك  الالزمة،  ال�صالمة  ل�رشوط  العراقية  اجلوية 
فهي ممنوعة حالًيا من الطريان فوق اأجواء االحتاد 
اإعالنه  القرار منذ �صاعة  االأوروبي. ويجري تطبيق 
مبا�رشة، يف اخلام�س من اآب املا�صي، لذلك يتوجب 
على االأ�صخا�س الذين حجزوا تذاكر �صفر اإىل ال�صويد 
اإيجاد وكالة نقل جوي اأخرى للتمكن من الطريان. 
من  العراقية  اخلطوط  طائرات  النم�صا  منعت  كما 
الهبوط يف مطاراتها ب�صبب نق�س كبري يف وثائق 
للطائرة  الفنية  االجهزة  يف  نق�س  مع  الطائرة 

وم�صاكل اخرى تخ�س الطاقم.

شكوى من ضعف إجراءات التصديق 
على العقارات المستأجرة في كربالء

مواطنون يشكون حرمانهم 
من السفر عبر الخطوط الجوية 

المواطن و المسؤول
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