
 عمره اليوم 44 عاما اال انه مل يعمل فعليا اال �سنوات معدودة، 
ب�سفوف  كادره  يلتحق  ان  قبل  حرا  ام�ساها  فقط  اعوام   10
اجلي�ش العراقي عام 1980 انه معمل ورق الب�رصة اول معامل 
ان�سئ  ان  بعد  العراق.   يف  الورقية  لل�سناعات  العامة  ال�رصكة 
عام 1970 وبداأ االنتاج فيه على اكمل وجه وا�ستقطاب االيدي 
احلرب  يف  للم�ساركة  الب�رصة  يف  ال�رصائح  خمتلف  من  العاملة 
العراقية االيرانية عام 1980 معلنا بذلك توقفه عن العمل ملدة 
5 �سنوات االمر الذي اثر على املكائن االنتاجية بعد ان هجرها 
م�سغلوها فلم يلبث املعمل بان يتنف�ش ال�سعداء وعودة العمل به 
حتى عاد ليتوقف ب�سبب الق�سف اجلوي عام 1990 خالل حرب 
اخلليج الثانية التي ا�ستهدفت كافة البنى التحتية للعراق وب�سبب 
ماكان مير به العراق من ح�سار وعدم ا�سترياد املكائن واملواد 
امل�سدر  كانت  الذي  االهوار  جتفيف  كذلك  الكيمياوية  االولية 
الرئي�سي للق�سب والربدي كانت هذه اال�سباب كفيلة بعدم اعادة 
%20 من انتاجه  احلياة اىل املعمل اال انه بقى ينب�ش بن�سبة 
الكلي الذي �سمم عليه فكان ينتج ورق الكتابة الذي يدخل يف 
�سناعة الدفاتر املدر�سية باال�سافة اىل انتاج %17 من مادة 

الكلورين.
 نه�سة للمعمل الإعادة اإحياءه

 بعد عام 2003 وما رافقها من اعمال نهب و�سلب طالت كافة 
موؤ�س�سات الدولة والرتاجع امللحوظ يف عدم االهتمام بالقطاع 
بني  انتاجه  ا�سبح  والذي  املنتجة  املعامل  وتراجع  ال�سناعي 
ورق  معمل  يقف  امل�ستورد  مع  مقارنة  ورداءته   5-10%
ان  ينتظر  االنظار  �ساخ�ش  املعامل  تلك  �سمن  من  الب�رصة 
املوازنات  طريق  عن  املحلية  احلكومة  او  الوزارة  عليه  متن 
مب�ساريع  اال�ستثمار  طريق  عن  او  الت�سغيلية  او  اال�ستثمارية 
العاده تاأهيله وتطويره لي�سل ذلك الوعد يف العامني املا�سيني 
لبدء التعاقد على اعادة تاأهيل خط انتاج الورق ال�سحي بكلفة 
11 مليار و�ستمائة مليون دينار والذي �سيبداأ االنتاج فيه خالل 
االيام القليلة املقبلة فور و�سول اخلرباء الفرن�سيني من ال�رصكة 
على  املعمل  يف  العاملني  الطالع  اخلط  لتاأهيل  معها  املتعاقد 
من  طن   16 النتاج  الكرتونيا  يعمل  الذي  املعمل  ت�سغيل  طرق 
الورق ال�سحي يف اليوم الواحد ا�سافة اىل ثالثة م�ساريع اخرى 
تكلم عنها معاون مدير ال�رصكة العامة لل�سناعات الورقية �سعد 
من  مبالغ  تخ�سي�ش  مت  انه  وقال  اذاعي  ت�رصيح  يف  منديل 
الوزارة لتاأهيل اربع خطوط كان اولها خط انتاج الورق ال�سحي 
بطاقة  والطباعة  الكتابة  ورق  انتاج  خط  هو  الثاين  وامل�رصوع 
انتاجية ت�سل اىل 360 طن باليوم با�ستخدام املخلفات الورقية 
باال�سافة  املعمل  خمازن  كافة  متالأ  اليوم  ا�سبحت  والتي 
لتجميع  مراكز  ت�سعة  وجود  عن  ف�سال  الوزارات  خمازن  اىل 
املخلفات الورقية يف العراق وهي ممتلئة، هذه املخلفات �ستمثل 
لهذا  م�ستوردة  اىل عجينة  باال�سافة  اولية  كمادة   80% ن�سبة 
والربدي  الق�سب  على  االعتماد  دون   20% بن�سبة  الغر�ش 
انتاج  اىل معامل  ير�سل  اخلط  هذا  واملنتج من  ال�سابق  كما يف 

الكلفة  الرتبية  وزارة  ل�سالح  ينتج  الذي  املدر�سية  امل�ستلزمات 
التخمينية للم�رصوع ت�سل اىل 76 مليار دينار وقد ادرج خالل 
2017-2013 اال ان العرو�ش املقدمة كانت  اخلطة اخلم�سية 
�سعف ذلك املبلغ ماجعل وزارة ال�سناعة تعيد املناق�سة ودعوة 
الكلورين  خط  م�رصوع  الثالث  امل�رصوع  جديد،  من  ال�رصكات 
بكلفة 50 مليار على خطة م�ساريع 2015 النتاج غاز كلورين 
وهايبوكلورات  الكاوية  وال�سودا  الهيدروكولوريك  وحام�ش 
تدخل  التي  املحلي  الطعام  ملح  من  ينتج  الذي  ال�سوديوم 
كمواد اولية يف االنتاج الورقي والفائ�ش منه �سيجهز املعامل 
يف  املواد  هذه  ت�ستخدم  التي  املحافظة  يف  االخرى  وامل�سانع 
مليارين ومئتني  بكلفة  ال�سناعية  املياه  تاأهيل وحدة  اعمالها 

وخم�سني مليون دينار �سمن خطة 2014.     
اعادة تاأهيل معمل الورق ك�رصب ع�سفورين بحجر واحد

ملحافظة  اخلدمات  بع�ش  يوفر  زال  وال  كان  الورق  معمل   
الطاقتني  تلك  ينتج  ت�سغيله  فان  والكهرباء  كاملاء  الب�رصة 
املعمل  توقف  رغم  للمعمل  املجاورة  املناطق  زودت  والتي 
موارد  �ستوفر  التي  اخلدمات  تلك  من  �سيزيد  تاأهيله  اعادة  وان 
مالية للدولة با�سافة م�ساريع ماء اال�سالة والكهرباء للمناطق 
ال�سكنية على حد قول منديل والذي ا�ساف ان تقدمي امل�ساريع 
اليقت�رص على الوزارة فقط وامنا هناك بع�ش امل�ساريع التي يتم 
درا�ستها مع احلكومة املحلية لدعمها م�سريا اىل وجود ا�ستجابة 
لدعم م�رصوع تاأهيل ق�سم التدريب بكلفة 98 مليون دينار كذلك 
م�رصوع تاأهيل وحدة ا�سالة املياه ويف ختام حديثه بني منديل 
م�سريا  خرباتهم  على  يحافظون  الزالو  املعمل  يف  العاملني  ان 

املحافظة  العاملة يف  ال�رصكات  اىل  كوادرهم  اعارة  انه مت  اىل 
ومنها العاملة يف املجال النفطي وبذلك حاف�سو على خرباتهم 
وازدادو معرفة بالتقنيات احلديثة باال�سافة اىل ان التعاقد على 
اخلطوط االنتاجية اجلديدة يوفر العقد تدريب الكوادر للعمل على 

املكائن اجلديدة. 
رئي�سة جلنة ال�سناعة مبجل�ش املحافظة انوار مدلل وهي جلنة 
مت ا�ستحداثها يف الدورة احلالية للمجل�ش بينت للمربد ان جلنتها 
وم�سانع  مبعامل  اخلا�سة  امل�ساريع  بع�ش  ادراج  على  تعمل 
الب�رصة يف خطة عام 2014 التي افتقرت ملثل هذه امل�ساريع 
املحافظة  يف  ال�سناعية  املدينة  دعم  وهو  واحد  م�رصوع  اال 
مدراء  مع  االجتماعات  خالل  ومن  الت�سميم  قيد  الزالت  والذي 
للنهو�ش  احتياجاتهم  على  التعرف  وامل�سانع مت  املعامل  تلك 
ال�سابقة  العقود  العراق يف  عليه  ارتكز  الذي  املهم  القطاع  بهذا 
والذي ام�سى اليوم متوقفا متاما عن االنتاج اال بع�ش امل�سانع 
القطاعات  بكافة  النهو�ش  ان  الكاملة.   بطاقتها  التنتج  والتي 
 2003 عام  بعد  و�سلب  نهب  من  اليه  ماتعر�ست  بعد  وخا�سة 
وقدم املكائن البنى التحتية اال عن طريق اال�ستثمار وم�ساركة 
امل�ستثمر  على  فر�ش  اال�ستثمار  قانون  لكن  اخلا�ش  القطاع 
وم�سانع  معامل  ا�ستثمار  من  ينفر  وجتعله  كاهله  تثقل  بنود 
ان  ت�سرتط  التي  اال�ستثمار  قانون  البنود يف  احد  ب�سبب  العراق 
يلتزم امل�ستثمر بتغطية رواتب كافة منت�سبي تلك املعامل والتي 
هذا  املعامل  بع�ش  يف  منت�سب  االف  �سبعة  اىل  اعدادهم  ي�سل 
ت�رصيح  يف  ال�سعد  �سوزان  والطاقة  النفط  جلنة  ع�سو  مااثارته 
اذاعي التي طالبت بان تاخذ وزارة ال�سناعة على عاتقها رواتب 

منت�سبيها وعدم ادراجهم �سمن العقود اال�ستثمارية فيما تلتزم 
الكوادر  لتلك  مالية  ومكافئات  بتوفري حوافز  امل�ستثمرة  اجلهة 
ال�سناعي  القطاع  ان  اىل  ا�سارت  اخر  جانب  من  ادائها  لتعزيز 
مهمل من قبل احلكومة املركزية والتخ�سي�سات يف املوازنات 
وان مايخ�س�ش للقطاع ال�سناعي اليتنا�سب مع متطلبات اعادة 

تاهيله.
عقود  بع�ش  يف  اخفاقات  لديها  الوزارة  ان  ال�سعد  واو�سحت 
الورق  انتاج  خط  تاهيل  اعادة  بذلك  قا�سدة  املعامل  تاأهيل 
ال�سحي يف معمل ورق الب�رصة والذي كلف اكرث من 11 مليار 
دينار بينما تكلفة اخلط االنتاجي اجلديد 15مليار دينار حيث 
والن�سبة  تاأهيله  اعادة  مت  الذي  القدمي  اخلط  من  اكرث  �سيعمر 
ان  بان  ذاته  الوقت  يف  مطالبة  بالكبرية  لي�ست  التكلفتني  بني 
كون  �سيانها  على  الكوادر  تطوير  املكائن  جتهيز  عقود  ت�سمل 
تلك العقود ت�سمل ال�سيانة ملدة عام واحد فقط وان اغلب الُعْطل 

تظهر بعد اكرث من عام.
يذكر ان ال�رصكة العامة لل�سناعات الورقية تاأ�س�ست يف الب�رصة 
واملواد  الورق  النواع  انتاجية  خطوط  بخم�سة  الورق  مبعمل 
الورقية  ل�سناعات  االولية  العجينة  يف  تدخل  التي  الكيمياوية 
ومن ثم مت ان�ساء معمل ورق مي�سان ومعمل انتاج امل�سلتزمات 
ب�سبب  املعامل  تلك  يف  التوقفات  ان  اال  التاجي  يف  الورقية 
ال�رصوف التي مر بها العراق ا�سبحت اليوم املكائن فيها كما 
عرب عنها املوظفون يف ال�رصكة من باب الطرفة بان املتاحف 
القرن  بخم�سينيات  ا�سال  �سنعت  التي  املكائن  بتلك  اوىل 

املا�سي.

الوقائع  جريدة  الر�سمية  اجلريدة  من  االخري  العدد 
ت�سمن  بالرقم )٤٤٤٦( يف ٨/٥/٢٠١٧  العراقية  
رقم  العقلية  واملوؤثرات  للمخدرات  اجلديد  القانون 
قانون  حمل  ليحل  جاء  الذي   ٢٠١٧ ل�سنة   )٥٠(
والذي    ١٩٦٥ ل�سنة   )٦٨( رقم  ال�سابق  املخدرات 
قرر  القانون  الن    ٨/٨/٢٠١٧ يوم  نافذا  �سيكون 
باجلريدة  ن�رصه  تاريخ  من  يوما   ٩٠ بعد  به  العمل 
الر�سمية وهو  الذي كان الثامن من �سهر ايار٢٠١٧  
ا�رصار   من   املخدرات  مو�سوع  ي�سكله  ملا  وبالنظر 
تعاطي  ي�سكل   مل  وان  بلدنا  وان  وج�سيمة  خطرية 
املخدرات مبا هو موجود يف الدول املجاورة ودول 
العلة  بهذه  ابتليت  اثنتني  او  حمافظة  والن  العامل 
بلدنا  ولكون   االخرى  املحافظات  يفوق  ب�سكل 
ت�سمن  اجلديد  القانون  ولكون  مرور  دولة  ي�سكل 
قواعد  واحكام جديدة مل تكن موجودة يف  قانون 
املخدرات ال�سابق وخا�سة  بع�ش احكام املعاهدات 
العقلية  واملوؤثرات  باملخدرات  العالقة  ذات  الدولية 
ولالنت�سار غري امل�رصوع للمخدرات ولقمع الع�سابات 
التي تتوىل املتاجرة باملخدرات والجل الوقوف امام 
ماي�سكل تهديدا خطريا ل�سحة الب�رص و�رصرا باال�س�ش 
للمجتمع  واالخالقية  واالجتماعية  االقت�سادية 

ت�ستخل�ش  التي  والنباتات  املخدرات  زراعة  وملنع 
منها املوؤثرات  العقلية والتوعية بالعقوبات ال�سديدة 
هذا  النهاء  التعاون  على  وللحث  بالقانون  الواردة 
الداء اخلبيث فاننا  نقرتح القيام بحملة عظيمة لذلك 
واملقرواأة  امل�سموعة  االعالم  و�سائل  فيها  ت�سرتك 
الدين  ورجال  واحل�سينيات  واجلوامع  واملرئية 
واملنتديات واملحافل االحتماعية والثقافية ودوائر 
ومنظمات  والرتبوية  التعليمية  واملوؤ�س�سات  الدولة 
امل�ستحيل  باب  من  ذلك  كان  وان  املدين  املجتمع 
النها ال تكرتث بذلك فهي م�سغولة بحقوق االن�سان 
والعنف �سد املراأة وحرية التعبري  والتي �سبعنا منها 
والذي  االن  وحلد   ٢٠٠٣ منذ  تكرارها  من  ومللنا 
لها  العائلة  املو�سوع وحتى  لهذا  القليل  اقل  نطلبه 
ا�سحاب  وجميع  الداء  هذا  �سد  التثقيف  يف  دور 
يف  ت�ساهم  ان  بد  ال  العالقة  ا�سحاب  وغري  العالقة 
املخدرات  والتحذير من خماطر  القانون  هذا  اعمام 
علما ان القانون توزع  على ع�رصة ف�سول بخم�سني 
مادة كان الف�سل االول للتعاريف واالهداف والثاين 
واملوؤثرات  املخدرات  ل�سوؤون  الوطنية  الهيئة  يف 
والت�سدير  اال�سترياد  اجازة  يف  والثالث  العقلية 
والنقل و�رصوط منحها والرابع يف و�سفات االطباء 
املوؤثرات  او  املخدره  للمواد  ال�سيادلة  و�رصف 
الطبية  امل�ستح�رصات  �سنع  يف  واخلام�ش  العقلية 

او  عقلية  وموؤثرات  خمدرة  مواد  على  املحتوية 
املركبات  تعني  وال�سالئف  كيميائية  �سالئف 
الطبية  العقاقري  �سنع  يف  تدخل  التي  الكيميائية 
ذات التاأثري النف�سي وال�ساد�ش يف النباتات املمنوع 
بالغرامة  تبداأ  التي  العقوبات  يف  وال�سابع  زراعتها 
اال�سترياد  على  االعدام  وحتى  وال�سجن  واحلب�ش 
واجللب والت�سدير للمواد املخدرة واملوؤثرات العقلية 
او ال�سالئف الكيميائية بق�سد املتاجرة بها يف غري 
االحوال التي اجادها القانون طبقا للمادة )٢٧( من 
اموال  كحجز  اخرى  واجراءات  والعقوبات  القانون 
من   )٢٨( و  املادتني)٢٧(  وفق  جرمية  ارتكب  من 
واوالده  وزوجه  املتهم  اموال  وم�سادرة  القانون 
احلكم  ون�رص  العمل  من  واحلرمان  املحالت  وغلق 
حلني  لل�رصاح  االطالق  وعدم  يومية  �سحيفة  يف 
الف�سل بالدعوى وت�سليم املجرمني وحاالت االعفاء 
عنون  حتت  الثامن  الف�سل  يف  وردت  والتخفيف 
يف  كان  القانون  من  التا�سع  الف�سل  اما  العقوبات 
يف  كان  االخري  والف�سل  املدمنني  معاجلة  تدابري 
ال�سبط  جلنة  كت�سكيل  واخلتامية  العامة  االحكام 
والفح�ش واخلزن واالتالف واملكافاآت عند االخبار 
وقد احلق بالقانون جداول املخدرات وم�ستح�رصات 
املخدرات امل�ستثناة من االحكام واملوؤثرات  العقلية 
وال�سالئف الكيميائية حيث كان عدد اجلداول ع�رصة.

ولد ال�ساعر جبار الغزي و اأ�سمه جبار عبد الر�سا الغزي يف ناحية 
الفجر يف ق�ساء الرفاعي التابع اإىل حمافظة ذي قار عام 1946، 
وبعدها اأنتقل مع عائلته اإىل مركز املحافظة يف مدينة النا�رصية. 
ثم  1962 ومن  ال�سماوة عام  ال�سناعة يف مدينة  دخل متو�سطة 
 1968 عام  منها  وتخرج  الب�رصة  مدينة  يف  ال�سناعة  اإعدادية 
كان  ال�سباب.  وزارة  يف  موظفا  وعني  بغداد  اىل  انتقل  وبعدها 
ري�سه،  تداعب  هواء  ن�سمة  يتحمل  ال  اغريقيًا  طرياً  نف�سه  ي�سمي 
لقد  والفنانني.  ال�سعراء  من  عليه  القريبني  يعرفها  العبارة  وهذه 
تفتحت �ساعريته وهو ب�سن مبكرة ال�سيما عندما ا�ستقرت عائلته 
النا�رصية فاأختلط ب�سعرائها املعروفني وا�ستطاع هو واثنان  يف 
اقامة  من  الع�سا�ش  عادل  و  الركابي  كاظم  ال�سعراء  زمالءه  من 
النا�رصية  مدينة  يف  العراق(  يف  ال�سعبي  لل�سعر  مهرجان  اول   (
ال�سعراء  العديد من  1969 ح�رصه  عام  7 متوز  افتتاحه يف  ومت 
اوائ��ل  اإنتقل  ال��ع��راق.  �سعيد  على  وقتها  املعروفني  ال�سعبيني 
من  قريبا  يكون  ب��اأن  الوحيد  همه  وك��ان  بغداد  اىل  ال�سبعينات 
االذاعة والتلفزيون لغر�ش حتقيق حلمه الذي راوده �سنني طويلة 
يف  اي�سا  ولي�ساهم  الغنائي  ال�سعر  من  بنتاجاته  الفنانني  لريفد 
حتى  بغداد  يف  وبقي  بالريف  اخلا�سة  االذاعية  الربامج  كتابة 

وافاه االجل عام 1985. 
جبار الغزي اأحّب يف مطلع �سبابه فتاة يف مدينته الفجر وبادلته 
امل�ساعر متاأثرة ب�سخ�سيته العاطفية واإح�سا�سه ك�ساعر حيث كان 
ليبداأ خالل  عذوبة،  تفي�ش  بق�سيدة  اليها  ر�سائله  بت�سمني  يقوم 
زوجته،  وتكون  بها  ليقرتن  املادية  اأو�ساعه  يلملم  ال�ستينات 
اأهلها على  اأ�رص  لكنه مل ينجح يف حتقيق ما كان يحلم به حني 
رف�سه رغم كل ما بذله من جهد للزواج منها، ليبداأ الغزي رحلة 
االأمر  الالحقة،  ال�سنوات  طيلة  اأ�ستمرت  التي  والعذابات  الغربة 
بغداد  تن�سيه  ان  ع�سى  مرغما  مدينتِه  مالمح  يودع  جعلُه  الذي 
وملذاتها و�سخبها، انهيار حبه االأول، اال اأنه وكما هو وا�سح يف 
من  فيها  لي�ش  غريبة  الوجوه  اأن  راأى  اأن  بعد  وجعًا  ازداد  �سعره، 
اأحب، وال�سوارع ال حتمل اأثر لذكرياته التي حّزتها �سكاكني البعد، 

في�ستعيد املا�سي بحلوه ومّره وجوره.
يف  الفنادق  يف  ي�سكن  كان  ثابت،  م�سكن  بغداد  يف  له  يكن  مل 
منطقة كرادة مرمي و�سارع الر�سيد وقد اأدمن على �رصب اخلمر ومل 
احلبيبة  اإينما حل، وجفاء  يرافقه  فالهجر  ي�ستطع جتاوز حمنته، 
يرن يف روحه كاأجرا�ش الكنائ�ش املمتدة يف �سارع الر�سيد والباب 
ال�رصقي. مل يحالفه احلظ بالزواج من اأي امراأة بغدادية بعد ان راأى 
ف�سل الكثري من جتارب احلب والزواج التي اأقدم عليها اأقرانه من 
الفنانني اجلنوبيني، اإ�سافة اىل اأنه كان من�سغال عن فكرة الزواج 

والفرح مبداواة جرحِه النازف رغم اإنه بلغ االأربعني من العمر.
ابتعد  التي  ال�سابة  تلك  ان  اعترب  حني  بعد  فيما  عاطفته  حب�ش 
عنها قبل ع�رصين عاما، عاملُه الوحيد، ودنياه التي ال تغيم بغري 

العافية، رغم كل الويالت التي جناها يف رحلته معها.
كتب جبار الغزي االأغاين الأ�سهر فنانني العراق منذ �سطوع جنمِه 
ومنهم  وفاته  وحتى  املا�سي،  القرن  من  ال�سبعينات  بداية  يف 
وعلي  من�سور  وحميد  جابر  و�سعدون  عواد  وفا�سل  نعمه  ح�سني 
جودة. تويف ال�ساعر جبار الغزي عام 1985م، يف منطقة املربعة 
ج�رص  حتت  جثتِه  وجدوا  اأنهم  ويقال  بغداد  يف  الر�سيد  �سارع  يف 
العديل يف منطقة  الطب  بغداد، وظلت جثته يف  و�سط  اجلمهورية 
باب املعظم مدة ع�رصة اأيام، فلم تودعه زوجة اأو اأوالد الأنه عا�ش 
بغداد  يف  وفنانني  �سعراء  الدفن  مرا�سم  يف  �سارك  اأعزبا،  عمره 

عا�رصوه واأحبوه وودعوه اىل مثواه االأخري.

الصناعات الورقية تبحث عن أبواب النتشالها من اإلهمال 
سحر الصالح

بغداد ــ طارق حرب 

�أن  يفرت�ض  �الجتماعي  باجلهل  �لز�خر  �للندي  �لن�سوي  جمتمعنا   
�لعقوق  �ىل حد  �لذي و�سل  بتبجحها  يكمن  و�عتبارها  �ملر�أة  قيمة 
يف  لكوننا  �الجتماعية  �حلرية  بحجة  مغطى  هذ�  و�ن  �الجتماعي. 
بالد �ملهجر. �لن�سوة هنا �أ�سبحن تت�سفحها �الأعني و تبدي �إعجابها 
�ل�سرع  �إىل  �أ�ساأ �الإ�سارة هنا  بال مر�عاة لاللتز�مات �الجتماعية. مل 
�لديني وَل�ست ب�سدد �خلو�ض ب�سوؤونه، فما يجري حاليا يتنافى مع 
�الأعر�ف �الجتماعية و�اللتز�مات �لتي ن�ساأت عليها �الأ�سر �لعربية. 
وقناعات  فكر  على  مبنيًا  بات  �لن�سوية  �لثقافة  يف  �ل�سائد  فالو�سع 
و�أ�س�ض و�هية لتحرير �ملر�أة من �لتقاليد �ملتعارف عليها با�ستعر��سها 
و�أنهم  �حل�سارة  يدعون  �لذين  حريتها؟  هذه  هل  �أملالأ.  �أمام  ك�سلعة 
�لتي  �ملخاطر  فلكم من  �ملر�أة هم يف �حلقيقة جهلة،  �أن�سار حلقوق 
؛  ككلمة  �حلرية  �لر�كزة.  و�لعو�ئل  �الأ�سر  �أ�س�ض  يف  تنخر  بد�أت 
�أي  دون  له  �ملنا�سب  �لقر�ر  �تخاذ  على  �لفرد  بقدرة  تعريفها  ميكن 
ل �أو تاأثري من �أي طرف �آخر؛ �سو�ء كان ماديًا �أو معنويًا، وعدم  تدُخّ
�حلرية  يف  �حلق  له  �إن�سان  فكل  تفكري.  بدون  �سخ�ض  الأي  �إتباعه 
و�ال�ستقاللية �لذ�تية يف ذلك و�تخاذ �لقر�ر�ت �لتي يرتئيها منا�سبة 
له، و�سمن قو�عد و�سو�بط �أخالقية ال تنفي �ل�سفة �ل�سخ�سية عن 
�لقر�ر. �أّما �حلرّية كمفهوم فهي وجود �إطاٍر عام ال يتحكم باحلرية 
�ل�سخ�سية، ولكن ينظمها ويحفظها لالآخرين. كل �إن�ساٍن له حريته، 
�لتخلي  تعني  ال  �لفكرية  �حلرية  �ن  �جلميع  معلوم  يف  ليكن  ولكن 
عن �ل�سو�بط �الجتماعية ، و�حلرية �الجتماعية ال تعني �لالمباالة 
�أ�سبحت  بربيطانيا  �لعربي  جمتمعنا  ففي  �لال�أخالقية.  و�الأ�ساليب 
�لن�سوة تتد�ول مفرد�ت هجينة على �لفكر �لعربي �أ�سبحت �الأغلبية 
تنادي I don’t care �أي �إنني ال �كرتث لر�أي �الآخرين بدون �أن 
يكون لها فهم حلقيقة معنى هذه �لكلمة وخطورتها �لفكرية. �خللل 
ال  فاحلرية  �لكلمة.  هذه  مبعنى  و�الإدر�ك  �الإح�سا�ض  عدم  يف  يكمن 
منه  جزء  �أنت  �لذي  �ملجتمع  منطق  يحتمه  ملا  تكرتثي  ال  �أن  تعني 
وال يعني �أن لك مطلق �حلرية بانتقاء ق�سور �ملجتمع �لذي تعي�سني 
فيه. �ملجتمع �لغربي مليء باالأمور �جليدة و�مليز�ت �لتي حقا فيها 
وعدم  �لفكرية  و�حلرية  و�لثقافة  كالعلم  �ملغرتبة  لالأجيال  فائدة 
�لعن�سرية وحب �خلري و�الإن�سانية و�حلرية �لدميوغر�فية بالتنقل 
�ملجتمع  ق�سور  ننتقي  فلماذ�  �لقول و�لقلم  و�الأمن و�ل�سالم وحرية 
�لغربيات  �لن�ساء  نف�سه؟  �ملجتمع  ينتقدها  ما  غالبا  و�لتي  �لغربي 
�لغرب من باب �حلرية  �لعربيات يف  �للو�تي ميار�سن ما ميار�سنه 
هن ن�ساء منبوذ�ت من د�خل �ملجتمع �لغربي. فال�سيدة �لتي ت�سجع 
�بنتها على �النحر�ف �الأخالقي وم�ساحبة �لرجال من باب �حلرية 
�لفكرية و�ل�سيدة �لتي ال تكرتث لر�أي �أ�سرتها وجتديد �الأزو�ج كما 
جتدد حقائبها و�ل�سيدة �لتي تتربج وتخ�سع �إىل عمليات جتميلية 
�إىل درجة �أن مظهرها يبدو وكاأنها دمية متحركة، كل هوؤالء �لن�سوة 
يف  �لعقوق  ن�ساءنا  تطبق  فلماذ�  �لر�قي  �لغربي  �ملجتمع  ينبذهم 
�لغرب؟ ومل�سلحة من؟ ومن �سيكون �لر�دع لهن وماذ� �سيتطلب �الأمر 
�ندماج  عقبة  لتجاوز  �النحالل؟  هذ�  خماطر  على  �لن�سوة  لت�سح 
كعذر  �النحالل  �إىل  �لكثري  جلئ  �لغربي  باملجتمع  �ملهاجرة  �ملر�أة 
�أو �سبب لهذه �ملمار�سات وبالتايل �ختلقت جمال لل�سر�ع و�ملطالبة 

بحقوقها يف �لبلد�ن �لغربية. 

مبدعون
من العراق قانون المخدرات الجديد والحاجة إلى حملة إعالمية عظيمة

جبار الغزي

 العقوق النسوية 
في المهجر

رلى اآللوسي 

أقالم حرة

 قال حممد كاظم جابر وهو مدر�ش اإن "االرتفاع الكبري 
يف فواتري الكهرباء �سكل هما كبريا وعبئا اإ�سافيا ي�ساف 
"من  العراقية"، م�سيفا  العائالت  التي تعانيها  لالأعباء 
اأجور  بت�سديد  املواطن  احلكومة  تطالب  اأن  امل�سحك 
ل�ساعات  اإاّل  املواطن  منها  يحرم  وقت  يف  الكهرباء 
"ارتفاع  اأن  واأ�ساف  الواحد".  اليوم  خالل  معدودة 
التي  املوا�سيع  اأهم  من  هو  الكهربائية  الوحدة  اأ�سعار 
يجب اأن تعكف احلكومة على درا�ستها جمددا واإخراجها 
العراقية"،  للعائالت  املعي�سية  واالإمكانيات  يتالءم  مبا 
م�سريا اإىل اأن "ا�ستمرار احلال كما هو عليه ي�سع بع�ش 
النا�ش اأمام ماأزق كبري". وقال زميله اأحمد فا�سل "االآن 
الأنني  بذمتي  ترتبت  التي  املبالغ  ت�سديد  من  اأمتكن  مل 
منا�سدا  لذلك"،  يكفي  ال  راتبي  ومقدار  حكومي  موظف 
همًا  ت�سكل  "باتت  التي  امل�سكلة  لهذه  بالنظر  احلكومة 
جديدا للعراقيني". واأ�ساف "لي�ش من املعقول اأن تاأتي 
الفاتورة االأخرية للكهرباء مببلغ 82 األف دينار يف حني 
األف دينار،   17 التي �سددتها مببلغ  الفواتري  اآخر  كانت 
حمافظة  جمل�ش  ورف�ش  مقبول".  وغري  كبري  فالفارق 
وا�سط يف وقت �سابق قرار وزارة الكهرباء حول ا�ستيفاء 
اأ�سا�ش  على  مبالغها  الرتفاع  الكهرباء  قوائم  اأجور 
اأ�سحاب  املواطنني من  �سرتهق كاهل  ت�ساعدي كونها 
ال�سغرية. التجارية  املحالت  وم�ستاأجري  املنازل 
وطالب يف حينها مديرية توزيع كهرباء املحافظة بعدم 
ال�سكنية  الكهربائي للمنازل  التيار  اأجور قوائم  ا�ستيفاء 
القوائم  اأجور  ارتفاع  لوحظ  اأن  بعد  التجارية  واملحال 
التي  القوائم  عن  كبري  بفارق  املواطنني   بني  املوزعة 

كانت تردهم �سابقا.

يف  موظف  ال�سماوة  من  نعيمه  جابر  علي  الطالب  انا 
ال�سماوة وطلعت ادر�ش يف امريكا هند�سة على  جماري 
واحد  درا�سي  ف�سل  ومددت  ومديون  الدولة  ح�ساب 
رئي�ش  مبكتب  القانوين  الق�سم  و  دوالر  الف   20 والدين 
عليه  ا�ستكوا  والنا�ش  الكغالء  رواتب  حجزوا  الوزراء 
الدرا�سة  من  خرجت   . لل�سجن  معر�ش  وانا  باملحكمة 
واوقف راتبي واعتقد انا الوحيد ايل وقفت راتبي بالعراق 
بدائرتي كل املوظفيني ايل طلعوا كانوا ياخذون راتبيني 
من البعثات ومن دواءرهم وخدمتي ، املديرية ماكانت 
ومطلوب  ال�سابعة  بالدرجة  تقاعدية  توقفات  ت�ستقطع 
عدة  وحاولت  نفرات   6 عائلتي  وعندي  دوالر  الف   20
مرات اقنع اللجنة العليا بالتق�سيط وومل يقبلوا وماعندي 
ملكتب  القانوين  فاملكتب  الدوله  وا�سدد  ابيعه  �سي  اي 
رئي�ش الوزراء ار�سلوا  لوزارتي يريدون يحجزون رواتب 

الكفالء وهم �سي�سكوين  فما احلل!

مواطنون من واسط : نشكو ارتفاع 
قوائم الكهرباء والخصخصة في الطرق!!

مديون للدولة من يساعدني رجاء!!

المواطن و المسؤول
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