
 
ردا على فعل االحزاب ال�سيا�سية الدينية والف�ساد احلكومي 
انت�رشت ظاهرة االحلاد كما بررها البع�ض ، واما البع�ض 

االخر اعترب للتكنلوجيا دورا يف زيادة امللحدين
التوا�سل  مواقع  على  حتى  يزداد  اليوم  االحلاد  نرى 
�سيارات  يف  واحيانا  اخلا�سة  اجلل�سات  ويف  االجتماعي 
نقل الركاب حني يحتدم النقا�ض عن او�ساع البلد املزرية 
وا�سكال الف�ساد التي نخرته فلم تبق فيه من اخلدمات ما 
ذلك  البع�ض  فيحيل  وتر�سيه  االعتيادي  املواطن  يريح 
ال�سوء اىل ر�سا اهلل عنه او يعتربه امرا مكتوبا ومق�سوما 
بقولهم )هذا ما كتبه اهلل علينا(. وترتامى االحاديث لت�سل 
االلهية  الذات  ي�ستم  ان  البع�ض  عند  االمور  ا�سهل  ان  اىل 
امام االخرين الذين يكتفي البع�ض منهم بـ )ا�ستغفر اهلل(، 
بل انه من املمكن �سماع حكايات غريبة جدا تدخل �سمنا 

يف مو�سوع االحلاد والكفر.
االإحلاد  )ن�سبة  ان  ترى �سحيفة )وول �سرتيت( االمريكية 
يف العراق هي %38(، وهو رقم مل يتفق عليه العراقيون، 
يرى  فيما  وينكره،  ينق�سه  من  وهناك  يزيده  من  فهناك 
اخرون ان ذلك جزء من "املوؤامرة التي حتاك �سد اال�سالم 

وامل�سلمني من الغرب وامريكا حتديدا".
تتعدد وجهات النظر يف االحلاد، فهناك من يرى مثال انه 
وانها غري حقيقية،  العراقي  املجتمع  ظاهرة دخيلة على 
والف�ساد  والفقر  وعي  والال  اجلهل  ب�سبب  موؤقتة  وانها 
وهناك  العادلة،  غري  احلاكمة  وال�سلطة  والتهجري  والقتل 
ف�ساد  على  فعل  كرد  االحلاد(  )ثقافة  هنالك  ان  يرى  من 
االأحزاب اال�سالمية، اما ن�سبة االإحلاد فهي قليلة، وهناك 
من يرى ان ال احلاد حقيقيا بل هناك ظاهرة االن�سان )الال 
ديني( الذي يوؤمن بوجود اهلل لكنه ال يوؤمن باالديان بعد 
ب�سببها،  احلروب  واندلعت  الب�رش  بني  االديان  فرقت  ان 
غالب  ال�سيا�سي  واملفكر  اال�سالمي  الباحث  كان  فيما 
ب�سبب  العراق  �ستعم  احلاد  موجة  من  حذر  قد  ال�سابندر 

ممار�سات احزاب االإ�سالم ال�سيا�سي يف ال�سلطة.
وقال ال�سابندر يف حديث �سحفي اطلعت عليه "اجلورنال" 
ن�سبة  حيث  من  حاليا  عربية  دولة  اأول  يعد  العراق  اإن    ،
اال�سالم  احزاب  وممار�سات  االحباط  ب�سبب  امللحدين 
ال�سيا�سي طيلة ال�سنوات املا�سية"، واكد ان اغلب املنتمني 
يف  املراأة  ي�سافحون  ال  ال�سيا�سية  اال�سالمية  لالحزاب 
باإ�سم  العام  املال  و�رشقوا  ال�رش  يف  وي�سافحونها  العلن 
باإ�سم  مالية  امرباطوريات  وا�س�سوا  البالد  ودمروا  الدين 
ال�سيا�سي  اال�سالم  �سعارات  ان  مو�سحا  واملذهب،  الدين 
والعفو  االن�سان  احرتام  يف  كربى  اكذوبة  عن  عبارة 
ا�سبح  بل  العدالة.  وحتقيق  الف�ساد  ومكافحة  والت�سامح 
اال�سالمية  االحزاب  حكم  من  اف�سل  العادل  الكافر  حكم 

يف العراق.
االإحلاد ظاهرة ت�رشب يف عمق الهوية االإ�سالمية للمجتمع 

العراقي و تدق ناقو�ض اخلطر، لذلك يجب مكافحتها قبل 
فوات االأوان و وقوع املح�سور، مما يحتم اإن�ساء موؤ�س�سات 
بطريقة  اامللحدين  واأدعاءات  �سبهات،  على  للرد  ر�سينة 
علمية، وحت�سني ال�سباب دينيًا و ثقافيًا، من خالل مناهج 
تدري�سية فعالة، ودورات تثقفية و تنموية و هذة م�سووؤلية 
تقع  اأي�سًا  م�سوؤولية  املدين.  املجتمع  ومنظمات  الدولة 

على منابراخلطباء، من خالل اأعداد بحوث عقائدية حول 
كذلك  و  امللحدين،  اأدلة  زيف  ك�سف  و  التوحيد،  و  اخللق 
التي تلطخت  اال�سالمي،  للدين  النا�سعة  ال�سورة  تو�سيح 
النظر  اأمعنا  اذا  املتاأ�سلمني.  ف�ساد  و  االإرهاب  مبفخخات 
العراق  يخطوها  خطوة  كل  اأن  نرى  التاريخ،  حركة  يف 
كان  خارجي،  ملعتدي  ت�سدي  او  ال�سحيح،  باالأجتاة 

قد  كثرية  ال�سواهد  و  الدين  رجال  هم  قادتها  و  وقودها 
ال�سعبي، مما  باحل�سد  تنتهي  ال  و  الع�رشين  بثورة  تبداأ  ال 
يدعو للقول اأن كل تيار �سيا�سي اأو ايديولوجية، يتعار�ض 
جوهرهما مع الطابع الديني، الطاغي على معظم املجتمع 
العراقي، من املتوقع عدم جناحها ب�سبب الثقافة الدينية 

التي تخيم على املجتمع العراقي.

م�رشوع  ن�رش  االعالم  و�سائل  تولت  االأيام  هذه  يف 
جاء  الذي  اجلديد  االجتماعية  التاأمينات  قانون 
تنفيذا الحكام امل�ساواة الواردة يف املادة )١٤( من 
اخلا�سة   )١٦( واملادة  بامل�ساواة  اخلا�سة  الد�ستور 
بتكافوؤ الفر�ض بني جميع العراقيني واملادة )١٣٢( 
اخلا�سة ب�سهداء النظام ال�سابق وال�سجناء ال�سيا�سيني 
حيث وردت هذه املادة واحكامها يف الف�سل الثاين 
املوؤقتة  االحكام  اي  االنتقالية  باالحكام  اخلا�ض 
مبا  حمددة  االنتقالية  هذه  وكانت  الدائمية  ولي�ض 
ع�رش  احدى  م�ست  وقد  �سنوات  خم�ض  على  اليزيد 
املدة  احلقوق بحيث جتاوزت  �سنة على �رشف هذه 
هذا  ان  كما  الد�ستور  حددها  التي  االنتقالية  املدة 
من  اذ  التقاعدية  بالرواتب  امل�ساواة  يحقق  القانون 
غري املقبول ان يكون راتب �سهيد احل�سد ال�سعبي يف 
املو�سل ال يزيد على ثلث راتب �سهيد النظام ال�سابق 
وال�سجني ال�سيا�سي يف حني انه ال بد ان يكون العك�ض 

ان  ال  ال�سابق  ال�سهيد  على  اف�سلية  احل�سد  ل�سهيد  اذ 
ي�رشف له ثلث ما يتقا�ساه ال�سجني ال�سيا�سي و�سهيد 
يق�سي  اجلديد  القانون  فان  كذلك  ال�سابق  النظام 
من  اذ  التقاعديه  احلقوق  يف  الكبري  التفاوت  على 
اىل  بالوزير  تقاعديا خا�سا  راتبا  املقبول منح  غري 
الوطنية ومدة خدمتهم ال  اع�ساء املجل�ض واجلمعية 
معاون  راتب  وي�رشف  فقط  ا�سهر  ثمانية  على  تزيد 
املدير الع�ساء املجال�ض البلدية واملحلية ممن كانت 
وال�رشطي على  ا�سهر يف حني اجلندي  �ستة  خدمتهم 
�سنة  فيه خم�سة ع�رش  ي�سرتط  ق�ساوة ظروف خدمته 
املجل�ض  نقارن بني خدمة ع�سو  ان  ولنا  االقل  على 
االمنية  الظروف  هذه  يف  اجلندي  وخدمة  املحلي 
كذلك فاأن هذا القانون اعاد النظر با�سحاب الرواتب 
العليا كالوزراء والنواب واع�ساء جمال�ض املحافظات 
وا�سحاب  امل�ستقلة  وغري  امل�ستقلة  والهئيات 
وامل�ست�سارين  الوزارات  كوكالء  اخلا�سة  الدرجات 
الرواتب  توحيد  القانون  ق�سد  وقد  العامني  واملدراء 
مدى  اىل  مقبوال  التفاوت  يبقى  ان  على  عام  ب�سكل 

احلا�رش  الوقت  يف  احلال  عليه  هو  كما  ولي�ض  ما 
انفاذا لفل�سفة التاأمينات االجتماعية التي تنظر نظرة 
الرعاية  حق  له  ك�سخ�ض  املبلغ  ي�ستلم  من  ل�سخ�ض 
اجلديد  القانون  ق�سى  كذلك  ال�سابق  املن�سب  ولي�ض 
للتاأمينات  اخلا�ض  القطاع  يف  العاملني  با�ستحقاق 
االجتماعية �ساأنهم �ساأن القطاع احلكومي وان توحيد 
الرواتب التقاعدية اي التاأمينات االجتماعية يتطلب 
تقاعدية  رواتب  متنح  والتي  اخلا�سة  القوانني  الغاء 
املوحد  التقاعد  قانون  احكام  من  ا�ستثناء  �سخمة 
فعل  وح�سنا  اجلديد  القانون  م�رشوع  فعله  ما  وهذا 
جمل�ض  وعلى  القانون  هذا  باعداد  الوزراء  جمل�ض 
انه  نعتقد  كنا  وان  ت�رشيعه  يف  اال�رشاع  النواب 
الذين ي�ستلمون رواتب  �سيالقي معار�سة �سديدة من 
املعار�سة  هذه  املتوقع  من  اذ  و�سخمة  عالية 
الكبرية من امل�ستفيدين خا�سة وانهم يتوزعون على 
العدالة  ولكن  النواب  فيه  مبا  الدولة  مفا�سل  جميع 
االحكام  قبل  القانون  تعا�سد  وامل�ساواة  واالن�ساف 

الد�ستورية املنا�رشة له .
1951. تخرج من  عام  بغداد  ولد يف  عراقي  وفنان  ممثل 
معهد الفنون اجلميلة يف بغداد عام 1978 وله الكثري من 
الفنية  اأعماله  اأول  العراق.  وخارج  داخل  الفنية  االأعمال 
. ومن  القليجي  اإخراج اديب  "الغ�سب" من  كانت م�رشحية 
رحلة  "األف  م�رشحية  منها  كثرية  فنية  اأعمااًل  �سارك  ثم 
"االأمل"  م�رشحية  عن  ماأخوذ  ن�ض  )وهو  و"لو"  ورحلة"، 
نعيم  عواطف  والكاتبة  الفنانة  اإعداد  ومن  لتيثمنوف( 
الدويل  القاهرة  كاأف�سل ممثل يف مهرجان  بها  فاز  والتي 
للم�رشح التجريبى عام 1989، وكذلك م�رشحية "حكايات 
العراقية مثل  ال�سينما  اأما يف  العط�ض واالأر�ض واالإن�سان". 
و"االأيام  الركابي،  عبداخلالق  تاأليف  من  "العا�سق"  يف 
الطويلة" من تاأليف عبداالأمري معلة وهو الفيلم الذي يروي 
وقد  ال�ستينيات  مطلع  اإبان  ح�سني  �سدام  حياة  من  جزءاً 
امل�سوؤول   " ال�سامرائي  عبداخلالق   " �سخ�سية  له  ا�سندت 
اخلالدي  غزوة  الفنانة  من  تزوج  ح�سني.  ل�سدام  احلزبي 
واجنبت له اأبنه حيدر الذي �سافر مع والدته اإىل اأمريكا بعد 

انف�سالهما عام 1989.
ال�سكرجي يقول  اأنه يعي�ض قلقًا يوميًا منذ اأن خلقه اهلل اإىل 
يومه هذا. و�رشح: مثلما يقول املتنبي "على قلق كاأن الريح 
يفرت�ض  الذي  القلق  هذا  �سمااًل".  اأو  اأوجهها جنوبًا  حتتي، 
الكاتب وال�ساعر والت�سكيلي بل حتى يف  اأن يكون يف ذات 
القلق امل�رشوع، واخلوف امل�رشوع. وهو  االإن�سان، هو  ذات 
من  اأخاف  وال  اأقلق  ال  اأنا  لذلك،  دائمًا.  عليه  نعمل  الذي 
ممثل عربي مهما كانت قامته. وا�ستطرد من جعبة ذاكرته 
قائاًل: يف يوم من االأيام دخلت على �سدام ح�سني. كان ذلك 
نائبًا  كان  واإن  مرعبًا  كان  عليه  والدخول   .1978 عام 
للرئي�ض. فافرت�ست يف داخلي اأنني داخل على ممثل يج�سد 
مواطن  �سخ�سية  اأج�سد  ممثل  واأنا  ح�سني  �سدام  �سخ�سية 
فلم  اللعبة،  هذه  األعب  واإياه  فكنت  ال�سكرجي،  جواد  اإ�سمه 

اأرتبك ومل اأخف .
الأمالأ  بغداد  اإىل  اأعود  مرة  كل  يف  "ال�سكرجي:  وختم   
املمتد  و�سارعه  دجلة  مبراأى  ب�رشي  واأمتع  بهوائها  رئتي 
نوؤا�ض  اأبي  �سارع  من  نقطة  اأبعد  اإىل  اجلمهورية  ج�رش  من 
تلو  وال�سورة  الذكرى  تلو  الواحدة  الذكريات  تلك  الأ�ستعيد 
ال�سورة، واأردد يف كل �سباح: �سباح اخلري على بغداد، على 
�سوارعها وحاراتها ومقاهيها، ملا�سيها اجلميل والإن�سانها 

املتوقد وامل�سيء يف كل زمان .

هل كان فساد األحزاب وجرائم داعش وراء موجة اإللحاد في العراق؟
بغداد ـ متابعة 

الجورنال ـ طارق حرب

اأخطاأ ال�سعب كثريًا عندما قال اإن الرز الهندي الذي اإ�ستوردته وزارة 
التجارة متعفن واأن احل�سة التموينية التي بقي من مفرداتها الدهن 
وال�سكر لي�ست كافية ,واأن مواعيد �سرفه التي تاأثرت كثريًا بالكهرباء 
و�سارت مثل "عزيز اللي مير بال�سهر ن�ص مرة مو مرة". اجلميلي 
ح�سر للربملان كانت ردوده اقل ما يقال عنها اإنها ُمربكة وُم�سطربة 
لكن الربملان اإقتنع بها واأقر بهذا الإقتناع واأن ال�سعب غري �سادق يف 
اإتهاماته واأنه يبالغ فالأو�ساع م�ستقرة والرواتب جمزية والأحزاب 
فالتقى  للعمرة  و�سيبقون  باحلج  والربملانيون  باإخطائها  اأعرتفت 
"امنوا بربهم  اإنهم فتية �سرقوا �سعبهم عفوا  تقطر من جباههم ذلك 
فزدناهم هدى". تقول معلومات م�سربة ان نائبة ترتدي عباءة كانت 
براءة  �سفقة  لتمرير  دولر  ماليني   5 قوامها  برملانية  �سفقة  عرابة 
من  فاملتبقي  عرب"  "ح�ساب  النائبة  ح�سبتها  ورمبا  فا�سد.  وزير 
عمر الربملان قليل وهذه املاليني من الدولرات تقاعدها ويف النهاية 
�سين�سى هذا ال�سعب فرهودها, كما ن�سى لالآخرين , فالنائبة ام �سامة 
الرز  ام  التموينية  واحل�سة  واملواطن  الوطن  اأجل  من  بجد  تعمل 

الفا�سد..وكلوها هنيئا مريئا!

و�سط كل الرتاكمات والعراقيل التي جتوب املجتمعات هنا وهناك 
واللبنة  الركيزة  كانت  لطاملا  عمرية  فئة  اىل  �ساخ�سًا  النظر  يبقى 
الأ�سا�سية يف م�ستقبل الأمم والركن الأ�سا�ص يف نهظتها وتطورها 
الأمم وقادتها وحا�سرها وم�ستقبلها  ” ال�سباب عدة  الأفــ�سل  نحو 
باأرواحهم  عنها  والذود  الر�سالة  حمل  على  والأقدر  التغيري  �سناع 
اي  بناء  لميكن  اأنه  �سك  اأدنى  بدون  ؛  املن�سودة  غايتها  اىل  لت�سل 
ماحت�سنت  اذا  الأيجابية  والطاقة  الفئة  هذه  دون  من�سود  م�ستقبل 
بالعلم والخالق والقيم الآلهية وهنا اليوم نرى رغم كل التحديات 
الداخل  من  ال�سبابية  العمرية  الفئة  هذه  تواجهها  التي  والعراقيل 
كا�سحة  و�سبهات  هدامة  افكار  من  المم  له  وماتتعر�ص  واخلارج 
تهدم كل �سيء ُجميل واأ�سيل ؛ مل تقف �سدًا منيعًا اأمامه ومل ي�ست�سلم 
بل بحث عن البدائل وعن ف�ساءات اأخرى يقدم فيها بحما�سة وقوة 
واأفكاره  �سخ�سيته  عن  فيها  ويعرب  احلياة,  �سناعة  يف  وي�سارك 
واجلمعية  املتنف�ص  الأجتماعي  التوا�سل  �سبكة  فكانت  وطموحاته 
وامليدان التي اأفرزت كل مايف جعبتهم من اأفكار وطروحات �سبابية 
تقدمها,  معامل  ور�سموا  الأمة  لنه�سة  فخططوا  للمجتمع  خدمًة 
وجنحوا يف ذلك فكانت انطالقة التغيري من هناك وانتقلت بالنزول 
�سبابيًا  م�سروعًا  الواعد  امل�سلم  �سباب  م�سروع  فكان  ال�سارع  اإىل 

يهدف اىل ن�سر ثقافة الوعي بني او�ساط ال�سباب. 

مبدعون
من العراق

قانون التأمينات االجتماعية.. مشروع يوافق الدستور ويحقق العدالة والمساواة

جواد الشكرجي

هلهولة.. الجميلي 
براءة

بقلم : د. رعد الكعبي

أقالم حرة

الشباب مستقبل 
األمة الواعد

بقلم : هيام الكناني 

أقالم حرة

يقول �ساب رف�ض االإف�ساح عن ا�سمه الأ�سباب اأمنية وردنا 
كتاب اىل دائرتنا ين�ض على ان لكل منت�سب حق التقدمي 
على �سلفة الع�رشة ماليني وفق اجراءات الكفالة الثنائية 
ا�سخا�ض  ثالثة  او  اثنان  كل  يتبادل  ان  على  الثالثية  او 
الكفاالت لبع�سهم من اجل احل�سول على املبلغ املمنوح 
ي�ساوي  الكفيل  راتب  يكون  ان  على  �سنوات  خم�ض  ملدة 
دائرة  لكوننا  و  تقدير،  اقل  على  ال�سهري  الق�سط  �سعف 
خا�سة  الوظيفة  لرتك  مقدمات  اية  اىل  والنحتاج  امنية 
غفلة  حني  على  فوجئت  فقد  الع�سكرية  من  الهاربني 
�سكنة  من  ولكونه  انذار،  �سابق  دون  للعمل  زميلي  برتك 
ب�سكل  ال�سكني  عنوانه  ادراج  وعدم  اجلنوبية  املحافظات 
ا�سبحت  فقد  القانوين  و�سعي  �سعوبة  من  زاد  �سحيح 
وق�سطه  ق�سطي  ل�سداد  كامال  ال�سهري  راتبي  بدفع  ملزما 

ال�سهري كوين الكافل واملكفول يف نف�ض الوقت”.
مازال  انه  من  والتاأكد  �سكناه  حمل  اىل  الو�سول  “ وبعد 
ت�سديد  منه  طلبنا  خريا  العار�ض  وكان  احلياة  قيد  على 
الكفالة  من  قانونيا  واعفائي  امل�ستلم  مبلغ  من  ماتبقى 
اليحمي  القانون  باأن  ذلك  معلال  رف�ض  االخري  ان  اال 
الع�سائري  احلل  اىل  املطاف  بنا  انتهى  ان  اىل  املغفلني 
االمر  ليك�رشهذا  القانونية،  الو�سائل  ا�ستنفذت كل  ان  بعد 
العمل  يف  زمالئي  وبني  بيني  الثقة  حواجز  من  ماتبقى 
للم�ساركة يف الواجب االن�ساين”. ويف ما  يخ�ض الن�سو�ض 
القانونية للكفالة تقول املحامية ندى النوري:  “ الكفالة 
هي التزام �سخ�سي يف ذمة الكفيل و تعترب من التاأمينات 
ال�سخ�سية وبناء على ما تقدم  يجب على الكفيل ان يراعي 
واجبات احليطة واحلذر من ال�سخ�ض املكفول، وان يتعاقد 
معه على االلتزام بالدفع حتى ال يت�رشر هو او ورثته من 
بعده اذ ن�ست املادة 1008 من القانون العراقي على اأن 
اإىل ذمة يف املطالبة بتنفيذ التزام  الكفالة هي �سم ذمة 
مما يعني اأن �سمانة الكفيل ال تنق�سي مبوته بل تنتقل اإىل 

ورثته مادام انها عقد �سمانة ذات اعتبار مايل”.

الكفالة..  إجراء قانوني يؤرق 
الموظف والكاسب

المواطن و المسؤول
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