
 
قبل  من  تدار  كانت  العراق  يف  عرفت  بريدية  خدمة  اأقدم 
اال�سوريني؛ علماء االثار عرثوا على اعداد كبرية من الر�سائل 
الطني,  من  الواح  على  امل�سمارية  بالكتابة  مكتوبة  التجارية 
العثمانية  للدولة  كان  معنونة  طينية  ظروف  يف  وحمفوظة 
حوايل  يف  وكركوك  بغداد,ب�رصة,مو�سل,  يف  بريد  مكاتب 
بغداد  يف  الربيد  مكاتب  تدير  كانت  الهند   .1863 ال�سنة 
العاملية  احلرب  خالل   .1914 اإىل   1868 منذ  والب�رصة 
من  طريقها  والربيطانية  الهندية  القطعات  حاربت  االوىل, 
ا�سافية,  طبعة  ذات  طوابع  ا�ستخدموا  املو�سل؛  اإىل  الب�رصة 
ا�ستخدم  الع�سكري.  الربيد  الرموز"I.E.F" يف  عليها  مطبوعة 
خمتلفة  لت�سكيلة  ا�سافية  طبعة  ذات  طوابع  الربيطانيون 
االآن  تعرف  جمموعة  االحتالل,  خالل  الرتكية  الطوابع  من 
االنتداب  النهرين".  مابني  "بالد  ا�سدار  ي�سمى  مبا  تقليديا 
�سحيحة  ب�سورة  بداأت  العراق  يف  الربيدية  الربيطانياخلدمة 
ع�سبة  قبل  من  لربيطانيا  منح  الذي  الربيطاين  االنتداب  مع 
كانت  للعراق  االأوىل  الربيدية  الطوابع   .1920 �سنة  االأمم 
الت�سكيلة  1923؛  �سنة  ظهرت  التي  النهائية  ال�سل�سلة  من 
مناظر  ت�سور  خمتلفة  ت�ساميم  ثمانية  ت�سم  طابع   12 ذات 
مقيمة  كانت  احلايل.وقد  والوقت  القدمي  التاريخ  من  و�سور 
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Revenue". اأول طابع عراقي كان ي�سور ملك العراق في�سل 
االأول, وقد كانت قيمته روبيه واحده واأ�سدر يف ال�سنة 1921, 
تبعه بعد ذلك ا�سدار �سل�سلة ذات 13 قيمة �سنة 1931. ظهر 
لذلك  وتبعا  والدينار(,  )الفل�س  جديدة  عملة  اال�ستقالل  بعد 
طوابع امللك في�سل طبعت طبعات ا�سافية, وا�سدرت يف االأول 
9 مايو(,  قريبة)بعد  ذلك بفرتة  1932. وبعد  �سنة  اأبريل  من 
ا�ستبدلت هذه الطوابع بطوابع الت�سميم القيم, مقيمة بالعملة 
اجلديدة. ت�سلم امللك غازي للعر�س كان يتطلب طوابع جديدة, 
1934؛ وقد كان لها نف�س ت�سميم طوابع  والتي ظهرت �سنة 
الو�سط.  يف  غازي  للملك  جانبية  ب�سورة  ولكن  في�سل,  امللك 
في�سل  ابنه  �سن  وق�سور  غازي  للملك  املفاجئ  املوت  ب�سبب 
نق�سة  تبني  جديدة  �سل�سلة  ا�سدار  مت   1941 �سنة  يف  الثاين, 
يف  ا�سدارها  مت  جديدة  وقيم  الوان  اإىل  باالإ�سافة  حملية, 
ال�سنة الالحقة, ت�سم ال�سل�سة 23 طابع. كذلك يف �سنة 1942 
طفل,  وهو  الثاين  في�سل  امللك  يظهر  طابع  اأول  ا�سدار  مت 
ويظهر بعدها يف �سن املراهقة يف ال�سل�سلة الالحقة والتي مت 
�سنة  ا�سدر  تذكاري عراقي  اأول طابع   .1948 �سنة  ا�سدارها 
الربيدي  لالحتاد  وال�سبعني  اخلام�سة  الذكرى  لي�سجل   1949
اأي�سا  1953 كان قد �سجل  العاملي. تتويج امللك في�س �سنة 
امللك  طوابع  اخر  بطاقة.  مع  طوابع,   3 من  ت�سكيلة  با�سدار 
1958, وجمع  في�سل كان قد ظهر ب�سورة جزئية قبل ثورة 
الطوابع التي ا�سدرت ومل ت�سدر كانت مطبوعة طبعة ا�سافية. 
فرتة اللواء عبد الكرمي قا�سم عرفت با�سدار الطوابع التذكارية, 
 . العديد منها ي�سور الرئي�س عبد الكرمي قا�سم على انه قائد خريرّ

متكررة,  ب�سورة  لي�س  ذلك  مع  اخرون ظهروا,  روؤ�ساء  الحقا, 
�سنة  بطاقة  يف  مر  اأول  ظهر  رئي�س,  كنائب  ح�سني  �سدام 
1976, ويف منت�سف الثمانينات على طوابع عراقية عديدة. 
غزو العراق �سنة 2003 اأدى اإىل وقف برنامج الطوابع ب�سورة 
ي�سور  كان  �سدام,  ع�رص  يف  ا�سداره  مت  طابع  اخر  مفاجئة, 
يف  2003.وكان  فرباير   5 يف  ا�سداره  ومت  النهرين  جامعة 
و"�سناعات  قدمية"  نقل  "و�سائل  اخرين,  ا�سدارين  املخطط 
اعمال  لكن  الطباعية)الطبعة(,  التجربة  حت�سري  ومت  �سعبية" 
الربيد  مبنى  اأن  اإال  النهب,  عملية  اأثناء  الطباعة مت حتطيمها 
وافقت  الطباعية,  التجربة  على  احلفاظ  ومت  حتطيمه,  يتم  مل 
بعد ذلك �سلطة االئتالف املوؤقتة على طباعة الطوابع "و�سائط 
2004. يف نف�س  29 يناير  القدمية" ومت ا�سدارها يف  النقل 
الوقت, طبعات ا�سافية ظهرت على الطوابع املختلفة, لكن مل 

يكن اأحد خمول ر�سميا.
ما هو اأندر طابع عراقي؟ 

يف  بغداد  جمموعة  اأن  العراقية  الطوابع  هواة  اأغلب  يظن 
الطوابع  اأندر  هي   1917 يف  ال�سادرة  الربيطاين  االأحتالل 
العراقية, وهي بدون �سك نادرة جداً, وبع�س من هذه الطوابع 
كتلوك  يف  اأمريكي  دوالر  اأالف   10 حوايل  اىل  �سعره  ي�سل 
هناك  ولكن   .2005 عام  ال�سادر  الربيطاين  غيبني  �ستانلي 
ال�سادرة  الربيطاين  االأحتالل  يف  العراق  جمموعة  من  طابع 
اأكرث  هو  طبعًا,  والرخي�سة  �سيوعًا  االأكرث  وهي   1918 عام 
ندرة من طوابع بغداد, وي�سل �سعره يف الكتلوك اأعاله اىل ما 
يفوق 25 األف دوالر اأمريكي. اأنه الطابع 4 عانات وقد وجدت 
ال�سورة داخل االأطار مقلوبة. مت اأكت�ساف هذا اخلطاأ يف بداية 
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�سغرية  مقالة   16 املجلد  من   268 ال�سفحة  يف  اللندنية 
�ستة  اأكت�ساف  مت  انه  فيه  ذكرت  مذهل"  "اأكت�ساف  بعنوان 
اأدناه  ال�سورة  وو�سعت  اخلطاأ  هذا  حتمل  م�ستعملة  طوابع 
اأ�ستن�ساخ(  عن  ا�ستن�ساخ  فهي  وا�سحة  غري  ال�سورة  )لالأ�سف 
طوابع  من  جمموعاتهم  يف  بالبحث  الهواة  من  فيها  تطلب 
العراق للعثور على هذا الطابع النادر, فهناك على االأقل طبقة 
كاملة حتمل هذا اخلطاأ.   ويف مقالة اأخرى عن هذه املجوعة 
اأن  ذكر   ,1958 العام  يف  من�سورة  العراقية   الطوابع  من 
اأ�ستعملت  ال�ستة املكت�سفة والتي حتمل هذا اخلطاأ قد  الطوابع 
اأن جميع الطوابع من  التلغرافية ومن املرجح  يف املرا�سالت 
اأن  ويبدو  الغر�س.  لنف�س  اأ�ستعملت  قد  النادرة  الطبقة  هذه 
هذه الطوابع, كما يت�سح من التدقيق يف ال�سورة املرفقة, قد 

اأ�ستعملت يف اأحد مكاتب بريد بغداد يف اأيار من عام 1920.

االإعجابات  على  حربًا  �ست�سن  انها  في�سبوك  اأعلنت   
اأو�سحت  التي  و   , "اأعجبني"  تعليقات  اأو  املزيفة 
خالل  وزادت  مرات  ثالث  ت�ساعفت  باأنها  ال�رصكة 
على  تدل  قد  قيا�سية  بوثرية  االأخرية  �سهور  ال�ست 
�ستفقد  العامل  يف  االأ�سهر  االإجتماعية  �سبكتها  اأن 
امل�ساعر  عن  والتعبري  امل�ساركة  يف  م�سداقيتها 
ب�سدق و بدون نفاق اأو تالعب يف اإظهار املن�سورات. 
�رصكة  يف  االأمنية  االإعدادات  عن  امل�سوؤول  اأخرب  و 
في�سبوك يف ت�رصيح اأدىل به يف اإحدى املدونات اأنه 
مت ر�سد عدد هائل من التعليقات الزائفة دون حتديد 
عددها بال�سبط ذاكراً انها تزايدت 3 مرات يف الت�ستة 
�سهور املا�سية. و اأكد امل�سوؤول انه اأ�سبح من ال�سعب 
جدا على مزودي هذة التعليقات املزيفة اأو بائعيها اأو 
املواقع التي تقدم هذا النوع من اخلدمات االإ�ستمرار 
االأمر بحدرّية كبرية.  �سيتم حماربة هذا  يف ذلك الأنه 
التعليقات  و  االإعجابات  جلب  ظاهرة  اأ�سبحت  و 
املزيفة على في�سبوك وعلى خمتلف مواقع التوا�سل 
اأو�ساط  ب�سكل كبري خ�سو�سا يف  تنت�رص  االإجتماعي 
اأي�سا  و  االنرتنت,  على  اإهتمام  تريد  التي  ال�رصيحة 
الغري  االعمال  رجال  و  الفنانني  بع�س  اإليها  يلجاأ 
اإهتمام  مدى  اإظهار  اأجل  من  كبري  ب�سكل  معروفني 
النا�س بهم. وما يدفع في�سبوك االآن وقد يدفع باقي 

االأمر  هذا  ملحاربة  االإجتماعية  التوا�سل  مواقع 
االإجتماعية  ال�سبكات  هذه  مب�سداقية  ُي�رص  اأنه  هو 
حتقيق  يف  كبري  ب�سكل  االإعالنات  على  تعتمد  التي 
مدخولها املادي االأمر الذي ُيفقد مروجي االإعالنات 

الثقة فيها.
ْتُهُم  َخُذواْ ِديَنُهْم َلْهواً َوَلِعبًا َوَغَررّ ِذيَن اَترّ َقاَل َتعاىَل  ” اَلرّ
َيْوِمِهْم  ِلَقاء  َن�ُسواْ  َكَما  َنن�َساُهْم  َفاْلَيْوَم  ْنَيا  الُدرّ َياُة  احْلَ
َقاَل  االعراف.   ” َيْجَحُدوَن  ِباآَياِتَنا  َكاُنواْ  َوَما  َهـَذا 
اإِىَل  َ اَل َيْنُظُر  ُ َعَلْيِه َو�َسَلرَّم: ” اإَِنرّ الَلرّ َلرّ الَلرّ ِ �سَ َر�ُسوُل الَلرّ
َواأَْعَماِلُكْم  ُقُلوِبُكْم  ىَل  اإِ َيْنُظُر  َوَلِكْن  ْمَواِلُكْم  َواأَ َوِرُكْم  �سُ
” رواه م�سلم. * كم ي�ستحق ا�سم النبي �سلرّ الل عليه 
و�سلم من اإعجاب “اليك” و �سري ؟! * اذا حتب الر�سول 
ا�سغط اليك .. * بدنا 1000 اليك و�سري ال�سم النبي 
5000 اليك  !! * هل ن�ستطيع ان جنمع  خالل �ساعة 
و�سري من اجل امل�سطفى �سلرّ الل عليه و�سلم. ظاهرة 
انت�رصت قدميا عن طريق االمييالت , فكنا نرى مثال : 
اذا بتحب الر�سول تن�رص هذا االمييل , او امانة بعنقك 
العبارات ومثلها  … هذه  االمييل  تبعت  الدين  ليوم 
�سفحات  على  املرات  ع�رصات  يوم  كل  نراها  الكثري 
فهل   .. بوك”  “الفي�س  االجتماعي  التوا�سل  موقع 
ا�سبحت حمبتنا لر�سول الكرمي – �سلرّ الل عليه و�سلم 
 ” الن�رص  مرات  عدد  ”  او  ” االيكات  بعدد  – تقا�س 
ال�سري ” ؟؟!! وهل عدم قيامنا  بال�سغط على ” اليك 
” او ” �سري” يعني عدم حمبتنا لر�سول الل ؟ حقا انه 

– �سلرّ الل عليه  الر�سول  ا�سم  العار ان ن�ستخدم  ملن 
و�سلم – فقط جلمع اكرب عددا من ” الاليكات ” ولي�س 
للتذكري با�سمه وال�سالة عليه .. ها نحن نرى الكثري 
من ا�سحاب ال�سفحات مبختلف م�سمياتها او اهدافها 
يعمدون اىل اتباع هذه الطريقة التي قد ترهب النا�س 
نوعا ما بالعزف على الوتر الديني .. فتارة ي�سعون 
ا�سم الر�سول – �سلرّ الل عليه و�سلم – ويطلبون جمع 
” الاليكات” التي ال ت�سمن وال تغني من جوع. فمن 
النا�س من يوؤيد هذه الطريقة كو�سيلة لك�سب ح�سنات 
, ومنهم من ينتقدها ب�سبب ا�ستخدام ا�سم النبي بطرق 
نعلمها  ال  فائدة  من  هل   : يراودنا  �سوؤال  الئقة.  غري 
او  عبارة  على   ” ال�سري   ” او  “الاليكات”  كرثة  من 
من  كان  وان  حتى  بوك  الفي�س  على  �سورة  او  ا�سم 
با�سم  نتاجر  ان  املعقول  من  فهل   … فائدة  ذلك 
غايتنا  اىل  لن�سل   – و�سلم  عليه  الل  �سلرّ   – النبي 
ومكا�سبنا من ذلك حتى ولو كان اي�سا ن�رصها لك�سب 
احل�سنات والاليكات معا , فهل من املعقول ان ن�سل 
عليه �سلوات  الكرمي  نبينا  ا�سم  ان جنعل من  لدرجة 
بان  ال�سفحات  ا�سحاب  ليفرح  لعبة  و�سالمه  الل 
ان  ام  ذلك   اىل  وما  وحيوية  ن�ساط  ذات  �سفحاتهم 
هذه الظاهرة هي جهل ا�سحاب تلك ال�سفحات الذي 
عليه  الل  – �سلرّ  امل�سطفى  ا�سم  ي�ستخدمون  جعلهم 
علم  دون  الكرمي  مقامه  تليق يف  ال  –  بطرق  و�سلم 

نرتك لكم التعليق , فما راأيكم مبا نراه ؟؟ 

بالعلم  ا�ستهرت  عائلة  من  ببغداد  1944م  �سنة  االأعظمية  يف  ولد 
العربية  للغة  واأ�ستاذا  تربويا  الراوي كان  االأ�ستاذ حبيب علي  فوالده 
يف كلية البنات وكلية االآداب. ن�رص خالد اأول مقال له عام 1962 وهو 
اعتاد  واأنه  خا�سة  االأخبار  جريدة  يف  ع�رص  الثامنة  عمر  يف  زال  ما 
اإر�سال اخلواطر والتعليقات اإىل اجلرائد.)1( اأكمل درا�سته يف اإعدادية 
بغداد  جامعة  احلقوق,  كلية  ودخل   1963 عام  للبنني  االأعظمية 
عمله  الراوي  خالد  بداأ   ,1964 عام  يف   .1967 عام  منها  وتخرج 
ال�سحفي املنتظم, حيث كتب عموًدا يومًيا يف �سحيفة �سوت العرب 
باعتباره املحرر الثقايف الأن موقع اجلريدة كان االأقرب اإىل املقهى. 
ليعمل  العربية  الثورة  جريدة  اإىل  انتقل  اجلريدة,  �سدور  توقف  وبعد 
حمرًرا فيها, لكن �رصعان ما عاد اإىل جريدة �سوت العرب بعد معاودة 
ين�رصون  وال�سعراء  والق�سا�سني  الكتاب  من  العديد  وكان  اإ�سدارها. 
اأعمالهم يف هذه اجلريدة عالوة على ال�سفحات االأدبية جلريدة املنار 
النور...الخ.  واأبناء  الطريان  وجملة  اجلديد  والفجر  اجلديدة  واالأنباء 
الق�سة  الرائد يف جمال  الق�س�س  العديد من  ن�رصه  بعد  واأ�سبح خالد 

الق�سرية جدا يف العراق.)2()3()4(
ال�رصيبي يف  الت�رصيع  العايل يف  الدبلوم  ودر�س  اإىل م�رص  �سافر  ثم 
كلية احلقوق, جامعة القاهرة عام 1967 وعمل حينها مرا�سال لعدة 
جرائد وجمالت عراقية. رجع عام 1969 اإىل العراق وُعني حمررا يف 
لوزارة  التابعتني  واحلياة  العلم  و�سكرتري حترير جملة  ال�سباب  جملة 
رعاية ال�سباب. عمل خالد بعدها مع اجلبهة ال�سعبية لتحرير فل�سطني 
م�سوؤوال عن االأبواب االأدبية ملجلة الهدف عام 1969 و�سافر اإىل العديد 
االأردن  بينها  الغر�س من  لهذا  م�ستعارة  باأ�سماء  العربية  البلدان  من 
والرتجمة  والوثائق  االإعالم  لق�سم  مديرا  ُعني  ثم  و�سوريا.  ولبنان 
كتب   .1971 عام  العلمي  والبحث  العايل  التعليم  وزارة  يف  والن�رص 
خالد الراوي يف ال�سبعينات العديد من التمثيليات والتي انتج بع�سها 
تلفزيون العراق مثل خيط العنكبوت ودائرة ا�سولية. �سافر بعدها اإىل 
بريطانيا من اأجل درا�سة الدكتوراه يف االإعالم عام 1978 من جامعة 
كييل وكتب اأطروحته عن )التلفزيون والتنمية يف العراق: درا�سة يف 
التلفزيون الرتبوي( وعمل حينها مرا�سال ثقافيا جلريدة اجلمهورية يف 
بريطانيا. بعدما اأنهى درا�سته للدكتوراه عام 1983, رجع اإىل العراق 
وتعني اأ�ستاذا يف ق�سم االإعالم - جامعة بغداد وتراأ�س الق�سم اأول مرة 
ما بني عام 1989-1987 وتراأ�س حترير جريدة االأعالم عدة مرات. 
ح�سل بعدها على لقب االأ�ستاذية )بروف�سور( عام 1993 لي�سبح اأول 
عراقي يحمل هذه الدرجة العلمية بعد اأكرث من ربع قرن من تاأ�سي�س 
 1993 عام  عامل  لقب  لنيل  ر�سح  ثم   .1964 عام  منذ  االإعالم  ق�سم 
امل�سمول �سمن قانون رعاية العلماء يف العراق التابع لوزارة التعليم 
العايل والبحث العلمي. تويف خالد الراوي يف بغداد اإثر نوبة �سحية. 
اأكرث من خم�سني بحثا من�سورا يف دوريات وجمالت متخ�س�سة  وله 
�سحفًيا  الراوي  خالد  عمل  احلديث.  العراق  وتاأريخ  باالإعالم  متعلقة 
ا وكاتًبا م�رصحًيا وحمامًيا وخبرًيا اإعالمًيا  وناقًدا فنًيا واأدبًيا وقا�سً
عا�رص  وجمالت.  جرائد  لعدة  ومرا�ساًل  واأكادميًيا  وموؤرًخا  وباحًثا 
املوؤلف جيل ال�ستينات باالأخ�س, وهو ي�سنف عند نقاد الق�سة �سمن 
من  فيه  ما  بكل  ال�سبعينات  جيل  معا�رصته  من  بالرغم  اجليل  هذا 
الذي �سبقه. واأ�سرتك يف الع�رصات من  تطورات واختالفات عن اجليل 
جامعة  يف  وواحدة  العراق  داخل  يف  املتخ�س�سة  العلمية  املوؤمترات 

العني يف دولة االأمارات العربية املتحدة عام 1984. 

الطوابع البريدية.. تأريخ من األحداث والزعامات وما هو أندر طابع عراقي؟ 
بغداد ــ خاص

بغداد ــ احمد الخليلي

اأعزاءنا ومن ثم   تعالوا معي لنم�سك قدح املاء كي نروي به 
اأب�سط  اأن  دوما  حاولت  فقد  احلرير  من  ا�سرة  على  ن�سعهم 
اأر�سي بب�ساط دافئ وا�سع الغطاء على �سعبي واُزيل احلمل 
ليايل  اأن ق�سيت  بعد  بذلك  نعم �سنكون �سعداء   ، اكتافهم  عن 
لدوامات  تعر�سنا  با�ستمرار  ح�سل  مبا  اأفكر  واأنا  وليايل 
ممرات  من  اخوتي  لياأخذ  الرتا�سق  وزجاجات  العنف 
على  ح�سوله  كيفية  هناك  ندر�س  فاأخذنا   ، لهم  مالذ  �سيقه 
مبدفئة  وال  واحلطب  النار  مبوقد  يتم  لن  الذي  ال�سالم  دفئ 
ذهبت  التي  العائلة  ح�سن  غياب  بعد  خ�سو�سا  كهربائية 
افرادها هنا وهناك فمنهم من القى بنف�سه يف جبهات الدفاع 
عن اأر�س الوطن ثم ب�سهادة النف�س ومنهم من احت�سن فكرة 
حمطات   ، الغرباء  وحمطات  حميطات  يف  والغرق  الهجرة 
اأن تدرب لديها املهاجم امل�سلوب من كل  منقلبة الرحالت بعد 
حتت  العراق  اإىل  الرحلة  تذكرة  له  وقطعوا  ان�ساين  �سيء 
ال�سعوب  ترك  بعدم  احلكام  بع�س  لق�سم  املرتهلة  م�سمياتهم 
احلرة و�ساأنها واعدام ال�سالم لذى دئبوا على اإزالة ا�سجاره 
�سيادتي   ، اخل�سراء يف كل عقد متنا�سني خر�سانة ح�سارته 
لل�سق  يعر�سه  اأن  الأحد  اأ�سمح  ولن  مل  الذي  كرامتي  بجدار 
اأو االإزالة بعد اأن كر�س اأجدادي جهدهم يف بناءه قبل قرون 
توقف  عدم  رغم  وجمده  العراق  بعراقة  فعراقتي  عديده 
غزوات املبتذلني ل�سلب كرامته وحماولة حتطيم فكره وعلمه 
مل  والتي  املتاأخرة  لعقولهم  �سابق  متوارث  فكر  هو  فكنزنا 
واهمه  اأحالم   ، العجولة  ببالدتها  تنبيهها  على  يوما  ت�سكرنا 
التجاور  اإح�سا�س  من  واملجرد  امل�سلوب  فكرهم  بها  اقرتن 
تدني�س  عن  �سامته  �سمريامي�س  ملا   ، االإقت�سادي  والتبادل 
و�سعنا  القدر  فرمبا  ل�سهريار  حتكي  مل  �سهرزاد  وملا  اأر�سها 
بعد  �سبقنا  تاريخ ممن  اىل  لي�ساف  م�سرف  تاريخ  يف �سنع 
ان �سرعت قوى ال�سر بتجاوز حدودي ليقف لهم ال�سغري قبل 
الكبري حيث عملوا على جتاهل وجوده وحاولوا ملئ العقول 
احلياة  مدونة  مل�سح  وطائفية  قوميه  باأيقونات  العداء  بفكر 
مبنطق  اأبنائهم  وغذت  بغداد  بح�سارة  اأبوابهم  طرقت  التي 
ح�سن اجلوار ، نرددها بكل فخر باأن العراق وهبهم الكثري من 
الوفري ومل ينتظر منهم مقابل فقابلوه مبا جرى لكن تاريخهم 
ن�ستبعد نوع  املتنامية ولهذا ال  �سماتهم  وحا�سرهم �سمه من 
والزي  جهة  من  ال�سوداء  الرايات  لون  وا�ستبدال  امل�ستقبل 
لهم ان بلدنا بتاريخه وح�سارته  ، هنا نقول  اأخرى  من جهة 
واكمل  وعاجلها  اال  بوعكه  ي�ساب  ومل  تت�سورون  مما  اأبهى 
م�سواره فتعلموا منه و�سححوا اخطاءكم و�ساهدوا خارطة 
وي�سارا  ميينا  املتغطر�سني  قاومت  الإنها  امل�ستبدة  احل�سارة 
و�سماال وجنوبا فاأيام املحن يا عراقي م�سريها الزوال بحبك 
من  كل  جلرح  احمر  ب�سلك  حدودك  وحتديد  اأبنائك  ووحدة 

يقرتب منك اأو يروم عبور اأر�س ا�سياده . 

مبدعون
من العراق هل أصبح اسم النبي "ص" يستخدم فقط لجمع “الاليكات” ؟!   

فيسبوك تحارب اإلعجابات والتعليقات المزيفة..

خالد الراوي 

سيادتي

 بسام القزويني 

أقالم حرة

حتت  اليوم  املواطن   : عبدالهاديفيقول  �سالح  املواطن 
دون  من  وحيدا  ترك  وقد  االجتاهات  كل  ومن  ال�سغط 
 , العدالة  تتحقق  لكي  توفره  الواجب  احلكومي  التدخل 
وال�سعب هي حماية  احلكومة  العقد بني  بنود  اهم  فمن 
م�سالح ال�سعب , وهي هنا تخلفت عن اهم بنود تعاقدها 
, ومن اهم مظاهر االعتداء على املواطن والذي ميار�س 
ب�سكل يومي هو الغ�س يف اال�سواق , وهنا نحدد ا�سواق 
اخل�سار والفواكه , خ�سو�سا يف املناطق ال�سعبية التي 
تعي�س حالة البعد عن تنفيذ القوانني ! فالغ�س باننواعه 
ي�سود الو�سع , اما عن ماهية الدور احلكومي املمكن ان 
, اقرتح مثال و�سع كامرات  ال�سيئ احلايل  يغري الو�سع 
ومنها  عدة  نواحي  من  تنفع  فهي  تراقب  اال�سواق  يف 
مراقبة التالعب يف اال�سواق , وثانيا ان تفتح احلكومة 
لكي  مدعومة  وبا�سعار  اخل�سار  لبيع  حكومية  منافذ 
 , ال�سوق  ا�سعار  تخفي�س  على  وتعمل  املواطن  حتمي 
مبا  لال�سترياد  �رصوط  ت�سع  ان  احلكومة  على  وثالثا 
ورابعا   , املحلي   واملنتج  امل�ستهلك  حماية  ي�سمن 
الغ�س  منع  يتم  لكي  لال�سواق  تفتي�سية  جلان  ت�سكل  ان 
الواقع  تغيري  لو متت المكن  االمور  , وهذه  والغ�سا�سني 
احلايل بل وحتى تبدل �سلوك هوؤالء نحو �سلوك حميد ال 

يحمل اي �رصر باملواطن . 
اخل�سار  ا�سرتي  عندما  تقول   الفيلي  رنني  ام  املواطنة 
, فطريقة  التعامل به معنا  الذي يتم  الغ�س  اح�س مبدى 
كبري  تالعب  على  وتدلل  الريبة  تثري  الوزن  يف  اغلبهم 
الوزن  كم  نرى  ال  كي  وال�رصعة  اخلفة  في�ستخدم   ,
ايام االمطار والظروف  باال�سافة اىل رفع اال�سعار يف 
ب�ساعة  ل�رصاء  ي�سطرنا  مما   , واملنا�سبات  االمنية 
ب�سعف ثمنها يف االيام العادية ! اننا نعي�س يف جمتمع 
الفقراء  النا�س  بع�س  ا�ساهد  يوميا  �سدقني  اليرحم! 
واملعدومني وهم يقلبون نفايات ال�سوق بحثا عن ثمار 
وخ�سار قد رميت وبايديهم اكيا�س جلمع ما يجدون , 
كم ا�سعر باال�سى واحلزن على هوؤالء واعتب على الزمن 

الذي اجربهم ان يكونوا بهذه احلالة .

من يخلصنا من الغش في أسواق 
بيع الخضروات؟

المواطن و المسؤول
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