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  سيادة الدكتور إبراهيم الجعفري المحترم

  رئيس وزراء الحكومة العراقية 
  

   إعداد الدستور العراقي المحترمينلجنةالسادة رئيس وأعضاء 
  

  السالم عليكم ورحمة اهللا تعالى وبركاته
  

  العطلة األسبوعية: الموضوع
  

عند إعالن حتديد يومي اجلمعة والسبت عطلة أسبوعية حيث أن توقيتها ال يتناسب لقد فوجئ الشعب العراقي 
 عليه األسواق العراقية وخاصة البغدادية قبل تمع مبادئنا وتقاليدنا وخاصة اإلسالمية وتعيد إىل الذاكرة ما كان

ولوال . اق عندما كانت هذه األسواق تتوقف بسبب سيطرة اليهود يف تلك احلقب على األسو1948سنة 
الظروف العصيبة اليت متر بالعراق هلب الشعب بكامله برفضها وبالرغم من ذلك فإن الكثري من األصوات من 

  . أعضاء الربملان املنتخب بعضقبل خمتلف فئات الشعب ترفضها وحىت
هلا لألسباب إنين مع الرافضني لعطلة السبت واجلمعة تكون متهيداً له وإين مع عطلة اجلمعة واخلميس متهيداَ 

  : التالية
 أيام عطل أسبوعية من قبل 4إن السبب الذي يعلل به اللحاق باألسواق العاملية حيث من الصعب أن تكون 

 على دجانيب األسواق وثالثة أيام اتصاالت عمل ، إن هذا السبب إذا كان الوحيد هلذا القرار فإنه سبب ال يستن
 . االتصاالت والتكنولوجياواقع احلياة التجارية وماوصلت إليه علوم

كانت االتصاالت التجارية سابقا بواسطة الربقيات اليت كانت تأيت عن طريق ساعي الربيد هي أسرع من 
املراسالت الربيدية اليت تنقل مبختلف الطرق مث جاء دور التلكس الذي كان ينقل الرسائل باحلروف الالتينية 

قل صور الرسائل بأي لغة وأي شكل باألبيض واألسود، مث جاء فقط وبعد ذلك جاء دور الفاكس الذي أخذ ين
 حيث حد من استعمال كافة الرسائل التقليدية باالتصاالت  E-mailدور الرسائل اإللكترونية  اإلمييل 

التجارية ورمبا سيقضي عليها كما قضى على الربقيات والتلكس قبلها وحىت الرسائل الربيدية تقلصت ومل يبقى 
  .ى نقل العينات أو النماذج التجاريةللربيد سو

  



 من مميزات الرسائل اإللكترونية اإلمييل ميكن كتابتها من أي وقت من أوقات الليل والنهار ويف أي مكان حىت -
  .بعد ثواين تدخل صندوق بريد املستلم وميكن له قراءا واإلجابة عليها يف أي وقت يشاء وكيفما يشاء

  

إن التسوق عن طريق االنترنت هو أفضل أنواع التسوق التجاري حيث أن معظم الشركات أوكلها تعرض 
منتجاا وخدماا على صفحات مواقعها على االنترنت وميكن التجول بني هذه املواقع واحلصول على أفضل 

ديثة بدون التقيد بالوقت أو وبأحسن األمثان والشروط عن طريق االتصال املباشر باهزين بنفس الوسائل احل
  .الزمن

  

إن الوهم الذي بين عليه قرار العطلة األسبوعية يوم السبت واجلمعة والتربير الذي من أجله مت ذلك ال يتناسب 
مع العوملة حيث أن االتصاالت بالعامل ال ميكن حصرها يف وقت واحد ما بني كافة شعوب األرض، وحيث أن 

د خيتلف كل االختالف عن ساعات العمل يف أوربا وعن أمريكا وعن آسيا مثال توقيت ساعات العمل يف بغدا
الصني واليابان وغريها، فهنا  مثال الوقت نصف النهار وهناك نصف الليل وغريها من االختالفات فبهذا مل تبق 

 حساب معتقداتنا البد وأخريا بدال من االستسالم إىل النفوذ الغريب على. أية أمهية للوقت يف التواصل مابني األمم
أن حنث الدول اإلسالمية غري امللتزمة  من أن تلتزم بعطلة يوم اجلمعة واخلميس ممهدا هلا وللخميس قدسية أكثر 

  .لدى املسلمني من يوم السبت
  

و البد من أن يقر ذلك يف اجتماعات قادة املؤمتر اإلسالمي لتلتزم ا كافة الدول اإلسالمية واليت متثل نصف 
ل العامل وثلث سكاا وهي دول غالبيتها مستهلكة وليس منتجة وأن من املتعارف عليه أن املنتجني هم الذين دو

  .يبحثون عن أسواق املستهلكني وليس العكس
  

 أعاله أرجو وآمل أن يكون يوم اجلمعة العطلة الرمسية واخلميس ممهدا هلا بنداً من بنود الدستور ءلكل ما جا
  . الجتهاد احلكومات املتعاقبة كء وال يتراملعروض لالستفتا

  

  أرجو من اهللا عز وجل أن يعني اجلميع للسري يف طريق اإلميان واألمن واألمان،
  .واهللا ويل التوفيق
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