
 UŽöD²Ý«5

www.azzaman.com

 uJ ½uO « V²J  v ≈ ·—UF*« …—«“Ë s

œ«bGÐ w  5O½UL¦F « …ôu « sJ  ÆÆ w «u « —«œ

يـتـوسط الـفـنــاء الـداخـلي حـديـقـة
كـبـيرة مـربعـة الـشكل  تـتـوسطـها
نافورة وحوض مثمن الشكل طول
ضـلعه 2 مـتر. وقـد  الـكشف عن
احلــوض بــعــد أعــمــال الــتــنــقــيب
والصـيانـة التي جـرت عام 1989.
لـلـبـنـايــة مـدخالن رئـيـسـان: األول
يـــقع في الـــواجـــهــة اجلـــنـــوبـــيــة
الغربية والثاني يقع في الواجهة
ـقـابلـة لـنـهر الـشمـالـيـة الـغربـيـة ا

دجلة. 
شيـدت البـناية عـلى طراز الـعمارة
احملـــلــيـــة الـــبـــغــداديـــة من حـــيث
ـعـمـاري الـتـصـمـيم والــتـشـكـيل ا
ـواد وأسـلــوب الـبــنـاء ونــوعـيــة ا
ـــســـتـــخـــدمـــة. إن االنـــشــــائـــيـــة ا
عمـاري للبنـاية بسيط التصـميم ا
يـؤكــد عـلى

الـباحـة الـوسطـيـة وتوزيع الـغرف
والــقـــاعـــات حـــوله حـــيـث تـــكــون
الـــنــوافــذ واألبـــواب مــطـــلــة عــلى
الـباحـة الداخـلـية. وتـكون احلـركة
ـــســقـف الــذي من خالل الـــرواق ا

يلتف حول الباحة. 
ـسـتـخـدمة ـواد اإلنـشـائـية ا أمـا ا
فـهي مـواد بــنـاء مـحـلــيـة مـتـوفـرة
وسـهـلــة الـتـشـكــيل والـزخـرفـة. إذ
ربع استـخدم الـطابـوق الفـرشي ا
لألرضـيــات والــطـابــوق الــفـرشي
ـــنــــجـــور لـــلـــجــــدران. وتـــرتـــفع ا
مر بحوالي أرضيات الغـرف عن ا

. وتوجد حتتها 60 سنتمتراً
ثـــــقــــوب أو مــــجــــاري هــــوائــــيــــة
لـلمـحافـظة عـلى مسـتوى الـرطوبة
داخل الغـرف من خالل حركـة تيار
الـــهــواء . إن هـــذه الــثـــقــوب لـــهــا
مـر الداخلي وعلى فتحـات  على ا
الــواجـهــات اخلـارجــيـة لــلـمــبـنى.
وهي مـشـيـدة بـالـطـابـوق الـفـرشي
ومـسـقـفـة بـنـفس الـطـابـوق قـياس
(40*40) سـم لــــتـــكــــون أرضــــيـــة

الغرفة. 
أمــا الـســقــوف فـهـي مـتــكــونـة من
روافـد خـشـبـيـة من شـجـر (الـقَوَغ)

. وقــد بــنــيت عــلى الــعــثــمــانــيـــ
أنــقــاض الــســراي احملــروق. وقــد
شغلت البناية إبان احلكم الوطني
عارف أي بعـد عام  1921وزارة ا
الـتـربــيـة. وال تـزال هــنـاك لـوحـات
حـديــديـة عــلى الـســيـاج الــداخـلي
لـــلـــمــبـــنى كـــتب عـــلـــيـــهــا (وزارة
ـــــــــعـــــــــارف). ثم ا
حتــــولـت الـــوزارة
إلى مـــبــــنى آخـــر
في منطـقة جنيب
بــــــــــــاشــــــــــــا فـي
األعــــظــــمــــيــــة. 
وشــغــلت بـنــايـة
دار الــــــــــــــــوالـي
دائــرة اإلشـراف

التـربوي
ثـم صــــارت

ـلـفـات وزارة الـتـربـية ثم مـخـازن 
شـغــلـتــهـا مـديــريـة شـرطــة بـغـداد
حـــــتـى عــــام 1987 حـــــيـث جــــرى
تسليمها إلى دائرة اآلثار والتراث

 .
في لـــقـــاءنـــا مع وزيـــر الـــثـــقـــافــة
الــدكـتــور عـبــد األمــيـر احلــمـداني
بــتـاريخ 6 مـايس 2019 أبــلــغــنـا
بــأنه قــرر تـخــصــيص دار الــوالي
نظمة اليونسكو في ليكون مكتبا 

بغداد  بدالً من عمان. 
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تـبلغ مـسـاحة الـبـنايـة حوالي ألف
مـتـر مـربع  وتـضم ثـالثـة أجـنـحة
رئـيـسـة بـطـابق واحـد عـدا اجلـهـة
الشرقية حيث يوجد هناك سرداب
. أمـا اجلــنـاح الـشــمـالي الــشـرقي
فـهــو يـتـألف مـن طـابـقــ وشـرفـة
تـمـتد عـلى طـوله . وهذه األجـنـحة
جمـوعها عدداً من الثالثة تـكون 
الــغــرف والـــقــاعــات حــيث تــكــون
مــداخــلـــهــا مـــشــرفــة عـــلى أروقــة
مــــســــقـــــفــــة بــــخـــــشب (الــــقَــــوَغ)
واحلصران ومستـندة على أعمدة
خـشـبيـة (دلـكات) ذات شـكل مـثمن

بارتفاع 6 أمتار . 

ـا أصابه تـعـمـير وصـيـانة جـديـدة 
مـن اهــــمـــــال وأضــــرار فـي بــــعض
أجزائه ومـــــــرافـقه وإعادة تأهيل
احلـــديــقـــة والـــنـــافـــورة وتــهـــذيب
األشجار والنباتات وزراعة زهور. 
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اقترحنا عـلى وزارة الثقافة حتويل
مـبـنى دار الـوالي إلى مـرفق ثـقافي

وسياحي من خالل ما يأتي: 
بنى مجموعة من 1- يتضمن ا

الـقـاعـات والـفــنـاءات والـبـلـكـونـات
الــصـاحلــة السـتــخــدامـهــا في عـدة
وظائف متنوعة ثقافية وسياحية.

2- تأسيس متحف للوالة
الـــعـــثــمـــانـــيــ يـــتـــضـــمن عــرض
أســـــــمــــــاءهـم وصــــــورهـم حــــــسب
تـــســلــســلــهم الــزمـــني مالبــســهم
مـقـتــنـيـاتـهم األوامـر الــسـلـطـانـيـة
(فـرمـان هـمايـوني) بـتـعيـيـنهم والة
عـلى بـغــداد. وقـد فـاحتــنـا اجلـانب
الـــتـــركي الـــذي أبــدى اســـتـــعــداده

للتعاون في هذا اجملال.
3- عرض لوحات وصور وأسماء
لـكي ومحـافظي مـتصـرفي العـهـد ا
العهد اجلمهـوري حسب تسلسلهم

الزمني. 
كاتب 4- عرض بعض األثاث وا
ـــــنـــــاضــــد والـــــكـــــراسي الـــــتي وا

استخدمت في تلك العهود.
5- عرض األجهزة واألدوات

ــســتـخــدمــة في اإلدارة ــة ا الــقــد
واحملـــاســـبــــة والـــبـــريـــد والـــبـــرق
والــطــبـــاعــة واألرشــيف واألخــتــام
والــقـــاصــات واألقالم والـــســجالت

والدفاتر واألوامر اإلدارية. 
وظف 6- عرض مالبس ا

ــدراء والـــكــتـــاب واحملـــاســبـــ وا
والوزراء والسفراء .  

لكية 7- عرض اإلرادات ا
والــقـرارات اجلــمــهـوريــة بــتـعــيـ
الـــوزراء والـــســـفـــراء والـــقــنـــاصل
ــلــكي ومــخــطــوطـــات الــعــهــديـن ا
ـكن احلـصـول واجلـمــهـوري ومـا 

عليه من أرشيفهما. 
8- عرض مقتنيات ملوك ورؤساء
الـعـراق الـشخـصـية والـهـدايـا التي

قدمت لهم. 
لوك ورؤساء 9- صور ولوحات 
الـــعـــراق فـي مـــخـــتـــلف األمـــكـــنـــة

واألزمان.
10- مجسمات وصور لشخصيات
سـياسـيـة شاركت فـي أحداث هـامة
مـثل ثـورة الـعـشـرين 1920 وثورة
14 تـــــمـــــوز  1958والـــــعـــــلـــــمــــاء

  . عروف واخلطباء ا
11- تنظيم معارض فصلية

ـقـتـنـيـات ولـوحـات ووثائـق وكتب
تـركــيــة تـعــود لــلـعــهــد الـعــثــمـاني
وتــتــعــلق بـــالــعــراق: تــعــلــيــمــات
قــرارات تــقـــاريــر صــور خــرائط
وثــائق أوقــاف وتـــولــيــات وحــجج
أمالك وأضرحة ومـساجد وغـيرها.
ـكن مـفـاحتـة كل من اجلـانب كـمـا 
اإليـــراني والــــبـــريـــطـــانـي لـــنـــفس

الهدف.  
12- معرض للصور واللوحات

ـــة لــــبـــغـــداد واخلـــرائــــط الـــقــــد
والــعـراق. 13- مــعــرض لـلــعـمالت
والطـوابع العـراقيـة بدءاً من الـعهد
ـــــلــــكـي وحــــتى الــــعـــــثــــمـــــاني وا

اجلمهوري. 
14- إنــشــــــــــاء كـافــتــيــريــا لـرواد
الدار  وكــــــــشك لبـــــــــيع الصور
ـــقـــتـــــــــــنـــيـــات واألعــــــــــمـــال وا

اليدوية. 
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1≠ شــــــريـف يـــــوسـف ( تـــــاريـخ فن
الــعــمــارة الــعــراقــيــة في مــخــتــلف
الـعـصور ) / ص 571 دار الـرشـيد

للنشر  بغداد : 1982 
2≠ بـــغـــداد بـــأقالم رحـــالـــة ) / ص
158 الــطـبــعــة األولى دار اجلـيل 

بيروت 
3≠ عــبــد احلــمــيــد عــبــادة (الــعــقــد
ــســـاجــد الـالمع بـــآثــار بـــغـــداد وا
واجلوامع) / ص 264 حـقق وعلق
عــلــيه عــمــاد عــبــد الــسـالم  أنـوار
دجــلــة  الـطــبــعــة األولى  بــغـداد:

 2004
4- عــبـد احلــمــيـد عــبــادة ( الـعــقـد
ــســـاجــد الـالمع بـــآثــار بـــغـــداد وا

واجلوامع) / ص 262
5- تــقـريـر صـيـانـة دار الـوالي عـام
1993 مـع مـــخـــطــــطـــات لـــلــــقـــبـــر

واألرضيات وما وجد فيه. 
وهـنا أتـقـدم بـالـشـكر لـلـسـيـد ظـافر
صـبـحي الـتـميـمي مـديـر عـام دائرة
صيانة اآلثار الذي زودني بالتقرير

ذكور. ا

كـــان مـــســكـن الــوالـي يــقـع ضــمن
السراي أو مبـنى احلكومة  حيث
ه كـان يـضم مـسـكن الوالـي وحر
وخـــدمه إضـــافـــة إلى اإلصـــطـــبل
واحلدائق. وأحـيانـا يكـون القـصر
اخلـــاص خـــارج الـــســـراي ســـواء
مالصـق له مـثل قــصـر داود بــاشـا
ا بـعـيـداً عنه. أو قـريب مـنه أو ر
فـــفي عـــهـــد الـــوالي رديـف بـــاشــا
(1875-1873) كـــــان الــــــقــــــصـــــر
اخلاص يبعد 3 كيلـومترات  يقع
بجانب الشاطئ حيث يرسو زورق
الـبـاشـا أمـامه. وأصبح فـيـمـا بـعد
دار الـــتــمـــريض اخلــاص الـــتــابع
ـسـتـشـفى ـسـتـشـفى اجملـيـديـة (ا
اجلـمـهوري فـيمـا بـعد) ثـم (مديـنة

الـــطب)
 .(1)
 يذكر
الرحالة
األمـيـرك
ي ولــــيم
فــــــــــــــوك
الـذي زار
بــــــغـــــداد
عـــــــــــــــــــام

1874
بــــــــــــــــــــأن
(مـــــســـــكن
الــــبـــــاشــــا
اخلــــــــــاص
فــهـو قــصـر
أنـيق يـبـعـد
ميل شماالً
عـلى الـنـهـر
وهــو مــحـاط
بــــاحلــــدائق)
(2). قــــــــبـــــــر
الــســيــد عــلي
بـن االمــــــــــــــام
الكاظم ع

يــــــذكـــــر أحـــــد
ــــؤرخـــ أنه ا

(كــان في الـسـراي مـسـجـد صـغـيـر
يـــصــلـي فــيه مـــوظــفـــو الــســراي
وبــنــاؤه قــد  وفـيـه قــبـر يــدعى
الـــســـيـــد عـــلي بن اإلمـــام مـــوسى
الـــــكــــاظـم (ع) ولم اعـــــثــــر عـــــلى

ترجمته) (3). 
ويـعلـق احملقق عـلى هـذه القـضـية
بـقـوله (تـوجـد في اجلـهـة الـقـبـلـية
ــســمى دائــرة من قــصــر الــوالي ا
ـــة مــقــبــبــة احلـــرم  حــجــرة قــد
صغيرة أعدت أصالً لـتكون مدفناً
حــيـث عــثــر بــالــفــعل عــلى عــظــام
بشرية ال يعلم صاحبها. والظاهر
أنه دفن في الـعـصـر الـعـبـاسي ألن
مـســتــوى األرض الـتي دفـن فـيــهـا
ينخفض عن مـستوى األرض التي
حـوله بـنحـو ثالثـة أمتـار. ثم أنـها
اتــخــذت في الــعــصــر الــعــثــمــاني
لتكون مسجداً  فيه محراب فهذا
ـسجـد الـصغـيـر الذي يـشـير هـو ا

ؤلف) (4).  إليه ا
في تـقـريـر لـدائـرة اآلثـار الـعـراقـية
ـؤرخ في 4 كــانـون األول1993 وا
ورد أنه  (( إجـراء تـنـقـيـبات في
القبـة اجملاورة لدار الوالي  وذلك
للتحـري والكشف عن ماهـية القبر
الــذي يــدعـى بـوجــوده داخـل هـذه
ا يـرجع ألحـد األتقـياء الـقبـة ور

الــصــال

ــعـــروف بـــصالبـــتـه ومــقـــاومـــته ا
للظروف اجلويـة والرطوبة وفرش
احلـصيـر فـوق الروافـد ثم تـغطـيته
بــطــبـقــة ســمـيــكــة من الــتـراب  ثم
تـغـطـى بـالـطابـوق الـفـرشـي يـجري
رصـــفه بـــطـــريـــقــة مـــائـــلـــة قــلـــيالً
لــتـــصــريف مـــيــاه األمـــطــار نـــحــو
ـرازيب. أمـا  من الـداخل فـيـكـسى ا
بـالــسـقف اخلــشـبي الــبـغـدادي ذي
التـشكـيالت اخلشبـية الـبارزة . أما
اجلــدران فــهي من اآلجــر وبــســمك
يـبلغ 60 سـنـتـمـتـراً وبـارتـفاع 4.5
ـبـنى مـتـانـة وقـوة مـتـراً  تـمـنح ا
وعـزالً حــراريـاً عـالـيـاً يالئم ظـروف
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في عــام 1989 قـــامت دائــرة اآلثــار
والـــتــراث بـــوضع خـــطـــة ودراســة
شــــامـــــلــــة
لـــصــيــانــة
دار الوالي
ضـــــــــــــــمـن
مــــــشـــــروع
صـــــيـــــانــــة
وتــــطــــويـــر
أبـــــــنـــــــيــــــة
الـــــقــــشــــلــــة
والـــــســـــراي
واألبـــــنـــــيـــــة
الــــتـــراثــــيـــة.
واستناداً إلى
تقريـر الدائرة
الهندسـية فقد
تـــــــضــــــمــــــنت
أعــــــــــــــمـــــــــــــال
الصيانة لبناية
دار الــــــــــــــوالـي
مـــــرحــــلــــتــــ 

رحلة األولى: شملت ا
ــســوحـات واخملــطــطـات - إعـداد ا

للبناية. 
ـعـلـومـات الـتـاريـخـية عن - جـمع ا

نطقة احمليطة به.  بنى وا ا
-توثيق البنايـة بالصور والفيديو.

-إعـــداد كــشـــوفـــات عن الـــبـــنـــايــة
وحتـــــديــــد أســــلـــــوب الــــعـــــمل في

الصيانة. 
-شـــخــيص األضـــرار واالضـــافــات

التي حدثت على البناية .
-جتــريــد الــبــنــايــة مـن الــعــنــاصـر
ـستحدثة ورفع األجزاء الدخيلة وا
ـــــــضـــــــافـــــــة والـــــــقـــــــواطـع وكل ا

التشويهات. 
الصـقـة -إزالـة الـبـنـيــة احلـديـثـة ا
ؤثر على طابعه للمبنى األصلي وا

عمارية.  وهويته ا
-تــقـويــة األسس بــعـد انــكــشـافــهـا

ودعم األجزاء الضعيفة. 
-رفع األبــــــواب والــــــشــــــبــــــابــــــيك
واحملجرات اخلشـبية بعد تـرقيمها
وأخـذ قـيـاساتـهـا لـغرض الـصـيـانة

وإكمال النواقص فيها. 
-رفع السقوف اآليلة للسقوط. 

-تــهــيــئــة مــســتــلــزمــات الــعــمل
ــواد االنـشــائــيـة الــضـروريــة وا

للمرحلة القادمة. 
ــرحــلــة الــثــانــيــة من وشــمــلت ا

الصيانة: 
-تــســـقـــيف الـــغــرف والـــقـــاعــات
مرات التي  رفع سقوفها في وا

رحلة األولى.  ا
-الــتــغـلــيف بــالــطـابــوق الــفـرشي
طـلـوبة ـنـجـور وفق القـيـاسـات ا ا

للواجهات األصلية. 
-لبخ وبياض اجلدران.        

-إكمـال صيـانة الكـورنيش الـعلوي
للواجهات األمامية .

-بـنــاء الـســواتـر وتــبـلـيـط أرضـيـة
الغرف. 

-أعمال السطح .
-تـــثــبـــيت األبـــواب والـــشـــبــابـــيك

واحملجرات اخلشبية. 
-تــثــبــيــــــــت األعـمــدة اخلــشــبــيـة
لـألروقــة  وبـــنــــــــــــاء ســـقــوفـــهــا
بـــــــروافـــــــد اخلـــــــشـب (الـــــــقــــــوغ)

واحلصران. 
ـــــوقع واحلـــــدائق -تـــــنــــظـــــــــيم ا

مرات.  وا
-إكــمــال الــتــأســـيــســات الــصــحــة
والــكــهــــــــــــربــائــيـة وتــوظــيـفــهـا
ـــوجب االســـتـــعـــمـــال اجلـــديـــد

للبناية. 
من ضمن األعمـال التي قامـــــــــت
بــهـا الــهــيــئـة هــــــــــــدم الــطـابق
ــشــيــدة في األول من الــبـــنــايــة ا
الصـقـة لبـنـاية فـتـرة مـتأخـرة وا

دار الوالي. 
ـــبــنى حـــالــيــا ً بـــحــاجــة إلى وا
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حـ ولم نـعــثـر عـلى شــاهـد قـبـر
مـوضـوع خـارج الـقـبـر يـثـبت اسم
صـاحب الـقــبـر  وجـرى الــتـحـري
والــتـنــقــيب داخل الــقــبــر عن هـذا
عرفة صـاحبه. وبعد رفع الشاهـد 
األنـقـاض واألتـربـة ظـهـرت حـجـرة
صــغـــيــرة مـــربــعـــة الــشـــكل طــول
ضــلــعــهـا 3 أمــتــار. وأن اجلـدران
مغـطاة بطبـقة سمـيكة من اجلص
تــشــيــر إلى أن الــبــنــاء مــر بــعــدة
مــراحل تــعــمـيــريــة. وقــد أظــهـرت
الـتـنقـيـبـات وجود ثالثـة أرضـيات
وعــلى اعــمــاق مـخــتــلــفــة. وكـانت
األرضــيـات مــفـروشــة بــالـطــابـوق

الفرشي بأبعاد 5*30*30 سم. 

وكــان الـقــبـر يــتـوسط
الـغــرفــة وبــأبــعـاد 80*120 سم 
وهو مغلف باآلجـر الفرشي. وعند
فــتح الـقــبــر لم يــتم الـعــثــور عـلى
هـيــكل عـظــمي  بل وجـدت بــقـايـا
عـــظـــام بــشـــريـــة مـــتــنـــاثـــرة بــ
األنـــقــــاض. وهـــذا يــــقــــودنـــا إلى
االســـتــــنـــتــــاج بـــأن اجلــــثـــة  من
احملتـمل قد دفـنت في مكـان ما ثم
 نـقــلـهــا إلى مـكــانـهــا احلـالي))

 .(5)
وقد بحثنا عـن هذه الشخصية أي
السيـد علي بن األمام الـكاظم عليه
الـسالم فـلم جنـد لـه أي أثـر. عـلـماً
ؤرخـ يذكرون أسـماء ستة بأن ا
عـــشـــر ابـــنـــاً لالمـــام الــكـــاظم (ع)
وأشـهـرهم االمـام عـلي الـرضـا (ع)
ـدفون في مـديـنة مـشـهد بـإيران ا
وال يـوجـد له أخ يـحـمل اسم عـلي.
ولـعل صاحب الـقـبر يـعـود بنـسبه
إلى اإلمـــام الـــكـــاظم (ع)  وجـــرى
اخــتـصـار نـســبه دون ذكـر أسـمـاء
األب واجلـد وصـوالً لـلـمـام الـكاظم

(ع) 
عارف وشرطة بغداد مقر وزارة ا
تـــقـع بـــنــــايــــة دار الـــوالـي خـــلف
الـسـراي الــقـد في جـهــة الـنـهـر.
وكانت مقراً للسكن اخلاص للوالة

أربيل
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كن مـطـالـعـة مجـمـوعـة من االخـبار في يـوم واحـد ومن مـوقع واحـد 
التي تتحدث عن موضوع واحد قد تختلف تفاصيله او اماكن حدوثه
ـوضـوع الـذي يـجــمـعـهـا هـواخملـدرات وصـاالت في الــعـراق اال ان ا
الـقـمــار والـرولـيت والــدعـارة والـتــجـارة بـالــرقـيق االبـيض والــتـهـريب
والـتـسـلــيب والـفـســاد بـكل انـواعـه واشـكـاله والــتي وصـلت الى حـد
تـعرض أحـد مـراكز الـشرطـة لـلـسـرقـة في محـافـظـة ذي قـار من قبل
ركز. ما مجهول وسرقة دراجات نارية محـجوزة للمواطن داخل ا
ـديـنة ـا يـحـدث في الس فـيـغـاس ا يـحـدث في الـعـرق يـجـعـله أشـبه 
ـقام األول ـعروفـة في ا شـهـورة في امريـكـا والعـالم وا الـسـياحـيـة ا
طاعم الراقية واحلياة اللـيلية وهذه عناوين االخبار ننقلها بالقمار وا

لكم نصاً:
1- مـفتـشيـة الداخـليـة تـعلن تـفاصـيل اعتـقال 140 شخـصـا بيـنهم.
ضباط ونساء اجانب مـن مرتادي صاالت القمار والـروليت والعامل
فيـها في الـعاصـمة بـغداد بـضمـنهم 20 سيـدة من جنـسيـات اجنـبية

وضباط ومنتسبون في أجهزة أمنية مختلفة.
2- بـعد قـتـلهم ضـابـطا ومـنـتسـبـا في البـصرة “الطـباخ ”وعصـابته
بـقبـضة األمن-الـقت مكـافحـة مخـدرات البـصرة يـوم اجلمـعة الـقبض

على “مجرم خطير ”وعصابته في قضاء “أبي اخلصيب.
3- بـعد الـبصـرة .. مواجـهة مـسلـحة مع تـاجر مـخدرات في كـركوك
تنتهي بإصابته واعتقاله وتمـكن القوات االمنية يوم اجلمعة من القاء

. القبض عليه بعد مواجهة مسلحة دارت ب اجلانب
4- حـمـلـة اعـتـقـاالت لضـبـاط جـيش وامن عـراقـيـ بعـد لـيـلـة حـمراء
بوشاية (حجي حمزة) نفذتها القوات االمنيـة العراقية ليلة اخلميس-
ــراتب اجلــمــعــة ومــداهـمــة انــتــهت بــاعــتــقـال عــشــرات الــضــبـاط وا

. العراقي
ـواجـهـة مسـلـحة مع 5- مـقـتل واصابـة عـنـاصر أمن بـيـنـهم ضابط 
عصـابة للـمخـدرات جنوب الـعراق ومقـتل ضابط ومـنتسب في االمن
ـواد اخملدرة في ـسـلحـة مع الـعصـابـة التي تـتـاجر بـا ـواجـهة ا في ا

محافظة البصرة.
6 - أتـاوات وابــتــزاز في الـســيــطـرات في مــدخل كل قــريــة ونـاحــيـة
وقضاء ومدن بعقوبة وهي سيطرات تاخذ اتاوات من كل سيارة تمر
بشـكل عـلـني وامـام اجلـمـيع وهي تـابـعـة جلـهـات سـيـاسـيـة مـعـروفة
وجلهات حكومية تتراس او تتحكم بها جهات وكتل حزبية وكل شئ
يجري بعلم احلكومة العراقية التي يبـدو انها تفقد سيطرتها تدريجيا

في الكثير من مناطق العراق.
كـافحة 7- تهـريب النفط الـعراقي يتـصدر تـوصيات اجملـلس األعلى 
الـفــسـاد وتــوجـيه رئــيس مــجـلس الــوزراء بـ "ضـرورة الــتـزام وزارة
ـلف تـهـريـب النـفـط وبـاجلدول الـنـفط بـتـنـفـيـذ الـتوصـيـات اخلـاصـة 
ـا يــضـمن الـقــضـاء عـلى الـزمــني ومـتـابــعـة االجـراءات الــتـنـفـيــذيـة 
سـتـجدات مـنـظومـات الـفـساد في مـلف الـنـفط". واستـعـراض آخـر ا
ـتخذة في مجـال مكافحـة الفساد وخصوصـا ما يتعـلق باإلجراءات ا
من قبل الـسـلـطات الـتـنفـيـذيـة والقـضـائيـة والـرقابـيـة ومـتابـعـة تنـفـيذ
ـقـرّة مـن قـبل اجملـلس وتـنـفــيـذهـا حـسب االخـتـصـاص الـتـوصـيـات ا
وتكـلـيف اجلهـات ذات العالقـة بإعـداد دراسة شـاملـة تضـمن جوانب
مكافحة اخملـدرات و الشركات العامـلة في مجال التـخليص الكمركي
تـورط واتـخاذ ـنافـذ احلـدودية ومـحاسـبـة جمـيع اخملالـفـ وا في ا
ــال اخلــطــوات واالجــراءات الــتـي تــعــزز من الــشــفــافــيــة وحــمــايــة ا
الذي يبدو انه اليتيم االول في العراق الذي انتشرت فيه جرائم العام

الـــقــــتل واخملـــدرات وصـــاالت الـــقــــمـــار والـــرولـــيت
والـتـجارة بـالـرقيق االبـيض والـتـهريـب والتـسـليب
ـنـافـذ احلـدوديـة وغـسـيل االمــوال وفـســــــاد ا
والـسـيطـرات الـتي تـفـرض سلـطـة االمـر الواقع
ـنـاطق الـعـراقـيـة الـتي ـدن وا في الـكـثــيـر من ا
حتـول بـعــضـهــا الى الس فــيـغــاس وشـيــكـاغـو

العراق.
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كـان يـشجـعـني عـلى الهـجـرة بـعد ان غـرق الـوطن بـاإلرهاب والـفـساد
والتهديد والـتخلف العام والـتدحرج نحو الـهاوية .. لم اخرج ولم ألبي
نـداءه مع كل حق احس من مـفرداته .. لـكن طرق تـفـكيـرنا مـخـتلـفة ..
وقد استغـربت حينما هـاتفته مهنـئا فقال: (ساعـة السودة التي تركت
ـنـدالوي حـامال اطـفـاله وعـيالـه خلوض بـهـا الـعـراق ) .. فـلم يـهـاجـر ا
عـابر واخملاطر ويـجازف بأسـرته ويترك عمـله وحن وطنه احلدود وا
رغبـة او فضـوال او تعـبيـرا عن ترف او ال مـباالة .. انه الـضيـم والعوز
والـقـلق الـذي يـعـيـشه أبـنـاء الـوطن .. فـكـثـيرة هـي مشـاهـد االسى في
بـلـدي متـعـددة الـصور مـتـنوعـة األلم لـكنـهـا تعـتـجن بطـاحـونة الـفـساد

واإلرهاب واالجندات اخلارجية.
وذجـا لـهم .. فـقرات كـنت افـكـر بحـال الـفـقـراء الذي يـعـد صـديقـي ا
سـؤول كـان قد اشتـرى ألبنته 10 كيلـومترات ذهب خبـرا عن احد ا
اليـ عـلى زرع شـعـره هـديــة في يـوم زفـافـهـا .. فـيـمـا آخـر صـرف ا
وحتـسـ مـظـهـره .. وآخر لـتـعـديـل اسـنانـه وتـرتـيب مـتـطـلـبـات الـفرج
ـا أصـابه أيام ـقراطي يـعـد طـبيـعي  والـبـطن .. اثر تـورمـات تـخم د
جـفـاف دكـتاتـوري .. هـكـذا فـعل الدوالرات حـيـنـمـا تنـهـمـر عـلى شكل
رواتب مليونيـة ضخمة ومنافـع اجتماعية اضـخم ومكافآت وبدل سكن
وصـحـة ونــقل وايـفـاد وسـفـر وعـقـاري ومـنح وسـلف.. ومـا خـفي كـان
اليـ وتنـتفخ اخلـزائن وتكـرش البـطون اعـظم .. تتـجمع عـلى اثرهـا ا
وتـذهب العـقول والـضميـر ويعـتصـر الدين حـتى يؤدي الـتراكم الـكمي
ـوبـقـات.. عـلى شـكـل عـقارات الى حتـول نـوعي يـظـهـر بـشـتى صـور ا

وموالت وفنادق ومطاعم وبسات وضيع ...
ندالوي الـصحفي قبل مـدة كتبت عـمودا صـحفيـا عن زميـلي صالح ا
ـؤلف ورسـام الكـاريكـاتـير بـعد ان عـمل كـثيـرا وخدم بـلده والـكاتب وا
وعـانى مـا عــانى جـراء اإلرهـاب والــتـهـديـد والــوعـيـد وشــظف الـعـيش
والـتهـجير والـتقـتيـر.. وقد صـفا به الـزمان عـالقـا بقـبرص وقـد حكمت
عليه السلطـات التركية خمس سنوات حـبس بسبب نشر بوست  قال
عـنه : لـيس كــاتـبه وال صـلــة له به  .. وقـد كـتـب زمالؤنـا عـنه الــكـثـيـر
ونادت وسـائل االعالم بضـرورة تدخل احلـكومة عـبر وزارة اخلـارجية
كنة .. لكن الفقير في العراق ليس ونقابة الصحفي ومنافذ أخـرى 
ه ومـصاحله ـغا له اال اللـه .. في ظل مسـؤول مشـغول حـد التخـمة 
ــواطن فـهي بـآخـر طـابــور اولـويـات الـسـيـد وضـيـاعه .. امـا الـوطن وا

بستر في بواسيره ومناخيره .. سؤول ا ا
ـبـارك اتـصلت بـصـديـقي احملـجوز بـتـركـيا ي صـبـاح عـيد األضـحى ا
ســائال عن حـاله .. فـرد بــقـسـوة وحـزن والم: - (مــهـاجـرون نـحن بال
قـراطيـتنـا كدكـتاتـوريتـنا نـهب ومحن) ثم أضـاف بنـحيب وطن .. فـد
سـمعـته عـبر ماليـ األمتـار واجـتيـاز احلدود والـبحـار اذ لـفحـني حد
الـتـوجع : (كـتب الــله عـلـيـنـا الـعـراقـيـ ان نــخـوض بـآهـاتـنـا وعـيـالـنـا
نهكـة جراء تعب عقـود وعقود لم تنته  –ال بنفط واروحنا واجسـادنا ا

الــعــرب لــلــعـرب  –وال بــالــروح بــالـدم ... وال ب ...
سرقـونا احلـراميـة) .. ثم قال نـحن هنـا قابـعون ال
وقـرة في قراراتـها يـسأل عـنا احـد وحكـومتـنـا ا
وقـراءاتهـا تـدور بفـلك مـصالح الـكـتل واألحزاب
واألشـخـاص ولسـان حـالـنا يـقـول .. (بس ظـلوا

اللي ما عدهم عشيرة) ..

°‚«dF « ”U−O  ”ô

دار الوالي على ضفة دجلة

لوحة التعريف بالوزارة

رقد علي بن االمام الكاظم (ع)
م

الدار بعد اعماره

حديقة الدار مهملةالدار قبل االعمار


