
ــديـنـة الــبـصــرة لـزيــارة االهل عـبـر صــدمت امـراة عــراقـيـة وهـي تـروم الـســفـر 
غـادرة والعذر انـها حتتـاج لتخـويل سفر نعـها من ا اخلطوط اجلـوية الـعراقيـة 
من االب لطـفلـتهـا التي لم تـبلغ عـامهـا االول ويحـدث مثل ذلك عـند جتـديد جواز

السفر.
ـتـفردة ان هـذا االجراء يـتـعـدى تـفـسـيـره بالـروتـ بـوصـفه اعـتـرافـاً بالـسـلـطـة ا
والـوحـيدة لـالب الذكـر دون االم االنـثى والتـعـامل مـعهـا بـانهـا واوالدهـا وبنـاتـها
طلـقة على حريتهم ومـصيرهم يحدث هذا ملك لـلرجل وترهن حريتهم بـسيادته ا
ـساواة ولكن والدسـتور العـراقي ومواثـيق حقـوق االنسـان الدوليـة تتـحدث عن ا
ا يسـتوجب قيام حـراك واحتجاج على الـورق فقط وليس في القـوان النـافذة 

هينة. مدني اليقاف هذه االجراءات ا
 يـقـول ضـابط كـبـيـر في دائـرة اجلـوازات ان هـذا االجـراء حـمـايـة لـوصـاية االب
على االبـناء حيث اليحق  للزوجة اصطحابهم لـلسفر او استخراج وثائق رسمية
لهم اال بـحضور االب او تـنازله عن هـذا احلق بتخـويل رسمي فيـحدث ان بعض
صـير  االطـفال بـدون علم ـنفـصالت عن االب يـتصـرفن  ـطلـقات او ا النـساء ا
االب ولــذا فــان مـنع اصــدار وثـائق رســمــيـة او االصــطـحــاب بـالــسـفــر هـو حق
حصـري للـرجل...ولم تنـفع اعتـراضاتـنا عـلى تصـريح هذا الـضابط و عـلى هذا
راة من حقوق الشراكة باالطفال وسبق ان اقترحنا اتخاذ االجراء الذي يجرد ا
اجراءات مـنطقيـة بعيدة عن الـروت فالـرجل الذي تقع عنـده خالفات مع الزوجة
ـراة عـلى اسـتـحـصـال بـامـكـانه ان يـتـقـدم بـبـالغـات لـدائـرة اجلـوازات الجـبـار ا
مـوافـقتـه على اصـدار او اسـتبـدال وثـائق السـفـر وبهـذا  تـتخـذ االجـراءات بحق
اليـ الـبشـر فـهل يعـقل ان تـمنع ام مـازالت عـلى ذمة حاالت مـحددة وال تـمـتد 
زوجًهـا وتروم السـفر في رحـلة داخـليـة والتمـانع اخلطوط اجلـوية بـبيـعهـا تذاكر
الـسـفر مـطـالبـتـها بـوصـاية وتـخـويل االب صادر من كـاتب الـعـدل  جملرد  رحـلة
داخل حـدود الـبالد الـيس فـي ذلك غـ وروتـ وتـمـايـز غـيـر مـبـرر واجـراء غـير
طـلوب ايـقاف هذه االجـراءات التي تـعبر عن عـدم ثقـة االجهزة االمـنية منـطقي?ا
وقـدرتـها  عـلى حـمايـة االب واحلـرص عـلى االبنـاء اال بـهذه الـطـريـقة الـتـعسـفـية
ـتساوية في واشغال الـناس بروتـ يستـنزف وقتـهم وجهدهم ويـنتهك حـريتهم ا

رعـايــة االبـنــاء  وتـقــتـضي الــضـرورة اعــادة الـنــظـر بــهـذه
التـعليمات غير العقالنية التي تطبق على عامة الناس وال
ــان ـــتــنــفـــذين في احلـــكــومــة والـــبــر تــشـــمل زوجــات ا
واالحـزاب وحــيـتـان االســتـثـمــار وبـعـد ذلك نــتـحـدث عن
سـاواة.... ارحمـوا الناس في الـدنيا يـرحمكم العـدالة وا

الله في االخرة.

ــقــهى لــيس له نــفس الــهـدف يــرتــاد ا
الـذي كنا نحن نرمي اليه ب كان مقهى
ـراهـقــ وعـشـاق كــرة الـقـدم ـلءا و
ــتـابـعــة مـبـاراة الـعــراق وسـوريـا في
مــلـعب الـبــصـرة ! احـســنت في الـقـول
"يـــلــتــقـــون لــيـــتــبــادلـــو الــضـــحــكــات
والــذكــريـات الــتي لم تــفـارق ذاكــرتـهم
ألنها محفورة في وجدانهم لعمري ان
ــقــهـى اجــمل مـــقــاهي الـــعــالم هـــذه ا
بـنظـري ألننا نـتنفس يـها عبـير اجمل
سـنوات الـعمـر" هكـذا ينـاجي صديـقنا
ـكـان (مـقـهى الـسـيـمر) عـبـد احلـمـيـد ا
وكـأنه يـتـبـادل كـلـمـات احلب والـعـشق
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ية ـبيـدات اجملهزة كـانت من مناشئ عـا (ا
مــعــروفــة بــهــذا الــشــأن). مــنــوهــا الى ان
ــربي يــتم جتــهــيــزه حــسب عــدد خاليـا (ا
الـنحل وبواقع 5 سـيسي من مبيـد مكافحة
ـكـافـحة ـاسـيرانـا) وكـذلك  مـرض (الـنـوز
افــة الـفــادوة لـكل خــلـيــة). مـشــيـرا الى ان
(الـكـميـة اجملـهـزة للـمـرب كـان كـافيـة كـما
نــدعــو الـنــحـالــ الى مــراجـعــة الــشـعــبـة
بيدات). الـزراعية الستالم حصـصهم من ا
ــسـجــلـ في ويــذكـر ان عــدد الــنـحــالـ ا
ـعدل الـشعـبة الـزراعيـة يبلغ 4 - نـحال و

25 خلية للمنحل الواحد). 
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وأطــلــقـت دائــرة الــثــروة احلــيــوانــيــة في
اهـوار محافظتي ذي قار وميسان وجبات
نتجة كـبيرة من سابحات اسماك الكارب ا
ـيـمــونـة. وقـال في مــفـقــسي الـصـويــرة وا
بــيــان تــلـقــته (الــزمــان) امس ان (الــدفــعـة
األولـى أطـــــلـــــقـت في هــــــور أبـــــو زرك في
مــحـافــظـة ذي قــار وجتـاوزت األحــد عـشـر
مـليون وستمائة ألف سـابحة بالتعاون مع
تابعة في وزارة ثلي دائرة التخطيط وا
الـزراعة وبـالتـنسـيق مع مديـرية زراعة ذي
قـــار فــــيـــمـــا بـــلـــغـت عـــدد االطالقـــات في
مــحـافــظـة مــيـســان سـتـة مـاليـ ســابـحـة
ـائية لقضاء اجملر سطحات ا أطـلقت في ا
والـعدل وناحيـة اخلير وهور فـاطمة. يذكر
إن مـوسم تـكـاثـر األسـمـاك  لـعام 2019 قـد
ــيــمــونــة في مــحــافــظـة بــدء في مــفــقس ا
مـيسان/ الدفـعة الثانـية حيث بلـغت كمية
الـبـيوض ( ( 14,5كـيـلـو غـرام  سـحـبـها
من األسـمـاك وتلـقيـحهـا بـنجـاح ووضعـها
فـي الـــزوكـــرات).ونـــظـــمـت دائـــرة وقـــايـــة
ـزروعـات وبـالتـنـسيـق مع مديـريـة زراعة ا
بـغداد/ الرصافة  ورشـة عمل حول حملت
ا سـيـرانا مـكـافحـة افـتي الـفاروا والـنـوز
واالثـار السلبيـة التي تسببـها على مناحل
الـــنـــحل وبـــحـــضـــور عـــدد من الـــفـالحــ
ــــزارعــــ واخملــــتــــصــــ فـي الــــشـــأن وا
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اعــلــنـت مــديــريــة زراعــة كــربالء عن قــيــام
ــتــخـــصــصــة في قـــسم وقــايــة الكـــات ا ا
ـزروعـات بالـتحـري عن حشـرتي السـونة ا
في حـقول احلنطة استعدادا لـلقيام بحملة
مـجـانيـة من اجل مـكافـحـتهـا والتـقـليل من
اضـرارها االقتـصادية. وقـال معاون رئيس
ـهــنـدس ثــائـر مــتـعب في قــسم الــوقـايــة ا
تـصـريح صـحـفي ان (فـريـق العـمـل يـجري
ـــســـاحـــات الـــتـــحـــري مـن اجل حتـــديـــد ا
ـصابـة بهـذه احلشـرة لغـرض مكـافحـتها ا
دعـــمـــا لـــفـالحي ومـــزارعي احلـــنـــطـــة في
كـربالء). كضيفا ان (قسم الـوقاية قد تسلم
ـبيدات هـما مـبيدي (مـيكـلفان نـوع من ا
) من اجل القيـام بحمـلة مجـانية والـفاسـ
ـصـابة بـحـشرة ـكـافحـة حـقول احلـنـطة ا
الـسـونـة للـمـوسم الزراعي 2019 – 2018

وفـي عـمـوم احملــافـظــة). مـوضــحـا انه (
استالم 100 لتر من مبيد ميكلفانت و100
لـتـر من مـبيـد الـفاسـ و تـوزيعـهـا على
الـشعب الزراعـية حيث كـانت حصـة شعبة
زراعة عون 10 لتر من مبيد ميكالفان و10
لـتـر من مـبـيـد الـفاسـ فـيـمـا كـانت حـصة
ـــركــز 90 لـــتــراً مـن تــلك شـــعــبـــة زراعــة ا
ـبـيـدين فـيـمـا كـانت حـصـة شـعـبـة زراعة ا
ــبــيـديـن وكـذلك الــهــنــديـة 20 لــتــر لــكال ا
حــصــتي شــعــبــة زراعــة اجلــدول الـغــربي

قررة). واخليرات بنفس احلصص ا
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ـكـافــحـة ســتـتم مــجـانـا مــشـيــرا الى ان (ا
ـتـخـصـصـة في قـسم الكـات ا وبـاشـراف ا
الــوقــايـــة ووحــدات الــوقــايــة في الــشــعب
الـزراعـيـة). وجهـزت الـشـعبـة الـزراعـية في
نـاحيـة اخليـرات مربي الـنحل فـي النـاحية
ـكـافحـة االمـراض التي ـبيـدات مـجـانا  بـا
تـصـيب اخلـاليـا. واوضح مـصـدر مـسؤول
فـي مـجـلس الـنــاحـيـة لـ (الـزمـان) امس ان
(عـمـلـية الـتـجـهيـز تـمت بـدعم وتـوجيه من
مــديـــريــة زراعــة كــربالء). مــشــيــرا الى ان

يــريـدني ان اســجل اعـجــابي بـالــبـنـاء
سـقـوف الـصاالت اجلـدران الـنـقوش
ـــغـــاربــة الـــتي كـــانـت من ابـــداعـــات ا
اســتـقـدمـهم صـدام لــتـزين الـقـصـر في
ذلـك الـوقت فــهي ايــضــا تــمـثـل تـاريخ
وتــراث وبـعـد عـشـرات الــسـنـ تـكـون
ـضي بــحـكم الـقـد (الـتــراثـيـات مـا 
عــلـيـهـا  150ســنـة امـا االثـار هي الـتي
ــضي عــلــيـهــا اكــثـر من  150ســنـة )
لـوائح اليونـسكو كان قـحطان الـعبيد
بنى يـشرح لنا كيف قام بـتأهيل هذا ا
وحـرص للـمحافـظة عـلى االصل يقول
لــو كــان لـدي ســلم تـأثــرت فــيه نـصف
كــاشــيـة ال اقــلع الــنــصف االخـر وضع
بـدال عنه كاشية كامـلة بنفس اللون بل
اضع نـصف كـاشيـة فقط لـيكـون عندي
ــــعـــروض االثـــري مــــصـــداقـــيــــة في ا
ثل حـقبة تـاريخـية معـينة فـالنـصف 
ـثل تــاريخ مـخـتـلف كـان والــتـرمـيم 
صـدام مهووس باسمه ويحاول تخليد
غاربة يكتبون نفسه باالماكن فجعل ا
اســــمه عــــلى دار الــــبـــنــــاء في اجلـــزء
ـظـلـوم ال يـعـرفون الـعـلـوي بعض ا
االنـتــقـام ال يـكـون بـالـهـدم بل بـالـبـنـاء
ــاكن حملـو لــذلك حــاولـوا حــفــر هـذه ا
ــحـو ـكن ان  االســمـاء! الــتــاريخ ال 
ويـزول من الـذاكـرة بـسـهـولـة الـعـبـيـد
حــاول بـذكـاء تـغــطـيـة هـذه الــكـتـابـات
الــتي تـشــيـر الـى اسم صـدام بــنـقـوس
خـارجـيـة بحـيث ال تـكـون واضـحة ولم
يـعمل عـلى تغـطيـتهـا بالـصبـغ او حفر
احلـــجـــارة يــــقـــول ســـوف يـــأتي زمن
الـــنــاس تـــتـــفــهم بـــإن من الـــضــروري
احملـافـظـة عـلى الـتـراث وتـقـبل مـا فـيه
مـن دون اي حـسـاسـيــة  حـيـنـمـا زرت
اسـطـنـبول شـهـدنـا كيف حـاول مـحـمد
الـفـاحت ان يـحـول كـنيـسـة ايـا صـوفـيا
الى مسجد  وقاموا بوضع الهالل مح
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ـعايـير وقـد اسـتخـدم في العـرض كل ا
ـيـة ليـكـون مـتـحف احلـضارة في الـعـا

ية. تاحف العا البصرة يضاهي ا
ـقــاهي تـشـكل جـزء من الـذاكـرة عـنـد ا
وهـذا مــا تــلــمــسـته بــعض الــشــعــوب
حــيــنــمـا زرت دول مــثل مــصــر مــقـهي
(الـفـيـشـاوي جنيب مـحـفـوظ الـكرنك
ومـقــهى ريـشـة) وكـذلك مـقـاهي دمـشق
فضال عن ما تبقى من مقاهي وبـيروت
الــعـاصـمـة بــغـداد (مـقـهى الــشـابـنـدر
ومـــقــهـى حــسـن عــجـــمي ومـــقــهى ام
كــلـثــوم) بـيـنــمـا اخـتــفت مـقــاهي مـثل
عـقدين) الـبصرة ومقـهى ا (الـبرازيـلي
هـي االكــثـــر تــضـــررا بــفـــعل احلــروب
والـتـغـيرات الـدرامـاتـيكـيـة الـسيـاسـية
فجـميـعـنا يـتـذكر مـقهى واالجـتـماعـيـة
(هـاتف) وموقعـه االسترتيـجي وابطال
ومـنـافــسـات الـعـاب لــعـبـة الــبـالـيــارد 
وهناك الشطرجن والطاولي والدومينو
ايـضا في مـحلتـنا وبالـقرب من منـطقة
الــسـيف (مــقـهى عــبـد اخلـالـق) مـقـهى
بـجـانـبه مـطـعم الـعـيـداني مـن الـيـسار
وعــلى الـيـمـ حــمـام رجـالي كل هـذه
االمــاكن الـتي حتـمل اجــمل الـذكـريـات
واالحـداث والـصـداقـات قـد اختـفت من
الـــوجـــود فـــهل ايـــضـــا تــخـــتـــفي من
الـذاكـرة?هـذا هـو اهـمـيـة احلـفـاظ على
الـتـراث وحمـايـته من االندثـار عـلى مر
ومن ال تــراث له وال يــحــافظ الــســـنــ
عـلى تـاريـخه واثـاره يـفقـد جـزء مـهـما
مـن ذاكـــرته وبــــالـــتــــالي من هــــويـــته
اجلــديــد جـمــيل جــدا لــكن ال يــضـاهي
قـيمـة القـد االصيل!حـينـما كـنا امس
فـي مــتـــحف احلـــضـــارة كــنـت احــاول
ـقتنيات واالحجار الـتقاط صور لتلك ا
من ـــوغــــلـــة فـي الـــتــــاريخ واالوانـي ا
يـتـصور ان نـرى (مـاعون لـلـفواكه) من
الـعصر البابلي!كـان اخي دكتور حميد

رحــبــوا بــنــا في الــبــوابــة اخلــارجــيـة
ـــتــحف بــكـل ســهــولــة ودخـــلــنــا آلى ا

والحــظــنـا االزدحــام الــكـبــيــر حـيث 
تـنـظـيم رحالت لـلـطـلـبـة من اإلبـتـدائـية
تحف أيقونة إلى اجلـامعات وأصبح ا
حتوياته الثمينة من اجلرار البصرة 
الـــفـــخـــاريـــة والـــتـــمــاثـــيـل واالخـــتــام
االســـطـــوانــيـــة وااللـــواح الـــطــيـــنـــيــة
واالواني الــنــحـاســيــة. بـعــد جــولـتــنـا
ـتـحـف األربـعـة ــمـتــعـة في صــاالت ا ا
والــتي ســوف نــتــحــدث عــنــهــا الحــقـا
بـالتـفـصيل كـان لنـا لقـاء مهم مع مـدير
ــــشــــروع ومـــؤســــــــــسه االســــتــــــاذ ا
(قــحــطـان الــعــبــيـد) الــذي حتــدث بـكل
وضــوح عن الــصــعــوبــات الــتي كــانت

تعيق جعل. 
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احـد قـصـور صدام مـتـحـفا وأوضح أن
ــكــان ســابـقــا كــان مــحــتال وقـد هــذا ا
تـعــرض إلى الـتـخـريب وعـبث اجلـهـلـة
بـعد انسحاب اجليش البريطاني. فقام
الـعراقي بتخريب القـصر النه كان ملكا

لصدام. 
تــلـــقــيــنــا دعم من مـــجــلس احملــافــظــة
ومـجلس االثـار البريـطاني الن اجليش
الـــبـــريــطـــاني هـــو من كـــان يـــســـتــغل
تحف الـقصور قبل انسحابهم. إدارة ا
ــرافق والــصــاالت عـــراقــيــة جلــمــيـع ا
ـساعـدة األجنـبيـةاقتـصرت عـلى منح ا
مـالية وكابـينات وبعض الـقطع االثرية

اما التخطيط والتنفيذ فكان عراقي. 
وشـــرح بـــعض مـــواصـــفــات الـــقـــصــر
ونـــوعـــيـــة الــــعـــمل ويـــامل ان تـــكـــون
لــلــمـتــحف مــكـتــبـة وقــاعــة مـؤتــمـرات
وورشـة لصيـانة اخملطوطـات. أعجبني
طــريـقــة عـرض الــقــطع االثـريــة حـسب
الــــتـــســــلـــسـل الـــزمــــني. وان جــــمـــيع
ــعـروضـات من الـتــحف الـنـادرة جـدا ا

اجنــيل في ك مــكــان بـالــبــنـاء ورفــعـوا
لـكن في زمن ـآذنة  الـنـاقـوس ووضع ا
اتـاتـورك  اسـترجـاع كل هـذه الـرموز
مـع بــقــاء الــرمــوز االسالمــيــة وحتــول
ــبـنى االثـري مـن مـكـان لـلــعـبـادة الى ا
متحف! نعم على االماكن اجلميلة التي
 تــشــيــدهــا بــامــوال الــشــعب وعــلى
اراضـي هي مـلـكـا لــلـشـعب ان ال نـفـرط
بـها ألنـها ليـست ملكـا خاصا لـلملك او
الـرئيس.صديقي ابو ومـيض التقط لنا
ونــحن نــتـســامـر ونــتــنـاقش ونــحـاول
احـياء وتـنشيط ذاكـرتنا ونـحن جنتمع
فـي مــقــهـى قــيم وبـــســيط هـــو مــقــهى
وهــو يس فــقط مـلــكـا جلــهـة الــسـيــمـر
خــاصــة الــيـوم من وحــزب الــســيـاسي

الــزراعـي. واضــاف الــبــيــان ان (الــورشــة
تـضمنت شـرحا مفـصال من اخملتص في
قـسم الـنـحل حـول اهمـيـة مـكافـحـة هـات
ـا تـسـبـبـهـا من مـخـاطـر وأضرار االفـتـ 
خلاليـا نـحل الـعـسل بـاسـتـخـدام مـبـيدات
حـديثة ومـسجلـة من قبل اللـجنة الـوطنية
ـبيـدات في الـوزارة وتـوفـرها لـتـسـجـيل ا
.( ـزروعات مجـانا للـنحال دائـرة وقاية ا
وبــيـــنت الــورشــة ان (هــذه االفــات تــؤثــر
تــأثـيـر مــبـاشـر عــلى اخلـلــيـة وتـؤدي الى
الـــتــراجع بـــالــنـــشــاط واالنــتـــاج ويــرجع
الـسبب وراء تـفشـيهـا هو الـنحل والـعسل
ـــنــاحل ـــســتـــورد والــذي يــؤثـــر عــلى ا ا
الــعـــراقــيــة بــصــورة واضـــحــة مــطــالــبــة
الــنــحــالــ بــضــرورة االلــتــزام بــطــريــقـة
مـعاجلـة اخلاليا وتوقـيتـاتها بـشكل دقيق

ومة النحل). لغرض احملافظة على د
ــفـــتش الـــعــام في وزارة ونـــظم مـــكــتـب ا
الـزراعة ورشـة عمل تـخصـصيـة في مجال
تـقـو االداء وكـيـفـيـة اعـداد الـتـقاريـر في
مـديرية زراعـة النجف االشـرف وبحضور
نـتسـب واخلـبراء واخملـتص عـدد من ا
ـكـتب وفروعه في مـحافـظات الـفرات في ا
االوسـط. وجـرت خالل الــورشـة مــنـاقــشـة
عدة محاور منها تقد شرح مفصل حول
عـتمدة في ؤشـرات ا عـاييـر وا عـدد من ا
تــقـو االداء وكــيـفــيـة اعــداد الـتــقـاريـر
وطـرق حتليل البيانـات لدوائر وتشكيالت
الـــوزارة من خالل فـــرق تـــقــو االداء في
بـغـداد واحملـافـظات. وتـهـدف الـورشة الى
ـعــلـومـات تــبـادل اخلـبــرات ونـقل ودرج ا
ــهــارات والــقــدرات اخلــاصــة وتــقـــويــة ا
ــشـرفــ عـلى تــقـو االداء ـوظــفـ ا بــا
ـؤسسي من خالل حتليل قـياس النتائج ا
ــؤسـسـة ــتـحـقــقـة من تــنـفـيــذ اعـمـال ا ا
ـوضوعة والـتأكد ومـقارنـتها بـاالهداف ا
من كـــفـــاءة الــتـــنـــفـــيــذ والـــوقـــوف عــلى
الــصـعــوبـات الــتي تــواجـهه والــتـوصــيـة
بــكــيــفــيــة الــعــمل عــلى ازالــتــهــا تــفــاديـا
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قـضت احملكمة االحتادية العليا بعدم
دسـتوريـة مادة في قرار جملـلس قيادة
ــنـــحل مـــؤكــدة أن حـــريــة الـــثـــورة ا
االنــسـان وكـرامــته مـصــانـة وشـددت
عــلى اسـتــقالل الـقــاضي وعـدم جـواز

تقييد مهامه.
ـتــحـدث الـرســمي لـلــمـحــكـمـة وقــال ا
إيـــاس الــســـامــوك في بـــيــان تــلـــقــته
(الــزمــان) امـس إن (احملــكــمــة عــقـدت
جــلـســتـهــا بـرئـاســة الـقــاضي مـدحت
احملـمـود وحـضـور الـقـضـاة االعـضـاء
كـافـة ونظـرت طعـناً قـدمه قاضي أول
مـحـكمـة حتقـيق بغـداد اجلديـدة طعن
ــادة  1مـن قــرار بـــعـــدم دســتـــوريـــة ا
نحل رقم 157 مـجلس قـيادة الثـورة ا
لـسنة 1996 الـتي منعت اطالق سراح
ـة حـيــازة او اخـفـاء او ــتـهم بـجــر ا
اسـتعمـال مركبـة متحـصلة عن جـناية
او الــتـصــرف فـيـهــا عـلى أي وجه مع
عــــلـــمه بـــذلـك في دوري الـــتــــحـــقـــيق
واحملـاكـمـة حـتى صـدور حـكم او قرار

فاصل في الدعوى).  
وتـابع الـسـامـوك أن (احملـكـمـة وجدت
ــتـــهم الـــبـــراءة حــتى أن االصـل في ا
تــثـبت ادانـتـه في مـحـاكــمـة قـانــونـيـة
ادة  /19خـامساً ـنطوق ا عـادلة وفقاً 
من دســتـور جـمــهـوريـة الــعـراق لـعـام

.(2005
وزاد أن (احملـــكـــمـــة أكـــدت أن حـــريــة
االنـسـان وكرامـته مصـانـة وفقـاً حلكم
/ أ مـن الــدســتــور وإن ــادة  /37اوالً ا
حـجب هـذه احلـرية يـجب أن يـنظـمـها
ـوقف قـانـون يـتـرك لـلـقـضـاء تـقـديـر ا

ـتهم أو أخالء الـقـانوني في تـوقيف ا
سـبيـله بـكفـالة ضـامنـة وفقـاً جلسـامة
ــتـــهم وظــروفه ــة ومــكـــانــة ا اجلـــر
ـواد 19 اوالً و88 تــطـبــيـقــاً ألحـكــام ا
و47 مـن الــــدســـــتـــــور الـــــتي قـــــضت
بـاستـقالل القـضاء في أتـخاذ احـكامه
وقـــراراته وال ســلــطـــان عــلــيـه لــغــيــر
بدأ الفـصل ب السلطات الـقانون و

كل في مجال اختصاصها). 
وأورد أن (احملــكــمـة ذكــرت أن قــانـون
أصـول احملـاكمـات اجلزائـية رقم (23)
ـعـدل وعنـد صـدوره قد لـسـنة  1971ا
نـظم موضوع هذا الـطعن بشكل دقيق
ـصـلـحـة الـعـامـة واحلـريـة مـتـوخـيـاً ا
ــادتـ 109 الــشـخــصــيـة وذلك في ا
و110 منه بحيث حددتا اجلرائم التي
ــتـهـم فـيــهـا ال يــجــوز أخالء سـبــيل ا
بـكفـالة). وأكـد أن (احملكـمة االحتـادية

ـادت الـعـليـا اشـارت إلى أن هاتـ ا
ــــتــــهم في جــــوزتــــا اخالء ســــبــــيل ا
اجلـرائم االخرى تاركة في ذلك تقديره
ــوضــوع فـي مــرحــلــتي الـى قــاضي ا
الـتـحقـيق واحملاكـمـة فهـو الذي يـقدر
ـسـنـدة الى ــة ا مــدى خـطـورة اجلـر
ـتهم ومدى خـطورته أو تأثـيره على ا
ســيـر الـتـحـقــيق واحملــــــاكـمـة أذا مـا
اخـــلى ســـبـــيـــله بـــكـــفــالـــة ضـــامـــنــة

ومضمونة. 
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ولــــفت أن (احملــــكـــمـــة ذهــــبت إلى أن
تـقييـد القاضـــــــي وبـشكل مطـلق كما
ادة  1من قرار مجلس هو احلال في ا
ـــنــحل رقم 157 قـــيــادة الــثــــــــــورة ا
لــــســــنــــة  1996مــــخــــالـف لــــلــــمـــواد
الـدسـتـوريـة الـوارد ذكرهـا في اعاله).
ومــــضى إلـى الـــقــــول أن (احملـــكــــمـــة
االحتـاديـة العـليـا وبـناء عـلى ما تـقدم
ـادة (1) من قــضت بـعـدم دســتـوريـة ا
نحل رقم قـرار مجلس قـيادة الثـورة ا
(157) لــســنــة 1996 مـع االشـارة إلى
ـوجبـها ركـبة يـنـصرف  ان تـعـبيـر ا
رور إلى الـدراجات البـخارية قـانون ا

إضافة إلى السيارات).
ـفـتش الـعام لـوزارة الـداخـلـية وأكـد ا
جـــمـــال األســـدي تــمـــكـن مــكـــتـــبه في
مـــحـــافـــظـــة كــركـــوك مـن ضــبـط أحــد
ــعـقـبـ مــتـلـبـســاً بـتـرويج عـدد من ا
مـعـامـالت اصـدار جـوازات ألشـخاص
ــال. وذكــر دون حـــضــورهم مــقـــابل ا
بـيان امس ان (العملية تمت بناءً على
ـفــتش قــيــام مــفــارز وجلــان مــكـتـب ا
تـابعـة دوائر وزارة هـامهـا  الـعـام 

الــداخـلـيـة والســيـمـا اخلـدمــيـة مـنـهـا
حـيـث تـمـكـنت إحـداهـا والـتي مـكـلـفـة
بــواجب مــتـابــعــة عـمل دائــرة أحـوال
ـــعـــقـــبــ كـــركـــوك من ضـــبط أحـــد ا
وبــــحـــوزته اربع مــــعـــامالت الصـــدار
جـوازات سفر ألشخاص ال تربطه بهم
عالقــة قـانـونـيـة كـان يـروم تـرويـجـهـا
داخـل الـــدائــــرة خالفــــاً لــــلـــضــــوابط

والتعليمات).
فرزة التفتـيشية نظمت وأضـاف ان (ا
مـحضـر ضبط ودونت افـادة واعتراف
اخملـالف وعرضت قضيته أمام أنظار
قـاضي حتقـيق مـحكـمة كـركوك والذي
ــــتـــــهم عـــــلى ذمــــة قـــــرر تــــوقــــيـف ا
الـــتــحــقــيق). وأشـــار الــبــيــان الى ان
(الــتــحــقــيــقــات الزالت مــســتـمــرة مع
ـعـرفـة إذا مـا كـانت له عالقـة ـعــقب  ا
مـع أحـد العـامـلـ فـي دائـرة جوازات
كـركـوك أو أنه قام بـعـملـيـات مشـابـهة
ته). تورط معه بجر سـابقاً ومن ا

ــــفــــتش الــــعــــام لـــوزارة يــــذكــــر أن ا
كاتبه في الداخلية قد أصدر توجيهاً 
بـغـداد واحملافـظـات بـتفـعـيل عمـلـيات
ـــشـــهـــود بـــحق الـــضـــبـط بـــاجلـــرم ا
ـــعـــقـــبـــ ـــزورين وا ـــرتـــشــــ وا ا

. بالتنسيق مع القضاة اخملتص
ورأت احملــكـمـة االحتــاديـة الـعــلـيـا أن
قـرار مـجلس الـنواب بـاستـئنـاف عمل
دراء العام في فوض وا مجلس ا
ستقلة لالنتخابات ـفوضية العليا ا ا
ــثـل تــشــريــعـاً وان قــرار اداري وال 
الـنظـر فيه يـخرج عـن اختـصاصـاتها.
ـتــحـدث الـرســمي لـلــمـحــكـمـة وقــال ا

إيـــاس الــســـامــوك في بـــيــان تــلـــقــته
(الـزمان) امس إن (احملـكمـة االحتادية
الــعــلـيــا عــقــدت جـلــســتــهـا بــرئــاسـة
الــقــاضي مــدحت احملــمــود وحــضـور
الـقضاة االعضاء كـافة ونظرت دعوى
ـدعي فـيـهــا رئـيس مـجـلس خــاصم ا

النواب اضافة لوظيفته). 
ــــدعـي طــــعن بــــقــــرار وأضــــاف ان (ا
مــجــلس الــنــواب رقم 7 لــســنـة 2018
ــتــضــمن اســتــئــنــاف عـمـل مـجــلس ا
ـشـكل ــدراء الـعـامــ ا ــفـوضـ وا ا
ـفــوضــيــة الـعــلــيـا ــوجب قــانــون ا
ـستقلة لالنتخابات بداعي مخالفته ا
لـلمادة (5) مـن قانون الـتعـديل الثالث
لـقانون انـتخابات مـجلس النواب رقم

 45 لسنة 2013). 
Í—«œ« —«d

وأشـــار إلى أن (احملـــكــمـــة وجــدت ان
هـذا الـقـرار قـرار اداري رسـم الـقـانون
طـريقـاً للطـعن فيه لـيس امام احملـكمة
ـــثل االحتـــاديــــة الـــعـــلـــيــــا وأنه ال 
وجب الـيـة اصدار تـشـريعـاً صـادراً 
الــتـشـريــعـات). واوضح أن (احملــكـمـة
االحتـادية العليا أكدت أنها ال تختص
بـالـنـظـر في مـثل هـذه الـقـرارات ومن
ثـم ردت الدعـوى لـعدم اسـتـنـادها إلى
فوضية سـند من الدستور).وشرعت ا
ستـقلة لالنتـخابات بـتطبيق الـعليـا ا
لــفــقـرات قــانــون حــظـر حــزب الــبـعث
والـــكــيـــانــات واالحـــزاب واالنــشـــطــة
الـعنصرية واالرهابية والتكفيرية رقم
32 لسنة 2016.وقال عضو مجلس

ــفـوضـيــة ريـاض الـبــدران في بـيـان ا
ـفـوضـيـة بـاشـرت بـتـنـفـيذ امس ان (ا

فـقرات القانون من خالل دائرة شؤون
االحـزاب والتـنظـيمـات السـياسـية في
مـفوضـية االنتـخابات بـتطبـيق فقرات
ــذكــور). ودعــا (كل من له الــقـــانــون ا
مــصــلــحــة في تــنــفــيــذ الــقــانــون الى
مــــراجــــعـــة دائــــرة شــــؤون االحـــزاب
والـتـنــظـيـمـات الـسـيـاسـيـة لـتـسـجـيل
شـكوى ضـد اي نشاط يـتعلق بـفقرات
الــقـانــون). وكـان مــجـلس الــنـواب قـد
اصـــدر قـــانــون رقم 32 لـــســنــة 2016
يـخص حـظر حـزب البـعث والـكيـانات
واالحـــزاب واالنــشــطــة الـــعــنــصــريــة
واالرهـابـيـة والـتـكفـيـريـة.عـلى صـعـيد
اخـر أعـلـنت هـيـئة الـنـزاهـة عن تَـسَلم
ـاليَّة االتحادي رئـيس ديوان الرقابة ا
رئـاسة الهيئة وكالة إضافة إلى مهام

عمله.
وأشــارت في بــيــان امس إلى (صـدور
أمــر ديــواني بـتــكـلــيف رئــيس ديـوان
هام رئاسة اليَّة االتـحادي  الـرقابة ا
الـهـيئـة وكَالَـةً) مـبيـنـةً (مبـاشرته أداء
مـهـامه لـيكـون سـابع رئـيس لهـا مـنذ
تــأســيــســهــا عـام 2004).وعــقــد رئس
ـديـرين الـنــزاهـة وكـالـة (اجـتـمـاعـاً بـا
الـــعــــامـــ في الـــهـــيـــأة تَــــمَّت خالله
مـنـاقـشـة آلـيَّـة عـمل دوائـر ومـديـريات
ومـكاتب حتقيق الهيأة وسبل تسيير
أعْـمَالِهَا بِاِنْسِيَـابِيَّةٍ واتخاذ القرارات

الالزمة بصدد ذلك).
وكــانت الـهـيـئـة  كــانت قـد أعـلـنت في
مــــنــــتـــــصف آذار اجلــــاري عن وفــــاة
رئـيسها السابق القاضي عزت توفيق
جـعفـر إثْرَ حَادِثٍ مُـرُورِيٍّ في محـافظة

دهوك.
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اخـيـرا أصبح لـلـبصـرة مـتحـغـها. بـعد
ـــتــــحف عـــام 1991 إلى أن تــــعـــرض ا
الـفرهود والنهب وسرقة كل محتوياته
والــتي كــانت تــمــثل حـضــارة الــعـراق
لــفـتــرات وعــصـور عــمـيــقــة في تـاريخ
اإلنـسانية. ليس السعادة لكون متحف
الــبــصـرة احلــضــاري قـد اكــتــمـلت كل
اجـزاءه بـاربع صاالت تـمثل حـضارات
ـتـعـاقـبـة بـعـد أن كـان هـنـاك الـعــراق ا
صـــالـــة واحـــدة تـــعـــبــر عـن حـــضــارة
الـــبــصــرة. امـس الــثالثــاء 19/ 3 كــان
حـفل االفـتـتـاح. كـانت َكـل صالـة تـمـثل
عــصـــر من الــعــصــور فـــهــنــاك صــالــة
احلـضـارة الـبـابـلي وصـالـة احلـضـارة
الـسومرية وصالـة احلضارة االشورية
فــضال عـن صـالــة حــضــارة الــبــصـرة.
نــقــول ان الــسـعــادة تــكــمن ايــضـا في
جـعل قصـور صدام متـاحف للـحضارة
والـتاريخ الـعريق ولـيس من الـصحيح
ـبـاني واال سوف هـدم وتـخـريب هذه ا
ال نــخـتــلف عـمـا فــعـله صــدام حـيــنـمـا
اسـتولـى على مـباني تـراثيـة لتـكون له
فـقط ويحرم الشعب منها ويسلبها من

اصحابها. 
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ـكن اسـتـبـدال خـطـأ بـخـطـأ اكـبر فال 
وهـو نـهب احملتـويـات واستـخـدام تلك
الـقـصـور مـقرات لـلـجـيش او األحزاب.
الـسائق الـذي نقـلنا من مـطار الـبصرة
إلى الـفندق استغرب حـينما عرف اننا
ــتــحف في الــقــصـور نــرغب بــزيــارة ا
الـرئاسية وعـرض علينا أن يـنقلنا النه
كان اما يـعرف مسؤول من احلشـد با
اخي د. حميد وهو في جامعة البصرة
كــان يــنـــوي إيــقــاف ســيــارته بــعــيــدا
والـذهاب لـلسـؤال فيـما اذا يـسمح لـنا
بـالـدخـول لـكن كل شيءكـان طـبـيـعـيا.
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يـبـدو ان االمثـال الـشـعـبيـة الـتي كـان يـرددها ويـسـتـذكـرها اهـل العـراق عـمـوما
والبغـداديون خصوصا بدات تطـفو على الساحة عندمـا يتداولها كبار السن في
قـاهي واالسواق واجللسات اخلـاصة والعامة لـيتاثر بها الـشباب ويرددها في ا
كل مــنـاسـبــة  واالمـثــال الـتي الحــصـر لـهــا كـثــيـرة وهي تــنـطــبق عـلى واقــعـنـا
االجـتمـاعي الـيوم وخـاصة بـعـد سقـوط النـظـام السـابق  فقـيلـت امثـال انطـبقت
ثل الـشعـبي كوم حـجار وال بشـكل مالصق للـواقع الـذي نعـيشه الـيوم  وبـدا ا
واطن الـذي يـبـحث عن تلك هـاجلـار يـطفـو ويـتصـدر االحـاديث الـتي يتـداولـهـا ا
ـواطن هـمـوم ومـشـاكل االمـثـال بـعـد كل ازمـة سـيـاسـيــة او اقـتـصـاديـة حتـمل ا
تضـاعف ماهو عـليه  وبـعد ازمـات كبـيرة تتـصدرهـا ازمة االمـطار الـتي شملت
العـراق ودول اجلوار والـتي اغـرقت مدنـها وهـددت سـدودها بـاالنهـيار وهـجرت
االف العـوائل من مدنـهـا واتعـبت اقتـصادهـا وكـشفت حـاالت الفـساد من خالل
واطن العـراقي يقـلق من موجة االمـطار التي كشف ضـعف البنى الـتحـتية بـدا ا
ـغلـقة ـياه ا رات ا عمت اجلـارت ايـران وتركـيا الـلتـ بداتـا بفـتح سدودهـا و
على الـعراق لتجرف اليـابس واالخضر معهـا وتهدد االف الكيلـومترات الزراعية
باالنـهيار التام بعدما كان العراق يعاني من جفاف تام وراحت اجلارت تساوم
اء واغالق سدودها لـتجف تلك االراضي الزراعية العـراق على تزويد العـراق با
ياه قـادمه المحال لتـاتي معجـزة الرب وحكمـته ورحمته والتي وتعـلن ان حرب ا
ــمـرات الـتي اغــلـقـتــهـا عـلى االراضي اغـرقت وامالت ســدود الـبـلـديـن وتـفـتح ا
زارع العـراقية لتنتعش من جـديد رغم دمارها لكنهـا افرحت الناس وخاصة ا

يـاه لكـنهم اعـتبروهـا رحمـة ونعـمة من الرب  رغم مااصـابهم من اضـرار تلك ا
نـعم الـسيـول الـتي جـرفت معـهـا ايضـا ماليـ االلـغام الـتي كـانت تسـتـخدم في
حرب الـثمانيـنيات  وهـكذا راح العـراق يعاني من تـلك السيـول التي ايضا راح
واطنـ من البلدين  وبـعد سيـول ايران تعلن تـركيا امتالء ضحيـتها عـشرات ا
سـدودها الـتي تـنـذر بـاالنهـيـار ويـقـينـا ان انـهـيـارها سـيـؤثـر سلـبـا عـلى الـعراق
وبـالـتـالي جند ان الـعـراق يـستـقـبل مـياه االمـطـار عبـر االراضي اجلـارتـ ليس
ـنـطـقــة لـتـمـتال بـارادتـهـا بل بــارادة الـرب الـذي سـخــر االمـطـار عـلـى اراضي ا
السـدود واالنـهر واالراضي الـقـاحـلة الـتي كـانت تعـاني من اجلـفـاف  نعم رغم
ـياه لـكنـهـا وحسب الـعراقـيـ انهـا نعـمه افضـل من جفـاف اراضيـها مـخاطـر ا
الزراعـية  وراحت مـجامـيع الطـابور اخلامـس تعمل عـلى بث الرعـب والهلع في
ـوصل وتـهـديـد غـرق احملـافـظـات وبـغداد لـكن نـفـوس الـعـراقيـ بـانـهـيـار سـد ا
ـسـؤولـ يــؤكـدون صالحـيـة الـســد والـسـدود االخـرى  نـعـم ان تـلك الـظـاهـر ا
الربانـية راحت تمهد لـظهور االحاديث اجلانبـية للمواطن العـراقي ومنها االمثال

الشـعبـية وتـتصـدرها مـثل كوم حـجار وال هـاجلار ويـقيـنا ان
ثـل واضح من عنوانه خاصة ان احاديث نبوية تشيرالى ا
اهــمــيـة اجلــار وتــؤكــد ان اجلــار قــبل الــدار وقــدرنـا ان
ـصالـح الشـخـصـيـة قـبل ان يـفـكر جـيـرانـنـا يـبـحث عن ا
ــواطــــــن يــعـــيــد مــثـل كــوم حــجــار بــاجلـــار مــاجــعـل ا

والهاجلار.

ـقـامـة عـند األسالك أتـابع بـوجل وقـلق هـذه التـظـاهـرات وجتـمعـات االحـتـجاج ا
منـذ انـطالقـهـا في يوم الـفـاصلـة بـ قـطاع غـزة والـكـيـان الصـهـيـوني الـشائـكـة
واجـلت اجلــمــعـة 30/ آذار/ مــارس/ 2018 وكـنـت انـاجـي ذاتي بــلـيـت ولـعـل
بل لـكـنـهـا مـاخبـت وال توقـفت ويالـيـتـهـا تـتـوقف فـلـعـلـهـا تـخـبـو الـكـتـابـة في ذلك
الذي يـضفيه بـسبب هذا الـشحن العـاطفي والسـياسي ازدادت لهـيبا واسـتعارا

عليها السياسيون في غزة.
وقــطـع بــعض األسالك الـــشــائــكــة حــتى حتـــولت إلى إطالق بـــالــونــات حـــارقــة
لــلـتـغـطـيـة عـلى ـة واحـراق اإلطـارات الـقـد والـوصـول إلى مـواقع جـنــود الـعـدو
ولـيكون دخانها سترا لهم من الرصاص توغالت بـعض الفتية نحو مواقع العدو
لـوث بـالـدخـان أسـوأ األثر في صـدور هـؤالء الـفـتـية وسـيـتـرك الـهـواء ا ـنـهمـر ا

الذين اخذتهم احلماسة وشبوب العاطفة واالندفاع. 
ـدمـر لــطـاقـات هــؤالء الـشـبـاب خــوفي مـتـات من نــتـائج هـذا الــنـزف الـبــشـري ا
التي ـستـقـبل في حـ يـقـبع الـشـيـوخ من أصـحـاب الـلحـى من جـيل ا والـفـتـيـة
ومرت حـضر أحـدهم بصـورة استعـراضية ابتلـينـا بعقـليـاتها في أمـاكن بعـيدة
ثـم عـاد أدراجه سـراعـا اليلـوي عـلى شـيىء! يـحـيط بـه مااليـحـصى مـن حراس
يـتـنـاسب في شـيىء مـع ما ـدمـر لـطـاقات الـشـبـاب أتـسـاءل تـرى أهـذا الـنـزف ا

تتمخض عنه هذه االحتجاجات والتظاهرات? 
ال بل إن هذا يسـعد الكيـان الصهيوني جتـيب أن ال شيىء العـقل ووقائع احلياة
ـؤديـة إلى كي يـحــطم طـاقـات الــشـبـاب بـالــقـتل واجلـروح الــبـلـيــغـة ا الــغـاصب
واضع ومـا يتركه الـعوق من ظالل نـفسيـة قاتمـة على حيـاته اجلسدي  العـوق
الظرف الصـعب على الصعد كـلها التي يـحياها أهلـنا الغزاويون في احلسـبان

والنقص الهائل في اإلمكانات الطبية والعالجية. 
كـفانا عواطف ـهم للمـحرقة وكفـانا تقد كفانـا تقد شبـابنا لـقمة سـائغة للـعدو
وكفانا وتشنـجات أضاعت عـلى وطننـا العربي فـرصا للـتقدم والـنمو والـتحضـر

حرقا للمراحل التي احرقتنا وصيرتنا هباء ويبابا. 
ولنـسـتـمع إلى صوت اوقفـوا هـذا النـزف الـبـشري الـشـبـابي ويـا سـياسـيـو غـزة
وصحتهم النفسية فـنحن بحاجة إلى طاقات الشباب وعقولهم وسواعدهم العقل

فــلـقــد عـانـيــنـا نــحن الـعــراقـيـون حــروبـا عــابـثـة واجلــسـديـة
وكان رأي من بيـدهم احلل والربط حولـتنـا ركامـا وعبـثيـة
الجئ واســكـــــــــنــوا ا وقــتــذاك: اذهـــــــــبــوا فــقــاتـــلــوا
والـشـقـوق األرضـيـة إنـنـا هـنـأ قـاعـــــــدون ومـسـتـمـتـعون

بلذات احلياة!

لـالخــطـــاء مـــســـتــقـــبال مـن اجل االرتـــقــاء
ستوى اداء دوائر وتشكيالت الوزارة.
ـــيــاه ونـــاشــد رئـــيس جلـــنــة الـــزراعــة وا
ـانـيـة الـنـائب عـبـود وحـيـد واألهـوار الـبـر
الـعـيـساوي  رئـيس مـجـلس الـوزراء عادل
هدي واللجنـة االقتصادية الوزارية عـبد ا
اصدار قرار باإليعاز لشراء التمور من قبل
وزارة الـــتـــجــارة ودعـم اســعـــارهـــا. وقــال
الـعـيسـاوي في بـيان تـلقـته (الـزمان) امس
ان (الــتـمــور ثـروة وطـنــيـة شــكـلت نــسـبـة
مـــهــمــة من ايـــرادات الــدولــة ومـــحــصــول
سـتـراتـيجي يـعـتمـد عـلـيه العـراق والـعرب
ودوّل الـعالم ومـن الضروري ان تـخصص
مكنة لـدعم هذا احملصول اسوة االمـوال ا
دة - 2010 بـالسنـوات السابقـة وخاصة ا
2014 التي  خاللها تخصيص اموال

لـدعم اصـحـاب الثـروة احلـيوانـيـة). وتابع
ان (الـتـمـور حـالـيـا مكـدسـة ومـتـروكـة لدى
الـفـالحـ واصـحـاب الـبـسـاتـ  واتـخـاذ
مـثل هكذا اجـراء يدعمـا وينعـش اإلقتصاد
في هــذه الــثـروة الــغـذائــيـة ويــنـمي زراعه
الـــنــخـــيل  الـــتي تـــمـــثل هـــويــة الـــعــراق
الــزراعـيـة)  واشـار الـعـيـسـاوي الى (ورود
ــنـاشــدات الـتي الــعـديــد من الـشــكـاوى وا
وصــلـت لــلــجــنــة مـن الــفالحــ من خال ل
اجــتــمــاعــاتـــهم ومــؤتــمــراتــهم في عــمــوم
احملــافـظـات وهــنـا البـد من مــسـؤولـيــتـنـا
إيــصـال مــعـانــاتـهم الى رئــيس احلــكـومـة
والــــوزارات اخملــــتــــصــــة). كــــمــــا نــــاشـــد
الــعــيــســاوي (وزارة الــزراعــة الى تــوفــيـر
اعالف لـلـثروة احلـيوانـيـة التي تـعاني من

االهمال).

بيدات لتوزيعها l¹“uð∫ موظفو الزراعة يرمون اكياس ا

إياس الساموك

مع قحطان العبيد مدير متحف البصرة احلضاري


