
احد  يف  اقوال  لنا  كانت  بغدادية  تراثيات  �سل�سلة  يف 
الدفرتي  عائلة  عن  البغدادية  الثقافية  املجال�س 
التي  الوحيدة  البغدادية  العائلة  باإعتبارها  البغدادية 
بغداد  العا�سمة  امني  من�سب  ابنائها  من  اربعة  توىل 
 ١٨٦٨ �سنة  بغداد  يف  بلدية  دائرة  اول  تاأ�سي�س  بعد 
هذه  يف  الدفرتي  اأفندي  ابراهيم  املن�سب  توىل  حيث 
هذا  كان  حيث   اجلديدة  بغداد  بلدية   رئا�سة  ال�سنة 
املن�سب هو من�سب امني بغداد اذ حتول من�سب رئي�س 
بلدية بغداد اىل من�سب امني العا�سمة وبعدها حتول 
اىل من�سب امني بغداد ويف �سنة ١٨٧٧ توىل احد ابناء 
رئي�س  من�سب  الدفرتي  ا�سماعيل  وهو  العائلة  هذه 
الق�سم االول لبلدية بغداد ويف �سنة ١٩١٩ توىل فوؤاد 
الدفرتي  من�سب مت�رصف بغداد ورئي�س بلديتها وهو 
ال�سخ�سية الثالثة ممن يتوىل هذا املن�سب وال�سخ�سية 
وبعد  البغدادية  العائلة  هذه  يف  واالخرية  الرابعة 
العا�سمة  امني  اىل  بلدية  رئي�س  من  الت�سمية  تغيري 
بعد  �سنة ١٩٣١  الدفرتي  حيث تواله حممود �سبحي 
والذي  ل�سنة١٩٣١  رقم)٨٢(  البلديات  قانون  �سدور 
حيث   ١٨٧٧ ل�سنة  العثماين  الواليات  قانون  الغى 
امني  با�سم  بغداد  بلدية  رئي�س  اجلديد  القانون  �سمى 
يحدد  كان  ال�سابق  القانون  ان  والعجيب  العا�سمة 
البلدية   رئي�س  من�سب  اىل  للو�سول  كم�سلك  االنتخاب 
لهذا  احلكومة  تعيني  اعتماد  مت  ولكن  بغداد  امني  اي 
املن�سب ولي�س انتخابه وا�ستمر ذلك حتى هذه ال�سنه 

 ٢٠١٧
كتبته  ما  البغدادية  الرقيب  جريدة  يف  نقراأ  فمثال 
قبل اكرث من قرن مايلي ) لزوم انتخاب من يعلمون 
وعائلة  البلدية(  مبهمات  للقيام  والهمة  الكفاءة  فيه 
الدفرت  وظيفة  ا�سا�س  على  تقوم  البغدادية   الدفرتي 
التا�سع  بالقرن  العثمانية  الدولة  ا�ستحدثتها  التي  دار 
الدفرتدار  يعترب  حيث  بغداد  فيها  مبا  لوالياتها  ع�رص 
الذي  بغداد  يف  االداري  اجلهاز  يف  الثالثة  ال�سخ�سية 
يبداأ بالپا�سا الوايل ثم  الكهية اللفظ الرتكي والكتخدا 
الدفرت  ثم  الوايل  معاون  من�سب  وهو  الفار�سي  اللفظ 
عن  امل�سوؤول  بغداد  يف  مايل  موظف  امري  وهو  دار 
خزينتها ووارداتها ونفقاتها وا�ستحدث من�سب الدفرت 
دار يف بغداد �سنة ١٨٣٢ زمن الوايل علي ر�سا پا�سا 
وقد ا�ستهر من عائلة الدفرتي حممود �سبحي الدفرتي 
العا�سمة  امني   من�سب  اىل  باال�سافه  ا�سغل  الذي 
للدورة  امللكي  العهد  يف  النواب  جمل�س  ع�سو  من�سب 
االوىل والثانية وع�سوية جمل�س االعيان ووزير للعدل 
مرتني ووزيرللمالية  واخلارجية ب�سبب اجادته اللغتني 
عالقة  حت�سني  على  يعمل  بحيث  والرتكية  الفار�سية 
وقتها  الوزراء  رئي�س  يرى   كما  الدولتني  مع  العراق 

بغدادي  ثقايف  جمل�س  وللعائلة  ال�سعيد  پا�سا  نوري 
م�سهور تختلف اليه رجاالت الدولة واهل العلم واالدب 
واالقت�سادية  واللغوية  التاريخية  امل�ساكل  وحتل 
وال�سيا�سية وتلطف جوه املداعبات والنكات ولطائف 
الدفرتي  ممتاز  الدفرت  العائلة  هذه  رجاالت  ومن 

ت�سم  مكتبة  الدفرتي  والآل  الدفرتي  ممتاز  و�سبيح 
مكتبة  الدفرتي  وملحمود  واملخطوطات  الكتب  نوادر 
عظيمة ت�سم نوادر الكتب الفل�سفية والتاريخية و�سائر 
العلوم العقلية والنقلية وكتب االدب الفار�سي والرتكي 
وال غرو يف ذلك اذ ان حممود الدفرتي اول طالب يف 

كلية احلقوق وتخرج  االول على الكلية وعني بعد ذلك 
عميدا لهذه الكلية لكنه اعتذر عن هذا املن�سب وعني 
مديرا عاما للت�سجيل العقاري ويبقى جمل�سه الثقايف 
واملعرفة  للثقافة  عنوانا  ال�سهري  ولي�س  اال�سبوعي 

والعلم والفن من بني املجال�س البغدادية .

 ٢٠/٧/٢٠١٧ قرر الربملان ت�رصيع قانون جمل�س 
الد�ستور  من   )١٠١( املادة  الأحكام  تطبيقا  الدولة 
وح�سنا فعل الربملان بذلك  لكن الذي يوؤاخذ  عليه 
حماكم  ربط  اجلديد  القانون  يف  قرر  الربملان  ان 
قرر  عندما  اجلمهورية  برئا�سة  االداري  الق�ساء 
يف املادة االوىل من هذا القانون  اإعتبار املحاكم 
املادة  وقرر يف  الدولة  ت�سكيالت جمل�س  من  جزءا 
اىل  الدولة  مبجل�س  املرتبطة  املحاكم  نقل  الرابعة 
جمل�س  وربط  الدولة  جمل�س  وهو  اجلديد  املجل�س 
املحاكم  ان  يعني  وهذا  اجلمهورية  برئي�س  الدولة 
االدارية ترتبط برئي�س اجلمهورية طاملا انها جزء 
برئي�س  يرتبط  الذي  اجلديد  املجل�س  ت�سكيالت  من 
التي  الثالثة  املحاكم  ان  يعني  وذلك  اجلمهورية 
وجمل�س  ال�سابق  الدولة  �سورى  مبجل�س  ترتبط 
العليا  االدارية  املحكمة  وهي  احلايل    الدولة 
وحمكمة الق�ساء االداري وحمكمة ق�ساء املوظفني 
برئي�س  الرتباطها  التنفيذية  ال�سلطة  حماكم  من 

الق�سائية  ال�سلطة  حماكم  من  ولي�س  اجلمهورية 
حددها  التي  املحاكم  لي�ست  هي  اخرى   وبعبارة 
الد�ستور  حددها  التي  بال�سلطة  ترتبط  وال  الد�ستور 
الق�سائية  ال�سلطة  وهي  املحاكم  جلميع  كمرجع 
التنفيذية  بال�سلطة  الثالث  املحاكم  هذه  ربط  وان 
 )٤٧( املادة  احكام  يخالف  اجلمهورية  وبرئي�س 
من الد�ستور التي حددت ال�سلطات وهي الت�رصيعية 
على  اخت�سا�سها  متار�س  والق�سائية  والتنفيذية 
املحاكم  فربط  ال�سلطات  بني  الف�سل  مبداأ  ا�سا�س 
بني  الف�سل  مبداأ  يخالف  التنفيذية  بال�سلطة 
مما  ق�سائي  اخت�سا�سها  املحاكم  الن  ال�سلطات 
ال�سلطة  ولي�س  الق�سائية  بال�سلطة  ربطها  يوجب 
من  اوال  الفقرة  االرتباط  هذا  ويخالف  التنفيذية 
الق�ساء  ان  قررت  التي  الد�ستور  من   )١٩( املادة 
التنفيذية  بال�سلطة  ارتباطه  م�ستقل مما يعني عدم 
التي  الد�ستور  من   )٧٣( املادة  احكام  وتخالف 
اجلمهورية  رئي�س  واخت�سا�سات  �سلطات  حددت 
ولي�س من بينها  اعتباره املرجع  للق�ساء االداري 
 )١٠١( املادة  اي�سا  ويخالف  الثالث  وللمحاكم 

واال�سا�س  الدولة  جمل�س  نظمت  التي  الد�ستور  من 
الد�ستوري للمجل�س حيث وردت يف الفرع الثالث من 
الق�سائية  ال�سلطة  الذي كان عنوانه  الثالث  الف�سل 
اي ان الد�ستور بتحديده هذا املكان ملجل�س الدولة 
فيها  مبا  الق�سائية  ال�سلطة  من  جزءا  اعتربه  فاأنه 
املحاكم الثالث كما ان ربط املحاكم هذه برئا�سة 
 )٩١ و   ٩٠( املواد  احكام  يخالف  اجلمهورية 
ادارة  يتوىل  االعلى  الق�ساء  جمل�س  ان  قررت  التي 
وهذه  الق�ساء  على  واال�رصاف  الق�سائية  ال�سوؤون 
يجب  الذي  الق�ساء  م�سطلح  حتت  تدخل  املحاكم 
اجلمهورية   رئا�سة  ولي�س  الق�ساء  جمل�س  يتبع  ان 
الق�سائية  لل�سلطة  الثالث  املحاكم  تبعية  وعدم 
وجمل�س الق�ساء االعلى  يجعلها تدخل حتت املنع 
الوارد يف املادة )٩٥( اخلا�سة باملحاكم اخلا�سة 
واال�ستثنائية لذلك فاأن عدم الد�ستورية وا�سحة يف 
الربملان على  وافق  نعلم كيف  اجلديد وال  القانون 
طاملا  الرئا�سة  اىل  الوزارة  من  حماكم  ثالثة  نقل 
انهما من ال�سلطة التنفيذية ونرجو ان ال يف�رص هذا 

الت�سويب الد�ستوري تف�سريا اخر.

 �ساعر وروائي ومرتجم عراقي ولد يف كركوك يف العراق 
االإنكليزية  اللغة  يف  بكلوريو�س  على  ح�سل   .1940 عام 
من جامعة بغداد عام 1966 ثم �سافر اإىل اأملانيا ليح�سل 
)امل�ساكل  حول  اليبتزغ  جامعة  من  الدكتوراه  على 
موؤ�س�سي  من  يعترب  العربي(.  الثقافة  لتطوير  الرئي�سية 
"جماعة كركوك" التي ت�سم �رصكون بول�س و جان دمو 
و موؤيد الراوي و �سالح فائق والتي اهتمت بق�سيدة النرث.

للروائي  الدينا�سورات"  فخامة  "�ساحب  رواية  ترجم 
دار  عن  الرتجمة  و�سدرت  كاردوزو  خو�سيه  الربتغايل 

املدى يف دم�سق يف 1994. 1
من دواوينه ال�سعرية:

.1974 اأيها البحر" عام  اأيتها املوجة، �سالمًا  "�سالمًا 
"االأ�سفار" 1976

"�ساعداً حتى الينبوع" 1993
من رواياته:

�سدرت  التي  العجيبة"  العزاوي  فا�سل  "خملوقات  رواية 
�سنة 1969 ثم اأعيد ن�رصها عن دار اجلمل عام 2002. 2

ْت  َ رواية "القلعة اخلام�سة" التي �سدرت عام 1969 ثم ُن�رصرِ
عن من�سورات اجلمل عام 2002 ومت حتويلها اإىل فيلم. 3

رواية االأ�سالف.
والتي   1992 عام  �سدرت  التي  املالئكة"  "اآخر  رواية 

ترجمت اإىل اللغة االإنكليزية 

عائلة الدفتري..كيف تولى أربعة من أبنائها منصب أمين العاصمة؟
بغداد ــ خاص

بغداد ــ طارق حرب

انتهت املعارك يف املو�صل ومت حتريرها من دن�ش الدواع�ش 
 ، الكثري  منهم  يتبقى  ومل  العراق  عموم  االفراح  وعمت 
الوطن يف حاجة ما�صة اىل ان ي�صرتد عافيته ومي�صي نحو 
م�صتقبل ميكن لل�صعب العراقي ان يعي�ش بال�صكل الذي يليق 

به .
ال�صعب العراقي الذي قدم القوافل من ال�صهداء من اجل هذا 
احلكومة  دور  وجاء   ، واجبات  من  عليه  ما  وادى  الوطن 
واالمان  باالمن  لي�صعر  حقوقه  ال�صعب  ياخذ  الن  العراقية 
واحلرية وامل�صاواة وان ال يتم اهماله بحجج واهية وغري 

واقعية .
تكتمل  ان  الميكن  حتققت  التي  االخرية  االنت�صارات  ان 
اجل  من  عاناه  ما  عانى  الذي  لل�صعب  احلقوق  باعطاء  اال 
فهو  احلقيقي  االنت�صار  اما   ، وامل�صاواة  والعدل  احلرية 

ر�صى ال�صعب من احلكومة ولي�ش العك�ش .
فال�صعب العراقي قدم ما عليه بل واكرث من اجل احلفاظ على 
اللذين  وال�صهداء  الثكاىل  االمهات   ، اليتامى   ، الوطن  هذا 
االبت�صامة  لرتجعوا  دوركم  جاء  واالن   ، بحياتهم  �صحوا 

والفرحة بالن�صر الكبري .
الفا�صدين  على  بالق�صاء  ينتظره  الذي  الكبري  الن�صر 
ال�صعب  بدم  اياديهم  وامللطخة  واالنتهازيني  وال�صارقني 
من  امللثمني  والدواع�ش  واملخربني  واملرت�صني   ، العراقي 
العراقيني اخلونة من �صيوخ و�صيا�صيني ومواطنني عاديني 

.
نقاط عدة اطرحها عليكم علها ت�صلكم وتفكر قلياًل للحفاظ 

على هذا الوطن اجلريح .
اواًل : يجب ان يقدم اي حزب عراقي م�صادر متويله .

ثانيًا : الرثوات الطائلة التي لدى هوؤالء ال�صيا�صيني من اين 
اتت ، قانون من اين لك هذا ؟

ان  الميكن  حزبكم  من  وال�صارق  الفا�صد  يكون  اأن   : ثالثا 
ان يحا�صب واال �صتكون �صريكًا  الطرف عنه ويجب  تغ�ش 

علنيًا معه .
رابعًا : متويل الف�صائيات العراقية الناطقة باأ�صم االحزاب 

وال�صخ�صيات ال�صيا�صية من اين اتت ؟
بكافة  والعراقيني  للعراق  ي�صيء  من  كل  معاقبة   : خام�صًا 

اطيافهم ومذاهبهم وقومياتهم .
�صاد�صًا : يجب ان يكون القانون �صارمًا وهو الذي يعمل به 

ال القوانني الع�صائرية ال�صائدة االن يف العراق .
اللذين  العراقيني  ال�صيا�صيني  جميع  حماكمة   : �صابعًا 

�صرحوا علنًا بال�صرقات املليونية .
الفيلي  الكوردي  للمكون  الكاملة  احلقوق  اعطاء   : ثامنًا 

وعدم املماطلة بتنفيذ القرارات ال�صابقة .
كورد�صتان  اقليم  حكومة  مع  العالقة  امل�صائل  حل   : تا�صعًا 
بني  التوتر  تزيد  التي  الت�صريحات  عن  واالبتعاد  العراق 
اىل  للو�صول   140 املادة  تطبيق  على  والعمل  الطرفني 

احللول املر�صية جلميع االطراف .
تدمج  وان  غري  ال  واحد  جي�ش  للعراق  يكون  ان   : عا�صرًا 
جميع الف�صائل والت�صكيالت االخرى اليه مع احلفاظ على 
على  للحفاظ  �صوية  والعمل  الع�صكرية  ورتبهم  حقوقهم 

العراق .
وقت  باأ�صرع  للبالد  التحتية  بالبنى  التفكري  ذلك  كل  وقبل 

ممكن .
للوطن  اخلري  يريد  عراقي  مواطن  ب�صفتي  عليكم  اطرحها 
وال�صعب وقد التعجبكم وتعتربها �صعبة يف الوقت الراهن 
بالرغم من انه هنالك الكثري من امل�صائل التي ميكن ان تطرح 

ويتم حلها يف امل�صتقبل .
واخريًا اقولها لكم ب�صفتكم مواطن عراقي ورئي�ش ملجل�ش 
م�صلحة  الأن  التدوم  ال�صيا�صة  يف  ال�صداقات  ان   ، الوزراء 
 ، وامل�صالح  بالظروف  مرهونة  الداعمون  اال�صدقاء 
، والتن�صى من �صبقكم يف  لل�صعب اف�صل بكثري  فاختياركم 

هذا الكر�صي امللعون .

مبدعون
من العراق

اقتراح قانون جديد يربط المحاكم اإلدارية برئاسة الجمهورية يخالف الدستور

فاضل العزاوي

إلى المواطن حيدر 
العبادي

بقلم -جالل باقر

أقالم حرة

فراحو  االدوات  ومعها  االرهاب  م�سادر  تنوعت 
وال�سواعق  بالكوامت  ج�سدية  ت�سفيات  ينفذون 
والعبوات الال�سقة واي�سا مبا يدخل العراق من حليب 
فا�سد ودجاج م�سموم ومعلبات منتهية باال�سافة اىل 
الذي ميثل خطرا كبريا على حياة  اال�سمنت املغ�سو�س 
االن�سان العراقي ملا ميثل من انهيار لالبنية واجل�سور 
والبنى العمرانية التي �سته�سم جماجم وتقطع روؤو�س 
وتفتت اال�سالع عندما تتهاوى االبنية كبرية كانت ام 

�سغرية
منافذ  ويف  جلان  فيها  و�سعت  قد  احلدود  معابر 
الكثري  وعربو  ارت�سو  انفار  خ�س�س  بالتحديد  الب�رصة 
من اال�سمنت املغ�سو�س وعندما علم مدير معمل ا�سمنت 
علنا  يهددونه  فراحو  با�ستبدالهم  امرا  ا�سدر  ق�رص  ام 
ورمو اوراق لفت بالر�سا�س تطلب منه الغاء االمر اال 
والقي  االمنية  للجهات  �سكوى  وقدم  ا�رص  الرجل  ان 
من  مزيد  نحتاج  ولكن  ا�ستبدالهم  ومت  عليهم  القب�س 

العيون يف هذا اجلانب 
�سحنة  اال�رصاف  ال�سباط  احد  ارجع  عندما  وهكذا 
ياأبه  مل  الدولة  يف  كبري  مل�سوؤول  عائدة  فا�سدة  اغذية 
من  العراق  فانقذ  العالين  وال�سيخ  الفالين  ال�سيد  باأ�سم 
م�ساهمة  بل  العراقيني  بيد  لالبرياء  االرهاب  و�سول 
باالرهاب  املتاجرة  النف�سهم  ر�سو  ممن  امل�سوؤوليني 

وهم يف قلب الدولة
النوعية  وال�سيطرة  للتقيي�س  املركزي  اجلهاز  وك�سَف 
منا�سئ  من  امل�ستورد  ال�سمنت  من  انواع  وجود  عن 
القيا�سية  للموا�سفات  مطابقة  غري  وكويتية  ايرانية 

دخلت من منافذ اقليم كرد�ستان.
مادة  من  انواع  تداول  اكت�سف  اجلهاز  م�سدر  وقال   
االإ�سمنت امل�ستورد غري املطابق للموا�سفات القيا�سية 
يف عموم العا�سمة واملحافظات، مبينا ان هذه املواد 
االن�سائية اثبتت انها مغ�سو�سة وفا�سدة املحتوى وغري 
مطابقة للموا�سفات القيا�سية وال�رصوط القانونية يتم 

تداولها يف اال�سواق املحلية بكرثة وا�سحة.
 وا�ساف امل�سدر ان هذه املواد تدخل عرب منافذ اقليم 
كرد�ستان و�سط عدم وجود رقابة وا�سحة على ادخال 

املواد امل�ستوردة الفا�سدة.
من  االنواع  لهذه  فح�سه  عند  اجلهاز  ان  اىل  ولفت   
اال�سمنت وجد انها انواع عادية ال مقاومة كما مثبت 
ثالثي  الومينات  فح�س  ف�سل  مع  اال�سمنت  كي�س  يف 
ف�سل  كذلك  اال�سمنت  قوة  عن  امل�سوؤولة  الكال�سيوم 

فح�س الفقدان باحلرق واملواد غري القابلة للذوبان.
للموا�سفات  املطابقة  غري  االنواع  ان  امل�سدر  واكد   
ال�سوري و�سمنت كنكان  ال�سعفة واحل�سكة  هي: عالمة 
وو�ساحان و�سهركرد االيراين والكويتي املنا�سئ كذلك 

�سمنت ايالم العادي ودورود االيراين املن�ساأ اي�سا.

اإلسمنت المغشوش مشكلة 
بحاجة إلى حل

المواطن و المسؤول
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