
 
التعديالت  اليوم بع�ض  االعالم �صباح  و�صائل   ن�رشت 
التي اقرتحتها احلكومة لقانون املحافظات رغم تعديل 
هذا القانون رقم )٢١( مرتني  منذ �صدوره �صنة ٢٠٠٨ .
يف  �صفحته  على  حرب  طارق  القانوين  وقال 
حيث  اخلالفية  القوانني  من  القانون  في�صبوك،"هذا 
ت�صمن احكام و�صلطات و�صالحيات اكرث مما هو مقرر 
املادة  حددته  الذي  بال�صكل  الالمركزية  االنظمة  يف 
)١٢٢( من الد�صتور والتي قررت منح املحافظات غري 
االدارية  الالمركزية  مبداأ  اعتماد  اقليم  يف  املنتظمة 
تقدمي  هو  واجبها  اي  فقط  ومالية  ادارية  و�صالحيات 
اخلدمات من م�صت�صفى وجامعة وج�رش وماء وكهرباء 

ومتنزه وتعبيد الطرق و�صوى ذلك من اخلدمات.
الد�صتور  احكام  عن  ابتعد  القانون  هذا  ،"لكن  واأ�صاف 
ان  حني  يف  مثال  امنية  جلنة  للمحافظة  جعل  عندما 
االحتادية  احلكومة  اخت�صا�ض  من  االأمنية  امل�صائل 
حتى يف النظام الفدرايل ولي�ض نظام االدارة الالمركزية 
الذي قرره الد�صتور وهكذا ابتعدت املحافظات عن تقدمي 
اخلدمات للمواطن وان�صغلت باالمور االمنية ففي حتى 
الواليات  ولي�ض  وا�صنطن  اخت�صا�ض  من  االمن  امريكا 
اقل  كالفورنيا  ان �صالحيات حاكم  يعني  وهذا  الدول 
ان  اىل  ."واأ�صار  العراق  يف  حمافظ  اي  �صالحيات  من 
ال�صيا�صية على  ان�صغلت بالق�صايا  جمال�ض املحافظات 
الرغم من عدم اخت�صا�صها بها د�صتوريا الأنها جمال�ض 
ال�صيا�صية  االمور  كون  �صيا�صية  جمال�ض  ولي�ض  ادارة 
تدخل يف اخت�صا�ض الربملان االحتادي واملثل الكبري 
االقليم  علم  ورفع  كركوك  حمافظة  جمل�ض  واالخري 

وجمل�ض حمافظة بابل ونازحي جرف الن�رش.
البد  كثري  وغريه  تقدم  ما  كل  ،"من  حرب  وتابع 
قانون  منحها  التي  بال�صالحيات  النظر  اعادة  من 
ل�صنة   )٢١( رقم  اقليم  يف  املنتظمة  غري  املحافظات 
٢٠٠٨ وخا�صة ال�صالحيات التي مت نقلها من احلكومة 
اية  حتقق  لعدم  املحافظات  حكومات  اىل  االحتادية 
ا�صتفادة للمواطن منها وخا�صة نقل بع�ض املديريات 
تقدمي  ا�صطراب  عليه  ترتب  نقلها  ان  بحيث  املهمة 
جميع  ويف  مثال  وال�صحة  الرتبية  كمديرية  اخلدمات 
ار�صلها  التي  باملقرتحات  االخذ  من  بد  ال  االحوال 
قانون  يف  الدخالها  الربملان  اىل  الوزراء  جمل�ض 
م�صرياً   ، القانون  هذا  تعديل  يف  او  اجلديد  املحافظات 
ان  النواحي وان كنا نعتقد  الغاء جمال�ض  ان منها  اىل 
احلاجة  لعدم  اي�صا  االق�صية  جمال�ض  الغاء  اال�صوب 
البرتودوالر  ن�صبة  وتقليل  بالنفقات  ولالقت�صاد  اليها 
دوالرات  خم�صة  من  حتويلها  او  للمحافظة  املخ�ص�ض 
عن كل برميل وجعلها خم�صة من املائة وارتباط املدير 

االحتادية  احلكومة  موازنة  من  راتبه  يتقا�صى  الذي 
عدد  وتقلي�ض  باملحافظة  ولي�ض  االحتادية  باحلكومة 
يف  حاليا  موجود  هو  عما  املحافظة  جمال�ض  اع�صاء 

بدال  ع�صوا  ع�رشين  فيها  العدد  يكون  كبغداد  حمافظة 
الطائفية  املحا�ص�صة  والغاء  ال�صتني ع�صوا حاليا  من 
ين�ض  مل  طاملا  للطوائف  ح�صة  منح  بعدم  احلالية 

اإعتماد  الربملان  من  نتمنى  قائاًل،  ذلك  على  الد�صتور 
التعديالت احلكومية ي�صاف اليها تعديالت اخرى منها 

ما ا�صلفناها .

حما�رشة  لنا  كانت  بغدادي  تراث  �صل�صلة  يف   
دولة  من  وهو  البو�صناق"  پا�صا  "احمد  الوايل  عن 
البو�صنة والهر�صك احلالية والتي كانت جزًء من دولة 
يوغو�صالفيا ال�صابقة ذلك ان البو�صنة الدولة الوحيدة 
العثماين اال�صالمي على  الفتح  اول  ا�صلم اهلها  التي 
جميع  من  م�صيحية  بدول  حماطة  انها  من  الرغم 
اجلهات والبحر والعجيب انها م�صلمة على الرغم من 
امل�صلمة  تركيا  البو�صنة عن  التي تف�صل  اليونان  ان 
بقيت على دينها امل�صيحي والوايل احمد پا�صا يلقب 
حرف  ا�صتبدال  مت  اذ  البو�صنة  اي  البو�صناق  بلقب 
ال�صني الوارد يف البو�صنة حتول اىل حرف �صني الوارد 
يف البو�صناق وقد توىل ال�صلطة يف بغداد عام ١٠٩٨ 
يف  اي  هج   ١٠٩٩ عام  لبغداد  حكمه  وانتهى  هج 
با�صا  كان  حيث   ١٦٨٧ �صنة  وانتهى   ١٦٨٦ ال�صنة 

بغداد الكرث من ال�صنة بالقليل وقد توىل ال�صلطة بعد 
با�صا  ح�صن  اىل  ال�صلطة  و�صلم  با�صا  ابراهيم  الوايل 
ي�صغل  كان  انه  ذلك  الكتخدا  با�صا  باحمد  ويعرف 
واليا  ان ي�صبح  نائبه قبل  او  الوايل  من�صب معاون 
وقد الزمه هذا اللقب يف بغداد طويال وكان قبل ذلك 
واليا على مدينة حلب واهم اعماله يف بغداد ت�صييد 
جامع احمد البو�صناق والذي حتول اىل جامع حمام 
املالح يف حملة حمام املالح التي انق�صمت من حملة 
تقع  وهي  فيها  الذي  احلمام  با�صم  و�صميت  الف�صل 
�رشق بغداد حتدها من ال�صمال حملة الف�صل وحملة 
خان الوند ومن ال�رشق حمالت املهدية وال�صت هدية 
ومن اجلنوب حملة قنرب علي ومن الغرب حملة القرة 
و�صارع  الكفاح  �صارع  بني  واقعة  اليوم  وهي  غول 
كان  اجلامع  ان  املوؤرخني  بع�ض  ويذكر  اجلمهورية 
موجودا وان الوايل احمد بو�صناق جدد عمارته وهو 
اخلم�صة  ال�صلوات  فيه  تقام  جدا  وا�صع  كبري  جامع 

واجلمع واالعياد وقد اوقف عليه ارا�ض يف املحاويل 
بجواره  وعر�صة  وقهوة  امليدان  حملة  يف  وعلوة 
وكانت يف اجلامع مدر�صة ومدر�ض وعرف عن الوايل 
احمد بو�صناق اهتمامه بتعمري ابراج بغداد ورعايته 
لالمن وعمل جهده يف �صبط االدارة خارجا وداخال 
يف بغداد ب�صورة تفوق والة بغداد ال�صابقني وكانت 
برتهيب  اجليو�ض  وعلى  الرعايا  على  ال�صلطة  له 
وال  والدفاتر  احل�صابات  تدقيق  يف  و�صعى  وترغيب 
لذلك  بالعقاب  ويعجل  وال�صلطة  االدارة  يف  يتهاون 
كان موظفو بغداد يف زمنه ب�صغل دائم ويف ا�صتقامة 
وحذر من بط�صه وعقابه لذلك التزموا باحلق والعدل 
واعطى عناية خا�صة ملحلة حمام املالح وجامعها 
كما انه توىل تعمري جامع الف�صل ولكن فرتة حكمه 
مل تدم اذ �رشعان ما ورد نباأ عزله عن پا�صوية بغداد 
بغداد  حكم  الذي  الوحيد  البو�صني  اعتباره  وبذلك 

زمن الدولة العثمانية .

طالب القرة غويل ملحن عراقي من مواليد عام 1939 يف 
التي  املدينة  تلك   ، النا�رشية  ملدينة  التابعة  الن�رش  قرية 
ع�صقت الغناء وع�صقها الغناء ب�صكل فطري ي�صتمد روحه من 
احلزن الفطري الذي اأرت�صم على مدى دهور على وجه هذه 
املدينة العريقة ، هذا الع�صق الذي َت�رّشبه طالب القرة غويل 
حيث   ، الع�صق  من  ابعد  هو  ما  اإىل  بعد  فيما  حتول  والذي 

حتول هذا الع�صق اإىل َهَو�ض.
اإذ   ، العراقي  الفن  م�صلحة  يف  �صّب  الذي  الَهَو�ض  هذا 
�صيتحول هذا الفي�ض من الع�صق اإىل غزارة يف االإنتاج نوعًا 
ال  اإذ   ، العراقي  الفن  تاريخ  يف  مهمة  نقطة  لي�صّكل  وكّمًا 
ُيذكر الفن الغنائي العراقي اإال وُذكر ا�صم طالب القرة غويل 

كعالمة مهمة وفارقة يف تاريخ هذا الفن.
يف   2013 مايو   16 يف  غويل  القره  طالب  الفنان  تويف 
مع  طويل  �رشاع  بعد  النا�رشية  مبدينة  احل�صني  م�صت�صفى 

مر�ض ال�صكري.
اليوم  يف  احل�صني  م�صت�صفى  اأدخل  قد  غويل  القره  وكان 
ال�صابق ليوم وفاته بعد تعر�صه لوعكة �صحية حادة وفارق 
احلياة قبل ظهر اليوم التايل بعد ان تعر�ض يف وقت �صابق 

لبرت �صاقه اليمنى.
متكامل  جميل  ب�صوت  املبدع  الفنان  هذا  احلان  الت�صقت 
معربة  �صجية  متمر�صة  ذهبية  وحنجرة  ال�صوتية  الطبقات 
الهم  الذي  يا�ض خ�رش  الفنان  الكبري  املطرب  ذلك �صوت   ،
االغنية  تطور  نهج  يف  اأكرب  وجمااًل  او�صع  خيااًل  طالب 
العراقية التي الميكن ان نقول عنها اغنية ريفية وال اغنية 
مدنية لون جديد الذاك وال هذا انفرد به هذا امللحن العمالق.
ون�صاأ  وتربى  ولد  الذي  الريف  عن  بعيداً  طالب  يكن  مل    
فيه فاأغنية )يل�صاتل العودين ... خ�رش فرد عود(  للمطرب 
الريفي الكبري نا�رش حكيم رحمه اهلل والتي غناها بالثوب 
ال�صوت  واداها  غويل  القره  طالب  الب�صها  الذي  اجلديد 
ال�صاحر الريفي املطرب ح�صني نعمة جتعلك تدخل يف جمال 
امللحن  فهذا  واأطياره  ب�صمكه  اأهواره  �صواطئ  وعلى  الريف 
بالق�صب  حماك  جديد  بريف  ياأتي  اأن  على  قادر  العمالق 

والربدي واملوؤطر باحلجر واملرمر

التعديالت الحكومية لقانون المحافظات.. قوانين خالفية وابتعاد عن الدستور
بغداد ـ الجورنال 

بغداد ـ الجورنال 

ويعود  وخاطف!  ناجز  �إِنت�صار  هو  تَلّعفر  يف  يتحقق  ما 
ب�صبب  �جلديدة  ة  �لع�صكرَيّ �خُلطط  �إِىل؛  ذلك  يف  بب  �ل�َصّ
لة،  �تنا �مل�صَلّحة �لبا�صِ �خِلربة �ملرت�ِكمة و�لتي �إِ�صتخدمتها قَوّ
�الأَمُر �لذي فاجاأَ �الرهابِيّني ب�َصكٍل كبرٍي. و زخم �النت�صار�ت 
دفٍع  ة  قَوّ منَحها  و�لذي  �ملُ�صَلّحة  �تنا  قَوّ فيه  قاتلت  �لذي 
يا�صي  ّ ات كبريٍة جّدً�. كما �ن  �النت�صاُر �ل�صِ عمالقٍة ومعنوَيّ
�ت �مل�صَلّحة و�لذي �صبَق بدء  ة للقَوّ قتُه �لقيادة �لعاَمّ �لذي حَقّ
ة لتن�صيٍق عاٍل من خالل  اأَ �الر�صَيّ ة، ما هَيّ �لعملَيّات �لع�صكرَيّ
ب�َصكٍل  �لعملَيّات  هذِه  يف  �مل�صاركة  �ت  �لقَوّ ة  نوعَيّ حتديد 
كذلك  �الأَر�ض.  على  تعقيد�ت  ة  �أََيّ دوَن  حاَل  وبالَتّايل  دقيٍق 
هز�ئمهم  �ء  جَرّ �الرهابُيّون  بها  �أُ�صيب  �لتي  �النهيار  حالة 
�أَو يف �صوريا! ولذلك  �لِْعر�ِق  رة و�ملتتاِلية �صو�ء يف  �ملتكِرّ
تَلّعفر كما  �لِقتال يف معركة حترير  �إِ�صتماتِتها يف  مل ن�صهد 
باء؛ ُيخطئ  قبُل!.  �ملَو�صل من  �صاهدناُه يف معركِة حترير 
�لِْعر�ِق  لرتكماِن  �لوطني  �النتماء  يف  يطعن  �أَو  ك  ي�صِكّ من 
للعر�ق!  لها ولي�ض  �أََنّ والءهم  �أَنقرة من  عيه  تَدّ ما  ق  في�صِدّ
يِد �الرهاب �ملدعوم و�ملحمِيّ  كمان على  �لرُتّ فبعَد ما عاناُه 
يعودو�  مل  و�أَعر��صِهم  رقابِهم  من  مكنتُه  �لتي  تركيا  من 
لي�ض  ة  �لقومَيّ تهم  بهوَيّ ار  لالِتّ ت�صعى  ها  �أََنّ يف  كون  ي�صِكّ
�لِْعر�ِق  تاريخ  من  ء  يتجَزّ ال  �أَ�صيٌل  جزٌء  كمان  �لرُتّ �إَِنّ  �إِاّل!. 
و�لَق�صوة  �ال�صطهاد  من  عانى  �الجتماعَيّة،  ناتِه  مكِوّ ومن 
ة �صر�ئح  �م ح�صني كما عانت بقَيّ ليل �صَدّ اغية �لَذّ يف عهِد �لَطّ
�ملجتمع، ود�فعو� عن �لبالِد �صَدّ �لهجمة �الرهابَيّة جنبًا �إىِل 
ة �لعر�قينِيّ ولَبّو� ند�ء فتوى �جِلهاد �لِكفائي �لتي  جنب بقَيّ
ة �أَبناء �ملجتمع و�نخرطو� يف  �أَ�صدرها �ملرجع �الأَعلى كبقَيّ
هد�ء  �ل�ُصّ مو�  وقَدّ كغريِهم  عبي  �ل�َصّ �حل�صد  �ت  قَوّ �صفوِف 
عاء�تها  و�جلرحى كاالآخرين. �إِاّل �أََنّ تركيا حاولت توظيف �إِِدّ
َعر�ت  �لَتّاريخية يف �لو�صايِة على تركمان �لِْعر�ِق الثارِة �لَنّ
حترير  معركة  نتائج  هي  وها  ذريعًا  ف�صاًل  لت  فف�صِ ة  �لقومَيّ
�أَعادت �النت�صار�ت  لقد  دليٌل �صاِرٌخ على ذلك. جيم؛  تَلّعفر 
لة يف �حَلْرِب على  �تنا �مل�صَلّحة �لبا�صِ قتها قَوّ �لَنّاجزة �لتي حَقّ
يار�ت  �الرهاب ثقة �ملجتمِع �لَدّويل بالعر�ِق فكانت هذه �لِزّ
�ملُتتالية للم�صوؤُولني �الأَجانب �إِىل بغد�د للَتّعبرِي عن �إِحرت�م 
�لعامَل لعر�ِق �ليوم �لذي يختلف كِلّيًا عن عر�ق عام ٢٠١٤ 
ن �الرهابُيّون وقتها من �إِحتالل ن�صف  وما بعدها عندما متَكّ
�الأَر��صي �لعر�قَيّة!. و�إِذ� �أَردنا �أَن تكتمل هذه �لِثّقة ويعود 
�لَدّويل  و�ملُجتمع  ُميطِه  يف  بيعي  �لَطّ موقعِه  �ىل  �لِْعر�ِق 
انية لنحِقّق فيها �النت�صار  يجب �أَن ُنطلق �لعنان للحرِب �لَثّ
على  �حَلْرِب  يف  �النت�صار  عن  ًة  َيّ �أَهِمّ تِقُلّ  ال  و�لتي  كذلك 

�الرهاب و�أَق�صد بها �حَلْرِب على �لف�صاد!.

مبدعون
من العراق

أحمد باشا البوشناق.."البوسني" الوحيد الذي حكم بغداد زمن الدولة العثمانية

طالب القرغولي

إنتصاران متتاليان 
يطير بهما العراق

بقلم / نـــــزار حيدر

أقالم حرة

ك�صفت درا�صة ميدانية ن�رشها املركز االعالمي بجامعة بابل 
اأن ن�صبة عالية جدا من املعلمني تزيد على )81 %( يعتقدون 
االبتدائية م�صكوت  املدار�ض  التحر�ض اجلن�صي يف  اأن م�صكلة 
عنها، يف حني حّذرت من حتول �صحايا االعتداء اجلن�صي اىل 
اأ�صخا�ض عنيفني اأو عدوانيني.   وجاءت الدرا�صة باإعداد من 
قبل رئي�ض �صحة االأ�رشة واملجتمع ومتري�ض ال�صحة النف�صية 
بيعي  ح�صني  علوان  ح�صن  الدكتور  بابل  بجامعة  والعقلية 

وامل�رشف الرتبوي عبد االأمري رباط عبد اجلبوري.
وبينت الدرا�صة اأن عينة البحث الع�صوائية التي ا�صتندت عليها 
بلغت )228( معلمًا ومعلمة من العاملني يف )162( مدر�صة 
ابتدائية يف )الريف واحل�رش( وا�صتطلعت اآراءهم ب�صاأن حجم 
النابية  الكلمات  تت�صمن  والتي   اعتقادهم  بح�صب  امل�صكلة 
واأظهرت  اجلن�صية.  باالإ�صاءة  املرتبطة  واالإمياءات  والتما�ض 
اأن  يعتقدون  املعلمني  من   )81.6%( "ن�صبة  اأن  الدرا�صة 
م�صكلة التحر�ض يف املدار�ض االبتدائية يف حمافظة بابل هي 
املو�صومة  الدرا�صة  وبينت  عنها".  وم�صكوت  �صائعة  م�صكلة 
نظر  وجهة  من  االبتدائية  املدار�ض  تالميذ  بني  )التحر�ض  بـ 
يرون   )89.5%( "ن�صبة  اإن  بابل(،  حمافظة  يف  املعلمني 
االأفالم  م�صاهدة  اأثار  من  للحد  التعليمي  التوجيه  نق�ض  اأن 
الظاهرة  هذه  تف�صي  اأ�صباب  من  رئي�ض  �صبب  االإباحّية 
وازدحام  املدر�صة  قبل  من  الرقابة  �صعف  اأن  واعتقادهم 
اأ�صباب توؤدي  اأقرانهم هي  اأكرث من  ال�صفوف ووجود تالميذ 
ونا�صطون  باحثون  وحذر  وا�صتفحالها  امل�صكلة  تف�صي  اإىل 
مدنيون بابليون، االأحد 25/8/2013، من خماطر ظاهرة 
التحر�ض اجلن�صي على املجتمع، ويف حني بينوا اأن الكثري من 
العوائل �صارت "حترم" بناتها واأوالدها من اإكمال م�صريتهم 
الب�رشية"، وطالبوا  "الوحو�ض  اإىل  التعليمية خ�صية تعر�صهم 
باعتماد االأ�ص�ض  التي اأقرها االإ�صالم للحد من هذه الظاهرة 
"اخلطرية" واتخاذ "اأق�صى العقوبات" �صد من يثبت حتر�صه، 
التثقيف  يف  دورها  باأخذ  املدين  املجتمع  منظمات  وقيام 
اأو  اجلن�صي  التحر�ض  ظاهرة  وُتعد  احلالة.  خلطورة  والتوعية 
وَتعّديًا  واالأخالق  للقيم  وانتهاكَا  َمَر�صيًا  "�صلوكًا  املعنوي 
ترتك  اأنها  كما  والعاطفية".  اجل�صدية  االإن�صان  حقوق  على 
م�صكالت نف�صية قد ميتد اأثرها زمنًا طوياًل لدى املتحَر�ض به. 
وعلى الرغم من االنت�صار الوا�صع لهذه الظاهرة يف العراق، اإال 

اأنها اأي�صًا ظاهرة موجودة  عامليًا.
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