
 
قال �لقانوين طارق حرب �أن كلمة رئي�س �لوزر�ء يوم  �أم�س 
�لزيارة �الربعينية  يف مدينة كربالء بعد �كمال مر��سيم 
��سارته  ��سارة تكمل  تناولت مو��سيع كثرية ولكن فيها 
�ل�سابقة وهي �جر�ء �النتخابات يف موعدها لعدم جو�ز 
�ذ �نه حدد ب�سكل  �لد�ستور  تاأجيلها د�ستوريا �ال بتعديل 
وهو  �النتخابات  �جر�ء  تاريخ   )٥٦( باملادة  دقيق 
ي�سادف يوم ١٥/٥/٢٠١٨ �ذ تكتمل مدة �الربع �سنو�ت 
�ملادة  تلك  �ن  ومبا   ٢٠١٨ متوز  من  �الول  �ليوم  يف 
لذ� فان �ملوعد  �وجبت �جر�ء �النتخابات قبل ٤٥ يوما 
�لذي  �لد�ستوري  �ملوعد  هو  �لوزر�ء  جمل�س  حدده  �لذي 
هذ�  حدد  �لد�ستور  الن  و�حد  ليوم  ولو  جتاوزه  ميكن  ال 
�ملوعد يف حني �ن �إنتخابات جمال�س �ملحافظات يجوز 
تغيريها كونها وردت بقانون ومل يحدد موعدها �لد�ستور 
لذلك  �لربملانية  �النتخابات  ملوعد  بالن�سبة  فعل  كما 
�و دعو�ت غري  بالتاأجيل  �ل�رصيحة  �لبع�س  فاأن دعو�ت 
مبا�رصة كدعو�ت عدم تاأجيل �النتخابات و�حلقيقة هي 
�لدعو�ت  �سو�ء �سدرت  ب�سكل غري مبا�رص  للتاأجيل  دعوة 
�لثانية  �لدعو�ت  �و  �ل�سني  �الوىل من بع�س �هل �ملكون 
�قو�ل  هي  نالحظ  كما  �ل�سيعي  �ملكون  �هل  بع�س  من 
باب  حتت  وتدخل  �لد�ستور  وتعار�س  د�ستوريه  قيمة  ال 
�لهر�ء �لد�ستوري ال �سيما �ن �العذ�ر �لتي يتحجج �لبع�س 
بها متهالكة فمفو�سية �النتخابات مت �نتخابها وقانون 
�النتخابات �ل�سابق �لنافذ حلد �الن ميكن �ن يتوىل تنظيم 
�حكامه  تعديل  وباالمكان  �حكامها  ويحدد  �النتخابات 
عمل  متديد  مت  وقد  خا�سة  جديد  قانون  ت�رصيع  وميكن 
�لربملان ل�سهر بتقلي�س �لعطلة �لربملانية كذلك فما يقال 
عن �لنازحني هي �رقام خر�فية وباالمكان �لذهاب �ىل 
��سو�أ منطقة �بتليت بد�ع�س كالفلوجة وح�ساب �لنازحني 
ما  �سوى  يبق  ومل  �ملدينة  هذه  �ىل  �جلميع  عاد  حيث 
�سن  يبلغو�  مل  �لذين  ح�سبت  و�ذ�  باملائة  ع�رصة  ي�ساوي 
باالنتخاب  �مل�ساركة  لهم  قانونا  يجوز  ال  �لذين  �لر�سد 
�ستكون �لن�سبة من �لنازحني من �لفلوجة مثال قليلة جد� 
�ذ� علمنا �ن �لكثريين �سيعودون خالل �ال�سهر �لباقية وال 
غري  �عد�د  وذكر  �لعدد  وت�سخيم  �لنازحني  دعوى  يفيد 
�لبع�س  و�ن  �سيما  ال  �النتخابات  لتاأجيل  �سببا  حقيقية 
يحقق فائدة مالية من �لنزوح و�لنازحني ومن م�سلحته 
بقاء هذه �لظاهرة ويدعم �جر�ء �النتخابات حتقق �المن 
يف جميع �نحاء �لعر�ق عن ظروف �لعر�ق يف �نتخابات 
٢٠٠٥ �و �نتخابات ٢٠١٤ البل �ن �ملو�طنني �سيقبلون 
ب�سكل كبري خا�سة يف مناطق �ملكون  �النتخابات  على 

�ل�سني بعد حمنة د�ع�س �لتي حلت يف �ملحافظات �ل�سنية 
�ن  هو  �لتاأجيل  دعو�ت  ور�ء  �حلقيقي  �ل�سبب  ويكمن 
مبتطلبات  يف  مل  �ملحافظات  هذه  �سيا�سيي  من  �لكثري 

بحيث  �ملحافظات  هذه  و�سكان  �ل�سنية  �ملحافظات 
�سيء  تقدميهم  لعدم  ينتخبوهم  لن  �سوف  �ل�سكان  �ن 
�ل�سابقة  �النتخابات  يف  �نتخبتهم  �لتي  للمحافظات 

�سكان هذه  ين�سى  لكي  �لوقت  �نف�سهم على  يوؤملون  فهم 
�ل�سلبي لهم ولكن ذلك �المل �رص�ب  �ملحافظات �ملوقف 

َغرَّ من رجاه وخاب من متناه .

 
يف �سل�سلة تر�ث بغد�د كانت لنا حما�رصة عن حكم 
�حد �بناء �ملكون �لفيلي ملدينة بغد�د �ستة �عو�م عام 
٩٣٠ هج �سنة ١٩٢٣ ميالدية �ي �ن �ملكون �لفيلي 
�لوطني  �حلكم  �قامة  �سنة من  قبل ٤٠٠  بغد�د  حكم 
هذ�  يجهلون  �لكثريين  �ن  وجدت  وقد   ١٥٢٣ �سنة 
وخا�سة  ذ�ته  �لفيلي  �ملكون  �بناء  �ن  بل  ال  �حلكم 
يجهلون  و�لف�سائيات  �لتاريخ  يف  �لدكرتة  ��سحاب 
حكم  وحقيقة  �سيء  �جلهل  ولكن  مكونهم  تاريخ 
هج   ٩٣٠ ذلك  وح�سل  �خر  �سيء  لبغد�د  �لفيليني 
بك  علي  بن  �لفقار  ذو  �المري  م عندما متكن   ١٥٢٣
بغد�د  على  �ل�سيطرة  من  �لفيلية  �لكلهور  ع�سرية  من 
�ل�ساه  من  مقتله  حتى  �سنو�ت  �ستة  ملدة  وحكمها 
طهما�سب �الول �حتالل بغد�د عام ٩٣٦ هج ١٥٢٨ 
م �ي عودة بغد�د حتت �ل�سيطرة �ل�سفوية مرة ثانية 
عام  من  �ل�سفوية  لل�سيطرة  خا�سعة  بغد�د  كانت  �ذ 

٩١٤ �ذ متكن �ل�ساه ��سماعيل �ل�سفوي من �ل�سيطرة 
على بغد�د وقتل �ل�سلطان مر�د بك �خر حكام � دولة 
كان  �لذي  �البي�س  �خلروف  ��سحاب  �ي  قوينلي  �آق 
�ل�سفوي  ��سماعيل  �ل�ساه  ��ستطاع  �ذ  لدولتهم  �سعار� 
مقدمته  يف  و�ر�سل  كبري  بجي�س  بغد�د  �ىل  �لتقدم 
ودخل  الله  ح�سني  بقيادة  )�لقزلبا�س(  �لفر�سان 
�جلي�س �ىل بغد�د بدون مقاومة تذكر بعد �ن مت قتل 
�ل�ساه  وعني  هاربا  بغد�د  ترك  �نه  �و  مر�د  �ل�سلطان 
لقب خليفة  بغد�د و�طلق عليه  و�ليا على  بيك  خادم 
كلهور  ع�سرية  من  �لفيلية  زعماء  �حد  ولكن  �خللفاء 
�سعف  ��ستغل  بك  علي  بن  �لفقار  ذو  هو  �لفيلية 
فيها  �غتال  بحركة  فقام  بغد�د  يف  �ل�سفوي  �لنفوذ 
�بر�هيم خان و�يل بغد�د �ل�سفوي وتوجه على ر��س 
لقو�ته  �ن�سمت  �لذي  �ل�سفوي  �لو�يل  وقو�ت  قو�ته 
و�علن  عليها  ��ستوىل  ثم  �لقلعة  وحا�رص  بغد�د  �ىل 
وبادر  �لفار�سية  �ل�سفوية  �لدولة  من  بغد�د  ��ستقالل 
�المري �جلديد لبغد�د باإظهار والئه للدولة �لعثمانية 

�لعثماين يف �خلطبة ونق�س  �ل�سلطان  ��سم  و�مر بذكر 
��سمه على �لنقود لذلك جهز �ل�ساه �لفار�سي طهما�سب 
بغد�د  �ىل  به  تقدم  كبري�  جي�سا  �لعر�س  توىل  �لذي 
ذو�لفقار  �خوة  قيام  وب�سبب  عليها  �حل�سار  وفر�س 
�ملقاومة  �نهارت  �لفيلي  بغد�د  �مري  �خيهم  بقتل 
مرة  بغد�د  على  �لفر�س  �ل�سفويني  �سيطرة  وعادت 
�خرى و��ستمر حكم �ل�سفويني لبغد�د حتى فتح بغد�د 
طاحنة  معارك  حدثت  حيث  �لعثمانية  �لقو�ت  من 
حممد  بكلو  بقيادة  بغد�د  يف  �ل�سفوي  �جلي�س  بني 
�ل�سدر  با�سا  �بر�هيم  بقيادة  �لعثماين  خان و�جلي�س 
�العظم �ي رئي�س وزر�ء �لدولة �لعثمانية �لذي متكن 
مدة  وبعد  بغد�د  ودخول  �ل�سفوي  �جلي�س  دحر  من 
�لقانوين �ىل بغد�د  �سليمان  �لعثماين  �ل�سلطان  و�سل 
 ٩٤١ عام  �لعثمانية  لل�سيطرة  بغد�د  خ�سوع  وكان 
هج ١٥٣٤ م حيث مت تعيني �سليمان پا�سا �ول و�ل 
بعد  �ال�سل- هنغاري-  �ملجري  بغد�د  على  عثماين 

�ن كان و�ليا على مدينة ديار بكر �لرتكية .

ولد �ل�ساعر ذياب َكز�ر )�أبو �رصحان( يف مدينة �لب�رصةعام 1946 ويف 
بالدفاع  �ملنا�سلني  مقدمة  يف  كان  حيث  �لوطني  �خلط  �إلتزم  �سبابه 
و�لوقوف �ىل جانب �ملظلومني و�مل�سطدين من �بناء �سعبه من �لعمال 
بخط  و�لتز�مه  باأنتماءه  ذلك  معززر�  �لكادحني  و�لنا�س  و�لفالحني 
�عنقاله  �جلماهريمت  بني  �لن�سال  ذلك  �إثر   ، �لعر�قي  �ل�سيوعي  �حلزب 
)نَكرة  �ل�سجن  دخل  عمره،  من  ع�رص  �لثامنة  دون  �سابا  الز�ل  وهو 
يف  ذلك  ُذكر  كما  �سنا  �ملعتقلني  �أ�سغر  وكان   1963 عام  �ل�سلمان( 

وثائق و�سجالت �الأمم �ملتحدة .
�أتقن �للغة �لعربية وقو�عدها يف �ل�سجن بوجود جمموعة من �ملثقفني 
كالنحامي  �أي�سا  و�ل�سعر�ء  �الدباء  ومنهم  �ملنا�سلني..  و�ل�سيا�سيني 
 ، �لنو�ب  مظفر  و�ملعروف  �لكبري  و�ل�ساعر  �سمعان،  �لفريد  و�ل�ساعر 
وها�سم �لطعان وغريهم ...  وبعد �طالق �رص�حه و��سل ) �بو �رصحان( 
عمله  خالل  ومن  �لن�رصيات   يف  �مل�ستمرة  كتاباته  خالل  من  ن�ساله 
�أي�سا  و�لتلفزيون  �الأذ�عة  يف  وكذلك  �لعر�قية  و�ملجالت  �ل�سحف  يف 
�ل�سعب  و�ل�سحافيني يف جريدة طريق  و�ل�سعر�ء  �لكتاب  نخبة من  مع 
من  جمموعة  جانب  �ىل  �ل�سبعينات..  �و�ئل  يف  بغد�د  يف  ت�سدر  �لتي 
و�ل�سحايف  �لكاتب  منهم  �لوقت  ذلك  يف  و�ل�سحافيني  �لكتاب  خرية 
�أبو َكاطع (ور�سدي �لعامل و�لفريد �سمعان و�سعدي  �سمر�ن �ليا�رصي ) 
�رصحان  باأبي  ُعرف  َكز�ر�لذي  ذياب  �ل�ساعر  �أ�سدر  وغريهم.  يو�سف 
�ساهم   ، �ل�سبعينيات  �أو�ئل  يف  ٌوتر�ب(  )ِحلم  و�لوحيد  �الأول  ديو�نه 
فيها  �سارك  ومن  مب�سامينها  و�لغنية  �ملهمة  �ل�سعرية  �ملجموعة  يف 
مبنا�سبة   1974 عام  �سدرت  و�لتي  و�لنا�س(  للوطن  )�أغاين  ديو�ن 
�سيد  عريان  �ملرحلة  تلك  �سعر�ء  مع  �لعر�قي  لل�سيوعي  �الأربعني  �لعيد 
خلف ، �ساكر �ل�سماوي ، فالح ح�سون �لدر�جي ، كامل �لركابي ، كاظم 
وكامل  �ل�سعيدي  فا�سل   ، �لغالبي  رحيم   ، �لنعماين  وريا�س   ، غيالن 
�لركابي و�أ�سماعيل حممد �أ�سافة �ىل �ىل �لر�حلني فالح �لطائي ، كاظم 
�لرويعي، وغريهم.  ُيعد �ل�ساعر من رو�د �سعر�ء �الأغنية �لعر�قية �حلديثة 
وجماليتها  بر�سانتها  وعرفت  �لعر�قية  �الغنية  �إنتع�ست  مرحلة  يف 
)�أغاين   ، عليها  ويطلقون  �ملرحلة  تلك  يتناولون  �لعر�قيون  والز�ل   ،
و�لكلمة  و�حلب  للحرية  تو�قا   ، للوطن  عا�سقا  كان  �جلميل(  �لزمن 
يف  بقي  �لذي  �ل�ساعر  وهو   ، �لو�قع  من  �ملنتقاة  و�جلميلة  �ل�سعبية 
قلوب و�ذهان و�سمائر �لنا�س فقد �إتخذ لنف�سه طريقة جديدة يف كتابة 
�الغنية ، ويعترب ظاهرة جديدة حيث �أبتكر �أدو�ته �لتعبريية ومفرد�ته 
�أغانيه تعربعن �ملعاناة  �ل�سعبي، وكانت  �أ�ستنبطها من �ملوروث  �لتي 

�ليومية للريف �لعر�قي ب�سورة كاملة لطبيعة هذ� �لريف.

قانوني: الدستور يخذل البعض من المطالبين بتأجيل االنتخابات 
بغداد ـ خاص 

بغداد ـ طارق حرب

ووهبته  العبادي  احلكومة  رئي�س  على  الدنيا  اأقبلت   
يتوقعها!،  العراقي  ال�شعب  وال  هو  ال  يكن  مل  جناحات 
قادة  من  ومناف�شيه  وحا�شديه  اأعدائه  اأغا�س  مما 
حزب  حزبه  من  وحتديدا  ال�شيا�شية  والكتل  االأحزاب 
جمرمي  على  الن�شر  يديه  على  كتب  حيث  الدعوة!. 
الوطن  ح�شن  اىل  املو�شل  مدينة  باأعادة  داع�س 
عليها  اأ�شتوىل  التي  املناطق  غالبية  مع  وحتريرها 
واآخرها   2014 عام  حزيران  اأنتكا�شة  يف  الداع�شيون 
مدينة القائم ، وقد توج جناحه على داع�س بنجاح اآخر 
اأعاد فيه �شيئا من هيبة الدولة وقوتها املفقودة منذ عام 
وذلك   2003 يف  للعراق  االأ�شود  االأمريكي  االأحتالل 
عندما اأ�شتطاع من حتجيم �شلطة االأكراد ومتاديهم ، بعد 
والد�شتور  القانون  فر�س  بقوة  اأ�شتفتائهم  على  رد  اأن 
املناطق  وبقية  كركوك  مدينة  على  ال�شيطرة  وباأعادة 
املتنازع عليها، واالأهم يف �شراعه مع االأكراد اأنه جعل 
زمام االأمور بيد ال�شلطة االأحتادية يف بغداد ويف فر�س 
قاطبة!. العراقي  ال�شعب  يتمناه  ماكان  وهذا  تريد،  ما 
ومن الطبيعي اأن كل ذلك رفع وزاد من ر�شيده ال�شعبي 
ما  اأذا  �شاحله  يف  ذلك  �شي�شب  ولرمبا  العراقيني،  بني 
�شتجري  القادمة!)االأنتخابات  لالأنتخابات  نف�شه  ر�شح 
يف اآيار عام 2018 (. وقد علق الكثريون على ما حققه 
العبادي من جناحات بكل هدوء �شواء على جبهة داع�س 
املاكر  الق�شري  فعال  اأنه   ( بالقول  االأكراد  جبهة  على  اأو 
الذي طبخ ناره بهدوء مثل االأنكليز!، ومل ال وهو الذي 
معهم!(. حياته  من  فرتة  وق�شى  جامعاتهم  يف  در�س 
ولكن العبادي وكل العراقيني يعرفون متاما باأن كل هذه 
النجاحات واالأنت�شارات التي حققها �شواء اأكانت على 
جمرمي داع�س اأو بعد فر�س هيبة الدولة على االأقليم، 
الف�شاد  على  الن�شر  بتحقيق  اأال  تكتمل  ال  �شورتها  باأن 
والفا�شدين، فاأن حتقق ذلك فتلك تعترب �شربة املعلم بحق 
الف�شاد  دودة  بداأت  اأن  منذ  ال�شعب  اأنتظرها  طاملا  التي 
تنخر بكيان الدولة العراقية وبالبنيان االأن�شاين للج�شد 
العراقي عام 2003 حتى دمرتهم �شوية!. وهنا البد من 
الر�شيدة  املرجعية  وحتى  لل�شعب  �شبق  باأنه  االأ�شارة 
الف�شاد  على  بالق�شاء   2014 عام  فو�شته  اأن  بالنجف 
وما  وقع  الذي  ما  ترى  يفعل  مل  ولكنه  حيتانه  و�شرب 
�شفحة  تقليب  العبادي  يعيد  لكي  واأ�شتجد  حدث  الذي 
من  عليهم  والق�شاء  الفا�شدين  ب�شرب  ويتوعد  الف�شاد 
جديد؟ ما الذي جرى؟ وهل هناك �شوء اأخ�شر خارجي 
اأنت  والفا�شدين من جديد؟!، وهل  الف�شاد  ملف  ملتابعة 
ذلك فعال؟ واأنت  تقدر على  املرة؟ وهل  باالأمر هذه  جاد 
تعرف متاما وقد قلتها اأمام و�شائل االأعالم من قبل باأنك 

قد تدفع حياتك ثمنا يف حال ت�شديك للفا�شدين.؟

مبدعون
من العراق من التأريخ .. المكون الفيلي يحكم بغداد ستة أعوام منذ سنة ١٥٢٣

ذياب كزار

هل ينجح العبادي 
في تحدي الفساد؟

بقلم / عالء كرم الله

أقالم حرة

�أبدت �للجنة �لزر�عية �لعليا يف ذي قار، �عرت��سها على تخفي�س 
خطتها �لزر�عية للمو�سم �لزر�عي �ل�ستوي الأكرث من 20 باملئة 
حتت ذريعة �سح �ملياه ، فيما حذرت �جلمعيات �لفالحية تفاقم 
�ملو�سم  على  وتاأثريها  �ملحافظة  يف  �لع�سائرية  �ملنازعات 

�لزر�عي نتيجة كرثة �لتجاوز�ت على �الأنهر و�جلد�ول �ملائية. 
�لزر�عية  �للجنة  ورئي�س  قار  ذي  ملحافظ  �الأول  �لنائب  وقال 
�مل�سرتكة  �لعليا  "�للجنة  �إن  �لدخيلي  عادل  باملحافظة  �لعليا 
�خلطة  تخفي�س  قررت  �ملائية  و�ملو�رد  �لزر�عة  وز�رتي  بني 
باملئة،   20 بو�قع  �حلايل  �لزر�عي  للمو�سم  �ل�ستوية  �لزر�عية 

حتت ذريعة �سح �ملياه ".
زر�عية  خطة  �أقرت  �لوز�رية  "�للجنة  �إن  �لدخيلي  وبني   
�خلطة  كانت  حني  يف  دومن  �ألف   360 بـنحو  تقدر  للمحافظة 
دومن".  �ألف   448 على  ت�ستمل  �ملحافظة  قبل  من  �ملقرتحة 
حم�سول  لزر�عة  �ملخ�س�سة  "�مل�ساحة  �أن  �ىل  �لدخيلي  و�أ�سار 
�حلنطة �سمن �خلطة قل�ست من 291 �ألف دومن �ىل 263 �ألفًا 
، فيما قِل�ست م�ساحة �ل�سعري من 133 �ألف دومن �ىل 87 �ألفًا ، 
بينما قل�ست م�ساحة حما�سيل �خل�سار من 24 �ألف دومن �ىل 
يف  �لتخفي�س  "ن�سبة  �أن  �ىل  و�أ�سار   . فقط"  دومن  �آالف  خم�سة 
حم�سول �حلنطة جتاوزت �ألـ 9 باملئة فيما بلغت ن�سبة تخفي�س 
يف  �لتخفي�س  ن�سبة  �أما  باملئة،   34 نحو  �ل�سعري  حم�سول 
حما�سيل �خل�رص فبلغت 79 باملئة ".  و�أنتقد �لدخيلي تقلي�س 
�إيجاد  �ل�ستوية للمحافظة، و�سدد على �رصورة  �لزر�عية  �خلطة 
�حللول �لتي تتيح تطبيق �خلطة �لزر�عية �ل�ستوية �ملقرتحة من 
منظومات  وتوفري  بن�سبها  م�سا�س  �أي  دون  من  �ملحافظة  قبل 
�الإرو�ء �لالزمة لري �مل�ساحات �ملزروعة على �أن تتعهد وز�رة 
�ملتحقق  �خلزين  من  �ملائي  �لعجز  بتغطية  �ملائية  �ملو�رد 
لديها و�أن حتافظ على �حل�سة �ملائية للمحافظة ومتنع جتاوز 
�ملحافظات �الأخرى عليها. و�سبق و�أن �علنت مديرية زر�عة ذي 
تت�سمن  �ل�ستوي  �لزر�عي  للمو�سم   زر�عية  �إعد�د خطة  قار عن 
و�خل�رص،  و�ل�سعري  �حلنطة  مبحا�سيل  دومن  �ألف   448 زر�عة 
وفيما �أكدت رفع تلك �خلطة �ىل وز�رة �لزر�عية لغر�س �إقر�رها، 
�أ�سارت �ىل �أن �خلطة �ملقرتحة �أخذت باحل�سبان حاجة �الق�سية 
و�لنو�حي من �ملحا�سيل �لزر�عية ، وم�ساحة �الر��سي �لزر�عية 

ومدى توفر مياه �ل�سقي للمحا�سيل �لد�خلة 

تخفيض الخطة الزراعية 
في ذي قار إلى 20 % 

المواطن و المسؤول
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