
من الــقـضــايـا الــتي تـهــدف الى الـتــعـريف
بـــدور الـــعالقـــات بـــ الـــعـــراق وتـــركـــيــا
ـنـطـقـة والـعـالم والـعـمل وتـأثـيـرهـا عـلى ا
عـلى توسيع آفاق التـعاون ب البلدين في
اجلــوانب األمــنـيــة والــعـســكــريـة وتــبـادل
اخلــبـرات ورفع مــسـتـوى االداء الــوظـيـفي
بــ اخملـتــصـ في الــعـمل الــدبـلــومـاسي
واالداري بــ الــدول الـصــديــقـة لــلــعـراق)
وأوضـح اخلــطـــيـب أن (اجلــانـب الــتـــركي
ان  سـعى وبكل ـتـمثل بـاحلكـومـة والبـر ا
جــديـة الى تـعـزيـز عـالقـاته مع الـعـراق من
ـعـوقات الـتـي تـؤخر خالل الـتـغـلب عـلـى ا
مـسيـرة الـتعـاون ب الـشعـب الـصديـق
ــســلـمــ كــمـا يــســهم تـنــظــيم مــثل تـلك ا
احلـلقـات الدراسـية  االسـهام في الـتعريف
بـحضارة وثقافة وادي الـرافدين االنسانية
 بـــصـــورة عـــامـــة وتـــاريـــخـــهـــا الـــعـــريق
واإلمـكانات البشـرية والعلمـية التي يتمتع
بـها الـعراق بالـرغم من الظـروف العصـيبة
اضية الـتي عاشها في السنوات القليلة  ا
وهــذا مــايـنــعـكـس ايـجــابـا  فـي اسـتــقـرار
ـنطقـة وتنميـة العالقات مع دول اجلوار) ا
ومـن جـهـته وصف مـسـعـود أوزجـان الـذي
قدم بحثا عن  تأريخ  العالقات ب العراق
يـزة ومبـنيـة على أساس وتـركيـا بانـها (
ـشتـركة ب صالح ا ـتبـادل وا االحـترام ا

الـقـضـايـا مع جتـاوز اخلالفـات الـتي تـؤثر
عــلى طـبـيـعـة الــعالقـة بـ الـبــلـدين مـنـهـا

القضايا العسكرية واحلدودية).
واضـاف جيالن في بـحثه الذي كـان ختاما
لـتـلك احلـلقـة الـدراسـية ان (جنـاح الـعالقة
بــ الــبــلــدين ســيـعــتــمــد عــلى الــوضـوح
ـدروسـة واجلــديـة في اتــخـاذ اخلـطــوات ا
ـواقف االيـجابـية  الـتي تـخدم مـصلـحة وا
الـبلدين وضمـان حتقيق االهداف الـسلمية
واالنـسـانـيـة الـنـبـيـلـة واجلـديـر بـالـذكر ان
هـذه احللقـة الدراسيـة هي االولى لسـلسلة
من حـلـقـات دورية  مـقـبلـة أخـرى تـتبـنـاها
الـسفارة العراقيـــــــة في تركيا  تهدف الى
ــنـطــقـة ــشــاركـة الــفـاعــلــة في قــضـايــا ا ا
وتـــعــريف اجملـــتــمــــــع الــدولي والـــتــركي
بــــالـــعـــراق وأهــــمـــيــــة دوره الـــتــــأريـــخي
واالنــسـانـي وتـأثــيـر طــبـيــعـة عـالقـاته في

نطقة والعالم) . ا
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يـنـعـكس ايـجابـا عـلى مـستـوى االسـتـقرار
ـنـطـقة) اجملـتـمـعي لـدى الـبـلدين وعـمـوم ا
كـما حتدث خبـير دراسات العـراق الدكتور
واثـق الـسـعــدون عن اجلـوانب األســاسـيـة
لـلعالقات الـعراقيـة التركيـة وأهميـة تعزيز
الـثقـة  ب الطـرف من خالل الـعمل اجلاد
عـلى مـواجـهات الـتـحديـات الـتي تـعيـشـها
ــنــطــقــة في حــربــهــا عــلـى االرهــاب ومـا ا
يـشكله من تهديد ألمن البلدين وعموم دول
ــواقف ــنــطــقـــة  والــعــالم مع تــوحــيــد ا ا
وتـسخـير االمكـانات لـلقضـاء على االرهاب
ـسـؤول عن والــتـطـرف بـشـكـل تـام  وأكـد ا
الـــقـــسم الـــعـــراقي فـي وزارة اخلـــارجـــيــة
التركية الدكتور علي رضا جيالن (ضرورة
االلتفات الى القضايا االمنية واالقتصادية
بـ الـبـلـدين كـونهـمـا الـعـامل األساس في
اســـتــقـــرار الـــبــلـــدين وذلك بـــالــتـــنـــســيق
ـــعــنـــيــة بـــتــلك ـــتــواصل مـع االطــراف ا ا

الـبــلـدين) مـشـددا عـلى أهـمـيـة (ادامـة تـلك
الــعالقـة وابـعـادهــا عن تـأثـيـرات األحـداث
ـنـطـقـة) مـبـيـنـا بـأن (تـركـيـا اجلـاريـة فـي ا
كـــانت ومــا زالـت حــريــصـــة بــتـــعــامـــلــهــا
االيــجـابي مع دول اجلـوار ســيـمـا الـعـراق
الـذي تـربـطه عالقـات تـأريـخيـة وانـسـانـية
مع تـــركــيــا وهـــذا مــا يــدعم تـــلك الــعالقــة
ويـحـافظ عـلى بـنيـتـهـا من الـتصـدع) فـيـما
أكـد مـدير مـركـز الـدراسات االسـتـراتيـجـية
لــلـشــرق االوسط  أورســام  الـبــروفـيــسـور
أحـــمـــد أوصـــال (أهـــمـــيـــة طـــرح األفـــكــار
واخلـطط  التي من شأنها تأسيس واجناز
ـائـيـة االقـتـصـادية ـشـاريع اال وتـطـويـر ا
والـــتــجــاريـــة وتــنـــفــيــذ مـــشــاريع الـــنــقل
ــــواصالت واالتــــصــــاالت في الــــعـــراق وا
دى حـسب األهميـة لكال اجلانـب  وعلى ا
الـبـعــيـد والـبـحث في امـكـانـيـة اجنـاز تـلك
ــشـــاريع ضــمن ســقـف زمــني مــحــدد مــا ا

مــحــذرا من حتـولــهــا إلى اقــطـاعــيـات
ألحزاب محددة . 

ـــعــــمـــوري لــ ( الــــزمـــان ) إن وقــــال ا
(الـــعــراق بـــلــد زاخـــر بــاإلمـــكــانـــيــات
الـبشرية القادرة عـلى أداء مهامها بكل
مــهــنــيـة وتــفــان وإخالص  الفــتـا إلى
ــنــاصـب احلــســاسـة ضــرورة تــبــوء ا
بــالـدولـة من قـبـل شـخـصـيــات تـتـمـتع
بــالــكــفــاءة واالســتــقالل تــمــاشـيــا مع
مـشروع اإلصالح احلكومي) . واضاف
ـــــعـــــمـــــوري   إن (  جتـــــربــــة إدارة ا
مــؤسـســات الــدولـة بــالـوكــالـة اثــبـتت
اضية بل فـشلها على مدى الـسنوات ا
وســـاهـــمت بـــتـــكـــريس احملـــاصـــصــة
ـهـنـيـة  مـتـسائال واحملـسـوبـيـة غـير ا
الـى متـى تـبقـى مـنـاصب دولـة الـعراق
الـــغــنـي بــالـــثــروات الـــبـــشــريـــة تــدار
عمـوري مطـالبته بـالوكـالة)  . وجـدد ا
لــ (رئـيس مجلس الوزراء بـتنفيذ نص
ـــادة 80 خــــامـــســــا من الــــدســـتـــور ا
الـعـراقي  داعيـا إلى  االسـراع بتـقد
ـــنــصب الــوكالء ــرشــحــ  أســـمــاء ا
والــــســــفــــراء والــــدرجــــات اخلــــاصـــة
ن تدار ـنـاصب األمـنـية وغـيـرهـا  وا
بـالـوكـالـة الى مـجـلس الـنـواب لـغرض
الـتصويت عليـها ) . وأشار النائب عن
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اكــد رئــيس اجملــلـس احملــلي لــنــاحــيـة
الــعــظـيم في مــحــافـظــة ديــالى مـحــمـد
ضـيفان العبيدي  أن تأخر عودة 156
عـائلة يعيق إغالق ملف النزوح نهائيا
في الـناحيـة. وقال العبـيدي لـ (الزمان)
امـس إنه  ( رفع قـوائم بـأسـمـاء آخر
وجـبة لألسر التي ماتزال نازحة خارج
مـنازلهـا في ناحية الـعظيم وتظم 156
ـاضي عــائـلــة مـنــذ مــنـتــصف الـعــام ا

2018 عنية للتدقيق  الى اجلهات ا
ـوافــقـة وإعــطـاءهـا ولــكن لم حتــصل ا
الـضـوء األخـضـر بـالـعـودة حـتى اآلن).
وأضـاف الـعـبـيـدي  أن  (هـذه الـوجـبة
هـي األخـــيـــرة ومـــلـف إغالق الـــنـــزوح
بـناحـية العـظيم نـهائـيا متـوقف علـيها
بـالـوقت الـراهـن األمـر الذي يـسـتـدعي
الـتحقيق بـتأخر إعطاء مـوافقة العودة
لـلــعـوائل الـتي تـعـاني أوضـاع قـاسـيـة
فـي ظل الــبـــرد الــقــارس بـــأســرع وقت
ـكن إلنهـاء مأسـاتهـا  داعيـا حكـومة
ديـالـى واألجـهـزة األمـنـيـة لالسـتـجـابـة

وإنقاذ هذه العوائل).
وطــالب الــنــائب عـن مــحــافـظــة ديــالى
ــعـمــوري بـإنـهــاء مـلف إدارة بــرهـان ا
مـنـاصب الدرجـات اخلاصـة بـالوكـالة 
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ـكانتـها كوتـر. القوة أضالع مـثلثٍ قائم الـزاوية على الـسياسـة أنْ حتتفظَ 
لـديـنـا أوال ولـديـهم الـسـيـاســة أوالً ثم الـسـلـطـة بـوصـفـهـا عـنـصـراً أو أداة

للسياسة وأخيراً القوة كعنصر أو أداة من أدوات السلطة. 
الـقـوة في الـنهـايـة ألنَّ من شـأن الـقـوة أنْ تـفسِـد وبـهـذه الـفـكـرة فقـط ظلَّت
ـنزوعـة الـسالح يـحظـر عـلى اجليش رومـا حتكـم العـالم ألـفي سـنة رومـا ا

دخولها ألنَّ اجليوش (إذا دخلوا قرية أفسدوها). 
كن أنْ تكـون شيئاً ماديـاً يُمكن امتالكهـا كحفنةٍ من الدوالرات الـسلطة ال 
ومن ثمَّ تـقسـيمهـا ب الـعمـائم السـلطـة معنـوية مـتحـركة مـتداولـة ب الذين
ة لبعض ـكن للسـلطـة أنْ تكون طـبقيـَّ ـارسونهـا والذين يخـضعـون لها. ال 
رجـال الدين كـنبالء الـعصـور الـوسطى بـدأوا باالمـتيـازات ثم اضهـدوا بقـية
ـكن أنْ تـكون طـائفـيَّة أو قـومـجيـة. ربطَ نيـتـشه ب الـسلـطة الـطبـقات وال 
واحلـقيقة وطوَّر فوكو مفهوم هذه الرَّابطة باعتبار السلطة مجموعة عالقات
ـارسات مـتـداخـلة بـ مـا هو اجـتـمـاعي واقتـصـادي وسـياسي إنـتاجـيـة و
وثـقافي وكشفَ عن انـتشار اخلطـاب السلـطوي في جمـيع مفاصل الـشبكة
االجتـماعـية وتـفاصيـلهـا كافة وبـذلك انفـصلت السـلطـة عن الهيـمنـة والقوة
ظـر في ـفــكـرين الــسـيـاســيـ عــلى إعـادة الــنـَّ انــفـصــاالً أجـبـر الــسـاســة وا
ـفــهـوم الـواسع لـلـسـلـطـة وأنَّ بـقـة جـزء من ا سـيـاسـاتـهم وأنَّ مـفـهــوم الـطـَّ
عرفة فقط. عرفة يجب أنْ تظل محصورة في إطار إعادة إنتاج ا سياسات ا
 إذا أطـاع اجلــيش ورجــال الـســلــطــة الـرئــيس الــسـيــاسي عــلى الــصـواب
ورفـضـوا خــطـأه ولم يـقل أحــدهم لـلـرئــيس (خـطـؤكَ أفـضـلُ من صـوابـنـا)
فـكـلـهم مــصـيب وكـلـهم رئــيس وبـالـعـدل واإلنــصـاف تـكـتــمل الـقـوة ويـقـوى
الـضـعيف ويـنـتفي الـفـقر. في عـراق بـعد  2003 حـصل الـكـثيـر من اجلـهـلة
عـلى القوة وباستخدام هذه القـوة حصلوا على سلطة يـستخدمونها لزيادة
قـوتهم بـالغش والـتدلـيس واخليـانة والـتحالـف مع دول اجليـران ضد الوطن
ـكن لـلقـوة إال أنْ تـكون ـا أية اعـتـبـارات للـعـقل أو للـسـيـاسة حـيث ال  دو
تنبي (الرّأيُ قَبلَ شَجاعةِ الشّجْعانِ هُوَ أوّل وَهيَ أداة ال رأساً وكما قال ا

َحَلُّ الثّاني). ا
السـلـطة كـقدرة عـلى التـنفـيـذ والسـياسـة كقـدرة على تـوجـيه السـلطـة كانـتا
مـتحدتان تدعم إحداهما األخـــــرى حتى حلظة االنفصال بعد 2003 كانت
ـرور حـقـائق أخـرى وهـو الـسـلـطـة حتـتـكــر خِـطـاب احلـقـيـقـة وال تـســمحُ 
االحـتـكـار عـيـنه مـنـذ آالف الـسـنـ (قَـالَ فِـرْعَـوْنُ مَـا أُرِيـكُمْ إِلَّـا مَـا أَرَى وَمَـا
لطـة خِـطـاب احلقـيـقـة لم تـعد أَهْـدِيكُـمْ إِلَّا سَـبِـيلَ الـرَّشَـاد) فإذا فـقـدت الـسـُّ

سلطة بل قوَّة غاشمة ينتظر النَّاس زوالها. 
قـبل 2003 لم تـكن السـلـطة تـستـطـيع تنـفـيذٍ أمـرٍ ما خـارج دائـرة ما تـقرره
الـسيـاسـة وال السـياسـة تـقرر أمـراً خـارج إمكـانـيات الـسـلطـة وال الـسلـطة
تـراوغ في الـتـنـفـيـذ أو حتـتـال عـلى الـقـيـود الـتي وضـعـتـهـا الـسـيـاسـة وال
السـيـاسـة تـفـرض قـيـوداً وتـعـلـيـمـات تخـنـق السـلـطـة وجتـعـلـهـا تـبـدو هـزيـلة
وعـاجزة وغير جـــــــديـرة باالحترام وال بالـثقة. بعد  2003 حتـررت السلطة
ة دولة وال مصـالح علـيا لـلدولة من كل الـقيـود والسيـاسة كـذلك لم تعـد ثمـَّ
وال سـيـاسـة عـلـيـا وال قـيـود انـفـتاح سـيـاسي تـام وحتـرر سـلـطـوي من كل

القيود بال رادع. 
ـصرفيـة اخلاصة بال رقابـة تدعمـها جتارة حرة بال ـؤسسات ا فـانتشرت ا
ضـوابط وال حدود وال أهـداف وتـشعـبت عـملـيات غـسـيل األموال وتـهـريبـها
ــعـلــومــات اخلـطــيـرة الــتي تــتــعـلق بــثــروة الـبــلـد إلـى اخلـارج وإذا كــانت ا
ن يـحـتـاجـهـا فـقط فـقد وتـسـليـحه وتـنـظـيـمات أجـهـزته األمـنـيـة قبل 2003 
صارت بعد 2003 في مـتناول اجلميع ولم تعد ثمة حدود محروسة وصار

الـــدخــول لـــكل مَـنْ هبَّ ودب وأســـست دول اجلــوار
مـــنــاطق نــفــوذ ســـيــاســيــة كــأدوات ضـــغط مــحــلــيــة
ـيـة وكـذلك لــلـدول الـعـظـمى فـظـهـرت جتـارة وعــــــا
األسـلحة واخملـــــدرات وارتفعـــــت معدالت اإلرهاب

نــــظَّمة. ة ا واجلر

بغداد
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قـال يقـول الدكـتـور مصـطفى جـواد رحمـه الله في الـصفـحة 186 مـن كتابه
ــا وحــديـثــا) من من ـفــصل فـي خـطـط بـغــداد قــد (دلــيل خــارطــة بــغــداد ا
مـطـبـوعات اجملـمع الـعـلـمي الـعـراقي سـنة 1958: في اجلـانب الـشـرقي من
باني الـتي شيدت فـي العهد بـغداد بقـايا قصـر ضخم مر يـرجح انه من ا
سـتنصرية بكثير من السن هو الـعباسي االخير الذي اليتقدم على تاريخ ا
ـسـمى الـيـوم باسـم ((القـصـر الـعـباسي)) ويـقع عـلى ضـفـة دجـلة الـقـصر ا
الـيسـرى شمـالي بنـاية مـجلس االمـة احلالي. واخـذ الدكـتوريـصف  القـصر
من ان مـدخـله من جـهـة الـنـهـر.......الخ ثم يـقـول بـعـد االنـتهـاء من الـوصف
ـسـنـاة ) التي الـعـمرانـي :واشهـر االقـوال وادعـاهـا الى التـصـديق انه(دار ا
فـاوضة الـعلـماء انـشاهـا النـاصر لـدين اللـه واقام فـيهـا خزانـة كتب جـلـيلـة 
دارس فيها فهي على التحقيق دار علم ولذاكانت بنايتها اقرب الى بنايات ا
ضي الدكتور ستنصـرية ثم  عمار الـذي شيد ا قـد اقتبس من تصميـمها ا
ـة الى ان ـعـنـيـون  بـشـؤون خــطط بـغـداد الـقـد قـائال: (ذكـرنـا انه تــوصل ا
ذكورة هي القصر الذي ذكره ابن جبير ح قال: انه راى الناصر الـبناية ا
لـدين الـلـه يـنـحــدر من مـنـظــرته في اجلـانب الــغـربي الى دجـلــة صـاعـدا في
الـزورق الـى قــصـره بــاعــلى اجلــانب الــشــرقي عــلـى الـشـط .بــعـد ذلـك قـال
الـدكتـور (وقد ذهـب احد مـؤلفي الـكـتاب الـدكتـور مصـطـفى جواد واالسـتاذ
يـعقـوب سركـيس الى ان بنـاية الـقصـر هي الدار الـتي ورد ذكرهـا في كتاب
ـسـنــاة مـسـتـنـدين بـذلك الـى ان وصـفـهـا في الـكـتـاب احلـوادث بـاسم دار ا
ـذكـور جاء مـوافـقـا لوصـف ابن جبـيـر اي انـهـا باعـلى بـغـداد عـلى شاطئ ا
دجـلـة (حـوادث سـنـة 680 هـجـريـة وقـد وصـفت ايـضـا انـهـا بـجـوار خـنـدق
ا يلي الدار وبعد ذلك يقول ان الناصر لدين الله انشا خزانة كتب الـسور 
ـامون يفعل فاوضـة العلـماء ومشـاركتهم كـما كان ا جـليلة في هـذا القصـر 
في ايـام خالفته  انتهى كالم الدكتور. اما الـدكتور عماد عبد السالم رؤوف
فـيقـول (في حتقـيقه كـتاب احلـوادث طبـعةدار الـغرب االسالمي سـنة 1997
ـسناة كانت الى الشمال من الـصفحة 74: يـتضح من  هذا اخلبر ان هذه ا
دار اخلالفـة العباسية فهي  في اعلى بغداد ورسو شـبارة للخليفة فيها يدل
ؤلف عـلى وجود قـصر له هـناك وهـذا مايـتفق والـنصـوص التي سـيوردهـا ا
ـســنــاة) في اعــلى بــغــداد  قـرب فـيــمــا يــاتي عن وجــود دار تــسـمـى (دار ا
خـندقها الشمـالي.   ثم يقول ان سبط ابن اجلوزي قد صرح (ص 419 من
سناة.ثم يردف قائال: طبعة شيكاغو 1907)  ان من عـمارات الناصر دار ا
ويـتـفق عــدد من الـبــاحـثـ عــلى ان هـذه الـدارلــيـست اال الـعــمـارة الـفــخـمـة
ـعـروفـة الى الـيـوم بـالـقـصـر الـعـبـاسي  والـواقـعـة عـلى الـشط انـتـهى كالم ا
الـدكتـور باتـفـاق مع الدكـتور مـصـطفى جـواد على ان الـقـصر الـعبـاسي هو
ـسنـاة وانه دار علم ولـكن بالـرجوع الى كـتاب مـضمـار احلقـائق وسر دار ا
اخلالئق حملــمــد بن تـــقي الــدين عــمــر بـن شــاهــنــشــاه االيــوبي 567-617
هــــــــجـري الصـفـحة  86 من حتـقـيق الدكـتـور حـسن حبـشي الـصادر عن
عـالم الكتب في الـقاهرة عام 1968 يـقول :((وفيـها كان الـفراغ من بناء دار
تـولي عمـارتها احلـاجب االعز وهي ـسنـاة التي عـلى شاطئ دجـلة وكـان ا ا
اول دار شـرع اخلـليـفـة في عـمـارتهـا لـلـتنـزه والـفـرجـة وهي اول دار فرشت
الزمـة لها طـوابيق ملـونة ازرق واحـمر وسائـر االلوان وكـان اخلليـفة كـثير ا
ا يلي ستحسـنة بنيت على طرف السور  واحلـضور فيها وهي من الدور ا
ا  عـملهـا نقل اليـها فرشـا كثيـرة وانية دجـلة قد غـرم عليـها امواال جـمة و
مالـيك واخلدم حلفظهـا وحراستها من ذهب وفـضة ورتب فيها جـماعة من ا
يالزمـون اخلـدمـة فـيـهـا دائـمـا والى االن فـأن كـان راكـبا فـي دجـلة  او عـلى
ظـهر واراد الدخول اليها تكون مهياة للقـعود فيها والسكنى بها وجعل لهذه
الـدار حرمـة قاطـعة كـحرمـة الـتاج الـشريف بـحيث اليـقـدر احد يـقعـد حتتـها
واليـدنو مـنه اال ان كـان سائـرا في سـفيـنـة فحـسب. انتـهى ..من هـذا النص
ــســنــاة هي (دارتــنــزه وفــرجـة ولــيــست دار عــلم) ــهـم تـبــ لــنــا ان دار ا ا
ـصــدر كـونه كـان والـدكـتــور مـصـطــقى جـواد مــعـذور بـعــدم امـتالكـه هـذا ا
اذا لم يـشر الى مـريـضا جـدا اذ توفي رحـمه الـله في عام  1969وال اعـلم 
ـصـدر الـدكـتـور عـمـاد عـبـد الــسالم رؤوف حـفـظه الـله عـلـمـا اني في هـذا ا
نتظم البن اجلوزي صدر وعلى كـتاب ا ـقالة التاليـة وباالعتماد عـلى هذا ا ا
ة سـوف اثبت ان موقع دور اخلالفة العباسية هي مكان وزارة الدفاع القد
ستنصـر كما ذهب اليه الدكتور مصطفى عظم وليس في شارع ا في بـاب ا

والدكتور عماد عبد السالم رؤوف.
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ديـــــالى   إلـى إن  (اســــتـــــمــــرار إدارة
ـنـاصب احلـكـومـيـة بالـوكـالـة يـعـتـبر ا
نـقـطـة سـلـبـيـة في تـاريـخ حـكـومـات ما
بـعد  2003 مـحذرا في الوقت ذاته من
ـنــاصب الى اقــطـاعــيـات حتــول تــلك ا
ألحـــزاب وأســر مــحـــددة) . ومن جــهــة
اخـرى أكدت عـضو مـجلس الـنواب عن
مــحـافـظـة ديـالـى نـاهـدة الـدايـني  أن
احملـافظة حصلت على اقل من  %1من
ــنـــظــمــات الــدولـــيــة لــدعم مـــشــاريع ا

ناطق احملررة. ا
…dO³   UO½«eO

وقــــالـت  الـــدايــــنـي لـ ( الــــزمـــان ) إن
ـنــظـمـات الـدولـيـة ومن بـيـنـهـا اال (ا
ـتحدة رصدت مـيزانيات مالـية كبيرة ا
لـتمـويل مشـاريع انسانـية وخـدمية في
احملـافظات احملررة ومـنها ديالى خالل

اضية ) .  االعوام الثالثة ا
واضـافت أن  ( حصـة ديالى كانت اقل
ــــنــــظــــمــــات من  %1مـن مــــشــــاريع ا
الـدولـيـة مـا يـثـيـر عالمـات االسـتـفـهام
حــول اسـبـاب تـهـمــيش احملـافـظـة رغم
انـها تـعاني من اوضـاع مزريـة وهناك
مـناطق منكـوبة هي بأمس احلاجة ألي
دعـم انساني ) .  واشـارت الدايني الى
ـنظمـات الدوليـة يشكل أن  ( تـهميش ا

بـــــالـــــتـــــعــــــاون مع مـــــركـــــز الـــــدراســـــات
االسـتـراتيـجيـة  للـشـرق األوسط في تركـيا
أورســام  نـظــمت الـســفـارة الــعـراقــيـة في
أنـقرة حـلقـة دراسية مـوسعـة عن العالقات
ـنطـقة الـعـراقيـة التـركـية وتـأثيـرها عـلى ا
والــعـالم  حـضـرهــا عـدد من سـفـراء الـدول
ـــان الــتــركي الـــصــديــقـــة وأعــضــاء الـــبــر
واعــضــاء من جلــنـة الــصــداقــة الـعــراقــيـة
ـــثال عن الـــتــركـــيــة  وأكـــثــر مـن ثالثــ 
الـبعـثات العـربية واألجـنبـية في العـاصمة
الـتـركيـة أنقـرة  وقـال السـفـير الـعراقي في
أنـقــرة الـدكـتـور حـسـ مـحـمـود اخلـطـيب
الـذي تـبـنى ادارة تـلك احللـقـة  لـ (الـزمان)
انه (ســـعى الــعـــراق ومــنــذ فــتـــرة لــيــست
بـــالــقــصــيـــرة الى رفع مــســـتــوى عالقــات
الــتـعــاون مع دول اجلـوار ســيـمـا الــعالقـة
بـينه وب تركيا التي شهدت في السنوات
االخــيــرة تــطـورا ايــجــابــيـا مــلــمــوسـا في
اجلـوانب السياسية واألمنية واالقتصادية
والـــتــجـــاريــة كـــان آخـــرهــا زيـــارة رئــيس
جمهورية العراق الدكتور برهم صالح الى
تــركـيــا الـتي أثـمــرت عن عـقــد الـكــثـيـر من
االتــفـــاقــيــات الــثــنــائــيـــة الــتي تــصب في
مـصـلحـة البـلـدين اجلارين أهـمـها االتـفاق
ياه بـشكل نـهائي  وهذا عـلى حسم مـلف ا
مـاتمت منـاقشته في بـحوث شمـلت العديد

ــدنـيـ ). الــنـقــاط االمـنــيـة ومــنـازل ا
واوضـح الـربيـعـي  ان  ( وفـد عـشـائر
الـقــريـة أمـهل الـقـيـادات االمـنـيـة حـتى
ـعـاجلـة دواعش شــهـر شـبـاط الـقــادم 
الـبـسـاتـ وبـخالفه سـيـضـطرون إلى
الـنـزوح وهـو اخلـيـار االخـيـر امـامـهم
في ظـل صعـوبة احليـاة بقـريتـهم التي
حتــــــاصـــــرهـــــا خـاليـــــا داعش مـن كل
اجلهات ويسقط فيها الضحايا بشكل
اســـبــوعي   إضــــــافــة الى هـــجــمــات
ــصـادر الــهــاونــات وفـقــدان األهــالي 

فـضـيـحـة تـسـتـدعي الـتـحـقـيق من قـبل
ـنـظـمــات لـبـحث اسـبـاب ادارات تــلك ا
ـشـاريع والـبـرامج اقــصـاء ديـالى من ا
االنـسانـية وسط معـلومات تـتحدث عن
نـــــقل بــــعـض االمــــوال اخملـــــصــــصــــة
لــلـمــحــافـظــة الى مــدن اخـرى بــسـبب
تـأثيرات قـوى واطراف سيـاسية وهذا
مــــا يــــجب ان جتــــــــــيب عــــلــــيه تــــلك

نظمات  ) .   ا
ومـن جانب آخـر أمـهـلت عشـائـر إحدى
ــحـافــظــة ديـالى  الــقــرى الـزراعــيــة 
الــقــوات األمـنــيــة حــتى شـهــر  شــبـاط
الــــقــــادم التـــخــــاذ اجــــراءات تـــضــــمن
حــــمـــايــــتــــهم من خـاليـــا داعـش قـــبل
الـــنـــزوح هـــربـــا من خـــطـــر عـــنـــاصـــر
الـتـنظـيم. وقـال رئيس الـلجـنـة االمنـية
فـي مـجـلـس نـاحــيـة أبي صــيـدا  عـواد
الـــربــيــعـي لـ ( الــزمــان ) ان  ( ً وفــدا ً
عـشـائـريـا من قـريـة ابـو كـرمـة زار مـقر
عــمـلــيــات  ديـالى وعــقـدوا اجــتـمــاعـا
مــوســعــا مع نــائـب الــقــائــد الــعــمــيـد
الـــــــــركن عـــلـي الـــوزيـــر ) .  وأضـــاف
ـناقـشة الـربـيعي ان  ( االجـتمـاع كان 
ـسـتــقـرة في الــظـروف االمــنـيــة غـيــر ا
قـــريــــتـــهم بـــســـبـب انـــشـــطـــة دواعش
الــبــسـاتــ وتـكــرار هــجـمــاتــهم عـلى

ارزاقـــهم ) . وأشـــار رئـــيس الــلـــجـــنــة
االمـنـية في مـجلس نـاحـية أبي صـيدا
الـى ان  (قـريـة ابــو كـرمـة والــتي يـزيـد
عـمرها عن قـرن من الزمن تشـكل حلقة
مـهمة في الوقوف بـوجه داعش وقبلها

القاعدة) . 
مـبينا ان  ( نـزوح االهالي سيؤدي الى
أضـرار أمنـية كبـيرة تمـتد الى بعـقوبة
مـركــز مـحـافـظـة ديـالى   داعـيـا قـيـادة
عـمـلـيات ديـالى الى  ضـرورة االهـتـمام

االمني بالقرية ورعاية مواطنيها) .
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الـفــتح الـشـيـعــيـة لـلـثـغــرة الـقـانـونـيـة
ـقـاعد احملـجـوزة (الكـوتا) اخلـاصـة با
ــكــونــات األقــلــيــة إذ دائــمــا مــا يــتم
كونات في مـصادرة إرادة أبناء هـذه ا
ثل شرعي لهم.. عبر زج انـتخاب 
ــــكـــــون لــــيــــتم أصــــوات مـن خــــارج ا
ـقــاعـد احملــجـوزة االســتـحــواذ عــلى ا
(الـكوتا) لـصالح أحزاب وكـتل مهـيمنة
ومـستأثرة بالسلطة وهكذا في اإلقليم
أيـضا وحتديدا من جـانب كتلة احلزب
قـراطي الكـوردستـاني مع سلوك الـد
ــــنـــهـــجــــيـــة في كــــتل أخـــرى نــــفس ا
قـبلة.. ومـنها انيـة ا االنـتخـابات البـر

كتلة كوران.
ــان وعــلـى الــصــعــيـــد االحتــادي لــبــر
ـثـلي شعـبنـا فيه.. الـعـراق فقـد عمل 
قـاعد عـلى مـعاجلـة الفـقـرة اخلاصـة 
الـكـوتـا في قـانـون انـتـخـابـات مـجـلس
ـعدل رقم 45 لـسـنة الـنـواب الـعـراقي ا
 2013ضـمن التـعديـل الثالـث للـقانون
حـيث صادقـت احملكـمة االحتاديـة على
هـذا الـتـعـديل حلـمـايـة مـقـاعـد الـكـوتـا
ـكـون النـتـخاب وحـمـايـة حـرية إرادة ا
ان اإلقليم وبالرغم ـثليه. أما في بر
ـان ــثــلـي شــعــبـنــا فـي الــبــر من أن 
قـــدمــوا مـــقـــتــرحـــا لـــتــعـــديل قـــانــون
ان اإلقليم جلعل انتخاب انتخابات بر
ـكون ضـمن دائـرة انـتخـابـية ـثـلي ا
خـاصـة وبسـجل انتـخابي خـاص بهم
ــؤسف إن مــوقف كــتــلــة إال أنـه ومن ا
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ـئـات من ابــنـاء شـعــبـنـا امـام جتــمع ا
ان الـكـردستـاني في اربيل مـبـنى البـر
لـلـمـطـالـيـة لـلـمـطـالـبـة بـتـعـديل قـانـون
الـكوتا اخلـاص بشعـبنا في انـتخابات
ـزمع إجـراؤهـا نـهـاية ـان اإلقـلـيم ا بـر
ـقـبل بـحيث يـضـمن الـقـانون أيـلـول ا
ــكــون حــصـــر الــتــصــويت بـــأبــنــاء ا
واحلـفـاظ عـلى مـضـمـون وقـيـمـة مـبـدأ
الـكـوتـا من إقـحـام األصـوات من خارج
ـمثـل ـكون وذلك لـضمـان وصول ا ا
الـشرعـي واحلقـيقـي الذين يـعبرون

ان.  عن إرادة شعبنا في البر
ـــتـــظـــاهـــرون شـــعــارات و وقـــد رفع ا
الفــتــات بــالــســريـانــيــة و الــعــربــيـة و
الـــكــرديــة و االنـــكــلــيـــزيــة تـــعــبــر عن
ـقراطي مـطـالبـهم وحتـمل احلزب الـد
الــكـردسـتـاني بـسـلب ومـصـادرة ارادة

شعبنا. 
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هـــــذا ويــــــشـــــارك في الــــــتـــــظـــــاهـــــرة
االحـتـجـاجيـة اعـضـاء و انـصار كل من
حــــزب أبــــنـــاء الــــنــــهــــرين واحلــــركـــة
ـــقـــراطــيـــة اآلشـــوريـــة واحلــزب الـــد
ـتـظـاهـرون الــوطـني اآلشـوري. وقـدم ا
ـان اقـليم مـذكـرة احـتـجـاج لرئـاسـة بـر
كــردســتـان نــنـشــرهــا ادنـاه: الــسـادة/
ان إقليم كوردستان العراق رئاسة بر
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ال يـــخـــفى عـــلـــيـــكم حـــجـم اإلجـــحــاف
كون والـتهميش احلاصل بحق أبناء ا
الـكلدوآشوري السرياني في انتخابات
إقــلــيم كــوردســتــان الــعــراق لــلـدورات
ـاضـيـة وهـكذا أيـضـا في انـتـخـابات ا
مـجلس النواب الـعراقي التي جرت في
ــاضي وذلك بــســبب اســتـغالل إيــار ا
ـهيمـنة وحتـديدا كتـلة احلزب الـكتل ا
ـقــراطي الـكــوردسـتــاني وقــائـمـة الــد

قراطي الكوردستاني كان احلزب الد
ــطــلـب ومــنــعت إدراج ســـلــبــيـــا من ا
مـقـتـرح الـتـعـديل ضـمـن جـدول أعـمال

ان. البر
أيها اإلخوة:

ـمـارســة تـهـدف وتـؤدي إلى إن هــذه ا
مصادرة إرادة ناخبي شعبنا وانتهاك
ـشـروعـة  وعـلـيه فـإنـنا لـطـمـوحـاته ا
ـقـاعـد نـؤكـد مـطـلـبـنـا  حلـمـايـة هـذه ا
بـاعتبارهـا حالة من التمـييز اإليجابي
الـذي يتمـتع به شعبـنا. وإن خرق هذا
ــفـهــوم سـيـفــرغ مـقــاعـد الــكـوتـا من ا
مــــضـــمـــونــــهـــا. عــــلـــمــــا إن جتـــربـــة
االنـتـخابـات اخلاصـة بـشعـبـنا لـيست
بـجديدة حيث اعتُمدت عند إجراء أول
ـان كوردسـتان الـعراق انـتخـابات لـبر
عـام  1992وكــانت نــاجـحــة بـامــتـيـاز
عــــلـــيـه فـــإن الــــعــــمل بــــهـــا فـي هـــذه
االنـتخـابات هو دلـيل حرص شـركاؤنا
شـروعة الـكـورد على حـقوق شـعـبنـا ا
وتــــرســـيـخ لـــعالقــــات الـــتــــآخي . في
اخلـــتــام نــؤكــد عـــلى مــطــلـب تــعــديل
الـــقـــانــون وبـــالــشـــكل الـــذي يـــضــمن
احلـفاظ على خصوصية مقاعد الكوتا
وذلـك عــــبــــر حتــــديـث ســــجل خــــاص
كـون القـومي وحتديد بـناخـبي هذا ا
يـوم خـاص النـتخـابـات الكـوتـا وورقة
اقــتــراع خــاصــة بــقــوائم الــكــوتــا مع

حتديد مراكز خاصة لالقتراع
الـتـوقـيع: لـفـيف من جـماهـيـر شـعـبـنا
ان الـكـلـدوآشـوري احملتـجـ أمـام بـر

اإلقليم
اربيل 30 تموز

»« 4 

اثـار خبـر تداولته وسـائل اعالم بشان
ـعـروفـة حتـويل مـدرسـة الـراهـبـات وا
بـثـانويـة العـقيـدة الـواقعـة قرب جـسر
اجلـمــهـوريـة في الـعـاصـمـة الـعـراقـيـة
(بــــغــــداد) الـى مــــول  الى اســــتــــيــــاء
ـثـقـفـ وانـتــقـادات من قـبل عـدد من ا
والـكـتـاب. وقال عـمـر السـراي الـناطق
االعـالمي الحتـاد االدبـاء والــكـتـاب في
ـدرسة الـتي تـشغل الـعـراق بان هـذه ا
رقـعـة جغـرافيـة مهـمـة تتـربع ب نـهر
دجـــلــة اخلــالــد ,وشـــارع الــســعــدون,
وجـسـر اجلـمـهـوريـة ,والـتي تـضم في

ـؤسـسـات تـفــاصـيـلـهـا أسـمــاء الحـقـة 
تـربوية مثـل (العقيدة ,دجلة ,الـشقائق,
ـسيـحي, كـلـيـة بـغـداد) تـعـود لـلـوقف ا
الذي يروم حتويلها -حسب ما تتناقله
األخـبـار- إلى مـول جتاري ,فـي سـابـقة
ال يـتـحمـلهـا وحده ,فـاألسبـاب القـاهرة
الـــتـي تـــقـــود اجلـــهـــات التـــخـــاذ هــذه
الــقـرارات ,تــنـشــأ من جتـاهل حــكـومي
كــبــيــر حلــضــارة الــبــلــد ,فــالــســكــوت
والـتــجـاهل واإلهـمـال سـمـات واضـحـة
ــعــنــيـة ,فال وزارة مـن قــبل اجلــهــات ا
الــثــقــافــة والــســيــاحــة واآلثـار حــركت
ساكنا ,وال أمانة بغداد ,وال محافظتها,
وال وزارة الـتربية فـيما اكدت الـناشطة
االعـالمـيــة ســهى عـودة بــان مــوضـوع
حتــويل مــدرســة الــراهــبـات  الـى مـول
يـسـتحق الـقيـام بحـمـلة اعالمـية وعـبر
مــواقع الـتـوصل االجـتـمــاعي مـضـيـفـة
بـتدويـنـة لهـا على مـوقعـها عـلى شبـكة
الــتـواصل االجـتـمــاعي (الـفـيس بـوك )
بـان مدرسـة الراهـبات في بـغداد تـعود
لـلكنيسة الفرنسية هل سيتم حتويلها
الى مـول كما يـتردد في الفـيسبوك? اذا
كــــان األمـــر صـــحــــيح كـــيـف لـــلـــوقف
وافقة على حتويل مكان له ـسيحي ا ا
تـاريخ الى "دكـااااان"... الـعراقـي راح
يـصــحـون فـد يـوم مـاعـدهم أوكـسـجـ
ـوالت الي خـنـكت يـتـنـفـسـون بـسـبب ا
الــدنـيـا و الي غـالـبــيـة أمـوالـهـا تـذهب
لــلـســيـاســيـ وخلــارج الـعــراق وتـعـد
مــدرسـة الــراهـبـات مـن اهم احلـواضـر
ــسـيـحــيـة الـتـي عـرفـتــهـا الـعــاصـمـة ا
الــعــراقـــيــة (بــغــداد) مــنــذ زمن احلــكم
ـــلــكي وتـــخــرج مـــنــهـــا عــدد من اهم ا
عمارية الـنخب العراقـية لعل ابرزهـم ا
الـــــراحـــــلــــة زهـــــا حـــــديــــد وفـي هــــذا
اخلــصـوص نـفى رئـيس ديـوان اوقـاف
ـــســيـــحــيــة وااليـــزيــديــة الـــديــانــات ا
ــنـدائــيــة  الــســيــد رعـد والــصــابــئــة ا
كــجـــةجي حتــويل ثــانـــويــة الــعــقــيــدة
لـلبـنات العـائدة الى (راهـبات التـقدمة)
الى مـول جتاري وكمـا مب فـي البيان
الــصــادر من جـمــعــيـة اخــوات احملــبـة
الكة الـدومنيكيـات (راهبات التقـدمة) ا
جملــمع ثــانــويــة الـعــقــيــدة . كــمــا نـفي
رئـيس الـديوان نـفـيا قـاطـعا تـقـد اية

طــلـبـات رسـمـيــة من قـبل الـديـوان الى
امـانة بغداد او اية جـهة اخرى لغرض
حتـويـل مـبـاني مـهـدمـة وكـنـائس آيـلـة
لـــلــســقــوط الـى اســواق جتــاريــة وفي
حـالـة وجـود مـثل هـكـذه الـطـلـبـات فـلم
يـتم ترويجها او اصدارها من الديوان
مـطــلـقـا . ان الـديـوان يـحـرص حـرصـا
ـــعــالم شـــديــدا عـــلى احلـــفــاظ عـــلى ا
سيـحية في جميع الـتراثية واالثـرية ا
انـحاء العراق وبالـتنسيق مع اجلهات
ـــنع ـــعـــنـــيــة بـــاالثـــار والـــتــراث و ا
س بــــاالرث احلـــضـــاري مــــحـــاوالت ا
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ـتــحـدث الـرســمي بـاسم وزارة أعــلن ا
اخلـارجـية الـعـراقيـة أحـمد مـحـجوب
عن تــنـسـيق بــ احلـكـومـة الــعـراقـيـة
ودولــة الــفـاتــيــكــان لـلــحــد من هــجـرة
ـسيحي من العراق. ويشهد العراق ا
ـاضي هـجرة مـنـذ تسـعـينـات الـقرن ا
سـيحيـة زادت وتيرتـها بعد الـعوائل ا
2003 مـن الـــعــراق إلـى دول غـــربـــيــة.
وبــحـسب إحـصــائـيـات مــتـداولـة فـإن
مـلـيـون مسـيـحي تـقـريبـا هـاجـر خارج
اضية. وقال العراق خالل الـ 15سنة ا
مــحـجـوب فـي تـصـريــحـات صـحــفـيـة:
"احلــكـومـة تــنـسق جـهــودهـا مع دولـة
ـنـظـمة ـنع هـذه الـهـجرة ا الـفـاتـيـكان 
ـســيــحـيــ في الــعـراق".. وتــثــبـيـت ا
ـسيحـيون مكون أصـيل من مكونات "ا
الــشــعب الــعـراقـي ونـحن حــريــصـون
عـــلى وجــودهم في الـــعــراق وتــوفــيــر
احلـمـايـة لـهم". وفـي هـذا الـيـوم ايـضا
اعــلـن مــســؤول مــحــلي إن احلــكــومــة
الــعـراقـيــة قـررت تــعـلـيق عــمـلــيـة نـقل
سلمة نـفوس عشرات االسـر العربيـة ا
الى مـنطـقة سـهل نينـوى بعـدما اثارت
نـطقة التي تـلك احملاوالت غضـبا في ا
تـقـطـنـهـا اثـنـيات وعـرقـيـات مـخـتـلـفة.
ـتـنـازع وســهل نـيـنــوى من االراضي ا
عــلـيــهـا بـ بــغـداد واربــيل وتـقع الى
ــديــنـة الــشــمــال والــشـمــال الــشــرقي 
ـوصل وتـضم بلـدات عـديدة يـقـطنـها ا
مـسـيحـيـون وشبك وايـزيـديون وفـئات
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