
dJB « bO Ë

بغداد

ويـؤكد الـصـحـفي العـراقي  الـنـقابي
الـكـبيـر عـراقـيـاً وعربـيـاً  أن الـقـصر
ــسـتــشـار اجلــمـهــوري كــان يـكــلف ا
الـــــقــــانـــــونـي أو رئــــيـس الـــــدائــــرة
الـقــانـونـيــة في الـقـصــر اجلـمـهـوري
ـطبعة التي بالذهاب أسـبوعياً الى ا
تــــطـــــبع هـــــذه االعــــداد اخلـــــاصــــة
ومــراجـعـة نــصـوصــهـا قـبـل الـطـبع
وتـصـحـيـحـهـا كـمـا هـو احلـال مع (
ــصــحح) في الــصــحف الــيــومــيـة ا
ويـأخـذ  ( الـنــسـخـتـ )  مـنـهـا مـعه
ألرشـيف رئاسـة اجلـمـهوريـة بـعد أن

تطبع بحضوره.
وكــان آخــر من تــولى اإلشــراف عـلى
الـطـبـعـة الـسـريـة لـلـوقـائع الـعـراقـية
وحــتى غــزو الــعـراق واحــتاللـه عـام
 ?  2003هـو شــخـصــيـة قـانــونـيـة 
الدكتور  رشدي خالد التكريتي الذي
كان قبل انتدابه للعمل مستشاراً في
رئـاسة اجلـمـهوريـة  مـديراً لـلـمعـهد
ـركـز الـبـحوث الـقـضـائي  ورئيـسـاً 
القـانونـيـة  ولم يتـسن بعـد التـعرف
عـلى من سـبـقه في مـنـصـبه بـرئـاسة

اجلمهورية.
وانتـقل رشـدي خـالد  وهـو بـغدادي
الـنـشـأة بـالـرغم من أصـول عـائـلـته 
بـعـد االحـتالل لــلـعـمل في دولـة قـطـر
حـتى بلغ الـسن الـقـانونـيـة  وانـتقل

بعد ذلك لإلقامة في تركيا.
 } } } }

وأل يدري أحد مصير أرشيف القصر
اجلـــمـــهــــوري بـــعـــد غــــزو الـــعـــراق
وإحتالله في نـيسـان عام 2003 وقد
ضــــاعـت أو نــــهـــــبـت تــــلـك االعــــداد
اخلـاصـة لـلــوقـائع الـعـراقـيـة مع مـا
نــهـبــته قــوات االحـتـالل وأذنـابه من
الــوثـائق الــعـراقـيــة  الـتي نــقـلــتـهـا
بالـطائـرات الهلـيكـوبتـر الكـبيرة الى
مــطــار بـــغــداد  ولـــتــــــــــــحــمـــلــهــا
طـــائــرات عـــســكـــريــة الـى الــواليــات

تحدة . ا
أمــا الـــنــسخ الــتي كـــانت حتــفظ في
أرشــــيف وزارة الــــعــــدل  فـــلـم يـــكن
مـصـيـرهـا أفـضل من مـصـيـر النـسخ
الـــــتي كــــانت فـي أرشــــيف رئــــاســــة
اجلمهـورية فـقد تـــــــــــعـرض مبنى
وزارة العـدل في الـصاحلـيـة ببـغداد
للـعبث بـعـد قلـيل من أحتالل الـعراق
عام 2003 ثم في عام 2013 ألنفجار
هــــــــائـل أحــــــــرق األخـــــــــــــــــــضـــــــر
والــــــــــيابس  ولم تـنـجـو مكـاتـبـها
ووثــائــقــهــا ومـحـــــــــــتــويــاتــهـا من

احلريق! 
 } } } }

ومـن الـــــواضـح جـــــدا إن جـــــريـــــدة
الوقائع العـراقية بدأت بـعد قليل من
تـــوقـــيع إتـــفـــاق 11  آذار 1970 مع
االكـراد في إصدار جـزئـ احـدهـما
عـلني يـتـضمن قـضـايا أداريـة عـادية
وبــيـانــات وزراء فـنــيــ مـثل الــعـدل
ـــالــيــة والــشــؤون االجـــتــمــاعــيــة وا
والكـمارك  وغـيرهـا بيـنمـا خصص
اجلـزء الـثـانـي الـسـري لـلـتـغـيـيـرات
راسيم الهامة في حركة الوزارية  وا
قــــيــــادة الـــــدولــــة  وغــــيـــــر ذلك من
قــــــــــــــرارات  والـــــــتـي ســــــــمــــــــيت

(التشريعات اخلاصة).
ولـذلك  فـأنـنـي أمـيل إلى فـرضـيـة أن
الوقائع الـعراقيـة قد بدأت مـبكراً في
سنـوات حـكم ما بـعد  17 تمـوز عام
1968 الــصــدور بــطــبــعــتــ (عــامـة
وخــــاصــــة)  وإن هـــذا اإلجــــراء قـــد
أُستـخدم بـعـد عدة شـهور من تـوقيع
إتـــــــفـــــــاق 11 آذار عــــــام 1970 ب
احلــــكـــومــــة الــــعـــراقــــيــــة واحلـــزب
ـقــراطي الـكـردسـتــاني بـزعـامـة الـد
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 رقم 78 لــســنــة  1977 تــضــمــنت
جــمــلـة واضــحــة وصـريــحــة  حـول
(تـنظـيم نـشـر  التـشـريـعات الـسـرية
في أعـــداد خــاصـــة) أي أن الــدولــة
أنـــذاك كــانـت فــعـالً تــصـــدر أعــداداً

خاصة للوقائع العراقية.
وجبة وما يلي نص هذه األسباب ا
كــمـا نــشـرت في ذلـك الـقــانـون  في
الـــوقــائع الـــعــراقــيـــة   الــعــدد رقم

 2594بتاريخ 1977 -6 -20:
(إن تسـيير عـلم اجلمـهور بالـقواعد
نـظمـة للـمجـتمع شرط القـانونـية ا
من شـروط قــيـام الـدولـة الــعـصـريـة
ـقـراطـيـة ولـهـذا فـقـد اقـتـضت الـد
ــؤقـت بــنــشــر أحـــكــام الــدســـتــور ا
الـقــوانـ في (اجلـريـدة الــرسـمـيـة)
واعـتبـار تـاريخ الـنـشر بـدءا لـلـعمل
بــكــيـانــهــا إال إذا نص عــلى خالف

ذلك 
وقـد اضطـلـعت (الـوقائع الـعـراقـية)
منذ صدورها في أوائل الـعشرينات
حــتى الــيــوم  لــهــذا الــدور الــهــام
بحيث أصـبحت مـرجعا مـوحدا لكل
راغب في االطالع عـلى مـا يـشاء من
قوان وأنظمة وتـعليمات وقرارات
وبـيـانـات تــصـدرهـا أجـهـزة الـدولـة
اخملـــتــلـــفــة الـــتي زال اتــســـاعــهــا
وتعدده أوجه نـشاطهـا لذا بات من
الضروري وضع معايـير موضوعية
تنظم النشر في  ”الوقائع الـعراقية
 ”وحتـدد مــا يـنـشــر فـيـهــا وتـنـهي
حــاالت عـــدم انــتــظــام نــشــر بــعض
ــعــاهـدات الــنــصـوص الــهــامــة (كـا
صادق عـليها والتفاقـيات الدوليـة ا
بقانـون) وتنـظيم نشـر (التشـريعات

السرية) بإعداد خاصة.
حــــــــيث إن قــــــــانـــــــون نــــــــــــــشـــــــر
القــــــــــوانــــــ رقـــــــم /59 لسنة
1926 الــذي مــضى عــلى تــشــريــعه
نـــصف قــــرن لم يــــعـــد يـــتــــمـــاشى
والتحوالت احلاصلة بعد ثورة (17
30 –) تموز وال مع واقع طموحات
ـــرحــــلــــة ومـــتــــطــــلـــبــــات اإلعالم ا
الـقـانـوني فــقـد لـزم تـشـريع قـانـون
جـــديـــد يـــنــظـم إصــدار  ”الــوقـــائع
الـعــراقــيـة  ”عــلى أسس عــصــريـة
ويـــضــفي عــلــيــهــا صــراحــة صــفــة
(اجلــريـدة الـرســمـيـة لــلـجـمــهـوريـة

العراقية).
ولكل ما تقدم شرع هذا القانون) .

 } } } }
ـهتـمون الذين عنـيون وا وقد أكـد ا
طـــلــبت مــشـــورتــهم  بـــأن الــوقــائع
العراقـية كانت فـعالً تصدر ( أعداداً
مـــــــــحـــــــــدودة الـــــــــتـــــــــداول)  وأن
نـــســـــــــــــخـــهــــا كــــانت حتــــفظ في
أرشـــيف الـــقــــصـــر اجلـــمـــهـــوري 

ووزارة العدل حــــــــصراً. 
وحــــاولـت تــــتــــبع  هــــذه ( األعــــداد
اخلـاصـة للـجـريـدة الـرسـمـية)  دون
أن أحــصـل عــلـى نــســـخـــة مـــنـــهــا
وسأحـصل حتـماً  لـكنـها حـقيـقة ال
غـبـار علـيـهـا ومعـروفـة عـلى نـطاق
. واسع فـي احــاديـث الــصـــحــفـــيــ
حتدثت يوم اخلميس 15 آب 2019
هـاتفـيـاً بإسـهـاب مع الـسيـد سـجاد
الغـازي  وبـعدهـا عدة مـرات  وهو
في بــــغــــداد ولــــديـه اطالع واسع 
ــعــلــومــات بــشــأن هــذه وغــزيــر بــا
ـســائل األخـرى ـســألـة وفـي كل ا ا
ذات الــصـــلــة بـــصــحـــافــة الـــعــراق
وقـوانيـنـهـا  فأكـد أنـهـا فـعالً كانت
عــادة مــعــمــول بــهــا لــنــشــر بــعض
الـتشـريـعات واالحـكـام الـتي لم يكن
نظام احلكم راغـباً بترويجـها كثيراً
 مـوضـحـاً لي أن (الـعـدد اخلـاص )

كان يصدر بنسخت فقط !
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ـلك اإلرادة لـوضع حـد حلــالـة الـتـدهـور الـقـرار بـيــد الـشـعب هـو وحــده من 
ستشري في جـميع مفاصل الدولة. والقرار اليوم وسـوء اخلدمات والفساد ا

بيد  الشباب الثائر فيمن سيختاره?
الـعراقـيـون شـعب عـظـيم واالمر مـتـروك لـهم لـيقـرروا بـانـفـسـهم  فيـمـا يـتـعلق
ـستـقـبلـهم  عـندمـا يتـظـاهر الـشـباب ومـعه جـميع شـرائح اجملـتمـع ليـحددوا
مصيرهم واختيار وجهتهم ليصلوا بالعراق الى بر االمان.  ولهذا التوجد آية
قـوة اليوم تقف بوجـه التغييـر االيجابي او تمـنع الناس من التـعبير عن أرائهم
شـروعة التي كـفلهـا لهم الدستـور وأكدتهـا القوان وان للـمطالـبة بحـقوقهم ا
يـكـون الـتـعـبــيـر في الـتـظـاهــر الـسـلـمي بـعـيــدا عن كل مـا يـؤدي الى اإلسـاءة
ــتـلـكـات ــتـلـكــات الـدولـة الـتـي هي بـاألسـاس  لـآلخـرين او االعــتـداء عـلى 
الـشعب. نـعم جاءت الـتظـاهرات في وسط الـعراق وجـنوبه هـذه االيام وبـتأيـيد
طالب من بـاقي احملافظات بوصفهـا وسيلة حلشد االهتـمام واحلصول على ا
ـشروعـة. بعـد معانـاة النـاس في احلصـول على حـقهم الـطبـيعي في الـعيش ا
ـة وحقهم في الـتعبيـر عن مشاعـرهم بحرية وان الـرغيد واحليـاة احلرة الكر
يـشعرون في وطـنهم بـحقوقـهم الكـاملـة غير مـنقـوصة لـكي يشعـروا بآدمـيتهم
أوال ثم لـكي يدركـوا ان لهم حـقـوق بقـدر ما عـليـهم من واجبـات جتاه وطـنهم
الـكبير الـعراق وجتاه اجملـتمع الذي يـعيشون فـيه بعيـدا عن التنـكيل والتـمييز
والـتعـسف وكبت احلـريات وطـمس احلـقوق ولـهذا انـتفض الـشبـاب  الغـيارى
دن العزيزة من عراقنا العظيم ان يقولوا رأيهم الصريح دون خوف في هذه ا
او تـردد بعد ان أغلـقت األبواب أمامهم العـوام عجاف فكـانت هذه احملافظات
عـلى مـوعـد انـطالق تـظـاهـراتـهـا واحـتـجـاجـاتـهـا بـعـد ان وعـوا الـدرس جـيـدا
ـة اال بانتـفاضـة شعبـية عـارمة للـمطـالبة وأدركـوا انه السبيل حلـياة حـرة كر
ـشروعـة  في الـغـاء الـطائـفـيـة والعـرقـيـة وإعـادة للـوطـنـية مـعـنـاها بحـقـوقـهم ا
احلـقيقي  وللعراقي انتمائهم الصـحيح للعراق وليس لغيره حيث عاش ابناء
هـذه احملافظـات بال ماء وال لكـهرباء وال صـحة وال تعـليم  واليجـدون  ما يسد
ـتـظاهـرون  اسقـطـوا فتـرة مـظلـمة  امـتـدت لست عـشـرة عامـا على رمـقهم . ا
أيـديهم  الـنـقيـة ودمـائهم الـزكـية . مـرحـلة عـراق شـامخ خال مـن احملاصـصة
الـطائـفيـة  واحلـزبيـة  واجلـهويـة  يـليق بـالـعراقـي ويـتـناسب مع مـا انـعم الله
ــال الــعـام عــلــيــهم من ثــروات  كـبــيــرة  ولــيــنـهــوا دور الــفــاسـدين وســراق ا

تحاصص  .  ا
وتـوفيـر  فـرص العـمل لـلـعاطـلـ ومحـاسـبـة الفـاسـدين وهـو حق مكـفـول لكل
مـواطن. اما تكمـيم األفواه ومنع حريـة الرأي والتعـبير عمـا يدور في الصدور
فـذلك هـو اخلـطـأ األكـبـر الـذي يــقـود الى انـفالت امـني وإثـارة الـفـ وتـدمـيـر
ـباركة  الـتي عبرت الـتنمـية والى ضحـايا. من هنـا  جاءت انـتفاضـة تشرين ا
ـطـالبـة بـالـتغـيـيـر نحـو األفـضل ووضع قـواعـد صحـيـحة عن حـرية الـراي وا
ـا ويـلـغـي أي أثر وأ ـفـسـدين فـقط ـنع عـودة ا لـعـمل وطـني مـوحـد وجـاد ال
ة مـلؤها الـعدل واحلرية لـلمنـهج الذي أختـطوه لسـرقة حق النـاس بحيـاة كر
ـساواة وهـذا مـا أكدته هـذه االنـتفـاضـة بان الـبـلهـاء وحدهـم الذين يـتراءى وا
لـهم بـان الــسـبـاحـة ضـد إرادة الــشـعب واردة وان الـتـحــافـهم حتت أجـنـدات
خـارجيـة قـائـمة عـلى قـهـر الشـعب هـو الـضمـان لـبـقائـهم عـلى الـكراسي وفي

ـناصب وفق مزاجهم وأهوائـهم هو اخلطأ األكبر. الن ا
إرادة الـشعب أقـوى من ان تقـهر وان الـشعب لـفظهم
والى االبـد وكــشف  عن االعـيـبـهـم  بـعـدمـا صـدعـوا
ــقـــراطــيــة والـــنــزاهــة رؤوســـنــا بـــاحلــديث عن الـــد
والـسيادة وحـقوق االنـسان.!. نعم الـقرار اليـوم  بيد
الـشعب فيمن سـيختاره زعـيما له. والقـرار بيد الثوار

ستقبلهم... فيما سيتعلق 

∫bONLð

هــذا الـبــحث مــسـتــقــطع من دراسـة
مــســتـفــيــضــة لي عن الــتـشــريــعـات
الـصحـفـيـة العـراقـيـة تنـتـظـر دورها
ـطـبـعـة  وأنـشـره مـسـتـقالً عن في ا
الكتاب الهـميته التـاريخية  وأرجو

ان ال يـــــلــــــتـــــقط

بعض الكتبة مـعلوماتي احلصرية 
وينسبونها ألنفسهم )!
 } } } }

فـي بــــحث  في صــــفــــحــــات تــــاريخ
الـصحـافـة العـراقـية وفي صـفـحات
سلسلـة مجموعـة القوان الـعراقية
 لـــفت إنـــتــبـــاهي أن اجلــهـــة الــتي
نـــشــرت هــذه الــقـــوانــ بــعــد غــزو
الـــعـــراق واحـــتاللـه عــام 2003 قــد
رمـزت لــبـعض الـقـوانــ بـجـمـلـة  (
نشر في الوقائع العراقية  اجلزء أ)

.
وفـي بــــحـث الحق  ومـــــضـن جــــداً
إتــضح أن الــدولــة الـعــراقــيــة بـدأت
حــوالي مـــنــتــصف ســنــة 1970 في
أفضل الـتقديـرات بإصـدار طبـعت
للجريدة الرسمـية الوقائع العراقية
 واحـدة عــامـة وعـلــنـيـة والــثـانـيـة
خــــاصــــة وســـريــــة بل ومــــحـــدودة
الـــتــداول  ولــلــغـــرابــة  في حــاالت
كــثــيـرة  بــنـســخــتـ فــقط حتــتـفظ
رئاسـة اجلمهـورية بـنسـخة وتودع
الـثــانـيـة لـدى وزارة الــعـدل  مـكـتب

الوزير حصراً.
وفي تـعقـبي لـهذه احلـالـة في تاريخ
الوقائع العراقـية  لم يتسن لي بعد
 احلصول على نسـخة منها مع أن
ذلك لـيس مــسـتـحــيالً  وقـد وعـدني
عـدد مـن رجـال لـهم مــعـرفــة واسـعـة
بـــتـــاريخ  الـــعــــراق  وقـــوانـــيـــنه 
وإطـالع عــلى خـــفـــايــا كـــوالـــيــسه 
وبــــعـض األصــــدقـــــاء بـــــالــــبـــــحث

ــكن الــعـثـور عــلـيه ـا  وتــزويـدي 
بهذا الصدد.

لـكن الـدالئل كــثـيـرة وثـابـتـة عـلى ان
العـراق أعتـمد فـعالً إصدار طـبعـت

لـلوقـائع الـعـراقيـة( عـلـنيـة وسـرية )
ولم يـــكن مـــتــاحـــاً أمـــامي نـــســـخــة
(Hard Copy)
كما يقال باللغة
االنـكـلــيـزيـة في
اقــنــاء نــســخــة
مـن وثــــــيــــــقـــــة
أصـــــلـــــيــــة أو
كتاب . ويـتذكر
عــــــــــــــــــــدد مــن
االخـــــــــــوة مـن
الــــــــــــــــــــزمــالء
الصحفي أن
ذلك كــان سـراً
معروفاً بـيننا
نـــــــــــــــــــــــــحــن
الصـحـفـي !
لكننـا إفتقرنا
لــدلـيـل مـادي
لــــــدعم تــــــلك

اآلراء  .
وقـــــــــد ازداد
اهــــتـــمــــامي
الحـــــظـــــة
(اجلـــــــزء أ )
كـــمــــا ذكــــرت آنـــفــــاً بــــعـــد
إعــادتي  قــراءة مــذكــرات  الــدكــتـور
فـــخـــري قـــدوري وزيـــر االقـــتـــصــاد
ـركــزي  ورئـيس ومــحـافظ الــبـنـك ا
جلس مكتب الـشؤون االقـتصاديـة 
قيادة الثـورة  واألم العام جمللس
الوحـدة األقتصـادية الـعربـية   على
الـــــتـــــوالي فـي مـــــطـــــلع ســـــنـــــوات

السبعينيات من القرن العشرين.
يــقــول الـدكــتــور فــخــري قـدوري في
هامش الصفحة   73 من مذكراته  :
(في الــوقـائع الـعــراقـيــة بـتـاريخ 1-
12-1973أربـــــعـــــة عــــــشـــــر قـــــراراً
ومـرسـومـاً مـوقـعـاً من قـبـله (يـقـصد
الـرئـيس أحــمـد حـسن الـبـكـر)  ومـا
يـبــعث عـلى الــتـســاؤل كـون قـرارات
نشورة حتمل مجلس قيادة الثورة ا
تـسـلــسل االرقـام من 974 الى 984
إال أن الـقــرار رقم 975 والـقــرار رقم
979 اللذين يقـعان ضمن الـتسلسل
ال وجود لـهـما مـا يـطرح الـتـساؤالت
حــول طـــبـــيـــعــتـــهـــمــا وعـــدم نـــشــر

نصوصهما).
وهذا وزيـر في احلـكومـة   وأحيـاناً
لـه مــــكــــتب داخـل مــــبــــنى اجملــــلس
الـوطني قـرب مـكـاتب  اكثـر مـسؤول
نـفـوذاً ونـراه  يــتـسـاءل عن مـصـيـر
قــرارين عـلى األقل  لـم يـعــثـر لــهـمـا
عـــلى أثـــر في اجلــريـــدة الــرســـمــيــة
للدولة العراقية (الوقائع العراقية).

 } } } }
ــوجــبـة وقــد الحــظت أن األسـبــاب ا
لقانـون النشـر في اجلريدة الـرسمية

لـــــــكـن ذلك ال يـــــــعـــــــني
بــالــضــرورة أن الــدولـة
وقــادتـــهــا لم يـــكــونــوا
يــــــرغـــــبــــــون بـــــاطالع
االكــــراد عــــلـى بــــعض
التشريعات! ألن أؤلئك
الـــقــادة  لـم يــكـــونــوا
يـــــــرغـــــــبــــــــون أصالً
بـإطالع الــرأي الـعـام
عـــــــــــــــــلــى تـــــــــــــــــلـك
(الـــــتـــــشـــــريـــــعـــــات

السرية). 
وفي مـرحــلـة حــمـلـة
تقـصي حـقيـقـة هذه
(الـوقــائع الـســريـة)
إن جــاز الـتــعـبــيـر
فـــــــاجــــــأنـي أحــــــد
اخملــــــــتـــــــــصــــــــ
بالقانـون تأكيداته
بــــصـــحــــة الـــرأي
بــأنــهــا فـعـالً كـان
( تطـبع (نسـخت

وروى لي حادثة حـضرها بـنفسه
للتعامل الرسمي مع الوقائع السرية
. وأعـتـذر ألنني قـد تـعـهـدت له بـعدم
نشر أسمه أو أسم اجلهـة احلكومية
الـتي كــان حـاضـراً فــيـهـا خالل هـذه

احلادثة.  
ـنـشـور في وبـاخـتـصــار ان الـنص ا
الوقائع العـراقية اجلريـدة الرسمية
لــلــدولـة هــو الــنص الـوحــيــد الـذي
يـــعــــول عـــلـــيـه قـــانـــونــــيـــاً  وتـــلك
الـتـشريـعـات الـسـرية تـلـزم أن تـأخذ
شكلـها القـانوني  لذلك تـصدر بعدد
 وتاريخ ثابت في الـوقائع العـراقية

.
ولكن اجلهـاز احلكومي الـذي أكتنفه
سـتـار من الــسـريـة والـكـتـمـان  كـان
أضـــعف من نص ( كـــتـــاب رســمي )
يــــصل إلحـــدى دوائــــره من رئـــاســـة

اجلمهورية.
ـثـال  حـيـنـمـا  دخل فـعـلى سـبــيل ا
األخـوة برزان وسـبـعـاوي ووطـبان 
وغـيـرهم  من أفــراد الـعـائـلـة  خالل
اضي عقـد الـثمـانيـنـات من القـرن ا
الكـليـة   للدراسـة اجلامـعيـة   أُثير
مـــوضـــوع أنـــهم لم يـــســـتـــكـــمـــلـــوا
الـدراسـة اإلعـداديـة  بل أن بـعضـهم
لم يــتـجــاوز حـتى مــرحـلــة الـدراسـة

توسطة ! ا
وقـيـل في حـيـنــهـا ان (قــراراً خـاصـاً
وسريـاً) صـدر بـإعفـاءهم من شـهادة
البكلوريا كشرط للقبول في الكلية !
ـعـنيـون بـالـتـنـفـيـذ  هذا ولم يـجـد ا
القـرار في الوقائـع العراقـية الـعادية
ـــا ال يــقـــبل الــشك  وهـــذا يــثـــبت 
وجــــود الــــعــــدد الــــســــري اخلـــاص

للوقائع العراقية.
وتـــعــذر عــلـى هــذا الــبـــاحث أيــضــاً
الــتــعــرف عــلى  صــاحب فــكــرة هـذا
االجـراء في تــغـيـيـر طـبــيـعـة جـريـدة
الــوقـائع الــعـراقـيــة  الـعــلـنــيـة الـتي
دأبـت عــلــيــهــا مــنــذ اصــدارهــا عــام
ـيل الـسـيد صالح 1921  فـبـينـمـا 
ــا ( أقـتـراح عـمــر الـعــلي الى أنه ر
جـهـة أمـنـيــة)  ولـكن الـسـيـد الـعـلي
أصـبـح خـارج الــعـمل احلــكـومي في
تـموز 1970 وتـشيـر الـدالئل الى أن
الطبعت للـوقائع العراقية كانت قد

بدأت بعد مغادرته بقليل .
وقد تـعذر عـلي  مـثال أن أجد تـع
وأعفاء السيد العلي من منـــــــــصبه
وزيـــــراً لـإلعالم  ومـن مـــــنــــــاصـــــبه
االخـرى فـي الـوقـائــــــــــع الـعــراقـيـة
الـــــــــعادية  وال تع وزراء آخرين
وإعـــــــــــفـــائــــهم  مع أن الــــصـــحف
الــيــومــيــة نــشــرت تـلـك الــتـعــديالت
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وشـبـان سـواء من األهــالي الـقـريـبـ
مـــنـــهـــا او زوارهـــا ومـــعـــجـــبـــيـــهــا
استـغـاثوا  لـنـجدة هـذا الـصرح عـبر
تاحة وسائل التواصل االجتـماعي ا
لكن بال  مـجيـب حتى حـدث االنهـيار
ــدة عـلى األرض. ــنــارة  وتـهــاوت ا
ؤسف دون ان نقرأ ومر هذا احلدث ا
او نسمع تعليـقاً من مسؤول مختص
في اآلثار او مختص في التراث حول
مـاجــرى ســواء اكـان هــذا الـتــعــلـيق
بـصـحــيـفـة او عــلى شـاشــة تـلـفـاز او
كلمـة عبر األثيـر او تعلـيق على موقع

رسمي مخـتص.  وكأن شيـئاً لم يكن
او مـــاحــــصل كـــان في مــــكـــان غـــيـــر
ـا سـائل يــسـأل مـاهي الـعـراق.  فــر

منارة أم القرون?
مـنـارة أم الـقـرون أو مـنـارة الـقـرون :
ـا هي مـنـارة هي لـيـست مـئـذنـة وإ
هدفهـا الهدايـة للـطريق البـري. وتعد
ـهــمـة ــعــالم ا مـنــارات الــطـرق من ا
وتــقــام بـــ مــراحل مــعـــلــومــة عــلى
الــطـرق الــبــريــة وظـيــفــتـهــا الــداللـة
وهداية الـسابلـة والقوافل الـتجارية
وقوافل احلج إلى مـكة وآلـية عـملـها
في طريقة الـداللة هو بطـريقة إشعال
الــنــيـــران لــيالً وتــدخـن الــدخــاخــ
( ومن هــذه الــعــمــلــيــة اطــلق نــهــاراً
ـوقـدة- او - عـلـيــهـا الـعـامــة اسم -ا
ـوگـدة) لـتُـرى من مـسـافـات بـعـيـدة ا
ـسـافرين لـتـهديـهم الـطريق من قبل ا

الصحيح.
l u*«

تــقع مـــنــارة الــقــرون جـــنــوب غــربي
الـعــراق (بــاديـة الــعـراق) تــبــعـد عن
الــكـــوفـــة حــوالي 60 كــيـــلــو مـــتــرا
وجــنــوب خــان الــرحــبــة في نــاحــيــة
كـيـلو ـلـغـاة) حـوالي  15 الـرحـبـة (ا

متـرا والـرحـبـة تبـعـد عن الـنجف 35
كــيـلــو مــتــرا ومــقــدار ثالثــة ايـام من

موضع الـقـادسـية. وعـلى مـسـافة 40
كيـلو مـتراً عن مـركز مـحافظـة كربالء
في صـحـرائهـا الـغـربـيـة وإلى يـسار
ـؤدي الى قـضـاء عـ تـمـر الـطـريق ا
وآثـار حـصن األخـيـضـر. وهي ايـضـاً
تـــــقع إلـى اجلــــنـــــوب الـــــشـــــرقي من

محافظة األنبار.
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ــنـــارة او الـــبــرج بـــني عــلـى شــكل ا
سـاحة من الـقاعدة (5× اسطـواني ا
5) تـقـوم عـلى قـاعــدة مـربـعـة الـشـكل
طـــول كـل ضـــلـع من أضالعــــهـــا(10)
أمــتــار والــقــاعــدة مــزيــنــة بــحــنــايــا
زخرفيـة تنـتهي بعـقود نـصف دائرية
من اآلجـر بـواقع ثالثـة حـنايـا في كل
ــربـعــة يــبـدأ ضــلع بـعــد الــقـاعــدة ا
ـتـد إلى الـشـكل االســطـواني حــيث 
ــنـــارة ولــكــنـه مــخـــتــلف في أعــلـى ا
الزخارف اآلجرية التي تزين كل قسم
فالـقـسم األول وعـلى ارتـفاع (2) مـتر
يكـون مـصمـتـا وخـاليـا من الـزخارف
ثم يــبــدأ اإلفـريــز الــزخــرفي الــثـاني
وهـو عــلى شــكل كــسـرات مــتــعـاقــبـة
وبـارتـفـاع (2) مـتـر أيــضـا ثم شـريط
زخــــرفـي ثــــالث مــــكــــون مـن تــــداخل
الطابوق فيما بينه بالتف في بناءه.
ـنارة فهي على شـكل حنايا اما قمة ا
مـقــوســة إلى الــداخل وفـيــهــا مـزاغل
لـــرمي الـــســـهـــام تـــنـــتـــهي بـــعـــقــود

ـا مـوجـود في اسـطـوانـيـة مــشـابـهـة 
نارة احلالي نارة وارتـفاع ا قاعدة ا

يـبـلغ (9) أمـتــار حـيـث تـوجــد بـعض
نارة. تساقطة من قمة ا األجزاء ا

ــنـارة وكـمــا ذكــرنـا آنــفـاً ان قــاعـدة ا
بنـيت الرتـفـاع حـوالي مـترين تـقـريـبا
ـهذب والـبدن بني ربع وا باحلجـر ا
بــالــطــابـوق واجلـص وهي ســاقــطـة
على األرض اآلن  وتـمـتـد بطـول اثـنا
عشـر متـرا ويبـدوا لهـا سلـماً ال تزال
بعض درجاته واضحة وال يوجد أثر
ـبـنى أو وحــدة بـنـائـيـة تــابـعـة لـهـا.
واما بنائها فـذكر ياقوت احلموي في
معجـمه (هذه منـارة بطريق مـكة قرب
واقـصـة كـان الـســلـطـان جالل الـدولـة
ملك شاه بن ألب ارسالن خرج بنفسه
يـشــيع احلـاج في بــعض سـني مــلـكه
فلما رجع عمل حلقة للصيد فاصطاد
شيئاً كثيراً من الوحوش. فأخذ قرون
جميع ذلك وحوافره فـبنى بها منارة
هناك (وعددهـا اربعة آالف قرن غزال
وقــيل عـــشــرة آالف وكـــان ذلك ســنــة
479 ه . ولـكـن ابن جـبــيــر كـان أكــثـر
دقة في وصف شكـلهـا ومواد بنـائها
نائيـاً بنـفسه عن ذكر مـاقيل عـنها من
خـرافــة مـواد الـبــنـاء حـيث وصــفـهـا
: (منارة القرون: منارة في بيداء قائالً
األرض ال بـنـاء حـولــهـا قـد قـامت في
الهواء كأنهـا عمود مخروط من اآلجر
قـــد تـــداخل من اخلـــواتـــيـم اآلجـــريــة
مـثـمنـة ومـربـعـة أشـكـال بـديـعة ومن
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يـقيناً ليس أغـلى من الدم  وليس اثمن من النـفس التي حرمَ الله اال باحلق 
ـؤسف أن االنـسان لـيس ابـخس مـنه قـيـمةً وثـمن في الـعـراق  فـقد راحت وا
الـنظـام االنقالبـيـة جتوب به بـطشـاً في شرق الـبالد وغـربهـا  ولم يكن ايـسر
من روح ابن الـوسط واجلـنـوب والــشـمـال قـطـفـاً وبـطـشـاً وانـهـاء  حـتى راح
الـعـراقي يـبـحث عن وطن يـأوي وبـلـد يـأمن وأرض حتـتـضن وسـمـاء تلـحف 
وراح الـعـراقي مـثالً يُضـرب لـلـصـابـر احملتـسب الـراضي بـقـضـاء من تـسلط
وحـكم من بطش . وقُدر للـعراقي أن يرى زمن احلريـة ويعيش أيـام التحرير 
لـكن هذه االيام لم تكن كما أيـام من كابد الظلم من الـشعوب ثم عاش احلرية
 فـأيام احلـرية في بـلدي   خـالطـها دم اإلرهـاب ووسمـتهـا الطـائفـية بـختـمها
وراحت الـقــومـيـة تــقـسم الــشـعب إلـى اطـيـاف وحــلل ومـلـل ونـحل  وتــمـكـنت
ـؤامـرة في زمن احلـريـة مـن حتـقـيق مـالم يـتـمـكـن الـدكـتـاتـور من حتـقـيـقه . ا
وكـانت العالمة الـفارقة لـلمرحـلة األكثـر مشقة الـدم العراقي الـذي راح يسيل
أنــهــاراً مـن اجل تــرويــة األرض الــتي جــدبت فــيــهــا احلــريــة وشــحت فــيــهــا
قراطـية وراح الفـرد يخشى اسـاتيذه واهلـه وزوجه ورفيقه  لـقد شهدت الـد
الـسنـوات األولى  لـزوال حكـم الديـكـتاتـور تـكالب اجلـار والـشقـيق والـصديق
ن حكم وقبض والـعدو من اجل اإلطاحة بحكم القادم اجلديد  ليس بغضاً 
حـسب ولكن خـوفاً من عـراق قوي حـر مقـتدر مـتصـدر  بلحـاظ أن من خطط
ـوت ويـضـعف وال ـرض وال  ودبـر وحـفـر واراد أن يـوقع يـعـلم أن الـعـراق 
ـتحرر تواً يـضمحل ويـتراجع لكـنه ال يسكن  من هـنا راح اجلمـيع يناصب ا
ـسـيـرة الــعـداء لـيس بـقـصـد كــسـره تـمـهـيـداً لــقـتـله ولـكن رغـبـة فـي تـاخـيـر ا
وتـبـطــيىء الــعـودة وعــرقـلــة اخلط  فـكــان اإلرهـاب الــوسـيــلـة األجــدى عـنـده
والـطائـفـيـة الثـمن اإلبـخس  والـقـوميـة األكـثـر يسـراً لـتـمـزيق الصف . وجنح
ـال خسارة ألعـوام قليـلة في حتـقيق ما صـبا الـيه  ويقيـناً ليـس في ضياع ا
وال في فـوات فرصـة البـنـاء ضيـر ال يجـبر  لـكن البـأس كـله في النـفس التي
راح اإلرهـاب يـقـطـفـهـا بـدم بـارد حـتى اصـبح مـشـهـد غـسل اثـار الـدم الـذي
ـاء الـطـاهـر والـغـائط حـتى وسـمت كل ايـام يـخـلـفه الـتـفـجـيـر امـر مـعـتـاد وبـا
االسـبـوع بـالـسـوداء مـن سـلـتـهـا وحـتى جــمـعـتـهـا واجلـمــيع يـشـاهـد ويـرقب
ويـتشفـى ويتمـنى بداوم احلـال وتصـاعده  ففي اسـتمـراره القـوى وفِي بقاءه
ن تـصدر وتـصدى ووقف ودفع حـتى تسـيد . ويـبدو أن مـخطط واراد غـياب 
اإلطـاحة لـم يكـتف بـالدم الـزاكي والـتـرميـل والتـيـتيم وقـتل االقـتـصاد بل راح
خـياله بـعيـداً ليـخطط الـى حتويل الـعراق الى عـاصمـة لدولـة االٍرهاب بـعد ان
اصـبح االٍرهاب امبراطورية تضم واليات ودويالت على رأسها أمراء ورعية 
بل راحت هـذه اإلمـبــراطـوريـة هي األحـدث واألقـوى وامــتـدت أذرعـهـا لـتـهـدد
الـقــاصي والـداني  وحتــالف اخلـالق الــذي انـشــئـهــا ومـولــهـا وخـطـط لـهـا 
ـواجهـة خـطرهـا بـعد أن راحت نـذر نيـرانـها تـلـوح في األفق  وكل األثر في
ارض الـوطن  واألهـم أن يـبـقـى من أراد أن يـوقع ســالم سـعــيـد يـتــربع عـلى
سـدة العرش وينعم شعبه بالراحة ويزدهر اقتصاده واآلخر الى جحيم . لكن
وت  يـتراجع لكنه ال يهزم  الـقوي ال يقبل اال الصدارة  يـضعف  لكنه ال 
وت  يترنح لكنه ال يسقط  يخفت جنمه لكنه ال يأفل . على ـرض لكنه ال 
ظاللـة من راح يـترقب مـوت الـعـراق  وجاهل من ظن أن الـتـكـالب علـيه الـيوم
هـو االول  فتاريخه سـلسلـة من االنهزامـات واالنتصارات  وصـفحاته مـليئة
كيـدات واإلخفاقـات ثم النجـاحات  وعصـوره كلها بـاحلوادث والدسـائس وا
تـراجعات وتصـدرات وتصديـات  ويقينـاً أن احلكيم من قـرأ التاريخ وأتعض
بـحـوادثه  فـلـيس في الـتـطـلع مـأخـذ وال في الـسعـي عيـب وال في الـرغبـة في
ـآخـذ كله في أن الـتـصدر مـثـلـبـة وال في قـيـادة االخر بـجـدارة جتـني  لـكن ا
قود أنه قائـد وأن يظن التابع أنه متبـوع ويتطلع من قضى جل حياته يـعتقد ا
مــتـلـقـيـاً الـتـوجـيــهـات أن يـكـون مـوجـهـاً  فـالــقـيـادة قـدرة  واالتـبـاع مـكـنـة 
ا يزل قائداً ورائداً والـتوجيه مستلزم ومقدمة . ومذ عرف العراق دولة كان و
ومـوجهـاً  ويـقـينـاً أن الـضربـة الـتي ال تـقتل تـقـوي  وبـصرف الـنـظر عن كل
ر بهـا العراق  فإن الزهو سـيكون حليفه واالزدهار احلـوادث اجلسام التي 
وعـده والتصدر حصيلته  فليس اقل من الصدارة مكانة تليق بالعراق وليس

قدمة رضا وقبول  فالعراق كبير بشعبه ومرجعيته بغيرة ا
وتـاريخه وثرواته واقتـصاده وموقعه  وهي هـبات هيأت

ا قُدر  ـكانـة وعلى الـغير قـبول الـواقع والرضـا  له ا
ـؤامـرة قـصـير ومـآله خـطـيـر وآثره وبـالـقطـع أن حبل ا
كـبــيـر  وعـلى مـن خـطط وعـمل وحـث اخلـطى عـلى أن

يوقع بالكبير أن العراق باق ٍ وغيره الى زوال. 
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واشنطن

الوزارية في حينه.
ا كان الـعمل قد بدأ مـبكراً بـصيغة و
الـطـبـعـتــ لـلـوقـائع الـعـراقـيـة فـمن
ــسـتــبــعـد أن تــكــون مـديــريـة األمن ا
الـعامـة هي من أوصـى  بالـطـبـعـت

وال جهـاز اخملـابرات الـذي لم يـكن قد
أنشئ بعد.

سؤول  وليس  مسـتبـعداَ أن يكـون ا
عن الــعـمل بــالـطــبـعـتــ وفي ضـوء
التطورات التي جرت على نظام حكم
السابع عشر من تموز عام 1968وما
بعـده وحتـى السـنـــــــــوات األخـيرة
قــبل األحـتالل الــعـســكـري األمــريـكي
عــام 2003 هـــو الـــشـــخــــــــــــصـــيـــة
تنفذة منذ السنوات األولى  صدام ا
حــسـ نــائب رئـيس مــجـلس قــيـادة

الثورة
ووفــقـاً ألحــد الـكــوادر الــعـراقــيـة في
االعالم الــعـراقي آنــذاك فـإن الــسـيـد
هـــادي الـــعـــلـــوي كـــان مــســـؤوالً عن
إصدار الـوقائع العـراقيـة حينـما كان
موظفاً بوزارة االعالم  قبل ان تنتقل
مـسؤولـيـة إصـدار الـوقائع الـعـراقـية

الى وزارة العدل .
ولكن كما يـبدو من حتليل هذه اآلراء
ـــســتـــشــار الـــقــانـــــــــــــوني في أن ا
رئاسـة  اجلـمهـوريـة  كان هـو اجلـهة
الــــتي تـــــشــــرف عــــلـى تــــدقــــيـــــــــق
الــتـشــريـعــات في الـطــبـعــة اخلـاصـة
ـا كـان وتـطـبع بـحـــــــــــضـوره  ور
هــادي الـعــلـوي مــعــــنــيـاً بــالـطــبـعـة
الــعـــاديــة الــعـــلــنـــيــة لــلـــوقـــــــــــائع

العراقية فقط .
ومن احلـاالت الـغــريـبـة في الـقـوانـ
العـراقيـة عمـوماً وما تـعرضت له من
إلــغــاء أو تــعـديـالت عـديــدة  هي أن
قانون اجلـريدة الرسـمية لم يـتعرض
في تـاريـخه الـطـويل مـنـذ عـام 1926

وحتى عام 2007. 
لإللغـاء  وال للتـعديل  سـوى مرت 
ـلـكي طـيـلة  51عـامـاً في الـعـهـدين ا
واجلـمـهوري و20 عـامـاً أخـرى قـبل

االحتالل االمريكي وبعده.
 وهـكـذا  كـان قـانـون  عام 1977 هو
ثـــاني قـــانــون تـــاريـــخـــيـــاً يـــتــعـــلق
بــاجلـريــدة الـرسـمــيـة بــعـد الــقـانـون

االول عام 1926.
 كـمــا لم يــتـعــرض قـانـون 1977 ألي
تعديـل حتى عام 2007 اَي بعد اربع
ســنـــوات من احــتالل الـــعــراق حــيث
أضــيـفت الــلـغــة الـكــرديـة الى الــلـغـة
الـعــربـيـة الـتي تـصــدر بـهـا اجلـريـدة

الرسمية.

غريب أمـرهـا انهـا مـجلـله كـلهـا قرون
غـزالن مــثـبــتـة فــيـهــا فـتــلـوح كــظـهـر
ـنع الـشـيــهم. ولـلـنــاس فـيـهــا خـبـر 

ضعف سنده من إثباته).
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ـنارة عـند الـعامـة باسم تسـمى هذه ا
ـــوجـــدة وهي ــــوقـــدة أو ا ـــنـــارة ا ا
تسمـية مـشتقـة من إيقـاد النار فـوقها
لـيالً لــداللـة الـقــوافل واحلـجــيج عـلى
الـطـريق. و يـبـدوا ان تـسـمـيـتـهـا بـام
القرون قـد جاءت من هـذا الكالم الذي
فيه نسج من اخليـال واخلرافة حيث
ذكرنـا آنـفـاً مواد الـبـنـاء ومكـونـاتـها
ولــكن يــوجـــد وسط بــدنــهــا أشــرطــة
زخـرفيـة هـنـدسيـة ونـبـاتـية وكـتـابـية
جصية وآجريـة مع بروز نتوءات من
الطـابوق ألغـراض زخرفـية حـول بدن
ـنـارة تـبـدوا لـلـنـاظـر كـأنـهـا قـرون ا
وقد تآكـلت غالبـيتـها فعـليه ليس من
ــعــمــاري ــنـــطق الــعــلـــمي والــفـن ا ا
الـــعـــربـي بـــنـــاء مـــنـــارة من حـــوافـــر

الوحوش وقرونها. 
ـنـطقـة يكـثـر فيـها وال يسـتـبعـد بان ا
صــــيــــد الــــغـــــزالن ولــــكن األرجح أن
أسمهـا جاء من الـنتـوءات البارزة في
بدنـها مع وجـود بعض الـقرون التي
غرست فـي بنـائـها أي أنـهـا لم تـبنى
بقرون وحوافـر الدواب ولكن رصفت
الـقـرون بــ طـابـوق الـتـغــلـيف لـبـدن
ــســافـة (45 سم) ويالحظ ــنــارة  ا
بقـايـا عظـمـية مـتـآكلـة جـداً في بعض
الثـقـوب ذات عمق (5-3 سم) وغرس
الـقـرون يـتـم بـوضع الـرؤوس احلـادة
في الـبـنـاء.وهـذا يـنـسـجم مع مـا ذكـر
ابن بــطـــوطــة عــنـــد قــدومه من احلج
نـحـو الـعـراق بـقـوله:(نـزلـنـا مـوضـعاً
نارة القرون وهي منارة في يعرف 
بـــيــداء مـن األرض بــائـــنـــة االرتـــفــاع
مــجـلــلــة بــقـرون الــغــزالن وال عــمـارة
حـولهـا).واخـيـراً وإلى هـذه الـلـحـظة
هي مــلـــقــاة عــلـى األرض أحــجــارهــا
ـهــا آخـذة بــاالنـدثـار مـتــنـاثــرة مـعــا
والضياع وكأنها تصرخ اال من منقذ
يـــســـنـــدني ألقف بـــشـــمـــوخي  وسط

الصحراء لكي أضيئها مرة أخرى.

أليس من حق اهل اآلثار أن يـحزنوا
بانهيار وسقوط منارة ام القرون إلى
األرض بعد ان صمدت قرونها قروناً
ـواجهـة الطـبيـعة وسط الصـحراء  
من ريـاح وامــطـار وســيـول وعـوامل
الـتـعــريـة االخـرى فـقــد بـان واصـبح
واضـحــاً عــنـد قــاعـدتــهـا تــأثـيــر تـلك
الـعـوامل ومـنــذ سـنـ ودق نـاقـوس
أخلـطـر واالنذار  لـكل مـن لـديه خـبرة
بسـيـطـة في مجـال الـعـمارة واألسس
. بان انهـيار هذا الـصرح بات وشـيكاً
فاستغثـنا واستغـاث غيرنا من شيب

أحد أعداد الوقائع  العراقية اجلريدة الرسمية للحكومة العراقية

UM—…∫ رجالن يستطلعان اثار منارة ام القرون
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