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هو حي �سكني مياثل الكثري من االحياء ال�سكنية يف اطراف بغداد واملحافظات
االخرى والتي يقطنها الفقراء واملعوزون .بع�ضها يدخل �ضمن الت�صاميم
اال�سا�سية للعا�صمة واملحافظات ،والبع�ض االخر ن�ش�أ ع�شوائيا من دون �سابق
تخطيط ،بل هو من االفرازات التي اعقبت االطاحة بالنظام ال�سابق.
ع�شوائيات �سكنية مل ير�سم ا�صحابها ا�شكالها وبنيتها وفق موا�صفات هند�سية
وعمرانية وح�ضرية ،امنا اقيمت وفق تخيالت وت�صورات بدائية �شوهت وجه
بغداد اجلميل وملأته بالبثور فو�سمت وجنتيه ب�سمة التخلف والقبح �سيما
وان الزحف طال بع�ض املناطق اخل�ضر (حدائق ومتنزهات احزمة خ�ضر)،
االمر الذي ا�سهم يف تردي الواقع البيئي واجلمايل ملدينة بغداد.

بغداد � /شاكر املياح
ت�صوير�/سعد اهلل اخلالدي

يف ن��دوة ملرك��ز البح��وث البيئية –
اجلامعة التكنولوجية

جانب من الندوة

عرو�ض االفالم

الزحف العمراين على املناطق اخل�ضر..حي طارق امنوذجا
ر�سالة من امل�ستقبل عن بيئة احلا�ضر!

ح ��ي طارق الذي يقع �ش ��مال �ش ��رق العا�ص ��مة ،خلف
ال�س ��دة الرتابي ��ة امن ��وذج �ص ��ارخ لهذه االحي ��اء ،اذ
ين�ش ��طر اىل �ش ��طرين ،اولهما يقع �ض ��من الت�ص ��ميم
اال�سا�سي ،واالخر منا وتو�سع مثل (زهرة النيل).
ولتعزي ��ز العالقة بني اجلامعات واملجتمع باعتبارها
ملبية الحتياجاته ،نظم مركز البحوث البيئية التابع
للجامع ��ة التكنولوجي ��ة ندوة حتت عن ��وان (الزحف
العم ��راين على املناطق اخل�ض ��ر وت�أثريات ��ه البيئية
– ح ��ي طارق امنوذجا) يف مبادرة هي االوىل من
نوعها لو�ضع البحث العلمي يف خدمة املجتمع.
الوعي واالت�صال البيئي
وللت�س ��اوق م ��ع الواقع املعي�ش ميداني ��ا بد�أ املركز بـ
(حي ط ��ارق) باعتب ��اره امنوذج ��ا الج ��راء البحوث
العلمي ��ة الت ��ي من �ش� ��أنها النهو� ��ض واالرتق ��اء بهذا
احلي وانت�ش ��اله من ب�ؤ�س ��ه من خالل ا�ش ��راك ابنائه
ومواطنيه يف اجناز البحث العلمي الذي ي�س ��تهدف
اوال حت�سني بيئته وواقعه الراهن وتر�سيخ وتعزيز
الوعي البيئي ل�سكانه .بداية حتدث الباحث الدكتور
(عب ��د احلميد حممد) مو�ض ��حا للحا�ض ��رين الغر�ض
م ��ن اقام ��ة ه ��ذه الن ��دوة واهدافه ��ا قائ�ل�ا :الزح ��ف
العم ��راين عل ��ى املناط ��ق اخل�ض ��ر يف بغ ��داد ظاهرة
تهدد العا�ص ��مة بغداد بيئويا و�ص ��حيا ولهذا اخرتنا
حي ط ��ارق امنوذج� � ًا لالحياء االخرى التي ان�ش ��ئت
ب ��ذات الطريقة ،ليك ��ون مادة للبح ��ث املزمع اجرا�ؤه

علي ��ه لتطويره اوال وللحد من الزحف العمراين على
املناط ��ق املزروع ��ة او تلك االرا�ض ��ي املف ��رزة لتكون
مناط ��ق خ�ض ��ر ًا ،الن امل�ش ��كالت البيئي ��ة يف الع ��راق
ال ح�ص ��ر لها فكيف ن�س ��تطيع بو�ص ��فنا متخ�ص�ص�ي�ن
بيئيني ان نح�س ��ن ونطور بيئة العراق؟ مع ان هناك
مفهوم� � ًا خاطئ� � ًا للبيئ ��ة ،فعندما نتحدث عن ��ه يتبادر
لذه ��ن املتلق ��ي ان هن ��اك تلوث� � ًا يف املي ��اه واله ��واء
والرتب ��ة ،يف ح�ي�ن ان املفهوم احلدي ��ث للبيئة يعنى
باالن�س ��ان وامل ��وارد وكيفي ��ة ت�س ��خريها خلدمت ��ه،
وم ��ن هنا ن�ش� ��أ مفهوم االت�ص ��ال البيئ ��ي ،الذي يعزز
ويط ��ور ويرتقي بالوعي البيئي و يعمل على ن�ش ��ره
ب�ي�ن النا�س ،وحماولة ت�أ�س ��ي�س م�ش ��اريع بحثية لها
�صلة مبا�ش ��رة بحياتهم .مو�ض ��وعة االت�صال البيئي
حيوي ��ة ورئي�س ��ية وه ��ذا اللق ��اء هو اح ��د اوجه هذا
االت�ص ��ال الذي م ��ن خالله ن�س ��تطيع اختيار عينة من
منطق ��ة نختارها لتكون م�ش ��روع بحث علمي ي�س ��هم
في ��ه املواطن باغن ��اء البحث ليخ ��رج بنتائج ميدانية
حقيقية .هذه العينة من خمتلف ال�شرائح والقيادات
االجتماعي ��ة ،لتك ��ون خطوة على الطريق ال�ص ��حيح
لبن ��اء دول ��ة عراقي ��ة �س ��ليمة ،بالإفادة م ��ن التجارب
العاملي ��ة يف ه ��ذا امل�ض ��مار .فعندم ��ا يفك ��رون يف
م�ش ��روع ما ف ��اول ما يفعلونه هو ا�ش ��راك النا�س فيه
واال�ستئنا�س بارائهم ومقرتحاتهم ،الن امل�شروع هو
خلدمتهم ومن خالل تو�ض ��يح اهمي ��ة مفهوم التنمية
امل�ستدامة يف حياتهم حينما ن�ستخدم املوارد املتاحة

يف منطق ��ة امل�ش ��روع املخط ��ط له .من اجل حت�س�ي�ن
الظروف املعي�ش ��ية للمجتمع القاطن يف هذه املنطقة
الت ��ي يج ��ب ان تك ��ون ذات بيئة نظيفة ت�ش ��تمل على
ه ��واء نقي وفيه ��ا متنف� ��س للنا�س و�ض ��مان حلقوق
االجي ��ال املقبلة .مو�ض ��حا ان اف�ض ��ل موازنه حققها
العراق والتي بلغت يف حينها ع�ش ��رة مليارات دوالر
كان ��ت يف عام  ،1980واالن موازنة الدولة  80مليار
دوالر ،اي م ��ا ي ��وازي ثمانية ا�ض ��عاف تل ��ك املوازنة
غري انها تفتقر اىل التخطيط ال�سليم والتخ�صي�صات
ال�صحيحة التي تت�سبب يف هدر االموال ب�شكل عبثي
و�ض ��ياع حق ��وق املواطن�ي�ن ،ولذل ��ك �س ��تظل احلياة
رتيبة كما هي عليه منذ اربعة عقود.
املوارد الطبيعية واالجيال املقبلة
بعد ذلك حت ��دث الباحث (مقداد اخلطيب) م�س ��تعينا
ب�آل ��ة العر�ض عن البيئ ��ة والتنمية امل�س ��تدامة قائال:
نحن بب�س ��اطة نت�س ��اءل ،ه ��ل بامكاننا ان ن�ص ��نع من
حي ط ��ارق امنوذج ��ا لالحياء االخ ��رى ام ال؟ وكيف
وب ��اي الو�س ��ائل؟ ابت ��داءا هن ��اك ر�س ��الة وردت من
امل�س ��تقبل املجه ��ول تقول :انا من احبابكم ر�ص ��دتكم
منذ زمن بعيد وا�س� ��ألكم انت ��م اعمامي واخوايل ،انا
اعرفكم على معلقة �ش ��جرة عائلتي التي حتمل جميع
اال�سماء ،جئتكم ا�ش ��كو اليكم فقري وقلة حيلتي فان
العراق بات بال ع�ش ��ب وال �شجر ،واملاء ام�سى �سقر،
فيم ��ا الآخ ��رون مرفه ��ون منعمون مرتف ��ون يف بالد

اخ ��ر ،قلت لهم م ��ا الفرق بيني وبينك ��م؟ قالوا ارجع
اىل ا�سالفك هم عندهم اخلرب� ،صاحب هذه الر�سالة له
احلق يف ان ي�س�ألنا :ماذا فعلتم مبواردكم الطبيعية؟
وماذا وفرمت يل منها؟ وهنا يق�صد باملوارد الطبيعية
لي� ��س النف ��ط وح ��ده ب ��ل ت�ش ��مل ،الرتب ��ة ،واالر�ض
وال ��زرع وامل ��اء واالنه ��ر وكل ما موج ��ود يف احلياة
وجميع املعادن املوجوده فوق وحتت �سطح االر�ض،
وكل �شيء طبيعي ،والعدالة والقانون.
وم ��ن حق ��ه اي�ض ��ا ان ي�س� ��ألنا ويحاكمن ��ا :مل ��اذا
�س ��لمتموين الوطن ار�ض ��ا قاحلة؟ ،مل خربتم االنهار
وق�ض ��يتم على خملوقاتها؟ ،ثم عر�ض الباحث تقريرا
اعدته اح ��دى اجلامعات االمريكية ع ��ن افريقيا التي
كان ��ت يوما ما اغنى الق ��ارات ففيها الذهب والف�ض ��ة
والبالتني ��وم واملنغنيز واملا� ��س والكوبالت والنفط
والغ ��از الطبيع ��ي واحلدي ��د والنحا� ��س والغاب ��ات
واالنه ��ار العظيم ��ة والرثوات الطبيعي ��ة الهائلة غري
انه ��ا ا�ض ��حت الي ��وم افق ��ر الق ��ارات تفتك ب�س ��كانها
االمرا� ��ض واملجاعات البحث عزا االمر اىل �س ��ببني
االول هو :ال�س ��تثمار الفا�سد بني ال�شركات وزعامات
بلدانها الذين كانوا يتلقون عموالت من تلك ال�شركات
(ف�س ��اد ،ر�ش ��وة� ،س ��وء ادارة) وال�س ��بب االخ ��ر هو:
العوام ��ل اخلارجية والداخلي ��ة العوامل اخلارجية
و�ص ��فها بان ��ه ال توجد كتل ��ة يف الع ��امل كانت مدركة
حلقيقة انها جزء من الب�ش ��رية والبد ان ال تكون عبئ ًا
عليه ��ا ،والداخلي ��ة مل ��ا تخلوا ع ��ن افريقيا و�ش ��رعوا

االب ��واب لال�س ��تثمار الفا�س ��د ،ولي� ��س اال�س ��تثمار
االيجابي واملخ�ص ���ص للتنمية امل�س ��تدامة الذي كان
با�س ��تطاعته جعل افريقيا جنان الله على االر�ض .ثم
حت ��دث ع ��ن التنمية امل�س ��تدامة وكيفي ��ة حتقيقها يف
م�ش ��روع البحث الذي ي�س ��تهدف (حي طارق) م�شريا
اىل اهمي ��ة ا�ش ��راك مواطني احلي يف هذا امل�ش ��روع
ميداني ��ا بالتع ��اون اجل ��اد مع امل�ؤ�س�س ��ات الر�س ��مية
يف احل ��ي .وح ��ذر اخلطيب من ان العراق �سي�ص ��بح
ذات يوم كافريقيا اال اذا اح�س ��نا التخطيط ووجهنا
طاقاتنا نحو التنمية امل�ستدامة وو�ضعنا امام اعيننا
امل�ستقبل ومعطياته.
معاناة اهايل حي طارق
بع ��د ذلك حت ��دث ممثل املجل� ��س البلدي حل ��ي طارق
(غازي الدراجي) قائال :كثرية هي م�شكالت ومعاناة
�س ��كان هذا احل ��ي اخفها وط�أة هي انع ��دام اخلدمات
ب�شكل كامل ،ناهيك عن قدم ال�شبكة الكهربائية وتلف
خطوطها الناقلة واعوجاج اعمدتها وب�س ��ببها ميوت
العديد من طلبة املدار�س نتيجة تعر�ض ��هم لل�صعقات
الكهربائي ��ة الت ��ي حتدثه ��ا اال�س�ل�اك املقطوع ��ة التي
تت ��دىل م ��ن االعم ��دة ،ويف احل ��ي مدر�س ��تان بدوام
ثنائي وثالثي ومعدل اعداد الطلبة يربو على 1500
طالب يف كل دوام وفيه م�ستو�صف واحد فقط!
ام ��ا مع ��اون مدير عام بلدي ��ة ال�ص ��در االوىل فقد �أكد
على �ض ��رورة تهيئ ��ة امل�س ��تلزمات ال�ض ��رورية التي

ميك ��ن ان حتول احلي اىل جمتمع م ��دين كاخلدمات
البلدي ��ة وال�ص ��حية والرتبوية ،فف ��ي الوقت الراهن
ال يوج ��د في ��ه متن ��زه وال حديق ��ة وال مدار� ��س وال
خدمات �ص ��حية ،ففي العام املا�ض ��ي جمعوا كرفانات
يف م�س ��احة من االر�ض وا�س ��تخدموها كمدر�سة ومل
تنج ��ح التجربة ،وبعد م ��دة اختفت ه ��ذه الكرفانات
بطريق ��ة غام�ض ��ة .ما ن�ش ��اهده الي ��وم يف حي طارق
قابل للتغيري ففي ال�س ��بعينيات كان ��ت املنطقة مفرزة
كار� ��ض زراعية ثم حتولت اىل ار�ض �س ��كنية ملحقة
مبنطقة االورفلي ،غري ان قناة ال�شرطة �شطرتها اىل
�شطرين .االول دخل �ضمن الت�صميم اال�سا�سي ملدينة
بغداد والثاين خارج هذا الت�ص ��ميم مت تق�س ��يمه اىل
قطع مب�س ��احات وا�س ��عة ( 1400 – 800مرت مربع)
كل قطع ��ة ت�س ��كنها اك�ث�ر م ��ن �س ��ت عوائ ��ل ،وهناك
عراقي ��ل كث�ي�رة تواج ��ه عملي ��ات انتق ��ال امللكي ��ة اال
انن ��ا نراع ��ي اجلانب االن�س ��اين يف ت�س ��جيلها خالفا
لل�ضوابط القانونية ،الن تق�س ��يم وافراز هذه القطع
يتم ��ان ب�ش ��كل ع�ش ��وائي ،وهناك جت ��اوز كثيف على
االرا�ض ��ي الزراعية يف املنطقة املجاورة حلي طارق
وهي ذات كثافة �س ��كانية م�س ��اوية ل�سكان احلي (60
–  )70ال ��ف مواطن ،وهناك مدر�س ��ة تابعة لرتبية
مدين ��ة ال�ص ��در جرى التج ��اوز عليها م ��ن قبل بع�ض
املواطن�ي�ن ،و�س ��بق وان تعر� ��ض معم ��ل الغ ��از يف
املنطقة اىل حرائق عديدة نتيجة ا�س ��تهدافه بقذائف
الهاون.

على خلفية قرار حمافظة النجف مبنع تداول وتناول ومترير اخلمور

م����اه����ي ح��������دود ����ص�ل�اح���ي���ات جم���ال�������س امل����ح����اف����ظ����ات ؟
د�أبت كل الت�شريعات الو�ضعية و ال�سماوية على احرتام
حرية االن�سان و�أكدته بت�شريعات تف�صيلية ،ف�صلت فيها
ما يتعلق بحق الدولة وحق املواطن والواجبات املرتتبة
على كليهما .وكانت وثيقة حقوق االن�سان التي �صدرت قبل
اكرث من خم�سني �سنة قد �أكدت على ان الب�شر مت�ساوون
يف احلقوق والواجبات ولهم احلرية يف خياراتهم مامل ي�ضر
باالخر .رغم هذه امل�سلمات يف احلقوق والواجبات االن�سانية
اال اننا نفاج�أ بني فرتة واخرى ب�صدور تعليمات �أو (قوانني)
من جمال�س املحافظات مت�س بهذه الدرجة �أو تلك امل�سلمات
احلقوقية لالن�سان ،باختالف وجهات النظر حول هذا القرار
�أو ذاك .ومن �أوجه االختالف ال�صالحيات املمنوحة ملجال�س
املحافظات وتقاطعاتها مع �صالحيات جمل�س النواب.

الوقف
ال�شيعي:
التطبيق
يعتمد على
الو�ضع اخلا�ص
يف املحافظة
وائل نعمة – اينا�س طارق

م ��ن اخلم ��ور ،او اتباع اي و�س ��يلة ترويجية ومنع
منح تراخي�ص ب�شان ذلك ويطبق كل ماذكر حرفيا.

دواع انتخابية

قرار جمل�س حمافظة النجف

بع ��د ق ��رار جمل� ��س حمافظ ��ة الب�ص ��رة ال ��ذي اتخذ
يف الث ��اين م ��ن اب املا�ض ��ي ،والذي فر� ��ض غرامة
قدرها خم�س ��ة ماليني دينار عراقي على كل �شخ�ص
ي�ص ��نع او يبي ��ع او ي�ش ��رب الكحول يف م ��كان عام
او ي�س ��تورده اىل املحافظ ��ة ،ج ��اء ق ��رار جمل� ��س
حمافظ ��ة النجف مطابقا ملا ذه ��ب له املجل�س االول،
اال ان ��ه زاد علي ��ه باحال ��ة املخالف�ي�ن اىل املحاك ��م
اجلزائية ملعاقبتهم وفق القانون وفر�ض العقوبات
االن�ض ��باطية على املتعاطني م ��ن موظفني ومدنيني
وقوى امنية وع�سكرية.
حيث قرر جمل�س حمافظة النجف بح�ض ��ور رئي�س
جمل�س املحافظة ال�ش ��يخ فائد كاظم نون وبح�ضور
خ�ض�ي�ر اجلبوري نائب الرئي�س واع�ض ��اء املجل�س
باالجماع يوم  2009\10\10منع تناول او تداول
اخلموراو امل�س ��كرات بكاف ��ة انواعها ،وب ��اي كمية
كانت �سواء مت ادخالها اىل املحافظة او من خاللها.
و�سواء كان ذلك لغر�ض اال�ستخدام او املتاجرة عدا
ا�س ��تخدامه لالغرا� ��ض العلمية او الطبي ��ة ،على ان
يكون ذل ��ك وفق تقارير تثبت �ص ��حة ذلك،و�ش ��هادة
معتمدة،كم ��ا يح ��ال املخالف ��ون للق ��رار اىل املحاكم
اجلزائية ويحاكمون وفق قانون العقوبات ،وينفذ
ذلك على املخالفني من املواطنني واملوظفني املدنيني
ورجال قوى االمن والداخلية على حد �سواء.
كذلك ا�ش ��ار القرار اىل حظر ن�ش ��ر او اعالن �أي نوع

اخلب�ي�ر القان ��وين ط ��ارق ح ��رب او�ض ��ح ر�أي ��ه يف
ه ��ذا املو�ض ��وع بالقول ان العراقيني ق ��د جبلوا منذ
فطرته ��م عل ��ى ان يحرتم ��وا املناط ��ق املقد�س ��ة ومل
يق ��م اح ��د يف يوم من االي ��ام ويف اي حقب ��ة زمنية
باحت�س ��اء اخلم ��ر او بيع ��ه يف النج ��ف او اح ��د
االماك ��ن املقد�س ��ة يف العراق ،وحتى كبار ال�س ��ن مل
يذكروا يوما ان جتر�أ احد وتداول اخلمر او تناوله
يف ه ��ذه االماك ��ن الت ��ي حتمل قد�س ��ية كب�ي�رة لدى
نفو�س العراقيني.
وفيم ��ا يخ� ��ص اجلان ��ب القانوين ق ��ال :د�س ��توريا
الميكن ان يعدل اي قانون اال بقانون اخر احتادي،
و�أن القانون الذي ا�س ��تند اليه جمل�س املحافظة هو
قانون �س ��ابق �ص ��در من قب ��ل جمل�س قي ��ادة الثورة
املنح ��ل �س ��نة  1994ومن ��ع تن ��اول اخلم ��ور يف
(البارات) او يف ال�شارع ،وح�صر تداولها يف املحال
وباملفرد املختوم ،ومل يتحدث القانون عن انه مينع
بيع اخلمور يف االماكن املقد�س ��ة ،ولكن هناك عرف
ع ��ام متداول ب�ي�ن النا�س بحرم ��ة التعامل باخلمور
يف االماكن املقد�سة ومل يذكر يف الد�ستور ان هناك
منطقة مقد�س ��ة بل اكد على احرتام االماكن املقد�سة
ب�ش ��كل عام ،و�أ�ضاف :ورغم �صدور هذا القانون اال
ان ��ه يف الواق ��ع مل يفتح اي حم ��ل لبيع اخلمور ومل
حت ��دث وال حال ��ة تذكر يف ه ��ذا ال�ص ��دد ،اذا فلماذا
اختي ��ار هذا التوقي ��ت؟ هل هو للدعاي ��ة االنتخابية
ام ماذا؟ .كما ا�ش ��ارحمدثنا بالق ��ول :ان تعديل هذا
القانون هو من �ص�ل�احيات جمل� ��س النواب ولي�س

من �صالحيات جمل�س املحافظة ،وان مايذكر من ان
املحافظة �ستتخذ اجراءات �ضد من يتناول اخلمر يف
املدينة واتخاذ اجراءات ان�ضباطية بحقه وحتويله
للمحاكم اجلزائية ،هو امر ممكن احل�صول قانونا،
لكن التحويل �ش ��يء وا�صدار احلكم الق�ضائي �شيء
اخ ��ر ،فقان ��ون العقوب ��ات العراقي رقم  111ل�س ��نة
 1969يو�ض ��ح بانه ميكن حما�س ��بة متناول اخلمر
اذا ا�ضر باالمن العام او احدث اي خمالفة قانونية،
واحلكم اليتعدى الغرامة.

الخمالفة للد�ستور

ر�أي قان ��وين اخ ��ر للمحام ��ي رعد ال ��ذي اعترب ب�أن
جمل�س املحافظة قد اعتمد على ت�شريع قانون جديد
غ�ي�ر القانون ال�س ��ابق ل�س ��نة  1994او تفعيل جزء
منه على اعتبار ان (البارات) مل تكن ا�صال موجودة
يف النجف.
وي�س ��تطرد املحام ��ي رع ��د :من ��ذ ت�أ�س ��ي�س الدول ��ة
العراقية وال�س ��لطة التعطي اي اجازات لفتح حمال
للخمور يف االماكن املقد�سة ،وحدد املناطق املقد�سة
الت ��ي اليج ��وز اعطاء اج ��ازات فيها وه ��ي النجف،
كرب�ل�اء� ،س ��امراء ،الكاظمي ��ة و االعظمي ��ة ،وبق ��ي
االم ��ر عل ��ى هذا احل ��ال حت ��ى �ص ��دور القانون يف
�س ��نة  1994الذي حدد البيع يف حم ��ال معينة دون
غريها ،ومن ثم �س ��مح بفت ��ح معامل النتاج الكحول
يف املنطقة املح�ص ��ورة بني بغداد وبعقوبة وقامت
�ش ��ركات خا�ص ��ة بهذا االنتاج ومنها �شركة العوايل
و�ش ��ركة االب ��راج ،وفتح ��ت معام ��ل يف اخلال� ��ص
اي�ض ��ا ،ويف منطقة الك ��رادة خارج ،باال�ض ��افة اىل
املعم ��ل احلكوم ��ي يف منطق ��ة الزعفراني ��ة .وبع ��د
�س ��قوط النظ ��ام ال�ص ��دامي ق ��ام االه ��ايل بتدم�ي�ر

�سليم عبد اهلل:
النريد القرارات
ان تكون �شعارات
وحكايات لبيان
موقف حمدد

طارق حرب:
القرار من
�صالحيات
جمل�س النواب
ونت�ساءل ان كان
التوقيت لأغرا�ض
انتخابية؟

املعام ��ل اخلا�ص ��ة بالكح ��ول واختف ��ت بع ��د ذل ��ك
املحال التي تبيع هذه املادة ،حتى حت�س ��ن الو�ض ��ع
االمني يف ال�س ��نتني املا�ضيتني فاعيد افتتاح املحال
و(البارات) من جديد.
وفيم ��ا يتعلق بقرار جمل�س حمافظة النجف بحظر
ت ��داول وتناول اخلم ��ور يف املحافظة ،ف ��ان القرار
باعتقادي يوافق الت�ش ��ريعات النافذة والتي جاءت
يف قانون تنظيم جمال� ��س املحافظات غري املرتبطة
ب�أقلي ��م ال ��ذي اب ��اح له ��ا ك�س ��لطة حملي ��ة ان تق ��وم
بت�شريع هكذا قوانني.
النائ ��ب عن االئتالف العراقي املوحد ال�ش ��يخ جالل
الدين ال�ص ��غري يج ��د ان يف حمافظة النجف حاالت
كثرية لبيع وتناول اخلمور لكن ب�شكل �سري .وعن
�س� ��ؤالنا ل ��ه حول مدى ق ��درة هذا الت�ش ��ريع اجلديد
عل ��ى احلد م ��ن ظاه ��رة تداوله ��ا وبيعه ��ا باالماكن
ال�س ��رية التي على ح ��د قول حمدثن ��ا ب�أنها معروفه
لدى متناويل الكحول ،قال :ان هذا الت�شريع �سوف
لن ينهي م�شكلة تناول وبيع اخلمور والحتى ب�شكل
�سري ،مامل ترافقه �شدة و�صرامة بتطبيق القانون،
وه ��ذا االم ��ر من ��وط بق ��درة اجله ��ات التنفيذي ��ه
باملحافظة ،والتي و�ضعت هذا القرار ح�سب درا�سة
لواق ��ع املجتمع النجفي ومتطلباته ،ومل يكن القرار
نا�ش ��ئ ًا من فراغ او انه الميثل ر�أي االغلبية ،كما ان
من �ص�ل�احيات جمل�س املحافظة وح�س ��ب الد�ستور
العراقي ان ي�صدر هكذا نوع من الت�شريعات.

ديوان الوقف ال�شيعي

الدكت ��ور �ص ��الح احلي ��دري رئي� ��س دي ��وان الوقف
ال�ش ��يعي اك ��د يف ت�ص ��ريح ل(املدى) ،فيم ��ا يخ�ص
قرار حمافظة النجف با�ص ��دار قرار مينع به تناول

جالل الدين ال�صغري:
هذا الت�شريع �سوف
لن ينهي م�شكلة
تناول وبيع اخلمور
والحتى ب�شكل �سري
اال بال�شدّ ة

وتداول ومرور اخلمور :ان امل�سكرات ،هي حمرمة
�ش ��رعا ،لكن قانونيا يعتمد تطبيق ه ��ذا القرار على
الو�ض ��ع اخلا� ��ص يف املحافظة عل ��ى اعتبارها ذات
قد�س ��ية ديني ��ة ،لذلك من اجل هذه القد�س ��ية �ص ��در
القان ��ون الذي الي�س ��مح بتن ��اول املمنوعات ب�ش ��كل
ع ��ام ومن �ض ��منها اخلم ��ور .و�أ�ض ��اف :نحن نقول
ان ه ��ذا الت�ص ��رف �ش ��رعا هو مقب ��ول ،ويجب توفر
القدرة والكف ��اءة واملو�ض ��وعية يف تنفيذ ومتابعة
القرار ،و�أعرب ال�شيخ احليدري عن �سعادته كرجل
دين يف لإ�صدار قرار مينع تداول اخلمور وتناولها
وت�شريع قانون يجرم من يتناولها ،و�أو�ضح ال�شيخ
احلي ��دري �أن حمافظ ��ة النج ��ف تخل ��و م ��ن وجود
اخلم ��ر فيها ولطابعه ��ا الديني ،فال يجوز امل�س ��ا�س
بقد�سيتها الدينية.

ديوان الوقف ال�سني

ويف ت�ص ��ريح للدكت ��ور حمم ��ود ال�ص ��ميدعي نائب
رئي�س ديوان الوقف ال�س ��ني ل(املدى) قال :القرار
ال ��ذي اتخذ من جمل�س حمافظة النجف مبنع تناول
وت ��داول وم ��رور اخلم ��ور م ��ن املحافظة ه ��و قرار
�ص ��ائب �ش ��رعا الن اخلمور هي من املحرمات وهذا
ما تن�ص عليه ايات عديدة يف(القران الكرمي) ولكن
يف الوق ��ت ذاته نامل ان النن�س ��اق با�س ��م احلريات
ال�شخ�ص ��ية ،ون�س ��مح بتناول اخلمور ،وبيعها باي
ح ��ال من االحوال ،وقد رت ��ب على من يفعل ذلك80،
جل ��دة ونح ��ن كرجال دي ��ن نتفق مع دي ��وان الوقف
ال�شيعي بتحرمي تناول اخلمور واملجاهرة بها باي
�شكل كان ،وما فعلته حمافظة النجف حقيقة نتمنى
ان تعمل به جميع حمافظات العراق.

النريد الكالم! واملكان مقد�س

بينم ��ا عل ��ق النائ ��ب يف الربمل ��ان العراق ��ي خال ��د
�ش ��واين ع�ض ��و يف اللجن ��ة القانونية ،ب� ��إن القرار
الذي ا�ص ��دره جمل�س حمافظة النجف ،هو قانوين
وح�س ��ب ال�ص�ل�احيات املمنوحة يف قان ��ون تنظيم
جمال� ��س املحافظ ��ات غ�ي�ر املرتبطة بـ�أقلي ��م املرقم
 21ل�س ��نة  ،2008ال ��ذي يق ��ر بان من ح ��ق جمال�س
املحافظ ��ات تنظي ��م �ش� ��ؤون املحافظة،لكن ب�ش ��رط
ان اليتقاط ��ع مع القوانني الد�س ��تورية واالحتادية.
ام ��ا فيما يتعلق بقرار جمل�س حمافظة النجف مبنع
االجت ��ار وتناول اخلم ��ور� ،أكد �ش ��واين� :أن القرار
ل ��ه جوانب متع ��ددة ال نريد التكل ��م عنها! ومن يريد
االعرتا� ��ض عل ��ى اي قانون ف�أن له ح ��ق االعرتا�ض
وال�ش ��كوى لدى املحاكم املخت�ص ��ة اذا كان يعار�ض
ا�صداره القانون والد�ستور العراقي.
اما النائبة اميان اال�سدي ع�ضو يف اللجنة القانونية
اي�ض ��ا وقالت :حمافظة النجف من املحافظات التي
لها قد�س ��ية دينية خا�ص ��ة ،االمر اذن يتطلب ا�صدار
مث ��ل تل ��ك الق ��رارات الت ��ي حتاف ��ظ عل ��ى الرتكيبة
االجتماعي ��ة وتقاليدها ،وال ري ��ب يف ذلك الن االمر
اليتنافى مع القوانني والد�س ��تور فبالعك�س هو من
�ض ��منها فقان ��ون جمال� ��س املحافظ ��ات اعطى احلق
القان ��وين لرئي� ��س املجل� ��س واع�ض ��ائه يف اتخ ��اذ
قرارات تخدم امل�ص ��لحة العام ��ة واملواطن من دون
ال�ضرر بالغري.

التطبيق هو الفي�صل

بينما يرى النائب �س ��ليم عبد الله:ان هذا الت�ش ��ريع
املت�ضمن املنع وحترمي التعامل باخلمور باي �شكل
كان يف حمافظ ��ة النج ��ف بالذات م ��ن حق حمافظة

الوقف
ال�سني:
العقوبة
 80جلدة
للمخالف

النجف اتخاذه لكن هل ي�س ��تطيع من �شرع القانون
تطبيق ��ه الن االم ��ر يحت ��اج اىل التطبي ��ق الفعل ��ي
والعملي،ولي� ��س ان ي�ص ��در ق ��رار م ��ن جه ��ة معينة
وانته ��ى وك�أن االم ��ر هو �ش ��عارات وحكايات لبيان
موق ��ف معني،امن ��ا التطبيق هو الفي�ص ��ل يف اتخاذ
وت�ش ��ريع اي قان ��ون وبطرق ت�س ��اعد عل ��ى تنفيذه
حرفيا وانيا وان الي�ؤجل حتى ا�شعار اخر.

خلفيات القرار

وقد �صرح م�ص ��در امني يف حمافظة النجف رف�ض
ذكر ا�س ��مه .......ان ا�صدار هذا القرار ب�سبب القاء
القب� ��ض على ع ��دد م ��ن مروجي اخلم ��ور واالدوية
املحظ ��ور تناولها يف املحافظة وب�ش ��كل يثري القلق
بني االو�س ��اط الدينية ،وبعد الت�شاور واالتفاق مع
امل�س� ��ؤولني يف املحافظ ��ة للح ��د من تفاقم امل�ش ��كلة
وامكاني ��ة ال�س ��يطرة على ه ��ذه الظواهر ال�س ��لبية،
�ص ��در قرار من جمل�س حمافظة النجف مبنع تناول
وت ��داول وام ��رار اخلمور م ��ن املحافظ ��ة ومن يتم
القاء القب�ض عليه يحال اىل املحاكم اجلزائية.

اخلطوة االوىل

�س ��بق وان �ص ��در قرار قبل عدة ا�ش ��هر م ��ن جمل�س
حمافظ ��ة الب�ص ��رة مبن ��ع تن ��اول وت ��داول اخلمور
واملتاج ��رة بها ،مت الرتاجع عن ��ه بعد حملة اعالمية
وا�س ��عة �ش ��نتها ق ��وى املجتم ��ع امل ��دين امل�ؤمن ��ة
باحلريات ال�شخ�ص ��ية .وح�س ��ب م�صادرنا اخلا�صة
م ��ن حمافظ ��ة الب�ص ��رة ف ��ان الن ّي ��ة تتج ��ه ،لط ��رح
م�ش ��روع ق ��رار يعيد احلي ��اة للق ��رار االول الذي مل
تكتب له احلياة.

