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د. عكاب يوسف الركابي

ح�شر، حكمت �شليمان، مناق�شات جمل�س النواب للمعاهدة 
والت���ي ب���داأت يف يوم 18 كان���ون الث���اين 1926، ب�شفته 
وزي���رًا للداخلية يف وزارة عب���د املح�شن ال�شعدون، وبعد 
ان اأعل���ن رئي�س املجل����س، ر�شيد ع���ايل الكيالين، وجوب 
اإحال���ة املعاه���دة اىل جلن���ة االدارة وال�شيا�ش���ة ملناق�شتها 
وو�ش���ع تقري���ر عنها، ق���دم نائب���ان من حزب التق���دم هما، 
حمم���د �شعيد العبد الواحد، نائ���ب الب�شرة، ونافع املالك، 
نائب الديوانية، اإقرتاحًا خطيًا طلبا فيه، مناق�شة املعاهدة 
ف���ورًا وبدون احالتها اىل جلنة برملاني���ة وفق املادة )40( 
م���ن نظام املجل�س الداخل���ي، وعلى ا�شا�س انه���ا ا�شتمرار 

للمعاه���دة االوىل ل�شن���ة 1922، ولي����س فيه���ا م���ن 
جديد، با�شتثن���اء ما تعلق بتعديل احكام االتفاقات، 
وق���د وزع���ت عل���ى الن���واب قب���ل يوم���ن واطلع���وا 
عليه���ا فاعرت����س ن���واب ح���زب ال�شعب عل���ى النظر 
يف العاه���دة بطريق���ة اال�شتعجال، الن ق���رار ع�شبة 
االمم، اعط���ى مهل���ة اأمده���ا 6 اأ�شهر لعق���د املعاهدة، 
فاأج���اب رئي����س ال���وزراء عب���د املح�ش���ن ال�شع���دون 
ان )42( نائب���ًا من ح���زب التقدم )ح���زب احلكومة( 
طالبوا بان تاأخذ مناق�شة املعاهدة، طريقها حاال ً يف 
املجل�س وم���ن دون ان تعر�س على جلنة لدرا�شتها، 
وان بريطانيا تنتظر ق���رار املجل�س فيها، قبل اليوم 
الثاين م���ن �شهر �شباط، ونا�شد الن���واب ان ياأخذوا 
بنظ���ر االعتبار م�شال���ح الب���الد، اال ان املعار�شة مل 
ت���ر ما يربر اال�شتعجال، فطلب ال�شعدون من رئي�س 
املجل����س النياب���ي ر�شيد عايل الكي���الين، ان جتري 
املناق�ش���ة، على املعاهدة، ب�شورة �شرية على ا�شا�س 
انه���ا مهمة ج���دًا ورمب���ا توؤثر بع�س خط���ب النواب 

على �شيا�شة العراق اخلارجية.
وا�شل املجل�س اجتماعه ال�شري ملدة �شاعة ون�شف، 
وبعدها اأعلن االجتماع علنيًا، فو�شع رئي�س جمل�س 
الن���واب املعاهدة بالت�شويت، ع���ن طريق �شوؤال كل 
نائ���ب، فيم���ا اذا كان موفق���ًا او غري مواف���ق، فوافق 
عليها جميع الذين مكثوا ملوا�شلة اجلل�شة ال�شرية، 
جان���ب  اىل  �شوت���وا  نائب���ًا،   )58( عدده���م  وكان 
املعاه���دة، م���ن ا�ش���ل )88( نائب���ًا، و )9( غائب���ن، 
ب�شمنه���م ثالثة من حزب املعار�شة، اما عدد النواب 
الذي���ن تركوا املجل�س حمتجن، فبل���غ عددهم )19( 
نائب���ًا، وكان كر�ش���ي واح���د �شاغ���رًا، باال�شافة اىل 

كر�شي رئي�س املجل�س، وهكذا ّمرت املعاهدة.
انتخ���ب حكمت �شليمان ع�ش���وا ً يف جمل�س النواب 
يف دورت���ه االوىل الت���ي ب���داأت يف ال�شاد����س ع�ش���ر 
م���ن �شه���ر مت���وز �شن���ة 1925، وانته���ت يف الثامن 
والع�شرين م���ن كانون الثاين �شنة 1928. وبالنظر 
اىل �شمعته يف هذا املجال، فقد تراأ�س اللجنة املالية 
يف جمل����س النواب ويف وقت مبك���ر، وكان ذلك يف 
ال���دورة االنتخابي���ة االوىل، ف�ش���ال ً ع���ن انتخاب���ه، 

ع�ش���وا ً يف جلنة اعادة النظ���ر يف �شياغة قانون انتخاب 
النواب ل�شنة 1924.

مل ي�شتم���ر، حكم���ت �شليم���ان، يف وزارة الداخلي���ة طويال 
ً، فعل���ى اث���ر خالف وم�ش���ادة كالمي���ة بن رئي����س جمل�س 
النواب، ر�شيد ع���ايل الكيالين، وبن وزير املالية، �شبيح 

ن�ش���اأت، يف 8 اأيار 1926، مم���ا اأدى اىل اأ�شتقالة الكيالين 
م���ن من�شب���ه، فاأنتخ���ب وزير الداخلي���ة حكم���ت �شليمان، 
رئي�ش���ا ً للمجل�س فا�شتقال من من�شبه كوزير للداخلية يف 

20 اأيار 1926، ليتفرغ كليا ً اىل هذه الرئا�شة.
كان وزي���ر املالي���ة �شبي���ح ن�ش���اأت يتكل���م م���ع مق���رر جلنة 
جمل����س الن���واب، فطلب من���ه ر�شي���د عايل الكي���الين عدة 

م���رات، مراعاة النظ���ام، اال ان 
ن�شاأت، رّد على طلب الكيالين، 
عل���ى  يحاف���ظ  ان���ه  بقول���ه، 
النظ���ام، ودعا رئي����س املجل�س 
اىل ان يحاف���ظ عل���ى النظ���ام، 
فع���د الكي���الين ذل���ك اهانت���ه له 
وغ���ادر قاع���ة املجل����س، وق���دم 
ا�شتقالت���ه يف 20 اآي���ار 1926، 
الت���ي اأ�ش���ار فيه���ا اىل اهنات���ه 
وبالرغ���م  املالي���ة،  وزي���ر  م���ن 
من اعت���ذار �شبيح ن�ش���اأت عن 
فعل���ه ام���ام امللك في�ش���ل االول 
ورئي�س ال���وزراء عبد املح�شن 
الكي���الين،  ف���ان  ال�شع���دون، 
عل���ى  واأ�ش���ر  ذل���ك  رف����س 
ا�شتقالت���ه. وال ي�شتبع���د موؤرخ 
حي���اة ر�شي���د ع���ايل الكيالين، 
ان تك���ون ثمة ا�شباب �شخ�شية 
وراء ا�شتقال���ة الكيالين، منها، 
�شبي���ح  املالي���ة  وزي���ر  رف����س 
ن�ش���اأت، اإح���داث اأي تغيري يف 
القادري���ة،  االوق���اف  او�ش���اع 

العائدة اىل الكيالين.
ج���اءت   1926 اي���ار   20 ويف 
احلي���اة  يف  النوعي���ة  النقل���ة 
حلكمت  الربملانية،  ال�شيا�شي���ة 
�شليم���ان، بعد ان تب���واأ رئا�شة 
جمل�س النواب نتيجة ا�شتقالة 

ر�شيد عايل الكيالين
وعل���ى الرغ���م م���ن ان املجل�س 
النياب���ي مل يناق�س خالل توليه لرئا�شت���ه احداثًا خطرية، 
باأ�شتثن���اء، ت�شدي���ق املعاه���دة الربيطاني���ة – العراقية – 
الرتكي���ة، يف 14 حزي���ران 1926، نظ���را ً لق�ش���ر امل���دة، 
ف�ش���ال ً ع���ن ان، ه���ذه الرئا�شة ج���اءت متزامنة م���ع نهاية 
االجتماع االعتيادي االول للدورة النيابية االوىل، والتي 

انه���ت جل�شاتها بعد ت�شديق تلك املعاهدة، اال ان تلك املدة 
�شه���دت �شراع���ا ً �شيا�شيا ً جديدا ً، متث���ل باالن�شقاق الذي 
ح�شل بن اع�شاء حزب التقدم، االمر الذي خدم م�شلحته 
ُر�ش���ح لرئا�ش���ة املجل����س يف دورت���ه اجلدي���دة، وكان  اذ 
�شب���ب االن�شقاق هو خروج ر�شيد ع���ايل الكيالين عن ذلك 
احل���زب، وكان الو�شع حرجا ً نظ���را ً للمرحلة الدقيقة من 
العالقة بن املل���ك في�شل االول وعب���د املح�شن ال�شعدون، 
رئي����س حزب التق���دم، يف ظ���ل التقارب بن املل���ك ور�شيد 
ع���ايل الكيالين والذي و�شل اىل ذروت���ه من اجل حتجيم 
نف���وذ عب���د املح�ش���ن ال�شعدون وحزب���ه، االم���ر الذي عرب 
عن���ه توفيق ال�شويدي بقوله ))اأ�شب���ح ر�شيد والبالط يف 
مو�ش���ع وال�شع���دون وحكمت يف مو�شع اآخ���ر فت�شادمت 

القوى يف انتخاب رئي�س جمل�س النواب.
اأعي���د انتخ���اب رئي����س جمل����س النواب عل���ى اأث���ر افتتاح 
جل�ش���ات املجل����س،يف اجتماع���ه االعتي���ادي الث���اين م���ن 
دورت���ه االنتخابي���ة االوىل يف االول م���ن ت�شري���ن الثاين 
�شنة 1926، يف انتخاب ذلك اليوم، فاز مر�شح املعار�شة، 
ر�شي���د ع���ايل الكي���الين، عل���ى مر�ش���ح، احلكوم���ة حكمت 
�شليم���ان، يف تداخ���ل عجيب حت���ول اىل �شمة م���ن �شمات 
احلي���اة ال�شيا�شية يف عهد امللك في�شل االول، مما انعك�س 

بقوة على طبيعة املعار�شة النيابية وا�شاليب عملها.
ح�ش���ل الكي���الين عل���ى )43( ثالث���ة واأربع���ن �شوت���ًا من 
اأ�ش���ل )79( ت�شعة و�شبعن �شوتًا وهو عدد النواب الذين 
ح�ش���روا اجلل�ش���ة، وح�ش���ل حكم���ت �شليمان عل���ى )33( 
ثالثة وثالث���ن �شوتًا وبقيت ث���الث اأوراق بي�شاء، بينما 

وقفت املعار�شة دون ا�شتثناء اىل جانب مر�شحها.
كان ذل���ك، �شربة �شيا�شية قوية وجه���ت اىل، عبد املح�شن 
ال�شع���دون، ال���ذي ح���اول تف���ادي اثاره���ا ع���ن طريق حل 
الربملان، واإجراء انتخابات جديدة، اال ان امللك مل ي�شتجب 
لطلبه هذا، فق���دم ا�شتقالة حكومته، يف م�شاء اليوم نف�شه 
الفتت���اح املجل�س النيابي، عل���ى اأ�شا�س ان حكومته مل تعد 

تتمتع مب�شاندة االأكرثية داخل املجل�س النيابي.

))حكمت �سليمان ودوره يف ال�سيا�سة العراقية حتى العام 1964 
تاريخية(( – درا�سة 

من تاريخ الحياة النيابية في العراق
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ال��������وردي ع����ل����ي  د. 

شكل إعالن عن الدستور العثماني ألول مرة في 
23 تموز 1908 تغيرا جذريا كبيرا لدى المجتمع 

البغدادي، وقد أدى هذا األمر إلى تحرر الكثير من 
الشبان من القيود التقليدية متمثلة في أمور ثالثة 

وهي:

1. كرثة انت�شار االأ�شلحة.
2. انت�شار املالهي.

3.كرثة اإ�شدار ال�شحف واملجالت وبروز ظاهرة ال�شتائم 
ال�شحفية.

بعد اإعالن الد�شتور قام���ت جمعية االحتاد والرتقي بفتح 
مق���ار لها يف جمي���ع املدن العثمانية وكان���ت بغداد من بن 
ه���ذه امل���دن الت���ي مت فيها افتتاح مق���ر للجمعي���ة] وقد كان 
يراأ����س الفرع م���راد بك �شليمان وقد ق���ام باإ�شدار �شحيفة 
بغ���داد وقد كان من ب���ن اأع�شاء اجلمعي���ة يف بغداد كذلك 
ال�شاع���ران املعروف���ان جميل �شدقي الزه���اوي ومعروف 
الر�ش���ايف. ويف 13 ت�شري���ن االأول 1908 / 17 رم�ش���ان 
1326 ه���� قام���ت جماع���ة م���ن االحتادي���ن بالدخ���ول اإىل 
جام���ع الوزير والذي كان يقع باجت���اه ال�شراي احلكومي 
وكان امل�شل���ون فيه ي���وؤدون �شالة الع�شر وق���راأ معروف 
الر�شايف بيانا جلمعية االحتاد والرتقي كانت قد ار�شلته 
من مقره���ا يف �شالنيك اإىل بغ���داد. وانت�ش���رت االإ�شاعات 
املختلف���ة يف بغ���داد ح���ول ه���ذا االأم���ر ويف الي���وم التايل 
خرج���ت مظاه���رة يف بغداد تندي���دا بهذا االأم���ر وح�شلت 
خروق���ات كبرية اأثن���اء املظاهرة حيث مت نه���ب كل ما كان 
يق���ع باأي���دي املتظاهري���ن وق���د ح���اول وايل بغ���داد اآنذاك 
ناظ���م با�شا م���ن تهدئ���ة املوق���ف واأر�ش���ل اإىل املتظاهرين 
بع����س اأعي���ان بغ���داد بغي���ة اإقناعه���م وبعدها ق���ام الوايل 
باإلق���اء القب�س عل���ى كل من عبد اللطي���ف ثنيان ومعروف 
الر�شايف لت�شكن املتظاهري���ن.ومت التحقيق معهما ومن 
ثم مت اإطالق �شراحهما بعد ثبوت عدم �شحة ما�شاع عنهما 
م���ن قب���ل املتظاهري���ن. يف خري���ف 1908 ج���رى انتخاب 
املبعوث���ن )الن���واب( يف كاف���ة الوالي���ات العثماني���ة وقد 
ف���از من مدينة بغ���داد كل من اإ�شماعيل حق���ي بابان وعلي 

االآلو�شي و�شا�شون ح�شقيل.
يف ني�شان من �شنة 1909 مت خلع ال�شلطان العثماين عبد 
احلميد الث���اين وتن�شيب اأخاه حممد ر�ش���اد �شلطانًا على 
الدول���ة العثماني���ة. ويف الي���وم التايل من خل���ع ال�شلطان 
اأ�ش���درت �شحيفة بغ���داد والتي كانت تنط���ق بل�شان حال 
جمعي���ة االحتاد والرتق���ي تفا�شيل واقعة خل���ع ال�شلطان 

العثم���اين. واأقب���ل اأهايل بغداد على �ش���راء تلك ال�شحيفة 
وباأعداد كبرية. وقد �شعر الكثري من اأهايل بغداد بالفخار 
حن علموا ب���اأن حممود �شوكت با�شا هو من كانت له اليد 
الط���وىل بخلع ال�شلطان لكونه م���ن اأهايل بغداد. يف �شهر 
اأيار من عام 1910 و�شل اإىل بغداد وال جديد هو الفريق 
ح�ش���ن ناظ���م با�شا وه���و غري ال���وايل ناظم با�ش���ا والذي 
�شب���ق اأن كان والي���ًا على بغ���داد قبل �شنت���ن. كان الوايل 
اجلديد لبغداد الفريق ناظم با�شا عازما على القيام باأعمال 

عمرانية وح�شارية عديدة للمدينة نلخ�شها كاالآتي:
1. اهتم بنظافة املدينة

2.ان�شاأ �شيدلية حديثة تفتح اأبوابها ليال ونهارا.
3.فت���ح مدر�ش���ة كوجك �شابط���ان - اأي �شغ���ار ال�شباط - 

على النهر يف جهة الكرخ.
4. اأمر باإعطاء اجلنود ماتاأخر من مرتباتهم

5.اأمر ب�شق �شارع النهر وتغطيته مبادة القري.
6.اأمر بجمع الكالب واإعدامها نظري مكافاأة مالية.

7.فت���ح �شارع النهر وهدم جزء م���ن القن�شلية الربيطانية 
لغر�س عمل ال�شارع.

وقع ال���وايل ح�شن ناظ���م با�شا اأثناء ف���رتة واليته بغرام 
فت���اة اأرمني���ة تدع���ى �شارة خات���ون يف �شن���ة 1910. وقد 
عر����س عليه���ا ال���وايل ح�شن ناظ���م با�ش���ا ال���زواج فاأبت 
�ش���ارة ال���زاوج منه. وق���د ت�شربت اأنباء غ���رام الوايل اإىل 
اأو�شاط العامة يف بغداد[. ا�شتطاعت �شارة خاتون بعدها 
م���ن اله���رب من بغ���داد متنك���رة اإىل باري�س بع���د تعر�شها 
مل�شايق���ات من قب���ل الوايل وق���د �شاعد �ش���ارة خاتون يف 
هربه���ا القن�ش���ل الرو�شي يف الب�ش���رة واملقيم الربيطاين 

يف مدين���ة بو�شهرال�شري بري�شي كوك�س. يف يوم 17 اأذار 
م���ن �شن���ة 1911 ورد االأمر م���ن اإ�شطنبول بع���زل الفريق 
ح�ش���ن ناظم با�شا عن من�ش���ب وايل بغداد.. وعند �شيوع 
خ���رب عزل الوايل نظ���م اأن�شار ال���وايل باأيع���از من بع�س 
االأ�ش���راف والذي���ن كانوا من حزب ال���وايل مظاهرة تاأييد 
لل���وايل وقي���ل اأن ع���دد امل�شارك���ن فيه���ا بلغ ع�شري���ن األفا 
ا�شتم���ر التوتر يف بغ���داد حوايل الثالثة اي���ام وقد ار�شل 
عددا م���ن ال�شب���اط برقي���ات اإىل اإ�شطنبول يه���ددون فيها 
باال�شتقال���ة ولكن ه���ذا مل ينفع �شيئا، مت تع���ن اأمر اللواء 
يو�ش���ف اآكاه با�ش���ا والي���ا عل���ى بغ���داد بالوكالة.وقد عمد 
االأخ���ري اإىل ا�شتعم���ال ال�ش���دة يف قم���ع املظاه���رات وزج 
القائم���ن عليها بال�شجون فهداأت احل���ال يف بغداد نتيجة 
ه���ذه االإجراات القمعية للوايل اجلدي���د. ويف �شباح يوم 
20 اأذار رك���ب الفريق ح�شن ناظم با�شا باخرة من بواخر 
لن���ج متوجه���ا اإىل مدين���ة الب�ش���رة وم���ن هن���اك ذهب اإىل 

اإ�شطنبول عن طريق بومبي.
ويف اواخر �شهر اآب من �شنة 1911 و�شل الوايل اجلديد 
جم���ال با�ش���ا اإىل بغ���داد. مل ت���دم والي���ة جم���ال با�شا على 
بغ���داد �شوى �شنة واحدة �شهدت بغداد �شراعا حزبيا كان 
يع���د االأول من نوع���ه ما بن االحتادي���ن )جمعية االحتاد 
والرتق���ي( وما بن االئتالفين )حزب احلرية واالئتالف( 
وق���د قدم جم���ال با�شا ا�شتقالته من من�ش���ب الوايل نتيجة 
ت�شل���م االئتالفي���ن مقاليد ال�شلط���ة يف اإ�شطنبول يف �شهر 
مت���وز من �شن���ة 1912. عند مقتل ال�ش���در االعظم حممود 
�شوكت با�شا يف حزيران من �شنة 1913 فرح االئتالفيون 
مبقتل���ه فرح���ا عظيما عندم���ا و�شل خرب مقتل���ه اإىل بغداد 

وظن���وا اأن هذا �شيوؤدي اإىل ق�شم ظهر االحتادين وعندما 
و�شل االأم���ر من اإ�شطنبول باعتقال جمي���ع الذين ينتمون 
اإىل ح���زب االئت���الف واحلرية ه���ب الوايل حمم���د فا�شل 
با�ش���ا الداغ�شت���اين للت�شف���ع بهم وق���ام برفع اق���رتاح اإىل 
اإ�شطنبول يطلب منها اإحالة املتهمن اإىل حمكمة ع�شكرية 
تق���ام لهم يف بغداد فتم قب���ول اقرتاح الوايل ماعدا واحدا 
م���ن االئتالفين وهو كامل الطبقجلي اإذ طلب ت�شفريه اإىل 

اإ�شطنبول ليالقي جزاءه هناك.

ضجة الزهاوي
يف يوم 7 اآب من �شنة 1910 ن�شرت جريدة املوؤيد امل�شرية 
االأ�شبوعي���ة مقاال جلميل �شدقي الزهاوي بعنوان “املراأة 
والدفاع عنها” والذي �ش���رح فيه م�شار احلجاب ومعاناة 
امل���راأة امل�شلمة من الظلم امل�شتم���ر يف املجتمع. وقد قامت 
جري���دة تنوير االأفكارالبغدادية من اأن حت�شل على ن�شخة 
م���ن اجلري���دة وقامت بنق���ل املقال عن���ه. وقد اث���ارت هذه 
املقال���ة �شج���ة كبرية لدى اأه���ايل بغداد و�ش���ارت مظاهرة 
نح���و ال�شراي احلكومي تطال���ب بالق�شا�س من الزهاوي 
وق���د طلب ال�شيد م�شطفى الواعظ مبع���وث الديوانية من 
الوايل الفريق ح�ش���ن ناظم با�شا باإنزال العقوبة الرادعة 
للزهاوي. فلبى الوايل طلب الواعظ وقام بعزل الزهاوي 
م���ن وظيفته الت���ي اإذ كان يعمل مدر�ش���ا يف جملة االأحكام 
العدلية يف مدر�شة احلقوق، وقد قام الزهاوي بن�شر بيان 
يو�شح فيه موقفه يف جريدة الرقيب للتو�شيح ولكن هذا 

مل ينفعه ب�شيء فلم يغري الوايل راأيه حول هذا االأمر.
عن )ملحات اإجتماعية من تاريخ العراق احلديث( ج 3.

إعالن الدستور العثماني في بغداد سنة 1908..

بين ناظم باشا وجمال باشا في والية بغداد
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العبودي حسن  وهيب 

كانت المهمة األساسية ألمانة العاصمة تقديم 
الخدمات للمواطنين الساكنين في العاصمة 
بصورة مرضية،السيما االعتناء بالنظافة مثل 
رفع النفايات والتخلص من المخلفات لمنع 

حدوث أضرار جسيمة، وكذلك تنظيم الشوارع 
واألزقة بشكل منسق ليضفي صورة جميلة 

للعاصمة، واهتمت األمانة براحة المواطنين من 
خالل تحسين المياه الصحية للمناطق السكنية 

والعناية بشوارع العاصمة والميادين وإيصال جزء 
من الكهرباء إلى المنازل بأسعار مناسبة باإلضافة 

إلى الخدمات األخرى ومن هذه الخدمات إسالة 
الماء.

يرج���ع تاأ�شي����س اأول هيئ���ة عامة ملي���اه ال�ش���رب يف بغداد 
با�ش���م )جلن���ة اإ�شال���ة املاء ملدين���ة بغداد( اإىل ع���ام 1924، 
وكان���ت حال���ة االإ�شال���ة والتوزيع يف هذه احلقب���ة بدائية 
للغاية يف باب ال�شيخ وال�شورجة، وقد بلغ طول االأنابيب 
املو�شل���ة ملي���اه ال�ش���رب يف ع���ام 1924 )30( األ���ف م���رت 
وع���دد امل�شرتكن �شبعة اآالف م�ش���رتك. وو�شلت خدماتها 
للكاظمي���ة، وبذل���ك مت تاأم���ن اأغل���ب مناطق الك���رخ باملاء 
ال�شحي النقي مع ازدياد حاجة املواطنن له لال�شتعماالت 
املختلف���ة وللتخل�س من املياه امللوث���ة امل�شببة لالأمرا�س. 
والب���د م���ن االإ�ش���ارة اإىل اأول م�ش���روع ان�شاأت���ه م�شلح���ة 
اإ�شال���ة املاء ه���و يف منطقة ال�شرافي���ة يف جانب الر�شافة 
من بغ���داد، وكان امل���اء يف هذا امل�شروع ي�ش���ب من ماكنة 
�شغ���رية يف �شريع���ة ال�شنايع. ومن اأج���ل ا�شتقاللية هذه 
امل�شلحة وكي تعمل على تطوير �شبكة املاء �شدر يف العام 
1931 قان���ون جلن���ة اإ�شالة املاء ملنطقة بغ���داد رقم )104( 
وجع���ل للم�شلح���ة �شخ�شية خا�شة. كم���ا مت افتتاح مركز 

ت�شفية املياه يف ال�شرافية.
كان ع���ام 1935مبثابة بداية حقيقة ل�ش���خ املاء النقي يف 
الر�شافة،وكذل���ك خالل ع���ام 1939 مت ن�شب م�شخة على 
�شاحل نهر دجلة يف اأرا�شي منطقة اأم العظام، ومت ن�شب 
ه���ذه امل�شخة ل�شقي م�شتل اأمانة العا�شمة واأ�شجار �شارع 
دم�ش���ق. ومن اجلدير بالذكر اأن جلنة اإ�شالة املاء قد طلبت 
من مراك���ز التموين يف ال�شرق االأو�ش���ط متوينها ما يلزم 
من مكائن لالأدوات واالأنابي���ب على اختالفها مل�شروع ماء 
ال�شرافي���ة، كما اأن عجز اللجنة عن مد االأنابيب قد زاد عن 
خم�شة اأالف طلب، وقد متت املوافقة على طلب اللجنة من 
قبل مركز ال�ش���رق االأو�شط، وقد اأوفد املركز امل�شرت وترن 
باإنه���اء  لي�ش���رع  لن���دن  اإىل  الفن���ي  )J. wtarn( املدي���ر 
املعام���الت املتعلقة باملو�شوع وجلب املواد التي يحتاجها 
امل�ش���روع وكان م���ن املوؤم���ل اأن ينته���ي امل�ش���رت وترن من 
مهمت���ه يف خالل ثالثة اأ�شهر وي�شلمها اإىل اللجنة ملالحظة 
اختب���ار م�شروعه���ا باأ�ش���رع وقت ممكن الإنه���اء االأزمة يف 
العا�شم���ة ب�شبب ع���دم اكتمال م�ش���روع ال�شرافية يف ذلك 

الوقت.
وبعد احلرب العاملية الثانية قامت اأمانة العا�شمة بالعمل 
على اإن�ش���اء اأحوا�س للماء من )الكونكريت( امل�شلح وذلك 
لالرتقاء بخدمات االإ�شال���ة مبا يتالءم والكثافة ال�شكانية، 
كم���ا اأك���دت امل�شلحة عل���ى جتهيز امل���اء اخل���ام )اخلابط( 
ل�شق���ي احلدائ���ق اإىل جانب جتهي���ز املاء ال�ش���ايف، حيث 
كانت متتل���ك )15( م�شخة كهربائية بق���وة حوايل 8000 
ح�ش���ان من�شوب���ة عل���ى جانبي النه���ر )نهر دجل���ة( ل�شخ 

امل���اء اخل���ام اإىل امل�شتهلكن، وكذل���ك من اأعماله���ا اإي�شال 
امل���اء اإىل دور امل�شتهلكن وبوا�شطة �شبك���ة من االأنابيب. 
وعملت اأمانة العا�شمة على االإكثار من اأحوا�س الرت�شيب 
والت�شفي���ة واخلزن، ذلك من خ���الل ا�شتعمال الكونكريت 
امل�شل���ح ملنطقة ال�شاجلية بجانب الك���رخ لكي تكون قادرة 
عل���ى توف���ري الكمي���ات املطلوب���ة، كم���ا عمل���ت عل���ى اإقامة 
حمط���ات يف جانب الر�شافة. ومن اجلدي���ر بالذكر اأنه مت 
ت�شري���ع قانون م�شلح���ة اإ�شالة املاء ملنطق���ة بغداد رقم 54 
ل�شن���ة 1955،وتقوم ه���ذه امل�شلحة ب���اإدارة م�شروع املاء 
وتو�شي���ع نظام���ه يف املنطقة املمتدة من ب���رج ال�شاعة يف 
�ش���راي بغ���داد واملناطق االأخ���رى التي حتيط به���ا، تقوم 
امل�شلح���ة ب���اإدارة م�شروع امل���اء وتعترب اأعم���ال امل�شلحة 
م���ن امل�شاريع ذات النف���ع العام لغر�س ا�شتم���الك االأموال 
غ���ري املنقول���ة. وتك���ون هيئ���ة امل�شلح���ة هيئ���ة موؤلفة من 
رئي�س واأربعة اأع�شاء يعين���ون باقرتاح الوزير وموافقة 
جمل�س ال���وزراء واإرادة ملكية، وتكون مدة الع�شوية يف 

امل�شلح���ة اأربعة �شن���ن قابلة للتجدي���د. وال يجوز تنحية 
الع�شو خاللها اإال بقرار من جمل�س الوزراء وا�شتنادًا اإىل 
مقت�شيات امل�شلحة العام���ة يتقا�شى اأع�شاء هيئة االإدارة 
خم�ش�ش���ات �شهري���ة بن�شبة ع���دد اجلل�ش���ات، ويتم تعين 
مقدار م���ن هذه املخ�ش�ش���ات من قبله���ا ومبوافقة الوزير 
وتعق���د امل�شلح���ة جل�ش���ة واح���دة عل���ى االأق���ل يف ال�شهر. 
وم���ن امله���م اأن نذك���ر هنا اأه���م م�شاريع ه���ذه امل�شلحة يف 
بغ���داد، وم�شاريع الت�شفية هي اأربع���ة م�شاريع مركز ماء 
ال�شرافي���ة وقابلي���ة ال�شخ في���ه 12 مليون غال���ون يوميًا، 
ومركز م���اء ال�شاجلي���ة وقابلي���ة ال�شخ في���ه )16( مليون 
غال���ون يوميًا،ومرك���ز ماء امل�شب���ح وقابلي���ة ال�شخ فيه 6 
ملي���ون غال���ون يوميًا،ومركز ماء الك���رادة وقابلية ال�شخ 
في���ه قدره���ا )3( مالي���ن غالون يومي���ًا، اأما خزان���ات املاء 
العالية فعدده���ا ت�شعة وجمموعة �شعتها )4.420( مليون 

غالون موزعة توزيعًا منظمًا على مدينة بغداد.
ويبل���غ جمم���وع اأط���وال االأنابي���ب الرئي�ش���ة الت���ي تنق���ل 

امل���اء اإىل امل�شتهلك���ن والتي ي���رتاوح حج���م اأقطارها من 
ثالث عق���د )اأجنات( اإىل 33 عق���دة )1400( كيلومرت، اأما 
االأنابي���ب اخلا�ش���ة لنقل املاء اخلام والت���ي يرتاوح حجم 
اأقطاره���ا م���ن اأرب���ع عق���د اإىل )18( عق���دة فيبل���غ جمموع 
اأطوالها ح���وايل )300( كيلومرت. اإن هذه امل�شلحة قائمة 
بعمله���ا واكت�شبت خالل مدة اأعماله���ا ثقة االأهايل. ومتت 
م�شاعف���ة م���اء مرك���ز ال�شاجلي���ة مب�شاعف���ة طاقت���ه من 3 
مالي���ن غالون يف الي���وم اإىل 13 مليون غالون يف اليوم، 
واأي�شًا تقرر اأن�شاء خزان ماء عاٍل يف منطقة اجلعيفر وقد 
مت ن�ش���ب حم���ركات الدي���زل يف مركز ماء امل�شب���ح لتوليد 

الطاقة الكهربائية عام 1953.
عن ر�سالة )اأمانة العا�سمة 1939 ــ 1958(

إسالة الماء في بغداد.. البدايات والتطور
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ح��س��ي��ن ح��ات��م ال��ك��رخ��ي

ِتشَكْم:
م���ن ا�شل اعجمي )ك�شتم( و تعن���ي )غري مقبول، مرفو�س( و 
هي من م�شطلحات العبي الرند و الدومنة و الورق و غريها، 
و تقال حن يكت�شف الالعب حيلة او خدعة او خمالفة يرتكبها 

الطرف االخر.

چِحْنِتي:
ال�شخ����س ال�شخم القوي ج���اء يف )احل���وادث اجلامعة( �س 
433 ان اللفظ���ة من �شحنة البل���د، املكلف ب�شبطها و امل�شوؤول 
ع���ن ا�شتتاب االأمن فيها، �شاع ا�شتعماله���ا ايام املغول بال�شكل 
االآت���ي )�شحنكي( و اجلمع )�شحنكية( نح���ت العراقيون منها 

االأ�شم )ِچْنِحيت( فا�شتعملوه ا�شما و �شفة لبع�شهم.
و منهم )ِچْنِحيت( من ابطال ثورة الع�شرين يف النجف.

چوبي:
اعجمي���ة. چوب ب���وزن ث���وب، ع�ش���ا خ�شب و منه���ا )الچوب 
ال�شين���ي( اأي اخل�شب ال�شيني و هو م���ادة عطارية ت�شتعمل 
لع���الج بع�س االأمرا�س فاملعنى املق�ش���ود بكلمة چوبي املكان 
ال���ذي جت���ري في���ه لعب���ة الع�ش���ي اأي لعب���ة )ال�شا����س( و يف 
نف�س امل���كان بخا�شة يف ايام االأعياد كان���ت تن�شب االأراجيح 
)املراجي���ح( و )دوالي���ب اله���واء( و )الف���رارات( الت���ي تدور 
حول نف�شه���ا ثم يتقاطر الباعة و احلم���ارون و يوؤدي الرجال 
و الن�شاء رق�شاتهم ال�شعبي���ة اجلماعية في�شبح املكان حمطة 
للت�شلية فا�شطلح البغداديون على ت�شميته مرة ب� )الفرجة( و 

اخرى ب� )الچوبي( كقولهم
)رايح���ن للچوبي( ثم �شمي���ت الرق�شة اجلماعي���ة باجلوبية 
ن�شبة اىل املكان الذي جتري فيه من باب ت�شمية اجلزء بالكل، 
بقي ان نعرف ان )ال�شا����س( يلعب بال�شيف و الدرقة املعدنية 
و )الطاب���ك( باخليزران���ة و الواقية اجللدي���ة ال�شبيهة تقريبا 

بقفاز املالكمة و ا�شل كلمة ال�شا�س )�شاز(.
ومما يجدر ذك���ره ان ال�شاعر الكرخي كان من م�شاهري العبي 
ال�شا�س، ت���درب عليه ال�شاعر عبا�س العب���ديل، فمن ق�شيدة و 
جهها له، ذكر فنون و ا�شرار و م�شطلحات هذه اللعبة، منها:

حقيقه يف بلد بغداد وّن�شناك ِوْن�شه عال، ملعوبات علمناك
)طابك( ماعدا الون�شات العبناك ا�شطه �شرت ماهر زين تلعب 

�شا�س

جاّلق:
تركي���ة مبعنى ابرت الرجل او الي���د، ثم ا�شتعملها النا�س كناية 

ع���ن الرف�ش���ة، و مثله���ا )ركل���ة ودف���رة( و )يچلق ل���ه(: يع���دد 
م�شاوئ���ه و يكيل ل���ه ال�شباب و ال�شتائ���م. و )چلقچي( ال�شفيه 

الطويل الل�شان، ورد عدد من ا�شتقاقاتها يف �شعر الكرخي:
�شربني هاحللو چالق 

عقلي تاه دمي انراق
يا اهل الهوى الع�شاق

كومو عاد �شيلوين
و قال يف مو�شع اآخر:

دالل و حكيم و اآ�شجي و ك�شاب
و بع�شا كنده كار، و ما عدا الرباب

و البيعار واخلارج على االآداب 
و چلقچي و قمرچي و �شختچي و حيال

حكي���م: متطبب، اآ�شچي: طباخ، كندة كار: حفار و نقا�س على 
االأحج���ار و االأخ�ش���اب و املع���ادن، الرباب: ع���ازف )الربابة(، 
البيع���ار: اليخ�ش���ى العار، قم���رچي: العب القم���ار، �شختچي: 

املحتال.
چلك،اآهن: نوعان من معدن احلديد ال�شلب، االأول اقوى من 

الثاين، قال الكرخي:-
نتناطح وكاحه، كروننا من طن 

و كرون املقابل چلك و اآهن
عناد اخلنف�شانه عنادنا �شلفن 

من تدفعها لك دفعه ترد اردود
و )الل���ك( ي�ش���اوي يف االأرق���ام مئ���ة ال���ف، و هو م���ن الهندية 

)LAKH(

َينكي دنيا، لنكي دنيا:
تركي���ة حم���ّورة م���ن )ين���ي دنيا(،مبعن���ى )الدني���ا اجلديدة(، 

وه���ي ثمرة لذيذة الطعم، كثرية امل���اء، برتقالية اللون، بحجم 
الربق���وق وب�ش���كل الكمرثى، لها ن���واة كبرية، بل���ون قهوائي 
غامق، دخلت العامل القدمي من القارة االأمريكية التي اكت�شفها 
البح���ار االإيطايل )كري�شتوف���ر كولومب����س( يف اليوم الثاين 
ع�ش���ر م���ن ت�شري���ن االأول ع���ام 1492م، وكانت تع���رف با�شم 

الدنيا اجلديدة اأو العامل اجلديد.
ويف بغ���داد �ش���درت ع���ام 1933م جري���دة ن�ش���ف اأ�شبوعي���ة 
باللغة الرتكية با�شم )يني عراق(، اأي العراق اجلديد، وكانت 

تطبع يف )مطبعة الكرخ(.
ويف االأربعيني���ات ظه���رت يف اأ�ش���واق بغداد �شجاي���ر تركية 

ال�شنع، حتمل اأ�شم )ينيجة( مبعنى جديدة.
و)الينيچريية( اأو االنك�شارية، تعني الع�شكر اجلديد، ا�ش�شه 
ال�شلطان العثماين )اأورخان غ���ازي( وفرقة االنك�شارية، كان 
له���ا مركز ممتاز ب���ن فرق اجلي����س العثم���اين، وكان اأفرادها 
يرب���ون تربي���ة خا�ش���ة من���ذ حداثته���م عل���ى ال���والء املطل���ق 
لل�شلط���ان، ويتلق���ون تدريب���ا ع�شكري���ًا دقيق���ًا، وق���د ظف���رت 
االنك�شاري���ة ب�شلطة كب���رية فكانت تن�ش���ب ال�شلطان وتخلعه 
كم���ا ت�ش���اء، ومل���ا اأ�شبح���ت خط���رًا عل���ى اأم���ن الدول���ة، ق�شى 
ال�شلط���ان حممود الث���اين عليها يف مذبحة ج���رت با�شتنبول 
�شن���ة 1826م )اجلزء االأول من املو�شوع���ة العربية املي�شرة( 
وج���اء يف )تاريخ العراق بن احتالل���ن 291/6( بتلخي�س: 
اأمر ال�شلطان بالق�شاء عليهم وقتل منهم األوفًا، وقبورهم قرب 
)وادي العو�ش���ج( اإىل جه���ة خانق���ن، كانوا – ب���ادئ االأمر – 
وا�شط���ة تقدم الرتك وجناحه���م، ثم طغوا، وج���ّروا امل�شائب 
عل���ى الدول���ة، حت���ى كادوا اأن يق�شوا عليها، ل���وال اأن تداركها 
ال�شلط���ان بنظامه اجلدي���د، فعادت اإىل �شاب���ق عزه وجمدها، 
وكان���ت الدولة ق���د اأ�ش�ش���ت )الع�شاك���ر املن�ش���ورة املحمدية( 

فتذم���ر )الينيچريي���ة( وث���اروا، ف���كان ذل���ك �شب���ب ت�شفيتهم، 
والق�شاء عليهم.

و)الينك���ة(: الدليل���ة، والبغدادي���ات ك���ن يطلقن عل���ى �شاحبة 
حمام الن�شوان هذه الكلمة ويق�شدن )ال�شيخة(، اأما )الينكي( 

فتعني الغلبة والظفر.
هرج:

�شج���ة، �شو�شاء كقوله���م )هرج ومرج(، وم���ن معانيها البيع 
بامل���زاد العلن���ي، ويف الفار�شية )ه���راج(، و)هري���اج( اللفظة 
الت���ي ي�شرخ به���ا املن���ادي اإيذانًا بب���دء املزاي���دة، ويف بغداد 
ع���دة اأ�ش���واق يجري فيه���ا بيع االأ�شق���اط واالأث���اث امل�شتعملة 
بامل���زاد العلن���ي، واأ�شهرها )�ش���وق الهرج الكب���ري( الكائن يف 
حملة املي���دان و)�شوق اله���رج ال�شغري( القريب م���ن املدر�شة 

امل�شتن�شرية والذي اأزيل لتو�شيع وتطوير املنطقة.
وب�شب���ب االزدح���ام ال�شديد ال���ذي يح�شل يف ه���ذه االأ�شواق 

ينت�شر الن�شالون و)�شرابو اجليب(.
ج���اء يف حم���االت �شاعر العام���ة: )ي�شري خي���ل اتلّزها ب�شوك 
اله���رج؟(، وه���رج يه���رج يف اللهج���ة البدوي���ة: تكّل���م يتكّل���م، 
واملهرج���اين كاخلطي���ب املتكّل���م، واملهرج���ان االحتف���ال وفيه 

يتعاىل �شياح النا�س و�شجيجهم:
مهرجاين وعارفه لرد اجلواب 

ذاك اأبو الهادي الب�شيخه ا�شتهر
و)الهرج( بخف�س الهاء والراء وحدة م�شاحة زراعية:

للِدِمن فدوة والِدرج
هالچان يكُربلي ِهِرج

ِفج مثله ميحاليل �شِ
كرنة على طول االإذن

ِفج الثور. الدمن والدرج اإفراز احليوانات، وال�شِ

عرقجين:
مرك�ّب���ة من )ع���رق( و ه���و ر�شح الب�ش���رة )اجلل���د(، و )چن( 
االأعجمي���ة مبعنى ما�س، جامع فيكون املعن���ى الكامل )جامع 

العرق(.
عرِيچة لبخ���ة ح���ارة م���ن عجن و �شك���ر، تو�شع عل���ى الدم�ّلة 
الأن�شاجه���ا، و بع����س اللبخ���ات ي�شاف اليها املل���ح، و بع�شها 
الده���ن الأغرا�س خمتلفة، و هي من اأدوية الطب ال�شعبي، قال 

الكرخي يف و�شف قا�س �شابق يف )حلبچة(:-
الز بخدَّة عريچة 

و وارم من الربد فچة

الهّزة:
قطعة من القما����س املن�شوج من ال�شوف اأو القنب، ي�شتعملها 
عام���ل البناء )الهازوز( يف حمل امل���واد االن�شائية على ظهره، 
قب���ل �شيوع ا�شتعمال عربات اليد احلو�شية، باأن يعقد طرفيه 
ح���ول رقبته، ويفر�شها على االأر����س، وبعد اأن ميالأها باملادة، 

يرفعها اإىل ظهره ويتجه بها اإىل موقع العمل.
وكان االأ�شت���اذ ال�شي���خ ج���الل احلنفي، ن�شر تعقيب���ا يف العدد 
3050 من جريدة )القاد�شية( بتاريخ االأحد 22 ت�شرين االأول 
1989 على ه���ذه الكلمة وغريها، التي داأب���ُت على ن�شرها يف 

جريدة )العراق( عامذاك، يف حلقات، قال فيه م�شكورًا:
الهِ���ّزة: ه���ذه الكلم���ة بك�شر اله���اء وتعن���ي كونّي���ة تتخذ على 
هيئ���ة خا�شة يحمل به���ا الرتاب الذي يجرفه امل���رار باملّر وقد 
انقر����س هو والهزة من مفردات اأعم���ال البناء وكلتا الكلمتن 

من الكلمات القدمية.
كان���ت هذه الكلمة من �شمن ما اعتاد اأن يكتبه الزميل الباحث 

ح�شن الكرخي يف جريدة العراق الغراء منذ اأيام قريبة.
وذك���ر الزميل الكرخ���ي اأن الهزة تركت نهائي���ًا ب�شبب اللجوء 
اإىل عرب���ات النقل اليدوي���ة، والذي الحظت���ه اأن املقاول الذي 
اتخذن���اه لبناء دارنا – التي مل ت���ن بعد – مل ي�شتعمل الهزة، 
وال ا�شتعم���ل عرب���ة النق���ل اليدوي���ة اقت�ش���ادًا و�شّح���ًا واإمن���ا 
ا�شتعم���ل امل�شاح���ي التي تخرج الرتاب م���ن االأر�س املحفورة 
فرتمي ب���ه يف مثل مكانه اأو بعيدًا عنه قلي���اًل، وهذا هو ال�شّر 
يف اإهمال )الهزة( اإذ حن �شارت الهجرة اجلماعية على بغداد 
م���ن قبل الفالحن وهم اأهل م�شاح وكركات كان جلووؤهم على 
اأعم���ال البن���اء قد ج���ّر اإىل ت���رك اال�شتعانة بامل���ّر والهّزة، ومل 
تك���ن عرب���ات اليد هي ال�شب���ب يف ذل���ك اأول االأم���ر، وعلى اأن 
ه���ذه العربات قللت من احلاج���ة اإىل ا�شتعم���ال الطو�س التي 
ينق���ل بها �شمنت البناء لقلة ما حتمل الطا�شة وكرثة ما حتمل 

العربة.
ج. العراق 1988

ألفاظ ومفردات عراقية طريفة ونادرة
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العلياوي خلف  موفق 

في الرابع عشر من أيار 1959, ألقى الزعيم عبد 
الكريم قاسم خطابًا بمناسبة عقد مؤتمر اتحاد 

الصناعات في الجمهورية العراقية, لمح فيه 
بشكل غير مباشر إلى الشيوعيين بأنه يعمل على 
إشراكهم في الحكم, إذ قال: » أنني نصير الفقراء 

ونصير العامل ونصير الفالح ونصيركم, وأنني 
نصير المرأة وأنتصر إليها فأن المرأة أيها السادة 

ألول مرة في تاريخ المشرق العربي سوف تشاركنا 
في الحكم, أيها األخوات أيها السادة أن المرأة 
قريبًا سوف تشاركنا في الحكم وسوف تكون 

عضواً في الوزارة القادمة«.

كان ذل���ك اخلط���اب اإ�شارة وا�شح���ة اإىل الدكت���ورة نزيهة 
الدليم���ي، املقرب���ة م���ن عب���د الك���رمي قا�ش���م، ال���ذي عده���ا 
�شيوعي���ة لكنه���ا غ���ري مرتبط���ة بالتزام���ات جت���اه احلزب 
ال�شيوع���ي يف ذلك الوق���ت، ح�شب ما اأكدت���ه الربقية التي 
بع���ث بها همفري ترفلي���ان اإىل حكومت���ه يف التا�شع ع�شر 
م���ن مت���وز 1959اذ يق���ول: » اأطلع���ت على تقاري���ر �شرية 
ت�شري اإىل اأنه يف اأيار من هذه ال�شنة، عدها قا�شم )ويق�شد 
نزيهة الدليم���ي(. �شيوعية ولكنها غري مرتبطة بالتزامات 
جت���اه احل���زب ال�شيوع���ي يف الوق���ت احلا�ش���ر. ولذل���ك 
فق���د يكون �شحيح���ًا اأي�شًا اأنها اأبع���دت نف�شها عن احلزب 
ب�شكل وقتي اأو دائم���ي. واأنني اأنقل األيكم هذه املعلومات 
الأنن���ي اأعتق���د باأنها �شحيحة على االأك���رث. وقد تكون هذه 
املعلومات متطابقة مع خطة قا�شم الوا�شحة باأن ي�شع يف 
حكومت���ه عدة اأ�شخا�س من ذوي امليول ال�شيوعية، ولكنه 
يف الوقت نف�شه ال ي���دع جمااًل للحزب ال�شيوعي اأن يكون 

ممثاًل يف احلكومة ب�شفته حزبًا ».
يف اخلام�س من متوز عام 1959، عقد الزعيم عبد الكرمي 
قا�ش���م موؤمترًا �شحفي���ًا قال في���ه: » اأن التعدي���ل الوزاري 
قريب جدًا وقاب قو�شن اأو اأدنى وان املراأة عندما ت�شرتك 
يف ال���وزارة فه���ي متث���ل امل���راأة مهم���ا كان عدده���ا، لي�شت 
الق�شية ق�شية العدد واإمن���ا االأ�شل هو املبداأ.... اأن املراأة 

�شت�شرتك يف الوزارة قبل ذكرى ثورة 14 متوز«
يف الثال���ث ع�ش���ر من مت���وز ع���ام 1959، �ش���در املر�شوم 
اجلمه���وري رق���م 480 بالتعديل ال���وزاري اجلديد، وهو 

الثالث منذ قيام الثورة. وكاالتي:
» ا�شتن���ادًا اإىل املادة الثانية من قان���ون ال�شلطة التنفيذية 
رق���م 74 ل�شن���ة 1959 ونظرًا ال�شتح���داث وزارات جديدة 
واإلغاء وزارات اأخرى اأو بتبديل اأ�شماء بع�شها و�شرورة 
اإ�شغ���ال املنا�ش���ب الوزاري���ة ال�شاغرة قبل ي���وم 14 متوز 
1959 وبالنظ���ر ملا تقت�شي���ه امل�شلحة العام���ة ر�شمنا مبا 

هو اآت:
اأواًل: تبدل اأ�شماء الوزارات التالية كما يف اأدناه:-

- وزارة الرتبية والتعليم بوزارة املعارف.
- وزارة العدلية بوزارة العدل.

- وزارة املوا�شالت واالأ�شغال بوزارة املوا�شالت.
ثاني���ًا: تلغى ال���وزارات التالي���ة على اأن تندم���ج بوزارات 

اأخرى وفقًا للقانون رقم 74 ل�شنة 1959.
االقت�شاد. – وزارة 

االإعمار. – وزارة 
ثالثًا: ت�شتحدث الوزارات التالية:

- وزارة التخطيط.
- وزارة البلديات.

- وزارة االأ�شغال واالإ�شكان.
- وزارة النفط.

- وزارة االإ�شالح الزراعي.
- وزارة التجارة.

- وزارة ال�شناعة.
رابعًا: يعن الوزراء باملنا�شب التالية:

الدكت���ور طلعت ال�شيباين وزيرًا للتخطيط بداًل من وزارة 
االإعمار.

الدكتورة نزيهة الدليمي وزيرة للبلديات.
ال�شيد عوين يو�شف وزيرًا لالأ�شغال واالإ�شكان.

الدكتور في�شل ال�شامر وزيرًا لالإر�شاد.
ال�شيد عبد اللطيف ال�شواف وزيرًا للتجارة.

الدكت���ور اإبراهيم كب���ة وزيرًا لالإ�ش���الح الزراعي ووزيرًا 
للنفط وكالة.

ت�شن���د وزارة ال�شناع���ة بالوكالة اإىل ال�شي���د حممد حديد 
وزير املالية.

خام�شًا:عل���ى رئي����س ال���وزراء تنفيذ هذا املر�ش���وم. كتب 
ببغ���داد يف الي���وم ال�شاب���ع من �شه���ر حمرم احل���رام �شنة 
1379هجري���ة امل�شادف لليوم الثالث ع�شر من �شهر متوز 

�شنة 1959م.
رئي�س الوزراء جمل�س ال�شيادة ».

وب�ش���دور ذلك املر�شوم، �شغلت الدكت���ورة نزيهة الدليمي 
من�ش���ب وزي���رة البلدي���ات، لتك���ون اأول ام���راأة يف تاريخ 
الع���راق وامل�ش���رق العرب���ي احلدي���ث ت�ش���ل اإىل من�ش���ب 
وزاري، وذل���ك بعد اأن اأ�شبح املر�ش���وم اجلمهوري �شابق 

الذكر نافذًا من خالل ن�شره يف جريدة الوقائع العراقية.

تعددت االآراء يف مو�شوع تعين الدكتورة نزيهة الدليمي 
يف من�شب وزاري، فمنهم من يعتقد بان عبد الكرمي قا�شم 
اأراد اأن يع���د ذل���ك مظهرًا م���ن مظاهر تقدمي���ة نظامه، واأن 
يثب���ت للعامل اخلارج���ي اأن العراق اأول دول���ة عربية تقدم 
عل���ى مثل هذه اخلطوة، يف حن ع���ده اآخرون حاًل و�شطًا 
اأكد ا�شتقاللية عبد الكرمي قا�شم من جهة، وهداأ ال�شيوعين 
من جه���ة اأخرى، مقابل الرتاجعات الت���ي قدموها باإيقاف 
حملته���م التثقيفي���ة لال�ش���رتاك يف ال�شلط���ة، واأن ذل���ك مت 
باالتف���اق بينه���ا وبن عبد الكرمي قا�شم ل�ش���د النافذة التي 
فتحها احل���زب ال�شيوعي، مبطالبته باال�شرتاك بالوزارة، 

واأن اختيارها كوزيرة مل يكن له تاأثري يف �شيا�شته.
الراج���ح يف اأم���ر تعي���ن الدكت���ورة نزيه���ة الدليم���ي يف 
ود  ك�ش���ب  قا�ش���م  الك���رمي  عب���د  حماول���ة  ه���و  ال���وزارة 
ال�شيوعي���ن، واإقناعه���م باأنه���م ا�شرتكوا يف ال���وزارة عن 
طري���ق ح�ش���ول نزيه���ة الدليم���ي عل���ى وزارة البلدي���ات، 
كما انه مل يك���ن يعدها �شيوعية فاعل���ة وموؤثرة، وبالتايل 
فه���ي ال توؤثر يف �شيا�شت���ه، وهذا ما اأك���ده تقرير ال�شفارة 
االأمريكي���ة يف بغداد اإىل خارجيتها ال���ذي ن�س على: » اأن 
ه���ذه التعيينات ج���اءت حاًل و�شطًا بن عب���د الكرمي قا�شم 
واحلزب ال�شيوعي العراقي، اإذ لي�س فيهم من هو �شيوعي 

معروف ».
عن م���دى معرفة نزيه���ة الدليم���ي باأمر تعيينه���ا كوزيرة، 
وه���ل كان باالتفاق مع عبد الكرمي قا�ش���م، فالراجح انه مل 
يك���ن �شحيحًا، اإذ اأنه���ا تذكر يف لقاء معه���ا ن�شرته جريدة 
ال�شرق االأو�شط يف ال�شاد�س والع�شرين من ت�شرين االأول 
ع���ام 2007 » ات�ش���ل ب���ي مراف���ق الزعيم يف ذل���ك ال�شيف 
القائ���ظ من ع���ام 1959 طالبًا من���ي احل�ش���ور اإىل وزارة 
الدفاع، مل اأكن اأملك ثمن التاك�شي، لذلك ركبت البا�س رقم 
)4( الذاهب اإىل الباب املعظم، حيث تقع وزارة الدفاع، ثم 
نزل���ت و�ش���رت م�شافة طويلة حتت ال�شم����س احلارقه، من 
البواب���ة اخلارجية حتى بلغت مكت���ب قا�شم،واأنا اأت�شاءل 
ع���ن �شب���ب ا�شتدعائ���ي. وبع���د لقائ���ي به ق���ال ان���ه ب�شدد 
ا�شتح���داث وزارة جدي���دة للبلدي���ات وطلب من���ي اقرتاح 
هي���كل لها وان اأكون وزيرته���ا، نظرت له بده�شة وقلت اأنا 

مواطن���ة ب�شيطة وطبيب���ة ال تفهم �شيئًا بال���وزارات، لكنه 
�شحك و�شجعني قائاًل ان���ه يثق بي وبقدرات الن�شاء على 

امل�شاركة يف بناء البلد«.
ويف ال�شاد����س ع�شر م���ن متوز 1959 ح�ش���رت الدكتورة 
نزيه���ة الدليم���ي اأول اجتم���اع ملجل����س ال���وزراء، ب�شفتها 

وزيرة للبلديات �شمن الت�شكيلة الوزارية اجلديدة.
قدم���ت نزيه���ة الدليمي خدمات كث���رية اإثناء م���دة ت�شلمها 
لوزارة البلدي���ات على الرغم من ُق�شر تلك املدة، اإذ اأنها مل 
تدم �شوى ع�ش���رة اأ�شهر، حاولت خالله���ا تقدمي اخلدمات 
البلدي���ة اإىل كافة املناط���ق، من خالل الن���زول اإىل ميادين 
العم���ل واالإ�ش���راف املبا�شر عل���ى تنفيذ امل�شاري���ع، ويذكر 
املحام���ي ط���ارق ح���رب اإنه���ا يف اآب من ع���ام 1959 زارت 
منطق���ة الزعفراني���ة الت���ي كان والده خمت���ارًا لها ويقول: 
» ده�شن���ا وا�شتغربن���ا، اإذ ه���ل �شيتوىل وزي���ر زيارة هذه 
املنطق���ة ال�شعبية وهذا الوزير امراأة... �شاهدناها وكانت 
ترتدي النظارات ب�شبب الغبار الذي ي�شببه ال�شارع العام 
يف املنطقة.تفق���دت املنطق���ة و�شاأل���ت الكب���ري وال�شغ���ري 
والرج���ل وامل���راأة ع���ن حاجة املنطق���ة ووعدتن���ا خريًا يف 
تنفي���ذ مطالبن���ا. وبعد اأي���ام �شاهدنا املكائن الت���ي ابتداأت 

بتبليط ال�شارع العام للمنطقة«).
كانت نزيه���ة الدليمي جتوب كافة مناط���ق العراق، وتعقد 
االجتماع���ات م���ع كل روؤ�ش���اء البلدي���ات، فف���ي الع�شري���ن 
م���ن اآب ع���ام 1959، عقد موؤمت���ر مهند�ش���ي م�شاريع املاء 
والكهرب���اء يف اجلمهوري���ة العراقي���ة، وكان اله���دف منه 
و�ش���ع درا�شة فنية مل�شاري���ع املاء والكهرب���اء يف كل لواء 
وق�ش���اء وناحي���ة، �ش���واء م���ن ناحي���ة تاأ�شي����س م�شاريع 
جديدة اأو من ناحية تو�شيع امل�شاريع التي كانت قائمة، اإذ 
اأن تلك امل�شاري���ع كانت تنفذ ب�شكل ارجتايل وعلى اأ�شا�س 
تقدي���ر غري دقيق، وتنفذ بكث���ري من التبذير، ويف ت�شريح 
له���ا جلريدة احت���اد ال�شع���ب، اأعلنت في���ه باأن���ه مت تكليف 
املهند�ش���ن الإج���راء م�شح درا�شي �شام���ل مل�شاريع املاء يف 
العراق، وتوقعت اأن ي�شتغرق ذلك �شهرين، واآخر مل�شاريع 
الكهرب���اء ي�شتغرق �شتة اأ�شهر، الغر�س من ذلك هو معرفة 
ال���وزارة كل �شيء عن حاجات البلدي���ات يف هذه الناحية 

وو�شع خطط م�شتقبلية على �شوئها.
كان ه���م الدكت���ورة نزيه���ة الدليم���ي ين�شب نح���و حتقيق 
م�ش���روع اآخ���ر ومه���م ه���و اأن يك���ون روؤ�ش���اء البلدي���ات 
واأع�ش���اء هيئاته���ا منتخب���ن م���ن قب���ل ال�شع���ب، ولي����س 
معين���ون م���ن قبل احلكوم���ة، و�شعت اإىل حتقي���ق ذلك من 
خ���الل دعوته���ا لعق���د موؤمت���ر يف اخلام�س م���ن اأيلول عام 
1959، لروؤ�ش���اء ومهند�شي البلدي���ات، لدرا�شة ميزانيتها 
واإدارته���ا وم�شاريعها، كما ج���اءت بهيئة قانونية من اأجل 
و�شع قانون ينظم عملية انتخاب اأع�شاء املجال�س البلدية 
باعتبارها م�شتقلة عن احلكومة، وقدمت ذلك القانون اإىل 
الزعي���م عبد الكرمي قا�شم ولك���ن االأخري رف�شه ومل ي�شمح 
ب���ه ، دون ذك���ر اأ�شب���اب رف�شه، اأم���ا فيما يتعل���ق بتوجهها 
لرت�شيخ اأ�ش����س الدميقراطية يف اجلمهورية العراقية هو 
اإ�شداره���ا لقرار عمم على كافة املديريات التابعة للوزارة، 
وعل���ى روؤ�شاء البلدي���ات، منعت مبوجبه منع���ًا باتًا ف�شل 
عمال البلدي���ات ملجرد اأنهم اأع�ش���اء يف النقابات اخلا�شة 
به���م، كم���ا ن�س الق���رار عل���ى اإعادة جمي���ع العم���ال الذين 

ف�شلوا قبل ذلك لالأ�شباب اآنفة الذكر.
املر�ش���وم  �ش���در   ،1960 اأي���ار  م���ن  ع�ش���ر  الثال���ث  ويف 
اجلمه���وري ذي الرق���م 263 ون�س على تعي���ن الدكتورة 
نزيه���ة الدليم���ي مبن�ش���ب وزي���رة دول���ة بداًل م���ن وزيرة 

البلديات، وتعين ال�شيد عبا�س البلداوي بداًل عنها.

عن ر�سالة )نزيهة الدليمي ودورها يف احلركة الوطنية 
وال�سيا�سية العراقية 1924 - 2007(.

في ذكرى وفاتها في 9 تشرين األول 2007

كيف أختيرت نزيهة الدليمي 
وزيرة للبلديات سنة 1959؟
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الكريعي كاظم  د.علي 

منذ الثورة العراقية سنة 1920 بقي االستاذ محمد 
مهدي البصير، مناهضًا لسياسية األستعمار، 

ينظم الشعر السياسي، حتى لقائه بالملك فيصل 
األول سنة 1922م، في إجتماع سياسي مع لفيف 

من الوطنيين، وذلك لمناقشة تصريحات تشرشل 
وزير المستعمرات البريطاني، فقد صرح ذاتيوم 

في صيف سنة 1922م، أمام مجلس العموم ))بأن 
ملك العراق وشعبه يرحبان باإلنتداب البريطاني((.

قال الب�شري:�
))اإجتمعنا ب���ه ))امللك(( فلما ح�شرن���ا عندهث، اإلتفت ايّل 

قبل اأن يخو�س يف
احلدي���ث وق���ال يل: ي���ا ب�ش���ري اأ�شن���ك تع���رف ان ال�شعر 
ال�شيا�شي �ش���يء وال�شيا�شة �شيء اآخر. فقلت له: يا جاللة 
املل���ك، لق���د كنت اأظ���ن اأنني اأخ���دم العراق ب�شع���ري خدمة 
�شادق���ة، ولكن ما دمتم تقول���ون مثل ه���ذا، فاإنني �شاأترك 
ال�شع���ر م���ن ه���ذه اللحظ���ة 0فق���ال يل: اإنن���ي مل اأق���ل وال 
ميك���ن اأن اأقول ات���رك ال�شعر، ولكن اأق���ول ان ال�شعر يقوم 
عل���ى اخلي���ال والعاطفة وم���ا اأ�شبه ذل���ك، وال�شيا�شة تقوم 
عل���ى حقائق احلي���اة العملية وما اليه���ا، واأنت تعرف ذلك 
كل املعرف���ة، فقل���ت له، ُق�شي االأم���ر فلن اأن�ش���د ال�شعر بعد 

اليوم((.
ومن���ذ ذل���ك التاأري���خ، مل ينظ���م الب�ش���رياأي ق�شي���دة، فقد 
ان�شرف اىل طريق اآخر، يخدم به وطنه و�شعبه، ان�شرف 
الب�ش���ري اىل التاألي���ف والتدري����س، فاألف كتاب���ه ))تاأريخ 
الق�شي���ة العراقي���ة(( و�شدر الكتاب بجزئ���ن خالل عامي 
)1923-1924م(، وحق���ق الكت���اب جناح���ا كب���ريًا. وهو 
م�ش���در تاأريخ���ي قيم عن الث���ورة العراقية، وع���ن تاأري���خ 
الع���راق احلديث،. و�شدر له قبل ذل���ك كتيب �شغري �شماه 
»املخت�ش���ر« �شم �شيئًا م���ن النظم والنرث، و�ش���در ببغداد 
�شنة 1922م، ويف ال�شنة نف�شها، �شدر له يوان ال�شذرات، 
وهما ديوانا �شعر �شغريان ن�شرهما قبل نفيه اىل هنجام.

ويف �شن���ة 1925م، اأ�ش���در الب�ش���ري، م�شرحي���ة ق�ش���رية 
اإجتماعي���ة  رواي���ة  وه���ي  الدخ���الء((  ))دول���ة  بعن���وان 
ذات طاب���ع تاأريخ���ي، وجمموع���ة م���ن املق���االت االأدبي���ة 
وال�شيا�شي���ة واالإجتماعية، �شماه���ا ))النفثات(( والظاهر 
اإن���ُه اليعتربه���ذه الكتب، من بن كتب���ه املطبوعة اجلديرة 

بالبقاء.
الفق���ه  ال�ش���ول  اإ�شت���اذًا  1925م،  �شن���ة  الب�ش���ري  ع���ن 
اجلعف���ري يف جام���ع���ة ))اآل البي���ت((، لكنُه طل���ب اإعفاءه 
م���ن هذا املن�ش���ب بعد مدة ق�شري.)ثم ع������ن اأ�شتاذًا لالأدب 
العرب���ي يف اجلامعة نف�شه���ا، وحما�شرًا يف ثانوية بغداد 
املركزي���ة،ودار املعلم���ن االأبتدائية يف املو�ش���وع نف�شه. 

لكن رئي�س ال���وزراء نوري ال�شعيد. الغ���ى هذه اجلامعة، 
بحجة �شيق امليزانية العراقية عندها عقد الب�شري، العزم 
عل���ى ممار�ش���ة ن�شاط���ه ال�شاي�شي م���ن منرب اآخ���ر، فطلب 
الب�ش���ري منحه اإجازة الإ�شدار جري���دة با�شم » املبداأ » اأراد 
له���ا اأن تكون نواة لتجمع وطني ح���ر، ينادي باالإ�شتقالل، 
لكنُه عدل عن راأيه، ب�شبب معار�شة رئي�س الوزارء نوري 
ال�شعي���د. فق���د اإعتذر ع���ن املوافق���ة عل���ى اإ�شداراجلريدة 
املذك���ورة، زاعم���ًا اأن الب�شري، الي�شتطي���ع النهو�س بهذه 

املهمة.
ويبدو اأن ال�شب���ب احلقيقي من خالل قراءة االأحداث، هو 
من���ع الب�شري، من ممار�ش���ة اأي عمل �شيا�ش���ي وطني، من 
�شاأن���ُه اأن يهيج اجلماهري، ويقلق راحة �شلطات االإنتداب. 
وم���ن جراء ذلك ح�شلت القناعة ل���دى الب�شري، بعد اأعوام 
من الكفاح ال�شيا�شي الوطني املرير وال�شاق، اأن الوطنين 

قلة يف �شوح الن�شال، وان املناخ
ال�شيا�ش���ي ال�شائد يف العراق، ال مكان فيه للن�شاط العلني 

للوطنين والقومين
املخل�ش���ن، ولهذا قرر الب�شري، اإعت���زال العمل ال�شيا�شي، 
والتفرغ للعمل يف ميدان اآخر، هو ميدان العلم والتعليم.

ويف �شي���ف �شن���ة 1928م، بعث احل���زب الوطني العراق 
م���ن جديد، ف���كان الب�شري، ع�ش���وًا يف جلنت���ه التاأ�شي�شية 

والتنفيذية كما كان من قبل0)148(
وحتدث الب�شري قائاًل:

))وكن���ت م���ن موؤ�ش�شي���ه، وقررن���ا اأن نحتف���ل بافتتاح���ه، 
فطل���ب ايّل الزم���الء اأن اأ�شه���م يف هذه احلفل���ة، فاأخربتهم 
باأمتناع���ي عن قول ال�شعر، من���ذ مواجهتي للمكلك في�شل، 
فقال���وا هذه حكاية قدمية، وقد الزمت نف�شك فيما اليلزم(( 
واأمام اإ�شراراالأع�شاء، نظم حممد مهدي الب�شري، ق�شيدة 
بعنوان ))عهود اأم قيود(( بتاأريخ 27 اأيلول �شنة 1928م 

مطلعها:
كم قطعنا با�شم العراق عهودًا مل تك�ن ف��ي ي��دي��ه اإال قي��ودًا

ل����م حت����دد مع�ن���ا امل�ش����ورة فيه���ا فهي م���ن اج���ل ذا جتوز 
احلدودًا

�ش�غ��لت م�ركز ال�ق�ي��ادة م��نا اذ ر�شخن���ا ل�ه��ا فكن���ا جنودًا
كم عملنا ما ت�شته��ى ب�ر�شانا ثم ق���لنا: اأتطلبي���ن امل�زي��دا

�ش���رح الب�شري، يف هذه الق�شي���ده، �شيا�شة احلزب �شرحًا 
وافيًا، ثم اأ�شار فيها اىل النفوذ الربيطاين املتغلغل يف كل 
اأجهزة الدولة االإدارية والع�شكرية، والذي جاوز احلدود، 

اإذ بيده زمام االأمور، فه���و ياأمر وينهى، وما على الوزراء 
اإال الطاعة والتنفيذ، فهم م�شخرون لتلبية كل رغباته، ويف 
الق�شيدة، ذم عنيف، ونقد الذع للحكومة العراقية، والتي 

وقف االأجنبي من ورائها ينفذ خمططاته ومعاهداته.
عاد الب�شري، وترك ال�شيا�شة نهائيًا يف ربيع �شنة1930م. 

ولرتكه ال�شاي�شة
موق���ف ذي دالل���ه، جن���ح اليه العدي���د من رج���ال ال�شيا�شة 
يف تلك احلقبة، و�ش���ورة وا�شحه جلهود رئي�س الوزارء 
ن���وري ال�شعيد �شنة 1930م. يف تفتيت احلركة الوطنية، 
الت���ي اأبدت ن�شاطًا كب���ريًا يف معار�شة املعاه���دة العراقية 
اأن  فم���ا  الت���ي �شادق���ت عليه���ا.  الربيطاني���ة وال���وزارت 
اأعلن���ت احلك��ومة ال�شعيدية حل جمل�س الوزراء، واجراء 
اإنتخاب���ات جديدة، حتى دعا رئي�س احلزب الوطني جعفر 
ابو التمن اىل مقاطع���ت االنتخابات، وهنا تتدخل االأيدي 
اخلفي���ة، لتظهر معار�شة اإثنن من اأع�شاء الهيئة االإدارية 
املركزية للحزب، هما بهجت زينل وحممد مهدي الب�شري، 
وم���ن ثم اإ�شتقالتهم من احلزب، وكان تاأثري نوري ال�شعيد 
عل���ى اأحداث ه���ذا االن�شق���اق وا�شحًا، فزين���ل كان �شديقًا 
حميم���ًا لن���وري ال�شعيد، وجنح يف االنتخاب���ات نائبًا عن 
الك���وت، اأما الب�شري، فقد كان���ت مكافات���ُه اأن اأُر�شل ببعثة 
درا�شية اىل خارج العراق، حيث اأوفد اىل م�شر، ومل يكتفِ 
نوري ال�شعي���د بهذا، فقد ك�شب اىل جانب���ه مزاحم الباجة 
ج���ي اأ�شه���ر رجال احل���زب الوطن���ي معار�ش���ة للمعاهدة، 
فجلعُه وزي���رًا يف وزارته، فكانت تل���ك اأكرب طعنة وجهت 

للحركة الوطنية يومذاك.)
ويحدثن���ا الب�شري، عن االأ�شباب الت���ي اأدت به اىل اإعتزاله 
العم���ل ال�شاي�شي ب�شكل نهائي �شن���ة 1930م فيقول: ))مل 
اأج���د ممن يعملون بال�شيا�ش���ة حينذاك، من يعمل للوطنية 
اخلال�ش���ة، ووجدته���م كله���م يعمل���ون م���ن اأج���ل منافعهم 

ال�شخ�شية((.
قال يف مقطوعته ))خيانة زميل((

قالوا ف��الن ق��د ت��ق��لد من�شبًا هو منه يف عز ويف �شلطان
وي��ل��وح ان ج��ن��ان�ه ول�شانه مل يبقيا وق�فتا ع�لى االأوطان
فاأجبتهم: كم كنت منتظرًا ملا ت�شتغربون م��ن اإنقالب فالن

ه��ذي ن��واياه وك��ان ي�ش��رها فاليوم تع���ل��ن اي��م���ا اعالن
ال اإبي�س وجه م��ت��اجر ببالده كلف بحب االأ�ش��ف���ر ال�رنان

لق���د �شجل حممد مهدي الب�شري لنف�شه �شفحة م�شرقة، من 
�شفح���ات الكف���اح، جعلته يتبواأ مكان���ة مرموقه يف تاأريخ 
الن�ش���ال الوطن���ي يف الع���راق يف الع�ش���ر احلدي���ث، وقد 
اق���رتن ا�شمه باأعظ���م ماأثرة من ماآثر الع���راق الوطنية يف 
الرب���ع االأول من القرن الع�شري���ن، و�شيظل خالدًا ما دامت 

ثورة الع�شرين خالدة مع االأجيال 0)158(.

عن ر�سالة )حممد مهدي الب�سري ودوره ال�سيا�سي يف العراق(

عندما ترك محمد مهدي البصير السياسة والشعر !
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ح��ي��در ش��اك��ر ال��ح��ي��در

تعد الفنانة زهور حسين واحدة من المطربات 
اللواتي تركن ذائقة ألبناء المجتمع العراقي 
المحب لألغنية الهادفة والمعبرة عن آالمه 

وأفراحها على حد سواء هكذا كانت زهور حسين 
تقدم الغناء النابع من روح الشعب ربما تكون 
هذه الفنانة حلقة وصل بين مطربات الرعيل 
األول ومطربات الرعيل الثاني الذي هي إحدى 

مطرباته.

هنال���ك ظ���روف خدمت ه���ذه الفنان���ة واأبرزه���ا هو ذلك 
التط���ور احلا�ش���ل ال���ذي عا�شت���ه االأغني���ة العراقية من 
تط���ور يف الن�شيج اللحني عموم���ًا والكالم املكتوب من 
قبل �شع���راء كبار االأغاين العراقية مع ظهور اأ�شماء من 
امللحن���ن الذين اأت���وا من بع���د االأخوين �شال���ح وداود 
الكويتي فعلى �شعيد كت���اب االأغاين كان لظهور �شبتي 
طاه���ر وحممد ها�ش���م وهالل عا�ش���م وبوجود جبوري 
النج���ار وعبد الكرمي العالق عام���اًل من عوامل التجديد 
وي�شاف لهوؤالء الكتاب ظه���ور مدار�س اللحن اجلديدة 
اأمثال ناظم نعيم واأحمد اخلليل وعبا�س جميل ثم �شعيد 
اجلي���الوي وحمدان ال�شاحر وبعده���ا ر�شا علي وعالء 
كامل ومن تلك���م االأ�شماء ا�شتفادت زهور ح�شن باأفكار 
واإب���داع من ذكرته���م فكان���ت الروائع حا�ش���رة باأغاين 
غريب���ه من بع���د عينج ياميه واأغني���ة تفرحون افرحلكم 
وجي���ت يااأهل الهوى ومي عيون حراكه واخاف احجي 
عل���ي النا����س يكلون و�ش���واًل الأغاين �شل���وات �شلوات 
و�شلم���ه يا�شالمه لت�شب���ح تلك االأغ���اين ق�ش�س غنائية 
واأخ���رى ال تقل روعة من اأغاين م���ن �شبقتها ونحن يف 
العام 2021 وما زالت تلكم االأغاين تقدم من حن الأخر 

لدى ال�شباب واملعا�شر.
زه���رة عبد احل�ش���ن التي ولدت يف ع���ام 1924 مبدينة 
كرب���الء املقد�شة وه���ي من اأ�ش���ول فار�شي���ة اأو اإيرانية 
بطقو�شه���ا  وتاأث���رت  بغ���داد  مبدين���ة  طفولته���ا  ن�ش���اأة 
وتقاليده���ا لذل���ك كان���ت اأعماله���ا الغنائي���ة مع���ربة عن 
حياته���ا وحي���اة اأبن���اء مدينة بغ���داد الت���ي ال تخلو من 

احلياة املوؤملة واملفرحة.
يف كل اأغني���ة هنالك مو�شوع قريب م���ن ثقافة املجتمع 
العراق���ي ف���االأم مدر�ش���ة واإالم حي���اة وبفقدانه���ا تتيتم 
االأ�ش���رة هكذا ه���ي االأم احلنون���ة تظل �شوته���ا بدارها 
مهم���ا م�شت ال�شنن وعلى وفاته���ا ، حيث كانت فنانتنا 

زهور ح�شن ناقلة حقيقية الأحلان عبا�س جميل باأغاين 
غريب���ه من بعد عينج يامي���ه فهذا الن����س الغنائي الذي 
كتب���ه عبا�س الع���زاوي يف العقد اخلم�شين���ي ظل خالدًا 
مب�شرية االأغنية العراقي���ة كذلك احلال مع نف�س امللحن 
باأغني���ة مي عي���ون حراَكه َك���ويل �شوكت نتالَك���ه ليكمل 
عبا����س جمي���ل روائ���ع اأحلانه ب�ش���وت زه���ور واأغنية 
اأخ���اف اأحجي عل���َي النا����س يَكلون فاحل���ب هو جنون 
بعاطف���ة االإن�ش���ان كذل���ك احلال م���ع اأغنية جي���ت يااأهل 
اله���وى ، كذل���ك كان لعبا�س جميل حل���ن اأغنية هله وكل 
الهل���ه م���ن دَك���و الب���اب اال ان ر�شا عل���ي اأكم���ل اأغانيها 
بلحن���ن االول ع���ن الف���رح م���ن خ���الل اأغني���ة تفرحون 

افرحلكم واالأخرى انته احلبيب.
لتظ���ل تل���ك االأغ���اين المع���ة وذات �شه���رة وا�شع���ة لدى 
ال�شارع العراقي ، ومن االأغاين التي تعلق بها جمتمعنا 

اأغنية �شلمه يا�شالمه للملحن حممود كالو.
زهور ح�شن واملقام العراقي

امل�ش���ادر تذك���ر اإن الفنانة زه���ور ح�شن تاأث���رت بغناء 
املق���ام العراق���ي م���ن خ���الل اأ�ش���وات حمم���د القباجني 
ويو�ش���ف عم���ر ور�شي���د القندرج���ي فحفظ���ت مقام���ات 
للمق���ام  بغنائه���ا  موفق���ة  فكان���ت  والهماي���ون  الد�ش���ت 
العراقي ومل تكتفي بذلك فقد اأدت االبوذيات واأطوارها 
اإال اإنه���ا مل توفق بذلك ب�شب���ب تاأثرها بالبيئة البغدادية 
الت���ي عا�ش���ت به���ا ومن خ���الل م���ا كان يقدم م���ن اأحلان 
بغدادي���ة من قب���ل اأ�شماء كان���ت هي الركي���زة احلقيقية 
ببناء االأغنية العراقية اأمثال جميل ب�شري و�شامل ح�شن 
اإ�شاف���ة ملا ذكرته م���ن اأ�شماء وكذلك احل���ال كان لظهور 
اأ�شماء من املو�شيقي���ن واالكادمين امثال �شلمان �شكر 
وغ���امن ح���داد ذائقة ميك���ن ان نع���رب عنها كونه���ا فنانة 
قدم���ت للغناء العراق���ي جمال االأغ���اين ب�شوتها املطعم 
بالبح���ة املوؤث���رة ل���دى النف�س املحب���ة للغن���اء العراقي 

الر�شن.
رحلت زهور ح�شن عام 1964 بحادث �شري على طريق 
احللة اإثن���اء زيارة لها الأحد اأقاربه���ا ب�شجن املثنى بعد 
ع�شرة اأيام م���ن فقدانها الوعي لترتك ا�شمًا لها مب�شرية 

االأغنية العراقية.
اأهم اأغاين زهور ح�شن

مي عي���ون حراَكه / احلان عبا�س جمي���ل وكلمات �شيف 
الدين والئي

اخ���اف اأحج���ي / عبا�س جمي���ل وال�شاعر حمم���د �شاكر 
العزاوي

غريب���ه م���ن بعد عين���ج ياميه/عبا����س جمي���ل ولل�شاعر 
عبا�س العزاوي

اين اللي اأريد اأحجي/ عبا�س جميل
تفرح���ون اأفرحلك���م/ ر�شا عل���ي وكلمات �شي���ف الدين 

والئي
انت احلبيب/ احلان ر�شا علي

�شلمه يا�شالمه/ احلان حممود كالو
�شلوات �شلوات/ احلان �شعيد العجالوي

خاله �شك���و/ احلان حممد حممود ج���رب وكلمات �شيف 
الدين والئي

يابني���ه علي���ج الله / احل���ان حم���دان ال�شاح���ر وكلمات 
ر�شيد جميد

ما�شاء الله بليه ح�شد / احلان �شعيد العجالوي
رمبا تكون هناك اأغان اأخرى اال ان ما ح�شلنا عليه مما 
ذكرته امل�شادر هو االأكرث رواجًا بن الذائقة العراقية..

عن كتاب )اال�سوات الن�سائية يف الغناء العراقي( املعد للن�سر

زهور حسين وذائقة المجتمع العراقي


