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عراقية ذاك���رة  إع����داد: 

من المعروف ان المال عبود الكرخي كتب في 
جميع الوان الشعرالشعبي، وقد ساعده على 

ذلك تفهمه لطبيعة المجتمع وتفقهه في عاداته 
وتقاليده ومعرفته بمقردات لغته، حتى كان 

اذا ما نظم قصيدة في الزراعة مثال ادخل فيها 
التعبيات والكلمات التي ترد على افواه الزراع. ولم 
يقتصر شعر الكرخي على االجتماعات والسياسة 

والوصفيات.. بل تعداه الى جميع الوان الشعر 
من النقد والمداعبة والوطنية والرثاء والغزل 
والنسيب )وبالمكشوف منه ايضا( والحجاب 

والسفور والنقد والتصوير للعادات والتقاليد، وقد 
استطاع الكرخي – بمقدرة خاصة – ان يستخدم 
بعض قصائده في النيل من كل من يقف حجر 

عثرة دونه في مختلف المناسبات وكان يستعمل 
من االلفاظ ما يستطيع معها تحطيم من يتصدى 

له! وبهذا اللون من النقد المقذع دخل الكرخي 
معارك قليمة كثرا جرته في مرات عدة الى سوح 
المحاكم، وكان له من اصدقائه الكثر من رجال 
القضاء والمحاماة ما يشفع له في رد الخطر عنه.

يقول حفيده املرحوم ح�سني الكرخي:
كان ال�س���اعر املال عبود الكرخي دقي���ق املالحظة فال يرتك 
منا�سبة متر على العراق دون ان ي�سجلها �سعراء ويدونها 
ن���رًا، لذا فان جماميع �سعره و�سحف���ه تت�سمن معاجلات 
�ساملة ل���كل االو�ساع ال�سيا�سية واالجتماعية يف العراق. 
حينم���ا كان يح�س���ر جل�س���ات املجال�س النيابي���ة وي�ستقر 
يف �سرف���ة ال�سحفي���ني.. كان بع����س الن���واب يتهام�سون، 
االخط���اء  الوق���وع يف  م���ن  البع����س  بع�سه���م  حمذري���ن 
اخلطابي���ة، او االدالء باالآراء ال�سقيمة لئال تنو�سهم �سهام 
نقده، النه كان م�سه���ورًا مبداعباته الطريفة للنواب وكان 
ي���دون مالحظات���ه اليومية وما يعني له م���ن �سعر يف دفرت 
جيب���ه، وق���د اجتمع���ت لدينا م���ن دفاتره اكر م���ن )300( 
دف���رت جيب، خلفها بعد وفات���ه عام 1946م، ويف اليد االن 
دفرت )قيا�س 10×15 �س���م( بغالف احمر غامق، يف را�س 
�سفحت���ه االوىل ه���ذه العب���ارة دون في���ه مالحظاته حول 
جل�س���ة جمل����س النواب لي���وم 27 ماي����س 1937 وهو يف 
�سرف���ة ال�سحفيني، ننتخ���ب منها هذه العين���ة بامانة تامة 

وين�سها املدون يف الدفرت.
• ج���و من املرح ي�سود كل جل�س���ة من جل�سات املجل�س، 
الن او�س���اع النائ���ب )حمم���د احلدي���د(! تلف���ت االنظ���ار، 
فقد اعت���اد ان ي�ستم���ر يف مداعباته و�سحكات���ه طيلة مدة 

اجلل�سة.
• كلم���ة )اوؤيد وانا�سر وا�ساند واحبذ وا�ساطر( مالزمة 
لل�س���ان النائ���ب )عبد الر�س���ول كا�سف الغط���اء( يف جميع 

خطبه مبنا�سبة او بدون منا�سبة.
ال�س���اوي( و)حبيب اخليزران(  )مظهر  النائبان  • دخ���ل 
اىل املجل�س �سوية، ولكنهما انف�سال يف القاعة، فال�ساوي 

)راح مي اهل ال�سداير( واخليزران )راح مي اهل العكل(.
م���ن اجلل�س���ة فمنعه  • اراد )روفائي���ل بط���ي( اخل���روج 
الرئي����س، فرج���ع اىل مكانه. ووج���ه الغراب���ة يف ذلك هو 

عدم منع )علوان اجلنديل( و)داخل ال�سعالن(.

الغط���اء( ال يرتك اي  الر�س���ول كا�س���ف  • النائ���ب )عب���د 
مو�س���وع مهما كان نوع���ه دون ان يتكلم فيه، فهو )يخطب 
ويف�س���ر ويعل���ق ويقرتح ويفن���د وينتقد ويحب���ذ ويوؤيد( 
ولك���ن كل ذل���ك باللغة العامية التي ال تلي���ق مب�سئلة، وهو 
الرج���ل الذي يعتمر تاج العلم )العمة(، بينما نرى النواب 
الذي���ن يعتمرون العق���ال يخطبون باللغ���ة الف�سحى، وقد 
�سمعت )تكلي���ف املبدر الفرع���ون( يتكل���م فاده�سني بيانه 

و�سواب كلماته من حيث اللغة.
وق���راءة  اخلطاب���ة  اللو����س(  )روؤوف  ي���رتك  ان  اود   •
الن���واجت اىل م�سطفى علي( الن �سوت���ه وعربيته اح�سن 

من )اللو�س(.
• كان )جني���ب ال���راوي( ي�ساور ويلق���ن )�سلمان ال�سيخ 
داود( مثلم���ا يفع���ل امللق���ن عل���ى )ال�سان���و( عن���د متثي���ل 

الروايات.
بامل�سبحة، يخطب  العواد( ي�ستخ���ر  • النائ���ب )مرزوك 
او ال؟ والنائ���ب )�سكري حممد )يكم���ز( ملا يخطب، ويرفع 

�سوته بكالم غر مفهوم )يرناد له( ترجمان.
• اخلطب���ة الت���ي القاه���ا )روفائيل بطي( مك���ررة، �سبق 
ان القاه���ا ثم اعاده���ا نف�سها )على امل�س���ودة( عند مناق�سة 

قانون البلديات.
العراقية  االتفاقية  اثناء عر����س  )تركيا(  • مم���ن مدحوا 
الرتكي���ة يف املجل����س ال�س���ادة )جني���ب ال���راوي و�سلمان 
ال�سي���خ داود وحممد حديد ومع���روف الر�سايف و�سادق 

كمونة وروفائيل بطي(.
)و�سل �سبح الثالث���اء 22 حزيران 1937 وفد تركي على 
اث���ر اخلالف بني الع���راق وايران، تن���اول م�سائل جمحفة 

بح���ق العراق، رف�س معظمها اجلان���ب العراقي، وابرزها 
امل�سائل احلدودية وحقنا يف �سط العرب(.

)�سليم ح�سون( م�ستحدثا  النواب حينما نه�س  • �سحك 
عن م�سر، دون توكيل من وزير اخلارجية الذي مل يح�سر 
اجلل�س���ة، ومما قال���ه: )ان الوزير ما راح مل�سر حتى يتكلم 

عنها، ولهذا انا اتكلم عنها النني زرت م�سر(.

ح���اول املل���ك في�س���ل االول اج���راء ع���دد م���ن التغي���رات 
لتكري�س الوعي الوطني يف دولته اجلديدة..

وم���ن جملة هذه التغ���رات اراد هذا املل���ك الطموح ايجاد 
لبا����س وطني للرا�س ب���داًل من الفينة ليك���ون كزي ر�سمي 
ملوظفي للدولة العراقية، فاوجدت ال�سدارة، ووزعت اول 
م���رة لل���وزراء من قبل ر�ست���م حيدر اح���د م�ست�ساري امللك 
يف حينه���ا، وكان اول من ارتدى ال�سدارة هو امللك في�سل 
االول لت�سجيع النا�س على ارتدائها، ومنها �سميت با�سمه 
)في�سلي���ة(، م���ع العلم ان املل���ك في�سل االول ج���اء للعراق 
بزيه البدوي احلج���ازي املتكون العقال املق�سب والعبائة 

العربية.
وتتميز ال�سدارة )كم���ا يلف�سها بع�س اهل بغداد( ب�سكلها 
الن�س���ف املقو����س، واملدبب تقريب���ا من الو�س���ط، وتكون 
مطوي���ة اىل طيت���ني للداخل ويغل���ب عليها الل���ون اال�سود 
وه���و الل���ون الر�سم���ي، اىل جان���ب الل���وان عدي���دة. ومن 
امه���ر �سناع ال�س���دارة ال�سكوجي���ة �سخ�س ا�سم���ه جا�سم 
حمم���د وكان حمل���ه يق���ع يف �س���وق ال�س���راي عن���د مدخل 
خ���ان ال�ساغ���ة، ويف مدخل �سوق ال�س���راي من جهة ج�سر 
ال�سه���داء، توج���د ع���دد من حم���الت عم���ال قال���ب ال�سداير 
الذين يقومون بتنظي���ف ال�سدارة وقلب الوجه اخلارجي 
اىل الداخ���ل عندما يتقادم وتذه���ب ملعته، وكان اغلبهم من 
اليه���ود، ولك���ن ال�س���دارة املقلوب���ة وا�سح���ة للعيان حيث 

اجلزء الداخلي للجوخ خ�سن وغر ملاع.
وهن���اك ع���دة اراء تف�سر ا�س���ل كلمة ال�س���دارة، فهي براأي 
الباحث عزيز احلجية موؤل���ف ال�سل�سلة الرتاثية ال�سهرة 
)بغدادي���ات عزي���ز احلجي���ة(، كلم���ة �سامي���ة تعن���ي لبا�س 
الرا����س عند قدماء الفر����س، ووردت عند الفروز ابادي ب� 
)ال�سي���دارة( وي�سر بها اىل ع�سبة الرا�س، ورددت بنف�س 

املعنى يف معجم املنجد للغة لالأباء الكاثوليك.
ويذك���ران ال�سداي���ر االجنبي���ة )االيطالي���ة واالنكليزي���ة( 
ب���دات تغزو العراق يف الثالثينات وكانت ت�سنع من مادة 
اجل���وخ اللم���اع ، ومن اب���رز م�ستوريدها )مه���دي قنرب و 
�سيون �سمع���ون( ولكن ظل���ت ال�س���دارة االوىل امل�سنوع 
م���ن اجلنب حمل اعتزاز الكثرين مم���ن اهل بغداد واطلق 
عليها ال�سدارة الوطني���ة، وكان ال�ساعر ال�سعبي مال عبود 
الكرخ���ي قد ذكر ال�سدارة الوطني���ة يف �سعره، حيث ان�سد 

قائاًل:
مع كل هذا ليع����������������لم
مني كل اجنبي ويف�هم

بال�سدارة )الكرخي( مغ�رم
حيث للمواطن �سع��اره

**************
�سع���������ار اوطاين وهيه
الليب�سوها الوط��������نية

عربي������������ة ع�����راقية
�سايرة ابرا�سي ا�س��ارة
حماولة الغاء ال�سدارة:

بع���د انقالب بك���ر �سدق���ي يف 29 ت�سرين الث���اين 1936، 
ظه���رت حم���اوالت اللغ���اء ال�س���دراة م���ن قب���ل القائم���ني 
عل���ى االنق���الب، حي���ث ا�س���درت حكوم���ة االنق���الب التي 
ترا�سه���ا حكمت �سليم���ان، قانونًا يق�سي باب���دال ال�سدارة 
)الوطني���ة(، بالقبع���ة االوربية لكون االخ���رة من مظاهر 
التط���ور واالت�س���ال بالع���امل اخلارج���ي، وال�سحي���ح ان 
القائم���ني عل���ى االنق���الب كان���وا عل���ى خ���الف م���ع يا�سني 
الها�سم���ي الذي كان االنق���الب موجه �سده باال�سا�س والن 
الها�سم���ي من املحافظني على لب�س ال�س���دارة الوطنية كما 
ذكرنا من قبل،وكان قد امر بجعل ال�سدارة البا�س الر�سمي 
جلميع موظفي الدولة العراقي���ة يف منت�سف الثالثينات، 
حي���ث اراد االنقالبي���ون ابدال ال�س���دارة بالقبعة االوربية 
نكاية بالها�سمي الذي تويف بعد فرتة من االنقالب، واخذ 
بع�س من ال�سباب املتحم����س لالنقالب بلب�س هذه القبعة، 
ولكن �سرعان ماعادت ال�سدارة الفي�سلية )الوطنية( كزي 
ر�سم���ي وع���ام اىل املجتمع مبقتل الفري���ق بكر �سدقي يف 
املو�س���ل و�سق���وط حكوم���ة االنقالب بعد اقل م���ن عام من 

اول انقالب ع�سكري يف التاريخ العراقي احلديث.

في ذكرى رحيله في 8 تشرين الثاني 1946
المال عبود الكرخي بين مجلس النواب والسيدارة الوطنية
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ن���ص���ي���ر ال����ج����ادرج����ي

في عام 1952 كنت قد بلغت التاسعة عشر من 
العمر، وقد كانت الرؤية السياسية لدي قد اتضحت 

بشكل كبير، وبلغت مرحلة من النضوج الفكري 
تجسد عندي عبر االحتكاك المباشر بالوالد، 

ورؤيتي ألقطاب السياسة في العراق يجتمعون 
عندنا في المنزل، إضافة الى حواراتي الدائمة مع 
أصدقائي عن الوضع القائم في البلد، وقراءاتنا 

المستمرة لالصدارات التي كنا نقتنيها كل حسب 
ميوله، اضافة الى دأبنا على متابعة ما تعرضه دور 

السينما من أفالم تتعلق بمقاومة المستعمر، 
واألدب السياسي، وهي أفالم شاعت في العالم 

آنذاك بعد نهاية الحرب العالمية الثانية..

بل���غ ب���ي ك���ره )االنكلي���ز( درج���ة ع���دم احتم���ايل لالطالع 
عل���ى لغته���م اأو حت���ى تعلمه���ا، اإذ ج�س���د كل ماذكرت���ه يف 
داخل���ي مفهوم���ًا مف���اده اأن هناك غ���ُواًل ُيهيم���ن على كاهل 
ال�سع���وب وعلينا ال�سعي للتخل����س منه.. وهذا الغول هو 

)بريطانيا(.
وكان ه���ذا املفهوم خاطئًا بالطبع، بل �س���كل جهاًل كبرًا.. 
اأذكر ذلك الأبني حالتي النف�سية وتفكري يف تلك املرحلة.

يف ذل���ك الع���ام تو�سعت ه���ّوة اخلالف بني الب���الط امللكي 
واالأحزاب ال�سيا�سية التي طالبت منذ اأيام وزارتي ال�سيد 
)توفي���ق ال�سوي���دي( الثالث���ة، وال�سي���د )ن���وري ال�سعيد( 
احلادي���ة ع�س���رة، ب�س���رورة تعدي���ل قان���ون االنتخابات، 
بجعل���ه انتخاب���ًا مبا�س���رًا م���ن مرحل���ة واح���دة، و�س���ددت 
ال�سي���د  وزارة  تاألي���ف  بع���د  بالتعدي���ل  مطالب���ة  حملته���ا 

)م�سطفى العمري(.
ومبب���ادرة من ال�سي���د )كامل الچادرچ���ي( قدمت االأحزاب 
الوطني���ة مذك���رات )ب���داأ العم���ل عليه���ا منذ �سه���ر متوز/

يولي���و(، وق���د ُوجه���ت ب�س���كل مبا�س���ر اىل الو�س���ي على 
عر����س العراق )االمر عبد االله( »يف �سابقة غر ماألوفة«، 
رغم اعرتا����س بع�سهم كونه مل يكن م�س���وؤوال يف الدولة، 
ويع���َده القان���ون ُم�سان���ًا م���ن امل�سائل���ة، غ���ر اأن ال�سي���د 
)كام���ل الچادرچ���ي( اأ�سر عل���ى توجيه تل���ك املذكرات اىل 
الو�س���ي عل���ى عر�س الع���راق االأم���ر )عبد االل���ه( موجهًا 
اإلي���ه امل�سوؤولية املبا�سرة عما يح�سل يف البلد من اأو�ساع 
�سيئ���ة، كان ذل���ك يف 28 ت�سري���ن االول/ اأكتوب���ر من عام 

.1952
وفع���اًل مت تق���دمي املذك���رة اىل )الو�س���ي( ونال���ت تاأيي���دًا 

جماهريًا كبرًا.
وحني تاأكد لالأح���زاب ال�سيا�سية املعار�سة اأن فكرة تعديل 
قان���ون االنتخ���اب مبر�س���وم* يجعلها على درج���ة واحدة 
م���ع �سمان���ات حريتها بعي���دة املنال، ق���ررت يف 2 ت�سرين 
الثاين/نوفم���رب 1952 مقاطعته���ا لالنتخاب���ات اجلدي���دة 
داعية ال�سعب اىل العمل على احباطها، اأدى ذلك االأمر اىل 
عر����س قدمه رئي�س الوزراء ورئي����س الديوان امللكي على 
الو�س���ي، يق�س���ي باجتماعه بال�سا�س���ة وروؤ�ساء االحزاب 

ليقف بنف�سه على االراء التي وردت يف هذه املذاكرات.
عق���د هذا االجتماع ال���ذي جاء بطلب م���ن الو�سي )االأمر 
عب���د االله( يف الب���الط امللك���ي، يف م�ساء ي���وم الثالث من 
وق���د  برئا�ست���ه،  وكان   1952 الثاين/نوفم���رب  ت�سري���ن 

ح�سره كل من ال�سادة:
توفيق ال�سويدي ونوري ال�سعي���د وجميل املدفعي وعلي 
ج���ودت االأيوبي وحكمت �سليمان وط���ه الها�سمي )رئي�س 
وزراء �ساب���ق ورئي�س ح���زب اجلبهة ال�سعبي���ة املتحدة(، 
واأر�س���د العمري و�سالح جرب وحمم���د ال�سدر من روؤ�ساء 

الوزارات ال�سابقني.
اإ�ساف���ة اإىل كام���ل الچادرچ���ي رئي����س احل���زب الوطن���ي 
الدميقراطي، وحممد مه���دي كبة رئي�س حزب اال�ستقالل، 
واحمد خمتار بابان رئي�س الديوان امللكي.. لكن االجتماع 

انف�س دون اخلروج منه بنتيجة ايجابية.
مارواه لنا والدي عن تلك اجلل�سة العا�سفة، قائاًل:

قب���ل بدء االجتم���اع اتفق روؤ�س���اء االح���زاب الثالثة: )طه 
الها�سم���ي وحمم���د مهدي كب���ة وكام���ل الچادرچ���ي(، باأن 

تكون مذكرتهم هي حمور النقا�س فيه.
وق���د كانت بدايته ودية، ق���دم فيها كل من ح�سر روؤيته عن 
االو�ساع به���دوء واتزان، لك���ن ال�سيد)توفيق ال�سويدي( 
العام���ة  ب���داأ بط���رح ق�ساي���ا جانبي���ة تخ����س اخلدم���ات 
والبلدي���ة، فت�سدي���ت له مقاطع���ًا اإياه )وال���كالم لوالدي(، 
طالب���ًا م���ن املجتمع���ني الرتكي���ز عل���ى امل�سائ���ل ال�سيا�سية 

احل�سا�سة الت���ي اجتمعوا من اأجلها، وق���د اأيدين الو�سي 
بذلك، ليعود احلديث عن ما اجتمعوا الأجله.

بع���د ذل���ك حت���دث ال�سي���د )ط���ه الها�سم���ي(، م�س���رًا ب���اأن 
ال���وزارات جميعًا مل تت�س���كل اإال بتاأثر مبا�سر من البالط، 
وق���د خ�س بالذكر )الو�س���ي( موجها االتهام ل���ه مبا�سرة، 
االأم���ر ال���ذي اأدى اىل ت���اأزم الو�س���ع يف االجتم���اع و�ساد 
اللغ���ط، حينه���ا خرج االأمر عب���د االله من القاع���ة ثم عاد، 

وقد تكرر ذلك االأمر عدة مرات.
ي�سيف )والدي( قائاًل: اأثناءها هم�ست باإذن )حممد مهدي 
كب���ة( بخ�سو����س توقعه عن تبعات م���ا �سي�سفر عنه اتهام 
الها�سمي للو�سي )وما هو موقفه ان حدث متا�س بينهما(، 

لكن االأخر مل ُيجب باأي �سيء.
ع���اد الو�س���ي اىل االجتم���اع مت�سنجًا فرف���ع �سوته بوجه 
الها�سم���ي اأم���ام احل�س���ور قائ���اًل ب���اأن االأ�س���رة الها�سمية 
املالك���ة قد �سح���ت الكثر الأجل العراق وق���د تركت ديارها 
يف احلج���از م���ن اأجل �سعبه وهي ف���وق ال�سبهات.. خامتًا 

حديثه بالقول ب�سوت مرتفع وجهه للها�سمي:
اأنت تكذب!... وقد كرر ذلك عدة مرات.

اأجاب���ه ال�سي���د )طه الها�سم���ي( باحلدة ذاته���ا، قائاًل باأنني 
�سخ�س �سريف وال اأكذب.

ه���م )الها�سمي( باخلروج من غرف���ة االجتماع، لكن االأمر 
نه���ره قائ���اًل: اجل����س ال ا�سمح ل���ك باخلروج دعن���ي اأكمل 
كالمي... لك���ن الچادرچي قال له اأم���ام اجلميع.. اخرج.. 

وفعال خرج من االجتماع.

بع���د ذلك �س���اد ال�سمت اجلل�س���ة وقام وال���دي من جمل�سه 
ليخ���رج، وح���ني و�سول���ه اىل الب���اب )وت���داركًا حلراج���ة 
املوقف( الذي و�سع فيه الو�سي، �سرخ عليه ب�سوت عاٍل 
قائ���اًل: اأنت اأي�سًا اخرج.. وكاأنه يوح���ي لالخرين باأنه قد 
اأم���ره ولي�س هو م���ن خرج مبلء ارادت���ه يف احتجاج منه 

على هذا ال�سلوك.
حلظته���ا ع���اد والدي ووق���ف اأم���ام )الو�سي(، ال���ذي كان 
الي���زال يتخذ و�س���ع اجللو�س، وه���م ب�سدارت���ه التي كان 

مي�سكها بيده اليمنى، حُمركًا اإياها، وقال:
لي�س اأن���ت من تاأمرين، فاأنا ال���ذي خرجت مبلء ارادتي.. 

وخرج!.
انف����س االجتم���اع عل���ى هذا الو�س���ع املت�سن���ج، وبعد ذلك 
ج���رى اجتماع طارىء مبنزل ال�سي���د )ح�سني جميل( اأحد 
ق���ادة احلزب الوطني الدميقراطي، وم���ن هناك ات�سل بي 
وال���دي يف املنزل، واأو�ساين بعدم احلديث لكل من ي�ساأل 
عن���ه باأن���ه يف ذلك االجتم���اع لكي اليتم الك�س���ف عن مكان 

وجوده.
بع���د ف���رتة ات�سل بن���ا هاتفي���ا ال�سيد )م�سطف���ى العمري( 
رئي����س ال���وزراء طالب���ًا من���ي التح���دث م���ع وال���دي لكني 
اعتذرت له قائاًل باأن الوالد غر موجود يف املنزل واأجهل 

مكانه حاليًا.
ات�سلت بوالدي الأبلغه بهذا االت�سال فرد َعلّي باأنه �سيعود 
اىل املن���زل م�سرعًا، مو�سي���ًا اإياي باإ�ستقب���ال العمري يف 
حال جميئه اىل املنزل قبله، وفعال دخل االثنان اىل منزلنا 

�سوية.
يف تل���ك اجلل�س���ة حتدث وال���دي مع العم���ري عن خطورة 
الو�سع يف العراق، فعرب العمري عن خماوفه من ح�سول 
)فرهود( قد ي�سمل اجلمي���ع، وحينئذ لن يفرق املهاجمون 

)منزيل عن منزلك!!(.
اأجاب���ه وال���دي مازح���ًا وق���ال: اأ�سك���رك كث���رًا عل���ى هذه 
املالحظة كونك ذكرتني ب���اأن اأكتب على باب منزيل )كامل 

الچادرچي( ليفرق املهاجمون بني منزيل و منزلك!.
يف خت���ام اجلل�س���ة ن�سح وال���دي العم���ري باال�ستقالة الأن 

الو�سع متاأزم وقد يفوق املتوقع.
قدم م�سطف���ى العمري ا�ستقالته بع���د يومني من املظاهرة 
االوىل الت���ي ج���رت ي���وم اخلمي�س، ف���رتك من�سب���ه )يوم 
بع���د  اأتذك���ر(  املواف���ق 1952/11/21 ح�سبم���ا  ال�سب���ت 
حادثة اإطالق الر�سا�س احلي على املتظاهرين يف منطقة 

الف�سل.
مذكرات ن�شري الچادرچي، طفولة متناق�شة... �شباب ُمَتمّرد.. 

طريق املتاعب ــ دار املدى

في 3 تشرين الثاني 1952

هكذا جرى إجتماع قصر الرحاب المثير
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إيمان مصطفى المحمدي

ورث التعلي���م الع���ايل، بع���د ع���ام 1958، ترك���ة ثقيلة من 
امل�س���اكل املزمنة يف جم���ال االدارة والتنظي���م واالهداف، 
وحمتوى الدرا�سة واالأ�سات���ذة والطلبة، وكان املاأمول اأن 
ي�ساح���ب التغر الكل���ي يف اأعداد الطلبة وزي���ادة االنفاق 
عل���ى التعليم الع���ايل بعد الثورة، تغي���ر جذري يف نوعه 
وحمتواه، وعل���ى الرغم من انبثاق )جامع���ة بغداد( ظلت 
اجلامعة تتالف من جمموع كليات متناثرة ومعاهد علمية 
متفرق���ة ن�س���اأت يف ظروف خا�سة لت���وؤدي وظيفة خا�سة، 
الزال���ت   1963-1962 الدرا�س���ي  الع���ام  يف  واجلامع���ة 
يف اأول تكوينه���ا، ومات���زال كلياته���ا حمتفظ���ة بكياناته���ا 
القدمية،يغلب عليها طاب���ع اال�ستقالل، وماتزال قائمة يف 
بنايات متفرقة متباعدة. ومن اخلطوات التي مت اتخاذها 
املبا�س���رة بان�ساء البنايات املوحدة جلم���ع �ستات الكليات 
واملعاهد عل���ى �سعيد واح���د، فاخترت ناحي���ة اجلادرية 
موقع���ًا لبناء اجلامعة. ويف ع���ام 1963 �سدر القانون ذو 
الرق���م )51( لع���ام 1963، وو�سعت االأنظم���ة والتعليمات 
الالزم���ة ملعاجلة الو�س���ع املرتب���ك الذي عا�ست���ه اجلامعة 
بع���د رب���ط املعاه���د به���ا، وطبيعة العالق���ات ب���ني كلياتها، 
دت م�سوؤولية  وبينه���ا واملجتمع، ومبوج���ب القانون ُح���دِّ
اجلامعة،وو�س���ع هيكل جامعي لكلياته���ا ومعاهدها، ملنع 
البع���رة و�سي���اع اجله���ود واالأم���وال،، تال ذل���ك تاأ�سي�س 
املجل�س االأعلى للبحوث، واملركز الوطني حلفظ الوثائق، 

ع قانون اخلدمة اجلامعية. ثم �ُسرِّ
تاأ�س����س جمل�س التخطي���ط للرتبية والتنمي���ة االجتماعية 
 ،1964 لع���ام  الرق���م)167(  ذي  القان���ون  مبوج���ب 
ومهمته«حتقيق التنمية الرتبوية واالجتماعية،وتن�سيقها 
وتكاملها م���ع التنمية االقت�سادية، لدع���م املجهود القومي 
يف حتقيق و�سمان احلي���اة الكرمية الأبناء ال�سعب، وذلك 
باإيجاد ال�سبل الكفيلة بح�س���ن ا�ستثمار الطاقات الب�سرية 
يف البالد،ع���ن طريق تربية النا�سئ���ني، واأعداد املخت�سني 
والفنيني، وتدريب االأيدي العاملة، والتوجيه االجتماعي.

يراأ����س املجل����س رئي����س ال���وزراء، اأو م���ن ين���وب عن���ه، 
م:- وي�سُّ

الدف���اع،  وزراء  ه���م:  ع�سروزي���را،  خم�س���ة  اأ - 
والتخطيط،والرتبية، والنف���ط، وال�سحة، والزراعة، امل
الزراعي،والبل���د وا�سالت،وال�سناعة،واملالية،اال�س���الح 

يات،واال�سغال،واالقت�ساد،والثقافة،واالر�س���اد، والعم���ل 
وال�سوؤون االجتماعية، والداخلية.

ب - رئي�س جامعة بغداد، ورئي�س املجل�س االأعلى للبحوث 
العلمية، وخم�سة م���ن اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعة 

من ذوي االخت�سا�س ينتخبهم جمل�س اجلامعة.
ت - ع�سو من االع�ساء املتفرغني يف جمل�س التخطيط.

ث - اع�ساء اآخرين يختارهم جمل�س الوزراء.
ارت���اأت  والب�س���رة،  املو�س���ل  جامعت���ي  تاأ�سي����س  وبع���د 
احلكومة �سرورة ا�ستح���داث "املجل�س االعلى للجامعات 
للتعلي���م اجلامع���ي والع���ايل، والتن�سيق بني  " ليخط���ط 
اجلامع���ات العراقية الر�سمية الث���الث، ولي�سهم يف تركيز 
التعليم اجلامعي وتعزيزه". ف�سدر القانون ذو الرقم)2( 
لعام 1967،يف 4 كانون الثاين1967،وجاء يف االأ�سباب 
املوجب���ة للقان���ون:- "اإّن اإن�س���اء اأكر من جامع���ة ر�سمية 
يف الع���راق يتطل���ب وج���ود تنظي���م ي�سم���ن التن�سيق بني 
ِّن من و�سع  ِّ���ق التعاون الكل���ي بينها،وميك� اأعمالها،ويحق�
تخطي���ط م�سرتك لها،كم���ا اإن ظه���ور عدد م���ن املوؤ�س�سات 
اجلامعية االأهلية يتطلب وجود جهة ت�سرف عليها، للتاأكد 
م���ن تواف���ر امل�ست���وى اجلامع���ي واالأ�س����س واالمكانيات 
الالزم���ة ل���ه، ف�س���ال ع���ن اأنَّ التخطي���ط للتعلي���م اجلامعي 
يتطلب وجود هيئات عليا تتوىل حتقيق هذه الغايات،اىل 

جانب جهود اجلامعات املنفردة".
َّف جمل�س للتعليم يف العراق ُيدعى ب�)املجل�س االأعلى  يوؤل�
َّون م���ن روؤ�ساء اجلامع���ات الر�سمية يف  للجامع���ات(، يتك�
الع���راق، وممث���ل ع���ن كّل منه���ا ير�سحه رئي�سه���ا ويوافق 
َّ���ى رئا�س���ة املجل����س اأق���دم روؤ�س���اء  علي���ه جمل�سه���ا، يتول�
ددت اخت�سا�س���ات املجل�س، وهو ال�سلطة  اجلامعات، ُوحَّ

العليا للجامعات، و تخطيط التعليم اجلامعي والعايل يف 
العراق.

َل قانون املجل�س االأعلى للجامعات مرة اأخرى،ف�سدر  وُعدِّ
القانون ذو الرق���م )171( ل�سنة 1968،الذي ن�سَّ على اأن 
يكون وزير الرتبية من �سمن اأع�سائه،واأَعقب ذلك �سدور 
نظ���ام اال�سراف عل���ى التعليم اجلامع���ي والعايل واالأهلي 
د �س���روط اإجازة  ذو الرق���م )12( ل�سن���ة 1969، ال���ذي حدَّ

تاأ�سي�س اجلامعات والكليات االأهلية.
در����س املجل�س االأعل���ى للجامعات، بع���د تاأ�سي�سه، تطوير 
التعلي���م اجلامع���ي وتو�سيعه، واإج���ازة الكلي���ات االأهلية 
َّ���ل املجل����س عدة جل���ان لدرا�سة  واال�س���راف عليه���ا. و�سك�
و�س���ع التعليم العايل وبي���ان اأهدافه واأ�س�س���ه ومناهجه، 
خا�س���ة  وزارة  تاأ�سي����س  اللج���ان  ه���ذه  اقرتح���ت  وق���د 
باأ�س���م«وزارة التعلي���م العايل والبحث العلم���ي،« واإحلاق 
اجلامع���ات العراقي���ة القائم���ة وموؤ�س�س���ة البح���ث العلمي 

بالوزارة اجلديدة.
وبه���ذا ي�سب���ح الكي���ان الع���ام ملوؤ�س�س���ات التعلي���م العايل 

والبحث العلمي،بح�سب املقرتح،على ال�سكل االآتي:-
1- وزارة التعليم العايل والبحث العلمي )ديوان الوزارة 

الذي مازال يف مرحلة التكوين(.
2- اجلامع���ات )جامعة بغداد،وجامع���ة املو�سل،وجامعة 

الب�سرة،وجامعة ال�سليمانية(.
امل���وارد  بح���وث  العلمي)معه���د  البح���ث  موؤ�س�س���ة   -3
الطبيعي���ة، ومركز البح���وث البايولوجية، ومركز بحوث 
التم���ور والنخي���ل، ومرك���ز البح���وث الزراعي���ة، ومرك���ز 

بحوث النفط(.
وت�سبح وزارة التعليم العايل والبحث العلمي هي اجلهة 
امل�سرف���ة واملنفذة الوحي���دة، وهي امل�سوؤول���ة عن تو�سيع 
التعلي���م العايل،وتنفيذ ال�سيا�سة العلمي���ة والتكنولوجية 
للدولة،كم���ا اإن�ّه���ا تت���وىل ر�س���م ال�سيا�س���ة املالي���ة للتعليم 
الع���ايل والبحث العلمي يف �س���وء ال�سيا�سة املالية العامة 
التابع���ة  امليزاني���ات  �س���رف  عل���ى  واال�س���راف  للدول���ة، 

ملوؤ�س�ساتها.
تاأ�سي�س وزارة التعليم العايل والبحث العلمي:-

اأن�سئ���ت وزارة التعلي���م الع���ايل والبح���ث العلم���ي نتيجة 
يف  الع���ايل  التعلي���م  واق���ع  ا�ستلزمه���ا  فعلي���ة  حاج���ة 
القطر،ومايع���اين من���ه م���ن الت�ست���ت وانع���دام التن�سي���ق 
ب���ني اجلامع���ات املختلفة،وم���ن �سع���ف االرتب���اط بين���ه 
وم�ستلزمات التنمية االقت�سادية،ومن انخفا�س انتاجيته 
ومردوده الداخلي واخلارجي، ومن عدم وفائه بكثر من 
االأغرا����س االجتماعية الهامة التي وجد من اأجلها،غر اأّن 
�سم���ان االأغرا����س التي اأن�سئ���ت الوزارة م���ن اأجلها رهن 
بو�س���ع ال�س���روط العملي���ة واملو�سوعي���ة الت���ي متار����س 
م���ن خ���الل عملي���ات التوجي���ه والتن�سي���ق وف���ق االأهداف 
املو�سوع���ة لها، لتك���ون قادرة على بث ري���اح التجديد يف 
البنى اجلامعية، وتخرج بها من موؤ�س�سات جتعل غاياتها 
يف ذاته���ا ونظمه���ا القائم���ة اىل موؤ�س�سات جتع���ل غاياتها 
حتقي���ق اأه���داف املجتم���ع، وت�ستطي���ع ال���وزارة ممار�سة 
دوره���ا ه���ذا بالتع���اون م���ع اجلامع���ات واملعاه���د العليا، 
ويك���ون لها دوره���ا التخطيطي يف املق���ام االأول،الذي يتم 
ع���ن طريق التخطيط العلمي، وعن طريق اجلهود العلمية 

والفنية التي تقوم بها، والتي من �ساأنها اأن ت�ُحدث تغيرا 
عميقا يف �سر التعليم.

�س���در يف عام 1970 القان���ون ذو الرقم )132( الذي ن�سَّ 
على تاأ�سي�س وزارة التعليم العايل والبحث العلمي، وجاء 
يف االأ�سباب املوجبة ل�سدور القانون: اأن ت�ستهدف وزارة 
التعليم العايل توحيد م�سرة خمتلف املوؤ�س�سات العلمية 
والتعليمي���ة العالية، من خ���الل منهج عام ت�سع���ه الدولة، 
وتت���وىل ال���وزارة تطبيق���ه وحتقيقه، عن طري���ق ا�سراف 
عام اليخلُّ مب���ا تتطلبه طبيعة ه���ذه املوؤ�س�سات من حرمة 
وح�سانة وا�ستقالل يف العمل واملبادرة واالبداع، وتاأكيد 
االرتب���اط الع�س���وي ب���ني احلرك���ة العلمي���ة وموؤ�س�ساتها 
وجمم���ل ن�ساط���ات احلي���اة يف املجتمع ومناه���ج التطور 

والتنمية فيه.
قانونه���ا،  بح�س���ب  الع���ايل،  التعلي���م  وزارة  تت���وىل 
الدول���ة الرتبوي���ة والثقافي���ة والعلمي���ة  تنفي���ذ �سيا�س���ة 
والتكنولوجي���ة، وت�سته���دف اإح���داث تغي���ر نوع���ي يف 
احلرك���ة العلمي���ة والتعلي���م الع���ايل، وتنوي���ع الدرا�سات 
الفني���ة  واالخت�سا�س���ات  العلي���ا  العلمي���ة  والبح���وث 
والتكنولوجي���ة يف اجلامع���ات واملعاه���د ومراكز البحث 
يف �س���وء م�ساريع التنمية والتطوي���ر، والعناية بالبحث 
العلم���ي ورعاي���ة مواهب االب���داع واالبت���كار وت�سجيعها 
ودعمها،والعم���ل عل���ى توف���ر االأ�سب���اب الفني���ة واملادي���ة 
الت���ي ت�ساعد الباحثني واملعيدين واملخرتعني على متابعة 
ر�سالتهم، ومنح خم�س�سات كافية للفرع العلمي ومكافاآت 

مادية تتنا�سب مع قيمة وجودة االنتاج واالبتكار.
���ب وزي���ر التعلي���م الع���ايل والبح���ث  وق���د اأ�سغل���ت من�سَ
العلم���ي الدكت���ورة �سعاد خلي���ل ا�سماعي���ل يف 3 حزيران 
1970. و�سع���اد خلي���ل ا�سماعي���ل)1928-1995( ول���دت 
والثانوية،ث���م  االبتدائي���ة  اأكمل���ت  بغداد،وفيه���ا  يف 
التحق���ت باجلامع���ة االمريكي���ة بب���روت فح�سل���ت عل���ى 
بكالوريو����س يف الرتبية وعل���م النف�س،مار�ست التدري�س 
يف الثانوية مدة، ثم رحل���ت اىل اأمريكا ملوا�سلة درا�ستها 
العليا،فح�سل���ت عل���ى الدكت���وراه يف الرتبية م���ن جامعة 
ن���ت مدر�سة يف )كلية البن���ات(، فعميدة لها  كاليفورنيا،ُعيِّ
�نت مديرا ملركز البحوث  يف عام 1957،ويف عام 1967 ُعيِّ
العلمي���ة والرتبوية والنف�سية التاب���ع جلامعة بغداد،ويف 
�نت وزيرة للتعليم العايل والبحث العلمي،  ع���ام 1970 ُعيِّ
لها:التقري���ر ال�سنوي ملركز البح���وث الرتبوية والنف�سية 
الع���ام االول 1966-1967 وهو تاألي���ف م�سرتك طبع عام 
1967، ودرا�سات يف التعليم الطبي يف جامعة بغداد عام 

1968،ولها موؤلفات خطية.
وتت���وىل وزارة التعلي���م الع���ايل، مبوجب ه���ذا القانون، 

الق�سايا التنظيمية االآتية:-
1- اال�س���راف على اجلامع���ات وموؤ�س�سة البح���ث العلمي 

وجلنة الطاقة الذرية
2- تنظي���م العالقات الثقافية اخلارجي���ة، واإدارة البعثات 
يف نطاق اخت�سا�ساتها،م�ستهدفة تطوير احلركة العلمية 
اجلمهوري���ة  يف  ومناهجه���ا  وموؤ�س�ساته���ا  والتعليمي���ة 
العراقي���ة، والعم���ل عل���ى عقد اتفاقي���ات للتع���اون العلمي 
واالأجنبي���ة،  العربي���ة  ال���دول  م���ع  والثق���ايف  والفن���ي 
واال�س���راف على تنفيذ ه���ذه االتفاقيات، وتب���ادل العلماء 
واملفكري���ن واأ�سات���ذة اجلامعات مع البل���دان العربية على 
اأو�س���ع نطاق، ومع الدول االأجنبية بقدر ماتدعو احلاجة، 
املن���ح واالج���ازات  العلمي���ة، واعط���اء  البعث���ات  واإيف���اد 
الدرا�سي���ة وف���ق االحتياج���ات الراهن���ة0 وكذل���ك قب���ول 
الط���الب الع���رب واالأجان���ب واعطاوؤهم املن���ح الدرا�سية، 
وحتدي���د ن�سب���ة قبوله���م واال�س���راف عل���ى توزيعه���م يف 
اجلامع���ات واملعاهد،واال�سراف على امللحقي���ات الثقافية 

املخت�سة ب�سوؤون التعليم العايل يف اخلارج.
3- اال�س���راف على املوؤ�س�سات االأهلي���ة، بغية اإر�سادها يف 
االحاطة بال�سيا�سة العامة للدولة والتقيد بها، وم�ساعدتها 

عن طريق اإمدادها باأع�ساء الهيئة التعليمية.
4- ل���وزارة التعلي���م الع���ايل تق���دمي االق���رتاح لل�سيا�س���ة 
املالي���ة للتعليم العايل والبحث العلم���ي مبا يف ذلك و�سع 

ميزانيتها العادية، واال�ستثمارية.
5- معادل���ة الدرج���ات وال�سه���ادات العلمية ال�س���ادرة عن 

موؤ�س�سات جامعية اأو علمية عربية اأو اجنبية.
6- درا�س���ة طلبات روؤ�س���اء جمال�س املوؤ�س�س���ات الر�سمية 
الالزم���ة  القانوني���ة  االج���راءات  واقرتاحاتهم،واتخ���اذ 

ب�ساأنها.
َّ����س القان���ون عل���ى تاأ�سي�س )جمل����س التعلي���م العايل  ون�
يف  العلي���ا  العلمي���ة  الهيئ���ة  وه���و  العلم���ي(،  والبح���ث 
اجلمهوري���ة العراقية،وتكون برئا�سة رئي�س اجلمهورية، 
وع�سوي���ة كٍل م���ن وزي���ر التعليم العايل، ووزي���ر الرتبية 
واالأهلي���ة،  الر�سمي���ة  اجلامع���ات  وروؤ�س���اء  والتعلي���م، 
ورئي����س موؤ�س�سة البح���ث العلمي،ورئي�س جلن���ة الطاقة 
الذري���ة، وروؤ�س���اء الدوائ���ر العلمي���ة بال���وزارة، ونقي���ب 
املعلم���ني، واأع�ساء من الهيئ���ات التدري�سية يف اجلامعات 
الر�سمية واالأهلية بن�سبة ممثل واحد من كل ثالث كليات، 
على اأاّليقل متثيل اجلامعة عن ع�سو واحد، وميثل احتاد 
الطلبة واالأم���ني العام للمجل�س وكب���ار العلماء واملفكرين 

واالخت�سا�سيني من املواطنيني العراقيني والعرب.
ويتوىل هذا املجل�س اقرتاح ال�سيا�سة الرتبوية والثقافية 
والعلمي���ة والتكنولوجي���ة العلي���ا للدولة،وو�سع اخلطط 
الالزم���ة لرف���ع امل�ستوي���ات العلمي���ة، وتطوي���ر املناه���ج، 
وحتديد ال�سروط العامة للقب���ول يف اجلامعات، وحتديد 
الدرج���ات واالألقاب وال�سهادات العلمي���ة، وتعيني �سروط 
منحه���ا، ودرا�سة التقاري���ر ال�سنوية ملجال����س املوؤ�س�سات 
الر�سمية، وو�سع تقرير �سنوي �سامل عن احلركة العلمية 

وم�سرة موؤ�س�ساتها الر�سمية واالأهلية.
عن ر�شالة )التعليم العايل يف العراق 1956- 1970(.

كيف تأسست وزارة التعليم العالي والبحث العلمي؟
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في 4 نيسان 1939 فجع العراقيون بمصرع الملك 
غازي في حادث سير مفتعل ! تشير بأصبع األتهام 
نحو بريطانيا أثر اصطدام سيارته التي كان يقودها 

بعامود الكهرباء في منطقة الحارثية قرب قصر 
الزهور، والجدير بالذكر أنه كان لديه سيارة )غير 
سيارة الحادث( من نوع مارسيدس وهي مهداة 
من هتلر، وهي فريدة من نوعها حيث صنعت 

ثالثة منها تحمل نفس المظهر الخارجي )بدنها( 
أستخدم واحدة هتلر والثانية الملك غازي والثالثة 

لموسوليني رئيس وزراء إيطاليا، وبهذا يكون 
الملك غازي أول مسؤول يتعرض للموت بحادث 

سيارة..

ويف اخلم�سين���ات ب���داأ اإزدهار بغ���داد واألوي���ة العراق 
نتيجة �سيا�سة وم�ساريع جمل�س االعمار ودور املجل�س 
النياب���ي امللمو�س والأن اأع�سائه يع���دون النخبة والتي 
اأت�سمت باأت�ساع قاعدتها الثقافية واملتطلعة اىل التنمية 
والنهو�س بالعراق اىل مراتبه العليا واحلديثة، ف�سقت 
ال�س���وارع والطرق ال�سريعة والطرق بني بغداد واألوية 

العراق )حمافظاته(.
يف بداي���ة ال�ستين���ات ونتيج���ة العالق���ات اجلي���دة م���ع 
االأحت���اد ال�سوفييت���ي و�سلت بغ���داد �سي���ارات الفولكا 
ملتانته���ا  )البع���رة(  البغدادي���ون  ي�سميه���ا  والت���ي 
ومالءمتها للج���و العراقي، ونظ���رًا ال�سعارها الواطئة 
مقارن���ة بال�سيارات الغربي���ة واالأمريكية اقتناها بع�س 
املوظفني و�سب���اط اجلي�س ال�سغار وال�سرطة و�سائقي 

التك�سي.
ال�س���الم  عب���د  الرئي����س  عه���د  يف   1964/7/14 ويف 
عارف �س���در القرار رق���م 99 ل�سن���ة 1964 مت مبوجبه 
تاأ�سي����س ال�سركة العام���ة لتجارة ال�سي���ارات وبداًل من 
اأن تك���ون تناف�سية مع �س���ركات القطاع اخلا�س اأال اأنها 
جم���دت اعمال تل���ك ال�سركات م���ن اأ�ست���راد ال�سيارات 
وبه���ذا االأج���راء فق���د اأنت�س���رت )م���ودة ال���زي املوحد( 
ولي����س )ال���زي املتن���وع( وب���داأت ال�سرك���ة بالتفاو�س 
م���ع الياباني���ني والفرن�سي���ني والرو����س والبولندي���ني 

ال�ستراد ال�سيارات منها.
وم���ع ذلك فقد �سمح���ت الدولة املوظف���ني الذين يعملون 
يف ال�سل���ك الدبلوما�س���ي والطلب���ة الدار�س���ني من جلب 
�سي���ارة م���ن اأي من�س���اأ يرغب���ون عن���د انته���اء عمله���م 
ودرا�سته���م باخل���ارج، وهنا ن�سط قط���اع اآخر هم جتار 
املعار�س، واأبتداأ روت���ني الت�سجيل والقرعة للح�سول 
عل���ى ال�سيارة، وبهذا اأ�سبحت ال�سيارة جتارة ملن يريد 
اأن يبيعها يف املعار�س ب�سعر اأعلى من ما دفعه لل�سركة، 
وم���ع ذل���ك اأزداد ع���دد ال�سي���ارات يف ال�س���ارع وب���داأت 
اللق���اءات العاطفي���ة تاأخذ مكانه���ا بالتج���ول بال�سيارة 
وكان الن�سي���ب االأكرب لل�سباط والطياري���ن، كما اأزداد 

عدد الفتيات وال�سيدات من �سياقة ال�سيارة.

يف بداي���ة ال�سبعينات تبدلت ال�سورة، ت�ساهد �سيارات 
فرن�سي���ة كالبيجو والرينو و�سي���ارات م�سرية كالن�سر 
وخليط من ال�سيارات االأمريكية واالإنكليزية امل�ستوردة 
واملو�سكوفي���ج  االأيطالي���ة  الفي���ات  و�سي���ارات  �سابق���ًا 
الرو�سية، وكله���ا ال تلبي طموحات واأحتياجات الطلب 
ب�سبب وجود �سركة واحدة للتوزيع، ومع تاأميم النفط 
يف عام 1973 واخلطة التطويرية لكافة مرافق الدولة 
العراقية من ت�سنيع وبناء و�سق الطرق الوا�سعة التي 
ترب���ط حمافظ���ات العراق بال���دول املحيط���ة زاد الطلب 
لل�سيارات بكافة اأنواعها، فال�س���ركات االأجنبية العاملة 
جلب���ت �سي���ارات م���ن خمتل���ف املنا�س���يء وو�سعت لها 
لوحات اأدخال كمركي موؤقت وال�سركة العامة لل�سيارات 
اأ�ستوردت الكثر م���ن ال�سيارات كان ن�سيب اليابانيني 
عالي���ًا، وب�سدور قانون الكفاءات اأمك���ن حاملي �سهادة 
املاج�ست���ر من اأ�ستراد �سيارة ب���دون كمرك عن طريق 
االأ�ست���راد ال�سخ�س���ي اأو ع���ن طري���ق ال�سرك���ة العامة 
لل�سي���ارات، فكان���ت املر�سيد�س هي ال�سي���ارة املطلوبة، 
وكانت النا�س تعرف اأ�سحاب ال�سهادات من �سياراتهم.
اأزدادت ال�سيارات اليابانية وبداأت ال�سيارات االأمريكية 
واالإنكليزي���ة بالتال�س���ي لقدمه���ا وع���دم اأ�سترادها عن 

طريق ال�سركة.
يف الثمانين���ات اأ�سبحت ال�سي���ارات اليابانية التويوتا 
واملت�سوبيت�سي والبا�س���ات الربازيلي هي ال�سائدة يف 
ال�سوارع واأثناء احلرب العراقية االأيرانية كان ن�سيب 
ال�سي���ارات من قب���ل ال�سباط ون���واب ال�سباط وعوائل 

ال�سهداء هم االأبرز م���ن امل�ستفيدين، اأ�ستبدلت �سيارات 
التك�سي القدمي���ة ب�سيارات تويوتا حديثة ورحلت تلك 
ال�سيارات القدمي���ة اىل املحافظات، واأزدهرت معار�س 
ال�سي���ارات االأهلية يف البي���ع املبا�سر نظرًا لعدم جتهيز 
ال�سركة اأال ملنت�سبي القوات امل�سلحة واأجهزة ال�سرطة، 
و�سم���ح للم���دراء العام���ني باأقتن���اء �سي���ارة تويوتا من 
ال�سركة كل �سنتني �سريطة االأ�ستغناء عن �سيارة الدولة 

و�سائقها.
ال�سرك���ة �سي���ارات  اأ�ست���وردت  ع���ام 1990  يف بداي���ة 
اأمريكي���ة ه���ي االأولدزموبي���ل و�سوفرلي���ت االأمريك���ي 
ال�سن���ع، ولك���ن بعد ح���رب اخلليج ع���ام 1991 وفر�س 
اأي���ة �سي���ارة  احل�س���ار مل ت�ستط���ع ال�سرك���ة اأ�ست���راد 
ب�سب���ب احلظ���ر، ولكن عندم���ا وافق الع���راق على قرار 
النف���ط مقابل الغذاء، ب���ادرت الدولة باملوافق���ة باأن�ساء 
وكالء اأ�ست���راد للقط���اع اخلا����س، حيث ع���ادت حركة 
ال�سي���ارات اجلدي���دة بالدخول اىل بغ���داد ولكن باأعداد 
غ���ر كافية اأغلبها اأ�ستوردته���ا ال�سركة العامة الأ�ستراد 
ال�سي���ارات عام 2002 مث���ل البيج���و 306 والربوتون 
وكانت غالي���ة جدًا على املواطنني العاديني وقد اأقتناها 
بع����س التجار، واأ�ستمر هذا احلال اىل االأحتالل، وبعد 
االأحت���الل ونتيجة لعدم وجود �سوابط وقوانني حتكم 
البل���د، وباالأ�ساف���ة اىل م���ا �س���رق م���ن �سي���ارات كان���ت 
موج���ودة يف خمازن ال�سرك���ة، اأ�سبح ال�س���ارع يعي�س 
فو�س���ى اأ�ست���راد وب���دون رقي���ب وال حر����س وب�سكل 
ع�سوائ���ي يف النوعيات م���ن ال�سي���ارات ذات املنا�سيء 

الرديئة وكله���ا بداأت حتمل م�سطل���ح املنف�ست، ت�سور 
حتى �سيارات مقودها اليمني بدال من الي�سار ت�ساهدها 

هناك يف �سوارع بغداد واملحافظات العراقية.
بعد عام 2003 �سهد الع���راق موجة كبرة من ا�ستراد 
ال�سيارات مبختلف االأنواع ، ومنها ذات املقود االأمين.. 
ويف تلك الفرتة ولع���دة �سنوات الحقة مت حتوير االآف 
ال�سيارات وبرز ع�س���رات االأ�سطوات املتخ�س�سني يف 

نقل املقود وتفرعاته من اليمني اىل الي�سار.
ومل تك���ن هذه احلالة االأوىل يف تاريخ العراق احلديث 
، فعن���د �سقوط بغداد ع���ام 1917 بي���د االإنكليز ، فر�س 
الربيطاني���ون نظامه���م القان���وين وبالتاأكي���د النظ���ام 

املروري اأي�سًا.
مل يك���ن العراقي���ون عل���ى علم بهك���ذا اأنظم���ة لل�سر مع 
دخ���ول ال�سي���ارات ، لذلك و�سع الربيطاني���ون اأ�سارات 

للمرور تعلمهم طريقة ا�ستخدام ال�سارع..
ظ���ل النظ���ام امل���روري الربيط���اين �س���اري يف العراق 
حتى ع���ام 1926 حيث دخلت ال�سيارات االأمريكية ذات 
املق���ود االأي�سر بعد اأن مت اعتماد نظام املرور االأمريكي. 
ويف تلك الفرتة بداأ حتوي���ر ال�سيارات التي دخلت اىل 
الع���راق قبل عام 1926 ، لكن مل يك���ن حتوير ع�سوائي 
كما ح�سل بعد عام 2003 ، بل مدرو�س وحتت اإ�سراف 

كربيات ال�سركات االأمريكية.
ونبق���ى يف ع���ام 1926 حيث كانت �س���ركات ال�سيارات 
االأمريكي���ة تر�س���ل من���اذج م���ن ال�سي���ارات كن���وع م���ن 
الدعاي���ة يف عوا�سم العامل من قب���ل ال�سركة امل�سنعة ، 
وكان���ت لبغداد ح�ستها اذ كانت تقف مثل هذا النوع من 

ال�سيارات اأمام جامع ال�سراي يف ر�سافة بغداد.
تع���رف الكربالئيون على ال�سي���ارة الإول مرة يف بداية 
الع�سرينات خ�سو�سًا عند زيارة امللك في�سل االأول عام 
1921 ، وقبله���ا من زيارات ال�سب���اط االإنكليز لوجهاء 
املدينة ، يف وقت مل تكن هناك �سوارع معبدة ، وبعدها 
م���رت يف �سوارع املدينة ال�سيقة ويف ب�ساتينها �سيارة 

الفورد االأمريكية ال�سنع التي كان يقودها االأجانب.
م���ن اأقدم مالك ال�سيارات يف كربالء هو �سادن الرو�سة 
العبا�سي���ة ال�سيد حممد ح�س���ن الكليدار ال �سياء الدين 
واخ���ذت لها �سورة يف �سهر اآب 1945 ويظهر بجانبها 
املرح���وم ال�سي���د �سالح مهدي �سياء الدي���ن ، حيث كان 

ي�ستخدمها يف جتواله بني اأرا�سيه.
وكان احل���اج ح�سن اأبو دك���ة االأديب وتاجر احلبوب له 
�سيارت���ه اخلا�س���ة يف االأربعينات يتج���ول يف اأ�سواق 

املدينة و�سوارعها الرتابية.
يف ال�ستين���ات كانت عربات الرب���ل تتجول يف �سوارع 
املدينة جنب���ًا اىل جنب مع �سيارات الفولك�سواكن التي 
ال تتج���اوز اأ�ساب���ع الي���د الواح���دة ، التي يطل���ق عليها 
الكربالئيون )الرك���ة( وكان ميلكها اأغنياء القوم ، ومن 
ث���م بعدها ظهرت �سيارة املار�سيد����س )اجلنح( املف�سلة 
ل���دى وجهائه���ا ، اأمث���ال �سي���ارة الوجيه املرح���وم عبد 
احل�س���ني كمون���ة والتي كان���ت حتمل الرق���م ) و�سيارة 
املدر����س املرح���وم عبد احل�س���ني ال�س���رويف التي كانت 

حتمل الرقم )5(.
من ال�سيارات املف�سل���ة لدى الكربالئيني كانت ال�سيارة 
البيج���و 404 التي مت ا�سترادها م���ن فرن�سا يف بداية 
�سبعين���ات القرن املا�سي والتي كانت ت�ستخدم كتك�سي 

اىل جانب الالدا واملو�سكوفيج والفولكا.
يف بداي���ة الثمانين���ات كان الف���رق وا�سع���ًا ج���دًا ب���ني 
ال�سي���ارات العراقي���ة وال�سي���ارات اخلليجي���ة الفخمة ، 
والإن مدينة كربالء ت�ستقطب الزائرين من جميع اأنحاء 
الع���امل ومن �سمنه���م زائري اخلليج ، كان���ت �سياراتهم 
اأمريكي���ة ال�سن���ع و�سخم���ة وحتتوي عل���ى )ويل كب( 
ف�س���ي الم���ع ، عك����س ال�سي���ارات العراقي���ة املتهالك���ة 
خ�سو�س���ًا التك�سي���ات منه���ا ، اإذ كان���ت تتوق���ف اأغلبها 
يف �سارع قبل���ة احل�سني و�سارع قبل���ة العبا�س و�سارع 
ال�س���درة وخ�سو�س���ًا الت���ي يطل���ق عليه���ا الكربالئيون 
)البهبه���ان( )�سوفرليت وجي اأم �س���ي( الكبرة احلجم 
والتي ت�سع نحو 9 اأ�سخا�س )مت اإنتاجها الإول مرة عام 
1935( ، و�سي���ارات االأولدزموبي���ل وال�سوفرليت ذات 

االأ�سكال املتنوعة وامللفتة لالإعجاب.
من مقال اأر�شله كاتبه الفا�شل اىل ملحقنا..

بدايات معرفة العراقيين بالسيارات
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عراقية ذاك����رة  إع����داد: 

وديع فلسطين، كاتب وأديب مصري كبير،
توفي قبل ايام عن 99 عاما، قضى اغلبها في

سوح األدب والفكر، فعقد صداقات وصالت واسعة
مع أعالم عصره في البالد العربية وغيرها.. نختار

له مقالة عن معرفته بالسائح العراقي والشخصية
الجدلية يونس بحري، كان قد نشرها في مجلة 

)الهالل(
القاهرية التي كتب فيها ألكثر من خمسين عاما.

كنت وانا طالب جامعي من قراء جملة "اللطائف امل�سورة" 
الت���ي كان ي�سدره���ا ا�سكن���در مكاريو����س وكان���ت وا�سع���ة 
االنت�سار ب�سبب ال�سور واملواد امل�سوقة التي كانت تن�سرها 
وكن���ت االحظ ان للمجلة مرا�سال عراقيا يف �سومطرة ا�سمه 
يون����س بحري يوافيها ببع�س االخبار من ال�سرق االق�سى، 
وعندما ن�سبت احل���رب العاملية الثانية يف عام 1939 م بني 
دول املح���ور بزعامة ادولف هتلر م���ن ناحية ودول احللفاء 

بزعامة ت�سمربلني ثم ت�سر�سل من ناحية اخرى،
�س���ار النا�س يتابعون االذاعات االجنبية ليقفوا على حقيقة 
املوقف ال���ذي كانت البالغات الر�سمية تلونه مماالأة للطرف 
ال���ذي تنطق با�سمه وكان راديو برلني م�سدرا مهما لالخبار 
الت���ي كان يذيعه���ا باللغ���ة االنكليزي���ة م���ن يدع���ى "الل���ورد 
هاوه���او" وباللغة العربية يون�س بحري الذي اتفق ان كان 
يزور املانيا عندما اندلعت نران احلرب، فاختر مذيعًا يف 
االذاع���ة االملاني���ة. وكان يون�س بحري يب���داأ ن�سرة االخبار 
بقول���ه: "هن���ا برلني، حي الع���رب"، ثم يذيع ن�س���رة االخبار 
بلهج���ة خطابي���ة و�س���وت جملج���ل، م�سي���دًا وبانت�سارات 
املانيا الهتلرية، �ساخرا من دول املحور وزعمائها، موؤكدا ان 
الن�س���ر هو ن�سيب هتلر وجن���وده املظفرين، وكان يحر�س 
الع���رب عل���ى الث���ورة عل���ى دول احللف���اء الت���ي ت�ستعمرهم 
)اجنل���رتا وفرن�س���ا واي�س���ا ايطاليا( ف���كان النا����س يف كل 
العامل العربي يحر�سون عل���ى اال�سغاء اىل اذاعات يون�س 
بحري عل���ى الرغم من عملي���ات الت�سوي����س امل�سلطة عليها. 
وعندم���ا ا�سدر العق���اد كتابه "هتلر يف املي���زان" وادان فيه 
نظام���ه الن���ازي وجمي���ع االنظم���ة الدكتاتورية، �س���ن عليه 
يون����س بحري حملة �سر�سة وتوعده بامل�سنقة، ولهذا �سارع 
العق���اد اىل ال�سفر جوا اىل ال�سودان مبجرد ان و�سل القائد 
االملاين روميل اىل العلمني مهددًا بالزحف على اال�سكندرية 
والقاهرة ومل ي�سلم من ل�سان يون�س بحري الالذع زعيم او 
كاتب اتخ���ذ موقف االنحياز �سد هتلر وحم���وره، واذا كان 
املذيع االملاين باللغ���ة االجنليزية قد تنكر حتت ا�سم اللورد 
هاوه���او، فان البح���ري كان يعلن ا�سم���ه �سراحة، وي�سيف 

اليه عبارة "عبو" – وال اعرف معناها.
وانته���ت احل���رب بف���وز احللفاء، فن���زح يون����س بحري اىل 
باري����س حي���ث ا�س���در جري���دة عربي���ة ا�سبوعي���ة عنوانه���ا 
"الع���رب" يحرره���ا من االأل���ف اىل الياء با�سلوب���ه ال�ساخر 
وقلم���ه الالذع الذي يتناول به الزعم���اء الذين ال ير�سى عن 
ت�سرفاته���م. وه���و الذي اطلق على عب���د الرحمن عزام با�سا 
اول امني للجامع���ة العربية ا�سم "ابو الكالم" ب�سبب خطبه 
وت�سريحات���ه العنرتية، وكان يوافين���ي بجريدته على غر 
معرف���ة �سابقة، كم���ا كان يجاملني يف كتابات���ه يف حني كان 
يق�س���و يف احلملة على امل�سوؤولني حتى قل���ت له يف ر�سالة: 
اإن���ك حترجني بكالمك الطي���ب، وا�ست�سهدت بق���ول لل�ساعر 

املهجري اإليا�س فرحات ال اأتذكره.
مل الت���ق بيون����س بح���ري اإال مرة واح���دة زار فيه���ا القاهرة 
فاحتف���ى به املجاه���د الفل�سطين���ي حممد عل���ى الطاهر )اأبو 
احل�س���ن( والطبيب الدكت���ور الطيب نا�سر ال���ذي در�س يف 
اأملاني���ا اثناء احل���رب وان�سم هن���اك اىل الع���رب املجاهدين 
ومنهم �سماح���ة احلاج حممد اأمني احل�سين���ي مفتي القد�س 
االأكرب والدكتور م�سطفى الوكيل ع�سو حزب م�سر الفتاة، 
وكان حكمي عليه عن قرب انه "مهرج" او "�سرلطان" – كما 
يقول اخواننا ال�سوام. فهو منفلت الل�سان، بوهيمي امل�سلك، 
اإذا �سح���ك ا�سمع احلي كل���ه، واذا ن�سبت مائدة الطعام فتك 
ب���كل ما عليها. اما �سخرياته فلم ينج منها زعيم او كبر، فال 
ي���دري �سامعه هل هو هازل او ج���اد، الأنه يخلط بني املرين، 
ويب���دو ان ال�سلط���ات الفرن�سية مل تطق بق���اءه يف باري�س، 
فامرته مبغادرتها واإغ���الق جملته املثرة للم�سكالت، فتنقل 

يف اأنح���اء العامل العربي وعا�س فرتة يف اخلليج حيث عني 
حمررًا جلريدة "ابو ظبي نيوز" باللغة االجنليزية ومديرًا 
ل�سعب���ة الرتجمة يف وزارة االع���الم وال�سحافة، ثم عاد اىل 

بغداد حيث توفى عام 1979م عن نحو ت�سعني عامًا.
ولكي تكتمل �سورة يون�س بحري انقل ما رواه عنه �سديقه 
الروائي ال�سوري الدكتور عبد ال�سالم العجيلي – وهو يف 
اعتق���ادي احق النا�س بجائزة الرواي���ة العربية – يف كتاب 
له عنوانه "حفنة من الذكريات" اإذ كان العجيلي هو وا�ستاذ 
الفل�سف���ة الدكتور عب���د الرحمن بدوي من اق���رب املخالطني 

ليون�س بحري يف باري�س.
يقول العجيلي: "يون�س هذا واحد من ال�سخ�سيات املغرقة 
يف الطراف���ة او العجيب���ة االأط���وار.. مل يك���ن يون�س بحري 
انذاك جمرد مذيع يقراأ الن�سرة التي تقدم اإليه قراءة باهتة، 
ب���ل كان خطيب���ا م�سقعًا وداعية مثرًا ومعلق���ًا �ساخرًا. كان 

ي�س���ف اجنل���رتا التي كان���ت الغوا�س���ات االملاني���ة ت�سطاد 
�سفنه���ا يف جوان���ب املحيط���ات بانه���ا بريطانيا �سي���دة قعر 
البح���ار. والزلنا نذكر ا�ستدراكه حني اخط���اأ، عن عفوية او 
متعمدًا، فلفظ ا�سم ت�سمربلني مكان ت�سر�سل، اإذ ا�سرع فقال: 
مع���ذرة، اإن البقر ت�سابه علينا! وكان���ت اأحدى نكاته البليغة 
ال�سدي���دة اإيالما حني اعلن بان وزارة احلرب االملانية زادت 
ميزاني���ة دفاعه���ا ثمانية ماركات، مل���اذا؟ الأن االإمارة العربية 
الفالني���ة ان�سمت اخ���را اإىل احللفاء واعلن���ت احلرب على 

الرايخ االأملاين«.
وا�ست�سه���د العجيل���ي مبق���ال للكات���ب ال�س���ودان حممد خر 
الب���دوي – ولعله قري���ب لالأديب ال�س���وداين الدكتور احمد 
حم���د الب���دوي ال���ذي و�سفني يف "ه���الل" اكتوب���ر املا�سي 
بانن���ي "�سي���خ العقادي���ني" وهو �س���رف ال اأدعي���ه وتهمة ال 

ادفعها – حيث قال:
»بقيت يف حياة البحرى امنية واحدة لو رد اىل احلياة لدفع 
را�سي���ا قانعا ن�سف عمره من اأجل حتقيقها. امنيته ان يقف 
وراء ميكروف���ون اإذاعة القد�س املحررة مناديًا: حي العرب، 
اإيذان���ا مبول���د الدولة العربي���ة يف فل�سطني، ث���م يتفرغ بعد 
ذل���ك البحث عن زوجاته الثمانني وابنائه وبناته املنت�سرين 
يف م�سارق االأر�س ومغاربه���ا، وال �سبيل الأح�سائهم، ولكن 
عددهم يتجاوز املائة قطعًا. ومات يون�س بحري االأ�سطورة 
وملا تتحرر االأر�س ال�سليب���ة. لقد ام�سى حياة مثرة حافلة 
تف���وق فيه���ا زواج���ًا وجت���واال عل���ى الرحال���ة العرب���ي ابن 
بطوط���ة، اإذ هياأت له و�سائل النق���ل املعا�سرة الطواف على 
اركان املعم���ورة، وخل���ف وراءه يف كل بل���د زاره زوج���ات 
ورهط���ًا من البن���ني والبنات.. ومن ا�سه���ر ابنائه االدمرال 
رع���د يون�س بح���ري قائ���د اال�سط���ول الفليبين���ي والدكتور 

�سعدي املحامي يف باري�س«.
واثب���ت العجيل���ي مذك���رة وجهه���ا واحد م���ن ابن���اء يون�س 
بح���ري اإىل احلاك���م الع�سكري الع���ام يف بغ���داد يحتج فيها 
با�س���م املقاوم���ة ال�سعبي���ة عل���ى اإطالق �س���راح وال���ده؛ فهو 
م���زواج ومغام���ر وعربي���د وي�ستح���ق ال�سج���ن اإىل االأبد او 

املوت!.
عن جملة الهالل امل�شرية 2004

وديع فلسطين الذي غادرنا قبل أيام

هكذا عرفت يونس بحري
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الشرقي ع��ل��ي  ال��ش��ي��خ 

المديّنة
لي�س���ت ب� مدينة واإمنا قرية كبرة على بز الفرات االأ�سفل، 
بني القرنة و�سوق ال�سي���وخ تكتنفها البطائح ويف ظهرها 
بادي���ة الع���راق ج���دت قب���ل الق���رن احل���ادي ع�س���ر. وهي 
حا�س���رة اجلزائ���ر �سابقا وفيها مق���ر االأمارة عل���ى ربيعة 
اإياه���ا  االأم���ارة متوطن���ا  ي���زال  البطائ���ح واجلزائ���ر وال 
و�سواحيه���ا ولك���ن �ساأنها الي���وم �سان اأمرائه���ا اإذ انتقلت 
الزعام���ة اإىل بيت االأ�سدي، بيت خي���ون واأ�سبحت القرنة 
حا�س���رة البطائح.وقبائ���ل املدين���ة م���ن ربيع���ة وهم بنو 

من�سور ويجاورهم �سعد.

القرنة
م���ر عليك طرف من ذكرها يف ترجم���ة اآل فرا�سياب. واإنها 
قلع���ة ا�سمها القرنة ث���م �سار ا�سمها العلي���ة ثم ا�سرتجعت 
ا�سمه���ا القرن���ة نع���م ن�ساأت قري���ة و�سارت مدين���ة على بز 
الف���رات ويف قري���ب منه���ا يق���رتن ب���ز دجل���ة بب���ز الفرات 
ويلتق���ي االأخ���وان بعد اأن كان���ا تفارقا من جب���ال اأرمينية 
ف�سمي���ت القرن���ة ومل يك���ن له���ا، - وهي قري���ة اأو مدينة -، 
موؤ�س����س مع���روف فق���د كان���ت قلع���ة ت�س���د الهاجمني على 
الب�س���رة من جه���ة بغداد وحوله���ا رهط م���ن اجلزائريني 
املتهيئ���ني للدف���اع ث���م ن�س���اأت قرية عل���ى مف���رق الطريقني 
وال اع���رف زم���ن تاأ�سي�سها وقد ربلت حت���ى �سارت مدينة 
�سغ���رة م���ن مدن الع���راق وقبيلته���ا بنو �سعد م���ن ربيعة 
البطائ���ح وق���د ذكره���ا بع����س الرحال���ني قري���ة حقرة يف 

اأواخر القرن احلادي ع�سر.

العمارة
بلد نزة ومدينة من مدن العراق الزاهية ناه�سة على وادي 
دجلة يف اجلانب االأي�سر، يف اآخر دجلة الب�سرة، حا�سرة 
عام���رة وهي من امل���دن اجلديدة يف الع���راق وموقعها من 
طفوف �سابقا يوم كان���ت دجلة ت�ستقيم من الدار الذي هو 
قري���ب من موقعها وكذلك كانت ناحية من نواحي البطائح 
�سابق���ا عند م���ا امت���دت دجلة ب���ني وا�سط وامل���دار، وهذه 
املدين���ة احلديث���ة ن�ساأت يف الق���رن الثالث ع�س���ر مع�سكرا 
للحامي���ة التي ترد من بغداد حلفظ االأمن يف تلك اجلهات، 
وجباية االأموال االأمرية وق���د اختارت اجلنود النظامية 
التك���وف يف هذا املوقع لن�سوفة اأر�س���ه، وعذوبة هواءه، 
فاأطلق النا�س على ذلك امل���كان ا�سم )االوردي( وهي لفظة 
تركي���ة مهن���ا املع�سك���ر وم���ا زال���ت اإىل اليوم تع���رف عند 
املنتفق با�سم )االوردي( ثم اطمئنان اإليها النا�س واأرباب 
الك�سب والتجارة من البغاددة والب�سريني فان�سئوا هناك 

عمارة �سخمة واأطلق عليها ا�سم العمارة.

قلعة صالح
�سالح هذا زعيم من زعماء األ اأبي حممد، القاطنني يف تلك 
االأنح���اء من بطائح دجل���ة ومن حواليها متت���د اإىل ناحية 
احلوي���زة واالأهواز وقد اإن�ساء ه���ذه القلعة لتكون حامية 
ملزرعة وقبيلة كما هو �س���اأن الكثر من الزعماء العراقيني 
وقد جاورها كثر من االأغراب فاأ�سبحت بلدة عامرة وهي 

قائم���ة على اأنقا�س بلد املذار ال�سهرة وموقعها اليوم بني 
العم���ارة والعزير )بالت�سغر( وهو بلدة مي�سان ال�سهرة 
ودجلته���ا دجل���ة الب�س���رة اأم البطائ���ح. وقلع���ة �سالح يف 
متو�س���ط البطائح وقد كانت هذه االأنح���اء اإىل اآخر القرن 
الث���اين للهج���رة تابع���ة مللكة املنتف���ق وتخ�سع الأم���ارة اآل 
�سعدون ولك���ن يف القرن الثالث ع�سر تن���ازل اأحد م�سايخ 
اآل �سع���دون حلكومة بغ���داد عن تلك االأنح���اء واأتذكر االآن 

انه ال�سيخ عقيل.

سوق الشيوخ
م���ن مدن البطائح احلديثة على �سفة الفرات اليمنى. ويف 
جنوب النا�سرية حت���ده ال�سحراء املعروفة بال�سامية من 
الغ���رب واجلنوب، ويحده الف���رات �سرقا و�سماال، وحوله 
االهوار والبطائح التي اأف�سدت هواءه وجعلته يف وخامة 
ووبالة، كرت فيه حميات البطائح الفاتكة. وموقعه حتت 

النا�سرية مب�سافة 4 �ساعات وفوق الب�سرة ب� 28 �ساعة.
وال�سيوخ هم الزعماء من اآل �سعدون اأمراء املنتفق والذي 
اأقام���ه منهم ال�سيخ ثويني بن عبد الله بن حممد بن مانع، 

وه���و من كب���ار ذلك البيت والي���ه انتهت الزعام���ة وتاريخ 
حيات���ه �سفح���ة مهم���ة يف تاري���خ اآل �سع���دون وكان زمن 
تاأ�سي�س���ه ح�سبما يعي���ه الواعون م���ن الطاعنني يف العمر 

�سنة 1175 يف زهرة اأيام ال�سيخ ثويني.
وكان يعرف ب�سوق النوا�س���ئ يف اأول ن�سوؤه. والنوا�سئ 
هم فخذ من بني اأ�سد وملا نزل عليه اآل �سعدون وكانت اأكر 
�سي���وخ املنتفق متتاز منه عرف ب�سوق ال�سيوخ واغل ذكر 
النوا�س���ئ ومل ينزل���ه �سيوخ املنتفق م���ن اآل �سعدون حتى 
ال�سي���خ ثويني الن اآل �سعدون كغرهم من اأمراء اجلزيرة 
مع���ودون �سكنى انف الربية وجم���ال البادية وال يتقيدون 
بج���دران احل�سر وثانيا لل�سيخ حا�سي���ة وركاب ومواكب 
اك���ر من األف بي���ت تقريبًا فهذا احل���ي الكبر كيف ت�سعى 
املدينة مع خيله وركابه ولكن جرت عادة �سيوخ ال�سعدون 
يف �س���وق ال�سي���وخ ويف النا�سري���ة ويف ال�سطرة بل يف 
الب�س���رة نف�سها اإذا اأرادوا ن���زول البلد ينزلون يف باديتها 
وقريب���ا منها. وعند مارث اأمر �سيوخ املنتفق وانقلبت بهم 
االأيام قيدت احلكومة العثمانية �سوق ال�سيوخ يف اأمالكها 

االإدارية يف العراق وجعلته ق�ساء وذلك �سنة 1288.

ولي����س يف هذا الق�ساء اإال ناحي���ة واحدة. فقد كان ال�سيخ 
ثوين���ي ب���ذل الو�س���ع والطاق���ة يف جتفي���ف تربت���ه ومنع 
و�س���ول �سيب الفرات اإليه فكان يف اجمل موقع بني النهر 
والبادي���ة؛ اأما اليوم وقد ماتت خطورته وانحط رقيه فقد 
اأ�سبح كما قيل مبنزلة املثانة من اجل�سد ال ي�سل اإليه املاء 
اإال بع���د اأن يف�س���د ويتغر وه���واوؤه ثقيل مل���وث بوخامة 
اأر�س���ه ولي����س كل بيوت���ه بناء وعم���ارة بل في���ه كثر من 

بيوت الق�سب واخل�سائ�س.
وعدد �سكانه زه���اء 5000. وكان يحيط بالبلدة �سور وقد 

تداعى اليوم واكر
اأق�سام ذلك ال�سور كان مبنيًا بالطني )بالطوف( كما ي�سمه 
العراقي���ون وجهة واحدة مبنية بالل���نب وهو الطابق غر 

امل�سوي وكان لل�سور اأربعة اأبواب.
ويف البل���دة ثالثة م�ساج���د وحوام واأربع���ة كتاتيب وفيه 
بيت من بيوت���ات العلم ال�سهرة يف العراق وهو بيت )اآل 
حي���در( وكان الناب���ه يف ه���ذا البي���ت عل���ى عهدن���ا ال�سيخ 
باق���ر اأبن ال�سيخ عل���ي واأبوه ه���ذا كان يف عداد جمتهدي 
االأمامية وله م�سنفات عديدة يف فنون �ستى وكان ال�سيخ 
باق���ر جمتهدا يف فنون العلم واالأدب وق���د تعاطى �سناعة 
ال�سع���ر وجاد فيها وق���د كان الدور االأخر م���ن حياته دور 
نه�س���ة وجه���اد �سيا�سي وذلك على اثر احل���وادث االأخرة 
يف ب���الد املنتفق ودخول االإنكلي���ز العراق وتويف �سارخا 
ناه�س���ا بني اإطن���اب املتطوعني الذين كان يري���د بهم غزو 
الب�س���رة وذلك �سن���ة 1333، واآل حيدر هم بقية بني وثال 
زعم���اء اآل اأجود حلف���اء املنتفق �سابق���ا والثلث الكبر من 
قبائ���ل املنتفق اأخرا املعروفة باالأث���الث ولبني وثال اأثار 
كب���رة ولكنه���ا مندو�سة و�س���وق ال�سيوخ مط���وق بقبائل 

املنتفق وربيعه البطائح.

الناصرية
ه���ي من اأهم م���دن الف���رات املعروفة اليوم، وه���ي جال�سة 
عل���ى �سف���ة الفرات الي�س���رى، وهي من العم���ارة اجلديدة 
يف الع���اق الن موقعها ه���ذا وهو )ذنائب( الفرات االأ�سفل 
كان يف الق���دمي بطائ���ح. وه���ي مرك���ز اأم���ارة املنتف���ق يف 
االأيام االأخ���رة وذلك بعد انتقالها من �س���وق ال�سيوخ كما 
اأن العثماني���ون اتخذوه���ا مركزا حلركاته���م االإدارية يوم 

ت�سلموا تلك البالد من جراء ا�سبح اأ�سهر اأ�سمائها ).
واىل الي���وم مل جت���ف بطائحه���ا جفاف���ا �سادق���ا وال يوؤمن 
خطره���ا فال تزال يف مياهها وبالة حم�سو�سة ويف �سفتها 
وخام���ة ووح���ول وال ت���زال تهدده���ا باخلط���ر وبالغ���رق 
بطيح���ة يف ظه���ر البل���د ت�سمى )ه���ور اأب���ي قداحة( تل���ك 
البطيح���ة الهائل���ة وقد اأغرق���ت البلد يف اأوائ���ل هذا القرن 
عل���ى عهد فالح با�س���ا واأغرقتها ثانية ع���ام الهزاز العراقية 
�سنة 1333 هجرية.ويظهر اأن �سطح هذه البطيحة يرتفع 

فوق قاع البلدة اأربعة اأمتار.
وموؤ�س�س النا�سرية هو نا�سر با�سا ال�سعدون وقد اح�سر 

لتخطيطها املهند�س

البلجك���ي )امل�سيو ج���ول تلي وذلك يف عه���د والية مدحت 
با�س���ا يف العراق واحلجر االأول الذي و�سع فيها كان لدار 
احلكومة وذلك �سنة 1286 هجرية فجاءت من اح�سن مدن 
الع���راق تخطيط���ا و�سارت قاع���دة بالد املنتف���ق وقد حكم 
فيه���ا من اآل �سعدون نا�سر با�سا ثم ولده فالح با�سا ثم فهد 
با�سا والد �ساحب الفخام���ة رئي�س جمل�س نواب العراقي 
الي���وم عبد املح�سن ب���ك واأخ���را يف اأول اإن�ساء احلكومة 
العراقية كان مت�سرف النا�سري���ة الزعيم اإبراهيم بك ابن 

مزعل با�سا ال�سعدون.
ه���ذه جملة م���ن م���دن البطائح اجلدي���دة وبقي �س���ئ منها 
يف الغ���راف ناأتي على ذكره يف البح���ث عن الغراف ومبا 
اأن امل���دن الثالث���ة الب�سرة واحلوي���زة ووا�سط هي اأمهات 
البطائ���ح وقواعد �سوؤونها وحوادثه���ا اأرجاأنا الكالم عنها 

اإىل جزء اآت.
النجف: علي ال�شرقي

م. لغة العرب لعدد 53 - بتاريخ: 01 - 11 - 1927

نص نادر لسنة 1928

أشهر مدن البطائح الحالية
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رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

w w w . a l m a d a s u p p l e m e n t s . c o mطبعت بمطابع مؤسسة  لإلعالم والثقافة والفنون

رئيس التحري��ر التنفيذي: عل�ي حس���ين

سكرتير التحرير: رفعة عبد الرزاق

إعداد احمد مجيد القيسي

كان نهر العشار واحدا من ثالثة او اربعة 
انهارعّدت بمثابة الشرايين الرئيسة للشبكة 

المائية التي تغطي مساحات واسعة من مدينة 
البصرة وما حولها من بساتين النخيل والفاكهة 

ومزارع الخضار. كما كانت هذه االنهار وسيلة 
من وسائل المواصالت لنقل السلع التجارية بين 

العشار والبصرة القديمة وتنقـّل األهالي في 
بدايات القرن العشرين.

وعلى امتداد تاريخه عرف نهر الع�سار بج�سوره املقامة 
علي���ه من���ذ ابتداءه وحت���ى نهايت���ه غربي املدين���ة، لكن 
)ج�سر الع�سار( ال���ذي ان�سيء يف زمن هدايت با�سا يف 
ع���ام 1884 ليكون معربا اىل الق�سلة الع�سكرية للقوات 
العثم���اين يف الب�سرة، كان وم���ا زال باأقدام املت�سوقني 
اىل قلب �سوق الهنود اواملغاي���ز او ال�سيادلة التجاري 
وخمازن���ه الت���ي كان���ت تعر�س �ست���ى ا�سن���اف ال�سلع، 
وحي���ث تط���وف روائح البه���ارات والبخ���ور وا�سناف 
التواب���ل التي غالب���ا ما كان���ت املراكب والب���وام تنقلها 
م���ن اوا�س���ط وجن���وب �س���رق ا�سي���ا وافريقي���ا وتر�سو 
يف )الداك���ر( لتوزعه���ا عل���ى جت���ار الب�س���رة، اجل�سر 
االأكراهمية وحيوية بني باقي اجل�سور، ولهذا اجل�سر 

ا�سماء اخرى منها:
ج�سر الهن���ود: ن�سبة ل�سوق الهنود ال���ذي �سّمَي ب�سوق 
الهن���ود ن�سبًة جلن���ود امل�ستعم���رات الربيطانية الهنود 
الذي���ن افرت�س���وا اأر�س ه���ذا ال�سوق بع���د نهاية احلرب 
والتنب���اك  واملاجن���و  واللب���ان  الك���رو  باع���ة  فانت�س���ر 
وال�سويك���ة والتواب���ل والبخ���ور بني االأزق���ة والبيوت 
وظه���رت اأك�س���اك ودكاك���ني ومطاع���م �سغ���رة راح���ت 
تطبخ )الربياين والتن���دوري واأ�سماك الرجنة اململحة 
)امل�سموط���ة بالب�سري���ة الدارجة( والروبي���ان، وامتالأ 
امل���كان برائح���ة ال���كاري والتواب���ل احل���اّرة، فتح���ول 
امل���كان اإىل �سوق اأطلق عليه �سكان الب�سرة ا�سم )�سوق 

الهنود(.
ج�س���ر املغاي���ز: بع���د ان كرت في���ه املغ���ازات، بعد غلق 
للمالب����س  حم���ال  وفتح���ت  البه���ارات،  حم���ال  بع����س 
واالأحذي���ة، لذا اطل���ق عليه بع�سهم ا�س���م �سوق املغايز، 
باللغ���ة  تعن���ي )حم���ل(  )مغ���ازة(  كلم���ة  اأن  ومع���روف 

الفار�سية.
وج�س���ر وايتلي: اأ�ستب���دل اجل�سر اخل�سب���ي ابان فرتة 
االحت���الل الربيط���اين بج�سر اأك���ر متان���ة اأطلقت عليه 
ت�سمية )ج�س���ر وايتلي Whiteley Bridge ن�سبة 
اىل املهند����س الربيط���اين C.B Whiteley ال���ذي 
كان يحم���ل رتبة عقيد من ا�س���رة عرفت باقامة اجل�سور 

يف يورك�ساٍير بانكلرتا.
وج�سراالأمرغ���ازي: ويف نهاية الع�سرينات اطلق عليه 

ج�سر االمر غازي ايام كان ويل عهد اململكة العراقية.

فهو يف�سي بالعابرين من اجلهة اجلنوبية لنهر الع�سار 
اىل اجله���ة ال�سمالي���ة من���ه لرب���ط بني �س���ارع ال�ساحل 

و�سوق حنا ال�سيخ ب�سوق الهنود.
وعلى را�س اجل�سر على ي�سار الداخل اىل ال�سوق كانت 
ترتفع )�ساعة �سورين( وكانت مثل �ساعة )بيك بن( عند 
اأه���ايل لن���دن.. ومثل �ساع���ة الق�سلة ل���دى البغداديني.. 
كان اه���ل الب�سرة يتباه���ون ب�ساعة �سوري���ن كرمز من 
رم���وز مدينتهم، ب���رج جميل م���ن االآج���ر يحت�سن هذه 
ال�ساع���ة ال�سه���رة اإرتكز على هيكل حج���ري م�ستطيل، 
يرتف���ع الأك���ر م���ن ع�س���رة اأمت���ار، ج���وار بناي���ة البنك 

العرب���ي، ليرتب���ع على قاع���دة مربعة مبني���ة بالطابوق 
احلج���ري االأ�سفر املحلى باالأط���واق واملنحوتات ان�ساأ 
ال���ربج عام 1906، كانت ال�ساع���ة والبناء ول�ستة عقود 
من الزمن، رمزا للب�س���رة املزدهرة باالأن�سطة التجارية 
واملرتبطة باملرافئ العاملي���ة، يحت�سن هذا الربج �ساعة 
�سورين، وقد اأهدته���ا �سركة )�سورين( كربى ال�سركات 
الربيطانية امل�سدرة للتمور اإىل بلدية الب�سرة، وعرفت 
ب� )�ساعة �سوري���ن( وكانت جهود االأخوة )جو وعي�سى 
وليون عي�سائي( ووكالئه���م يف بريطانيا والب�سرة قد 

�ساعدت يف متتني العالقة االأجتماعية والتجارية.

ويق���ال اي�س���ا ان ا�س���م ال�ساع���ة ج���اء من ا�س���م امل�سور 
ال�سم�سي )�سورين( العام���ل ا�سفلها ، وهو رجل ارمني 
بدي���ن ، كان يتخ���ذ م���ن فتح���ة اجل�س���ر مكان���ا لكامرته 
اخل�سبي���ة البدائي���ة، واأحبه النا����س البت�سامته الربيئة 
ال�ساع���ة  ه���ذه  تتمي���ز  ال�ساخ���رة،  الهجين���ة  ولهجت���ه 
يف  برجه���ا  ويحم���ل  امل�ستدي���رة،  االرب���ع  بوجوهه���ا 
اع���اله موؤ�س���رًا مالحيًا كب���رًا لتحديد اجتاه���ات الريح 
، واأربع���ة اأ�سه���م مكت���وب عل���ى اأطرافها احل���رف االأول 
لالجتاه���ات باللغ���ة االجنليزية وتعمل �ساع���ة �سورين 
بنظ���ام ميكانيكي على �ستة ترو����س م�سننة فقط، بينما 
تعتم���د ال�ساعات االأخ���رى على ثالثني تر�س���ًا م�سننًا اأو 
اأك���ر، �ساح���ب املبن���ى ال���ذي يح���وي ال���ربج وال�ساعة 
كان تاج���رًا يهودي���ًا م���ن اأ�س���ل رو�س���ي، وكان وكي���ال 
ل�سركة اأملانية متخ�س�س���ة باإنتاج املحركات امليكانيكية 
واالأدوات الكهربائي���ة، وكان املبن���ى ي�س���م مكاتب اكرب 
جت���ار الب�س���رة ان���ذاك منه���م حمم���د الثني���ان الغ���امن، 
وحمم���د اأحم���د الغ���امن، وا�ستم���ل القاط���ع اخللفي من 
املبنى عل���ى مكتب عبد الل���ه ال�سق���ر واإخوانه، ومكتب 
خال���د العبد اللطي���ف احلمد واإخوانه قب���ل انتقالهم من 
الب�س���رة وا�ستقراره���م يف الكوي���ت، ع���ام 1965 ق���ام 
حماف���ظ الب�س���رة حممد احلياين )ال���ذي قتل يف حادث 
�سقوط طائرة الرئي�س عارف يف ناحية الن�سوة( بازالة 
ال���ربج وال�ساعة واملبنى ل�سق طريق حماذي ل�سفة نهر 

الع�سار..

جسر وايتلي وساعة سورين في البصرة


