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العدد )4014(
السنة الخامسة عشرة 

االثنين )11( أيلول 2017

ــــرة عــراقــيــة : ذاك ــــداد  اع

وكان���ت تقاري���ر الأطباء ال�سوي�سريني قب���ل وفاته بيومني 
توؤك���د اأنه ب�سحة جي���دة ول يعاين م���ن اأمرا�ض خطرية، 
ولك���ن تقري���ر الوف���اة ذك���ر اأن �سب���ب الوف���اة ه���و ت�سلب 
ال�سراي���ني. واأرجع���ت املمر�س���ة الربيطاني���ة الت���ي كانت 
ترافق���ه �سب���ب الوف���اة اإىل الت�سم���م بالزرنيخ ال���ذي اأذيب 
يف ال�س���اي الذي �سرب���ه قبل وفاته ب�س���ت �ساعات، خا�سة 
اأن الأعرا����ض الت���ي ظه���رت علي���ه يف الحت�س���ار كان���ت 
اأعرا�ض الت�سمم بالزرنيخ.و يذكر طبيبه الإنكليزي هاري 

�سندر�سن ، باأن اآخر اقوال في�سل كانت
»لق���د قم���ت بواجبي ، فلتع�ض المة من بع���دي ب�سعادة ، و 

قوة ، و احتاد«
ُحنطت جثته واأُر�سل���ت اإىل اإيطاليا ومنها اإىل ميناء حيفا 
ومنه اإىل عكا ومنها اإىل مدينة الرطبة العراقية عن طريق 
اجلو، حيث و�سل���ت بغداد يف 15 �سبتمرب 1933 وُدفنت 

رفاته يف املقربة امللكية يف منطقة الأعظمية يف بغداد.
املل���ك املوؤ�س����ض في�س���ل الول   م���وت  لغ���ز  ن�سج���ت ع���ن 
الغام����ض واملبك���ر  يف الثام���ن من ايل���ول 1933 حكايات 
وق�س�ض..انق�س���م موؤرخ���و حيات���ه اىل ق�سمني يف حتليل 
م�سال���ة وفاته.. فمنهم من يوؤمن بنظري���ة املوؤامرة ويوؤكد 
ان النكلي���ز كان���وا وراء موت���ه يف م�سف���اه مبدين���ة برين 

ال�سوي�سرية وي�سوقون الدلة على ذلك..
وم���ن املوؤرخ���ني من ينف���ي هذه الق�س���ة ويوؤك���د ان وفاته 
كان���ت  طبيعية  نتيجة لعتالل �سحت���ه  وت�سلب �سرايينه 
وانه���اك ج�س���ده  باعم���ال ومهم���ات ف���وق طاقات���ه والتي 
�سخره���ا لبن���اء وتاأ�سي�ض الكي���ان العراق���ي وولدة المة 
العراقية، ورمبا كانت حادثة الثوريني  يف نهايات حياته 
وا�سل���وب مواجهته���م من قب���ل اجلي�ض بالعن���ف واحل�سم 
وباوام���ر من ويل عه���ده  غازي قد فاقم���ت ازمته النف�سية 
واجل�سدي���ة  وعجل���ت بت�سل���ب �سرايين���ه الت���ي اودت يف 
النهاي���ة ملوته.)كان امللك في�سل الول ق���د توجه اىل لندن 
لتلبية دعوة زيارة ر�سمية اىل بريطانيا فرتك ابنه ال�ساب 
غازي الذي يبلغ الواح���د والع�سرين من عمره و�سيا عنه 

يف بغ���داد وو�سل لن���دن يف 20 حزي���ران 1933 ب�سحبة 
ثالث���ة من اقرب اتباعه وهم ر�ستم حي���در ونوري ال�سعيد 
ويا�سني الها�سمي، وحققت تلك الزيارة جناحا دبلوما�سيا 
للع���راق ال ان اخبارا خط���رية و�سلت اىل في�سل تفيد عن 
حرك���ة مترد قامت به القلية الثورية بقيادة املار �سمعون 
فار�س���ل امللك عدة برقيات امر فيه���ا ابنه غازي واحلكومة 
بع���دم اللجوء اىل العنف وممار�س���ة الناة والتفاو�ض مع 
زعماء الثوري���ني والتفاهم معهم باحل�سنى ال ان ال�سيف 
�سب���ق العذل وحني و�سل اىل الع���راق كان اجلي�ض بقيادة 
بكر �سدقي قد �سح���ق التمرد بق�ساوة واعلن المري غازي 

النت�سار عليهم(.
لقد بقيت ق�سية مقتل امللك في�سل الول على يد الربيطانيني 
جم���رد �سكوك ل ا�سا�ض له���ا،ومل يحاول احد ان يفت�ض عن 
احلقيق���ة بامع���ان لن التقاري���ر الر�سمي���ة والطبية ت�سري 
اىل ان في�س���ل م���ات موت���ا طبيعيا لك���ن تقري���ر املفو�سية 
الربيطاني���ة يف برين والذي ار�س���ل اىل وزارة اخلارجية 
الربيطانية بعد ا�سبوع من وفاة في�سل قد �سكك بالتقارير 
الطبية القائلة بوفاة في�سل نتيجة ت�سلب ال�سرايني وقدم 
التقرير �سواهد وادلة تقول ان في�سل مات م�سموما ال ان 

التقرير مل يوؤكد جزما ب�سحة تلك املعلومات 
ويذك���ر الدكت���ور �سائب �سوك���ة يف مذكرات���ه التي يعكف 

بع�ض الباحثني على حتقيقها :
بع���د ع���ام 1930 تناق����ض ع���دد العراقي���ني الذي���ن كان���وا 
ي�سككون يف اإخال�ض امللك في�سل الأول خلدمة بالده وبعد 
حكم ق���ارب الثني ع�س���ر عاما وجه ملك اجنل���رتا الدعوة 
الي���ه لزيارة لندن فقبلها وملا حدث���ت احلركة الآثورية عاد 
اإىل بغ���داد للعم���ل عل���ى و�س���ع ح���د للم�سكل���ة ولكنه وجد 
ان كل �س���يء ق���د انتهى وان الأم���ر خرج من ي���ده فاأ�سابه 
ال�سط���راب ال���ذي ادى اىل فقدانه الن���وم وخانته �سهيته 
ف���راح يتطل���ع اإىل الراحة عن طريق الإف���راط يف التدخني 
وتن���اول القهوة املرة، لذا فانه غادر البالد ملوا�سلة العالج 
و�س���ل العا�سم���ة ال�سوي�سري���ة و�سع���ر امللك في�س���ل باأمل 
�سدي���د ومل���ا ح�س���ر الطبيب اخلا����ض اأ�سار عل���ى املمر�سة 
بزرق���ه اإبرة حت���ت اجللد فا�س���رتاح املل���ك واإذن حلا�سيته 
بالن�س���راف. ويف ال�ساع���ة احلادية ع�س���رة والن�سف من 
م�ساء ذلك اليوم ا�ستدعى امللك ممر�سته وطلب اإليها اإبالغ 
احلا�سي���ة باحل�سور ح���اًل ف�سع���د اليه امللك عل���ى �سقيقه 
الأك���رب ون���وري ال�سعي���د ور�ست���م حيدر وحت�س���ني قدري 
فوج���دوه يلفظ اأنفا�س���ه الأخرية نقل جثم���ان امللك في�سل 
الول من حمطة )برين( اىل )برنديزي( يف ايطاليا ومنها 
نقلت���ه دراعة ايطالية جمللة بال�سواد و�سلمته اإىل الدراعة 
الربيطاني���ة. و�سل���ت الدراع���ة حيفا ونق���ل اجلثمان منها 
اإىل ال���رب حيث نقلت���ه طائرة خا�س���ة اىل بغ���داد بحرا�سة 
ث���الث طائرات من القوة اجلوي���ة الربيطانية يف فل�سطني 
وم���ن الرطب���ة ا�ستقبلت اجلثم���ان )9( طائ���رات من القوة 
اجلوي���ة العراقي���ة حتى مطار بغداد ي���وم 15 اأيلول ومنه 
نقل اإىل البالط املكل���ي حيث و�سع على عربة مدفع و�سار 
املوك���ب نح���و املق���ربة امللكي���ة الت���ي اع���دت يف العظمية 
ووري ال���رتاب. ومبنا�سبة مرور اأربع���ني يوما على وفاة 
املل���ك في�س���ل الول اقيم يف بغ���داد احتفال كب���ري �ساركت 
في���ه وفود من جمي���ع انحاء العراق وم���ن خمتلف البلدان 
وحت���ول العزاء اىل تظاهرة قومي���ة عرب فيها اجلميع عما 

يكنونه للملك الراحل من حمبة واعتزاز وتقدير.

من هو الملك في�صل االول؟
ه���و في�سل بن احل�سني ب���ن علي احل�سن���ي الها�سمي، اأبو 
غ���ازي: ملك العراق، م���ن اأ�سهر �سا�سة الع���رب يف الع�سر 
احلديث. ولد بالطائف �سنة)1883 م(، وترعرع يف خيام 
بني عتيبة يف بادي���ة احلجاز. وكان الأبن الثالث ل�سريف 

مكة احل�سني بن علي. 
وعندم���ا بل���غ ال�ساد�سة من عم���ره ار�س���ل اىل قرية رحاب 
فمكث فيها بني ابناء عمومته واخواله �ست �سنوات يركب 
اخليل والبل ويكر ويفر حتى اذا اعتزم والده ال�سفر اىل 
ا�ستانب���ول اخذه واخوان���ه معه فتعل���م العربية والرتكية 

وبع�ض العلوم على ا�ساتذة خ�سو�سيني.
نزلوا يف ا�ستانبول بناء على اوامر ال�سلطان عبد احلميد 
يف ق�س���ر الوايل )فوؤاد با�سا( وق���د خ�س�سه ال�سلطان لهم 
وعني والده يف جمل�ض �سورى الدولة عا�ض المري في�سل 

يف العا�سم���ة العثماني���ة نحو ع�سر �سن���وات وفيها تزوج 
بابنة عمه )حزمية( ابنة ال�سريف )نا�سر بن علي(.

ويف ع���ام 1908 غ���ادر الم���ري في�س���ل ال�ستان���ة اىل مكة 
املكرمة حني عني والده �سريفًا لها. عاد في�سل اىل احلجاز 
وق���د اكتمل���ت رجولت���ه فادن���اه وال���ده من���ه ووله قي���ادة 

الغزوات التي يقوم بها لخ�ساع القبائل وتاأديبها.
ويف �سن���ة 1909 انتخب نائبًا عن لواء )جدة( يف جمل�ض 
الن���واب العثم���اين ف���كان يذه���ب كل �سن���ة اىل ال�ستان���ة 
لي�س���رتك يف اعم���ال الربملان ويع���ود بعد انق�س���اء دورته 
فينظ���م اىل وال���ده وي�ساع���ده يف ادارة من�سب���ه اخلطري 
وكث���ريًا م���ا كان مير بالقاه���رة يف ذهابه واياب���ه ليجتمع 
بقادتها ومفكريها ومل���ا ثار )حممد الدري�سي( على الدولة 
العثمانية يف نهاية عام 1911 مغتنمًا فر�سة ا�ستباكها يف 
احلرب مع ايطاليا وهم الذين �ساعدوه وامدوه بال�سلحة 
ا�سطرب موق���ف الدولة يف اليمن فا�ستنج���دت بال�سريف 
ح�س���ني ام���ري مك���ة طالب���ة امل�ساع���دة �س���د الدري�س���ي فلم 
ي���رتدد يف تلبية الطلب وجند حملة بقيادة جنليه عبد الله 
وفي�سل �سارت من مك���ة اىل )ابها( عا�سمة ع�سري فطردت 
الدري�سي وكانوا يحا�سرونها وحطمت �سوكته واعيدت 

تلك البالد اىل ال�سلطة العثمانية.
زار في�س���ل �سوريا للمرة الوىل عام 1913فقد خاف ولة 
الم���ور الرتك ان يهاجم البدو املحم���ل ال�سامي يف عودته 
م���ن احلجاز اىل ال�س���ام فرافقه على راأ�ض ق���وة من اجلند 
حلمايت���ه فلم يحدث له حادث واقام مدة يف دم�سق فتعرف 
على رجالها ومفكريها ودع���اة الوحدة العربية من ابنائها 
مم���ا �سهل ل���ه العمل بعد ذل���ك وجاء �سوري���ا ثانية يف عام 
1915 يف طريق���ه اىل ال�ستان���ة وق���د اخت���ار ال�سفر بهذا 
الطري���ق دون البح���ر لن احللف���اء �سرب���وا احل�سار على 
موانئ تركيا عند بداية احلرب العاملية الوىل عام 1914 
ومنعوا دخ���ول البواخر اليها وخروجه���ا منها ملا اظهرته 

م���ن ميل اىل المل���ان وقد دخل���ت احل���رب اىل جانبهم بعد 
ذل���ك وبع���د ان ختمت ال���دورة الربملانية ع���اد في�سل ثانية 
اىل دم�س���ق واقام �سيفًا عن���د )ال البكري( وقيل ان الرتك 
ارادوا م���ن اقامت���ه يف دم�سق ان يك���ون اىل جانب )احمد 
جم���ال با�سا( القائ���د العام يف �سوريا يومئ���ذ ف�ساعده يف 
حملت���ه على م�سر وقيل انهم ارادوا ان يكون رهينة لديهم 

لكي ياأمنوا انتفا�سة والده. 
اقب���ل رج���ال ال�س���ام ومفكروه���ا واعيانه���ا عل���ى في�س���ل 
يدعون���ه اىل اقناع والده باعالن الث���ورة على الحتاديني 
وخل���ع طاعته���م وان�ساء دولة عربية ملا ظه���ر من �سوء نية 
هوؤلء وتعمده���م اذلل العرب باع���دام مفكريهم وادبائهم 
وال�سفوة املختارة من رجالهم وبنفي ا�سرهم اىل اقا�سي 
النا�سول تردد في�سل يف قبول القيام بهذه املهمة ون�سح 
رج���ال اجلمعي���ات والح���زاب واملفكرين الذي���ن حادثوه 
بالت���اأين وال���رتوي خ���وف وق���وع الكارثة وخ���وف متكن 
الجان���ب من احتالل البالد كم���ا �سعى من جهة اخرى عند 
)جمال با�سا( املعروف ب�)جمال ال�سفاح( لقناعه بالعدول 
ع���ن �سيا�سة ال�سدة والرهاب والبط�ض واتباع خطة اللني 
وامل�سامل���ة وعدم �سنق املفكرين الحرار ونفي ال�سرى فلم 

يزده ذلك ال اندفاعًا يف خطته الدموية.
غ���ادر في�س���ل دم�س���ق يف الن�س���ف الول من �سه���ر ماي�ض 
1916 قا�سدًا مكة املكرمة بطريق املدينة املنورة لالجتماع 
بوال���ده واطالع���ه عل���ى راأي ال�سوريني وو�س���ف حالتهم 
وابالغ���ه م���ا يالقونه م���ن عنت واره���اب وم���ا كان بغافل 
عما يجري بل كانت املكاتب���ات والر�سائل م�ستمرة بينهما 
وكان الرتك يرجون ان يعود ب�سرعة على راأ�ض جي�ض من 
عرب احلجاز لي�سرتك يف احلملة الثانية وكانوا يعدونها 
للزح���ف على قناة ال�سوي�ض ومعنى ذلك انه كان يرمي اىل 
غر�س���ني متناق�سني من رحلته : غر�ض ر�سمي ظاهر وهو 
الع���ودة بجند لال�سرتاك يف احلملة الرتكية وغر�ض خفي 

م�سمر وه���و و�سف حال���ة �سوريا لوال���ده وابالغه دعوة 
ال�سورين املوجهة اليه لعالن الثورة وانقاذهم. 

)عل���ي  ب�سقيقي���ه  املن���ورة  املدين���ة  يف  في�س���ل  واجتم���ع 
وعبدالله( وق�سوا ثالثة اي���ام يبحثون احلالة ثم �سافروا 
اىل مك���ة املكرمة. اعلنت الثورة العربية بعد �سفرهم يف 9 
�سعب���ان 1334 ه� وقد عهد اىل الم���ري في�سل قيادة القوة 
العربية يف املدينة وكانت حم�سنة يتولها )فخري با�سا( 
وفيه���ا من الع���دد والتجهيزات ما ل قبل عل���ى العرب على 
اقتحامه���ا وجهز احل�سني بعد اع���الن الثورة جي�سًا �سريه 
اىل �سم���ال احلج���از وعه���د بقيادته اىل ابن���ه في�سل الذي 
احت���ل )ينبع( وتوج���ه اىل ال�سمال فاجت���از الوجه ثم نزل 
العقبة وتقدم نحو )معان( وحا�سرها وقاتل التراك قتاًل 
�سدي���دًا يف احلم���راء ال�س���ام ووادي ح���وران حتى ابواب 

دم�سق فدخلها فاحتًا من�سورًا يوم 30 ايلول 1918.
دب���ر في�سل الم���ر واتفق م���ع احللفاء عل���ى جتنيد جي�ض 
م���ن ا�سرى العرب الذين كان���وا يف �سفوف الرتك يقودهم 

�سباط مدربون فتم تاأليف هذا اجلي�ض.
ويف ي���وم 22 ت�سري���ن الث���اين 1918 �ساف���ر في�سل بحرا 
م���ن بريوت اىل باري����ض حل�سور موؤمت���ر ال�سلح دون ان 
يح�سل على موافقة ال�سلطات الفرن�سية يف �سوريا فتنكر 
ل���ه الفرن�سي���ون وعرقل���وا م�ساعي���ه، وبناء عل���ى و�ساطة 
رئي����ض وزراء انكلرتا )لويد ج���ورج( فقد قبل يف املوؤمتر 
وادى ر�سالت���ه طالبا العرتاف ل�سوري���ا بال�ستقالل التام 
ث���م عاد اىل ب���ريوت وحاول ان يوحد �سف���وف ال�سوريني 
ويح�س���ل عل���ى تاأييده���م فل���م يل���ق غ���ري اجلف���اء وع���دم 

الكرتاث.
�ساف���ر اىل لن���دن بع���د ان تط���ورت ال�سيا�س���ة النكليزي���ة 
الفرن�سية يف البل���دان العربية ويف يوم 8 اذار عام 1919 
نادى ب���ه املوؤمتر ال�سوري ملكا عل���ى �سوريا. فاق�سم ميني 

الخال�ض جلمعية”العربية الفتاة”ال�سرية.
فلم���ا عاد في�س���ل اىل بريوت اتهم مبمالئ���ة الفرن�سيني كما 
ان هوؤلء اخذوا يرتب�سون به الدوائر حتى زحف اجلي�ض 
الفرن�سي على دم�سق يوم 24 متوز 1920 يقوده اجلرنال 
)غ���ورو( فقو�ض اركان احلكومة الفي�سلية فا�سطر في�سل 
لل�سف���ر اىل )درع���ا( ولك���ن ال�سلط���ات الفرن�سي���ة انذرت���ه 
مبغادرته���ا فغادره���ا اىل حيف���ا ث���م اىل بور�سعي���د ثم اىل 
ميالنو يف ايطاليا فمكث فيها اىل ان ر�سح لعر�ض العراق.
فبع���د ت�سكي���ل ال���وزارة العراقي���ة الوىل �ساف���ر الن���دوب 
ال�سام���ي الربيطاين بري�س���ي كوك�ض ايل موؤمت���ر القاهرة 
ال���ذي عقد للفرتة م���ن 12 ايل 24 اذار 1921 يرافقه جعفر 
الع�سك���ري و�سا�س���ون ح�سقي���ل وقائ���د الط���ريان بح�سور 
ون�ست���ون ت�سر�سل وزي���ر امل�ستعم���رات الربيطاين لتقرير 
م�س���ري الب���الد العربي���ة ومنه���ا م�سكل���ة الع���راق وذلك يف 
22 �سب���اط 1921 وال���ذي تق���رر فيه اإن�س���اء حكومة عربية 
يراأ�سه���ا ملك عربي م���ن البيت الها�سمي ه���و الأمري في�سل 
ب���ن ال�سري���ف ح�س���ني بعدها ع���اد الوف���د ايل بغ���داد يف 9 

ني�سان 1921.
ويف ي���وم 23 اب 1921 ن���ودي ب���ه مل���كا د�ستوري���ا عل���ى 

العراق.
واطلقت املدافع يف بغداد معلنة اعتالءه العر�ض. 

وكان املل���ك في�س���ل الول يطبق �سيا�سة مرن���ة تعتمد على 
امل�ساومة م���ع بريطانيا وهي �سيا�س���ة )خذ وطالب( وكان 
يعتق���د بان يف ام���كان ه���ذه ال�سيا�سة ان ت���وؤدي يف نهاية 
املط���اف اىل ا�ستق���الل الع���راق ا�ستق���الًل تام���ا لق���د برهن 
بع���د ب�س���ع �سنوات من اعتالئ���ه العر�ض ان���ه ذو �سخ�سية 
حمرتم���ة وخربة �سيا�سي���ة وانه ميتلك موهب���ة يف البقاء 
ال�سيا�س���ي بالرغم من الظ���روف احلرجة وبعد عام 1930 
تناق�ض ع���دد العراقيني الذين كانوا ي�سككون يف اخال�ض 
املل���ك في�س���ل الول خلدمة بالده وبعد حك���م قارب الثني 
ع�س���ر عاما وج���ه ملك انكل���رتا الدع���وة اليه لزي���ارة لندن 

فقبلها. 
ومل���ا حدثت احلرك���ة الآثورية ع���اد اىل بغ���داد للعمل على 
و�س���ع ح���د للم�سكلة ولكن���ه وج���د ان كل �سيء ق���د انتهى 
وان الم���ر خ���رج من ي���ده فا�سابه ال�سط���راب الذي ادى 
اىل فقدانه النوم وخانت���ه �سهيته فراح يتطلع اىل الراحة 
ع���ن طري���ق الف���راط يف التدخ���ني وتن���اول القه���وة املرة 
لذا فان���ه غادر الب���الد ملوا�سل���ة العالج وو�س���ل العا�سمة 

ال�سوي�سرية.

في ذكرى رحيله في 8 ايلول 1933

فيصــل االول وشــبهات وفاته 
المفاجئة

س��افر امللك فيص��ل األول إىل برين يف 

س��ويرسا يف 1 سبتمرب 1933، لرحلة عالج 

وإجراء فحوص دورية ولكن بعد س��بعه 

أيام ُأعلن عن وفاته يف 8 س��بتمرب 1933، 

أثر أزمة قلبية أملت به.

وقيل وقتها بأن للممرضة التي كانت ترشف عىل 

عالجه لها عالقة مبوته حيث ش��يع بأنها قد سمته 

بدس الس��م يف اإلبرة الت��ي أوىص الطبيب بها. 

وقد نرشت صحف املعارضة العراقية أن الوفاة 

مل تكن طبيعية، وش��ككت يف دور بريطانيا يف 

القضاء عليه، ودس السم يف رشابه أو يف الحقن 

الطبية التي كانت يحقن بها.

االمري في�صل يف القد�س 1920و�صول جثمان في�صل االول اىل ميناء حيفا
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الهاشمي فــاضــل  حـــازم 

ال�صكك الحديد والموانئ في العراق

تاريخ �سيا�سي عراقي من خالل وقائع جغرافية ومادية
اجلغرافية والتاريخ يكمالن بع�سهما فاأي ان�سان عراقي 
لب���د ان يك���ون ملمًا يف جغرافية وتاري���خ بالده التاريخ 
لل���دول وال�سخا����ض والتاري���خ ال�سيا�س���ي واملعرفة يف 
جغرافي���ة البالد �س���رط ا�سا�س���ي لكل مثق���ف وحتى غري 
مثق���ف لأي مواطن واجلغرافية منها الطبيعية والأخرى 
القت�سادي���ة واأي�سًا اجلغرافي���ة ال�سيا�سية وذلك مثاًل اأن 
وقوع العراق معربًا للهند تاج الإمرباطورية الربيطانية 
قد كان احد الأ�سباب املهمة يف احتالل العراق �سنة 1917 
م���ن قب���ل بريطانيا وه���ذه جغرافي���ة �سيا�سي���ة ولوجود 
البرتول واملعادن الأخرى يف العراق �سببا اآخر لحتالل 
الع���راق وه���ذه جغرافية اقت�سادي���ة وجغرافي���ة العراق 
الطبيعي���ة هي اأنه���اره اخلوالد �سمال���ه الثلجي وجنوبه 
واه���واره وطيبة اأر�سه وهوائ���ه والزراعة املتنوعة فيه 

وتنوع ب�س���ره ولغاته واأديانه ومذاهب���ه وهذه التعددية 
�سب���ب اآخ���ر يف احت���الل العراق حي���ث دخل���ت بريطانيا 
م���ن الب�سرة بحرًا وكان �سهاًل علىها نه���رًا ومب�سطًا، اإن 
توا�سل التقدم اإىل بغداد ولمور عديدة اننا يجب ان نلم 
يف معلوم���ات عديدة ع���ن بالدنا بكل طرق���ه وموا�سالته 
�سكك���ه وموانئ���ه وهذا واج���ب وطني واأخالق���ي وعلمي 
و�سيا�س���ي يقع على اأي عراقي ي�ستطيع ان ينري باملعرفة 
والعلمي���ة وي�سه���م ج���ادا خمل�س���ًا يف ت�سمي���م الفك���رة 
وت�سهيل املعلومة ويف هذا هو مقالنا بال�سكك واملوانئ.

حاول���ت املانيا دائم���ًا ان تتفق مع الدول���ة العثمانية على 
رب���ط مين���اء الب�سرة مبدين���ة ا�ستان���ة واإيل برلني بخط 
حديدي )ب�سرة - بيزنطينية برلني( ليكون خطًا �سيا�سيًا 

وجتاريًا عامليًا.
يف �سن���ة 1914 افتتح خط حديد بغ���داد - �سامراء وبعد 
اع���الن احل���رب العاملي���ة الوىل توقف العم���ل يف 1914 
احتلت بريطانيا املياه املقابلة للعراق واحتلت الب�سرة يف 

.1914/11/22
وعندم���ا ارادت بريطانيا احت���الل كل العراق واإيل بغداد 
ا�ستخدم���ت مواد م���ن الهند عربات و�ساحن���ات لتاأ�سي�ض 
خط �سكك حديد يف خطوة اأويل خط الب�سرة - نا�سرية 
- وخط ثان الب�سرة العمارة وبعد ذلك امتد خط الب�سرة 
- نا�سري���ة - ال�سم���اوة - وان�ساء خ���ط - الكوت - بغداد 

وم���دد اخلط اإىل خانق���ني ومدد خط بغداد 
- �سام���راء اإىل ال�سرق���اط ويف انته���اء احت���الل الع���راق 
و�سيط���رة بريطانيا كاماًل على العراق وبدء النتداب من 
�سنة 1920 - 1932 النتداب 1920 ودخول ع�سبة المم 
)1932 وانتهاء النتداب وب���داأت امل�ساريع والتفاقيات 
ل�س���راء �سكك احلديد م���ن بريطانيا اإىل الع���راق ومت ذلك 
يف 1936/3/31 غ���ري ان ه���ذه التفاقيات كانت مو�سع 
انتقاد الوطني���ني العراقيني وخا�سة جماعة الهايل وقد 
ق���دم كامل اجلادرجي وحممد حدي���د اقرتاحا اإىل حكمت 
�سليم���ان ان ت�سدر �سحيف���ة ت�سمي البي���ان وتن�سر ن�ض 
التفاقي���ة التي مبوجبها ا�س���رتت احلكومة �سكك احلديد 
و�س���در الع���دد فع���اًل ي���وم 1936/4/7 يب���ني م�س���اوئ 
التفاقية وكان عبد الفتاح ابراهيم معار�سًا لهذا الن�سر/

ولب���د ان نقوم بعد ذلك يف تو�سيح ت�سل�سل تاريخي عن 
ه���ذه التفاقية وكيف بداأت وم�سامينه���ا لن هذا يقودنا 
اإىل تاري���خ �سيا�س���ي عراق���ي حدي���ث تب���داأ املفاو�س���ات 
بتقدير و�سعته بريطانيا ثمن���ًا ل�سكك احلديد التي بنتها 
يف العراق وكان 478.5 )لك روبية( و)لك( يعني مليون 

وان تكون ال�سروط للت�سليم:
 )1( ي�س���دد الثم���ن خ���الل 25 �سن���ة وللحكوم���ة العراقية 

ت�سديده يف اقل ملالية احلكومة.
)2(  ت�ساف العمال التي ا�سيقت بعد التقدير.

3(( ي�سدد املبلغ مع الفوائد التي �سوف حت�سب عليه.
4(( يدف���ع اول ق�س���ط من امل�ستل���م ولي����ض لربيطانية ما 

يح�سل من ربح او خ�سارة.
)5( ق���د تتنازل بريطاني���ا عن الفوائد خلم����ض ال�سنوات 

الويل.
6(( تك���ون �سروط تف�سيلية للحكوم���ة الربيطانية للنقل 

بال�سكك.
ولق���د كانت جلنة املفاو�س���ات تتاألف منذ الب���دء اأي �سنة 

1923 والت���ي ا�ستم���رت �سن���ني ط���وال اإىل �سن���ة 1936 
م���ن ناجي ال�سوي���دي ويا�سني الها�سم���ي وا�سيف اإىلها 
م�ست�س���ار مايل بريط���اين وهذه �سابق���ة ل ميكن قبولها. 
ويف �سنة 1926 وافقت بريطانيا على عقد قر�ض يف مبلغ 
250 ل���ك روبية من بريطاني���ا اإىل العراق ومنح موظفي 
ال�س���كك على عقود ا�ستخدام وبعد ذلك تن�سلت بريطانية 
من �سمان القر�ض وحلل الق�سية اقرتح املندوب ال�سامي 
على ابقاء ال�سكك احلديد للحكومة الربيطانية وحتويلها 
اإىل �سرك���ة خا�س���ة وجعل ال�سرك���ة ذات اأ�سه���م ن�ستطيع 
احلكومة العراقية �سراء ما تريده منها وان يكون تو�سع 
ال�سكك من �سالحية بريطانيا ومن جهة اأخري كان هناك 
�سوء من بريطانيا انه ميكن �سراء العراق ملكية ال�سركة 
ويبق���ي الت�س���رف بال�سرك���ة مبراجعة بريطاني���ا وهكذا 
كانت بريطانيا تناور وتوؤدي األعاب �سيا�سية واقت�سادية 
حت���ي عام 1936 واحلقيق���ة ان بريطانيا كان���ت تريد اأن 
تكبل الع���راق بيع ال�سكك وما مت ال�س���رف علىها وتريد 
ان تبق���ي ا�ستعماله���ا الع�سكري فيها من جدي���د فتح باب 
التفاو�ض �سنة 1928 يف جلنة عراقية من يو�سف غنيمة 
ون���وري ال�سعي���د وتوفيق ال�سوي���دي ودارت مفاو�سات 
معق���دة و�سعب���ة يف من���اورات �سيا�سية كث���رية الت�سعب 
ويف كل مرحل���ة عرو�ض جديدة ول���ف ودوران )ا�سرتوا 
ال�س���كك ودفع���وا اأثمانه���ا ونح���ن ن�ستعملها كيفم���ا ن�ساء 
ومتي مان�ساء وطريقة كيف ن�ساء( وفعاًل كانت بريطانيا 
تري���د اأن تتخل����ض م���ن �سرفياته���ا وتريد ثم���ن ان�سائها 
وت�ستعملها ع�سكريًا وحت���ي اقت�ساديًا، اجلانب العراقي 
كان يع���رف اللعبة ويفه���م الغرا�ض والتبعي���ات وكانت 
الوزارة الها�سمية )يا �س���ني الها�سمي( الثانية جعلت من 
اأهدافها انهاء هذه الق�سية ولكنها مل ت�ستطيع انهاءها اإل 
يف �سن���ة 1936 اإذ قام باإنهائها نوري با�سا ال�سعيد وزير 
اخلارجية حامل و�سام الرافدين من الدرجة الويل حيث 

وقع ن�ض التفاقية وعلي عاتقه.

ن�ص اتفاقية ال�صكك في 9/4/1936

ن�س���ر يف رقم 52 ل�سن���ة 1936 يف عدد لوقائ���ع العراقية 
1508 وواف���ق عليها جمل�ض الن���واب وكانت و�سعت يف 

1936/3/31 من قبل نوري با�سا.
الط���رف الأول: جالل���ة مل���ك الع���راق ووزي���ر اخلارجية 
نوري با�سا ال�سعيد حامل و�سام الرافدين الدرجة الأويل 

وزير خارجية اململكة العراقية.
الطرف الث���اين: جاللة ملك بريطاني���ا العظمي وايرلندا 
وم���ا وراء البحار والهند ال�سيد ار�سيبالد جوركار حامل 
و�سام القدي�سني وميخائيل وجورج الرفيع ال�ساأن برتبة 

فار�ض �سفري فوق العادة يف بغداد.
)1( تنتق���ل جمي���ع احلق���وق الت���ي يف نظ���ام ال�س���كك يف 
العراق ب�سمنها الرا�سي واموال ادارة ومراقبة ال�سكك 
اإىل احلكومة العراقية وينتقل هذا حاًل والذي كان يعود 
اإىل اململك���ة املتحدة بريطانيا العظم���ي و�سمايل ايرلندا 

والهند.
)2( تت�سل���م احلكومة الربيطانية م���ن احلكومة العراقية 
مبل���غ )400000( ب���اون ا�سرتليني الواج���ب دفعه خالل 

ع�سرين يومًا وتاريخ و�سع هذه التفاقية.
)3( يتعه���د ملك العراق يف ت�سكيل جمل����ض ادارة لل�سكك 
تن���اط به مل���دة ع�سرين �سنة ادارة العم���ل توؤلفه احلكومة 
العراقي���ة ومن خم�سة اأ�سخا�ض على اأن يكون اأحدهم من 

رعايا بريطانيا.
)4( يزود بت�سريع �سالحيات كافية ت�ساعده على مراقبة 
العمل ويبق���ي يتمتع بهذه ال�سالحيات ملدة ع�سرين �سنة 

قادمة.
)5( تك���ون الوظائ���ف التالية م���ن قبل رعاي���ا بريطانيني 
وب�س���روط عم���ل وخدم���ة مالئم���ة ومل���دة ع�سري���ن �سنة، 
الوظائ���ف املدير الع���ام، مفت����ض النقليات الع���ام، رئي�ض 
مهند�سني، مع���اون رئي�ض مهند�سني ميكانيكي وحلكومة 
�ساح���ب اجلالل���ة الربيطاني���ة اأن تق���وم م�ساعدته���ا يف 

اختيار ال�سخا�ض املالئمني.
)6( ه���ذه التفاقي���ة تربم يف بغ���داد وتنفذ فيه���ا باأ�سرع 

وقت.
مت   1936 اآذار   31 يف  والنكليزي���ة  بالعربي���ة  كتب���ت 

الت�سديق عليها من جمل�ض النواب يف 1936/4/9.

نظ���رًا اإىل الدور التي تعلب���ه ا�ستخدامات ال�سكك يف نقل 

ال�سخا����ض و�سح���ن الب�سائع واحليوان���ات فقد اجريت 
تعديالت مهمة.

1-  رف���ع والغ���اء خ���ط الب�سرة ����� العمارة وخ���ط بغداد �� 
الكوت وخط ال�سدة �� كربالء.

2- متديد خط بغداد جلولء اإىل كركوك ثم اإىل اأربيل.
3-  متدي���د خ���ط بغداد ال�سرق���اط اإىل املو�سل ومنها اإىل 

تل كوجك.
ويالح���ظ ان خط بغداد املو�سل ت���ل كوجك خط عري�ض 
بينم���ا خ���ط بغ���داد كرك���وك اأربي���ل خ���ط �سي���ق اأن�سيء 
لأغرا�ض ع�سكرية حم�سة ولهذا كانت �سنة 1960 ال�سنة 
الت���ي با�س���رت فيه���ا ال�س���كك يف ابدال اخلط���وط املرتية 
ال�سيق���ة اإىل اخلط العري�ض القيا�س���ي ومت اأي�سًا الربط 
م���ع مين���اء اأم ق�سر يف اجلن���وب اإىل احل���دود العراقية �� 

ال�سورية �� الرتكية كنمط دويل.
)1(  خ���ط الب�س���رة �� بغ���داد كان خطًا مرتي���ًا �سيقًا ابدل 
باخل���ط العري�ض وه���و بطول )356( مي���ل )569( كيلو 
م���رتًا وهو ي�سري مبحاذاة ال�سفة اجلنوبية لهور احلمار 
حت���ي مف���رق النا�سرية ثم غ���رب الفرات حت���ى ال�سماوة 
ث���م يعرب فرع���ي �س���ط الهندية مب���وازاة �س���ط احللة اإىل 
الها�سمي���ة ويع���رب �سط احللة حتي ي�س���ل الهندية ثم اإىل 

بغداد.

)2(  خ���ط بغ���داد خانق���ني - قيا�سه م���رتي يف اأول المر 
وكان ا�ستخدام���ه لأغرا����ض ع�سكرية ث���م ابدل اإىل اخلط 
العري����ض وطول���ه 110 اأمي���ال )176( كيل���و م���رتًا وهو 
ي�س���ري مبحاذاة الطري���ق العام بغ���داد خانقني عن طريق 

بعقوبة ويت�سل من بغداد اإىل الب�سرة.
)3(  خ���ط بغداد - كركوك - اأربيل مير يف جلولء قيا�سه 
م���رتي حتى كركوك ثم ابدل اإىل خط عري�ض اإىل كركوك 
وم���ن كرك���وك اإىل اأربي���ل اأن�س���ئ اأ�ساًل خ���ط عري�ض من 
البداي���ة طوله )280( مي���اًل )427( كيلو مرتًا ويف مفرق 

جلولء يعرب نهر ديايل على ج�سر حديدي.
)4( خط بغداد - املو�سل - اإىل تل كوجك - خط عري�ض 
قيا�س���ي وهو اخل���ط الوحيد الذي يرب���ط العراق بالعامل 
قيا�س���ه 4 اأميال عر�سًا وطول���ه )337( مياًل )529( كيلو 
م���رتًا )داخ���ل العراق( وميتد دائمًا غرب���ي نهر دجلة هذه 
ه���ي �سكك احلديد العراقية وه���ي ب�سيطة وفقرية وحتي 
املحطات لي����ض فيها خدمات مثل فن���دق اأو دار ا�سرتاحة 

اأو مطعم.

الموانئ العراقية

لق���د كان ميناء الب�س���رة �سابقا هو املين���اء الوحيد وهذا 

هو امليناء الذي حتب���ه القوات الربيطانية وميكن ايجاز 
املعلومات عن هذا امليناء.

1-  يق���ع املين���اء عل���ى اجلان���ب الغربي من �س���ط العرب 
وعل���ي بعد 70 ميال م���ن اخلليج العربي ومن م�سب �سط 

العرب.
2- كان حت���ت ال�سيط���رة العثماني���ة ث���م النكليزية ويف 
ع���ام 1919 رج���ع اإىلن���ا يف انتق���ال ادارت���ه اإىل �سلطات 
الع���راق املدنية ومن هذا امليناء ج���اء امللك في�سل الول �� 
وه���ذا امليناء كان يدار من قبل وزارة املالية العراقية منذ 
عام 1930 والكم���ارك العراقي���ة وادارة ال�سرطة املحلية 

للب�سرة.
3-  يف ع���ام 1939 انتقلت ادارته اإىل وزارة املوا�سالت 
و�سم���ي )مديري���ة املوان���ئ العامة( ثم اب���دل اإىل م�سلحة 

املوانئ عام 1956.
4- وق�س���ة هذا امليناء ت�سابه ما ح�سل من مفاو�سات يف 
�س���كك حديد الع���راق حيث بداأت املفاو�س���ات بني العراق 
وبريطاني���ا منذ �سن���ة 1922 وقد و�سع���ت بريطانيا عن 
طريق املندوب ال�سامي يف العراق يف ذلك الوقت �سروطًا 
لت�سلم املين���اء وكانت هذه ال�سروط ه���ي اأن بريطانيا قد 
�سرف���ت علىه مبال���غ تريد ان تدفعه���ا احلكومة العراقية 
عل���ى �سكل اق�س���اط يرتتب اأن يدف���ع الع���راق فوائد على 
ه���ذه الق�س���اط وان يكون من ح���ق بريطاني���ا ال�سرتاك 

وال�سراف يف الدارة.
ولقد تاألفت جلنة من ناجي ال�سويدي ويا�سني الها�سمي 
وامل�س���رت �سالي���رت م�ست�سار مايل بريط���اين )وهذا كان 

يجب ان ل يكون مع جلنة العراق(.
واملفاو�س���ات بعد جهود ا�سفرت ع���ن ت�سليم امليناء اإىل 
العراق ولكن بريطانيا كان���ت تريد ان ت�سجل مديونية 
عل���ى العراق مع حق الإ�س���راف وحتى ت�سديد الإق�ساط 
وحت���ى الأرا�س���ي الت���ي اأن�س���ئ عليه���ا املين���اء تدع���ي 
)بريطانيا( انه���ا ملكها وكيف اأ�سبح���ت هذه الأرا�سي 

العراقية ملكًا لربيطانيا املحتلة لله وحده يعلم.
واأخريًا وبعد مفاو�سات تنازلت بريطانيا عن الأرا�سي 
ولكنه���ا مل تتن���ازل عن املن�ساآت ول ع���ن الفوائد ول عن 
حقه���ا يف ا�ستعم���ال امليناء وفق حاجاته���ا وحتى كانت 
تري���د �سرائب ع���ن ا�ستعم���ال امليناء يك���ون لربيطانيا 
واأخ���ريًا يف 1930/2/26 �سج���ل املين���اء عراقي���ًا كل���ه 
اأر����ض ومن�س���اآت وميكن الإيج���از هن���ا ان بريطانيا قد 
ا�ستعمل���ت املين���اء جتاري���ًا وع�سكري���ًا م���ن 1914 اإىل 
1917 من احتالل العراق اإىل مفاو�سات 1922 ثم اإىل 

1930 وهذه هي لغة وت�سرفات املحتل.

الت�صكيالت االأخرى لم�صلحة الموانئ

1- ميناء اأم ق�سر: يقع يف نهاية اجلنوب خلور الزبري 
ويلتق���ي م���ع خور عب���د الل���ه وكان و�س���ع العمل به يف 
1961/3/26 ويف الب���دء كان في���ه ثالث���ة اأر�سف���ه مع 
جمي���ع م�ستلزماته���ا وفيه خمازن تلح���ق بالر�سفة يف 
�سعة ا�ستقبال بواخر )30( قدم غط�ض وبحدود حمولة 
)15( األ���ف طن وفيما بع���د مت تطوير امليناء من خمازن 

ومن�ساآت.
2- املين���اء العميق : وه���و ميناء عائ���م خا�ض بناقالت 
النف���ط العمالق���ة يق���ع �سرق���ًا يف عمق اخللي���ج العربي 
)25( مي���ال ويبعد عن مين���اء ام ق�سر غربًا وهو م�سمم 
على �سكل جزي���رة �سناعية عائمة وهو الول من نوعه 
يف الع���راق بو�س���ر العمل ب���ه 1959 و�سحنت منه اول 
باخ���رة نف���ط يف تاري���خ يف 1962/4/8 ول���ه خم����ض 
من�س���ات اأو ج���زر �سناعي���ة عائم���ة تت�سل م���ع بع�سها 
والو�س���ول اإلي���ه بحرًا فه���و يبتعد )25( مي���اًل هذه هي 
ق�س���ة �س���كك حدي���د الع���راق وموانئ���ه الت���ي ق���د تكون 
بريطانيا قد بداأت يف ان�سائها واحلق يقال لكنها كدولة 
غازية كان له���ا اأغرا�سها الع�سكرية ث���م التجارية وكان 
الع���راق معربًا اإىل الهند تاج المرباطورية الربيطانية 
�سم���وث، ومعاه���دة 1930  ب���ورت  وتنفي���ذًا ملعاه���دة 
ومعاه���دة �سايك����ض بيك���و يف تق�سي���م الع���امل بني دول 
احللف���اء وبريطانيا اأخذت مقاب���ل �سكك احلديد وميناء 
الب�سرة من العراق حق الن�ساء ولكنها مل تعط للعراق 
ح���ق ال�ستعم���ال وحت���ى الر�ض تري���د ان تاأخ���ذ ثمنها 

وهي ار�ض عراقية.

عن كتاب و�صائل النقل يف العراق

شبكة خطوط السكك وحملة 
احتالل اإلنكليز للعراق

نكتب عن التاريخ السيايس الحديث يف اململكة العراقية من سنة 1921 - 1958  من 

خالل تاريخ الس��كك الحديد واملوانئ العراقية، وم��ن خالل هذه الكتابات نجدد 

الذاك��رة العراقية ب��أدق التفاصيل عن 

تلك املرحلة التاريخية الحبيبة،  عندما 

كانت الناس تحب الناس وتحرتم الدولة 

والقانون، وتحب املدن كام تحب الريف 

وكان��ت الناس ت��زاول أعامله��ا اليومية 

وترتك السياس��ة وأالعيبها للسياس��يني 

املحرتفني إال ما يسمي الوطن ومصالح 

األمة فرتى الناس تسابق السياسيني يف 

فهم السياس��ة ومزاولتها ب��كل عفوية 

وصدق وإحس��اس وطني ص��ادق نبيل. 

الناس ال تزاول األالعيب واملن��اورات والوزارات ولكنها كانت تزاول حب الوطن 

والدفاع عنه وكانت تحب الجيش وتحرتمه ألنه عامد الش��عب وان كان وس��يبقي 

كذلك لحبها الجيش ولكنها كانت تكره األمن ورجاله وجواسيسه هذا هو العراقي 

األصيل نكتب له ونكتب عليه والسكك جزء من هذا التاريخ والقصة عن هذا األمر 

ال تخلو من عراقية نجيبة.

ج�صر ال�صماوة القدمي

الربيطانيون ميدون خطوط ال�صكك احلديد بني بغداد و�صامراء

حمطة القطار يف عام 1919

اجلنود االنكليز يف بغداد 1917
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بقلم زين احمد النقشبندي

يف ع���ام 1922 ا�سبحت مديري���ة الربيد والربق تابعة 
ل���وزارة املو�سالت وال�سغ���ال وق���د كان مديرها العام 

واملفت�سني العاملني فيها من النكليز.
يف 1/ ني�س���ان 1923 ت�سلم اول مديرعام عراقي مهام 
مديريةالربيد والربق العامة وبذلك التاريخ �سدر اول 
من�س���ور بري���دي باللغة العربي���ة حيث كان���ت قبل هذا 
التاريخ ت�سدر املن�س���ورات الربيدية باللغة النكليزية 
ثم عربت ال�سج���الت وال�ستمارات الربيدية وتو�سعت 

الدارة يف فتح دوائر الربق والربيد يف العراق.
اق�سام دائرة الربق و الربيد عام 1927 :- 

دائرة الربيد املركزي.
 دائرة الربق. 

مرتب���ة ح�سب  احلروف البجدية وتتكون من الدوائر 
التالية  : - 

)1-  اب���و �سخ���ري 2- اربي���ل 3- ب���درة 4- ب�س���رة 5- 
بعقوب���ة 6- بغ���داد 7- بغ���داد – ال�سفل���ى 8- مدين���ة 
الب�س���رة 9- مع�سك���ر بغ���داد 10- غرب���ي بغ���داد 11- 
البغيل���ة 12- تكريت 13- تلعف���ر14 - تلكيف 15- جم 
جمال 16- حديثة 17- احللة 18- احلي 19- خانقني 
20- دلت���اوة 21- دهوك 22- الديواني���ة 23- الرطبة 
24- الرم���ادي25 - الرميث���ة26- راوندوز 27- زاخو 
28- الزب���ري 29- �سام���راء 30- �س���دة الهندي���ة 31 – 
ال�سليماني���ة 32   - �سليم���ان ب���ك 33 – ال�سم���اوة 34- 
�سنجار35- �س���وق ال�سيوخ 36- �سيب���ا 37- ال�سامية 
 -41 �سهرب���ان  ال�سط���رة40-   -  39 – ال�سرق���اط   38
ال�سوي���رة 42 - ط���اووق43- طويريج 44- طوز45- 
عق���رة 46 - عل���ي الغرب���ي47- عمادي���ة 48  - العمارة 
49 – عن���ه 50- الفاو51- الفلوج���ة52- قره بتة53- 

فزلرباط 54 - قلعة �سالح55- قلعة �سكر56- القورنه 
كرك���وك60-   -  59 كرب���الء   -58 الكاظمي���ة   –  57
كفري61- ك���وى �سنجاق62- الكوفة 63- الكوت64- 
الكوي���ت65- ماكيل66- جمل�ض المة 67 - املحمودية 
 - من���ديل71  اور70-  ملتق���ى   -  69 امل�سي���ب   –  68

املو�سل72- النا�سرية73- النجف74- هيت(.

اخلدمات التي كانت تقدم عام 1927:        
الربقي���ات وت�سم���ل  -الربقي���ات الداخلي���ة العادي���ة - 
الربقي���ات الداخلية امل�ستعجل���ة - الربقيات اخلارجية 
املوؤجل���ة - الربقي���ات اليومي���ة ال�سبيه���ة بالر�سائ���ل - 

الربقيات اخلارجي امل�ستعجلة  .
احلوالت  - اأ – الربقية ب- اخلارجية 

الرزم 
- الر�سائل 

الكتب والوراق املطبوعة 
الوراق املتجزئة

 البطاقات الربيدية  
باكيتات المنوذجات والعينات 

مطبوعات العميان
�سهادات الر�سال

بتاريخ 22/ني�سان/1929اأن�س���م العراق اىل الحتاد 
الربي���دي العامل���ي كبلد م�ستق���ل ومت���ت امل�سادقة على 
ذلك بالقان���ون رقم 6ل�سنة 1929 واعتم���اد وثائق هذا 
الحت���اد باأ�سم احلكوم���ة العراقية بع���د ان كان اأقليميا 
حتت الولية والو�ساي���ة الربيطانية اعتبارا من 13/ 
ت�سري���ن الثاين/ عام 1924، وح�س���ر موؤمتره العا�سر 
يف القاه���رة ع���ام 1934..والع���راق كذلك اح���د الدول 

املوؤ�س�سة لحتاد الربيدي العربي.
وقد �سدر اول قانون بريدي عراقي يف عام 1930.

يف عام 1934 �سدر اول دليل بريدعراقي الذي ت�سمن 
تعليم���ات وزارة املوا�س���الت وال�سغ���ال ال�سادرة عن 
القان���ون رق���م 6 ال�سال���ف الذك���ر واللت���زام بن�سو�ض 

اتفاقية احتاد الربيدي العاملي ملوؤمتر عام 1934.   
ان�س���اء �سن���دوق توف���ري الربي���د يف الع���راق مبوجب 

قانون 1948 ل�سنة 1935  0
بلغ���ت الدوائ���ر )املكات���ب الربيدي���ة( يف ع���ام 1932 
))114(( دائرة وقفزت عام 1952 اىل ))180(( دائرة 

ويف عام 1972 بلغت ))345(( دائرة / مكتب

اق�سام دائرة الربق والربي���د والتلفون والال�سكي عام 
-: 1938

م�سلحة الربيد اجلوي.
م�سلحة الربيد الداخلي.

م�سلحة الرزم اجلوية للنقل بالطائرات الفرن�سية.
م�سلحة الربيد اجلوي من ايطاليا اىل العراق بوا�سطة 

)AIalittoria(طائرات  �سركة
م�سلحة التلفون الال�سكي.

م�سلحة �سندوق التوفري.
م�سلحة الال�سلكي.

م�سلحة التلفون.
م�سلحة الربقيات الداخلية.

م�سلحة الربقيات اخلارجية.
ال���ربق و الربي���د املرك���زي يف  كان يتب���ع اىل دائ���رة 

بغدادعام 1938 :-
دائرة الربق والربيد يف بغداد - ال�سمواأل.

دائرة الربق والربيديف جنوبي بغداد.
دائرة الربيد والربق يف مع�سكر الر�سيد 

دائرة الربيد والربق يف الكرادة.

دائرة الربيد والربق يف بغداد /املن�سور..
دائرة الربيد والربق يف الكرخ.

دائرة الربيد والربق يف الكاظمني.

دائرة الربيد والربق يف العظمية.
دائرة الربيد والربق يف الر�ستمية.

بع���د �سدور قان���ون رق���م )83( ل�سن���ة 1963 ا�سبحت 
الطواب���ع  الربيدي���ة ت�سمم وت�سدر بق���رار من جمل�ض 
ادارته���ا وايراداته���ا ت�س���كل جانبا مهما م���ن ميزانيتها 
حيث اجازات امل�سلحة من يرغب من ا�سحاب املحالت 
واحلواني���ت يف انحاء العراق بي���ع الطوابع الربيدية 
لق���اء عمولة تدفعها لهم امل�سلح���ة مقدارها 3% لت�سهيل 

م���ا  عل���ى  املواطن���ني  ح�س���ول 
يحتاجونه م���ن طوابع بريدية من اقرب مكان ويف اي 

وقت.
يف ع���ام 1963/12/31 حت���ول الربي���د اىل م�سلح���ة 
الربيد وال���ربق والهاتف بعد �س���دور قانون 83 ل�سنة 

1963
التدري���ب  مرك���ز  تا�سي����ض  ومت  الربي���د  تط���ور  وق���د 
 1964 ع���ام  يف  والال�سلكي���ة  ال�سلكي���ة  للموا�س���الت 
مبعون���ة ال�سن���دوق اخلا����ض بالتنمي���ة التاب���ع لهيئة 
المم وقد �سم ه���ذا املركز اق�ساما متعددة لكل جمالت 
عمل ه���ذه امل�سلحة وقبل فيه مر�سح���ون من املوظفني 
وامل�ستخدم���ني كطالب ا�ساف���ة للمر�سحني اخلارجيني 
الذين ليقل م�ستواهم الدرا�سي عن العدادية بدورات 
ق�س���رية وطويلة بني 12�سهرا اىل )24(�سهر وكان من 
اق�س���ام ه���ذا املركز ق�سم الربيد الذي تخ���رج منه ت�سعة 

دورات ق�سرية واربعة دورات طويلة.
يف ع���ام 1972 مت حتول ق�سم  الربيد يف مركز تدريب 
املوا�س���الت اىل اعدادي���ة الربيد الفني���ة حيث انخرط 
فيها طالب من خارج امل�سلحة بال�سافة اىل املوظفون 
وامل�ستخدم���ون م���ن العامل���ني فيها ممن يحم���ل �سهادة 

الدرا�سة املتو�سطة.
بلغ ع���دد الوكالء املجازين ببيع الطوابع الربيدية  يف 

عام 1972 )408( وكالة. 

يف  عق���دت  الت���ي  املهم���ة  الربيدي���ة  املوؤمت���رات  اه���م 
بغداد:-

عقد موؤمتر بغداد لالحت���اد الربيدي العربي يف دورته 
ال�ساد�سة بغداد 1956.

عقداجتماع املجل�ض التنفيذي لالحتاد الربيدي العربي 
يف دورته ال�ساد�سة 12-23 كانون الثاين 1973. 

اخللي���ج  بري���د  لهيئ���ة  الول  املوؤمت���ر  افتت���اح 
1978/6/10وال���ذي �ساركت فيه )الم���ارات العربية 
– البحري���ن  املتح���دة –اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة 

. –قطر(  عمان  –�سلطنة 
املوؤمتر احلادي ع�سرلالحتاد الربيدي العربي الذي عقد 
ببغداد عام 1980وال���ذي اتخذ جمموعة من القرارات 
املهم���ة يف تاري���خ الربيد منها انتخ���اب ال�ستاذ ح�سني 

ر�سيد احلمداين )من العراق(امينا عاما لالحتاد.

يف  والتوف���ري  الربي���د  دائ���رة  ت�سكي���ل  مت 
1999/3/10وت�سمل :-

ق�س���م ال�س���وؤون الربيدي���ة ال���ذي يتك���ون م���ن ال�سع���ب 
التالية)�سعب���ة الربيد الداخل���ي –�سعبة الربيد الدويل 

الربيدي( – ال�سراف  ال�سريع  الربيد  –�سعبة 
ق�سم بريد بغداد 

ق�س���م التب���ادل الربيدي وق���د ا�ستحدث ه���ذا الق�سم مع 
ا�ستحداث الدائرة عام 1999.

ق�سم اخلدمة الهاتفية 
ق�سم التوفري 

�سعب ال�سوؤون الربيدية يف املحافظات 

مباحث في تاريخ البريد العراقي منذ 
تأسيس الدولة العراقية ولحد االن    

يف عام 1921بلغ عدد دوائر الربيد )51( دائرة ومركز بريدي وكان من ضمنها 

بريد املحمرة وعبادان واالحواز التي فصلت يف بداية العرشينات عن 

الربيد العراقي والتي كانت تحت ادارة ناظر الربق والربيد يف العراق 

الربيطاين  D.SMITH G.E.O0 وبريد الكويت الذي تم فصلة يف اربعينيات 

القرن املايض عن الربيد العراقي، وقد ظل املوظفون الربيطانيون عىل 

رأس مرفق ادارة الربيد العراقي حتى االول من نيسان عام 1923 اذ تم 

تعني أول مدير بريد عراقي هو السيد )حكمت سليامن الذي شغل فيام 

بعد رئاسة الحكومة العراقية يف منتصف القرن املايض عدة مرات( تحت 

عنوان مدير الربق والربيد العراقي.



العدد )4014(
السنة الخامسة عشرة 
9االثنين )11( أيلول 2017 8

…
@µ0Y
yz

åèb
X

…
@µ0Y
yz

åèb
X

العدد )4014(
السنة الخامسة عشرة 

االثنين )11( أيلول 2017

ع�����راق�����ي�����ة

ذكرى رحيل الملك فيصل االولع��د���ص��ة
1933 - 1883



العدد )4014(
السنة الخامسة عشرة 
11االثنين )11( أيلول 2017 10

…
@µ0Y
yz

åèb
X

…
@µ0Y
yz

åèb
X

العدد )4014(
السنة الخامسة عشرة 

االثنين )11( أيلول 2017

حمودي الحميد  عبد  باسم 

  يخ����رج من نهر الفرات عند نهاية  حدود البلدة القدمية 
)واأن����ا اأحتدث هن����ا ع����ن الف����رتة1946- 1947( جدول 
�سغريميتد غرب����ا باجتاه مدينة احل����رية ومزارعها هو 
ج����دول الغازي����ة او الغازي بلغة اخ����رى، والت�سمية هنا 
من�سوب����ة للمل����ك غ����ازي الول الذي مت  حف����ر النهري يف 
عه����ده لي�سال املاء اىل ب�ساتني ه����ذه املدينة التاريخية 
الت����ي عرفها العامل قبي����ل ال�سالم، وه����ي عا�سمة لدولة 
املن����اذرة   الت����ي  ازده����رت ح�سارة الع����راق زمنها بفعل 
ذلك التالق����ح بني ثقافة املدينة وثقاف����ة ال�سحراء، وهي 
ترتب����ط بعالقته����ا الوثيقة  باحل�س����ارة ال�سا�سانية التي 
كان����ت تهيمن على الن�س����ف ال�سرقي من الع����امل بقدر ما 
كان ت����وازن الق����وى عاملي����ا قد جع����ل دول����ة الغ�سا�سنة و 
عا�سمته����ا  )دم�س����ق(  دولة حاجزة بني الق����وى الغربية 
العظ����م – ايامه����ا – املتمثل����ة بدول����ة الروم.فيم����ا كان 
املن����اذرة  م����ن  اآل خلم ح����ّكام احلرية   يحكم����ون الدولة 
احلاج����زة لهيلم����ان المرباطورية الفار�سي����ة يف ن�سف 

الكرة ال�سرقي. 
كان ع����رب احلرية وع����رب دم�سق يت�سارع����ان انت�سا را 
حلليفيهم����ا اللذين مل يق�سرا اي�سا يف ايذاء من حالفهما 

ل من وقف �سدهما فح�سب.
وال�سدي����ر  اخلورن����ق  ق�س����ري  اآث����ار  يف)احل����رية(   
وهم����ا ق�س����ران تاريخيان م����ن م�ساريع دول����ة املناذرة. 
وللخورن����ق حكاية معروفة  و موؤملة حيث بناه وا�سرف 
على خمططات����ه  املعمارية املهند�ض )�سنّمار(الذي تقول 
احلكاية اأنه و�سع حجارة يف مكان من البناء اذا�سحبها 

انهار بناء الق�سر كله!
احلاك����م  ام����ام  تباه����ى  للغراب����ة-  –وي����ا  ه����ذا  �سنّم����ار 
ام����ري املناذرة  به����ذا الجن����از املعماري وكان����ا يتفقدان 
الق�سربع����د اأكتمال����ه، وق����د وقفا عند اعل����ى اأبراجه فامر 
المريبرمي �سنمار من اأعلى  ق�سراخلورنق لكي ميوت 
هذا ال�سر معه، فم����ات �سنمارهذه امليتة  الب�سعة وغطت 

دمائه تلك البقعة من ار�ض احلرية..       
اح����دى احلكوم����ات العراقي����ة احلديث����ة اأ�سم����ت ق�س����اء 
اأبو�سخ����ري بق�س����اء )املن����اذرة( ن�سب����ة للدول����ة القدمية 
الت����ي كان����ت رمزا واح����دى م����دكات احل�س����ارة العربية 
قبي����ل ال�س����الم، لك����ن النا�ض ظل����ت ت�سمي املن����اذرة ابي 
�سخ����ري، مثلما ظلت ت�سمي ناحي����ة)اآل بدير(املطلة على 
�سحراء احلي والتي حتت�سن نهايات نهر عفك  ت�سميها 
)العربة( بك�سر العني رغم ا�ستبدال اأ�سمها الر�سمي اىل 

ناحية التحريرمرة واآل بديركما هو المر دوما. 
 ول�ستب����دالت اأ�سم����اء امل����دن م����ن �سعبي����ة اىل ر�سمي����ة 
الر�سم����ي  ا�سمه����ا  كان  فامل�سخ����اب  و�سج����ون،  �س����وؤون 

)الفي�سلي����ة( بعد تتويج امللك في�س����ل الول عام 1921،  
وق����د اعيد ا�سم امل�سخاب اليها بعد ثورة 14 متوز وكان 
نهرها يفي�����ض يف مو�سم الفي�سان فيوؤذي الزرع وكذلك 
ام����ر القرى واملدن املجاورة للم�سخ����اب القريبة من ابي 

�سخري مثل ال�سامية  واملهناوية وال�سنافية وغما�ض.
   يف ذل����ك الزم����ان كان الف����رات  يفي�����ض عل����ى البطائ����ح 
املج����اورة لب����ي �سخ����ري وال�سامّي����ة ويغ����رق القرى يف 
ف�س����ول الفي�سان  وم����ا يحمله من ا�سى وف����رح البع�ض 
بذلك الفي�س����ان الذي يعطيهم  خ����ريا وغرينا  ويعطيهم 
– بعد ذلك رز امل�سخاب ال�سهري ومّتن ال�سامية ، وكان  
موظف����و ه����ذه املدن –من غ����ري اأبنائه����ا- ي�سطرون اىل 

�سراءكميات من ارز لهليهم يف املدن التي اأتوامنها.
كان����ت بي����وت املوظف����ني م����ن غ����ري اأبن����اء املن����اذرة )اأبو 
�سخ����ري( م�سي����دة م����ن قب����ل الدارة املحلي����ة  ليقي����م بها 
هوؤلء ومع ا�سرهم  ف����اأذا اأنتقلوا اىل مكان اآخر)احلاكم 
-القا�سي  –معاون ال�سرطة – مدير املدر�سة –مفّو�ض 
ال�سرطة- حما�سب البلدية – مدير املال و�سواهم( �سلمت 
ه����ذه ال����دور اىل م����ن يخلفهم حي����ث تتقا�س����ى ح�سابات 
الق�ساءمنه����م مبالغ اأيجار  حت�سب عل����ى ا�سا�ض الراتب 
ال�سا�س����ي دون غ����الء املعي�سة بحي����ث لتتجاوزالدرهم 
)اخلم�س����ون فل�س����ا( ع����ن كل دينارمن����ه(، وكان����ت بيوت 
ه����وؤلء تق����ع –يومذاك- عند ط����رف املدين����ة بالقرب من 
�ساط����ئ )البدعة( وهي جدول �سغرييخ����رج من الفرات 
وتت����وزع مياه����ه عل����ى الب�سات����ني املج����اورة للمدين����ة ، 
و)البدع����ة( نهريظ����ل منتج����ع �سباحة لل�سبي����ة وم�سدر 
نقل دي����دان البلهارزيا اليهم حي����ث كان ال�سبية يعانون 
ويتحملون دورات احلق����ن الكثرية يف الورك للتخل�ض 

من مر�ض البول الدموي الناجت عن البلهارزيا. 
ل����دور  بالفن����اءات اخللفي����ة  )البدع����ة( حتي����ط  كان����ت    
املوظفني فاذا اقبل الليل وعم الظالم ت�سللت اىل البدعة 
اج�س����ام ن�سائية غ�سة باملالب�ض الكامل����ة لتنعم ب�سباحة 
هانئ����ة ل ت�ستطيع احل�سول على متعتها حتى يف بغداد 

الم�����ض غريعابئ����ة بالنتائ����ج املر�سية القادم����ة اذ تكفي 
املتع����ة  الآنية للم����راأة اأو الفتاة عالج����ا وهي تتقلب ليال 
ب����ني اأح�س����ان  امل����اء دون خ����وف م����ن ط����ارئ اأو مت�سلل 

والدنيا اأيامها )عام 1946( غري دنيا اليوم.
 املن����اذرة اليوم ر�سميا  وابو �سخري هو ال�سم ال�سعبي 
و ه����و ال�سم الثري لهذه املدينة التي �سهدت نه�سة فنية 

رائعة منت�سف اخلم�سينات.
 زاره����ا حممود �سوك����ت رئي�ض الفرق����ة العربية للتمثيل 
ومع����ه فرقت����ه وزارها حقي ال�سبلي م����ع فرقته، وزارتها 
فرق م�سرحية اخرى،وكانت التقاليد تق�سي بتخ�سي�ض 
يوم للن�س����اء ا�سافة لعرو�ض الرجال التي كانت تتم يف 
امل�س����رح ال����ذي كان يقوم يف  �ساح����ة املدر�سة البتدائية 
الوحي����دة متكون����ا م����ن   )خ�سبة(مكون����ة م����ن رح����الت 
املدر�س����ة التي جتمع ويو�سع عليها غطاء يّكون ار�سية 
لذل����ك امل�س����رح الرجت����ايل املوؤق����ت فيما حت����وي اجزاء 

ال�ساحة الباقية  كرا�سي امل�ساهدين.
 وفيما كانت الفرق امل�سرحيةالقادمة من العا�سمة تزور 
ابي �سخري ومعها ممثالتها فقد ا�سطرت فرقةم�سرحية 
من مدينة احلرية ان  تكلف احد املعلمني اأن  يقوم باأداء 
دور )ليل����ى( يف  م�سرحية )قي�����ض وليلى( لحمد �سوقي  
وكان عل����ى ذل����ك املعل����م  اأن يرت����دي الفوط����ة واجلرغ����د 
ليغط����ي راأ�س����ه ويظه����ر جمال عيني����ه مكحل����ني ووجهه 
املل����ون امل�سب����وغ باأل����وان املاكياج غ����ري الحرتايف من 
قب����ل معلم اآخر هو اأح����د اع�ساء الفرق����ة امل�سرحية التي 
تاألف����ت م����ن معلمي مدر�س����ة اخلورنق يف احل����رية التي 
قدم����ت عملها و�سط مدر�سة ق�س����اء ابي �سخري   ل�سمان 
دعم القائممقام وت�سجيعه وموظفيه بالتربع للفقراءمن 
الطلبة، وق����د ت�سلل بع�ض الطلبة اىل )من����ارة( املدر�سة 

لي�ساهدوا العرو�ض...
اب����ي  يف  البتدائي����ة  املدر�س����ة  من����ارة  وحكاي����ة   
�سخريمعروف����ة  فقد كانت هذه املدر�س����ة جامعا مت بناء 
غريه، وا�ستخدمت الدارة املحلية بناية اجلامع القدمي 

ليك����ون مدر�س����ة لفائ����دة اجلي����ل اجلدي����د، ومل يحتج ال 
القلي����ل على هذا ال�ستخدام الذي مل يحول املحراب اىل 
�سف بل حّول �ساحة املدر�سة – اجلامع اىل ار�ض م�سرح 
تقدم امل�سرحيات  املتعددة يف )ف�سائه( مثل قي�ض وليلى 
ملعلمي مدر�سة احلرية و)عبد الكرمي اخلطابي  اأو ثورة 
الري����ف( لفرقة حممود �سوكت  و)البخيل( ملولري وفرقة 

حقي ال�سبلي و�سواها.
 هكذاكان����ت اأبو�سخ����ري  مثلم����ا كانت بلدا للث����وار مثلما 
هي احلرية وامل�سخ����اب وال�سامي����ة واملهناوية، فقد ثار  
ال�سي����د عل����وان اليا�سري فيها ويف امل�سخ����اب، مثلما ثار 
�سفي����ه ال�سيخ عبد الواحد �سك����ر الفرعون �سيخ اآل فتلة 
التي كان م����ن �سيوخها الثوار �سكب����ان عبادي احل�سني  

يف منطقة املهناوية. 
 كانت كل هذه املناطق والق�سبات  - وما تزال – متقاربة 
الفك����ر والر�ض حمجته����ا النجف – وما ت����زال – مثلما 
كانت ار�ض ظهر احلرية مثل ار�ض ظهر الكوفة مقرا ت 

جلاثليقات وكنائ�ض واديرة منذ زمن اللخميني 
  كان التعب����د �سم����ة له����ذه الر�����ض وكانت مراك����ز الداء 
التهج����دي جم�سم����ة يف ه����ذه الر�����ض التي م����ا ابتعدت 
يوماع����ن التجذي����ر للفك����ر الرباين فهو فك����ر خالق تلقفه 
خملوق وعاه  وج�سده عطاء ب�ستى ال�سور وال�سكال.

 )اب����و �سخ����ري( مدينة الوعي باحلقيق����ة ومدينة الدانة 
لكل نوازع ال�سر، وهي جزء من ذكريات طفولة نلت من 
بدعته����ا مر�ض البلهارزي����ا، ومن مدر�سته����ا النتقال من 
الث����اين البتدائ����ي اىل الثالث، ومن اب����ي �سخري بداأت 
الرحل����ة اىل بغ����داد.  وخالل ال�سنة الوحي����دة التي كنت 
فيها �سهدت النجف مرارا وزرت الكوفة مرارا بوا�سطة 
)ال����كاري( وه����و الرتامواي الرابط ب����ني مدينتي المام 

القريبتني من )ابو �سخري(. 
 تظ����ل هذه املدين����ة اجلميلة ت�سكل قيم����ة جمالية خا�سة 
بالن�سبة يل وقيمة رائعة لهلها وللمدن والد�ساكر التي 

حولها.

الفتاة العراقية تقف اليوم جنبا اىل جنب مع 
الرج����ل.. ومل تتح لها فر�����ض التعليم والعمل 
واحلري����ة فقط، بل جتاوزت ذلك اىل جماراة 
التقليع����ات املختلف����ة. فاح����دث الزي����اء التي 
تعر�����ض يف باري�ض مثال ميك����ن ان نراها يف 
بغداد بعد ا�سبوع. ومواد التجميل اجلديدة 
الت����ي تنت����ج يف البل����دان الخ����رى ميك����ن ان 
يف  نف�س����ه  ال�سه����ر  خ����الل  موج����ودة  نراه����ا 
عا�سمتنا ولكن الفت����اة العراقية اليوم جتهل 
كي����ف ب����دات النه�سة الن�سوي����ة عندنا وابعاد 
الت�سحيات الت����ي قدمت من الرجال والن�ساء 
على حد �س����واء من اجل ازاحة احلجاب على 
�سبي����ل املث����ال وم����ن اجل ني����ل حق����وق املراة 

ب�سكل عام.
يف هذا اللقاء نتح����دث اىل الدكتورة �سانحة 
امني زكي وهي واحدة من ال�سيدات املثقفات 
ب�سكل موجز عن تاريخ النه�سة الن�سوية يف 

بلدنا. 
•    مت����ى بدات النه�س����ة الن�سائية احلديثة 

عندنا وكيف؟.
-    اطل القرن الع�سرون على العراق وليزال 
الو�سط����ى  الق����رون  يف  يعي�����ض  البل����د  ه����ذا 
بالن�سب����ة للبل����دان الخ����رى فق����د كان متخلفا 
حت����ى بالن�سبة للبل����دان العربية الخرى مثل 
م�س����ر الت����ي �سبقتنا مبائ����ة عام تقريب����ا.. اذ 
احتكت باملدينة الوربي����ة منذ بعثة نابليون 
الع�سكري����ة وبعدها مبا�سرة بدات نه�سة عهد 
اخلديوي حممد علي. �سوريا )وكانت ت�سمل 
ما نعني الي����وم ب�سوريا ولبن����ان وفل�سطني( 
وكانت لديها اجلامع����ة المريكية يف بريوت 
واجلامع����ة الفرن�سي����ة اي�س����ا ومل تب����دا رياح 
التغيري ولاقول عوا�سف التغيري يف العراق 
حتى �سنة 1908 اأي بعد النقالب العثماين.
لاق����ول عوا�س����ف التغ����ريات لن التغيريات 
�سارت يف بالدنا ب�س����ورة تدريجية وبطيئة 
اذ فتح النقالب العثم����اين نافذة على الغرب 
ودخل من تلك النافذة هواء جديد اخذ تياره 
يب����دل الج����واء الت����ي رك����دت يف الب����الد ملدة 

قرون طويلة 
م����ن ه����ذه النافذة دخل����ت احل�س����ارة الغربية 
احلديثة با�سوائها ال�ساطعة فبهرت الب�سار 

وكان ذلك بداية عهد جديد.
التغريات؟. هذه  النا�ض  تقبل  •    وكيف 

-    قل����ة قليل����ة م����ن الرج����ال هلل����ت ورحب����ت 
بالنه�سةوتبنت ق�سية امل����راة واخذت بيدها 
كما اخ����ذ الوال����دان بيد طفليهم����ا ال�سغريين 

ولك����ن الكرثية ال�ساحقة م����ن الرجال نظرت 
بع����ني ال�س����ك والريب����ة اىل املدين����ة اجلدي����دة 
وكره����ت ان تع����رتف بتفوقه����ا او ان تغي����ري 
لن  بغري����ب  ذل����ك  ولي�����ض  حياته����ا  جم����رى 
املجتمع����ات تك����ره الع����رتاف بتف����وق الغري 
وتكره اك����رث من ذلك الع����رتاف بكونها على 
اخلطا ويكون الخ����رون على ال�سواب. ومل 
تكن امل����راة يف البداية مغزى التطور جلهلها 
الفظي����ع ولكنه����ا بع����د ان تعلم����ت �سرع����ان ما 
تنبه����ت وتط����ورت ون�سج����ت واخ����ذت زمام 
الم����ور بيدها و�سارت من جن����اح اىل جناح 

رفيقة للرجل ون�سرية خمل�سة. 
يف  التغي����ري  ب����دا  طري����ق  اأي  ع����ن      •

البداية؟.
-    العل����م ه����و ا�سا�ض التط����ور والتغيري بدا 
منذ ان�ساء املدار�����ض لتعليم البنات.. وتعليم 
البنات كان مقت�سرا عل����ى الكتاتيب واملاليل 
وحتى امل����ال كان يرتدد الكثري من الرجال يف 
ار�س����ال بناتهم اليها. ومل تك����ن تلك الكتاتيب 
ال حم����الت ق����ذرة رطب����ة تديرها م����ال جاهلة 
امي����ة كل ميزتها انه����ا حتفظ الق����ران الكرمي 

كالبيبغاء دون ان تفقه معانيه العميقة. 
-    واأن����ا ارى م����ن املنا�س����ب ان اذك����ر ق�س����ة 
طريف����ة ج����اءت يف )معجم الع����راق( لتعريف 
الق����راء مب����ا كان علي����ه الو�سع ان����ذاك ب�سان 

املراة وتعليمها. 
وق����د ق����رات هذه الق�س����ة يف كت����اب ال�ساتذة 
تق����ول..  والق�س����ة  داود..  ال�سي����خ  �سبيح����ة 
ارتاى الوايل نام����ق با�سا �سنة 1900 ان�ساء 
اول مدر�س����ة للبن����ات يف الع����راق ويف بغداد 
با�س����م )اناث ر�سدية مكتبي( وقرر الوايل ان 
يعر�ض عل����ى )جمل�ض مع����ارف ولية بغداد( 
ه����ذا املو�سوع فلم����ا جمعهم وعر�����ض عليهم 
م����ا ق����رره فواف����ق اجلمي����ع ال انه����م اخ����ذوا 
يتباحث����ون يف ام����ر البناي����ة الت����ي ت�سلح ان 
تك����ون مق����را ملدر�����ض البن����ات فط����ال جدله����م 
وتعددت �سروطهم يف تلك الدار اذ كان رايهم 

ان تت�سف بال�سفات التالية :- 
ان لتك����ون اح����دى ال����دور املج����اورة م�سرفة 

عليها 
عل����ى  مطل����ة  �سبابيكه����ا  لتك����ون  ان       -2

ال�سارع 
3-    ان ليك����ون يف ال����دور املج����اورة له����ا 
لتتعر�����ض  لك����ي  والغاي����ة  عالي����ة  ا�سج����ارًا 
الفتي����ات اثن����اء فر�����ض ال�سرتاح����ة ل�سراف 
احد املجاوري����ن وكان ال�ساعر جميل �سدقي 

الزه����اوي �سامتا وهو اح����د اع�ساء املجل�ض 
البلدي وليبدي رايا. حتى اذا �سكت اجلميع 

دون التو�سل اىل نتيجة تكلم قائال: 
ان ال�سروط والو�ساف التي بينها ح�سرات 
ال�س����ادة الماج����د لتنطب����ق ال عل����ى بناي����ة 

واحدة مل ار اليق منها مدر�سة بنات. 
قال الوايل : هات يا ا�ستاذ..!

اج����اب الزه����اوي : ان البناي����ة ه����ي حو�����ض 
منارة �سوق الغزل ان����ه اعلى مكان يف بغداد 
والفتيات ي�سعدن على �سالمله دون ان يراهن 
احد ولي�ض ل����ه �سبابيك ثم اذا تعلمن لي�سمع 

لهن �سوت. 
رف�ص دعوة الم�ص بيل 

ما ه����ي ردود الفع����ل لدى ابن����اء ال�سعب ازاء 
هذه التطورات التاريخية املا�سية؟.

-    مل ت����الق املدار�ض التي افتتحت يف العهد 
العثم����اين او مدر�س����ة ال�سي����د زه����رة خ�س����ر 
مالقت����ه دع����وة امل�ض بي����ل م����ن املقاومة لدى 
بع�����ض افراد ال�سعب اذ اعت����ربت الدعوة اىل 
فت����ح مدار�����ض تديره����ا مدر�س����ات اجنبي����ات 
ال�س����وي.  الطري����ق  ع����ن  بالفت����اة  خروج����ا 
وانحراف����ا ع����ن الع����ادات والتقالي����د ال�سائدة 
وذل����ك ب�سب����ب �س����دور الدع����وة اىل افتت����اح 
املدار�����ض من قب����ل �سيدة اجنبي����ة لن النا�ض 
كانوا ينظ����رون اىل تلك الدع����وة بعني ال�سك 
والريب����ة ول����كل دع����وة ت�س����در م����ن حكوم����ة 
الحتالل فتعر�س����ت املدر�سة اىل عا�سفة من 
النتق����ادات و�سل����ت اىل ال�ستائ����م ب����ل حت����ى 
الرج����م باحلج����ارة اىل املدر�سة مم����ا ا�سطر 
ال�سلط����ات اىل اتخ����اذ الحتياط����ات الالزم����ة 
ل�سالم����ة الطالب����ات واملدر�س����ات واملعلم����ات. 

وذلك بو�سع حرا�ض من رجال ال�سرطة. 

تطورات جديدة بعد الحتالل. 
•    وم����اذا ح����دث بعد الحتالل وقيام حكم 

وطني 
-    لق����د فتح����ت مدار�����ض اخ����رى م����ن قب����ل 
وزارة املعارف العراقي����ة.. ويف �سنة 1924 
كان����ت هناك اربع مدار�����ض )املركزية للبنات( 
والبارودي����ة و�سعب����ة املركزي����ة واحليدرية. 
ويف �سنة 1928 افتتحت اول مدر�سة ثانوية 
للبنات يف بغ����داد وهي ثانوية املركزية ويف 
�سنة 1933 تقدمت اول فتاة للدرا�سة العالية 
يف كلي����ة الطب هي ملك غن����ام. ابنة املرحوم 
رزوق غن����ام وكانت قد تخرج����ت من بريوت 
وقد واجه����ت معار�سة ا�سطرت معها والدها 
اىل الذه����اب اىل الب����الط ملقابل����ة امللك في�سل 
الول ال����ذي ا�ستم����ع الي����ه ث����م ام����ر بقب����ول 

الطالبة. 
احلق����وق  كلي����ة  دخل����ت   1936 �سن����ة  ويف 
اول طالب����ة ه����ي ال�ست����اذة �سبيح����ة ال�سي����خ 
داود ويف �سن����ة 1937 قبل����ت اول دفع����ة من 
الطالب����ات يف كلي����ة دار املعلم����ني العالي����ة ثم 
اخذت الطالبات بتق����دمي الطلبات للقبول يف 
الكلي����ات واملعاهد الخرى ويف الوقت نف�سه 
اجته����ت بع�����ض الفتي����ات اىل الدرا�سة خارج 
العراق وح�سلن على البعثات احلكومية يف 
خمتل����ف الفروع الدرا�سية يف معاهد بريوت 

والقاهرة واوروبا وامريكا. 

بداية ال�صفور وق�ص ال�صعر 
هن����اك  كان����ت  ه����ل  امل����راة..  و�سف����ور      •

معار�سة �سديدة له؟.
-    كان����ت ع����ادة حج����اب امل����راة �سائ����دة يف 
العربي����ة  القط����ار  �سائ����ر  يف  كم����ا  الع����راق 

وال�سالمي����ة حت����ى نهاي����ة احل����رب العاملي����ة 
الوىل وم����ع تط����ور حركة التعلي����م والثقافة 
الف�س����ل  ال�سف����ور وكان  الدع����وة اىل  ب����دات 
يف ذل����ك يع����ود اىل حرك����ة ب�سيط����ة بدات يف 
اح����دى املدار�����ض البتدائية للبن����ات يف �سنة 
1924 يف بغ����داد واث����ارت احلرك����ة املدي����رة 
ال�سيدة معزز برتو �سمحت املديرة للطالبات 
بال�سرتاك بالحتفالت التي جرت ل�ستقبال 
امللك غ����ازي ويل العهد ان����ذاك وهن �سافرات 
يف زي الك�ساف����ة تتقدمه����ن طالبت����ان بالعل����م 
العراقي واهتزت الو�ساط الرجعية ونددت 
باملديرة وو�سفوه����ا باب�سع الو�ساف ولكن 

افرادًا قالئل من نا�سر ال�سيدة املديرة.
ا�صماء بع�ص منا�صري المراة 

•    وم����ن هم الرجال الذين نا�سروا ق�سية 
املراة العراقية؟.

-    قل����ة قليلة م����ن مثقفي الرج����ال وقفت اىل 
جان����ب املراة ونا�س����رت ق�سيته����ا ولكنها قلة 
وقف����ت اىل جانب احلق �سد الرجعية ويجب 
عل����ى ن�س����اء اجلي����ل اجلدي����د معرف����ة ا�سم����اء 
اولئك الرجال الكرماء الذين و�سعوا اقالمهم 

ومواهبهم يف خدمة ق�سية املراة. 
-    وم����ن ال�سعراء ال�ساعر معروف الر�سايف 
القى ق�سائد عديد يف ن����دوات عامة ون�سرها 
يف ال�سح����ف املحلي����ة طال����ب ب�سف����ور املراة 
وهاجم التقاليد البالية ودعا اىل تعليم الفتاة 

بق�سائد جندها يف ديوانه. 
-    وكذل����ك ال�ساع����ر الزه����اوي ب����داأ حركت����ه 
باملطالبة بحقوق املراة منذ �سنة 1910 وكان 
ين�سره����ا يف اجلرائ����د امل�سري����ة وا�ستمر يف 
دعوته اىل وفاته �سن����ة 1936 ومن ال�سعراء 
املعا�سرين الذين نا�سروا املراة ال�سيد ب�سيم 
الذوي����ب فقد ن�سر �سنة 1926 وكان طالبا يف 
الكلي����ة الع�سكري����ة ق�سيدة �س����د احلجاب يف 
جريدة ال�سحيفة التي كان ي�سدرها الأ�ستاذ 
ح�س����ني الرحال وق����د اث����ارت الق�سيدة �سجة 

كبرية يف وقتها.
-    وم����ن الكت����اب الدكتور �سام����ي �سوكت اذ 
كت����ب حت����ت قناع ا�س����م فت����اة غ�س����ان مقالته 
كم����ا  امل����راة  ق�سي����ة  فيه����ا  نا�س����ر  اجلريئ����ة 
نا�سره����ا ال�سحف����ي املرح����وم روفائيل بطي 
�ساحب جري����دة البالد واملربي الكبري �ساطع 
احل�س����ري ال����ذي تدي����ن ل����ه امل����راة العراقي����ة 
بالكث����ري. لنه ا�سر على فتح املدار�ض للبنات 

ودور للمعلمات. 
-    ن�صاء ينا�صرن ق�صية المراة.

-    والواق����ع كان ال����دور الول يف منا�س����رة 
امل����راة للرج����ل ه����و �ساح����ب الف�س����ل عليهن 
يف جمي����ع م����ا حققته ع����رب م�س����رية نه�ستها 
احلديث����ة وبالن�سب����ة للن�س����اء اللواتي حملن 
ع����بء الق�سي����ة يف دور مبكر ال�سي����دة بولينا 
ح�س����ون اول �سحفي����ة وق����د ا�س����درت �سن����ة 
1923 الع����دد الول من جملة ليلى ويف �سنة 
1936 ا�سدرت جمل����ة املراة احلديثة وكانت 

ال�سيدة حمدية العرجي �ساحبة امتيازها. 

جملة )العاملون يف النفط( 1965

صخير" ــو  "أب عــن  ذكرياتي 
هي اليوم مركز قضاء تابع 

ملحافظة النجف االرشف.وقدكانت  

قبل انشطار النجف  - كقضاء – يف 

السبعينات عن كربالء وتحولها 

اىل محافظة تابعة اىل محافظة 

القادسية )الديوانية  اليوم(.

تبعد ابو صخري عن النجف عرشين 

كيلو مرتا وعن ناحية  الحرية 

)الجّعارة سابقا( كيلومرتين يف 

حسابات عام   1946 وذلك يعني 

ان املباين قد امتدت بني املدينتني  

وانحرست تلك البساتني الجميلة 

التي كانت تفصل بينهام.

الدكتورة سانحة امين زكي: كان 
قص المرأة لشعرها جريمة! 

الدكتورة سانحة امني زيك من مواليد بغداد.. تخرجت من الثانوية 

املركزية للبنات، دخلت الكلية الطبية يف بغداد كاول فتاة عراقية 

وتخرجت عام سنة 1943..تعينت يف كلية الطب عام 1944..درست 

الخمسيبيات..تعد واحدة من رائدات الطب  الطب يف لندن يف 

مجلة  ونرشته   1965 عام  معها  اجري  الحوار  هذا  العراق..  يف 

العاملون يف النفط  

�صانحة بني نوري ال�صعيد وعلي جودة االيوبي
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مــــــــــيــــــــــر بـــــــصـــــــري

        ويف �سن���ة 1860 هاج���رت جماع���ة كب���رية م���ن رجال 
داغ�ستان اىل البالد العثماني���ة وا�ستوطنت ربوعها، حتى 
اذا م���ا جاء مدح���ت با�سا والي���ًا على الع���راق �سنة 1869، 
دع���ا فريقًا منه���م اىل القدوم، وا�سكنه���م يف بغداد وجهات 
املن�سورية، وعهد اىل رجاله���م منا�سب يف قوات اجلي�ض 

وال�سرطة ملا ات�سفوا به من ب�سالة واخال�ض يف اخلدمة.
        ويف مراب���ع داغ�ست���ان ال�سا�سع���ة، يف قري���ة جوه من 
اعم���ال القفقا����ض ولد الفريق الول حمم���د فا�سل با�سا يف 
نحو �سنة 1846، وكان ابوه داود لو من ال�ساللة الفارية 
من ا�سرة امل�سايخ املت�سلة بال�سيخ �سامل بو�سائج القرابة. 
ومل���ا كرب وبلغ ا�سده اخذ اىل بطر �سب���ورج العا�سمة �سان 
اقران���ه م���ن ابناء ال�س���راف وادخ���ل املدر�س���ة الع�سكرية، 
فتخ���رج �سابط���ًا يف اجلي�ض القي�س���ري يف الثامنة ع�سرة 
م���ن عم���ره. ومل مت�ض ثم���اين �سن���وات حت���ى ا�ستقال من 
اجلي�ض الرو�سي وذهب اىل ال�ستانة موؤثرًا اللحاق بزوج 
اخته الغازي حممد با�سا ابن ال�سيخ �سامل الذي ان�سم اىل 

اجلي�ض العثماين ونال احلظوة لدى ال�سلطان.
         ون�سبت احلرب الرتكية الرو�سية �سنة 1877 فحارب 
حمم���د فا�س���ل يف �سف���وف العثمان���ني برتب���ة رئي�ض اول 
واظه���ر �سجاعة فائق���ة. وعلى اثر ذلك عين���ه ال�سلطان عبد 
احلمي���د الث���اين مرافقًا له، ورفع يف اي���ار 1882 اىل رتبة 
ام���ري لواء، ثم عني قائ���دًا للخيالة يف الفيل���ق ال�ساد�ض يف 

بغداد )�سباط 1884(.
    روى املهند����ض النكلي���زي ال�س���ر ولي���ام ويلكوك����ض يف 
مذكرات���ه، وكان ق���د تعرف مبحم���د فا�سل با�س���ا يف اثناء 
قيامه ببناء �سد الهندية على الفرات قبيل احلرب العظمى، 
ان الداغ�ست���اين كان م���ن حر����ض ال�سلط���ان عب���د احلميد، 
فانطلق ا�سد من قف�سه فلم يكن منه ال ان تقدم اليه ب�سيفه 

وهاجمه حتى رده على اعقابه.
وا�س���ار اجلوا�سي����ض على ال�سلط���ان بابع���اده بدعوى انه 
رج���ل خط���ر ل يه���اب ال�س���ود، فينبغ���ي احلذر م���ن باأ�سه. 
وابع���ده ال�سلط���ان اىل بغ���داد، لكن���ه بقي بالرغ���م من ذلك 
يح���رتم اخلليفة ويقد�ض ذكره، ولو ام���ره بالنتحار لفعل 

طاعة له.
يف  ال�ساب���ئ  ه���الل  ذك���ر  ال�س���د  ق�سي���ة  �س���دد  ويف      
كتابه”ر�س���وم دار اخلالفة”ع���ن املعت�س���د بالل���ه اخلليف���ة 
العبا�س���ي ان �سبعًا افلت من يدي �سباع يف ح�سرته، فهرب 
النا����ض م���ن ب���ني يدي���ه مذعورين، لك���ن اخلليف���ة ثبت يف 

مو�سعه.
       وذك���ر عبا�ض الع���زاوي يف املجلد اخلام�ض من”تاريخ 
الع���راق ب���ني احتالل���ني”ان احم���د با�س���ا وايل بغ���داد من 
املمالي���ك  خرج لل�سيد �سن���ة 1732 ومعه اخليل واحل�سم، 
فتوج���ه اىل ه���ور عقرق���وف و�سار يف طريق���ه يف الجام. 
ووج���د يف تلك النحاء ا�سدًا، فهرب اعوان الوايل يف هلع 
�سدي���د، لكن هذا اغار عل���ى الوح�ض ال�س���اري بقوة جاأ�ض 
ورماه بحرب���ة ا�سابت اح�ساءه، ثم ترج���ل و�سال واجهز 
عليه ب�سيفه. وغ�سب الوايل على اعوانه الالئذين بالفرار 
وانح���ى عليهم بالئمة، فق���ال له ظريف منه���م : ان ا�سدين 
تقارعا، فما �ساأن الكالب بينهما!.وا�ست�سهد العزاوي ببيت 

املتنبي:
امعف�ر الل�يث اله�زبر ب�س�وطه

                    ملن ادخرت ال�سارم امل�سلول؟.
       ج���اء حمم���د فا�س���ل با�سا اىل الع���راق فق�سى فيه زهاء 
ثلث قرن وا�س�سهد على تربته. وقد ا�سبح من رجال بغداد 
املرموق���ني، مهي���ب الطلع���ة، ك���ث اللحي���ة، ا�س���م الذنني، 
منطل���ق ال�ساري���ر. وكان���ت داره موئل البغ���ادة، يق�سدها 

العوام مل�ساهدة ال�سود  والدببة والقرود التي �سجنت يف 
اقفا����ض حديد بناحية منه���ا، ويرتادها اخلوا�ض حل�سور 
جمل����ض القائد الذي يت�س���در قاعة ال�ستقب���ال جال�سًا على 
�س���رج  ح�س���ان ل�سدة ولع���ه بالفرو�سي���ة وتف�سيله �سهوة 

اخليل.
       وعه���د اليه بتاأديب ع�سائ���ر الهماوند التي عاثت ف�سادًا 
فطارده���ا يف اط���راف منديل وخانق���ني )1885 – 1886( 
وا�سر روؤ�ساءه���ا وخ�سد �سوكتها. ورف���ع �سنة 1904 اىل 
رتب���ة فريق وعني قائ���دًا يف لهيجان وب�سوه على احلدود 
اليراني���ة. وع���اد اىل بغ���داد �سن���ة  1907 قائ���دًا للفيل���ق 
ال�ساد����ض. وعهد اليه بوكالة ولية بغداد )ايار 1909(، ثم 
عني والي���ًا للمو�سل وقائدًا لقواته���ا )اب 1909(، واعتزل 

اخلدمة بعد ذلك.
        اعي���د اىل اجلي����ض يف مت���وز 1913 مفت�س���ًا لفيل���ق 
العراق. وقاد حملة ع�سكرية لتاديب ع�سائر بارزان بزعامة 
ال�سيخ عبد ال�س���الم. وا�سند اليه من�س���ب الوايل بالوكالة 
مرة ثاني���ة يف 10 ايلول 1913 فق���ام باعبائه اربعة ا�سهر 
اىل 18 كان���ون الث���اين )يناي���ر( 1914 ح���ني ق���دم الوايل 
ال�سي���ل جاويد با�سا. واتيح له خ���الل هذه املدة ان افتتح 
�سد الهندية الذي اقامه املهند�ض ال�سر وليام ويلكوك�ض يف 

12 كانون الول )د�سمرب( 1913.
       ومل���ا اعلن���ت احل���رب العامة وا�سطل���ت الدولة الرتكية 
بنارها عاد القائد ال�سيخ اىل امتطاء فر�سه و�سل �سيفه من 
غمده، اذ عني قائدًا لقوات الع�سائر واجلي�ض غري النظامي 
يف منطق���ة احلوي���زة )اذار 1915(. وح���ارب يف �س���وح 
الع���راق اجلنوبي���ة، وان�سح���ب م���ع قواته ام���ام اجليو�ض 
الربيطانية الزاحفة. واحل���ق به ال�سابط النظامي توفيق 
ب���ك اخلالدي �ساب���ط رك���ن، وكان مع احلمل���ة الرتكية من 
العلماء ال�سي���خ مهدي اخلال�سي وعب���د الكرمي اجلزائري 
وغريهم���ا. وو�سل الداغ�ستاين بقوات���ه اىل مدينة الكوت 
ح���ني فر�ض عليه���ا اجلي�ض الرتكي احل�س���ار. ويف معركة 
�سنه���ا النكليز لرفع احل�س���ار ا�ستب�سلت الق���وات الرتكية 
وجم���وع الع�سائر يف رد املغريين وكتب لها الن�سر يف ذلك 
الي���وم، لكن �سقط الفريق الول حمم���د فا�سل با�سا �سهيدًا 
يف حوم���ة الوغ���ى يف 11 اذار 1916. وق���د دفن يف اليوم 
الت���ايل باحتفال ع�سكري مهي���ب وانطلقت يف رثائه ال�سنة 
ال�سع���راء، ومنه���م جميل �سدق���ي الزهاوي وعب���د الوهاب 

النائب.

قال الزهاوي يندبه :
امل��وت، اذ وطن الب��ي مه��دد

                      جمد ي�سايع او حياة تخلد
مام���ات يف ار�ض اجله�اد  حممد

                      بل عا�ض يف ار�ض اجلهاد حممد …
افديك م��ن بط�ل هوى عن طرفه

                      وال�سيف يف يده ت�سد به اليد 
�سبت من اجلي�س��ني حرب ناره�ا

                    ت�سوي الوجوه فلم يرعك امل�سهد
اذ كان�ت العداء ت���سعر ناره�ا

                    والنار منك قريبة ل تبعد 

      كت���ب عنه جندة فتحي �سف���وة بعد اعوام طويلة فقال: 
الداغ�ست���اين  با�س���ا  فا�س���ل  حمم���د  ”كان 

�سخ�سي���ة مهيب���ة، ل���ه قامة فارع���ة وحلية بي�س���اء طويلة. 
وكان يو�سف بال�سهامة والك���رم والتم�سك ب�سعائر الدين، 
وكان���ت ل���ه يف بغ���داد ويف جمي���ع انح���اء الع���راق �سمعة 
حمي���دة، ومن اخل�سال ما حببه اىل القلوب الع�سائر واهل 

املدن على ال�سواء …”
         اعق���ب حمم���د فا�سل با�سا ولدين هما داود بك واللواء 
غ���ازي. وبنات���ه تزوج���ن الل���واء ع���زت با�س���ا الكركوك���ي 
�سوك���ت  والدكت���ور  الع���زاوي  ج���ودت  احم���د  والفري���ق 
الزهاوي وحكم���ت �سليمان وتوفيق عبد الكرمي ال�سعدون 

وجنيب الراوي.
عل���ى �سهام���ة  ت���دل  الع���زاوي ق�س���ة          روى عبا����ض 
الداغ�ست���اين وفتوت���ه. فق���د الق���ى القب����ض عل���ى حمه مام 
�سليم���ان اح���د روؤ�س���اء الهماوند، وذلك يف انح���اء خانقني 
حينم���ا كلف باعادة المن يف تل���ك النحاء، فاكرمه ومنحه 
فر�س���ًا وبندقي���ة. لك���ن حمه م���ام انتهز الفر�س���ة يف احدى 

الليايل وفر هاربًا.
        ومل���ا عل���م حمم���د فا�س���ل با�س���ا بهروبه حلق ب���ه، فقال 
حم���ه مام : ان كن���ت رجاًل فقف امامي وجه���ًا لوجه مبعزل 
عن اجلي�ض ووافق القائد فتبادل اطالق الر�سا�ض. وهرب 
الهماون���دي، وتبع���ه القائ���د عل���ى فر�س���ه ومل يرتك���ه حتى 
ا�ست�سل���م يف مق���ر احلكومة يف كركوك. وعاب���ه على فعله، 
فقال حمه مام : وماذا ياأمل القائد من حمه مام بعد ان ملك 

بندقية وفر�سًا؟.
       وقال غازي الداغ�ستاين ان ا�سرته �سافرت به اىل 

كرك���وك بعد مقتل والده يف حرب الك���وت، فلما عادوا اىل 
بغ���داد قام اولد حمه مام بحرا�ستهم وفاءًا بحق ابيهم بعد 

اكرث من ثالثني �سنة.
        ول���ده : الل���واء غ���ازي حممد فا�س���ل الداغ�ستاين كان 
م���ن امل���ع �سب���اط اجلي����ض العراق���ي. ول���د يف بغ���داد �سنة 
فكتوري���ا  وكلي���ة  الليان����ض  مدر�س���ة  يف  ودر����ض   1910
بال�سكندري���ة. وانتمى بعد ذلك اىل املدر�سة الع�سكرية يف 
بغ���داد والتحق باجلي����ض العراقي �سن���ة 1928. وقد اوفد 
ملوا�سلة درا�سته يف كلية الركان يف كويتا بالهند)احلقت 
بع���د ذلك بالباك�ست���ان(، وا�س���رتك يف دورات ع�سكرية يف 
انكلرتة ويف كلية ووليج يف لندن، وقد اخت�ض بالهند�سة. 
وا�س���رتك يف حمل���ة تاأدي���ب الثوريني �سن���ة 1933، وكان 

برتبة مالزم ثان.
       ح���ارب النكلي���ز يف اي���ار 1941 وكان برتب���ة رائ���د 
رك���ن واوفد يف م�س���اء 30 اي���ار اىل ال�سف���ارة الربيطانية 
املحا�س���رة يف بغداد لطلب الهدن���ة من ال�سفري ال�سر كنهان 
كورنوالي����ض. ويف �سب���اح 31 من���ه حمل عل���م الهدنة عرب 
اجل�س���ر اخل���ر احلدي���دي امام اأرت���ال اجلي����ض الربيطاين 

القادم نحو بغداد.
      وح���ارب يف فل�سط���ني يف اي���ار 1948. وتوىل مديرية 
ال�سغ���ال الع�سكرية، ثم ع���ني �سنة 1952 ملحق���ًا ع�سكريًا 
يف ال�سف���ارة العراقي���ة يف لن���دن. ورفع يف كان���ون الول 
)د�سم���رب( 1955 اىل رتب���ة ل���واء، وع���ني معاون���ًا لرئي�ض 

اركان اجلي�ض وقائدًا للفرقة الثالثة يف بغداد.
       ومل���ا ن�سب���ت ثورة 14 مت���وز 1958 اعتقل وحكم عليه 
بالعدام، ثم عفي عنه واطلق �سراحه )1961(. م�سى بعد 
ذل���ك اىل لن���دن  وتويف به���ا يف 11 كانون الث���اين )يناير( 

.1966
عن )اعالم الرتكمان يف العراق احلديث(

وفيه  ال�سورجة،  ل�سوق  املقابل  بالفرع  مت�سال  بغداد  �سوارع  من  �سارع  اكرب  ثاين  هو  غازي  �سارع 
او  معروفة  وبعالمات  واجنبية  وعربية  عراقية  من  املتنوعة  ال�سكائر  وجتار  الغذائية  املواد  جتار 
غري معروفة، والتي و�سلت اىل ال�سوق بالطريق الر�سمي او عن طريق التهريب”�سيكاير ل يعلم ال 
ال�سيكاير  باعة  يفارقك  ل  ال�سيكاير”ثم  املعروفة عن  ال�سرار  ا�سرار م�سافة اىل  ماذا حتمل من  الله 
تعرفهم  والذين  بالدولر  املتعاملون  الذي ميالأه  )�سارع غازي(  ان تطل على  بعد  ال  باجلملة واملفرد 
ال�سيارات  ا�سحاب  انظار  امام  الف�ساء  يف  بها  ويلوحون  بايديهم  يحملونها  التي  النقود  رزم  من 
املارة بني الزحام يف ال�سارع. حيث ان جتارة ال�سيكائر تباع بالعملة الجنبية ومنها ما يباع بالعملة 
ال�سارع ب�سبب الزحام والذي يخلقه املتعاملون  التي يعي�سها  العراقية. وكثريا ما نرى حالة الرباك 
بتبديل العمالت الجنبية، خ�سو�سا ان مناطق �سكنية �سعبية تقع على امتداد ال�سارع ال ان لل�سارع 
فقد ا�سبح ت�سميته بانه �سارع رجايل  فتجد املراأة حرجة عند املرور فيه، لذا فالن�ساء ي�سلكن الدرابني 
داخل املحالت ويخرجن عن طريق �سوارع اخرى تفاديًا للمرور بهذا ال�سارع. وقد ا�سحت الر�سافة 
مهياأة لتو�سع ح�سري رئي�ض، بعد ان هدم مدحت با�سا �سور بغداد عام 1869 وان�ساء ال�سدة عام 1917 
ارا�سي  عام 1918  النكليز  واكمله  عام 1915  الر�سيد  �سارع  �سهد  لذا  الفي�سانات  من  بغداد  حلماية 
خطر  من  مبناأى  واو�سحت  التطوير  من  خالية  كانت  حيث  الر�سافة،  منطقة  اطراف  على  وا�سعة 
الفي�سان”العلوية”مع�سكر الهنيدي”الر�سيد”وبذلك مت ا�ستحداث نقطة جذب يف اجتاه اجلنوب ويف 
الوقت نف�سه ا�ستحدث ربط جديد مع الكرخ اذ �سيد ج�سر مود”الحرار حاليا”عام 1918 ف�ساعد على 
تو�سع الكرخ مبا يف ذلك منطقة ال�سكك يف ال�ساحلية، واثر انهاء النتداب الربيطاين عام 1932، كانت 
احلكومة العراقية تواقة اىل تطوير بغداد ب�سيغة مدينة حديثة على غرار المنوذج الوربي، حيث 
اأعد ت�سميم ا�سا�ض عام 1935 اقرتح من بني جملة ا�سياء فتح �سوارع عري�سة وا�سعة اثنان منها مت 
فتحهما مبا�سرة وهما �سارعا غازي وال�سيخ عمر عام 1936، ويف عام 1954 �سق �سارع عري�ض و�سط 
وقد  اجلديدة،  الت�سمية  اطالق  قبل  اجلمهورية  عالية”ثم  اخللفاء”امللكة  �سارع  عليه  اطلقت  الر�سافة 
�ساعدت ال�سوارع امل�ستحدثة يف ا�ستمرار نحو املدنية الطويل على امتداد م�سار النهر. كما ان �سارع 
القدمية  الر�سافة  منطقة  يف  امل�ستحدثة  الطرق  من  �سواه  عن  ميزته  بطبيعة  يحتفظ  )الكفاح(  غازي 
وتتمثل يف حفاظه على ال�ستعمالت ال�سكنية، اىل جانب ال�ستعمالت التجارية امل�ستحدثة، وقد ظهر 
ال�سكنية". ومن  ال�سكن املتعدد الطوابق”ال�سقق  ال�سكن املنفرد اىل منط  التحول املميز من منط  فيه 
اثناء احتاللهم بغداد  كّنه، وهو رجل اعدمه النكليز  التي يخرتقها �سارع غازي جميد  املناطق  اأ�سهر 
وقربه موجود يف مقربة”ال�سهداء التراك"، وكان ينت�سب اىل �ست هدية، وفا�سل عبا�ض املهداوي، 
املهدية والتي  ال�سيا�سي احلديث، كان ينت�سب اىل حملة  العراق  ال�سهرية يف تاريخ  �ساحب املحكمة 
كان من �سكنتها اي�سا”بيت بنية وبيت النائب”ويف املهدية دربونة ا�سمها دربونة ا�سطة ن�سر ذكرها 
املنطقة  تلك  يف  البارزة  املحالت  اأما  �سنة.   200 قبل  النكليزي  ال�ستخبارات  �سابط  جونز  فيلك�ض 
منها خان الالوند وحمام املالح و�ست هدية و�سيد عبدالله والف�سل واجلوبة والطوالت وف�سوة قره 
�سعبان والكولت وابو دودو كما ان ا�سرحتها قنرب علي وابو �سيفني و�سراج الدين واللفي وال�سيخ 
عبدالقادر الكيالين. ال ان هناك ا�ستغرابا لل�سيخ جالل اجلنفي حول اطالق ت�سمية”الكفاح”على هذا 
ال�سارع، بالرغم من انه مل تظهر على هذا ال�سارع اي �سورة من �سور الكفاح امل�سلح او ال�سلمي، لذا فان 
اعادة ت�سميته ب�سارع غازي �ّسر اجلميع من موتى واأحياء لن امللك غازي كان حممود ال�سمعة وقد قتل 
مظلوما، كما انتقد نظام ال�سري فيه مطالبا ان يكون ذا ممرين بدل من ممر واحد لت�ساع عر�سه. اذن 

فهذه هي ق�سة �سارع من اهم �سوارع بغداد هو �سارع غازي يف بغداد

 جملة الف باء، العدد1549 ل�صنة 1998/6/3.

غازي  الملك  قصة شارع 
ــن ــم ــرح ــدال ــب ع لـــمـــعـــان   

قائد عسكري ووكيل للوالي و.. عاشق لبغداد

الداغســتاني وصيد االســود
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يف سهول داغستان الدافئة ووديانها 

املرتامية من سفوح القفقاس 

اىل شواطئ بحر قزوين تعيش 

القبائل االسالمية منذ عصور، قوية 

الشكيمة عزيزة الجانب، تتنفس 

هواء الحرية ملء خياشيمها شأن 

افراسها املطهمة التي تعض ارسانها 

وتنفث الزبد من اشداقها، وتنطلق 

كالرياح العاتية يف االرايض املمتدة 

اىل خطوط االفق. مل تخضع هذه 

القبائل لحكم قيرص الروس يف بطر 

سبورج اال بعنت وصعوبة. فلام 

رفع الشيخ شامل زعيمها الروحي 

واملدين راية الجهاد سنة 1834، 

دارت الحرب سجااًل بني فرسان 

القفقاس والجيوش القيرصية ربع 

قرن حتى اضطر الشيخ شامل يف 

اخر االمر ان يعنو للقوة القاهرة، 

فاستسلم والقى سالحه يف سنة 

1859، وقد احسن الروس معاملته 

وسمحوا له بالعيش يف مدنهم تحت 

رقابة السلطة، ثم مىض اىل الحج 

فادركه الحامم يف مكة سنة 1871. 

وكان يف نحو الرابعة والسبعني من 

عمره.

لقد خ�ل�د الكاتب الروس�ي الك�بري 

تولس�توي حي�اة هذا القومااليب 

املناضل يف روايته”الحاج 

مراد”ورسم البطال الجركس 

والجاجان والقفقاس وداغستان 

صورة حية رائعة الجامل.

باب املعظم ويظهر على الي�صار بيت الداغ�صتاين
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عبد هللا رمضان العيادة 

  وان اأول مطبع����ة عرفه����ا العراق بعد ذلك يف 
عام )1856 م( حيث ا�ستقدمت مطبعة حجرية 
م����ن اخلارج يف عهد وايل بغداد حممد ر�سيد 
با�سا وكان مقرها يف لواء كربالء ومن خالل 
ذل����ك تبني لنا بان مطبع����ة دار ال�سالم يف عام 
)1830( هي اأول مطبع����ة اأن�ساأت يف العراق 
وتلتها بعد ذلك مطبع����ة كربالء احلجرية يف 
عام )1856 م( ث����م مطبعة الآباء الدومنيكان 
يف املو�س����ل ع����ام )1859 م( وتله����ا املطبع����ة 
الكلداني����ة عام )1863 م( ث����م مطبعة الولية 
احلكومي����ة يف بغ����داد الت����ي اأن�ساه����ا الوايل 
مدح����ت با�س����ا ع����ام )1863 م( والت����ي كانت 
تعرف باملطبعة احلكومية وفيها كانت تطبع 

جريدة الزوراء ن�سبة اىل مدينة بغداد.
  وقد �سدر العدد الأول منها يف يوم الثالثاء 
املواف����ق 15 حزيران ع����ام )1869 م( وتوىل 
بع����د ذلك احلني اىل ان�ساء العديد من املطابع 
بل����غ عدده����ا يف ع����ام )1975 م( اىل  حت����ى 
)442( مطبع����ة م����ن مطابع القط����اع اخلا�ض 

واحلكومي يف خمتلف حمافظات القطر.
  اأم����ا فيما يخ�ض تاريخ الطباعة يف الب�سرة 
ف����ان اأول مطبعة اأن�ساأت فيه����ا عام )1306 ه� 
/ 1888 م( يف زم����ن وايل الب�س����رة )م�س����ري 
هداي����ات با�س����ا( با�س����م حمم����د اأفن����دي عل����ي 
با�سكات����ب يف حتري����رات الم����الك ال�سني����ة، 
و�س����درت جري����دة )ب�س����رة( الت����ي تع����د اأول 
�سحيف����ة ت�سدر يف الب�س����رة يف عام )1889 
م( وق����د م�س����ى على ف����رتة �سدوره����ا )118( 
�سن����ة وكان����ت ال�سحيف����ة الر�سمي����ة الناطق����ة 
با�سم احلكوم����ة وباللغتني العربية والرتكية 
وق����د �س����در عدده����ا الأول يف ي����وم اخلمي�ض 
امل�سادف 9 جمادي الث����اين عام )1307 ه� / 
1889 م( وا�ستمرت بال�سدور حلني احتالل 

الب�سرة م����ن قبل القوات الربيطانية يف يوم 
22 ت�سرين الثاين عام 1914 م.

الطباعة في الب�صرة:
  كم����ا ذكرنا باأن اأول مطبع����ة عرفتها الب�سرة 
ه����ي مطبع����ة الولية الت����ي كانت تطب����ع فيها 
جري����دة )الب�س����رة( يف ع����ام )1889 م( كم����ا 
وان اأول كت����اب طب����ع يف الب�س����رة هو كتاب 
)هداي����ة الو�س����ول لبي����ان الف����رق ب����ني النبي 
والر�س����ول( للعالم����ة الفا�سل مفت����ي الب�سرة 
املرح����وم عبد الفتاح اأفن����دي البغدادي وطبع 
 3 يف  املع����ارف  جمل�����ض  مبوافق����ة  الكت����اب 
جم����ادي الث����اين �سنة )1908 ه����� / 1890 م( 
طب����ع مبطبع����ة الولي����ة )الب�س����رة( وان اأول 
مطبع����ة اأهلي����ة عرفته����ا الب�سرة ه����ي مطبعة 
)الر�سيدية( الت����ي ان�ساأت يف عام )1905 م( 
اأي����ام حكم اآل ر�سيد عل����ى الب�سرة اأيام ال�سيد 
طال����ب با�س����ا النقيب وكان موقعه����ا يف بناية 
جمعي����ة املكتب����ة الإ�سالمية العام����ة يف حملة 
ال�سي����ف والت����ي بن����ي عل����ى اأنقا�سه����ا جام����ع 

الب�سرة الكبري.
  وكان����ت تطبع فيها جري����دة التهذيب لل�سيخ 
اأم����ني عايل با�����ض اأعي����ان، وجري����دة الأيقاظ 
ل�سليمان في�س����ي املحامي وقد جيء مبطبعة 
اأخرى مت �سراوؤها م����ن قبل جمعية الئتالف 
يف الب�سرة عام )1327 ه� / 1909 م( وتربع 
بثمنه����ا احل����اج حمم����ود با�سا العب����د الواحد 
موؤ�س�ض مدر�سة املحمودية البتدائية للبنني 
املقابل����ة ملحكمة اأبي اخل�سي����ب القدمية التي 
در�ض فيها ال�ساعر الكبري بدر �ساكر ال�سياب، 
بني����ت هذه املدر�سة يف عام  )1909 م(، واأما 
املطبعة املحمودية فقد اآلت اىل اأدارة جريدة 
الد�ستور ومن ث����م بيعت اىل جي�ض الحتالل 

الربيطاين عام )1333 ه� / 1915م(.

 اأ�صباب ن�صوء المطابع: 
  تع����د اأوائ����ل الق����رن املا�س����ي كم����ا ذكرنا هي 
البدايات الأوىل لفرتة ظهور املطابع وحركة 
الن�س����ر يف الب�سرة، وخا�س����ة ازدياد املطابع 
وع����ن اأ�سب����اب ن�سوء املطابع نوج����ز ما يلي : 
اإ�سدار عدد من ال�سحف الب�سرية احلكومية 
منه����ا والأهلية حيث يتطل����ب الأمر يف بع�ض 
الأحي����ان اىل �س����راء مطبع����ة لغر�����ض اإ�سدار 
جري����دة معين����ة، ومن هن����ا ج����اءت متطلبات 
الدوائر واملوؤ�س�س����ات احلكومية اىل اإ�سدار 
اأن����واع م����ن املطبوعات وبال����ذات يف فرتة ما 
قبل ال�ستقالل، وات�ساع الن�ساط القت�سادي 
يف الب�س����رة ب�سب����ب موقعه����ا ال�سرتاتيجي 
ووجود املوان����ئ و�سركات النف����ط ومكاب�ض 
التم����ور ومكات����ب التج����ار وتع����دد ال�سركات 
العاملة يف الب�س����رة يف القطاعني احلكومي 
والن�ساط اخلا�ض باعتب����ار الب�سرة عا�سمة 

العراق القت�سادية يف ذلك الوقت.

ا�صتعرا�ص المطابع ودور الن�صر 
في الب�صرة:

  وفيم����ا يلي ن�ستعر�����ض بع�ض املطابع ودور 
الن�سر يف الب�سرة ح�سب الأ�سبقية التاريخية 
لكل منها واإعطاء نبذة موجزة وق�سرية عنها 

وهي :
)مطبع��ة  الب�ص��رة  مطبع��ة   )1(

الوالية(:
م����ن  الب�س����رة  تاأ�س�س����ت ع����ام 1889 م يف    
قب����ل الأ�ست����اذ جلب����ي با�س����ا زاده حممد علي 
وق����د طبعت فيها جري����دة )ب�سرة( التي �سدر 
العدد الأول منها كما ذكرنا يف يوم اخلمي�ض 
امل�سادف 9 جمادي الث����اين عام )1307 ه� / 
1889 م( وكان����ت ت�س����در باللغت����ني العربية 

والرتكي����ة ومل����دة )5( خم�����ض �سن����وات وق����د 
توقف����ت ع����ن ال�س����دور يف ي����وم 22 ت�سري����ن 
احت����الل  ب�سب����ب  م(   1914( ع����ام  الث����اين 

الب�سرة.
  وم����ن بعدها �سدرت جري����دة التهذيب وهي 
جري����دة )اأدبي����ة �سيا�سي����ة اأ�سبوعي����ة عام����ة( 
العربي����ة  باللغت����ني  الب�س����رة  يف  اأن�ساأه����ا 
والرتكي����ة ال�سيد اأم����ني عايل ب����ك با�ض عيان 
�س����در عدده����ا الأول يف حزيران عام )1909 

م( وتع����د ثاين �سحيفة �س����درت يف الب�سرة 
وم����ن  العثم����اين...  الد�ست����ور  اإع����الن  بع����د 
املطابع القدمي����ة يف الب�سرة مطبعة الحتاد 
ومطبع����ة املحمودية على ا�س����م حممود با�سا 
العب����د الواح����د يف ع����ام 1909 م وال�سح����ف 
التي �س����درت يف الب�سرة وطبع����ت على تلك 
املطابع هي )الر�ساد، واإظهار احلق، ومرقعة 
الهن����دي، والفيح����اء، واىل والت����اج واملن����رب 
والد�ستور( فاأن�ساأها الإ�ستاذ عبد الله اأفندي 
با�سا الزهري حيث تاأ�س�ست جريدة الد�ستور 
يف ع����ام 1912 وه����ي ل�س����ان ح����ال جمعي����ة 

الإ�سالح يف الب�سرة.
)2( مطبعة االتحاد : 

  ل�ساحبه����ا يو�سف ذياب وفيها تطبع جريدة 
الحت����اد وه����ي ل�س����ان ح����ال جمعي����ة الحتاد 
والرتق����ي وق����د زامنت ه����ذه املطبع����ة مطبعة 
الولي����ة )الب�س����رة( ث����م طبعت فيه����ا جريدة 
 12 يف  منه����ا  الأول  الع����دد  و�س����در  املن����رب 
ت�سرين اأول عام 1911 م وهي جريدة عربية 
�سيا�سي����ة اأ�سبوعي����ة عامة اأ�سدره����ا الأ�ستاذ 
احم����د كاظم جودت وتوقفت عن ال�سدور يف 

اأواخر كانون الأول من عام 1911 م.
)3( المطبعة االحمدية:

  ل�ساحبه����ا احم����د حم����دي ح�س����ني واأخي����ه 
وقد اأ�س����درت ه����ذه املطبعة جري����دة )مرقعة 
الهن����دي( يف 21 ت�سري����ن الث����اين عام 1909 
م وكانت جريدة اأدبي����ة هزلية �سدرت باللغة 
العربي����ة وق����د ا�ستب����دل ه����ذا با�س����م جري����دة 
الب�س����رة الفيح����اء يف العا�س����ر م����ن اآب ع����ام 
)1910 م( ثم توقف����ت من ال�سدور يف بداية 
�سه����ر �سوال عام )1330 ه����� � 1912 م(، ومن 
ه����ذا املطابع مطبع����ة الفيحاء الت����ي تاأ�س�ست 
عب����د  ال�سي����د  ل�ساحبه����ا  م   1909 ع����ام  يف 

الوه����اب الطباطبائ����ي وكانت تق����ع يف حملة 
ال�سيمر وتطبع فيها �سحيفة )ال�سجل( وكان 
رئي�ض حتريرها الأ�ست����اذ طه فيا�ض العاين، 
ومطبع����ة الكاظمية تاأ�س�س����ت يف عام )1912 
م( ل�ساحبه����ا احلاج عبد الكاظ����م ال�سمخاين 
والتي اأهداها اىل ا�سطيفان كجة جي.  وتقع 
بناية هذه املطبعة يف منت�سف �سارع الكويت 
احلايل وطبعت جريدة الإخاء ل�ساحبها عبد 
الرحم����ن الها�سمي و�س����درت يف عام )1929 
م(، وجري����دة الرقيب �سدرت ع����ام  )1931( 
وكان رئي�����ض حتريره����ا الأ�ست����اذ ا�سطيف����ان 
كجة جي �سدرت عام )1934 م( وتوقفت عن 
ال�سدور يف ع����ام )1963( وجريدة الب�سرة 
ل�ساحبه����ا عبد الر�س����ا اجلبيلي التي �سدرت 

يف عام )1934 م( وتوقفت عام )1937 م(.
  وم����ن املطاب����ع الأخ����رى الت����ي تزامن����ت مع 
الت����ي  الوطني����ة  املطبع����ة  ه����ي  الف����رتة  تل����ك 
تاأ�س�ست يف ع����ام )1914 م( ل�ساحبها )توما 
فرن�سي�ض( وكان موقعها قرب �ساعة �سورين 
بالع�س����ار وكانت تطبع فيها جمل����ة القت�ساد 
وزراعي����ة  اقت�سادي����ة  علمي����ة  جمل����ة  وه����ي 
وباللغت����ني العربي����ة والنكليزية �سدرت يف 
ع����ام )1928( ومطبع����ة النا�����ض الت����ي كانت 
تطبع فيها جريدة النا�ض ل�ساحبها ومن�سئها 
الأ�ستاذ عبد القادر ال�سياب حيث �سدرت يف 
ع����ام )1935 م( وتوقف����ت ع����ن ال�س����دور عام 
)1948 م( وجري����دة الأ�ست����اذ عب����د ال����رزاق 
م(   1940( ع����ام  يف  �س����درت  النا�س����ري 
وتوقف����ت عن ال�س����دور يف نف�ض الع����ام، كما 
طبع����ت جريدة )الأقدام( بع����د ان كانت تطبع 

يف جريدة الثغر.
)4( المطبعة االأميرية : 

  ه����ي اأحدى املطابع امل�سادرة التي �سادرتها 
القوات الربيطانية يف عام 1914 عند احتالل 
الب�س����رة، وكان����ت تطب����ع يف ه����ذه املطبع����ة 
جريدة )اأوق����ات الب�س����رة( وكان موقعها يف 
حملة ال�سيم����ر وفيما بعد انتقلت اىل الع�سار 

فاأ�سبحت تعرف مبنطقة التامي�ض.
)5( مطبعة التايم�ص: 

  تاأ�س�س����ت مطبعة التامي�����ض يف الب�سرة يف 
عام 1921 م ويرج����ع �سبب ت�سميتها لوجود 
الحتالل الربيطاين للب�سرة يف 22 ت�سرين 
الثاين م����ن عام 1914 حيث �س����ادر النكليز 
اأرب����ع مطاب����ع يف الب�س����رة واخ����ذوا بطب����ع 
ن�س����رة يومية باللغتني العربي����ة والنكليزية 
يف املطبع����ة الأمريية واأ�سبحت هذه الن�سرة 
فيما بعد تعرف بجريدة )الأوقات الب�سرية( 
)basrah times( و�س����درت يف اأوائ����ل 
العربي����ة  ه����ي  لغ����ات  باأرب����ع   1915 ع����ام 
والنكليزية والفار�سية والرتكية وا�ستمرت 
بال�س����دور ملدة )5( �سن����وات خم�ض �سنوات، 
حيث بعدها �سدرت جري����دة )مابني النهرين 
يف ماي�����ض ع����ام )1912 م( وا�ستب����دل ا�سمها 
فيم����ا بع����د اىل جري����دة )الأوق����ات العراقية( 
)iraq times( ونقل����ت ملكيته����ا واأدارتها 
م����ن الب�س����رة اىل بغ����داد لتحل حم����ل جريدة 
)الأوق����ات البغدادي����ة( الت����ي مت اإيقافه����ا م����ن 
قب����ل احلكومة العراقية اآن����ذاك، وتقع مطبعة 
التامي�����ض يف منطق����ة )بريه����ة( يف الع�س����ار 
وكان مديره����ا امل�س����وؤول الأ�ست����اذ )الن �سكر 
لل( الباك�ست����اين اجلن�سية ومن مطبوعاتها 
)جري����دة ال�سب����اب الب�سري����ة( الت����ي �سدرت 
يف 3 اأيل����ول ع����ام 1971 وكان����ت ت�س����در عن 
مديري����ة رعاي����ة ال�سب����اب يف الب�س����رة وق����د 
توقف����ت ه����ذه اجلري����دة بع����د �س����دور عددها 
الثاين ب�سبب رداءة الطباعة وكانت يف هذه 
املطبع����ة جري����دة الثغ����ر ل�ساحبه����ا ومن�سئها 
الأ�ستاذ حممد عطية املحامي وقد �سدرت يف 
ع����ام )1933 م( اأبان احلك����م امللكي وتوقفت 
ع����ن ال�س����دور يف 19 اأيلول ع����ام )1933 م( 
كما طبع����ت اأي�سا )جريدة الأنب����اء( وجريدة 

)الوح����دة( بع����د ان كانت الأخ����رية تطبع يف 
مطبعة جريدة )اخلرب( وجريدة الد�ستور.

  ام����ا اأهم املطابع الت����ي تاأ�س�ست يف الب�سرة 
مطبع����ة  فه����ي   )1977  �  1980( ع����ام  م����ن 
التامي�����ض ومطبع����ة ح����داد ومطبع����ة الأديب 
وغريه����ا م����ن املطابع الت����ي كان����ت تعمل يف 
تل����ك الفرتة باأل����واح الق�سدي����ر ويرتب عليها 
احل����روف املعدنية و قد اقتنت بع�ض املطابع 
مكائن طباع����ة حديثة من )ن����وع الالينوتيب 
وهاملليدل����ربج( الأملانية هذه املطابع ا�سهمت 
يف تفعيل دور احلركة الطباعية وم�ستلزمات 
ال�سحاف����ة والن�س����ر يف الب�س����رة م����ن ف����رتة 
الع�سرين����ات واىل يومن����ا ه����ذا بو�سائ����ل... 

تقنية حديثة ومن هذه املطابع:
مطبعة االأمة :

 تاأ�س�ست يف عام )1920م( ل�ساحبها يو�سف 
هرم����ز وكان موقعه����ا يف الع�س����ار / �س����وق 
ال�سيادل����ة/ ق����رب �سيدلي����ة الع����راق، وكانت 

تطبع فيها جريدة 
)�سوت ال�سعب( وقد نقلت املطبعة واجلريدة 

اىل بغداد عام )1935م(
مطبعة العمل:

)1920م(  ع����ام  املطبع����ة  ه����ذه  تاأ�س�س����ت   
ل�ساحبه����ا يو�س����ف هرم����ز كوك����ي وتق����ع يف 
الع�س����ار وقد تغري ا�سم هذه املطبعة فيما بعد 
يف عام )1940م( واأ�سبحت تعرف باملطبعة 
ال�سرقي����ة ل�ساحبه����ا بول�ض كوك����ي وانتقلت 
من الع�سار اىل منطق����ة باب الزبري بالب�سرة 
حيث اهتمت هذه املطبعة بطباعة الإجنيل و 

الأمور التجارية.

مطبعة �صط العرب:
ع����ام  اىل  املطبع����ة  ه����ذه  تاأ�سي�����ض  يرج����ع   
)1949م( يف الب�سرة/حمل����ة امل�سراق وكان 
ال����رزاق عي�س����ى و  عب����د  ال�ست����اذ  �ساحبه����ا 
ا�ستم����رت بالعمل حتى عام )1968م( ولكنها 
بيعت عدة م����رات وتوقفت عن العمل يف 21 
ني�س����ان عام)1977م(، ثم اأ�س�ست مرة اأخرى 
ل�ساحبها ال�سي����د عبد عبود جواد الكائنة يف 
�س����ارع الكوي����ت بالع�س����ار وهي تق����وم بطبع 
الأعم����ال التجاري����ة ولي�ض له����ا اأمكانية تذكر 

بطبع ال�سحف واملجالت.
مطبعة الخبر للعبايجي :

 تاأ�س�س����ت ع����ام )1950م( ل�ساحبه����ا ال�ستاذ 
املرح����وم كام����ل اإبراهي����م العبايج����ي وكانت 
تع����رف بهذا ال�سم حتى ع����ام )1970م( ويف 
ع����ام )1970م( �سمي����ت مبطبع����ة العبايج����ي 
وكان موقعه����ا يف منطق����ة العزيزي����ة/ ق����رب 
مديري����ة الرتبي����ة ال�سابق����ة/ خل����ف املجم����ع 
م����ن  �ساحبه����ا  وكان  املرك����زي،  الت�سويق����ي 
ال�سحفي����ني الأوائل يف الب�س����رة وقد ح�سل 
ع����ام  ال�سحفي����ني يف  نقاب����ة  عل����ى ع�سوي����ة 

)1944م(.
  وهذه املطبعة كان����ت تهتم بطباعة ال�سحف 
مث����ل )جريدة اخل����رب التي ي�سدره����ا ال�ستاذ 
كام����ل العبايجي وجري����دة املرف����اأ التي كانت 
يف  واأ�سه����م  الب�س����رة  جامع����ة  ت�سدره����ا 
حتريره����ا نخب����ة طيب����ة م����ن اأدب����اء الب�س����رة 
الأفا�سل، وجري����دة احلياة وجريدة الوحدة 
وجري����دة الثغ����ر الت����ي ا�سه����م يف حتريره����ا 
ال�ست����اذ ال�ساع����ر عبد ال����رزاق ح�س����ني وهو 

م����ن الأدب����اء الأوائ����ل الذي����ن اأ�س�س����وا احتاد 
ع����ام )1958م( ومنه����م  الب�س����رة يف  اأدب����اء 
الأ�ست����اذ املبدع حممود عب����د الوهاب وحممد 
خ�سري وقا�س����م البدر وحمم����د را�سي جعفر 
وعب����د الكرمي را�سي جعفر والأ�ستاذ يو�سف 
يعق����وب وح�س����ني عب����د اللطيف وع����دد كبري 
غريه����م وجريدة املحارب وجري����دة الب�سرة 
وجري����دة �س����وت الكلي����ة وجري����دة اخللي����ج 
الثغ����ر  وجري����دة  الن����ور  وجري����دة  العرب����ي 

وملحق جريدة املحارب.
  كم����ا قام����ت تلك املطبعة بطب����ع جمموعة من 
الكت����ب ودواوين ال�سعر جلمه����رة من الأدباء 
والكت����اب الب�سري����ني �س����واء كان م����ن الرواد 
م����ن  بالإ�ساف����ة اىل جمموع����ة  املحدث����ني  اأو 
الق�سا�سني الأوائل والن�سرات و طبع الأدلة 
كدلي����ل املكات����ب العامة يف الب�س����رة والدليل 
ومن�س����ورات  البح����ري  والدلي����ل  التج����اري 

�سركة النفط الوطنية.
المطبعة العربية:

تاأ�س�ست يف ع����ام )1950م( ك�سركة م�ساهمة 
الب�س����رة  يف  الن�س����ر  دور  م����ن  دارا  لتك����ون 
اأوائ����ل  م����ن  ه����م  املطبع����ة  ه����ذه  وموؤ�س�س����و 
موؤ�س�سي حزب ال�ستقالل يف الب�سرة ونذكر 
منه����م : الأ�ستاذ املرحوم عب����د القادر ال�سياب 
�ساحب جري����دة النا�ض والأ�ستاذ حممد اأمني 
الرحم����اين، وقد مت ن�س����ب املطبعة يف بادئ 
الأم����ر يف مق����ر احل����زب مقاب����ل ج�س����ر �سارع 
ال�سيادل����ة ج�سر �ساع����ة �سورين ق����رب بناية 
البن����ك العثماين �سابق����ا، و�ساهم يف تاأ�سي�ض 
ه����ذه املطبعة كل من : )الأ�ستاذ قا�سم ال�سقر، 
وفائق ال�سامرائي، واإبراهيم �سوكت( وكانت 
تطبع فيها جريدة النا�ض وجريدة اآخر �ساعة 
وجري����دة اخل����رب يف بداي����ة �سدوره����ا وق����د 

عطلت املطبعة يف عام 1953م.
مطبعة الب�صرة:

تاأ�س�س����ت مطبعة الب�س����رة يف عام )1952م( 
ل�ساحبه����ا ال�سيد احمد رءوف طه ال�سيخلي، 
وتقع املطبعة حاليا يف حمله التح�سينية يف 
ال�سارع العام/ قرب بناية دار املحاكم املدنية 
القدمي����ة يف الب�سرة، وق����د ادت هذه املطبعة 
دوره����ا يف طبع العديد من الكت����ب والأعمال 
ا�ست����وردت   )1960( ع����ام  ويف  التجاري����ة، 
هذه املطبع����ة ماكنة طباعي����ة حديثة من نوع 
)هامللي����د ل����ربج( الأملاني����ة ال�سن����ع، وكان����ت 
يف بداي����ة تاأ�سي�سها تعتمد عل����ى مكائن تدار 
باليد وق����د �ساهمت بطباعة العديد من الكتب 

الأدبية والتجارية واملعمارية ومنها :

  كتاب � مراحل احلياة يف الفرتة املظلمة وما 
بعدها مبجلدين، واملعج����م اجلغرايف ملدينة 
بغ����داد القدمي����ة، وتاري����خ الب�س����رة القدمية 
و�سواحيه����ا، وكت����اب يف امليزاني����ة العام����ة، 
ودي����وان عمارة بن عقيل كم����ا �ساهمت بطبع 
جري����دة الفرو�سي����ة ومطبع����ة الب�س����رة ه����ي 
من املطاب����ع العاملة يف الب�س����رة حلد اأيامنا 

هذه...
مطبعة حداد :

يف  املوج���ودة  املطاب���ع  اأن�س���ط  م���ن  وه���ي   
الب�سرة تاأ�س�ست يف عام )1952م( ل�ساحبها 
الأ�ست���اذ يو�س���ف يعق���وب حداد ال���ذي يعترب 
من ال�سحفي���ني الأوائل يف الب�سرة وهو من 
موؤ�س�س���ي احت���اد الأدباء وله ع���دة موؤلفات.. 
الأم���ر ال���ذي �ساع���د عل���ى ازدهاره���ا، وه���ذه 
املطبعة كانت من اح���دث املطابع يف الب�سرة 
يف تلك الفرتة مل���ا امتازت به دون �سواها من 
املطابع الأخ���رى با�ستخ���دام و�سائل طباعية 
حديث���ة، على انه���ا كان���ت يف مراحلها الأوىل 

تعتمد على املطابع اليدوية.
يعق���وب  يو�س���ف  الأ�ست���اذ  ا�ست���ورد  وق���د    
ح���داد بع�ض الأجه���زة احلديثة ع���ام )1958 
تل���ك  متتل���ك  الب�س���رة  يف  مطبع���ة  كاأول  م( 
التقني���ات احلديث���ة يف تل���ك الف���رتة من نوع 
)الالينوتايب( وتع���د مطبعة حداد من احدث 
املطاب���ع يف الب�سرة منذ بداي���ة اخلم�سينات 
واىل ال�ستين���ات واىل اأواخ���ر الت�سعين���ات، 
ومن���ذ دخول تلك الآل���ة لأول مرة يف الب�سرة 
ازدهرت حركة الطباع���ة والن�سر يف الب�سرة 
وخا�س���ة دور مطبع���ة ح���داد يف تل���ك الفرتة 
و�ساهم���ت بطبع العديد م���ن املوؤلفات الأدبية 
الأدب���اء  م���ن  للعدي���د  والق�س���ة  ال�سع���ر  يف 
الب�سري���ني ومنه���ا.  طبع جمموع���ة ق�س�سية 
للكات���ب وال�سحفي لالأ�ست���اذ يو�سف يعقوب 
حداد بعنوان )الندبة الزرقاء( وطبع نتاجات 
اأ�ساتذة جامعة الب�سرة ومطبوعات اجلامعة 
ا�سافة اىل طبع جريدة )�سوت الب�سرة( التي 
كان يراأ�ض حتريرها الأ�ستاذ غالب الداوودي 
التي كانت ت�سدر عن كلي���ة التجارة امل�سائية 
يف جامع���ة الب�س���رة، وطبع���ت جملة)الق���وة 
البحري ة( وجملة )نادي اجلنوب الريا�سي( 
وجمل���ة  النه���ار  وجري���دة  املرف���اأ  وجري���دة 
)الربي���د( وجمل���ة )املنه���ل(، اإل ان ن�ساطه���ا 
اليوم اقت�سر على طبع الأمور التجارية ومن 
العاملني القدماء فيه���ا املرحوم حممد يا�سني 
العوا�س���ري وعب���د الل���ه ر�سيد وهما م���ن اأقدم 
العاملني يف مهنة الطباعة، وكانت بداية عمل 
املرح���وم حممد يا�س���ني العوا�سري يف مطبعة 
التامي�ض ع���ام)1939 م( واأما عبد الله ر�سيد 
فكان���ت بداي���ات عمل���ه يف مطبع���ة ال�سكك يف 

بغداد عام 1947م.
مطبعة االأديب:

 تاأ�س�س���ت يف ع���ام )1954 م( يف الب�س���رة/ 
حملة ال�سيف ثم انتقلت اىل الع�سار/ بالقرب 
من غرفة التجارة القدمي���ة/ اأما �ساحب هذه 
املطبع���ة فه���و الأ�ست���اذ احمد جا�س���م دهراب 
وه���ي من املطاب���ع احلديث���ة يف الب�سرة وقد 
تط���ورت مكائنه���ا عل���ى م���دى ثالث���ني عام���ا 
وحتتوي على و�سائل الطباعة احلديثة ومن 
املطبوع���ات الت���ي مت طبعها يف ه���ذه املطبعة 
لالأدباء والكت���اب الب�سريني منذ اخلم�سينات 

واىل عام )1962 م( 
مطبعة المنار :

اخلا�س���ة  وه���ي  م(  ع���ام)1955  تاأ�س�س���ت   
رئي����ض  كان  الت���ي  املن���ار  جري���دة  باإ�س���دار 
حتريره���ا ال�سيد عب���د العزيز ب���ركات، وهذه 
كم���ا  )1953م(  ع���ام  يف  �س���درت  اجلري���دة 
طبع���ت ه���ذه املطبع���ة )جري���دة اجلماه���ري( 
للمحامي بدر حممد املطري يف عام )1963م(

وقد توقفت عن العمل.
عن كتاب )تراث الب�صرة( ج1

باحث تراثي

متى دخلت اول مطبعة  في البصرة ؟

   كان ظه��ور األخت��ام االس��طوانية قب��ل 

خمسة آالف سنة يعّد أوىل البدايات من فن  

الطباعة للنسخ باستخدام الحروف املعدنية 

املتفرق��ة، أم��ا الفن املطبع��ي  واملنهجي 

يف الع��راق فكان مع بداي��ة النصف األول 

من القرن التاس��ع عرش  املي��الدي، ان أول 

مطبع��ة حجرية عرفها الع��راق هي مطبعة 

دار الس��الم  الت��ي كان موقعه��ا يف مدينة 

الكاظمية وبها طبع كتاب )دومة الزوراء يف 

تاريخ وقائع الزوراء( ملؤلفة الش��يخ رسول 

أفن��دي الكركويل... وقد ق��ام بطبعة مريزا 

محم��د باق��ر التفلييس ع��ام )1821 م( وان 

تاريخ الطباعة يف الع��راق يرجع اىل أقدم 

م��ن ه��ذا التاريخ وذل��ك لوجود دراس��ات 

أولية ت��دل عىل وجود مطبع��ة حجرية يف 

بغداد ع��ام )1816 م( وكانت تطبع صحيفة 

)جورن��ال العراق( التي أسس��ها داود باش��ا 

الكرجي وزير بغداد.

مطبعة الواليةطالب النقيب



ان�س���غل اطفال عام 1960 بربناجمهم اجلديد 
)قرة قوز( وب�سخ�سياته التي جاءت من �سلب 
حياته���م اليومية وبق�س�س���ه ال�سيقة واملمتعة 
خا�سة وهم يفتق���دون اىل النوادي الرتفيهية 
والجتماعي���ة اخلا�سة بهم، وكانوا ينتظرون 
اطالله �سديقهم ابو زرزور�سباح يوم اجلمعة 
مع تلك اللعبة التي ترتدي املالب�ض الفلكلورية 
والت���ي حتمل ا�س���م )اب���و زرزور( وزوجته ام 
زوزور املراة العراقية املغلوب على امرها، اما 
كنو البن الوحيد للعائلة فقد اختزل �سخ�سية 
كل اطف���ال الع���راق احللوين..واب���و �س���نيور 
�س���ديق العائلة الذي ج�سد �سخ�س���يته الفنان 
طارق الربيعي حيث رافق الفنان انور حريان 
)1935-2000(  وكان للفن���ان ان���ور ح���ريان 
موهب���ة �س���وتية ف���كان ي�س���تطيع ان يتح���دث 
بعدة نربات فتارة يتحدث بنربة طفل واخرى 
بنربة رجل ريفي وهو �سخ�س���ية  ابو�س���نيور 
وكان���ت معه���م الفنانة اله���ام وهي �س���ابة ذات 
�س���وت جميل، ول يعرف ن�س���اط هذه الفنانة 

بعد توقف برنامج )قرةقوز(. 

كان ع���ام 1960 ولدة برنامج )قرة قوز( وهو 
م���ن م�س���رح الدم���ى والذي ي�س���مى يف م�س���ر 
)م�س���رح العراي�ض( كونه يعتمد على �س���ناعة 
الدم���ى املعمول���ة م���ن القما�ض وكان �س���احب 
ذلك الربنامج الفنان انور حريان وهذا ا�س���مه 
الفن���ي اما ا�س���مه احلقيقي فهو ن���وري موزان 
وق���د اختباأ خل���ف هذا ال�س���م امل�س���تعار هربا 
م���ن غ�س���ب وال���ده ال���ذي كان �سدي���دا وتويف 
وال���ده وهو ل يعل���م با�ستغال ابن���ه نوري يف 
التلفزي���ون، ا�ستغل ن���وري م���وزان يف بداية 
حيات���ه يف �سركة الغزل والن�سيج )فتاح با�سا( 
وعرب م�ساركته يف برنامج )ركن الهواة( الذي 
كان يق���دم يف تل���ك الفرتة يف تلفزي���ون بغداد 
وطبع���ا كان بالل���ون البي����ض وال�س���ود ق���دم 
مقرتح���ه لتقدمي واع���داد برنام���ج يحمل ا�سم 
)قرةق���وز( لدارة ق�س���م برام���ج الطفال فتمت 
املوافق���ة علي���ه على الف���ور لفتق���ار الق�سم اىل 
برنام���ج خا�ض مب�سرح الدم���ى، و�سكل الفنان 
طارق الربيعي وانور حريان ثنائيا ناجحا مع  
وعمال معا مل���دة اكرث من خم�سةوع�سرين عاما 

)من 1960لغاية 1988(.
حمم���د نوري م���وزان ابن الفن���ان الراحل انور 
ح���ريان  حت���دث الينا ع���ن انطباعات���ه لربنامج 
قرةق���وز حيث ق���ال : كن���ت ارغ���ب يف م�ساهدة 
بع����ض احللقات اخلا�سة بحكاي���ة ب�ساط الريح 
لنه���ا كانت منوعة ت�ستعر�ض حياة بع�ض املدن 
كم���ا اتذكربع�ض حلق���ات الربنام���ج منها رحلة 
املعرف���ة وارقام وحكاي���ات خا�س���ة واغلب تلك 
احللقات كانت هادفة وت�سد الطفال اىل ال�سا�سة 
ال�سغ���رية، وكنت وان���ا �سغريا افخ���ر بوالدي 
الفن���ان خا�س���ة ام���ام ا�سدقائ���ي ال�سغاروكنت 
انتظ���ر وق���ت عر�ض الربنام���ج ل�ساه���د ب�ساط 
الريح، كما كانت عالقتنا جميعا حميمة معه فقد 
كان نع���م الب  وكان ي�سطحب اخواتي ال�سغار 
اىل التلفزي���ون معه وي�ساركن يف بع�ض برامج 
الطفال وخا�سة برنامج امل�سابقات، ويف فرتة 
ال�ستينات  وال�سبعينات كان والدي كثري ال�سفر 
اىل القاه���رة كما كانت له �سداق���ات مع فنانيني 
كب���ار منهم م���اري مني���ب وف���وؤاد املهند����ض اما 

الفنان القدير �سكوكو فكان �سديقه احلميم. 

ويوؤك���د حممد ن���وري ان ار�سيف والده كان يف 
تلفزي���ون بغ���داد ول زال ل يعرف عنه اي �سيء 
وكل م���ا كان يف بيتهم م���ن �سور خا�سة بوالده 
ا�ستعاره���ا البع����ض ممن كتب���وا عن���ه لكنهم مل 
يرجعوه���ا، ويتح���دث حمم���د عن حلق���ة خا�سة 
بالربنامج ا�سمه���ا )�سفينة احلكايات( تدور يف 
�سفين���ة متر مب���دن عدة وتتحدث ع���ن مغامرات 
داخ���ل تلك ال�سفينة ب���ني القبطان والعاملني يف 
ال�سفينة وكان ي�سارك يف ذلك الربنامج ممثلون 
عراقيون امثال �سام���ي قفطان  كما �سارك معهم 
�سوري���ون  وممثل���ون  حبو����ض  ولي���د  الفن���ان 

با�سواتهم فقط.
وي�س���ري حممد اىل ان وال���ده كان ي�سنع الدمى 
بي���ده ومن مادة القما����ض وكان يكتب �سيناريو 
الربنامج مب�ساع���دة زميله طارق الربيعي، وقد 
كرم وال���دي من قب���ل نقابة الفنان���ني العراقيني 
كاح���د الفنانني الرواد �سن���ة 2000م وقد �سارك 
يف ن���دوات ومعار����ض فني���ة يف اغل���ب ال���دول 
العربي���ة وكان يع���اين رحم���ه الل���ه م���ن مر����ض 

ال�سكر الذي ا�ستد عليه وادى اىل وفاته. 
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