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ع����ب����اس غ�������الم ن�����وري

وكع���ادة اجلواه���ري يف االندفاع املعه���ود و�سرعة اتخاذ 
الق���رار جن���دُه يب���دي تاأيي���دًا لالنقالبي���ن عل���ى الرغم من 
كون���ه اليرتبط ال من بعيد اأو قري���ب جلماعاتهم، وال�سيما 
جماع���ة االأه���ايل التي خطط���ت لالنقالب، وكان���ت قاعدته 
اجلماهريي���ة اإن �سح التعبري، او اإحدى اأهم اأركان النظام 
اجلديد، مدفوع���ًا”اأي اجلواهري”لي�س باملوجة الوطنية 
وحدها بل ب�سحن���ة اإ�سافية من االنفع���االت والت�سورات 
الت���ي تتج���اوز حجم االنق���الب اىل ث���ورة وطني���ة واكرث 
م���ن ذل���ك اىل ث���ورة ا�سرتاكي���ة وال�سيم���ا اأن اجلواه���ري 
كان ناقم���ًا عل���ى حك���م يا�س���ن الها�سمي ملا لقي���ه من جراء 
�سيا�س���ة حكومته وهو يف �سلك التعلي���م كما ذكرنا، ف�ساًل 
ع���ن رغبته بالف���وز بكر�سي النيابة كما ُوع���َد اإال اأن عقبات 
وقفت بوجهِه حال���ت دون ذلك. وكان اجلواهري يرى يف 
رجال االنق���الب اأ�سخا�سًا مناوئ���ن لال�ستعمار واأعوانهم 
وه���م كذلك ي�ساطرونه يف االجتاه���ات واالآراء، لذلك تقدم 
اجلواه���ري بطل���ٍب اىل وزارة الداخلي���ة للح�س���ول عل���ى 

امتياز الإ�سدار جري�دة مع اأحد اأ�سدقائه 

وه���و االأ�ست���اذ االأديب”م�سطف���ى علي”وكان���ت اجلريدة 
با�سم”االنق���الب"، وفع���اًل ح�س���ال عل���ى امتي���از اجلريدة 
و�س���در عدده���ا االأول يف 25 ت�سرين الث���اين عام 1936، 
وكانت االأعداد االأوىل للجريدة تف�سح عن تاأييد لالنقالب 
ومتجه���ة كل االجتاه له وناطقة بل�س���ان �ساحب االنقالب 
احلقيق���ي. ويق���ول عب���د الك���رمي الدجيلي”ح���ن ح���دث 
االنق���الب اندفع اجلواهري بكل ق���واه مل�ساندته و�سرعان 
م���ا اأ�سدر جريدته تلك وكان املفرو����س اأن يفوز بع�سوية 
املجل�س النيابي خا�سة ورئي����س الوزراء حكمت �سليمان 
وجعف���ر اأبو التمن وزير املالية عل���ى �سلة وثيقة به اإال اأن 
�سال���ح جرب، وزير العدلية، وقف ندًا حال دون دخوله اىل 

الربملان اجلديد.
مل يلم����س اجلواه���ري اأي تغي���ري يف احلكوم���ة اجلديدة، 
رغ���م م�ساعيه مع االآخري���ن يف الدعوة لالإ�سالح وت�سمن 
اجل�س���د ال�سيا�سي بعنا�سر جيدة وجادة، وبداأت اخل�سية 
واحلذر تنتاب���ه من ف�سل جميع امل�ساعي الرامية لالإ�سالح 
اأواًل وف�س���ل طموح���ِه يف الف���وز بكر�س���ي النياب���ة ثاني���ًا، 

وب���داأ عنده���ا يك�سف عن خ�سيت���ِه هذِه وال�سيم���ا يف مقال 
اأ�سماه”ماذا بعد خم�سة اأ�سهر”موؤكدًا اأن التغيري طراأ على 
البل���د ومل حترك ال�سيا�سة االنقالبي���ة �ساكنًا جتاه ال�سعب 
ومواقف احلياة لديهم، ورثته عن الوزارة ال�سابقة ليذهب 
للقول”لك���ن احلقيقة مّرة ولكنها على كل حال حقيقة اآمال 
املخل�س���ن املتعلقن بهذِه ال���وزارة، واإن ما كان ينتظر اأن 
يت���م على ي���د االنقالب اأ�سح���ى وكاأنه �سحاب���ة �سوداء من 
الت�س���اوؤم واأن من كان يظن اأن االإ�سالح الفعلي الذي ينال 
م���ن �سمي���م االأو�س���اع االجتماعية ليحقنه���ا ومي�س حياة 
الف���رد العراق���ي يف كل نواحي���ه الفا�س���دة، ظ���ل حمل �سك 

وخوف من بقاء كل �سيء قبل االنقالب".
عل���ى الرغم مما تقدم، مل تكن عالق���ة اجلواهري مع رجال 
االنق���الب ودي���ة، ف�سرعان م���ا اأخذ يوجه نق���ده الالذع لهم 
متهم���ًا اإياهم بتخليهم ع���ن الوعود، و�س���ادف اأن ح�سلت 
ق�سي���ة جعلت ال�سرخ وا�سعًا بن اجلواهري واالنقالبين 
وخال�سته���ا اأن  حرك���ة احتجاج حدثت بن اأف���راد الطبقة 
الفق���رية من اأبناء الطائف���ة اليهودية يف بغداد �سد ارتفاع 
اأ�سع���ار اللحوم التي ي�سرتونها م���ن اجلزارين اليهود اىل 
درج���ة اأن املحتجن هددوا ب�سراء اللح���وم من اجلزارين 
امل�سلم���ن فم���ا كاَن م���ن اجلواه���ري اال اأن ي�سانده���م يف 
ه���ذه الق�سي���ة، التي �سمي���ت فيم���ا بع���د بق�سية”الكا�سري 
والطاريف”طالب فقراء اليه���ود بتخفي�س اأ�سعاراللحوم 
)الكا�سري( من اجلزارين اليهود وهددوا ب�سراء اللحوم من 
اجلزارين امل�سلمن و�سان���د اجلواهري هوؤالء يف جريدة 
االنق���الب، ف���اأدت اىل اإ�س���راب اليهود عن �س���راء الكا�سري 
فتدخل���ت احلكوم���ة باالأم���ر، وجت���ري االإ�س���ارة اأن باع���ة 
اجلريدة قد نادوا بعناوين اجلريدة يف تلك املقالة خالفت 
تعليم���ات مديرية الدعاي���ة والن�سر الذي اليجي���زُه قانون 
ال�سحاف���ة، فاأدى ذل���ك اىل اإ�سراب اأك���رث اليهود عن �سراء 
حلوم الكا�سري ومن ثم زعزعة موقف”احلاخام”�سا�سون 
خ�س���وري رئي����س الطائف���ة اليهودية يف الع���راق، فذهب 
هذا الرج���ل ليب���ذل كل مابو�سعِه من جه���ود الإيقاف حملة 
اجلواه���ري يف اأم���ر ه���ذه املقاالت الت���ي �سنته���ا جريدته 
وبع���د حماوالت متع���ددة ف�ساًل ع���ن تلويح���ِه للجواهري 
بامل���ال ليكف عن حتري�سِه له���م، اأخذ اجلواهري ي�ساندهم 

ذل���ك اأك���رث م���ن ذي قبل مم���ا اأ�سعف 
امل�سع���ى وحم���ل ف�ساًل عن ذل���ك رئي�س الطائف���ة اىل اإقامة 
الدع���وى يف املحاكم �سد �ساحب جري���دة االنقالب بتهمة 
التحري����س، لتلقى تلك التهمة اآذانًا م�سغية لدى احلكومة 
املذك���ورة وت�س���ادر ع���دد اجلري���دة اخلا����س بالكا�س���ري 
والطاري���ف، وتلقي باجلواهري يف التوقيف بتهمة اإثارة 
ال���راأي الع����ام، ثم اإن رف�س رئي��س املحكم���ة اإطالق �س�راح 
اجلواه���ري بالكفال���ة املعت���ادة يف كل الق�ساي���ا مما يعزز 
الق���ول اإن توقي���ف ال�ساعر ج���اء باإيعاز من ل���دن احلكومة 

نف�سها.
حكم اجلواه���ري بال�سجن مدة �سهر بهذِه التهمة، وعطلت 
جريدته قبل املحاكمة، لكن اجلواهري مل ي�سبط اأع�سابه 
م���ن ق���رار احلاكم فهت���ف يف قاعة املحكم���ة احتجاجًا على 
ق���رار املحكمة �س���دُه عادًا ه���ذِه املحاكمة باأنه���ا غري عادلة 
بحقِه واإنها كانت متحي���زة، فثارت ثائرة احلاكم ف�ساعف 
له احلكم بتهم���ة اإهانة املحكمة اإىل �سهري���ن، اأنق�ست بعد 
ذلك اىل خم�سة واأربعن يومًا بعد اأن ُقدَم ا�ستئنافًا، ق�سى 

معظمها يف امل�ست�سفى العتالل �سحته.

و�سل���ت اأنب���اء حب����س اجلواه���ري اىل خمتل���ف اأطي���اف 
ال�سع���ب من املثقف���ن واملهتمن ب�سع���ر اجلواهري وكذلك 
ال���راأي العام، فقد كر�ست اإحدى جل�س���ات املجل�س النيابي 
يف اجتماع���ه غ���ري االعتي���ادي ل�سن���ة 1937 ع���ن ال�ساعر، 
اإذ تط���رق اأح���د الن���واب �سائ���اًل رئي�س املجل����س عن �سبب 
توقي���ف اجلواه���ري وعدم اإط���الق �سراح���ِه بكفالة طوال 
م���دة التوقي���ف دون توجي���ه تهم���ة حم���ددة ومقنع���ة يف 

الوق���ت نف�سه، واأثار ه���ذا املو�سوع نوع���ًا من اجلدل بن 
الن���واب ورئي�س املجل�س يف داخل قاعة االجتماع، وكذلك 
االأمر م���ع مدير الدعاية اآنذاك ح�سن جمي���ل، الذي اأَكَد اأّن 
املق���ال اخلا�س مبو�سوع الكا�سري غ���ري مثري للراأي العام 
حت���ى ي���وؤدي اىل اغ���الق اجلريدة قب���ل حماكم���ة ال�ساعر 

اجلواهري.
تع���ددت وجهات النظر حول �سبب غل���ق جريدة االنقالب، 
حتام���ل  اىل  اجلري���دة  غل���ق  �سب���ب  يرّج���ح  م���ن  فمنه���م 
االأخ���رية  اجلواه���ري  مق���االت  عل���ى  االنق���الب  حكوم���ة 
ال�سب���اب  اأ�سهر”و”ح�س���ة  خم�س���ة  جملتها”بع���د  وم���ن 
يف عه���د االنقالب”و”قدم���وا اأحلمك���م اأن �سديقك���م م���ن 
االنق���الب  جري���دة  ن�سرته���ا  اأخ���رى  �سدقكم”ومق���االت 
اعتقال���ِه  اىل  اأدى  مم���ا  وباأ�سمائه���م   اأ�سحابه���ا  باأق���الم 
اأي�س���ًا، ويذهب اآخر اىل القول عن اإن���ه املقال املن�سور يف 
اجلري���دة بعنوان”مذك���رات �سجن”الأح���د الكّت���اب وهو 
�سلم���ان ال�سفواين، الذي حتدث عن ثورة الفرات الثانية. 
ويرج���ح اآخ���ر اأن ال�سب���ب يف حب�س���ِه يع���ود اىل ق�سي���ة 

الكا�سري والطاريف وهو خمالف للراأي االأول.
وعلى الرغم مما تقدم ميكن القول اإن هذِه االأ�سباب وجدت 
طريقها لتن���ال من اجلواهري وت���وؤدي اىل توقيفه ب�سبب 
انقالب���ه على رجال االنقالب و�سح���ب تاأييده لهم ووقوفه 
امل�سروع���ة  اىل جان���ب اجلماه���ري ومطالبت���ه بحقوقه���م 
فا�ستغلت؛ احلكومة املوق���ف لكي تنال منُه، ونعود القول 
اإن اجلواه���ري كان ح���ذرًا يف تاأييده لالنق���الب ومرهونًا 
مبا يحققه م���ن مكا�سب على الرغم م���ن اندفاعاته االأوىل، 
وح���ال انف���راد بكر �سدق���ي بال�سلط���ة وا�ستقال���ة الوزراء 
جان���ب  اىل  واأ�سبح���ت  مواقف���ِه  انقلب���ت  االإ�سالحي���ن 

اجلماهري.
مل يعم���د اجلواه���ري اىل اإ�سدار جريدته االنق���الب ثانيًة 
وبع���د اأن �سقطت حكوم���ة االنقالب اأ�س���در جريدة اأخرى 
يف 6 اأيل���ول �سنة 1937 حتمُل اأ�سم���ًا جديدًا وهو”الراأي 
العام”الت���ي ع���رف به���ا اجلواه���ري اأك���رث م���ن غريها من 
ال�سح���ف الت���ي اأ�سدره���ا، اإذ ا�ستم���رت يف ال�سدور حتى 
اوائ���ل ع���ام 1961 على الرغ���م من تعر�سه���ا للتعطيل بن 

االآونة واالأخرى.

عن ر�سالة )حممد مهدي اجلواهري
 ودوره ال�سيا�سي يف العراق حتى عام 1997(

 من يراجع املعاج���م ودوائر املعارف والكتب 
واملوؤلف���ات الت���ي تناولت تواري���خ ال�سحافة 
يف خمتلف اللغ���ات يجد للم�سطلح اأو للكلمة 
الواح���دة اأكرث من معنى وداللة، وتتنوع تلك 
املع���اين وال���دالالت على جملة م���ن الفعاليات 
واالأخت�سا�س���ات، مم���ا ي���دل عل���ى اأن الكلمة 
كم���ا  الزم���ن  يتط���وران مب���رور  وامل�سطل���ح 

يتطور االإن�سان واالأحياء االأخرى.

Press الصحافة
       تع���رف ال�سحاف���ة باأنها �سناعة ال�سحف، 
وال�سح���ف جم���ع �سحيف���ة وه���ي قرطا����س 
مكت���وب، وال�سحافي���ون اولئك الق���وم الذين 
ينت�سب���ون اإليه���ا وي�ستغل���ون فيه���ا. وامل���راد 
تن�س���ر  مطبوع���ة  اأوراق  بال�سح���ف  الي���وم 
االأخب���ار واملع���رف والعل���وم عل���ى اخت���الف 
موا�سيعه���ا ب���ن النا����س يف اوق���ات معين���ة، 
واأول من ا�ستعمل لفظة”ال�سحافة”مبعناها 
احل���ايل كان ال�سي���خ جنيب �سليم���ان احلداد 
)1868–1899( من�سئ”ل�س���ان الع���رب”يف 

االأ�سكندرية
وحفي���د ال�سي���خ نا�سي���ف اليازج���ي، واإلي���ه 
فقل���ده  اختياره���ا،  يف  الف�س���ل  يرج���ع 
يف  ال�سح���ف  وكان���ت  ال�سحافي���ن  �سائ���ر 
اأول عهده���ا ت�سم���ى الوقائ���ع، اأم���ا لفظ���ة اأو 
م�سطلح”ال�سحيفة”ف���اأّول م���ن اأطلقه���ا كان 
الدح���داح )1813- 1889(  ُر�َسْي���د  الكون���ت 
اللبن���اين �ساح���ب جريدة”برجي����س باري�س 
اأك���رث  جم���راه  اجللي�س”وج���رى  واني����س 

ال�سحافين و�سّميت كذلك”غزته”.
  

     الجريدة
 اجلري���دة لغ���ًة: �سعف���ة تق�س���ر م���ن خو�سها، 
وهي يف ا�سطالح عم���ال اخلراج دفرت تكتب 
في���ه مقادي���ر االأرا�س���ي املم�سوح���ة لرتتي���ب 
االأم���وال ال�سلطاني���ة، ومن���ه اأ�ستع���ري املعنى 
لو�سف املطب���وع اليومي اأو االأ�سبوعي الذي 
يحمل االأخبار والتقارير واملو�سوعات التي 
تهمُّ الق���راء، ويكرث ا�ستعماله���ا مرادفة للفظة 
ال�سحيفة واجلريدة مبعنى  القائمة كما جاء 

يف كتاب”ن�سوار املحا�سرة”.
       اإن اأول من اأطلق م�سطلح”اجلريدة”على 
ال�سحيف���ة املكتوبة يف الع�س���ر احلديث كان 
املرح���وم اأحم���د فار����س ال�سدي���اق )1804 – 
1887م( اللبن���اين �ساحب”اجلوائب”الت���ي 
اأ�سدره���ا يف الق�سطنطيني���ة نيف���ًا وع�سري���ن 

�سنة من 1861 – 1883. 
وكلمة”اجلريدة”قدمي���ة العهد، ج���اء ذكرها 
يف معجم”�سف���اء الغليل”للخفاجي امل�سري. 
قال”اجلري���دة ه���ي دف���رت اأرزاق اجلي�س يف 
الدي���وان، وه���و ا�س���م مول���د، وه���ي �سحيفة 

ُجّردت لبع����س االأمور. اأخ���ذت من جريدة 
اخلي���ل وه���ي الت���ي ج���ردت لوج���ه"، قال 
الزخم�س���ري يف �س���رح مقاماته:”والعامة 
تق���ول جلريدة اخلي���ل )جتري���دة(. وقال 
الت���ي  اخلي���ل  االأنباري:اجلري���دة  اب���ن 
اليخالطه���ا راج���ل، وا�س�تقاق���ه من جترد 
اإذا اأنك�سف". واجلريدة من امل�سطلحات 

الوثائ���ق  الت���ي ا�ستخدم���ت قدمي���ًا يف عل���م 
واالأر�سي���ف، واملراد بها ما ي�سّمى يف ع�سرنا 
امللّف���ة  ب�"االأ�سبارة”اأو”املل���ف”اأو  احل���ايل 

امل�ستملة على جمموعة الوثائق الالزمة.

Journal  الجرنال
      واجلرن���ال م���ن امل�سطلح���ات ال�سائع���ة 
كث���ريًا يف و�سائل االإعالم عام���ة وعلى األ�سنة 
امل�سرين خا�س���ة ويجمعونها على )كرانيل، 
لفظ���ة  جرن���ال  وكلم���ة  كرن���ال(.  ومفرده���ا 
فرن�سية جاءت من )جور Jour( مبعنى يوم 
وجرن���ال معناه���ا )يوم���ي( اأي املن�سوب اإىل 

اليوم للداللة على ال�سحيفة اليومية. 
       وق���د اأورد معج���م اأك�سف���ورد االأنكلي���زي 
اإن  منه���ا  جرن���ال.  مع���اين  ع���ن  تف�سي���الت 
الت���ي  الالتيني���ة  م���ن  لفظة”جرنال”تنح���در 
  diurnalis و Journal  جاءت ب�سيغ���ة
يف  اللفظ���ة  تو�سع���ت  وتلفظ”جرنال”ث���م 
اال�ستعم���ال لتتن���اول اأغرا�سًا �ست���ى بح�سب 
طبيعة العمل وذلك منذ عام 1549، فاجلرنال 

تطلق – ح�سب ت�سل�سلها التاأريخي – على 
1633  على وقائع وتف�سيالت ال�سفر.

1647   ت�سجيل 

وقائع جل�سات وحما�سر الربملان.
1671  �سج���الت ال�سف���ن وتدوي���ن حركاته���ا 

واأحوال الطق�س.
واجلرائ���د  ال�سح���ف  عل���ى  اأطلق���ت   1728

اليومية.
امل�س���در  ب�سيغ���ة  الكلم���ة  ج���اءت    1833
مبعن���ى   )Journalism )جرنالي���زم 
ال�سحاف���ة. اأم���ا ال�سحايف ف���كان يطلق عليه 
كلم���ة )جرنالي�س���ت Journalist( منذ عام 

.1665
        لق���د �ساع���ت يف البيئ���ة امل�سري���ة لفظة ال� 
)كرنال( وجتمع )كراني���ل( مبعنى اجلريدة. 
ومن الطريف ذكره، اإن امل�سرين يف اأفالمهم 
عب���ارة  ي�ستعمل���ون  القدمي���ة  ال�سينمائي���ة 
)كورناجل���ي( عل���ى ال�سح���ايف اأو العامل يف 
ال�سحاف���ة كم���ا تطل���ق كلمة )اجلري���دة( على 
قائمة امل�سادر واملراجع عن���د بع�س املوؤلفن 
فيقال”جري���دة  املرتجم���ن  اأو  اأواملحقق���ن 

امل�سادر واملراجع”تدرج يف ذيل موؤلفاتهم.

جرنال العراق :
     هن���اك معلوم���ات غ���ري موؤك���دة تق���ول اإن 
اأول جري���دة )�سحيف���ة( �س���درت يف بغ���داد 
كانت”جرن���ال العراق”اأ�سدره���ا داود با�س���ا 
الكرج���ي ال�سه���ري عندم���ا توىل والي���ة بغداد 
�سنة 1817 ذك���ر ذلك املوؤرخ العراقي االأ�ستاذ 
رزوق عي�س���ى يف جملته”املوؤرخ"، العدد - 2 
)1939( ����س 292 – 293 بقول���ه :”ورد ت 
تلميح���ات واإ�سارات يف رح���الت االأفرجن اإال 
اأن �س���دور اأول �سحيف���ة يف بغ���داد حينم���ا 
توىل من�سب الوالي���ة داود با�سا �سنة 1816 
تع���رف  واإنه���ا    1817 �سن���ة  ال�سحي���ح   –
يف  تطب���ع  العراق”وه���ي  با�سم”جورن���ال  
مطبع���ة حجر.”وقد �سك االأ�ست���اذ عي�سى يف 
اأم���ر املطبع���ة لع���دم اطالعه على اأث���ر مطبوع 
فيه���ا". وتكرر ن�س���ر هذه املعلوم���ات من قبل 
ال�سح���ايف العراقي االأ�ستاذ ها�س���م النعيمي 
يف كتاب���ه )كي���ف �سدرت جريدة ال���زوراء؟(، 
يف ال�سفح���ة 11 – 12 وق���د طب���ع الكت���اب 
ببغ���داد �سن���ة 1969، نقاًل عن مق���ال لالأ�ستاذ 
رزوق عي�س���ى يف جمل���ة )النج���م( املو�سلية 
ل�سن���ة 1934، وذك���ر اإنه���ا تطب���ع بالعربي���ة 

والرتكية.
       وبالرغم من اجلهود املبذولة من قبل عدد 
من موؤرخي ال�سحافة العراقية ويف مقدمتهم 
املرح���وم االأ�ستاذ يعقوب �سركي�س، فلم يوفق 
اأح���د على مدى عقود من العث���ور على ن�سخة 

من )جورنال العراق(.

المجّل�����ة : في اللغة 
واالصطالح 

فيه���ا  الت���ي  معناها”ال�سحيف���ة   : املجل����ة 
احلكمة”والكلم���ة قدمي���ة العهد، ق���ال النابغة 

الذبياين :                                   
جملًُّته�����م ذات االل����ه  ودينه�������م     ق���ومٌي فم���ا 

يرجون غري العواقب

ويعرفه���ا اجلرجاين بال�سحيف���ة التي يكون 
فيه���ا احِلكم، اأو كانوا يكتب���ون فيها احِلكمة. 
ومنه اأخ���ذوا ا�سم )جمل���ة االأح���كام العدلية( 
الت���ي و�سعته���ا جلنة م���ن اأهل الفق���ه ورجال 
ث���م  العثماني���ة،  الدول���ة  زم���ن  يف  القان���ون 
ترجم���ت اإىل اللغة العربي���ة ون�سرتها مطبعة 
اجلوائ���ب يف االإ�ستان���ة 1306 ه���� )وكذل���ك 
ُدّر�س���ت جمل���ة االأح���كام العدلي���ة يف الب���الد 
التابع���ة لل�سلطنة العثماني���ة ك�سوريا ولبنان 
وفل�سطن، و�سرحها االأ�ستاذ �سليم باز، وقام 
فهمي احل�سين���ي برتجمة �س���رح املجلة لعلي 
حي���در بعن���وان )درر احل���كام يف �سرح جملة 
االأح���كام(، وقد ترجم���ت اإىل اللغة االإنكليزية 
وكان���ت تدر����س يف فل�سط���ن اأي���ام االأحتالل 
االإنكلي���زي، وكان���ت املجل���ة تدر����س يف كلية 

احلقوق العراقية.
      اأم���ا م���ن الناحي���ة التاأريخية، ف���اإن اليهود 
كان���وا يكتبون الت���وراة وبقية اأ�سف���ار العهد 
القدمي على جلود مدبوغة اأو على الرق – اأي 
الطومار – وكانت اجللود تربط مع بع�سها، 
فيح�سل يف ذلك نوع من الطومار يبلغ طوله 
اأحيان���ًا نحو)20( اأو اأكرث م���ن االأمتار، وكان 
ه���ذا الطومار ُيلَّف عل���ى ع�سا، وحن القراءة 
عل���ى  الواح���دة  بي���ده  يقب����س  الق���ارئ  كان 
الدرج وين�سره تدريجي���ًا ويف اأثناء  القراءة 
كان يل���ف اجل���زء امللت���و من اجله���ة االأخرى،  
وله���ذا ال�س���كل دع���ي امللف���وف با�سم”جمل���ة 
Megilleh”باللغ���ة العربي���ة، اأي ملفوف 

ومدرج اأو درج.
وت�سم���ى املجل���ة باللغ���ة الفرن�سي���ة )ريف���و( 
وباالإنكليزي���ة )ريفي���و( Revue كما يطلق 
على املجل���ة باللغات االأجنبي���ة باالأ�سافة اإىل 
  Journal Revue  لفظان هم��ا )جرن���ال 
واملكازي���ن   Magazine ومكازي������������ن 
عربي���ة االأ�س���ل ج���اءت م���ن كلم���ة )خم���زن( 
اأو )خم���ازن( كم���ا ت�س���ري اإىل ذل���ك املعاج���م 
الأن  بذل���ك  �سمي���ت  االإنكليزي���ة واالأمريكي���ة، 
املخزن ومنه اللفظة الفار�سية )املغازة( ي�سم 

اأ�سياء متنوعة. 

Gazetta الغزت��ه
      وردت الكلم���ة الأّول م���رة يف الع���راق يف 
العدد االأول م���ن جريدة”زوراء”عام 1869، 
ومب���رور الزم���ن تع���دد ذك���ر اال�س���م ب�سي���غ 
ع���دة منه���ا: القزت���ه، الغزت���ه، الق�سط���ه. اأم���ا 
يف اللغ���ات االأجنبي���ة فجاءت بهيئ���ة )كازيت 
و  والفرن�سي���ة،  باالإنكليزي���ة   )Gazette
وع���ن  باالإيطالي���ة،   )Gazetta )كازيت���ا 
العثماني���ون ف�سموه���ا  ا�ستعاره���ا  االأخ���رية 

)َقَزَته( مبعنى ال�سحيفة اأو اجلريدة.
       اأم���ا اأ�س���ل الكلم���ة فه���و )كازيت���ا( الت���ي 
اأ�ستعمل���ت الأول م���رة يف اإيطالي���ا وذل���ك عام 
1605م. وال� )كازيتا( نقد من النقود رخي�سة 
كان���ت متداولة يف مدين���ة البندقية حتى عام 
1682، وق���د �سدرت يف ه���ذه املدينة جريدة 

با�سم )كازيتا(. 

من أوراق الراحل سالم اآللوسي

بداي��ات اس��تخدام عب��ارات صحيفة 
وجريدة وجرنال ومجلة 

عندما ُسجن الجواهري بسبب فقراء 
اليهود

لقد كان انقالب بكر صدقي العس��كري 

حدثًا بارزًا يف الس��احة العراقية، أعقبُه 

تش��كيل جمعية إصالحي��ة من نخبة من 

املثقفني والس��يام من جامعة األهايل، 

فضاًل عن رئيس الوزراء باس��م”جمعية 

الجواه��ري  الش��عبي”وكان  اإلص��الح 

جه��ودِه  ويس��تثمر  معه��م  يتعاط��ف 

الفكري��ة والصحفي��ة لخدمة أغراضهم 

بعد أن فسحت الس��لطات الربيطانية، 

ولو بشكل غري مبارش املجال أمام هذه 

الفئات اليس��ارية بعد تفاق��م املبادئ 

النازي��ة وغريها من األف��كار التي كانت 

تعادي بريطانيا.
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ع��ب��د ال�������رزاق ال��ح��س��ن��ي

كانت احلكومة الربيطانية قد اأفرغت انتدابها على العراق 
يف قالب معاهدة مدتها ع�سرون �سنة، فا�ستثقل العراقيون 
مواده���ا، كما ا�ستكرثوا مدتها، فلما جرت انتخابات حزب 
العم���ال يف ع���ام 1922، حمل���ت ال�سحاف���ة الربيطاني���ة 
حمالت �سدي���دة على فداحة ال�سرائ���ب على الربيطانين، 
وطالب���ت باالن�سح���اب م���ن الع���راق، مم���ا حم���ل بريطانيا 
عل���ى ان توق���ع يف الثالثن من ني�س���ان 1923 بروتوكوال 
انق�س���ت مدة املعاهدة املذكورة مبوجبه من ع�سرين حجة 
اىل ارب���ع حج���ج، فلما اوفدت ع�سب���ة االمم جلنة احلدود 
اىل الع���راق يف ع���ام 1925 لدر����س الن���زاع النا�سب حول 
عائدي���ة املو�سل، وه���ل تلحق بالعراق كج���زء منه ال يقبل 
التجزئ���ة، اأم تلح���ق برتكي���ة عل���ى اأ�سا����س اأن االنكليز مل 
يحتلها حربًا واإمنا �سغلوها �سغاًل ع�سكريًا، ارتاأت اللجنة 
اأن تبق���ى الوالي���ة املتن���ازع عليها للعراق ب�س���رط اأن يبقى 
حت���ت االنتداب الربيطاين مل���دة 25 �سنة، وهكذا مّدد اجل 
املعاهدة الربيطانية املعقودة يف عام 1922، والتي كانت 
مدتها ع�سرين �سنة، ثم اأنزلت هذه املدة اىل اأربع �سنوات، 
ولكن رغبة العراق يف التحرر من هذه املعاهدة باالنخراط 
يف ع�سوي���ة االأمم، اأ�سعرت احلكوم���ة الربيطانية ع�سبة 
الع���راق  تر�سي���ح  عل���ى  بعزمه���ا   ،1929 ع���ام  يف  االأمم 
لع�سوية ع�سبة االأمم اذا ما حل عام 1932، قبل اأن تتقدم 
لدر����س االأ�س����س التي و�سعته���ا الع�سبة االأممي���ة لتحرير 
العراق م���ن نري االنتداب، وتعهدت بتق���دمي تقرير مف�سل 
ع���ن �سري االإدارة يف العراق ب���ن العامن 1921 و 1932 
وقد و�سعته فعاًل وقدمت ن�سخة منه اىل �سكرتارية ع�سبة 
االأمم يف 13 ماي�س/ اأيار من عام 1931 فكان خري تقرير 
يو�سح اأو�ساع  العراق االجتماعية واملالية والعمرانية.. 

اإل���خ، وما نال���ه من تق���دم وازده���ار. ويقول اأح���د اع�ساء 
الع�سب���ة بخ�سو����س ه���ذا التقري���ر اإن���ه، حماول���ة دول���ة 
حامي���ة تقيم الربهان على كفاءة قطر قد تعهدته بالتدريب 
للح�س���ول على حق تبووؤ مركز ب���ن االأمم، وعلى كل فهو 

ميثل وجهة النظر الربيطانية بحق.
تولت جلن���ة االنتداب���ات الدائمة يف ع�سب���ة االأمم فح�س 
تقري���ر احلكوم���ة الربيطانية املنتدبة ممث���اًل ال�ستجوابه، 
فاأ�ساف هذا املثل معلومات كثرية على ما جاء يف التقرير 

وكان مما قاله:
يظهر اأن الذين �سّنوا ميثاق الع�سبة مل يجعلوا الع�سوية 
منح�س���رة يف احلكوم���ات الراقي���ة، التي بلغ���ت م�ستوًى 
خا�سًا يف حياتها ال�سيا�سية والثقافية، بل جعلوا املقيا�س 
عل���ى كل ح���ال ك���ون احلكوم���ة  م�ستقلة مت���ام اال�ستقالل، 
وق���ادرة على اأن تقف وحده���ا، واأن يعتمد عليها يف القيام 
بتعهداتها الدولية. ومما ال ريب فيه اأن االدارة يف العراق 
ويف تق���دم الب���الد وحياته���ا الثقافية هي اأم���ور ال حتتمل 

النقد، ولكن ال يطلب من العراق اأن ي�ساهي االأمم املتقدمة 
الع�سري���ة التي بلغت م���ن التقدم والرقي م�ست���وًى عاليًا، 
ورمبا ال ميكنه اأن يفعل ذلك حتى ولو بقي حتت االنتداب 
�سنوات عديدة، وهل من العدل يف �سيء اأو من ال�سروري 

اأن نقابل بن العراق وغريه من البلدان الراقية؟.
قرار الع�سبة

ا�ستم���ر النقا����س وال�س���وؤال واجل���واب طوي���اًل، ث���م اتخذ 
جمل�س الع�سبة هذا القرار:

مل���ا كان املجل�س مكلفًا بالنظر يف الق�سية اخلا�سة املتعلقة 
باإلغ���اء االنتداب املفرو�س على الع���راق لذلك قرر املجل�س 

االأمور التالية:
1� ت�سجي���ل ال���راأي الذي اأبدت���ه جلنة االنت���داب بطلب من 

املجل�س بناًء على اقرتاح احلكومة الربيطانية.
2� اعتم���اد املعلومات املتي�سرة كافة للداللة على اأن العراق 
بوجه االإجمال ق���د ا�ستوفى ال�س���روط احلقيقية املذكورة 
يف ذي���ل الق���رار الذي اتخ���ذه املجل����س يف 4 اأيل���ول �سنة 

.1931
3� الت�سري���ح با�ستع���داده مبدئي���ًا للحك���م بانق�س���اء عه���د 
االنت���داب يف الع���راق، عندم���ا تتعه���د ه���ذه الدول���ة ام���ام 
املجل����س بعهود تنطبق على التو�سيات الواردة يف تقرير 
اللجن���ة الدائمة لالنتداب���ات، مع العلم ب���اأن حق التقا�سي 
اىل حمكم���ة العدل الدولية الدائم���ة منح�سر يف االأع�ساء 

الذين لهم ممثلون يف جمل�س الع�سبة.
4� لذلك يطلب املجل�س اىل مقرريه مل�سائل االأقليات والقانون 
الدويل واالنتدابات وممثل بريطانيا العظمى يف املجل�س 
اأن يهيئ���وا )با�ست�س���ارة ممث���ل احلكوم���ة العراقية( وعند 
االقت�س���اء با�ست�سارة ممثلي اللجن���ة الدائمة لالنتدابات، 

الئح���ة ت�سريح تتن���اول �ستى ال�سمان���ات املو�سى بها يف 
تقري���ر اللجنة الدائم���ة لالنتدابات، وعر����س تلك الالئحة 

على املجل�س يف دورته التالية.
5� اأن���ه اذا حكم املجل�س )بعد فح����س العهود التي تقطعها 
احلكومة العراقية( بتقل�س ظل االنتداب عن العراق، ينفذ 
ه���ذا احلكم ابت���داًء من تاريخ ان�سم���ام العراق اىل ع�سبة 

االأمم ال غري.
مذكرت���ن  االأمم  ع�سب���ة  يف  املخت�س���ة  اللجن���ة  هي���اأت 
خمت�سرت���ن بال�س���روط املطلوب���ة م���ن الع���راق �سمان���ًا 
النخراط���ه يف ع�سوي���ة الع�سب���ة، وق���د ت�سمن���ت املذكرة 
االأوىل مواد تتعلق باالأمور العامة كحماية احلياة العامة، 
الع���راق يف  املقيم���ن يف  العثماني���ن  الرعاي���ا  واعتب���ار 
ال�ساد����س م���ن اآب 1924، قد اكت�سب���وا اجلن�سية العراقية 
يتمتع���ون بحق���وق مت�ساوي���ة مدني���ة �س���واء اأكان���ت هذه 
احلقوق �سيا�سية اأم دينية، وكانت كل هذه االأمور مدرجة 

يف القانون االأ�سا�س العراقي. 
ام���ا  املذك���رة الثانية، فه���ي تقت�سر على م�سال���ح االأجانب 
وبع����س االمتيازات الدولي���ة كال�سماح للبعث���ات الدينية، 
من جميع املذاهب، بحري التب�سري والتدري�س والتطبيب 
وغري ذلك، واأن يعترب العراق مقيدًا باملعاهدات واالتفاقات 
التي كانت دولة االنتداب طرفًا فيها، واإن التعهدات املالية 
املكت�سب���ة ب���ن 26 ني�سان 1925، وتاري���خ دخول العراق 
ع�سبة االأمم �ستك���ون حمرتمة، وال�سيما تلك التي تعهدت 
به���ا بريطانيا نيابة عن الع���راق، واأن ُيطبق نظام ق�سائي 
موح���د عل���ى العراقي���ن واالأجانب عل���ى حد �س���واء، واأن 
متن���ح � على �سرط املقابلة باملثل � جميع الدول الداخلة يف 
الع�سبة معاملة اكرث االأمم حظوة ملدة ع�سر �سنوات، بدءًا 
من تاريخ قبوله ع�سوًا يف الع�سبة، ويحق لكل ع�سو من 

اع�ساء الع�سبة اأن ي�ستف�سر ما ي�ساء.. اإلخ.

الدخول يف الع�سبة
لقد قبل الع���راق بكل ما جاء يف املذكرتن اللتن اأعدتهما 
اللجن���ة املخت�س���ة، وا�ستطاع���ت احلكوم���ة اأن متررهما 
يف الربمل���ان العراقي، فاأعلن جمل����س الع�سبة يف الثالث 
م���ن �سه���ر ت�سري���ن االأول م���ن ع���ام 1932 قب���ول العراق 
ع�س���وًا يف ع�سبة االأمم، وبودلت برقي���ات التهاين بهذا 
احل���دث الكبري بن امللك ج���ورج اخلام�س ملك بريطانيا، 
واملل���ك في�سل االأول ملك الع���راق، وكان العراق اأول قطر 
يتح���رر من االنت���داب ويدخل ع�سب���ة االأمم التي فر�ست 

االنتداب.

ذكرى استقالل العراق في 3 تشرين األول 1932

كيف دخ��ل الع��راق عصب��ة األم��م وأعلن 
استقالله؟

ع��ل��ي ش����اك����ر  ع���ل���ي  د. 

تلمي���ذًا يف  الر�س���ايف حيات���ه  الكب���ري  ال�ساع���ر  ب���داأ 
املدار�س الدينية، فقد تلقى درو�سه الدينية يف مدر�سة 
احليدرخانة على يد املال بايز، ثم مدر�سة منيف اأفندي 
يف حمل���ة امليدان، ث���م مدر�سة احلاج ح�س���ن االأفغاين 
يف م�سجد جنيب الدين، وختم القراآن الكرمي وعمره 
ت�س���ع اأو ع�س���ر �سنن، ثم التح���ق باملدر�س���ة الر�سدية 
الع�سكري���ة وتخ���رج فيها وله من العم���ر اإحدى ع�سرة 

�سنة تقريبًا.
 يق���ول الر�سايف عن دخوله اىل ه���ذه املدر�سة )كانت 
بالن�سب���ة لنا حي���اة جديدة، فامللب����س كان يختلف فيها 
ع���ن املدار����س االأهلية كمدر�س���ة احلاج ح�س���ن، حيث 
هن���اك االزي���اء كان���ت خمتلف���ة واأهلي���ة، ام���ا يف هذه 
املدر�س���ة فكانت االزياء موحدة وهي عبارة عن البدلة 
االفرجنية مع الطربو�س. غري اأن الر�سايف مل يحتمل 
النظ���ام ال�س���ارم يف املدر�س���ة احلربي���ة ))الر�سدية(( 
فرتكه���ا عند اأول ر�سوب ل���ه يف املدر�سة مع انه و�سل 
اىل مرحل���ة متقدمة فرجع ليلب�س العمامة مرة اأخرى، 
فدر����س عل���ى ي���د االأ�ست���اذ حمم���ود �سك���ري االآلو�سي 
1875-1924م، وه���و م���ن اقط���اب االجت���اه ال�سلفي 
يف ذل���ك الوق���ت، االأم���ر ال���ذي جعل���ه يف مواجهة مع 
اقط���اب االجتاه ال�سويف، ثم عم���ل معلمًا يف مدار�س 
بغ���داد وتوابعه���ا، ثم كل���ف بتدري����س اللغ���ة العربية 
واآدابه���ا، مكتب االعدادي الع�سكري اأيام الوايل نامق 
با�س���ا ال�سغري )1899- 1902م( وظ���ل يف عمله هذا 
حت���ى قي���ام احلركة امل�سروطي���ة �سن���ة 1908م، حيث 
ا�ستدع���ى اإىل ا�ستانب���ول من قبل )احم���د جودت بك( 
�ساحب جريدة ))اإقدام(( بهدف اإ�سدار جريدة باللغة 

العربية.
يف �سوء ما �سبق ن�ستطيع القول، اإن ال�ساعرين ق�سدا 
ا�ستانبول يف ظروف �سيا�سية غاية يف التعقيد، حيث 
ال�سراع ب���ن ان�سار اجلامع���ة اال�سالمية وخ�سومها 
عل���ى اأ�سده، ف�ساًل عن املناق�س���ات احلامية التي كانت 
ت���دور ب���ن اقط���اب التحدي���ث، ودع���اة املحافظة على 
الو�سع القائم يف الدولة العثمانية. االأول )الزهاوي( 
ا�ستدع���ي من قب���ل راأ�س اله���رم يف الدول���ة العثمانية 
)ال�سلط���ان( مل�سان���دة م�سروع���ه االنق���اذي للم�سلم���ن 
)اجلامعة اال�سالمية( و الث���اين )الر�سايف( ا�ستدعاه 
اأح���د اقط���اب التجدي���د يف العا�سم���ة. لن�س���ر اف���كاره 

باللغة العربية بن العرب يف الدولة العثمانية

 الر�سايف يف ا�ستانبول 
رح���ل الر�س���ايف اىل العا�سم���ة العثماني���ة ب�سحب���ة 
الن���واب العراقي���ن يف جمل����س املبعوث���ن العثماين، 
غ���ري اأن ه���دف زيارت���ه مل يتحق���ق ب�سبب ع���دم اتفاقه 
مع �ساح���ب جريدة االإقدام فبقي ب���دون عمل، و�سكن 
م���ع جميل �سدقي الزهاوي الذي كان ي�سكن العا�سمة 
وقتئذ. حتى قيام احلركة املعروفة بحركة )31 مارت( 
وي�سري الر�سايف يف مذكراته، اأنه حاول االت�سال مع 
حمم���ود �سوكت يف �سالنيك، غ���ري ان هذا االت�سال مل 
يف����س اىل نتيج���ة غ���ري تبديل عمامت���ه اىل طربو�س، 
وين���وه الر�سايف اأنه اأراد الع���ودة اىل بغداد، غري اأن 
)املط���ران ن���درة(، اقنع���ه بالبقاء وتكل���ف بدفع نفقات 
اإقامت���ه، ال�س���وؤال الذي يط���رح نف�سه هنا، مل���اذا تكلف 

املطران ندرة بهذا االأم���ر، رمبا كان ذلك �سبب ات�ساله 
باملا�سوني���ة التي عا�ست فرتة ذهبية يف تاريخ الدولة 
العثماني���ة يف ه���ذا العق���د، وق���د احت���ك الر�سايف عن 
كث���ب باأقط���اب التي���ارات ال�سيا�سي���ة والفكري���ة التي 
كان���ت متوج يف ال�ساحة الفكرية يف العا�سمة، والتي 
كانت تتماهى مع اف���كاره يف جمال مهاجمة ال�سيا�سة 
العثماني���ة الت���ي داأب عل���ى ترويجها قب���ل جميئه اإىل 
ا�ستانبول من خ���الل ن�سره �سل�سلة مقاالت يف جريدة 
بغداد ل�ساحبها مراد �سليمان، ومهما يكن من اأمر فقد 
ع���اد اىل بغ���داد غ���ري اأنه تركه���ا بعد �سه���ر، ليعود اىل 
ا�ستانب���ول، بناًء على طلب من احد النواب يف اأزمري، 
لي�سهم يف ا�س���دار جملة �سهرية عربي���ة باأ�سم )�سبيل 
الر�ساد( غري اأنه اقنع اأي )عبد الله افندي( باإ�سدارها 
باأ�س���م  )الع���رب( كما تو�س���ط االأخري بتعيين���ه مدر�سًا 
يف املدر�س���ة امللكي���ة ال�ساهاني���ة، وبع���د اإلغائها، عّن 
يف مدر�س���ة تعود لالأوق���اف يف العا�سمة تعرف باأ�سم 
)مدر�س���ة الواعظن( مدر�سًا للغ���ة العربية، وبقي يف 
ه���ذه املهنة حتى �سنة 1912 م، حيث انتخب نائبًا يف 

الربملان العثماين.
 واملالحظ���ة اجلدي���رة بالذكر هن���ا ات�س���ال الر�سايف 
بطلع���ت ب���ك وزي���ر الداخلية، وت���ردده علي���ه، بحجة 
تدري�س���ه اللغة العربية، غ���ري اأن الواقع كان كما يذكر 
ه���و اأن طلع���ت ات�سل به به���دف الوقوف عل���ى اخبار 
ال�سيا�سي���ن العرب يف العا�سمة العثمانية والواليات 
التابع���ة له���ا. كم���ا اأن طلع���ت با�س���ا هو ال���ذي ر�سحه 
ملجل����س املبعوث���ان العثماين كنائب ع���ن املتتفك حتى 
�سن���ة 1916م، حي���ث مل يج���ر انتخاب جمل����س جديد 
فم���ددت مدت���ه، فمك���ث الر�س���ايف يف ا�ستانبول حتى 

�سنة 1919م، حيث تركها دون رجعة. 
يف الواق���ع اأن مكوث الر�سايف اكرث من ع�سر �سنوات 

يف العا�سمة العثمانية، قد ترك اثارًا عميقة يف افكاره 
الدينية وال�سيا�سية، فلم يعد الفكر الديني اال�سالحي 
)ال�سلف���ي( ال���ذي ت�سبع منه عن طري���ق اأ�ستاذه حممد 
�سك���ري االآلو�س���ي يف بغ���داد ذا بال عن���ده، ويبدو اأن 
ه���ذا التحول جعل���ه يبتعد عن ال�س���راع بن ال�سوفية 
وال�سلفي���ة، كم���ا اأن اتقان���ه اللغ���ة الرتكي���ة، دفعه اىل 
درا�س���ة التيارات االأدبي���ة التي �ساع���ت يف ا�ستانبول 
يف حقب���ة مدر�سة )ثروت فنون( وكان اأهم طابع مييز 
�سع���راء هذا العهد عن غريهم، ه���و ت�سويرهم البديع 
للوقائ���ع واملو�سوع���ات ال�سعري���ة وجت�سيمه���م اإياها 
كتماثي���ل حية، فهم ير�سم���ون املوا�سيع يف ا�سعارهم 
ر�سم���ًا كاماًل، وكاأنه���م يلتقطون �س���ورة فوتوغرافية 
ثم ينفخون فيها ال���روح الفنية. فتبدو الق�سيدة كاأنها 
�س���ورة حية ناطقة وق���د اقتب�س الر�س���ايف كثريًا من 
الفن���ون االأدبية من مدر�سة ث���روت فنون. ويظهر ذلك 
جلي���ًا يف ق�سديته )حول الب�سف���ور( التي نظمها �سنة 
1908 اثن���اء زيارت���ه االأوىل للعا�سم���ة العثمانية، اإذ 
جتل���ت براع���ة ال�ساع���ر يف و�س���ف الطبيع���ة اخلالبة 
للب�سفور وربطه املبدع بن طبيعة الب�سفور ون�سيمها 
و�سف���وح جباله���ا، وكاأنها ثغر الطبيع���ة يقول يف هذه 

الق�سيدة:

خليلي قوما بي لن�سه�������������د للربى    
   بجانبي )الب�سفور( م�سهد اأحرار

ويجري الن�سيم الرطب في�ها كاأن����������ه 
  تبخت��ر بي�ساء الرتائب معط������������ار

نزلنا بها و ال�سم�س من فوق اأر�سلت   
   على منحنى الوادي ذوائب اأن��������وار

يل��وح بها ثغر الطبيع�����ة با�سمًا  
فيفرت منها من منابت اأزهار

الرصافي على ضفاف البسفور

البغ��دادي  الش��اعر  اتص��ل  كي��ف 
بأقطاب الحكم في استانبول؟

اشتدت املعارضة الوطنية املطالبة 

باستقالل العراق وتخليصه من نظام 

االنتداب الربيطاين الذي فرض عليه 

سنة 1920، مام حمل بريطانيا عىل 

الرضوخ لرغبة العراقيني فوضعت 

معاهدة 30 حزيران 1930 عىل أن ال 

توضع موضع التنفيذ إال بعد دخول 

العراق عصبة األمم، ألن دخول العراق 

عضوًا يف عصبة األمم يحرره من كل 

قيد انتدايب بصورة رسمية. 
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د. غصون مزهر المحمداوي

ح����س����ي����ن ال����ك����رخ����ي

املكوار 
واجلم���ع مكاوي���ر، وه���و ع�س���ا ق�س���رية، يف طرفه���ا كرة 
�سلبة من القري، اأثبت كفاءته القتالية يف ثورة الع�سرين، 
وبخا�سة يف الهجم���ات الفجائية وال�سريعة على موا�سع 

املدفعية وغريها : 
)الطوب اأح�سن لو مكواري؟(

يف  ال�سالچ���ي  عب���ود  االأ�ست���اذ  رواه  م���ا  طري���ف  وم���ن 
)مو�سوع���ة الكناي���ات العامية البغدادي���ة( 113/3 ما يلي 
: )غ�س���ب ال�سلطان العثماين عب���د احلميد، على اأحد كبار 
زراع���ي ال�سل���ب يف العم���ارة )مي�س���ان(، فاأم���ر بنفيه اإىل 
مدينة من مدن البو�سنة والهر�سك، مال�سقة لبالد النم�سا، 
ومك���ث هناك اثنتي ع�س���رة �سنة، ثم ر�سي عن���ه ال�سلطان 
وعفا عنه، واأذن له بالعودة اإىل بلده، ومّر ببغداد فاأراد اأن 
يظهر قومه واأتباعه على مقدار ما اأفاد من مدنية وتقدم من 
جراء اإقامته يف اأوربا، فذهب اىل �سوق ال�ساغة واأو�سى 

اأن ي�سوغ له مكوارًا من الف�سة!(. 

ورور 
م�سد����س، م���ن االإنكليزي���ة )REVOLVER( وتعن���ي 
�س���رارة الن���ار، ويف العامية امل�سرية تعن���ي العك�س، فهي 
االخ�سرار والطزاجة، جاء يف اأغانيهم : )ال�سجر النا�سف 
ب���اأه )بقى( ِوْرِور(، ويف لغة ال�سامين تعني الياب�س الذي 

يحدث اأ�سواتًا. 
و)الطبنج���ة( امل�سد�س بالرتكية )تباجن���ة( وتعني �سوت 
اللطمة، وهو �سالح قدمي يح�سى بالبارود، وعند االنطالق 

ي�سدر منه �سوت واطئ اأ�سبه باللطمة.
و)الب�ست���اوة( من )ب�ستو( الفار�سي���ة، م�سد�س قدمي ي�سبه 
)الطبنج���ة( وم���ن اأ�سماء ال���ورور عندنا )ت���ك(، وهو على 
اأنواع اأ�سهرها )اأبو البكرة( اأو )الك�سر(، والربونيك )اأبو 
امل�سط(، ومن اأ�سماء بع�س ال�سوادين )ورور(، ورد ذكره 

يف ال�سعر ال�سعبي كثريًا :
ك وروره( وبالي�سرة حا�سِ )باليمنه �سايل خنج�ره 

*********

ما تخطي چيلة ورورك( )واللحظ بي ورور ك�سر 

ومن م�سد�سات ال�سبي���ان التي تتخذ للعب: ورور تبدور،  
ورور كب�س���ون، ورور م���اء يندف���ع امل���اء م���ن فوهت���ه عند 

ال�سغط على )الزناد(. 

دانة : 
ك���رة حديدية باأحجام خمتلف���ة تتنا�سب مع اأحجام املدافع 
القدمي���ة، تقذف بوا�سطة البارود، وم���ن اأ�سمائها االأخرى 
)ُكّل���ة(، ا�ستعمله���ا البغدادي���ون كغط���اء لفوه���ة البالوعة، 

با�سم )زرزبانة(، كما ا�ستعملوها يف ريا�سة رمي الثقل.
جاء يف �سعرهم : 

)طول كرنه �سار تقريبًا مرت 
و�سار عنده �سماخ مثل الدانة(

وم���ن معاين دان���ة : جمنون، اتخ���ذت لقبًا لبع����س النا�س 

ومنهم )بهلول دانه(.
وم���ن اأ�سم���اء القنابل احلديث���ة املح�سوة بالب���ارود والنت 
تنفل���ق عن���د ا�سطدامه���ا باله���دف قن���ربة و)مبب���ة( م���ن 
االإنكليزي���ة )BOMB( و)�س���راب ني���ل( حتوي���ر ال�س���م 
اأجنب���ي، وه���و �سرب م���ن القناب���ل التي تنفل���ق يف اجلو 
قريب���ًا من اله���دف فت�سي���ب �سظاياها اجلنود، مب���ا ي�سبه 
الرمانة اليدوية، وكانت قد ا�ستعملت الأول مرة يف احلرب 
العاملية االأوىل، قال �ساعر العامة حمم�سًا وم�سجعًا الثوار 

العراقين : 
، )ْمَطَرْت طياراتهم مببه و�سراب َنْيل 

 وانتو الكلب منكم ما ارتعد(

خنجر : 
�س���الح ذو ن�س���ل ح���اد اجلانب���ن، يب���داأ من جه���ة املقب�س 
م�ستقيمًا ثم يتقو�س ميينًا عند ذباباته، فاإن كان قلياًل فهو 
اخلنجر العراق���ي، واإن كان كثريًا فهو اخلنجر احلجازي 
امل�سم���ى )كدمي���ي( بفت���ح ال���دال اأي )قدميي( اأم���ا اإذا كان 
عري����س الن�س���ل �سدي���د االنحن���اء فهو اخلنج���ر اليماين، 
ال�سغ���ري  اخلنج���ر  و)اخلنجرلي���ة(  خناج���ر،  واجلم���ع 

واجلمع )خنجرليات(. 
وي�سن���ع ن�سله م���ن اأ�سناف �سلبة من احلدي���د، كالفوالذ، 
واملط���اوع )امل�سقي(، وحدي���د احل���راب، واأفخرها ما كان 
)اأب���و الدمار( وهو الع���رق، اأو )الدب���ان(، يرتفع قلياًل عن 
وج���ه الن�سل وين�سف���ه طوليًا اإىل ن�سف���ن مت�ساوين من 

الوجهن. 

ومقب�س���ه ي�سنع ع���ادة من العظم، اأو م���ن اخل�سب املغلف 
بالف�س���ة املطعمة باالأحج���ار الكرمية كال�س���ذر وغريه، اأو 
م���ن الف�سة املنقو�سة بامليناء )املين���ة(، وبع�سها من معدن 

الكروم اأو النحا�س املطلي باألوان ذهبية اأو ف�سية. 
وم���ن اأ�سماء بع�س اأبناء الري���ف العراقي وغريه خنجر(، 
ورد ذك���ره كث���ريًا يف الكناي���ات واالأمث���ال وال�سع���ر، ففي 
و�س���ف �سرب من اللحى قالوا )حلية خنجرلية( : )خنجر 
�سلي���ب يتكل���كل وم���ا ين�سل���ع(، )جم���دي كرك���وك يج���ّدي 

وخنجره بحزامه( :
مكدي كركوك انت هذا م�سلكك 

باإيد ت�ستعطي واإيد بخنج�رك
ومن اأغانيهم بوزن الدارمي : 

جّنب للمهيالت �سعر العليها 
خنجر و�سرد الروح چا و�سلي بيها

ومن اأ�سعارهم : 
اأوفق ويلهدين لهد من قمقمه اخلنجر تره 

*********
�سوابي بال�سلع خنجر 

وقتايل احللو االأ�سمر

ومن اأ�سمائه بلغة اأهل فل�سطن وما جاورها )�سربية(. 
ومن ال�سكاكن القاتلة )�سچن اأم الياي( ينطوي مقب�سها 
عل���ى ن�سل ح���اد، منها ما ي�س���ل جانبيًا ب�سحب���ه باالأنامل، 

ومنه���ا ما يندفع اإىل االإم���ام بال�سغط على زر يف املقب�س، 
ي�س���ده اإليه مف�سل متن مرتبط بناب�س )ياي( ال ي�سمح له 
باحلرك���ة اجلانبية اأو الراأ�سية، وهذا النوع من ال�سكاكن 
ي�سم���ى بلغ���ة امل�سري���ن )مط���وى( ق���ال �ساعرن���ا ين�س���ح 

اخلمارين بعد هبوط اأ�سعار )العرق( يف الثالثينات : 
يخّمارة ابلعوا وا�سرطوا ال ايكون 

بال�سچينة اأم الياي تت�ساقون

وم���ن �سروب ال�سكاكن اجلارحة )قل���م ترا�س اأو طرا�س( 
وهو �سبيه مب�سرط اجلراح، و)مو�سى احلالق( احلاد.

 
ُتْفَكه : 

ب�سك���ون الف���اء اأو �سمه، من اأ�سل رو�س���ي )فن توفكا( اأي 
بندقي���ة، ويلفظها البع�س )تفنك���ه( واجلمع )تفنك(، ومن 
اأ�سماء البنادق الرتكي���ة القدمية )قره بينه( وتعني املوت 
االأ�س���ود، وكانت حت�س���ى بالقذيف���ة،  وتو�س���ع الكب�سولة 
)الواري���ة( امل�ستمل���ة عل���ى البارود حت���ت مطرقته���ا، فاإذا 
�سغ���ط على زنادها ثارت الكب�سول���ة ودفعت القذيفة بقوة 

اإىل االأمام. 
ومن اأ�سمائها االأخ���رى )قبغلي، ماطلي، ك�سرية، مكن�زيه، 

موزر، �سي�سخان... الخ( :

قلمي م�سحون بالبنربدمان 
وُتفك موزر والقبغلي وماطلي

**********
عبود اجه من النجف 

�ساي�ل مكن��زيه

**********
فراكهم بّچان��ي 

چاملاطلية بال�سلع

اإنكليزي���ة  كلم���ة  و)البنربدم���ان( 
القناب���ل  رم���ي  اأي   )BOMBARDEMENT(
باملداف���ع، و)التف���اك( حام���ل التفك���ة )البندق���ي( واجلمع 
)تّفاك���ة(، والهداف املاه���ر ي�سمى )�سكم���اين(، والبندقية 
�سريعة الطلقات �ساع ا�ستعمالها موؤخرًا بداًل من البندقية، 
اأم���ا الر�سا����س املن�س���وب على حام���ل فكان ي�سم���ى )مطر 

اللوز( من الفرن�سية )موتورليو�س(.
والك�سرية ا�سم لبنادق ال�سيد وت�سمى يف الديار ال�سورية 
اللبناني���ة )بارودة( اأو )بارودية( وحت�سى بخراطي�س من 
الكارتون االأحمر بداخلها عدد كبري من اخلردق )ال�سچم(، 

منها بفوهة واحدة اأو بفوهتن )مطبجة( :
�سار �سياد يا �ساطر كلمن م�سك بارودية 

وبن���ادق ال�سي���د ذات اخلردقة الواح���دة )�سچمة( ت�سمى 
بن���ادق ال�سچ���م، وي�ستعملها ال�سبي���ان وغريهم يف �سيد 
الع�ساف���ري والطي���ور، ويف حدائ���ق احلي���وان ت�ستعم���ل 
بن���ادق خا�س���ة ينطل���ق منه���ا راأ�س مدب���ب ي�سب���ه احلقنة 
الطبي���ة )اإب���رة( تخ���در احليوان وت�س���ل حركت���ه، في�سهل 

فح�سه ومعاجلته. 
الف���ارغ  : الظ���رف النحا�س���ي  اأو )البو����س(  و)القوان���ة( 
املتخل���ف ع���ن االإط���الق، ومن اأ�سم���اء العت���اد )خرطو�سة، 

چيلة، ر�سا�سة، ف�سكة، طلقة.. اإلخ(. 
وقولهم )عمر تفكة( كناية عن طول العمر، فالبندقية ل�سدة 
العناي���ة بها كما ه���و معلوم تعمر طوي���اًل بحيث يتوارثها 

االأبناء عن االآباء : 
خريي م�سه و�سّري بكه �س�ح املثل عمر اتفكه 

وقال���وا ي�سدون من اأزر )ال�سيخ فخ���ري(  وهو من زعماء 
كربالء الذين ثاروا على احلكم العثماين : 

خيمكا بور�س ف�سنكه كربال بور�س تفنكه 
�سيخ فخري ال تخف

مثل اخلاللة بالعث�ج تلملموا تلملم�وا 

ومعناه���ا : كرب���الء كلها بن���ادق، وخيم���كاه – وهي حملة 
معروف���ة يف كرب���الء – كلها عت���اد، فاحت�س���دوا وجتمعوا 

مثل خالل التمر يف العذق. 
جريدة العراق 1991

كان البي���ان االأول لثورة الرابع ع�سر من متوز 1958 
خالي���ًا م���ن اأي اإ�سارة اإىل االإقط���اع واملوقف منه، مما 
ف���وت الفر�سة عل���ى االإقطاعين ال�ستغ���الل اأي موقف 
�س���د الث���ورة يف االأي���ام االأوىل لكي ي�ستطي���ع الثوار 
تثبي���ت اأركان اجلمهوري���ة ب�سكل هادئ م���ن دون اأي 
عقبات. ثم بداأت االإجراءات الثورية وكانت اأوىل هذه 
االإجراءات اإعالن ن�س الد�ستور املوؤقت يف 27 متوز 
1958، حي���ث ن�س���ت امل���ادة الرابع�ة ع�س���رة فيه على 
ما يل���ي: - امللكية الزراعية حت���دد وتنظم بقانون.1. 
تبق���ى حق���وق امللكي���ة الزراعي���ة م�سون���ة مبوج���ب 
القوان���ن املرعي���ة اإىل ح���ن ا�ست�س���دار الت�سريع���ات 

واتخاذ التدابري ال�سرورية لتنفيذها. 
ويف الي���وم الت���ايل 28 مت���وز 1958 م ن�س���ر ق���رار 
جمل�س الوزراء باإلغاء نظ���ام دعاوى الع�سائر املدنية 
واجلزائي���ة وتعديالت���ه وذيول���ه وذل���ك ا�ستن���ادًا اإىل 
م���ا ن�ست علي���ه املادة )9( م���ن الد�ست���ور، والتي جاء 
فيها"اإن املواطنن �سوا�سية اأمام القانون يف احلقوق 

والواجبات العامة".
ويف بداي���ة اآب 1958م، اأ�سدر وزير الزراعة”هديب 
احل���اج حمود”بيان���ًا ق�س���ى اإعط���اء الف���الح ن�س���ف 
احلا�س���ل با�ستثن���اء احل���االت الت���ي ي�ستح���ق الفالح 
فيه���ا اكرث م���ن ذلك ح�س���ب التعامل املحل���ي، ويف 11 
اآب 1958 األق���ى وزي���ر الزراعة كلمة م���ن دار االإذاعة 
�س���دد فيها عل���ى تطبيق مب���داأ املنا�سف���ة يف احلا�سل 
ب���ن املالك والف���الح وفقًا مل���ا جاء يف مر�س���وم ق�سمة 
احلا�سالت بن املالك والفالح رقم )1( ل�سنة 1954. 

له���ذا مل يك���ن غريبًا عندم���ا خطت احلكوم���ة اخلطوة 
الرئي�س���ة الإع���داد قان���ون االإ�س���الح الزراع���ي وذل���ك 
باإ�س���دار وزير الزراعة اأمرًا وزاريًا يف الثاين من اآب 
1958 بتاأليف جلنة لو�سع قانون االإ�سالح الزراعي، 
تاألف���ت ه���ذه اللجنة م���ن وزير الزراع���ة هديب احلاج 
حمود رئي�سًا وطلعت ال�سيباين وعبد الرزاق الظاهر 
وعب���د ال�ساحب العلوان وعبد الرزاق زبري وم�سعود 
حمم���د وجوه���ر درزه ئي وخالد حت�س���ن علي وباقر 
كا�س���ف الغطاء وح�س���ن الكناين وقرت���ي دوغراجمي 
ويو�س���ف احل���اج اليا����س واأن���ور اجل���اف اأع�س���اء، 
ولطفي جودت الدليمي �سكرت���ريًا للجنة، كما اأ�سيف 

لهم ممثلون عن الوزارات املختلفة.
وكان اأع�س���اء جلن���ة اإعداد قانون االإ�س���الح الزراعي 
وق���ادة الث���ورة ال�سب���اط االأح���رار مدفوع���ن برغب���ة 
حقيقي���ة الإع���داد قان���ون يحق���ق االأه���داف االأ�سا�سية 
للثورة واأماين ال�سعب باالإ�سالح الزراعي �سمن ثالث 
ن���واٍح وه���ي )الناحي���ة  االجتماعية( حي���ث ي�ستهدف 
االإ�سالح الزراع���ي اإزالة حالة الال م�ساواة الوا�سحة 
يف توزي���ع االأر�س والرثوة بن الفئ���ات االجتماعية 
العالق���ات  وت�سفي���ة  ال�سخ���رة،  واإلغ���اء  الريفي���ة 
االحتكارية، والتخل�س م���ن الظلم االجتماعي و�سوء 
توزي���ع الدخل ب�سبب �س���وء توزيع امللكي���ة الزراعية 
والق�ساء على النظ���م القبلية واالأعراف واالرتباطات 
الع�سائرية، وه���ذا يعني تكري�س العدالة االجتماعية، 
اأما الناحية الثانية             )االقت�سادية(، حيث يهدف 
االإ�سالح الزراعي اإىل اأ�سعاف تعلق فئة كبار املالكن 
الرثية باالأر�س الزراعية وامللكية العقارية املتمركزة 
واىل توجي���ه اجل���زء االأك���رب م���ن دخوله���م - وال���ذي 

يخ�س����س ع���ادة المت���الك املزي���د م���ن االأر����س - اإىل 
القطاع���ات االإنتاجي���ة القومية االأخ���رى، وهذا يعني 
العم���ل عل���ى كبح جم���اح تراك���م راأ�س امل���ال يف �سكل 
ملكي���ة عقارية، وحت�س���ن دخول الفالح���ن املنتجن 
برف���ع قدرتهم ال�سرائية وزيادة ميلهم االإدخاري الذي 
ي�سه���م ب�س���كل اأو اآخ���ر يف تطوي���ر االإنت���اج الزراعي 
وتطوي���ر القطاعات االقت�سادية االأخرى، اأما الناحية 
الثالثة فهي )ال�سيا�سة( فاإن االإ�سالح الزراعي ي�سعى 
اإىل جتري���د االإقط���اع من نف���وذه الوا�س���ع واحلد من 
�سلطت���ه، وذلك بتقلي�س اإمكانات���ه املادية التي تكونت 
بنهج طفيل���ي واىل الق�ساء عل���ى ال�سراعات الطبقية 
الناجم���ة عن العالقات اال�ستغاللي���ة التي تدعم اأنظمة 
احلك���م اال�ستعمارية، ويعمل االإ�س���الح الزراعي على 
تعمي���ق الطابع املتط���ور لالقت�ساد القوم���ي، فيحول 
دون ارتباط���ه بال�سيا�سات االقت�سادي���ة اال�ستعمارية 
وم���ن جهة اأخ���رى، فاإن���ه ي�ساعد يف تعبئ���ة الفالحن 
جماهرييًا وتنظيم قواهم �سيا�سيًا �سمن جمعيات اأو 

نقابات اأو تنظيمات دميقراطية اأخرى.

وق���د اأ�سف���رت اأعمال ه���ذه اللجن���ة عن اإع���الن قانون 
ال���ذي ا�سب���ح ناف���ذ  االإ�س���الح الزراع���ي رق���م )30( 
املفع���ول ابت���داًء م���ن 30 اأيل���ول 1958، حي���ث اأذاع 
الزعي���م عب���د الك���رمي قا�سم بيان���ًا اأعل���ن والدة قانون 
االإ�س���الح الزراعي جاء في���ه”اإن الثورة املجيدة التي 
انبثق���ت م���ن اإرادة ال�سع���ب ي���وم 14 مت���وز اإمنا هي 
ثورة �سيا�سي���ة واجتماعية معًا، ومن اأهدافها حتقيق 
االإ�س���الح االجتماع���ي و�سم���ان العدال���ة ب���ن اأبن���اء 
ال�سع���ب كافة وحتريره���م من عوامل الفق���ر واأ�سباب 
اخل���وف وتخلي�سه���م من اجله���ل واملر����س..، وبع�د 
الدرا�س���ة وجدن���ا اإن االإ�س���الح الزراعي ه���و القاعدة 
االأ�سا�سية التي يقوم عليه���ا االإ�سالح االجتماعي فقد 
تب���ّن لنا اأن جانب���ًا من االأر����س الزراعي���ة اإمنا يعود 
اإىل ع���دد كبي����ر م���ن اأف���راد الطبق���ة الو�سط���ى ولذلك 
�ستبقى ه���ذه االأر�س الأ�سحابه���ا مادامت �سمن احلد 
االأعل���ى للملكية الزراعية، اأما امللكيات ال�سخمة اأو ما 
ي�سم���ى باالقطاعيات الكبي����رة ف�ستحدد باحلد االأعلى 
نف�س���ه، عل���ى اأن ت�ست���ويل احلكومة على م���ا يزيد عن 
احل���د املذك���ور بتعوي�س ع���ادل، و�ست���وزع االأرا�سي 
امل�ست���وىل عليه���ا واالأر����س االأمريي����ة ال�سرف���ة على 
الفالحي����ن لي�سبح�وا مالك���ن لالأر�س يف نطاق احل�د 

االأدنى".
لقد ح���دد القان���ون يف مادته االأوىل امللكي���ة الزراعية 
حي���ث ن�س على”ال يجوز اأن تزي���د م�ساحة االأرا�سي 
الزراعي���ة التي تكون مملوكة ل�سخ�س اأو ممنوحة له 
باللزم���ة عن )1000 دومن( م���ن االأرا�سي التي ت�سقى 
�سيح���ًا اأو )2000 دومن( م���ن االأرا�س���ي الت���ي ت�سقى 
دميًا وعند اجلمع ب���ن النوعن يكون الدومن الواحد 
من الن���وع االأول مقاب���اًل لدومنن من الن���وع الثاين، 
وكان الداف���ع جلعل احل���د االأعلى يح���دد باألف والفي 
دومن ه���و اأن الطبق���ة املتو�سط���ة م���ن املزارعن التي 
ينبغ���ي االإبق���اء عليها هي تل���ك الطبقة م���ن املزارعن 
الذين اإذا هم ا�ستغلوا الف دومن من االأرا�سي امل�سقية 
والف���ن دومن من االأرا�س���ي املطرية فاأنه���ا توؤمن لهم 

دخاًل جيدًا.
عن ر�سالة )التطورات االقت�سادية واالجتماعية
 1958 ــ 1968(

60 عامًا على صدور قانون اإلصالح الزراعي

كيف صدر القانون في 30 أيلول 1958؟

من طرائف األسلحة الشعبية 
في الجيل الماضي



  بعد تخرجي يف كلية الهندس��ة س��نة 1950، ودخويل العمل الحكومي 

ألول مّرة يف املوصل، اس��تمر عميل يف مديرية األش��غال العسكرية 

يف املوص��ل ع��ىل وتريته ملا يقرب من س��نة ونصف الس��نة، غري أن 

شعورًا بدأ يغمرين، وهو البعد عن بغداد، حيث أرسيت التي يف أمّس 

الحاج��ة إىل وجودي، فقررت العودة وت��رك وظيفتي كمهندس مقيم 

يف مطار املوصل العس��كري، ومام دعم ق��راري، قرب انتهاء أعاملنا 

دة من الهياكل الحديدية وتغليفها باأللواح  يف أوكار الطائرات املش��يّ

املعدني��ة، وهذا يعن��ي أن العمل كذلك  مس��تمر بنش��اط يف مدرج 

الطائرات. والحقيق��ة أن معرفتي باألعامل الرتابية وخواصها وأنواعها 

وتبليط مدارج الطائرات غري مكتملة، وشغفي بأعامل االبنية وتصميمها 

مل ينقطع. وقد لقيت ه��ذه األعامل اهتاممًا كبريًا، بعد إعالن مجلس 

اإلعامر عن خططه، ومنها مشاريع اإلسكان.

…
@µ0Y
yz

åèb
X

طبعت مبطابع موؤ�س�سة املدى لالإعالم والثقافة والفنون

رئيس التحريــر التنفيذي: علـي حســـين

سكرتير التحرير: رفعة عبد الرزاق

االخراج الفني: خالد خضير

ملحق اأ�سبوعي ي�سدر عن موؤ�س�سة  لالإعالم والثقافة والفنون

8
العدد )4282( السنة السادسة عشرة

االثنين )1( تشرين األول 2018

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

تبليط شوارع بغداد في الخمسينيات.. ذكريات

www.almadasupplements.com

ه�����ش�����ام ال���م���دف���ع���ي

بغ���داد  اإىل  وع���دت  حقائب���ي  حزم���ت    
بع���د جترب���ة عملي���ة ناجح���ة يف املو�سل 
واملنطق���ة ال�سمالي���ة م���ن الع���راق، ف�ساًل 
ع���ن ال�س���الت الطيب���ة التي عق���دت بيني 
وبن بع�س االأ�س���ر الكرمية يف املو�سل، 
م���ن  العريق���ة  العوائ���ل  عل���ى  وتع���ريف 
امل�سالوي���ن. وم���ن ه���ذه االأ�س���ر، اأ�س���رة 

العمري واأ�سرة توحلة.

كان���ت اأمان���ة العا�سم���ة يف حاج���ة دائمة 
للمهند�سن لتنوع اأعمالها الهند�سية، ويف 
ع���ام 1953 كان ال�سيد مظف���ر اأحمد اأمينًا 
للعا�سم���ة، وهو من كب���ار موظفي الدولة 
دراي���ة واإدارة، و�سلت���ه بوالدي”رحم���ه 
اأن  والدت���ي  فق���ررت  الله”كان���ت طيب���ة. 
تكلم���ه لتعيين���ي يف االأمان���ة، فوافق على 
ذل���ك وق���رر اأن تك���ون دائ���رة الط���رق اأو 

ال�سعب���ة الثانية مقرًا لعملي، ون�سبت اإىل 
�سعبة طرق الكرخ.

   ومل تكن اأعمال الطرق الرئي�سة يومذاك 
يف اأمان���ة العا�سمة، تتعدى تبليط �سارع 
رئي����س تق���وم به �سرك���ة لبناني���ة، وكانت 
االأعم���ال تت�سمن اأي�سًا م���د اأنابيب �سبكة 
مياه االأمط���ار يف الطرق الرئي�سة لت�سب 
الفرعي���ة  الط���رق  نه���ر دجل���ة. واأم���ا  يف 
فتو�س���ع يف و�سطه���ا �سواق���ي و�سطي���ة 
ت�س���ف  الت���ي  الكونكريتي���ة  القط���ع  م���ن 
الواحدة تل���و االأخرى، لت�سب مياهها يف 
ال�س���وارع الرئي�س���ة. اأما الط���رق ال�سّيقة 
داخل املحالت واالأحياء ال�سكنية، فكانت 
توؤ�س����س طرقه���ا بع���د حتدي���د املنا�سي���ب 
واالرتفاع���ات النهائية للط���رق وتنظيفها 
م���ن االأترب���ة الزائدة. تو�س���ع طبقات من 
ال���رتاب وحدله���ا جي���دًا حل���ن الو�سول 

تو�س���ع  ث���م  املنا�سب���ة،  االرتفاع���ات  اىل 
طبق���ة م���ن الطاب���وق املر�س���وف بارتفاع 
11 �س���م، ومت���الأ الفراغات ب���ن الطابوق 
بك�س���ر الطاب���وق ثم حت���دل لتكوين طبقة 
�سلب���ة بع���د و�س���ع ال�سواق���ي الو�سطية، 
اأم���ا الطبق���ة النهائي���ة، فتك�س���ى بطبقتن 
م���ن الق���ري امل�ستخ���رج م���ن مدين���ة هيت، 
حيث ي�سخ���ن اىل درجة ال�سيولة، ويقوم 
العم���ال بنقل���ه يدوي���ًا بوا�سط���ة حاويات 
خ�سبي���ة كبرية تر�س بالرمل ملنع الت�ساق 
الق���ري باحلاوي���ة ومن ث���م يق���وم االأ�سطة 
بفر����س الق���ري بطبقة �سمكها نح���و 2 �سم، 
ع���ن طري���ق حادلة يدوي���ة خ�سبي���ة وبعد 
ذلك و�سع طبق���ة اأخرى الإعط���اء الطريق 
�سكل���ه النهائي. كانت هذه الطريقة متبعة 
اأنح���اء الع���راق عن���د تبلي���ط  يف جمي���ع 

ال�سوارع.
    ويف ال�سوارع الرئي�سة التي متر عليها 
مركب���ات ثقيل���ة، فكان���ت طبق���ة الطابوق 
تو�س���ع ب�سم���ك 24 �سم، اأي عل���ى ارتفاع 
الطابوق���ة عموديًا. ومل تك���ن اآنذاك طرق 
االإك�ساء بالكونكري���ت االإ�سفلتي معروفة 
اأو ميكانيكي���ًا، واعتق���د  تقني���ًا  بالع���راق 
احل���رب  بع���د  الع���راق  اقت�سادي���ات  اأن 
العاملي���ة الثاني���ة، مل تكن مواتي���ة الإدخال 
تل���ك التقني���ات حل���ن دخولها ع���ن طريق 
ال�س���ركات االأجنبي���ة التي با�س���رت العمل 

مع وزارة االإعمار.
    ويف عه���د وزارة ن���وري ال�سعي���د ل�سنة 
ال���وزراء  رئي����س  ب���ن  1953وبتن�سي���ق 
واأمن العا�سم���ة ال�سيد عبد الله الق�ساب 
ال���ذي ح���ّل حم���ل ال�سي���د مظف���ر اأحم���د، 
خ�س�س���ت مبال���غ كافي���ة لت�سغي���ل العمال 
العاطل���ن عن طري���ق تنفيذ منه���ج تبليط 
ال�سوارع واالأزقة الداخلية جلميع مناطق 
بغ���داد على اأن يكون العمال العاملون يف 
تلك املح���الت من اأبنائها، وذلك بالتن�سيق 

مع خمتاري املح���الت البغدادية. واتذكر 
واأن���ا يف االأمانة ي���وم دعانا رئي�س الهيئة 
الفنية ال�سي���د اأدور ر�سام، نحن مهند�سي 
االأمان���ة جميع���ًا، وبلغن���ا بق���رار االأم���ن 
بتبلي���ط �س���وارع واأزقة بغ���داد وت�سغيل 
�سكان بغداد العاطلن عن العمل باأي عمل 
منا�سب يف ه���ذا امل�س���روع، بغ�س النظر 
عن �سني العمر، فاله���دف واحد: التبليط 
والت�سغيل. وقد اختارين اأدور ر�سام من 
بن جمي���ع املهند�س���ن القدام���ى واجلدد 
يف اأمان���ة العا�سم���ة الأكون م�س���وؤواًل عن 
امل�س���روع يف جان���ب الك���رخ م���ن حمل���ة 
اجلعيف���ر اإىل الكرميات. ا�ستمر امل�سروع 
الأ�سه���ر وكان���ت نتائج���ه جي���دة هند�سي���ًا 
اأن  املواطن���ون  �سع���ر  فق���د  واجتماعي���ًا، 
الدولة اأخ���ذت تهتم باأمره���م بعد و�سول 
عوائ���د النفط وف���ق االتفاقي���ات اجلديدة 
مع ال�سركات النفطية العاملة يف العراق.

عن مذكرات املدفعي )نحو عراق جديد(


