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القرن  بدايات  وحتى   ، العثمانية  الدولة  تبداأ  مل 
يف  ال��ري  مب�شاريع  الكايف  االهتمام   ، الع�شرين 
للزراعة  امل�شاريع  هذه  اأهمية  من  بالرغم  العراق 
التي كانت تعد العمود الفقري لالقت�شاد العراقي 
يومئذ. واقت�شر االهتمام بهذا املجال على جهود 
الذين  العثمانيني  الوالة  بها بع�ض  فردية ا�شطلع 

تعاقبوا على حكم العراق .
في�شان  وم��وا���ش��م  ال��ع��راق  ار����ض  لطبيعة  وك���ان 
ال�شلبي  تاأثريها  وتوابعهما  وف��رات،  دجلة  نهري 
االأر�ض  لطبيعة  فبالن�شبة  ال��ع��راق.  يف  ال��ري  يف 
جند اأن ار�ض العراق تاأخذ باالنب�شاط واال�شتواء 
اجلنوب،  اإىل  ال�شمال  من  اجتهنا  كلما  التدريجي 
وجنوبه  ال��ع��راق  و�شط  مناطق  كانت  وب��ال��ت��ايل 
ابتداًء من �شمال العراق بغداد وتكريت على دجلة 
عر�شة  ال��ع��رب  �شط  وحتى  ال��ف��رات،  على  وهيت 

خلطر الفي�شان اأكرث من غريه من املناطق.
والفرات  دجلة  نهري  في�شان  ملو�شم  بالن�شبة  اأما 
فلم يكن هو االآخر منا�شبًا للزراعة، فهما يفي�شان 
للزراعة  مبكر  مو�شم  وهو  الربيع  ف�شل  اآخ��ر  يف 
للزراعة  بالن�شبة  ج��دا  متاأخر  ومو�شم  ال�شيفية 
مو�شم  توافق  فهي  االأخرى  امل�شاألة  اأما  ال�شتوية، 
الفي�شانات يف بع�ض االأحيان مع ن�شج املحا�شيل 
الزراعية، االأمر الذي يوؤدي اإىل اإغراق املحا�شيل 

الزراعية واإتالفها.
ف�شاًل عن هاتني امل�شكلتني عانى الري يف العراق 
�شبكات  ت��وج��د  ال  ان���ه  منها  اأخ����رى  م�شاكل  م��ن 
الروا�شب  م�شكلة  على  ع��الوة  امل��ي��اه،  لت�شريف 
بع�ض  يف  ترتفع  ما  كثريًا  التي  االن��ه��ار(،  )طمي 
وبالتايل  اإغالقها  اإىل  وت���وؤدي  واجل���داول  ال��رع 
بال�شكان  اأه��ل��ه  وم���زارع  ق��رى  ع��ن  امل��اء  انح�شار 

في�شطر اأهلها اإىل الهجرة وترك الزراعة .
ع��ن عدم  ف�����ش��اًل  ال��ع��وام��ل جمتمعة  ل��ه��ذه  وك����ان 
اهتمام العديد من الوالة العثمانيني بقنوات الري 
التقلي�ض  يف  ال�شلبية  انعكا�شاتها  وحت�شينها، 

االأرا�شي الزراعية وانخفا�ض االإنتاج الزراعي. 
الزراعية  ال��ع��راق  اأرا���ش��ي  اإم��ك��ان��ات  م��ن  بالرغم 
زار  ال��ذي  اوليفييه  الرحالة  اأ���ش��ار  وق��د  الهائلة، 
القرن  م��ن  االأخ����ري  ال��ع��ق��د  منت�شف  يف  ال���ع���راق 
مياه  وزعت  “لو  بقوله  ذلك  اىل   � العا�شر  التا�شع 
دجلة واأقنية الفرات على الوجه االأح�شن لتحولت 
يوجد  زراعية وال  اأرا�شي  اىل  االرا�شي اجلرداء 
ب��غ��داد وما  اأغ��ن��ى واأج��م��ل م��ن  ال��ع��امل منطقة  يف 
العثمانية  الوثائق  اح��دى  تطرقت  كما  ج��اوره��ا. 

اىل االهمال الذي ام�شت عليه االرا�شي الزراعية 
ارا�شي  “كانت  فيها  املو�شل ومما جاء  يف والية 
�شالحيتها  رغ��م  ومعطلة  مهملة  املو�شل  والي���ة 
للزراعة ، يف حني كانت ارا�شي لوائي ال�شليمانية 
ع��ن �شد احلاجات  ع��اج��زة  )ك��رك��وك(  و���ش��ه��رزور 

املحلية من املحا�شيل الزراعية” . 
ان  امل��ع��روف  فمن  ال���ري  ال�شاليب  بالن�شبة  ام��ا 
ارا�شي املنطقة الو�شطى واجلنوبية تروى �شيحًا 
ارا�شي  فهناك   ، وتفرعاتها  دجلة  نهري  مياه  من 
عليها  يطلق  وال�شواقي  ال��رع  بوا�شطة  ت��روى 
“ماوي” او “�شكي” وهناك االرا�شي التي تروى 
والنواعري  كالدواليب  املياه  رف��ع  االت  بوا�شطة 
“جردي” اما االرا�شي التي  “كردي” او  فت�شمى 
 ، “جبي�ض”  او  “كبي�ض”  فت�شمى  باملياه  تغمر 
وهناك االرا�شي التي تعتمد على االمطار وت�شمى 
الدمي . يف حني ا�شتخدمت بع�ض املناطق وال�شيما 
واالالت  امل�شخات   ، االن��ه��ار  �شفاف  من  القريبة 

احلديثة. 
حاول اخر والة املماليك يف بغداد وهو داوؤد با�شا 
اال�شتفادة من  ثروات العراق الزراعية واالروائية 

والعمل على توظيف هذه االمكانيات خدمة 
لبع�ض  اح��ي��ائ��ه  خ��الل  وم��ن  ال��زراع��ي  لالقت�شاد 
امل�����ش��اري��ع االروائ���ي���ة ف��ق��د ح��ف��ر ���ش��ط ال��ه��ن��دي��ة . 
ومنها  املندر�شة  االنهار  من  عدد  احياء  عن  ف�شاًل 
النيلحيث  ونهر  بغداد  غ��رب  ال��واق��ع  عي�شى  نهر 
العمل �شنة  لكريه )5000( عامل واجنز  ا�شتخدم 
1242ه�/1826م كما يعود الف�شل اىل هذا الوايل 

يف اجناز م�شروع لرفع املياه من نهر دجلة .
بفتح  الكوزلكي  ر�شيد  حممد  ب��غ��داد  وايل  وق��ام 
نهر الهارونية وامل�شرية)*( يف دياىل بالقرب من 
والقنوات  االنهار  من  لعدد  كريه  ف�شاًل  املقدادية 

لق�شاء  التابعة  بلد  منطقة  يف  الدجيل  نهر  منها 
والعوادل  وال�شاه  النيل  وج��داول  حاليًا  �شامراء 
وال�شوملي  واجلربوعية  والبا�شية  والبوجماع  

الكبري وال�شوملي ال�شغري.
احد  ب��خ��رة  با�شا  ن��ام��ق  ب��غ��داد  وايل  وا�شتعان 
لتح�شني  بالري  املخت�شني  امل�شريني  املهند�شني 
املحاوالت  تلك  من  اأي  لكن   . املندر�شة  القنوات 
تقل�ض  ا�شتمر  اذ  ايجابية  نتائج  اي��ة  حتقق  مل 
االرا�شي الزراعية وتدهور و�شعها ب�شكل خطري 
. حتى جمئ مدحت با�شا ، الذي ابدى اهتماما يف 
جمال الري وحت�شني معدالت االنتاج الزراعي من 
خالل اتخاذه لعدد من التدابري ال�شالح االرا�شي 

الزراعية . 
وعلى اثر حتول مياه الفرات اىل فرع �شط الهندية 
امل��ي��اه .  ال��ذي �شحت فيه   ، ف��رع احللة  ب��داًل م��ن   ،
با�شا  ال��وايل حمت  لعهد  وجرت حم��اوالت �شابقة 
ملعاجلة تلك امل�شكلة . وترقى اوىل تلك املحاوالت 
الواليان  قام  عندما   ، �شنة 1252ه����/1836م  اىل 
علي ر�شا با�شا الالز ، وحممد جنيب با�شا )1258 
� 1266(ه���/)1842 � 1849(م ، بان�شاء �شدة على 
اىل  ال��ف��رات  م��ي��اه  حت��وي��ل  لغر�ض  الهندية  ف��رع 
�شنة  مالبث ان حتطمت  ال�شدة  االان   ، فرع احللة 
�شنة  ويف   ، امل��اء  منها  وتدفق  1268ه�����/1851م 
1275ه�/1858م بني �شد جديد لتوفري املزيد من 

املياه االانه مالبث ان ت�شدع .
وامام ف�شل تلك املحاوالت وكرثة �شكاوى االهايل 
با�شا  مدحت  ال���وايل  �شكل  احل��ال��ة  ا�شتمرار  م��ن 
لو�شع   ، ال��ري  مهند�شي  من  عدد  من  موؤلفة  جلنة 
تلك  ملعاجلة  عملية  ومقرحات  تف�شيلة  درا���ش��ة 
احلالة . حيث ا�شتمر العمل ملدة تزيد على الثالثة 
بدليل  امل�شكلة  ع��ل��ى  تغلب  ان���ه  وي��ب��دو   ، ا���ش��ه��ر 

 ، اعدادها  احد  ذلك  اىل  )ال��زوراء(  جريدة  ا�شارة 
ثالثة  من  م��اوؤه  يب�ض  الذي  احل�شينية)*(  نهر  ان 
العدد يف كربالء  الوافرة  النفو�ض  ، واوقع  ا�شهر 
باظطراب العط�ض ، و�شات عملياته مرتب اخلتام 
واطلق ماوؤه . االان هذه امل�شكلة مل تنته اذ �شرعان 

ماعادت وجتددت من جديد بعد �شنوات .
ف��ك��ر م��دح��ت ب��ا���ش��ا يف اع����ادة رب���ط ن��ه��ري دجلة 
لتحقيق  ال�شقالوية  قناة  طريق  ع��ن   . وال��ف��رات 
الزراعية  االرا�شي  احياء  اولهما  رئي�شني  هدفني 
املمتدة بني نهري دجلة والفرات وحتديدا مناطق 
غرب بغداد بهدف ت�شجيع الزراعة من جهة ولتامني 
مرور ال�شفن النهرية اىل اعايل نهر الفرات لغر�ض 
التجارة والنقل من جهة اخرى ، حيث بو�شر يف 
العمل الذي اجنز و�شار يعرف ب�شدة مدحت با�شا 
. االان عدم اتخاذ االجراءات الالزمة لتدفق املياه 
الغزيرة وقت الفي�شان ، ادى اىل نتيجة عك�شية ، 
�شرعان ما�شقت تلك املياه طريقًا جديدا اىل جمرى 
الواقعة  االر�شي  خراب  اىل  ادى  مما  ال�شقالوية 

ا�شفل الفلوجة . 
اقراحا  املواطنني  اح��د  ن�شر  نف�شه  الوقت  ويف 
على احدى �شفحات جرييدة )الزوراء( طالب فيه 
 ، النهروان  قناة  من  باالفادة  العثمانية  ال�شلطات 
والعمل على ا�شت�شالحها من خالل ان�شاء �شد يف 
ا�شفل  الواقعة   ، )املن�شورية(  عبا�ض  ديل  منطقة 
 ، بالنهروان  دي��اىل  نهر  فيها  يلتقي  التي  النقطة 
االان مدحت با�شا ف�شل يف حتقيق ذلك ب�شبب عدم 
�شالحية مواد بناء ال�شد ملقومة تيار املياه . ف�شاًل 
التي  املبالغ  ا�شتنبول  عن عدم تخ�شي�ض حكومة 

تيطلبها تنفيذ هذا امل�شروع .
االنهار  من  ع��دد  حفر  على  با�شا  مدحت  عمل  كما 
قزلباط  ق��ن��اة  وم��ن��ه��ا   ، وت��ط��ه��ريه��ا  امل��ن��در���ش��ة 

ق�شاء  يف  ال��واق��ع  ال��ل��ه  عبد  ون��ه��ر   . )ال�شعدية( 
)اجلزيرة( ، الذي عرف فيما بعد باحلميدية ، وقد 

جنم عن هذه االعمال احياء ارا�شي كثرية . 
ا�شقي  امل��ي��اه  توفري  على  با�شا  مدحت  عمل  كما 
قناة  حفر  خ��الل  م��ن  ال��ك��رخ  جانب  يف  الب�شاتني 
الكنعانية القدمية ، واخذ جدواًل �شغريا اىل ق�شبة 
الكاظمية لغر�ض �شقي الب�شاتني و�شمي هذا النهر 

ب� )نهر الطليعة( . 
التي  امل�شاريع  غالبية  حليف  النجاح  يكن  ومل 
وقد   . العراق  يف  بتنفيذها  با�شا  مدحت  ا�شطلع 
امل�شاريع اىل نق�ض االموال  عزي �شبب ف�شل تلك 
، وقلة اخلرة الفنية ف�شاًل عن انعدام الدرا�شات 
االولية ، والعمل ب�شكل مرجتل يف اغلب امل�شاريع 
االورائية ، عالوة على عدم اهتمام الوالة من بعده 
بتلك امل�شاريع . وقد �شخ�ض لونكريك ا�شباب ف�شل 
تتعدى  تكن  مل  االعمال  "ان  بقوله  امل�شاريع  هذه 
القيام باجراءات لتنظيم االعمال املحلية والطفيفة 
، حيث ان االداة مل متتلك املعرفة وال ال�شيطرة وال 
املال ال�شروري لذلك" . وابدى بع�ض الوالة الذين 
االهتمام مبو�شوع  نوعا من  با�شا  اعقبوا مدحت 
الري ، ولو ب�شكل ن�شبي وحمدد ، نذكر منهم وايل 
بغداد رديف با�شا )1873 � 1875(م الذي ان�شاأ �شد 
تتبع يف  البناء ومل  االان��ه مل يكن حمكم  اجلزائر 
ال�شد  ت�شدع  اىل  ادى  مما  العلمية  القواعد  بنائه 

وانهياره . 
الثاين  احلميد  عبد  ال�شلطان  جهود  اط��ار  ويف 
ع���ام وال��واق��ع  ال���ع���راق ب�شكل  اح����وال  ال���ش��الح 
ا�شتحداث  الذي تزامن مع  الزراعي ب�شكل خا�ض 
الدائرة ال�شينية ، "دائرة قوم�شيون ال�شنية" فقد 
ال�شبل  لتقدمي اف�شل  الوالة  مت االيعاز اىل بع�ض 
واملقرحات ال�شالح احوال العراق وامتثااًل لهذه 
االوامر قدم وايل بغداد عبد الرحمن با�شا )1879 
عر�ض  العثماين  ال�شلطان  اىل  تقريرًا  1881(م   �
فيه �شورة تف�شيلية لالو�شاع التي كانت تعي�شها 
فقد  وال��ري  الزراعة  وام��ا  املرحلة  تلك  ابن  بغداد 
ا�شار الوايل يف تقريره اىل تدين م�شتوى الزراعة 
 ، املياه  ال�شدود خلزن  ان�شاء  ، وقد اقرح  والري 
ال�شتخدامها عند احلاجة ، كما تطرق اىل مات�شببه 
 ، امل��زرع��ات  على  كبرية  ا���ش��رار  م��ن  الفي�شانات 
بغية  امل�شتنقعات  جتفيف  ت��اك��ي��ده  ع��ل��ى  ع���الوة 
التخل�ض  عن  ناهيك   ، للزراعة  ارا�شيها  ا�شتغالل 

من املخاطر التي تنجم عنها  . 
تقريرا اخر تطرق  التقرير  بهذا  الوايل  ثم احلق   
"لن  بقوله  ال��ري  مب�شاريع  االهتمام  قلة  اىل  فيه 
االنهار  ب�شبب  هائلة  زراعية  ق��وة  ميتلك  العراق 
ل�شقي  تكفي  وال��ت��ي   ، ارا���ش��ي��ه  ال��ت��ي جت��ري يف 
وان   ، ال��زراع��ي��ة  االرا���ش��ي  م��ن  ك��ب��رية  م�شاحات 
للعراق  دخولها  منذ  اهتمت  لو  العثمانية  الدولة 
العراق  لكان  ، كما يجب  الزراعية  الري  مب�شاريع 
قد قطع �شوطا كبريا يف م�شمار االعمار واالزدهار 
الذين تعاقبوا عليه مل يكونوا من  الوالة  ان  اال   ،
يتمتع  منهم  ك��ان  وم��ن   ، واجل���دارة  الكفاءة  ذوي 
مدة  بعد  من�شبه  من  يقول  كان  والكفاءة  بالقدرة 

على تعيينه" .
، اال  وعلى الرغم من ق�شر مدة والية هذا الوايل 
ان اعماله يف جمال الري كانت بارزة ، وخا�شة يف 
منطقة احللة ، حيث عمل على حفر عدد من االنهار 
واجلداول وتطهريها منها العوادل والظلمية )يف 
 ، والبوح�شان   ، والبا�شية   ، املحمودية(  ناحية 

والعينية ، والدوالب ، واخلاتونية .
اىل  رفعها  مت  التيى  االخرى  التقارير  �شمن  ومن 
ال�شلطان عبد احلميد الثاين التقرير الذي تقدم به 
وايل الب�شرة م�شهر با�شا �شنة 1298ه�/1880م 
الذي تطرق فيه اإىل انعكا�شات االو�شاع ال�شيا�شية 
امل�شطربة التي عا�شها العراق عر تاريخه الطويل 
، على الزراعة واالنتاج الزراعي عندما قال "مما هو 
ثابت تاريخيا ان العراق كان مقرا لدول معظمة يف 
العامل مثل البابليني واالكا�شرة والعبا�شيني وكان 

يتمتع مب�شتوى عال من العمران واالزدهار ، 
اىل  به  األ��ت  االخ��رية  وال�شدمات  النكبات  ان  اال   
االرا�شي  ن�شبة  وانخف�شت   ، واالنهيار  ال�شعف 
االرا�شي  جمموع  ع�شر  من  واح��د  اىل  اليوم  فيه 

ال�شاحلة لالعمال الزراعية ..."  .
ال�شلطات  نف�شه  ال���وايل  نا�شد  اخ��ر  تقرير  ويف 
الزراعي،  امل�شتوى  ب��رف��ع  االه��ت��م��ام  العثمانية 
اىل  الرامية  االنكليزية  االط��م��اع  اىل  والت�شدي 
نهب خريات العراق بقوله ان "االنكليز يطمحون 

يف اال�شتيالء على الب�شرة ، وان بقاءها يف حالة 
ال�شبيل  اه��م  ومي��ه��د  م�شاحلهم  ي��خ��دم  التخلف 
لتحقيق اطماعهم ، من اجل ذلك فهم يعرقلون كل 
حركة ا�شالحية تهدف اىل ت�شحيح االو�شاع يف 

الب�شرة وحتقيق الرفاه اىل اهلها ..." .
قرب  ال��واق��ع  الكنعانية  �شد  تعر�ض  اث��ر  وع��ل��ى 
م�شطفى  بغداد  وايل  اوع��ز  للت�شدع  ال�شقالوية 
عا�شم با�شا )1305 � 1307(ه�/)1887 � 1889(م 
، باعادة بناء هذه ال�شدة حيث ا�شرف بنف�شه على 

اعادة تعمريها . 
�شحة  م�شكلة  من  االخ��رى  هي  النجف  عانت  كما 
بهذا  النجف  اه���ايل  ا�شتغاثة  اث��ر  فعلى   ، امل��ي��اه 
الوايل ، اوعز االخري اىل عبدى الغني افندي يف 
من  نهر  حفر  على  باال�شراف  )احل��رية(  اجلمارة 
الكوفة  واجتاز  ات�شع  الهندية  نهر  الن   ، اجلمارة 
من  العمال  بجمع  قام  حيث   ، اجلمارة  اىل  ومنها 
ع�شائر الفرات املجاورة للنجف ، وا�شتغرق العمل 
)46( يوما ، اخذ النهر ي�شب يف بركة كبرية يف 
النهر  ه��ذا  �شمي  وق��د   ، اجلنوبية  النجف  بحرية 
ال�شينة  ماأمور  اىل  ن�شبة  افندي  الغني  عبد  بنهر 
�شنة  النهر  ه��ذا  حفر  وك���ان   ، اف��ن��دي  الغني  عبد 
ما  �شرعان  النهر  ه��ذا  ان  اال   . 1306ه�����/1888م 
والرمال  ال��ري��اح  ع��وام��ل  بفعل  لالندثار  تعر�ض 

وحتديدًا يف �شنة 1309ه�/1891م .          
عن  الناجمة  القدمية  امل�شكلة  جت��دد  اعقاب  ويف 
حتول مياه الفرات اإىل �شط الهندية بداًل من �شط 
احللة ، ا�شهمت دائرة ال�شنية يف ايجاد حل موؤقت 
موؤلفة  جلنة  بت�شكيل  اوعزت  عندما  امل�شكلة  لهذه 
مدير  بك  وحم�شن   ، وكربالء  احللة  مت�شريف  من 

الك�شف يف دائرة ال�شنية الذي 
قام بك�شف الهر واو�شى ب�شد جزء من �شدر فرع 
الهندية امل�شمى "الردارء"( ف�شاًل عن ظاهر افندي 
وكيل ال�شنية ، وبع�ض ا�شحاب اجلرنة  ونتيجة 
العمال هذه اللجنة فقد متت ازالة مايف النهر من 

املوانع كاجلزرات وغريها.
)1889-1890م( ب��ا���ش��ا  ���ش��ري  ب��غ��داد  وايل  م��ا 

االروائية  اع��م��ال  ف��رك��زت   ، )1307-1308ه�������( 
ت�شرب  ملنع  ان�شاوؤها  مت  �شخمة  �شدة  اإن�شاء  يف 
غري   ، القدمي  ال�شقالوية  وادي  اإىل  الفي�شانات 
بعد  في�شما  لالنهيار  تعر�شت  ما  �شرعان  ما  انها 

نتيجة �شغط مياه الفي�شانات . 
كما اأمر الوايل نف�شه بان�شاء �شد اخر اإىل ال�شمال 
من �شدة ال�شرية ، عرف با�شم �شد الرمة ، بهدف 
اإىل  حت��دث  ق��د  التي  الك�شرات  مياه  ت�شرب  منع 
جمرى الهر ال�شقالوية عن طريق الوادي امل�شمى 
مياه  م�شكلة  تفاقم  اث��ر  .وعلى  ال��رم��ة(   )ب���ازول 
اإىل  حتولها  اثر  باجلفاف  اخذت  التي  احللة  �شط 
انتاج  يف  تدهور  من  ذلك  راف��ق  وما  الهندية  �شط 
املياه  كميات  توافر  لعدم  نتيجة  الزراعية  املنطقة 
انقطاع  اعقاب  ويف   ، امل��زروع��ات  ل�شقي  الكافية 
بني  الفرات  نهر  طريق  على  الهندية  املوا�شالت 
احللة والب�شرة . وعلى اثر ا�شتغاثة اأهايل احللة 
تلك  اب���ان  ال��دول��ة  اه��ت��م��ام  ان�شب   ، وال��دي��وان��ي��ة 
فاحتة  وكانت   . الهندية  �شدة  اإن�شاء  على  املرحلة 
�شوندرفر الفرن�شي  املهند�ض  ا�شتقدام  اعمالها 
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طول  على  املمتدة  للمنطقة  ك�شفًا  اجريا  اللذين   ،
نهر الفرات وحتى م�شكنه متهيدًا الإن�شاء ال�شدة . 
وبعد عام تقريبًا قدما تقريرهما اإىل الوايل �شري 
با�شا معززًا باخلرائط . وقد احاله الوايل بدوره 
ال�شتح�شال  العامة  واال�شغال  النافعة  وزارة  اإىل 
لتنفيذ  الالزمة  االم��وال  تخ�شي�ض  على  املواقفة 
بن�شف  ال��دول��ة  خ��زي��ن��ة  ا�شهمت  وق���د  امل�����ش��روع 
االموال املطلوبة ، اأما الن�شف االخر مت تاأمينه من 
اخلزينة اخلا�شة ، وواردات االرا�شي ال�شنية)*( 
بناء  االأه���ايل يف  م��ن  ل��ه م�شلحة  ك��ان��ت  ، ومم��ن 
امل�شتح�شلة  االأم��وال  جمموع  بلغت  حيث   ، ال�شد 

للم�شروع 1.733.998 قر�شا و 33 بارة .
الوايل  من  وباإ�شراف  عالية  بوترية  البناء  جرى 
يف  )ال���زوراء(  جدرية  قدمت  حيث   ، با�شا  �شري 
اأحد تقاريرها و�شفا مل�شاحة ال�شد ، الذي امتد من 
نهر الهدية اإىل جمرى احللة وبارتفاع )6( اأمتار، 

وعر�ض)100( مر ، وبطول 1200 مر .
والهندية  احللة  ع�شائر  روؤ�شاء  ال��وايل  نا�شد  كما 
من  اآالف  بعدة  واأم���دوه  فا�شتجابوا   ، امل�شاعدة 
�شدر  حفر  يف  بهم  اال�شتعانة  متت  الذين  العمال 
ت�شرين   25 يف  ال�����ش��د  اف��ت��ت��اح  وج����رى   . ال�����ش��د 

ال��ث��اين ���ش��ن��ة 1308ه����������/1890م وع����رف با�شم 
عن  ونتج   . مهند�شه  با�شم  �شوندرفر" تيمنًا  "�شد 
كما  احللة،  �شط  اإىل  املياه  اإع��ادة  ال�شد  ه��ذا  بناء 
الزراعية  امل��ي��اه  اأن  اإىل  ال��درا���ش��ات  بع�ض  ت�شري 
االقت�شادية  احلياة  ب��داأت  اإذ  جماريها  اإىل  ع��ادت 
من  باالنتعا�ض  بها  املحيطة  واملناطق  احللة  يف 
�شنة  ال�شدة  تلك  اأع��م��ال  م��ن  االن��ت��ه��اء  بعد  جديد 
1308ه�/1890م . غري اأن ال�شدة مل ت�شمد طوياًل 
متانة   ، امل�شتمرة  الر�شبات  منها  عدة  الأ�شباب   ،
فيما  منها  اأجزائها  خ��راب  اإىل  اأدى  مما   . البناء 
بعد .وف�شاًل اإىل هذه اجلهود التي قام بها الوالة 
اإ�شهاماتها  ال�شنية  لدائرة  ك��ان   ، ال��ري  جم��ال  يف 
الوا�شحة يف هذا املجال ، من خالل اإن�شائها لعدد 
القنوات  منن  الكثري  اإىل  عن  ف�شاًل   ، ال�شداد  من 
حيث   ، بكريها  قامت  اأو  حفرتها  التي  واجل��داول 
ك��ان لتلك االإ���ش��ه��ام��ات ت��اأث��ريات��ه��ا االي��ج��اب��ي��ة يف 
فعلى   ، ال��ع��راق  يف  الزراعية  الن�شاطات  تطوير 
الدائرة  ه��ذه  اإىل  ا�شند  احل�شر  ال  امل��ث��ال  �شبيل 
 ، ال�شداد ومنها �شدتا املدرة  مهمة حتكيم عدد من 
الدائرة  قامت  فيما  الكوت.  ق�شاء  واملوجة �شمت 

نف�شها عام 1892 بتطهري نهر احل�شينية .
نتيجة   ، النجف  ع��ن  امل��ي��اه  انقطاع  اأع��ق��اب  ويف 
الرياح  ع��وام��ل  بفعل  ال��غ��ن��ي  ع��ب��د  ن��ه��ر  الن���دث���ار 
بادر  النجف  اهايل  �شكاوي  اثر  وعلى   ، والرمال 
قائممقام النجف خري الله افندي ، مب�شاعدة دائرة 
النهر ، حيث جرى  باإعادة حفر �شدر هذا  ال�شنية 

املاء �شم جديد اإىل النجف. 
ما  �شرعان  اإذ  تنته  مل  النجف  اأه��ايل  معاناة  لكن 
تعر�ض النهر لالإهمال فر�شبت فيه الرمال وانقطع 
قائممقام  النجف  اأه���ل  ف��ن��دب  ال��ن��ج��ف،  ع��ن  امل���اء 
الغني  عبد  نهر  حفر  اإىل  اأفندي  الله  خري  النجف 
اإىل  االأم��ر  القائممقام  رفع  وقد  له  كاملدد  ي�شكون 
بغداد، فقام الوايل بدوره بالطلب منن ا�شتانبول 
االأول،  النهر  قرب  النجف  ملدينة  جديد  نهر  بحفر 
الذي  النهر  ذل��ك  بحر  ال�شلطان  من  االأم��ر  ف�شدر 
اإىل  ن�شبة   ، )احل��م��ي��دي��ة(  بنهر  اح��ي��ان��ًا  ي�شمى 
بنهر  احيانا  و�شمى   ، احلميد  عبد  ال�شلطان  ا�شم 
من  وهو   ، )حيدر(  ا�شم  اإىل  ن�شبة   ، )احليدرية( 
اأ�شماء االمام علي بن ابي طالب كرم الله وجهه ، 
حيث مت االحتفال بجريان نهر احلميدية يف �شنة 

)1311-1312ه�()1894/1893م(  .
1312ه�/1894م  �شنة  ال�شنية  الدائرة  قامت  كما 
الديوانية  ل��واء  يف  جن��م  اب  ه��ور  م��ن  نهر  ب�شق 
النهر  ه��ذا  �شمي  حيث  ال�شنافية  ارا�شي  ل��ريوي 

بنهر ال�شنية .
اأما بالن�شبة ل�شدة الهندية فاإنها مل ت�شمد طويال اإذ 
�شرعان ما تعر�شت لالإهمال بعد نقل �شالوايل �شري 
با�شا وت�شدعت بع�ض جوانبها 1314ه�/1896م( 
كلفتها  بلغت  باإ�شالحات  القيام  ا�شتدعى  مم��ا   ،

174475 لرية تركية . لتنهار مرة اخرى على اثر 
في�شانات �شنة 1321ه�/1903م .

ففي  العثمانيني  ال��والة  اهتمامات  �شمن  ويدخل 
با�شات  عطالله  ب��غ��داد  وايل  ج��ه��ود  ال���ري  جم��ال 
�شنة  ي   ، )1314-1317ه�������������()1896-1899م( 
متخ�ش�شة  جلنة  ت�شكيل  مت  1316ه�������/1898م 
 ، بغداد  والية  اطراف  يف  الواقعة  ال�شداد  ملراقبة 
وكلفت هذه اللجنة بفح�ض ال�شداد وبيان ما حتتاج 
اللجنة  واأ���ش��رت   ، والتقوية  االإ���ش��الح  اإىل  منها 
اأعمالها يف ت�شرين االول �شنة 1316ه�/1898م .
-1317( ال�شغري  با�شا  نامق  ب��غ��داد  ل��وايل  ك��ان 
الوا�شحة  اإ�شهاماته  1320ه�����()1899-1902م( 
اي�����ش��ًا يف ه���ذا امل���ي���دان م���ن خ���الل حت��ك��ي��م عدد 
 ، وال��ف��رات   . دجلة  نهر  على  القائمة  ال�شداد  م��ن 
االآث���ار  م��ن  اأ�شهمت ه��ذه اجل��ه��ود يف احل��د  وق��د 
)دجلة  ن��ه��ري  في�شانات  ع��ن  ال��ن��اج��م��ة  ال�شلبية 
�شنة  االأخ��ري وحت��دي��دًا  النهر  ، ال�شيما  وال��ف��رات( 
نهر  مياه  انقطاع  اث��ر  .وع��ل��ى  1318ه������/1900م 
الفرات عن مدينة الديوانية بادر هذا الوايل �شنة 
1319ه�/1901م اإىل االيعاز بحفر نهر الر�شادي 
، وبذلك ح�شلت املنطقة جمددًا على املياه الالزمة 
من  عدد  اإ�شالح  على  ال��وايل  هذا  عمل  .كما  للري 
يف  والزملية  احللة  نهرا  منها  واالأن��ه��ار،  القنوات 
ق�شاء احللة . ونهر احل�شينية يف كربالء . ونهر 
عن  ف�شاًل   . ال��دي��وان��ي��ة  �شنجق  يف  اليو�شيفية 
اإن�شائه لبع�ض ال�شداد على نهر )اخلال�ض( املتفرع 
من نهر )دياىل(  واملت�شعب اإىل )اخلال�ض الغربي( 
هذه  م��ن  ال��غ��ر���ض  وك���ان  )ال��ت��ح��وي��ل��ة(،  ومنطقة 
على  املياه  من  الكايف  اال�شتحقاق  توزيع  ال�شداد 

اأهايل املناطق امل�شكونة حولها .
�شنة  ال���ع���وي���ج���ة  �����ش����دة  ان���ه���ي���ار  اث������ر  وع����ل����ى 
1319ه����������/1907م وان��ق��ط��اع امل����اء ع���ن ج���دول 
اخل��ال�����ض وم���ا جن��م ع��ن��ه م��ن اإت����الف م��زروع��ات 
اإن�شاء هذا  باإعادة  با�شا  نامق  اأوعز   ، املنطقة  تلك 
اأ�شرة  اإىل  بالن�شبة  .اأم��ا  نف�شها  ال�شنة  يف  ال�شد 
اثر  على  ال�شريع  بالتدهور  اأخ��ذت  التي  الهندية 
�شنة  في�شان  بها بعد  الذي حلق  التداعي اجلزئي 
مياه  معظم  ت��دف��ق��ت  ح��ي��ث   . 1321ه���������/1903م 
اإىل  اأدى  مم��ا   ، جم��ددا  الهندية  �شط  اإىل  ال��ف��رات 
احللة  العرب  �شط  مياه  يف  ج��دًا  كبري  انخفا�ض 
احللة  مناطق  يف  واخل��راب  الدمار  وراءه  خملفا 
اأوفدت  امل�شكلة  ملعاجلة   . وال��دغ��ارة  والديوانية 
 M احلكومة العثمانية املهند�شني الفرن�شي موجل
ل�شدة  الالزمة  اال�شتحكامات  لبناء     . Moujel
ارتفاع  اإىل  اأدى  ال��ذي  االأم��ر   . وتعمريها  الهندية 
من�شوب املياه يف �شط احللة ، فنتج عن ذلك اإحياء 
اأرا�شي  فيها  مبا  االأرا���ش��ي  من  كبرية  م�شاحات 

ال�شلطات املعروفة باالأرا�شي ال�شنية .
مرة  لالنهيار  تعر�شت  ما  �شرعان  ال�شدة  اأن  اإال 

ا�شواأ  احللة  �شط  يف  احلالة  وا�شبحت   ، اخ��رى 
اإن�شاء ال�شدة . وامام الو�شع  مما كانت عليه قبل 
ا�شتقدمت  ال�����ش��دة  ع��ل��ي��ه  ام�����ش��ت  ال����ذي  امل����ردي 
احلكومة العثمانية خبري الري الفرن�شي �شو�شود 
�شنة 1323ه���/1905م ، فقام بدرا�شة امل�شكلة ثم 
للم�شكلة  ت�شوراته  املت�شمن  الفني  تقريره  ق��دم 
ومعاجلتها ، اإال اأن تلك املقرحات ونتيجة لالإهمال 
طريقها  ت��اأخ��ذ  مل  العثماين.  االإداري  والت�شيب 
للتنفيذ وبالتايل فاإنها بقيت ج�شرًا على ورق . مما 
جنم عنه بقاء مناطق مهمة من العراق حتت وطاأة 

الظروف الطبيعية املتقلبة.
احلكومة  انتبذت  1324ه�������/1906م  �شنة  ويف 
لدرا�شة  كونيية(  )ردي  ال���ري  خبري  العثمانية 
اأنه  وي��ب��دو  ث��ان��ي��ة)(.  هندية  ���ش��دة  ب��ن��اء  اإمكانية 
ا�شتمرار  بديل  للم�شكلة  حد  و�شع  يف  ينجح  مل 
�شنة  عليه  ه��و  م��ا  على  لل�شدة  املتدهور  الو�شع 
اأب��و بكر ح��ازم بك  1326ه�����/1908م عندما عني 
لبغداد  )1907-1908م()1325-1326ه����( واليًا 
، ومن �شمن االعمال التي قام بها يف جمال الري 
 . الدليم  ق�شاء  يف  )احل��وي��رة(  ل�شد  بنائه  اإع���ادة 
تعر�ض  قد  كان  ال��ذي  )ال�شرية(  الكنعانية  و�شدة 
�شنة 1325ه�/1907م  في�شان  اثر  لالنك�شار على 
حيث و�شل خراب ال�شدة اإىل احلد الذي كادت فيه 
اأدى اإىل حرمان  اأن تاأخذ جميع ماء الفرات ، مما 
املاء  من  الزراعية  االأرا�شي  من  وا�شعة  م�شاحات 
بالعا�شمة  باالت�شال  ال�شنية  دائ��رة  قامت  حتى 
)ا�شتانبول( ، بحكم كون معظم تلك االأرا�شي هي 
احلميد  عبد  ال�شلطان  فا�شدر   ، الدائرة  لهذه  ملك 
الكنعانية  ���ش��دة  بتحكيم  �شلطانيًا  اأم���رًا  ال��ث��اين 
الوايل  اأن  حتى   ، كانت  ���ش��ورة  ب��اأي��ة  )ال�شرية( 
الذي  البناء  اجن��از  على  بنف�شه  ا���ش��رف  امل��ذك��ور 

و�شلت تكاليف اجنازه اإىل 26 األف لرية .
ال�شداد  م��ن  ع��دد  تر�شني  ال�شنية  دائ���رة  وت��ول��ت 
وحتكيمها التي تقع �شم اأرا�شيها فعلى اثر في�شان 
تهدمت عدد   ، �شنة 1325ه����/1907م  الفرات  نهر 
ذياب  البو  و�شد   ، العبيدية  �شدة  منها  ال�شداد  من 
متلكه  الذي  العزيزية  نهر  من    ، الدليم  ق�شاء  يف 
اجلزيرة  ق�شاء  يف  الفدعم  و�شد   ، ال�شنية  دائ��رة 
ق�شاء  يف  الرياكية  و�شد   ، طيبان  البو  و�شد   ،
اأن ما جرى يف لواء كربالء مل يكن  اإال   . ال�شامية 
من  ج��زء  انك�شر  فقد  عليه  ال�شيطرة  املمكن  م��ن 
�شدر قناة االإ�شكندرية ، التي متلكها دائرة ال�شنية 
مبقام  امل��ع��روف  املقام  من  القريب  اجل��زء  وه��و   ،
االمام اخل�شر ، فطفح املاء على مزارع االإ�شكندرية 
ال�شنية يف  دائ���رة  م���زارع  اغ���رق  كما   ، واغ��رق��ه��ا 
اقطاع ق�شم من طريق  بغداد  ، ف�شاًل عن  امل�شيب 
والتقوية  التحكيم  اأعمال  تنفع  ومل   ، –كربالء 
داخل  الكائن  �شخوب  ابي  و�شد   ، الاليح  �شد  يف 
انهارا  عليها  املاء  تدفق  اثر  فعلى   ، الهندية  ق�شاء 

، ومل يتمكن من تعمريها ، حتى اأن ال�شداد القوية 
املحكمة يف كربالء ت�شع�شعت اي�شًا ، خا�شة �شد 
من  انهارت  التي  الدين  وخري   ، والكرب   ، الاليح 
ال�شنية  االرا���ش��ي  جميع  امل��اء  ف��اغ��رق   ، ا�شا�شها 
ف�شاًل عن امالك االهايل يف تلك املنطقة مما جنم 

عنه خ�شائر عظيمة .
اإليها  اأ���ش��ن��دت  جلنة  ت�شكلت  نف�شه  ال��وق��ت  ويف 
�شواحي  يف  املنك�شر  ال�شداد  حتكيم  اع��ادة  مهمة 
قائد  ع�شويتها  يف  �شمت  وق��د  وتعمريها  بغداد 
االوقاف  ، ووكيل حما�شب  بك  اجلندرمة م�شعود 
عبد اجلبار افندي ، ورئي�ض البلدية عبد الرحمن 

اآل احليدري… واآخرين .
ق����د خ�����ش�����ش��ت �شنة  ال�����ش��ن��ي��ة  وك����ان����ت دائ�������رة 
1326ه����������/1908م ���ش��رف م��ب��ل��غ 12ال�����ف لرية 
دائمًا  نهرًا  لتكون  املحمودية  قناة  �شدر  لتحويل 
ال�شفن  ف��ي��ه  مت��ر  بحيث   ، ب��دج��ل��ة  ال��ف��رات  ي�شل 
الناجمة  الفوائد  على  عالوة   ، النهرية  والبواخر 
لرقعة  تو�شيع  م��ن  امل�شروع  ه��ذا  مثل  اق��ام��ة  ع��ن 
واعمار   ، التجارة  وتو�شيع   ، املزروعة  االرا�شي 
يتم  مل  امل�شروع  ه��ذا  اأن  اإال   ، املحمودية  ناحية 
ذلك  ع��ن  ف�شاًل   . معروفة  غ��ري  الأ�شباب   ، تنفيذه 
من  الهندية  �شدة  بان�شاء  ال�شنية  االدارة  �شدرت 
جديد وبتخ�شي�ض مبلغ )1300( الف لرية العادة 
ي�شتغرق مدة  ال�شدة  اإن�شاء هذه  كان  ، وملا  البناء 
كانت  فقد   . �شنوات  ث��الث  اإىل  ت�شل  ق��د  طويلة 
وموؤقتة  عاجلة  تدابري  التخاذ  ما�شة  حاجة  هناك 
لتخلي�ض ق�شاء احللة من العط�ض ، وتوفري مياه 
االإجراءات  اتخذت  لذلك   ، للزراعة  الالزمة  ال��ري 
ال���ردي ب�شرط  ال��الزم��ة الإن�����ش��اء �شد م��وؤق��ت م��ن 
خ�ش�ض  وقد  القدمي  )الهندية(  �شد  اإىل  ا�شتناده 

لهذا الغر�ض ، )5 اآالف لرية(  .
باإعادة  العمل  ابتداء   ، نف�شه  الغر�ض  ولتحقيق 
حفر هور ابن جنم يف ق�شاء ال�شامية التابع للواء 
الديوانية . وات�شح فيما بعد اأن تلك االأعمال كانت 

بال طائل اإذ اأنها مل توؤد اإىل نتيجة تذكر .
اأ�شاب �شدة الهندية بعد  اأن اخلراب الذي  وال�شك 
اأ�شرارًا مبجمل  قد احلق  �شنة 1326ه����/1908م 
 ، منها  ال��زراع��ي��ة  ال�شيما   ، احللة  يف  الن�شاطات 
والتي اأثرت بدورها يف امل�شتوى املعي�شي لل�شكان 
ويف واردات اخلزينة ففي �شنة 1327ه�/1909م 
تزيد  ك��ب��رية  ن�شبة  ال�����واردات  ت��ل��ك  نق�شان  ب��ل��غ 
تدنى  اإذ  ال�شابقة  ب��االأع��وام  مقارنة  الن�شف  على 
كانت  اأن  بعد  لرية   41317 اإىل  ال���واردات  مقدار 
وقد   . ل��رية   )93431( 11908م  1326ه����/  �شنة 
املبعوثات  جمل�ض  يف  الديوانية  لواء  نائب  األغى 
املقدم  ت��ق��ري��ره  خ��الل  وم��ن  ال��واع��ظ(  )م�شطفى 
1327ه�����/1909م  ل�شنة  دورت��ه  يف  املجل�ض  اإىل 
مب�شوؤولية ذلك على املوظفني منهم ف�شاًل عن عدم 
املهند�شني  بتو�شيات  ياأخذوا  مل  الفنية  كفاءتهم 
الذين ا�شرفوا على بناء ال�شد بخ�شو�ض �شرورة 
�شيانة واإدامة ال�شد با�شتمرار، ولعل بعد امل�شافة 
بني الديوانية وموقع ذلك ال�شد، و�شعف ال�شعور 
التي  االأ���ش��ب��اب  م��ق��دم��ة  ك���ان يف   ، ب��امل�����ش��وؤول��ي��ة 
تاأدية  عن  يتقاع�شون  العثمانيني  املوظفني  جعلت 
واجباتهم بهذا اخل�شو�ض . ونتيجة لذلك ح�شلت 
وباقي  وامل��زارع  احلقول  يف  اجل�شيمة  االأ���ش��رار 
الن�شاطات االقت�شادية ب�شبب تناق�ض مياه الفرات 
االأمر   ، جنوبًا  ال�شماوة  وحتى  احللة  من  ابتداء 
املركزية  �شلبًا على واردات خلزينة  انعك�ض  الذي 

يف لواء الديوانية .
وجدت الدولة العثمانية اأن م�شكلة املياه يف العراق 
بداأت تزداد �شوءًا ، وترتب عليها م�شاكل اقت�شادية 
انتدبت   ، امل��ت��اأزم  املوقف  وملعاجلة   ، واجتماعية 
احلكومة العثمانية مهند�ض الري االنكليزي وليم 
بدرا�شة  ليقوم   W . Willcocks ويلكوك�ض 
احللول  واق����راح  م��ي��داين  ب�شكل  ال���ري  م�شكلة 
الت�شاميم  واع��داد  امل�شكلة  هذه  ملعاجلة  الناجتة 
فقام   ، ال��ع��راق  يف  ال��ري  م�شاريع  الإح��ي��اء  الفنية 
وبرفقته  1326ه�����/1908م  �شنة  العراق  بزيارة 
)12( مهند�شًا مع عدد من امل�شاحني وبعد اأن مكث 
التحريات  خاللها  اأجنز  والن�شف  ال�شنتني  زهاء 
العامة  االأ���ش��غ��ال  وزارة  اإىل  ق��دم  ال��الزم��ة  الفنية 
اآرائه  كل  �شمنه  مف�شاًل  تقريرًا  النافعة(  )نظارة 
واأفكاره يف معاجلة م�شاكل الري ، واأرفق التقرير 
املذكور )84( خارطة وت�شميمات للم�شاريع التي 
البالد  واإن��ع��ا���ض  االأرا���ش��ي  اإع��م��ار  عليها  يتوقف 

وتخلي�شها من اأخطار الفي�شانات.

د. سندس الزبيدي
باحثة ومؤرخة

مشاريع الري في العراق 1869 – 1914

 بالنسبة الساليب الري فمن المعروف ان اراضي المنطقة الوسطى والجنوبية 
تروى سيحًا من مياه نهري دجلة وتفرعاتها ، فهناك اراضي تروى بواسطة 
الترع والسواقي يطلق عليها “ماوي” او “سكي” وهناك االراضي التي تروى 

بواسطة االت رفع المياه كالدواليب والنواعير فتسمى “كردي” او “جردي” اما 
االراضي التي تغمر بالمياه فتسمى “كبيس” او “جبيس”
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ب��اال���ش��ال��ة ع��ن نف�شها  وج��ه��ِت احل��ك��وم��ة االم��ري��ك��ي��ة 
ال�شوفياتية  ورو�شيا  بريطانيا  حكومات  عن  وبالنيابة 
احلكومة  اىل  ال��دع��وة  وال�شني  ال�شوفيتي(  )االحت���اد 
الذي  املتحدة(  االمم  )م��وؤمت��ر  يف  لال�شراك  العراقية 
تقرر عقده يف )�شان فرن�شي�شكو( العداد مثياق ملنظمة 
الدوليتني  وال�شالمة  ال�شلم  �شيانة  تتوىل  عامة  دولية 
فقررت احلكومة العراقية قبول هذه الدعوة واال�شراك 

يف هذا املوؤمتر بوفد ي�شم كل من:
1. ار�شد العمري )وزير اخلارجية( رئي�شًا للوفد.
2. نوري ال�شعيد )ع�شو جمل�ض االعيان( ع�شوًا.

3. توفيق ال�شويد )ع�شو جمل�ض النواب( ع�شوًا.
4. علي ج���ودة االي��وب��ي )وزي���ر ال��ع��راق امل��ف��و���ض يف 

وا�شنطن( ع�شوًا.
5. ن�شرة الفار�شي )ع�شو جمل�ض النواب( ع�شوًا.

6. د. حممد فا�شل اجلمايل )وزير مفو�ض( ع�شوًا.
و�شريافق الوفد عدد كاف من اخلراء.

ال���وزراء  رئي�ض  ���ش��ارح  ال�����ش��وي��دي  توفيق  ان  وذك���ر 
)حمدي الباجه جي( با�شتنكافه عن ان يكون ع�شوًا يف 
وفد يراأ�شه وزير اخلارجية ار�شد العمري الذي ال يفقه 
تخلف  كما  ال�شويدي  تخلف  وهكذا  �شيئًا  ال�شيا�شة  من 
نوري ال�شعيد عن الوفد.وقد غادر الوفد بغداد يف يوم 
13 ني�شان 1945 وو�شل اىل نيويورك يف الوقت الذي 
كانت الواليات املتحدة االمريكية حتتفل بت�شييع جثمان 
رئي�شها )روزفلت( اىل مثواه االخري فا�شرك الوفد يف 

هذا الت�شييع با�شم العراق.
موفقة  ج��ه��ودا  يبذل  ان  العراقي  ال��وف��د  ا�شتطاع  وق��د 
�شوريا  من  كل  اىل  الدعوة  توجيه  على  املوؤمتر  حلمل 
لبقية  م��ا  لها  ي��ك��ون  بحيث  جل�شاته  حل�شور  ولبنان 

يتحمله  ما  ويتحمالن  حقوق  من  فيه  املمثلة  ال�شعوب 
العراق،  طلب  امل��وؤمت��ر  اق��ر  فلما  واج��ب��ات  م��ن  غريهما 
وزير  من  �شكر  برقيات  العراقي  اخلارجية  وزير  تلقى 
خارجية لبنان )هرني فرعون( ووزير خارجية �شوريا 

)جميل مردم(.
يوم  يف  )ترومان(  االمريكي  الرئي�ض  املوؤمتر  وافتتح 
ميثلون  ع�شوا   )850( وح�����ش��ره   1945 ني�شان   26
اجتماعاته  عقد  امل��وؤمت��ر  ا�شتمر  ان  وبعد  دول��ة   )49(
لو�شع م�شودة )ميثاق االمم املتحدة( وم�شودة النظام 
اال�شا�شي )ملحكمة العدل الدولية( قرر وزير اخلارجية 
العراقية العودة اىل العراق قبل التوقيع على هذا امليثاق 
كتاب  )�شتيتنيو�ض(  االمريكية  اخلارجية  وزير  فوجد 
�شكر وامتنان لرئي�ض واع�شاء الوفد العراقي للم�شاهمة 
عن  لكم  اعرب  ان  اود  فيها:  وجاء  له  واملتميزة  الفعالة 

ا�شديتموها  التي  اجلوهرية  للم�شاعدة  تقديري  عظيم 
يرمي  ال��ذي  امليثاق  م�شودة  و�شع  يف  ووف��دك��م  انتم 
واالمن  ال�شلم  اقرار  غايتها  عالية  موؤ�ش�شة  احداث  اىل 
اع�شاء  بها  ق��ام  التي  ال�شادقة  االع��م��ال  ان  الدوليني. 
خا�شة  ب�شورة  مم��ن  واين  بالذكر  اجل��دي��رة  وف��دك��م 
2و3  الفرعيتني  للجنتني  ا�شديتموها  التي  للم�شاعدة 
العراقية  احلكومة  خولت  وقد  الثالثة..الخ  اللجنة  من 
االمم  ميثاق  على  بالتوقيع  اجل��م��ايل  فا�شل  الدكتور 
وافق   24/10/1945 يوم  ويف  العراق  با�شم  املتحدة 

جمل�ض االمة باكرثية )57( �شوتا �شد )�شوتني(.
من كتاب احداث وشخوص
 في تاريخ العراق

توفيق السويدي والمعركة مع ارشد العمري

هي  التي  اجلي�ض  ث��ورة  اجن��ازات  من  اجلْي�ض  َقناة 
بقيادة   1958 ع��ام  العراقي  ال�شعب  ن�شال  نتيجة 
واحدة  وكانت  قا�شم،  الكرمي  عبد  البار  ال�شعب  ابن 
الريطانية  ال��ق��وات  كرحيل  املهمة،  االجن���ازات  من 
وخ����روج ال��ع��راق م��ن ح��ل��ف ب��غ��داد، وك��ذل��ك الكتلة 
يبتدئ من  قناة اجلي�ض:  االإ�شرلينية وكان م�شروع 
اإن�شاء  من  والغر�ض  جنوبها  وينتهي  بغداد  �شمال 
هذه القناة بناء احلزام االأخ�شر يف قاطع الر�شافة، 
لتح�شني مناخ بغداد، وجعل هذه املنطقة ال�شحراوية 

منطقة �شكنية حديثة بحدائقها الزاهية، كما كان يف 
الفكرة  عر�ض  وقد  قا�شم  الكرمي  عبد  الزعيم  خميلة 
ال��وزراء  جمل�ض  على  بغداد  �شرق  وا�شع  كم�شروع 
وكذلك  �شكني  م�شروع  انه  حيث  امل�شروع  اأّي��د  ال��ذي 
بغداد،  م��ن��اخ  لتح�شني  االأخ�����ش��ر  احل����زام  م�����ش��روع 
توفر  لعدم  املالية  وزارة  يف  امل�شروع  ا�شطدم  وقد 
ميزانية  كانت  حيث  امل�شروع  لتكاليف  ال��الزم  امل��ال 
كانت  امللكي  النظام  من  الثورة  ورثتها  التي  الدولة 
امل�شروع  اإقامة  الزعيم قد �شمم على  خاوية وملا كان 

ال��وزراء واأخريا اهتدى  اأن اخذ موافقة جمل�ض  بعد 
ال�شعب،  بجي�ض  و�شفه  ال��ذي  العراقي  اجلي�ض  اإىل 
التي  الع�شكرية  الهند�شة  اإىل مديرية  الزعيم  وتوجه 
كان مقرها يف مع�شكر الر�شيد، وقد رحبوا ال�شباط 
و�شاحبتها  بتنفيذها  ووع��دوه  وحتم�شوا  بالفكرة 
نخوة  ال��زع��ي��م  واع��ت��ره��ا  ال��زع��ي��م.  بحياة  ه��ت��اف��ات 
اأ�شحاب املروءة حلب الوطن وقائده املحبوب وفعال 
مت �شق هذه القناة باأيادي وطاقات ع�شكرية خال�شة.

اأول من  الزعيم  االأر���ض، وكان  االآليات بحفر  وبداأت 

العا�شمة  اأم��ان��ة  قامت  ثم  الله-  -با�شم  باحلفر  ب��داأ 
ب��اإن�����ش��اء احل��دائ��ق ال��ع��ام��ة، واإن�����ش��اء ���ش��ارع��ني على 
اجلانبني �شارع االإمام علي و�شارع عمر بن اخلطاب 
وبنيت  خ�شراء  واحة  ال�شحراوية  املنطقة  و�شارت 
البيوت احلديثة املزدهرة باحلدائق و�شوارع مبلطة 
الكرمي  عبد  الزعيم  باإ�شراف  امل�شروع  اإن�شاء  وقد مت 
اإذ كان  قا�شم وكان �شعيدا الجنازه ب�شواعد اجلي�ض 

يذكرهم دائما بخطبه يف املنا�شبات العامة.

أزهر الناصري

أيام زمان قناة الجيش من انجازات الزعيم

البغدادية  البيوت  معظم  البغدادية-  ال��دار 
الن�شاء  م�����ش��ك��ن  وه���و  ح���رم  اإىل  مق�شمة 
والديوخانه وهو املحل اخلارجي من البيت 
ويجتمع به اأبو البيت مع اأ�شدقائه. كما اأنها 
تتاألف من طابقني ي�شتمل االأول على مدخل 
الدار وتكون باب احلو�ض )طالكة( واحدة 
كبرية منقو�شة بامل�شامري الكبرية ثم تغريت 
وهو  املجاز  ثم  ف��ردت��ني(  او  )طالكتني  اإىل 
الدار  وفناء  الباب  مدخل  بني  ي�شل  ال��ذي 
واحدة  دك��ت��ان  امل��ج��از  يف  تكون  م��ا  وغالبا 
الي�شار واملاألوف  اليمني والثانية على  على 
كل  على  البكر  وابنه  البيت  اأب��و  يفر�ض  اأن 
دكة ح�شرية خيزران لق�شاء فرة القيلولة 
ج�شمه  منهما  كل  ويغطي  عليها  باال�شتلقاء 
بغطاء من قما�ض خفيف وا�شعا على وجهه 

املهفة اليدوية بعد اأن يغلبه �شلطان الكرى.
خا�شا  حمال  املجاز  يواجه  احلبوب-  بيت 
خ�شب  م��ن  م�شنوعة  خ�شبية  حم��ام��ل  فيه 
ك��ل حم��م��ل ح��ب م�شنوع من  ع��ل��ى  ال��ت��وت 
الطني املخفور ويغطى ب�)قبغ( من اخل�شب 
)غ���ط���اء( ك��م��ا ي��و���ش��ع حت��ت ك��ل ح��ب اإن���اء 
)ب��واك��ه( ي�شمى  ال��ف��خ��ار  م��ن  وه��و  �شغري 

وي��و���ش��ع يف بيت احل��ب��وب ه���ذا، ع��دد من 
الدار حيث  يتنا�شب مع عدد �شكان  احلباب 
ق�شم  ق�شمني:  اإىل  احلباب  جمموعة  تق�شم 
لليوم  ي��دخ��ر  وق�����ش��م  ال��ي��وم��ي  لال�شتعمال 
�شمم  وق��د  بيوتي(  )م��ي  ي��رد  حتى  التايل 
حمل بيت احلبوب مقابل املجاز حتى ي�شله 
برودة  يف  فيزيد  الدربونة  من  الهواء  تيار 
فهو  احلب  حتت  )البواكة(  و�شع  اأما  املاء، 
املر�شح من احلب  اأي  الناكوط(  جلمع )مي 
البغاّدة  ي�شفه  كما  او  ج��دا  �شافيا  ويكون 
ب��ق��ول��ه��م )���ش��ايف م��ث��ل ع��ني ال�����وزة( وعند 
الناكوط  مي  ا�شتخدم  ال�شاي  �شرب  �شيوع 
يعطي  ال�شايف  املاء  الأن  ال�شاي  تخدير  يف 
بل  ب��غ��داد  اأه���ل  ورغ��ب��ة  �شهيا  ل��ون��ا  ال�شاي 
عارمة  ال�شاي  �شرب  يف  عامة  العراقيون 
علما باأن ال�شاي مل يعرف يف بغداد اإال بغد 
احلرب العاملية االأوىل وكان ا�شتعماله على 
نطاق �شيق، و كان فطور البغادة يتكون مما 
يلي: الباقالء املنقوعة-ال�شوربة باأنواعها-

امل�شلوق-اللحم  اأو  املقلي  احلليب-البي�ض 
امل�شوي-الت�شريب-القيمر مع الدب�ض اأو مع 
الع�شل-ومنهم من يتناول بقايا ع�شاء اليوم 

املن�شرم بعد ت�شخينه.
اأما االإناء امل�شتعمل ل�شرب املاء فهو )املن�شل( 
�شغرية  �شلة  عن  عبارة  )اجلريية(وهو  اأو 
بالقري  مطلية  احللفة  �شيقان  من  م�شنوعة 
�شكل  على  نهايته  اخل�شب  من  ذراع  وفيها 
يف  اأو  نف�شه  احل��ب  يف  تكلب  حتى   8 رق��م 
حممل احلب عند عدم ا�شتعماله وت�شتهر يف 
عمل )املنا�شل( مدينة هيت حيث يكرث فيها 

القري ال�شيايل.
الفخار  الكروزه وهي م�شنوعة من  وهناك 
اأن  اإال  ال��ك��اأ���ض  �شكل  ي��ق��ارب  �شكلها  اأي�شا 

فوهتها اعر�ض من قاعدتها
اأما االأدوات االأخرى فهي الطا�شة امل�شنوعة 
من ال�شفر املبي�ض والدولكة وهي م�شنوعة 
من ال�شفر املبي�ض ولها م�شمار خا�ض قرب 
احلب تعلق فيه وهي االأداة امل�شتخدمة الأخذ 
اإذ  ملوؤها  اي  التنك(  املاء من احلب )لر�ض 
ال يجوز اإدخال اأداة غري الدولكة يف احلب 

حفظا لنظافته.
وتريده  امل����اء  حل��ف��ظ  اأداة  وه���ي  ال��ت��ن��ك��ه 
واأ�شكال  اأحجام  ولها  الفخار  من  م�شنوعة 
بدونها  اأو  ال���ع���راوي(  )ام  منها  خمتلفة 
هي  ال��ت��ن��ك  واح�����ش��ن  )���ش��الح��ي��ة(  وت�شمى 
من  الب���د  التنكة  ���ش��راء  وع��ن��د  اخل�����ش��راي��ة 
جتربتها خ�شية ان تكون منكوبة )مثقوبة( 

من  قليال  )ال���ك���واز(  ال��ب��ائ��ع  يعطي  ول��ذل��ك 
ال�شحم  هو  واالإ�شالح  للم�شري،  االإ�شالح 
النورة  م��ن  قليال  اإل��ي��ه  م�شافا  احل��ي��واين 
)اجلري املطفئ( ي�شتعمل ل�شد الثقوب التي 
تظهر يف جميع امل�شنوعات الفخارية قطعا 

للر�شيح.
جبهتها  ال�شكل  م�شتطيلة  ال��ل��ي��وان-غ��رف��ة 
املواجهة لفنار الدار مفتوحة ويرفع �شقفها 

م�شلعة  خ�شبية  تكمه(  )ج��م��ع  بتكم  ع���ادة 
اجل�شم ومنقو�شة الراأ�ض يجتمع فيها اأفراد 
البيوت  يف  )ال��ه��ول(  تقابل  وه��ي  العائلة 

احلديثة املعا�شرة.
واجهة  على  يو�شع  ال�شتاء  مو�شم  ويف 
يرفع  جادر  )ط��رار(  اأي�شًا  وي�شمى  الليوان 
اجلادر  داخل  ويف  حبال  بوا�شطة  وي�شدل 
ع���دد م��ن رم����اح اخل���ي���زران ال��غ��ل��ي��ظ وذل��ك 

لت�شهيل رفعه واإ�شداله ولتقليل اهتزازه عند 
ح��دوث )ه��وه ع��ايل( ويف ذل��ك اجلادرباب 
���ش��غ��رية ت�����ش��ت��ع��م��ل ل���ل���دخ���ول واخل�����روج 
اأي�شا،  باحلبال  وي�شدل  يرفع  غطاء  ولها 
وي�شتعمل اجلادر ملنع ت�شرب الهواء البارد 

اإىل جمتمع العائلة.
حمالة  �شبابيكها  ك��ب��رية  االر���ش��ي-غ��رف��ة 
عربية  بنقو�ض  ومنقو�ض  حمفر  بخ�شب 
�شبابيكها  ب���ك���رثة  مت���ت���از  وه����ي  ل��ط��ي��ف��ة 

وت�شتعمل ال�شتقبال اخلطار اأي ال�شيوف.
غرفة الكرر- )املخزن(وفيها حتفظ االأدوات 

واالأثاث الفائ�ض عن احلاجة.
)املوؤونة( وهي خمزن حلفظ  املونة-  غرفة 
البغادة  ي�����ش��ري  )ال��ك��ي��ل(ح��ي��ث  اجل���ي���ل 
حاجاتهم وموؤونتهم باجلملة )كواين التمن 
-عكك دهن -ما�ض- عد�ض هرطمان- حنطة-
برغل -معجون طماطة- دب�ض -ماء الورد(

البيوت  يعمل يف  امل���واد مم��ا  م��ن  وغ��ريه��ا 
و�شناأتي على ذكرها.

املطبخ- والغالب اأن يكون وا�شعا ويف جهة 
الطرفة  او  اليارماجه  احلطب  يحفظ  منه 
حتفظ  كما  للطبخ  النار  اإيقاد  يف  امل�شتعمل 
وال�شواين  القدور  منه  االأخ��رى  اجلهة  يف 
التنور  ويبنى  ال�شفر.  اأدوات  من  وغريها 
كلل  على  ال��ق��دور  ت��رق��د  اأي�����ش��ا  املطبخ  يف 
زرزبانات  وت�شمى  ثالثة  قدر  لكل  حديدية 

)جمع زرزبانة( وهي الكرة احلديدية. 
ومن ال يتمكن من احل�شول على )زرزبانات( 
االأج���ر وال��ط��ني ومن  م��ن  م��واق��د  فانه يبني 
اأمثال البغادة قولهم )اجلدر ما يكعد اإال على 

اتالثة(.
بغداد مك�شوفة ب�شورة عامة وغالبا  بيوت 
م���ا ت���ك���ون م��رب��ع��ة ال�����ش��ك��ل وح�����ول ط���رام 
املحجر  يكون  الثاين  طرمة(الطابق  )جمع 
وال�شي�ض  اخل�شب  من  ي�شنع  حاجز  وه��و 
تعمل  احلديدي وغطاوؤه من اخل�شب حيث 
احلديدي  ال�شي�ض  بلوي  ال��زخ��ارف  بع�ض 
وغطاوؤه من اخل�شب وركان املحجر االأربعة 
)جمروخه(وت�شمى  ال�شكل  ك��روي��ة  تكون 
املقرن�شة( )ال�شجفات  وهناك  )الرمانات( 

وهي  ال�شفلى  املحجر  حافة  بها  تزين  التي 
من اخل�شب اأي�شا.

النوم  غ���رف  ت��ك��ون  ال��ث��اين  ال��ط��اب��ق  ويف 
ذات  ال�شبابيك  وفيها  ال���دار  �شاحة  ح��ول 

ال���زج���اج امل��ل��ون وال�����ش��ب��اب��ي��ك امل��ط��ل��ة على 
�شباك  فوق  ويو�شع  )ال�شنا�شيل(  اخل��ارج 
على  معمول  اخل�شب  من  اآخر  �شباك  اجلام 
ان  منه  )قيم(والغاية  ي�شمى  م�شبك  �شكل 
وحتافظ  اجل��ريان  على  )الي�شرف(الغرفة 
يف  ال�شم�ض  دخول  ومتنع  الغرفة  جو  على 

ف�شل ال�شيف.
البيوت  ت�شقف  البغدادية-  البيوت  ت�شقيف 
ثم  الق�شب  وب��اق��ات  واحل�شران  باخل�شب 
ت��ر���ش��ق ال�����ش��ط��وح ب��ال��ط��ني احل���ري املخمر 
املرازيب  على  وت�شلط  اأي��ام  لعدة  التنب  مع 

امل�شنوعة عادة من اجلينكو. 
)اجلنة(  ت�شعد  اأن  ب��غ��داد  اأه��ل  ع��ادة  وم��ن 
ال�شطح  لكن�ض  امل��ط��ر  �شقوط  م��وع��د  قبيل 
وت�شوية احلفر التي عملتها البزازين )جمع 
القطة  اأن  م��ع��روف  و  القطة(  وه��ي  ب���زون 
تنظف  كما  غائطها،  تدفن  تتغوط  اأن  بعد 
الع�شافري  جتمعه  الذي  الق�ض  من  املرازيب 
لعمل ع�شها وذلك كي اليتوقف ماء املطر يف 
فتتلف  تن�شح  اى  )وتخر(الغرفة  ال�شطح 
املفرو�شات واالأثاث وتزعج النائمني. يحاط 
ال�شطح من الداخل باملحجرات وال�شجفات 
ومن اخلارج ببناء ي�شمى )تيغه( ومنهم من 
اأما  واجلينكو  اخل�شب  من  )�شتارة(  يعمل 
باألواح  )فركم(  الداخل  من  الغرف  �شقوف 
خ�شبية وتغطى امل�شافات بني لوحة واأخرى 
والواحدة  )تراي�ض(  ي�شمى  رفيع  بخ�شب 
كل غرفة  كما يو�شع يف منت�شف  )تري�شة( 
املرايا  من  بقطع  مطعم  بديع  هند�شي  �شكل 
وغالبا ما يكون �شكله مقاربا ل�شكل )املعني(

الرثيا  و�شطها  يف  تعلق  )خنجه(  وت�شمى 
وهي جمموعة من االأ�شوية.

الصيف
وبعد �شيوع ا�شتعمال ال�شاي حت�شر املنقلة 
اخلبز  اأم��ا  معه  ويتناولون  ال�شاي  ويخدر 
م�شابهه  )وهي  البيته  او  والنعناع  واجلنب 
ل�شكل ال�شمون وعلى وجهها قليل من اجلنب 
والكرف�ض( اأو الكليجة او خبز العروك )خبز 
يكون  ال��غ��داء  تناول  موعد  ان  حيث  حل��م( 
مبكرا والبد لهم من اأكلة خفيفة قبل الع�شاء.

اأعواد  من  م�شنوعة  كبرية  �شلة  عائلة  لكل 
الرمان والق�شب ت�شتهر يف �شناعتها منديل 
ال��ع��راق يحفظ  اأخ��رى يف  وم��دن  وبعقوبة 
ممن  ���ش��واه  اأو  العائلة  رب  ع�شاء  حتتها 
ويكون  )يف�شد  اليحنحن  وذل��ك  ليال  يتاأخر 
ال�شلة  ف��وق  وي��و���ش��ع  ل��الأك��ل(  �شالح  غ��ري 
تقلبها  تكون طابوقة كي ال  ما  ثقالة وغالبا 
�شياف  تو�شع  كما  الع�شه(  وتاكل  )البزونة 
)قطع( الركي على التيغة حتى ترد وما الذ 
بغداد  اه��ل  �شطوح  على  البارد  الركي  اك��ل 

حفظا للمالب�ض ال�شتائية والزوايل.--
املالب�ض  تنظف  ال�شتاء  مو�شم  انتهاء  بعد 
وتاعجاج  ال��ط��وز  م��ن  وتنف�ض  ال�شتوية 
كمية  مع  ال�شناديق  يف  وحتفظ  )الغبار( 
�شابون  قوالب  بع�ض  اأو  )التبغ(  التن  من 
ح�شرة  تقر�شها  اأي  ال)تنعث(  حتى  الرقي 

العث وتتلفها.
ال��زوايل واالورط��ات واليانات فتنف�ض  اما 
يكلفون  وك��ان��وا  الدربونة  يف  العجاج  من 
اليوم  ام��ا  اأج���ور  لقاء  املحلة  اأوالد  بع�ض 
فقد ا�شبح لنف�ض وتنظيف الزوايل جماعة 
تنظيف  ومتتهن  املحالت  يف  ت��دور  خا�شة 
تنظيفا  الراب  تنظيفها من  .وبعد  الزوايل 
ثم  م��رات  عدة  بكن�شها  البيت  اأم  تبداأ  جيدا 
مبللة  قدمية  القما�ض  من  بقطعة  مب�شحها 
التبغ  بالنفط ثم ت�شع بني طياتها كمية من 
حلفظها من العث .اما اليوم فا�شتبدل التن 

و�شابون الركي بالنفثالني.

البغداديون في مواجهة الشتاء
من اوراق صادق االزدي

في مؤتمر سان فرنسيسكو
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لماذا غرم القاضي 
الجالسين عشرة فلوس

طرائف

حسين علي محمد الشرع

نظامها  يف  العثمانية  الدولة  اعتمدت 
ب�شيطة  موا�شالت  و�شائل  على  الريدي 
ف�شال  الزاجل،  )احلمام  با�شتخدام  متمثلة 
ي�شمون  والذين  الريد  �شعاة  ا�شتخدام  عن 
التاتارية(،   – )الطاطارية  الركية  اللغة  ب� 
م�شادره  من  الريد  بنقل  مهماتهم  تتحد  اإذ 
والتعليمات،  باالأوامر  املعنية  الدوائر  اإىل 
التي  اجلمال،  ال�شعاة  اأولئك  وا�شتخدام 
الراري  يف  الطويلة  امل�شافات  قطع  تتحمل 

التي متتد قرابة 12 يوما. 
اإذ  وتطور النظام الريدي للدولة العثمانية، 
اأ�ش�شت م�شلحة الريد املركزية يف عام 1840، 
ما انعك�ض اإيجابيا على �شرعة اإي�شال الريد 
واتخاذ االإجراءات الالزمة على �شوئه، ويف 
اأن�شئت يف املو�شل دائرة الريد يف  اأثر ذلك 
عام 1878م، وحملت املو�شل رقمها الريدي 
)367(، ف�شال عن ا�شتخدام الطوابع الريدية 
ولذلك  الريد،  عمل  لر�شني  اإداري  ك�شياق 
ثبت تعليمات حمددة فيما يتعلق باملرا�شالت 
الريدية، فعلى املر�شل اأن يدفع ر�شما �شريبيا 
ت�شلم  التي  الر�شائل  مقابل  الريد  دائرة  اإىل 
املر�شل  الريد، وكذلك يرتب على  اإىل مركز 
اأن يكتب اأ�شمه على ظرف الر�شالة مع اجلهة 
من  �شادر  خلل  ح�شول  وعند  اإليها،  املر�شلة 
املر�شل، ترتب عليه غرامة تتنا�شب مع حجم 

على  يرتب  وكذلك  بالر�شالة،  املتعلق  اخلطاأ 
املر�شل الذي يروم ا�شرجاع ر�شالته تو�شح 
له،  الر�شالة  بعائدية  االإقرار  مع  ذلك  اأ�شباب 
املر�شل  عنوان  تثبيت  املر�شل  على  وينبغي 
االأجنبية  اللغة  ف�شال عن  الركية  باللغة  اإليه 
اأو لغة فرن�شية مثال( يف حالة  اإنكليزية  )لغة 

حترير الر�شالة اإىل الدول االأجنبية. 
يف  االأموال  من  الريدية  الواردات  وحت�شر 
عهده مدير الدائرة الريدية ، وجتدر االإ�شارة 
بعدم  تعليمات  اأ�شدرت  قد  الدائرة  اأن  اإىل 
قبول الر�شائل التي حتتوي النقود، اإذ اعتمد 
نظام )احلواالت()*( وذلك حفاظا على النقود 
معينة  حاالت  ويف  �شاكلها  وما  ال�شرقة  من 

لنقل  الريد  �شعادة  اأحد  مع  االتفاق  ميكن 
عليها  طابع  تثبيت  اإىل  احلاجة  دون  ر�شالته 
نحو  موجهة  الر�شالة  كانت  اإذا  وخ�شو�شا 
منطقة قريبة، على اأن يكون ذلك بعلم الدائرة 

ولقاء اأجره م�شاعفة عن االأجرة العادية. 
اإر�شال  الريدي  العمل  حيثيات  من  وكان 
، حيث تو�شع  الطابع اخلا�ض  الر�شائل ذات 
مثيلته  عن  مميز  بريدي  ظرف  يف  الر�شالة 
وتختم يف ثالثة اأماكن، مع ا�شطحاب ال�شاعي 
عند نقله هذا النوع من الر�شائل اإقرارا بريديا 
ر�شميا يذكر فيه اأهمية هذا النوع من الريد. 
فان  الر�شائل  اإي�شال  بكيفية  يتعلق  فيما  اأما 
وي�شرع   ، معينة  اأوقات  حتدد  الريد  دائرة 

عناوينها  ح�شب  الر�شائل  بتوزيع  ال�شعاة 
اإىل  انطالقا  ثم  القريبة،  املناطق  من  ابتداء 
ال�شعاة  بع�ض  كان  كما  البعيدة،  املناطق 
عملهم،  نطاق  خارج  اإ�شافيا  جهدا  يبذلون 
اإىل  الر�شائل  اإي�شال  جمال  يف  وخ�شو�شا 
اأن  قانونا  له  يحق  فعندها  بعيدة،  مناطق 
يقدم طلبا اىل الدائرة يو�شح فيه ذلك اجلهد 

املنا�شب بغية احل�شول على مكافاأة منا�شبة.
دائرة  عمل  تكتنف  كانت  التي  امل�شاكل  ومن 
الريد، هي عدم وجود طوابع بريدية مثبتة 
املنقول  الريد  اأن  عن  ف�شال  الر�شائل،  على 
 ، املو�شل  والية  مركز  خارج  مناطق  اىل 
الل�شو�ض  هجمات  اىل  اأحيانا  يتعر�ض  كان 

وقطاع الطرق. 
اأما التلغراف الذي يعد و�شيلة �شريعة لتاأمني 
اأول خط منه يف عهد  فقد ن�شب  االت�شاالت، 
وبغداد  املو�شل  بني  ما  العثمانية  الدولة 
منظومة  هناك  وكانت   ،)*(1861 عام  يف 
ات�شاالت تلغرافية ما بني املو�شل ون�شيبني 
وماردين وديار بكر ، ف�شال عن وجود ات�شال 
الب�شرة ،   ، الفاو  �شمن تلك املنظومة ما بني 

القرنة ، بغداد ، كركوك ، اأربيل ، املو�شل. 
االأمر  بداية  يف  التلغراف  ا�شتخدام  واقت�شر 
مل  اإذ  والر�شمي،  احلكومي  اجلانب  على 
اآنذاك  ا�شتخدامه  على  املو�شل  اأهايل  يعتد 
املو�شليون  عرف  الزمن  مبرور  ولكن   ،
لنقل  فاعلة  طريقة  بو�شفه  التلغراف  اأهمية 
اإىل  و�شكواهم  وانطباعاتهم  مالحظاتهم 
نظام  يف  التطور  وهذا  االأ�شا�شية.  مراجعها 
اآنذاك ، كان له االأثر يف اداء دائرة  التلغراف 
يف  التلغراف  ا�شتخدام  اأ�شبح  اإذ   ، الريد 
االأف�شلية، ومل  مدينة املو�شل على درجة من 
تتوان دائرة الريد على اإعالن اأجور ا�شتخدام 
االت�شال بالتلغراف البالغة )10 قرو�ض نظري 
تدوين ع�شرين كلمة( يف التلغراف امل�شتخدم 
االأجرة  تزداد  حني  يف  املدينة،  داخل  يف 
الواليات  بني  التلغراف  ا�شتخدام  كان  اإذا 
املتباعدة. وجتدر االإ�شارة اإىل اأن كادر دائرة 

البريد والمواصالت في الموصل قديما
التلغراف كان يتاألف من املدير ومبعيته عدد 
تعرف  خا�شة  دائرة  يف   ) امل�شتخدمني)  من 

عند اأهايل املو�شل با�شم )التلغراف خانة(. 
مدينة  يف  التلغراف  خطوط  تعر�شت  وقد 
اإىل  العثماين  احلكم  فرة  يف  املو�شل 
العبث وال�شرقة والتخريب، ولكن ال�شلطات 
فر�شت  اإذ  ب�شدة،  ذلك  قابلت  العثمانية 
القب�ض  اإلقاء  حالة  يف  كبرية  مالية  غرامات 
على العابثني، وحددت مقدار الغرامة بق�شد 
اإذ  ذهبية  لرية   )50.5( فر�شت  فقد  املخرب، 
اإذا  اأما  فاعله،  من  عمد  بغري  التخريب  كان 
كان التخريب بق�شد م�شبق من فاعله فعندها 
ناهيك  يغرم بغرامة قدرها )50-200( لرية 

عن حجزهم وتاأديبهم لفرة حمددة.
اإجراء  بني  املوا�شالت  موا�شفات  وحول 
يتعلق  وما  عموما،  العثمانية  الدولة 
باملوا�شالت مبدينة املو�شل خ�شو�شا، فاإنها 
ال�شيطرة  تاأمني  اإىل  حتتاج  عموما  كانت 
تعر�ض  جمال  يف  وخ�شو�شا  عليها، 
والنهب  الغزو  هجمات  اإىل  امل�شافرين 
وال�شلب، ناهيك عن افتقار بع�ض الطرق اإىل 
اأ�شا�شيات مهمة لت�شريع النقل ما بني املو�شل 

والواليات االأخرى).
وكانت الطرق املعتمدة يف والية املو�شل يف 
ات�شاالتها مع الواليات االأخرى على منطني 
فهناك الطرق الرية والطرق النهرية، ولعل 
موقع املو�شل احليوي جعلها نقطة انطالق 
العراقي،  الداخل  اإىل  تتوجه  التي  للطرق 
العثمانية  االإدارة  مركز  بني  ما  لتو�شطها 
العراق  اأرجاء  ا�شتانبول وبني  العا�شمة  يف 

االأخرى.
وقد اأظهر الوايل العثماين يف بغداد مدحت 
بالطرق  اهتماما  1869-1872م  با�شا 
هند�شية  فرقة  اإر�شال  اإىل  عمد  اإذ  الرية، 
العراقية  االألوية  بني  الطرق  تطوير  لغر�ض 

، ومنها ما بني املو�شل وبغداد. 
وفق  على  الري  النقل  اأجور  وتباينت 
لعام  النقل  اأ�شعار  اأ�شارت  اإذ   ، ال�شنوات 
1838م ما بني مدينة املو�شل ومدينة حلب 
حني  يف  للقنطار(،  قر�ض   300-220( اإىل 
 200( قدره  مببلغ  1860م  العام  يف  كانت 
قر�ض( ، وكان اأ�شلوب النقل يجري باأ�شلوب 
باإر�شال  املعنيني  التجار  يتفق  اإذ  القوافل، 
يتحمل  الذي  القافلة،  م�شوؤول  مع  ب�شائعهم 
املواعيد  االتفاق على  بعد  امل�شوؤولية  بدوره 
رئي�ض  ويعرف  القوافل،  النطالق  الزمنية 
ميتلك  الذي   ، با�شي(  )قافلة  با�شم  القافلة 
موا�شفات اإيجابية توؤهله لهذا املن�شب ومن 
التي  الرية  بالطرق  الكاملة  الدراية  اأهمها 
متر بها القافلة جتنبا حلاالت النهب وال�شلب 
يف بع�ض الطرق التي ال يوؤمن ال�شري فيها . 

فقد ق�شد احلاج حممد توفيق نعمان الفخري 
ف�شلك  احلج  فري�شة  الأداء  احلرام  الله  بيت 
وركب  برا  بريوت  ال�شام  املو�شل  طريق 
منا�شك  واأدى  جدة  اىل  )الوابور(  الباخرة 
وعند  نف�شه  الذهاب  طريق  من  وعاد  احلج 
عربة  ا�شتاأجر  احلج  من  ال�شام  و�شوله 
حنتور جديدة مع ثالثة خيول من ال�شام اإىل 
 )15( مقدارها  النقل  اأجرة  وكانت  املو�شل 
لرية عثمانية وكان �شاحب احلنتور حاجي 
اأي  املبلغ  ن�شف  قب�ض  قد  ال�شعراوي  على 
والن�شف  نقدا  ون�شف(  لريات  �شبعة   7.5(
و�شولهم  عند  يدفعوها  املتبقي  الثاين 

املو�شل.
بوا�شطة  )املائي(  النهري  النقل  اأما 
النقل  و�شائط  اأقدم  من  فيعد  االأكالك)*( 
املو�شل  ال�شائعة) ( يف حني كانت �شادرات 
وبع�ض املدن ال�شمالية من العراق اإىل بغداد 
بنقل  االأكالك  تتكفل  االأكالك،  بوا�شطة  تنقل 
كاحلا�شالت  التجارية  وال�شلع  الب�شائع 
والزبيب،  واجلوز  الفاكهة  من  الزراعية 
اخل�شائر  وباأقل  امل�شافرين  نقل  جانب  اإىل 
باالأكالك  النهري  النقل  ن�شط  "وقد  املمكنة 
املدن  اأهمية  من  وزاد  العثماين،  العهد  اأبان 
االقت�شادية  ثرواتها  م�شادر  تو�شيع  وعمل 
ما  الكلك  حمولة  وتبلغ  العهد،  ذلك  خالل 

بطريقة  ت�شتخدم  وهي   ) طنا)   )30-5( بني 
خا�شة يف نهر دجلة من املو�شل اإىل بغداد، 
وعمل االأكالك وت�شريها يف نهر دجلة اأقت�شر 
ال�شخ�ض  املو�شل وكان  اأهايل  من  عدد  على 

الذي يعمل يف الكلك يدعى الكالك. 
من  رحلته  يف  الكلك  ي�شتغرقها  التي  واملدة 
 )8-6( بني  ما  تراوح  بغداد  اإىل  املو�شل 
اأيام  يف  كان  اإذا  اأما  ال�شيف  ف�شل  يف  اأيام 
فال  املياه  من�شوب  ارتفاع  وعند  الفي�شان 
ومن   .  ) اأيام)   )4-3( من  الرحلة  مدة  تزيد 
يف  الكالكني  تواجه  التي  العراقيل  اأهم 
املياه  من�شوب  انخفا�ض  هي  ال�شيف  ف�شل 
النهر وظهور العديد من اجلزر فيه، وهبوب 
الرياح اأما يف اأوقات مو�شم الفي�شان فكانت 
الكلك تتمثل يف �شرعة  التي تواجه  املخاطر 
جريان النهر اىل جانب ظهور دوامات قوية 
فيه كثريا ما توؤدي اىل انقالب الكلك وغرقه 
هجمات  اىل  االأكالك  تعر�ض  عن  ف�شال 
وتعر�شات قطاع الطرق والل�شو�ض واأغلبهم 

من البدو.
وفق  على  مق�شمة  فكانت  النهرية  الطرق  اأما 
حمطات معينة يف نهر دجلة الذي متر عادة 
من مدينة املو�شل، وتبداأ املحطة االأوىل للنقل 
النهري انطالقا من منطقة ديار بكر و�شوال 
اإىل مدينة املو�شل، وكان اأغلب العاملني فيها 
من �شكان ديار بكر وجزيرة اأبن عمر وبع�ض 
من اأهايل املو�شل ، واملحطة التي تر�شو فيها 

االأكالك يف املو�شل تعرف ب��شريعة القلعة.
اأما املحطة الثانية تنطلق فيها االأكالك ثانية 
حتمل  وهي  تكريت  باجتاه  املو�شل  من 
قيادتها  ويتوىل  وال�شلع  الب�شائع  اأنواع 
الذين   ، تكريت  اأهايل  من  معظمهم  كالكون 
م�شدرا  الكالكة  مهنة  من  اتخذوا  قد  كانوا 
اأ�شبحوا  حتى  طويلة  لقرون  لرزقهم  رئي�شا 
ي�شيطرون �شيطرة كلية على النقل النهري ما 
انتظموا يف  ، يف حني  وبغداد  املو�شل  بني 
بهم  خا�شا  �شنفا  و�شكلوا  م�شتقلة  جماعات 
وا�شتقر  الكالكني(،  )�شنف  هو  املو�شل  يف 
يف حملة باب عراق الواقعة يف منطقة باب 

اجلديد. 
كان  اإذ  تكريت،  حمطة  وهي  الثالثة  املحطة 
ا�شراحة  حمطة  منها  اتخذوا  قد  الكالكون 
فيها تتوقف حركة االأكالك يف الليل ليق�شون 
ال�شباح  يف  ثانية  ينطلقون  ثم  فيها  ليلتهم 
باجتاه بغداد حتى تر�شو هناك على �شفتي 
�شريعة  عند  الكاظمية  منطقة  يف  دجلة 
بعملية  الكالكون  يقوم  بعدها  االأعظمية 
اإىل  االأكالك  اأخ�شاب  وبيع  حموالتهم  تفريغ 
البيوت  بناء  يف  ال�شتخدامها  بغداد  �شكان 
بغداد  يف  يباع  بع�شها  فكان  الظروف  اأما 
وت�شتخدم يف نقل املياه او يف حفظ التمور 
االآخر ال�شتخدمه  اإعادة بع�شها  يف حني يتم 

مرة ثانية. 
الفخري  نعمان  توفيق  حممد  ال�شيد  واأورد 
الب�شرة  من  مائي  نقل  م�شروع  هناك  اأن 
النهر  جمرى  اجتاه  عك�ض  املو�شل  اإىل 
و�شلت  عّبارة  واأول  م�شاهمة  اأهلية  ل�شركة 
واالأ�شخا�ض  الب�شائع  لنقل  املو�شل  اىل 
الذي  املر�شى  وكان  1870م  عام  واخليول 
الواقعة  الطوب  باب  حملة  يف  لها  خ�ش�ض 
بني اجل�شر املتنقل القايغات)*( على االأبالم 
عليه  اخل�شر  )جامع  الدين  جماهد  وجامع 
ال�شالم( وقد تاأييد يل باأن بيت احلاج طالب 
املعروفني بتجارتهم للخيول مع الهند باأنهم 
اإىل  الطراد  بهذا  خيولهم  ينقلون  كانوا 
الب�شرة  من  خيولهم  ي�شحنون  ثم  الب�شرة 
اإىل الهند بوا�شطة البواخر الكبرية وبنف�ض 
اخل�شبية  االأثاث  يجلبون  كانوا  الطريق 

الكبرية ومن �شمنها املرايا.

عن كتاب الموصل في التاريخ
اصدار المركز الوثائقي في جامعة 
الموصل 1983 

تطور النظام البريدي للدولة العثمانية، إذ أسست مصلحة البريد المركزية في عام 
1840، ما انعكس إيجابيا على سرعة إيصال البريد واتخاذ اإلجراءات الالزمة على 

ضوئه، وفي أثر ذلك أنشئت في الموصل دائرة البريد في عام 1878م، وحملت الموصل 
رقمها البريدي )367(، فضال عن استخدام الطوابع البريدية كسياق إداري لترصين 

عمل البريد، ولذلك ثبت تعليمات محددة فيما يتعلق بالمراسالت البريدية

الدرا�شة  حيث  م��ن  الكليات  واه��م  اجن��ح  م��ن  العراقية  احل��ق��وق  كلية  تعتُر 
والتدري�شيني وهذا باعراف العرب واالأجانب الذين در�شوا وتخرجوا منها فقد 
تبوءوا املنا�شب العالية �شواء يف احلكم اأو يف الق�شاء الواقف فقد در�ض واأ�شاد 
فيها االأ�شتاذ وحيد الذي اأ�شبح رئي�ض وزراء ماليزيا وكذلك الدكتور علي بوتو 
واندوني�شيا  ونيجرييا  ال�شنغال  من  ووزراء  الراحل  باك�شتان  وزراء  رئي�ض 
الهندية  ال�شفارة  يف  ال�شحفي  امللحق  احمد  م�شر  الزميل  كان  ال��ذي  والهند 
ببغداد يدر�ض فيها �شنة 1955. وعند التخرج عني �شفريا للهند يف تركيا وكذلك 
ال�شابط العراقي الذي تخرج من احلقوق واالأركان وا�شمه عبد القادر والذي 
كان ملحقًا ع�شكريا يف مو�شكو قبل قطع العالقات مع االحتاد ال�شوفيتي وجعلها 
مفو�شية يف العهد امللكي ورجع اإىل بغداد وقال لنا يف بغداد اإن قيادة اجلي�ض 
ال�شوفيتي طلبت منه اأن يلقي حما�شرات بالقوانني املرعية يف العراق فوافقت 
حكومته واخذ يدر�شها على ال�شباط الرو�ض وغريهم ومنح درجة )جرنال( من 
قبل القيادة ال�شوفيتية ويف وقت ال� )ال�شنو�شي( يف ليبيا ذهب لتدريب وتنظيم 
اجلي�ض الليبي وي�شهد على ذلك الرئي�ض الليبي معمر القذايف الذي تخرج من 
الكلية الع�شكرية العراقية وكذلك الرئي�ض اليمني احلايل وغريهم وعندما نذكر 
الكلية الع�شكرية فاأنها لها عالقة بالقانون وحقوق االإن�شان. فقد تخرج من كلية 
اأ�شبحوا م�شت�شارين وذات اخت�شا�ض  فقد  اأ�شاتذة وق�شاة  العراقية  احلقوق 
اأما  العراقيني  وغري  العراقيون  منهم  الدولية  املحافل  ويف  العربي  العامل  يف 
الذين عملوا يف العراق واق�شد الق�شاة واملحامني فكانت لهم �شولة وجولة وال 
تاأخذهم يف احلق لومة الئم وال ي�شكتون على �شيم حلق بال�شعب العراقي اأو 
العربي وا�شرب للقارئ الكرمي مثال ومنهم ابو العب�ض والنع�شاين واالعرجي 
الذي مت يف وقتهم حماكمة �شفيق عد�ض واحلكم عليه باالإعدام �شنقا حتى املوت 
بعد  فيما  ظهر  وال��ذي  االنكليزي  ال�شعيبة  مع�شكر  من  )�شكراب(  بيعه  بتهمة 
ويف ميناء املعقل اإنها ا�شلحة �شاحلة لال�شتعمال يريد اإر�شالها اإىل )تل ابيب( 
ال�شفري  تدخل  وقد  الفل�شطيني  ال�شعب  �شد  )االإ�شرائيلي(  اجلي�ض  لي�شتعمله 
الريطاين وحكومته باملو�شوع والتخفيف عنه باحلكم مع العلم كان العراق 
يرزح حتت احلكم الريطاين وحمتال ع�شكريا وقد اأ�شر الق�شاة واملدعي العام 

على اإعدامه باجلرم امل�شهود ومت اإعدامه فعاًل. 
ال تخلو املحاكم العراقية من االبت�شامة وال�شحك وخا�شة عندما يقف حمامي 
الدفاع القا�شي للمناق�شة وخا�شة عن اإ�شافة اأو ا�شتبدال بع�ض الكلمات وقبل 
مع  ال��ب��داءة  قا�شي  غرفة  يف  وجل�شت  املحمودية  يف  العدالة  دار  زرت  م��دة 
اإىل ق�شية فوقف املحامي واخذ يتكلم يف ق�شية وكاتبة  اجلال�شني لال�شتماع 
الكاتبة  القا�شي  فاأوقف  املحكمة(  )تراجعت  كلمة  اإىل  فو�شل  تكتب  املح�شر 
القا�شي  اقنع  اأن تكون بدلها )واأرجعت( فدار حديث طويل حتى  واأ�شر على 
الذكي املحامي البارع باالأدلة واملواد القانونية ذكرتني هاتان الكلمتان عندما 
كنت قبل خم�شني �شنة والتحديد �شنة 1956 عندما كنت خمرا �شحفيا اجلب 
اأخبار ال�شرطة واملحاكم وان�شرها يف ال�شحف التي اعمل بها اآنذاك فقد كنت 
اح�شر املحكمة الكرى وق�شاتها ومنهم القا�شي عبد اجلبار االعرجي وكيف 
باالأ�شهر  عليه  اأ�شهر وحكم  �شتة  كان موقوفا  اأن  بعد  بقرة  ل�شرقته  �شناوة  براأ 
قناعته  لعدم  مراد  با�شا  �شليمة  املغنية  دعوى  رد  وكيف  موقوفا  ق�شاها  التي 
 50 اإىل   10 من  ويغرمنا  لن�شحك  واملزحة  النكتة  يلقي  كان  وكيف  بال�شهود 
االأ�شتاذ  حماميها  كان  حماكمة  ح�شرنا  املحكمة.  قاعة  يف  احلجز  واإال  فل�شا 
اإملام  وله  البارعني  املحامني  من  وهو  جريدة  �شاحب  ال�شعيدي  نوري  �شفيق 
تام بكافة القوانني وذيولها ووقف اأمام القا�شي واخذ يتكلم يف ق�شية وو�شل 
للكاتب  وقال  بهدوء  القا�شي  فتكلم  قرارها(  عن  املحكمة  )تراجعت  كلمة  اىل 
ثم  ومن  ال�شعيدي  االأ�شتاذ  لها  انفعل  كالمية  م�شادة  فدارت  املحكمة  واأرجعت 
اإثرها فغرمنا القا�شي ع�شرة  اقتنع قانونيا فحكى القا�شي نكتة �شحكنا على 
اخلري  واأدام  بخري  الواقف  والق�شاء  بخري  الق�شاء  يزال  ال  لله  احلمد  فلو�ض 

على ال�شعب العراقي..
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�شجل املخرع العاملي ))اإدي�شون(( اخراع 
�شديقه  م���ع  و���ش��م��م  ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي  ال��ف��ي��ل��م 
غراف  والكينتو  ال�شينما  اآلة  ))ديك�شون(( 
جلهاز  امل�شمم  ح��ذوه��م  1891وح����ذا  �شنة 
1893وتتابعت  �شنة  ال�شينمائي  العر�ض 
لالإن�شانية  خ��دم��ة  وامل��خ��رع��ات  ال��ت��ج��ارب 
كافية((  ))اجل��ران��د  مقهى  ففي  واإ�شعادها. 
يف باري�ض نظم االإخوان)لوميه( اأول عر�ض 
�شينمائية  اأف����الم  ع��ل��ى  ي�شتمل  �شينمائي 

ق�شرية تعد بالدقائق منها:
خ�����روج ال���ع���م���ال م���ن امل�����ش��ن��ع وو����ش���ول 
ويف  ���ش��ن��ة1895،  ويتوقف  للمحطة  قطار 
)فالدمار  ال��دمن��ارك��ي  �شجل  و   1898 ع��ام 
على  الب�شري  ال�شوت  مرة  الأول  بولي�شني( 

�شريط نحا�شي ممغنط.
وي��ب��ه��ر ال���ع���امل ادي�����ش��ون ب���اخ���راع جهاز 
ال�شينما الناطقة حيث ي�شور اإحداث احلرب 
�شهدتها  1918-1914ال��ت��ي  االأوىل  العاملية 
ماليني  خم�شة  هالك  يف  وت�شببت  الب�شرية 

اإن�شان.
تطورها  يف  جت��د  ال�شينما  �شناعة  وظلت 
بلحظة  حلظة  ال��ع��امل  اأح���داث  ت�شجل  وه��ي 
مطلع  ال��ع��راق  اإىل  ال�شينما  و�شلت  حتى 

القرن الع�شرين..واليك احلكاية:
-�شنة  ال��ع��راق-ب��غ��داد  اإىل  ال�شينما  دخلت 
ال�شينما  م��رة  الأول  عر�شت  حيث   1909

تتحرك  وقطارات  االوان�ض  �شوَر  توغراف 
بدون �شوت،اذ مل تكن هناك دارا للعرو�ض 
ال�شينمائية، وكان النا�ض يتجمعون مل�شاهدة 
)اأم  ب�����ش��ت��ان  يف  ال�����ش��ي��ن��م��ائ��ي��ة  ال��ع��رو���ض 
الواوية( يف حملة العوينة بجانب الر�شافة 

من بغداد، 
م�شاء  ذات  امل��دي��ن��ة  اأه����ايل  يتجمع  ح��ي��ث 
يف  �شامت  �شينمائي  عر�ض  اأول  لي�شاهدوا 
يف  ال�شينما  موؤ�ش�شي  اح��د  جلبه  الف�شاء 
جتارة  ا�شتهوته  يهودي  تاجر  وه��و  بغداد 

ال�شينما !ومل تدخل الكهرباء بغداد بعد.
 1911/9/5 امل���واف���ق  ال��ث��الث��اء  ي���وم  ف��ف��ي 
ب��غ��داد )اح��م��د ج��م��ال بيك(  وب��رع��اي��ة وايل 
عر�ض  اأول  مت  ال�����ش��م�����ض  غ�����روب  وب���ع���د 

الب�شتان  ���ش��اح��ة  ع��ل��ى  ���ش��ام��ت  �شينمائي 
وبجانبها لوحة بي�شاء �شغرية تظهر عليها 
كتابة تو�شح حركة القطار اأو ت�شيع جنازة 
ملك اجنلرا ادوارد ال�شابع، وكانت جريدة 
)بابل( البغدادية، ال�شحيفة ال�شباقة لدعوة 

النا�ض للتمتع بال�شينما، 
 1911/  9/10 يوم  ال�شادر  بعددها  ن�شرت 
وه����ي حت���ث اأه�����ايل ب���غ���داد ل��ل��ت��م��ت��ع بهذه 
توغراف،  �شينما  بها  ج��اءت  التي  الظاهرة 
من  اآوى(  )ب��ن��ي  ه��ج��رة  يف  ت�شببت  ال��ت��ي 

ب�شتان العوينة ومل تعد تعوي لياَل!
العرو�ض  مل�شاهدة  ال��ع��راق  اه��ايل  وتهافت 
قطار  ع��ج��الت  دارت  ومثلما  ال�شينمائية، 
هذه  لروؤية  النا�ض  لنقل  الب�شرة،   - بغداد 

الظاهرة )البدعة احللوة امل�شلية( فقد تهافت 
الب�شاعة  ه��ذه  ا���ش��ت��رياد  على  امل���ال  رج���ال 
�شكان  يعهدها  مل  وال��ت��ي  ل���الأرب���اح،  امل���درة 
على  ظهرت  حيث  قبل  من  الرافدين  وادي 
للعرو�ض  ب��ن��اء دورَاع���دي���دة  اأث��ره��ا ح��رك��ة 

ال�شينمائية،ح�شب موا�شفات عاملية.
احلرب  ا�شتعال  1914،وقبل  عام  من  ابتداأ 
العاملية االأوىل �شيدت �شينما رويال وبداأت 
وتعر�شها  ال�شينمائية  االأف����الم  ت�����ش��ت��ورد 
يف ���ش��ال��ة ع��ر���ض الئ��ق��ة وم��ري��ح��ة بجانب 
�شا�شة  وو�شعت  الكبرية.  العر�ض  �شا�شة 
حيث  املمثل  حركة  للمتفرج  ت�شرح  �شغرية 
قلوب  يف  !!ودخ��ل  �شامتة  العرو�ض  كانت 
العاملي  الفنان  وك��ب��ارا  �شغارا  العراقيني 

ال�شاحكة.وكذلك  بحركاته  �شابلن  �شاريل 
امل�شلية. النا�ض حركات ميكي ماو�ض  ع�شق 
بغداد  �شقوط  وب��ع��د  امل��رح��ل��ة  ه��ذه  وخ���الل 
حتت �شنابك اخليول الريطانية يف 3/11/ 

1917
اجليو�ض  دخ�����ول  م���ع  ال���ك���ه���رب���اء  دخ���ل���ت 

الريطانية اجلرارة.
وخالل ال�شنوات 1920 -1928 �شيد العديد 
م��ن دور ال��ع��ر���ض وك����ان مم��ول��وه��ا رج��ال 

التجارة من املواطنني اليهود.
ذاك  ع�شرينات  يف  ال�شينما  دور  عدد  ازداد 
اقبال  االم��وال  ا�شحاب  وجد  ان  بعد  القرن 
منها.  ال��ع��دي��د  ف��ان�����ش��اأوا  عليها،  اجل��م��ه��ور 
بغدادي  عبا�ض  امل��وؤرخ��ان  مايذكر  وح�شب 
وفخري الزبيدي وغريهما فان دار ال�شينما 
�شينما'  و'رويال  امليدان،  يف  كانت  'العراقي' 
اجلديد  ال�����ش��ارع  على  االغ���ا  ب��اب��ا  حملة  يف 
'�شنرال �شينما' يف حملة العمار  فيما كانت 
قرب تكية البدوي يف راأ�ض ج�شر مود مقابل 
اوملبيا'  '�شينما  ثم  القا�شي،  حافظ  حم��الت 
يف  الوطني  'ال�شينما  ثم  املربعة،  حملة  يف 
حملة �شيد �شلطان عليوكلها تقريبا تطل على 
بعد(،  فيما  الر�شيد  )�شارع  اجلديدة  اجلادة 
الدور  ه��ذه  افخم  كانت  �شينما  روي��ال  لكن 
كانت  فيما  واآثاثها.  ال�شالة  اناقة  ناحية  من 
الترتادها  امليدان  يف  'العراقي'  ال�شينما  دار 

يف  تقع  النها  ب��غ��داد  يف  املتو�شطة  الطبقة 
هناك  يوجد  حيث  املعظم  باب  قرب  امليدان 
يف  تكرث  وال��ذي  العام  املبغى  اي  'امل��ن��زول' 

حميطة املالهي واملقاهي ال�شعبية. 
امليدان  حم��ل��ة  يف  ال��ت��ي  ال���ع���راق  و�شينما 
...افتتحت عام 1922 و تنوعت فيها و�شائل 
االفتتاح  فيلم  وكان  واملتعة،  واللهو  الطرب 
ي�شور انت�شار االمريال نل�شون على ا�شطول 
خر  وظهر  بونابرت،  نابليون  االمراطور 

يف اجلرايد انذاك عن يوم االفتتاح يقول: 
'يفتتح قريبا يف حملة امليدان �شينما جديد، 
ان�شئ على احدث طرازتعر�ض فيه ال�شرائط 
الفاخرة من الدرجة االوىل فقط! و�شيعر�ض 
يف يوم االفتتاح �شريط ميثل واقعة بحرية 
ت��اري��خ��ي��ة ع��ظ��ي��م��ة ا���ش��ت��ه��ر ف��ي��ه��ا االم����ريال 
نل�شون بتدمري ا�شطول االنراطور نابليون 
ب��ون��اب��رت وق�����ش��ى ب��ذل��ك ع��ل��ى اآم�����ال هذا 
كلف  ال�شريط  هذا  ان  العظيم،  االن��راط��ور 
�شنعه75000 الف لرية انكليزية وقد علمنا 
�شرح  ترجمة  يف  �شعت  ال�شينما  ه��ذه  ان 
وا�شافتها  العربية  يف  ال���رواي���ات  وق��ائ��ع 
�شرح  يقراأ  امل�شاهد  ان  بحيث  ال�شريط  اىل 
ال�شريط  الرواية يف  كل حادثة من ح��وادث 
عينه بلغته فيتمكن بذلك من تتبع احلوادث 
وفهمها بغري عناء، واحلق انه ل�شعي جميل 
ظهر  الذي  ذاك  مهما  اعالنا  كان  قد  و  ي�شكر 
'ان  ي��ق��ول:  ال���ذي   1927 ع��ام  ال�شحف  يف 
خا�شة  ام��اك��ن  خ�ش�ض  ال��وط��ن��ي  ال�شينما 
للن�شاء يف �شالة ال�شينما لي�شاهدن االفالم'. 
ق��ب��ل اجلمهور  م���ن  ه���ذا االع�����الن  واع���ت���ر 
انفتحت  نافذة  مبثابة  البغدادي  الن�شائي 
عليهن  حمرما  كان  ان  بعد  الن�شاء،  بوجوه 
يكن  مل  االختالط  ان  كما  لل�شينما.  الذهاب 
ال�شينما  دور  يف  االآن  عليه  هو  كما  مباحا 
العامة، ماعدا  االماكن  او  امل�شارح  و�شاالت 
امل�شوؤولني  م��ن  ال��ق��وم  علية  تخ�ض  ام��اك��ن 
هذه  كانت  حيث  والعراقيني  الريطانيني 
الطبقة اخلا�شة تقيم احتفاالتها يف نواديها 
بينها  يوجد  وال  اخلا�شة  وفللها  وق�شورها 

مامينع االختالط بني اجلن�شني. 
لقد �شهدت ال�شنوات الع�شر بني عامي 1920 
امل��راأة  مل�شلحة  اجتماعيا  ت��ط��ورا  و1930 
املراأة  تعليم  �شجع  العلماين  امللكي  فالنظام 
وجتاوز ال�شغوط التي كان ميار�شها التيار 
اآنذاك والذي كان  املت�شدد  الديني اال�شالمي 

يحرم املراأة حتى من حقها يف التعليم.
عبا�ض  ومنهم  الفرة  تلك  م��وؤرخ��و  يتحدث 
ب��غ��داد يف  ال�شينما يف  ح��ي��اة  ع��ن  ب��غ��دادي 
ا�شهر مروجي افالم  الع�شرينات عن  مطلع 
)عبا�ض  وه���و  ان����ذاك  للجمهور  ال�شينما 
دعاية  م���روج  يعمل  ك���ان  ال���ذي  ح����الوي( 
)�شارع  ال�شارع اجلديد  �شينما يف  ل�شنرال 
يعرفه  ال��ب��غ��دادي  اجلمهور  ك��ان  الر�شيد(، 
تبديل(  عندنا  )الليلة  ال�شهرية  عبارته  من 
هذه  ي��ردد  ك��ان  جديدا.  فيلما  �شنعر�ض  اي 
راكبا  ك��ان  ان  النا�ض  م�شامع  على  العبارة 
عربة الربل ووراءه االطفال يرددون عباراته 
لالفالم  ي��روج  املقاهي  ب��ني  �شائحا  ك��ان  او 
التي يعر�شها �شنرال �شينما او واقفا على 
ابو  )ح�شقيل  و�شاحبه  ه��و  ال�شينما  ب��اب 
وكالهما  املعطف(  هو  البالطوات()البالطو 
ال�شينما  ارتياد  على  امل��ارة  جمهور  يحثان 
ب�شوت  ي��ن��ادي��ان  االف���الم،  اح���دث  مل�شاهدة 

عال:
عندنا  الليلة  الفيلم..  اليفوتك  عيوين  يالله 
بولو..  ادي  �شتة  مناظر..  اربعة  تبديل... 
يالله  كوكان..  جاكي  اثنان  ط��رزان..  اثنان 

التفوتك!!'
االأف���الم  ل��ل��ع��راق  و�شلت   1928 �شنة  ويف 
دور  اأ�شحاب  ف��ودع  الناطقة،  ال�شينمائية 
ا�شترياد  ومت  ال�شامتة،  االف���الم  ال�شينما 
 - �شنرال  �شينما  فكانت  ال�شوت،  اأج��ه��زة 

الرافد ين - ال�شباقة يف هذا امل�شار،
الناطقة  االأف��الم  وتعر�ض  ت�شتورد  واأخ��ذت 

ابتداأ من م�شاء يوم االثنني 1931/4/20 
الغنائي.  امل�����ش��ري  الفيلم  ال��ع��راق  ودخ���ل 
و�شينما  الوطني  �شينما  حذوها  حذت  وقد 

منطقة  يف  ال�شفا  ل��ي��ايل  و�شينما  روي����ال 
ال�شامت  ال�شينمائي  الفيلم  امليدان،وودعت 
حملة  يف  ال���زوراء  �شينما  نهائيَا.و�شيدت 
�شريف  ع�شام  احل��م��راء-  و�شينما  املربعة، 
حملة  يف  ال��ر���ش��ي��د  و���ش��ي��ن��م��ا   - اإخ�������وان 

العبخانة. 
ومت عر�ض فيلم ))اأوالد الذوات((يف �شينما 
ال��وط��ن��ي وه���و م��ن ب��ط��ول��ة ي��و���ش��ف وهبي 
�شنة  وغريهم  ابي�ض  ودول��ت  رزق  واأمينة 
1932،وعر�شت �شينما رويال فيلم )�شلمى( 
عربية   - غنائية  اأف��الم��ا  �شنرال  و�شينما 

وهندية.
�شينما  ع��ر���ش��ت   1934/12/6 ي���وم  ويف 
بطولة  من  البي�شاء  ال���وردة  فيلم  الوطني 
و�شمرية  ال����وه����اب  ع��ب��د  حم��م��د  امل���ط���رب 
خلو�شي، بينما عر�شت �شينما الزوراء فيلم 
))اأن�شودة الفوؤاد(( من بطولة املطربة نادرة 
اأح���داث  ت���دور  حيث  اأح��م��د  زك��ري��ا  وامللحن 

الفيلم يف العراق ! 
باب  يف  الفته  ال�شينما  اأ�شحاب  و�شع  وقد 
ال�شينما خطت عليها جملة: ))يف هذا الفيلم 
ليلى  ))يقولون  اغنية  ن��ادرة  املطربة  تن�شد 
اإذ �شرعان ما تهافت   ! العراق مري�شة((  يف 

�شكان بغداد واملحافظات مل�شاهدة الفيلم 
وهو ماأخوذ عن ق�شة الكاتب امل�شري 

د . زكي مبارك كتبها عندما كان يف العراق 
لهم  واأخ��وة  اأحل�شري  �شاطع  واالأ�شتاذ  هو 
بداية  العراق  يف  تعليميًا  نظامًا  ليوؤ�ش�شوا 
تاأ�شي�ض الدولة العراقية عندما دخل العراق 
ع�شبة االأمم املتحدة يف 1932/10/3 حيث 
ورفع  الريطاين  العلم  اليوم  هذا  يف  انزل 

العلم العراقي ذي االألوان الزاهية، 
الوطني  الن�شيد  املدار�ض  �شوح  يف  و�شدح 
االأف����الم  واب���ت���داأت   0 م���رة  الأول  ال��ع��راق��ي 
ال�شينما  دور  تغزو  والكوميدية  الغنائية 
التي تدر االإرباح على اأ�شحابها الربح اأكرث 

من جتارة ال�شب والتمور00!
كانت  ه��ذه،  الناطقة  املوجة  اأف��الم  بني  ومن 
البي�شاء  ال��وردة  الوهاب  عبد  حممد  اأف��الم 
يحيا احلب، ممنوع احلب،  ودم��وع احلب، 
يوم �شعيد، ول�شت مالكًا الخ ..و�شحر النا�ض 
اأفالم:  يف  ت�شدو  وهي  كلثوم(  )اأم  ب�شوت 
وجدير  ع��ائ��دة.  دنانري  االأم��ل  ن�شيد  وداد- 
بالذكر اإن النا�ض عندما �شاهدوا فيلم دنانري  
وهو فيلم تاريخي تدور اإحداثه يف العراق 
اأغانيه عن  الر�شيد واأك��رث  يف ع�شر ه��ارون 
ا�شتد  فقد  ال��خ  ال�شالم  ي��ادار  بغداد  ب��غ��داد: 
واملحافظات  بغداد  �شكان  من  الزحام  عليه 
�شهورا  ال��ع��ر���ض  دور  يف  ع��ر���ش��ه  و���ش��ج��ل 
وا�شتمرت اأفالم اأم كلثوم تالقي النجاح يف 
العراق وعمت املحافظات ظاهرة اإن�شاء دور 

لل�شينما.
�شودائي  ع��ائ��ل��ة  ج��ازف��ت   1945 ع���ام  ويف 
واأن�شاأت �شتوديو بغداد لالإنتاج ال�شينمائي 
فكان باكورة اإنتاجها الفي�لم العراقي اخلالد 

))عليا وع�شام(( عن ق�شة الكاتب العراقي 
اأنور �شاوؤل وقد ج�شد البطولة فيه كل من 
وعزمية  م��راد  و�شليمة  ج��الل  اإب��راه��ي��م 
ت��وف��ي��ق واع����ت����دال ي��و���ش��ف واأح�����الم 

العزاوي  الله  عبد  والفنان  اإبراهيم 
ال�شوت  بهند�شة  وق����ام  واآخ�����رون 
هذا  وجمع  ال�شامرائي  اخلالق  عبد 
املواهب  اأ�شحاب  من  نخبة  الفيلم 
الفنية ومعذرة للذين مل حت�شرين 

اأ�شمائهم. 
ويف عام 1946 مت انتاج فيلم )ابن 
ال�شرق( لعادل جالل وجاء املخرج 
عام 1947  للعراق  بدر خان  احمد 
واجري مباحثات فنية مع اأ�شحاب 
ومعه  للقاهرة  وعاد  العر�ض.  دور 

الفنية  امل��واه��ب  ا�شحاب  م��ن  ع��ددا 
من العراقيني، وبعد �شهور عاد ومعهم 

فليم القاهرة بغداد. 
القاهرة  ب��ني  اإح��داث��ه  ت���دور  فيلم  وه��و 

عدد  يف   1947/3/9 يوم  عر�ض  وبغداد 
عر�ض  فقد  واح��د  اآن  يف  العر�ض  دور  م��ن 
االر�شروملي،  و�شينما  احلمراء  �شينما  يف 

و�شينما الن�شر. 
الوحيد  الفيلم  ه��ذا  ويعتر 

ثالث  يف  ي��ع��ر���ض  ال����ذي 
دور عر�ض يف اآن واحد. 

جنوم  اأ�شماء  وخطت 
ال���ف���ي���ل���م ب���ح���روف 

كبرية يف �شحافة 
مثل  ب������غ������داد 

العراق  فنان 
االأ�����ش����ت����اذ 

ح������ق������ي 

جعفر  واالأ���ش��ت��اذ  ي�شري  ومديحه  األ�شبلي 
االأمني  حم�شن  ف���وزي  واالأ���ش��ت��اذ  ال�شعدي 
الريف  العزاوي ومطرب  الله  واالأ�شتاذ عبد 

ح�شريي اأبو عزيز. 
حركة  ت�شاعدت   1947 ال��ع��ام  نف�ض  ويف 
عراقية  اأف��الم  وظهرت  ال�شينمائي  االإن��ت��اج 
رجال  بع�ض  متويل  على  ا�شتندت  ع��دي��دة 
اأف���الم  ف��ك��ان��ت  امل���الك  حبيب  م��ث��ل  ال�شينما 
ب�شره  زواج،  م�شروع  مثل  االإنتاج  �شريعة 
اأدبته  ارح��م��وين،  وب���در،  11،ورده  �شاعة 

احلياة الخ... 
مثل  ظهرت  امل�شتوى  عالية  اأفالم  هناك  لكن 
واآخرون  جالل  ع��ادل  بطولة  ال�شرق(  )اأب��ن 
كامريان  املخرج  املخرجني  راأ�ض  على  وبرز 
االأمريكية  امل��ع��اه��د  خ��ري��ج  ح�شني  �شفيق 
الذي اخرج فيلم )�شعيد اأفندي( الذي ج�شد 
البطولة فيه كل من الفنان امل�شرحي يو�شف 
زينب  امل��رح��وم��ة  ال�شا�شة  و�شيدة  ال��ع��اين 

واآخرون 
وت��ب��ع ذل����ك االإن����ت����اج ال���واق���ع���ي ف��ي��ل��م )من 
وبطولة  ���ش��ري  ادم���ون  ق�شة  امل�����ش��وؤول( 
ناهدة  وال�شيدة  احلميد  عبد  �شامي  الفنان 
الرماح وفخري الزبيدي وعر�ض يف �شينما 
االأفالم  دائرة  احلمراء عام 1958 وات�شعت 
وت�شحية  خمل�شا  فنيا  اأن��ت��اج��ا   ال��ع��راق��ي��ة 

مادية.
العراق  يف  ال�شينما  بدايات  حكاية  هي  تلك 

عامة و بغداد خا�شة..  

كمال لطيف سالم 

كيف دخلت الـسينـما للمرة 
االولى الى بغـداد ؟؟ 

لقد شهدت السنوات العشر بين عامي 1920 و1930 تطورا اجتماعيا لمصلحة 
المرأة فالنظام الملكي العلماني شجع تعليم المرأة وتجاوز الضغوط التي كان 

يمارسها التيار الديني االسالمي المتشدد آنذاك والذي كان يحرم المرأة حتى 
من حقها في التعليم.يتحدث مؤرخو تلك الفترة ومنهم عباس بغدادي عن حياة 
السينما في بغداد في مطلع العشرينات عن اشهر مروجي افالم السينما للجمهور 

انذاك وهو )عباس حالوي( 

كان الناس يتجمعون لمشاهدة العروض السينمائية في بستان )أم الواوية( 
في محلة العوينة بجانب الرصافة من بغداد، 

حيث يتجمع أهالي المدينة ذات مساء ليشاهدوا أول عرض سينمائي صامت 
في الفضاء جلبه احد مؤسسي السينما في بغداد وهو تاجر يهودي استهوته 

تجارة السينما !ولم تدخل الكهرباء بغداد بعد.

مــن أرشــيـف الـزمن الجــميل
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ت�����ش��وده عالقات  امل��ح��ل��ة جم��ت��م��ع ���ش��غ��ري 
لبلورتها  اأ�شا�شا  ال�شخ�شية  املعرفة  تعتمد 
يوطد  تعزيزي  انتماء  اإليها وهو  واالنتماء 
التقليدي  مبفهومه  ال��وط��ن  اإىل  االن��ت��م��اء 
م��ن حيث  ال��وط��ن  خ��ارط��ة  ي�شتوعب  ال���ذي 
ال�شيا�شية.  واالأب��ع��اد  اجلغرافية  احل���دود 

يتفاخرون  العراقيني  من  االأق��دم��ون  وك��ان 
اإبراز  اإىل حمالتهم من خالل  االنت�شاب  يف 
ال��ق��ي��م ال�����ش��ل��وك��ي��ة ال��ن��وع��ي��ة، م��ع��ل��ن��ني عن 
وجود  حالة  يف  عنها  للدفاع  ا�شتعدادهم 
الأ�شباب  تفاخرهم  يكن  مل  يداهمها.  خطر 
الع�شالت  ع��ر���ض  ب���اب  م��ن  وال  �شخ�شية 

ليظهر فوقها الو�شم لالدعاء مبجد �شخ�شي 
وبطوالت وهمية، كان االنت�شاب اإىل املحلة 
يعني االنت�شاب اإىل اخللق الرفيع والعادات 
اجلار  وحماية  ال�شعيف  كن�شرة  احل�شنة 
االأفراح  ال�شبيل وامل�شاهمة يف  ابن  واإيواء 
مثال  كنقود  عيني  ب�شي  والترع  واالأت��راح 

الذي  ال�شوبا�ض  ذل���ك..  على  م��ث��ال  وخ��ري 
ي��ق��ام ق��ب��ل ال�����زواج ب��ف��رة وج��ي��زة و�شط 
الزغايد والب�شتات ال�شعبية مثل "فانو�شكم 
عالدرب هو العمة عيوين" كناية عن جمال 
العرو�ض. وعلى �شعيد املحلة كانت متار�ض 
املروءة  جت�شيد  خ��الل  من  اليومية  احلياة 

وال�شهامة وال�شجاعة وكرم االأخالق وطرح 
يف  ي�شهم  نوعيا  طرحا  ال�شخ�شية  ال���ذات 
ويبنيها  االج��ت��م��اع��ي��ة  ال��ع��الق��ات  ت��وط��ي��د 
مبفاهيم اأ�شرية حميمة وكاأمنا املحلة اأ�شرة 
�شهر  يف  "املحيب�ض"  لعبات  وم��ا  واح���دة 
رم�شان الف�شيل وتبادل الزيارات بني حملة 

املبنية على  لهذه االإخوة  واأخرى االأمنوذج 
بكفات  والتقدير  واالح��رام  واحلب  امل��ودة 

مت�شاوية بني حملة  واأخرى.
اإن هذا ال�شعور ي�شتمر يف التنامي العاطفي 
عالقات  فيوطد  الوجدانية  امل�شاعر  وبلورة 
اجتماعية جمة تتحول فيما بعد اإىل مفهوم 
وهكذا  ال��ع��ام  ال�شمويل  مبعناه  امل��واط��ن��ة 
وطنية  ممار�شة  اإىل  املحلة  تقاليد  تتحول 
ت��ذك��ي ال����روح ال��وط��ن��ي��ة وت��ف��رز ال��غ��ث من 
ال�شمني يف درجة الوالء للوطن،، التي نحن 
بقيم  معها  للتعامل  احلاجة  باأ�ش�ض  اليوم 

ح�شارية عليا تيمنا بقول ال�شاعر. 
ويل وطن اآليت اأال اأبيعه

وال اأرى غريي له الدهر مالكا
عمرت به �شرخ ال�شباب منعما

ب�شحبة قوم اأ�شبحوا يف ظاللكا
باأبرز  دائ��م��ا  ت��ق��رن  امل��ح��الت  اأ���ش��م��اء  اأن 
والقبلية  وال�شخ�شية  الزمكانية  ال��دالالت 
وتن�شحب عليها لغة النظام ال�شيا�شي القائم 
االأ�شماء  ك���رثة  م��ن  ���ش��رنى  ك��م��ا  حينه  يف 
الركية يف حمالت بغداد قبل قرنني �شلفت 

وكاالتي: 1
- حملة ال�شط:

هي حملة ال�شنك احلالية التي اأ�شبحت بعد 
االحتالل الريطاين مقرا للجي�ض االنكليزي 
مقرا  العثماين  العهد  يف  ذل��ك  قبل  وك��ان��ت 
للقن�شلية االنكليزية وبعد االحتالل �شكنتها 
الريطانية  املخابرات  مهند�شة   ) بيل  )م�ض 
يف العراق وقد اأطلقت على دارها ا�شم "دار 
العفة" التي كانت تدار منها جممل مفردات 
بغداد  يف  الريطاين  اأال�شتخباري  العمل 

والعراق عامة.
2.- حملة ال�شبع اأبكار : �شميت بهذا اال�شم 
والتزال عليه حتى يومنا هذا حيث كان يف 
بكرات  �شبع  علية  م��اء  بئر  ب�شاتينها  اح��د 
لل�شقي يعود للحاج عبد الرحمن اأفندي ابن 
ربعا  ب��اع   . الباججي  جلبي  حممد  احل��اج 
منه اإىل يو�شف عزرا بحر باألف قران "�شكة 

حممد �شاه"
 3- حملة حمام الراعي: هي حملة الدبخانه 

فيما بعد. 
امليدان  �شريعة  وهي  الغالبية:  �شريعة   -4
ع�شرية  ا�شم  اإىل  ال�شريعة  هذه  ن�شبت  وقد 
ي�شكن  كان بع�ض من منت�شبيها  اال�شم  بهذا 

يف زقاق منها.
من  زقاقا  وكانت  العربية:  كاتب  حملة   -5  

اأزقة راأ�ض القرية وكان فيها دير راهبات.
اأحيانا  وتكتب  ق��ويل  �شاه  ت��الل  حملة   -6  
ب�شا  ح�شن  جديد  حملة  وهي  "�شاهقول" 
فيها  ولدوا  الذين  البغداديون  مازال  والتي 
وهي  اال�شم  بهذا  يعرفونها  عا�شروها  اأو 
و�شاعة  احلكومة  �شراي  بوجود  م�شهورة 
الأول  مقرًا  ال�شراي  ه��ذا  اتخذ  وق��د  الق�شلة 
وجزء  ال��ري��ط��اين   االح��ت��الل  بعد  حكومة 
قدمي  معماري  رمز  –وهو  امللكي  العهد  من 
اجل���دران  اأ���ش��ا���ش��ات  وع��ر���ض  بعمق  يت�شم 
يف  عراقية  حكومة  اول  ا�شتقرت  وب��ه  فيه 

ال�شيد  برئا�شة   الريطاين  االنتداب  بداية 
ال�شيد  فيها  و�شغل  النقيب  ال��رح��م��ن  عبد 
طالب النقيب وزارة الداخلية وكان يو�شف 
ب��ال��رج��ل ال��ق��وى ال��ك��رمي يف والئ��م��ه بعد 
اإىل جانب كل وزير  وك��ان  الر�شمي  ال��دوام 
احلل  �شاحب  انكليزي  م�شت�شار  ع��راق��ي، 
هو  فيلبي   وكان  الكوالي�ض،  وراء  والربط 
والذي  الداخلية  لوزارة  اخلا�ض  امل�شت�شار 
اأ�شبح وزيرا للداخلية بعد نفي ال�شيد طالب 

النقيب اإىل اإحدى جزر املحيط الهندي.
 7- حملة طاق �شالل: وهي حملة احليدر 
فيما  اأزي���ل  ط��اق  فيها  وك���ان  احلالية  خ��ان��ة 
خانه  احل��ي��در  بجامع  م�شهورة  وه��ي  بعد 
كان  حيث  الع�شرين  لثورة  الوطني  املنر 
امل���ال ع��ث��م��ان امل��و���ش��ل��ي ي��ل��ق��ي م��ن��ه خطبه 
احلما�شية التي تتحول منطلقًا اإىل تظاهرة 
�شعبية جتوب �شوارع بغداد هاتفة ب�شقوط 
حممد  املرحوم  وك��ان  الريطاين  االحتالل 
يف  ق�شائده  غ��رر  منه  يلقي  الب�شري  مهدي 

الوطنية منددا باالحتالل الريطاين.
احلالية  ال�شورجة  وهي  التمارة:  حملة   -8

وكانت خمت�شة ببيع التمر يف حمالها.
9- حملة كمو�ض حلقة حملة �شي: اأي حملة 
حملة  بعد  فيما  و�شميت  الف�شية  احللقة 
خ�شر بيك حيث ان�شاأ فيها جامعا وهي ق�شم 

من حملة قنر علي.
 10- حملة خرطوم الفيل: وهي حملة باب 
املاأخوذ  الر�شيد  ���ش��ارع  يف  احلالية  االأغ���ا 
ومك�شب  حار  ال�شهري  البغدادي  املثل  عنها 

ورخي�ض مثل خبز باب االأغا. 
11- قرانق قبو�شي: اأي باب الظلمة بالركي 

وهي الباب ال�شرقي احلايل .
الباب  حملة  وه��ي  �شفيد  ب��اب  حملة   -12
املقرة  بقايا  يف  اآث��اره  الباقية  الو�شطاين 
بلدية  رممته  وقد  ال�شريع  اخلط  تلي  التي 

الر�شافة يف العام املا�شي.
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احلالية.
جملة بغداد كانون االأول 1965

أسماء المحالت البغدادية  في العهد العثماني
رفعت الصفار

ثورة الشعب الصامتة

القائد  و�شع   1917 11/اآذار  يف  بغداد  االنكليز  احتالل  عنَد 
ا�شتيفاوؤها  الواجب  بالر�شوم  بيانًا  الريطانية  للقوات  العام 
به  معمواًل  البيان  هذا  فبقي  البلديات  حل�شاب  االأهايل  من 
حتى اأواخر عام 1930 ولكن الر�شوم التي ورد ذكرها فيه مل 
تكن لتجبى بالن�ض الأن البلديات كثريًا ما كانت تتقا�شى عن 

اجلباية العتبارات اقت�شادية واأدبية.
فلما جاءت الوزارة ال�شعيدية اإىل احلكم يف اآذار 1930 اأقرت 
عدة  تهيئتها  يف  ا�شتغلت  البلديات  لر�شوم  قانونية  الئحة 
وزارات من قبل وقد اأمر الرملان العراقي هذه الالئحة فقوبل 
هذا القانون ب�شخط عام من الطبقات املكلفة مبراعاة اأحكامه 
اإذ مل يكن الو�شع االقت�شادي ي�شمح بفر�ض  العمال  وال�شيما 
القانون  ت�شمنها  التي  احلرف  اأ�شحاب  على  جديدة  ر�شوم 

اجلديد.
واأ�شبحت )بغداد( يف يوم االأحد 5 متوز 1931 وهي يف حالة 
وقلما  احلياتية،  مرافقها  جميع  �شملت  وال�شكون  الكاآبة  من 
اأبيها  اأقفلت املدينة عن بكرة  راأتها بغداد منذ قرون خلت فقد 
نقل و�شري  بيع و�شراء وال حركة  فال حركة جتارة وال حركة 
املعي�شة  امر  من  مكتفون  وهم  اليوم  ذلك  يف  االهايل  وبات 
مبا ت�شنى لهم من املوؤن يف بيوتهم اإذ مل يجدوا يف االأ�شواق 
خبزًا وال حلمًا وال فاكهة وال خ�شرة حتى وال دخانًا وال عالجا 
ودور  واملقاهي  والفنادق  واملطاعم  ال�شيدليات  وتعطلت 
ال�شينما والرق�ض ومل يجد ال�شاكن يف ال�شواحي �شيارة كراء 
يجيء بها اإىل )العا�شمة( فا�شطر اإىل املجيء راجاًل وا�شتمرت 
احلالة على هذا املنوال اأربعة ع�شر يومًا وهو اإ�شراب غريب 

مل ي�شهد العراق نظريه من قبل.
والكاظمية  بعقوبة  اإىل  ال�شامتة(  )الثورة  هذه  �شرت  وقد 
والفلوجة و االأعظمية والكرادة ثم اإىل احللة والكوفة وكربالء 
ال�شيوخ  و�شوق  والنا�شرية  والكوت  والرمادي  والنجف 
بكامله  العراق  عمت  ثم  واملو�شل  وخانقني  �شهربان  اإىل  ثم 
ال�شرطة  مع  ترا�شقات  واملدن  الق�شبات  بع�ض  يف  ووقعت 

اأ�شفرت عن وقوع بع�ض احلوادث املوؤملة.
اأما احلكومة فكانت قد ا�شت�شعرت بهذا االإ�شراب قبل وقوعه 
بع�ض  على  ال�شطب  �شالحية  الداخلية  وزير  خولت  وقد 
الر�شوم كما خولته �شالحية تخفيف البع�ض االآخر واأ�شدرت 

احلكومة البيان التايل:
اأعماله  ا�شتئناف  على  احد  اإكراه  عدم  قررت احلكومة  لقد   .1

وفتح دكانه اأو خمزنه.
عامة  خمازن  بفتح  العا�شمة  اأمانة  اإىل  احلكومة  اأوعزت   .2
باأ�شعار  للنا�ض  لبيع اللحوم واخلبز واخل�شراوات والفواكه 

)متهاودة جدًا(.
بغداد  داخل  يف  للنقل  الكبرية  ال�شيارات  اأ�شحاب  كان  ملا   .3
وبينها وبني االأعظمية والكرادة قد ا�شربوا عن العمل وتبني 
اأخذت  فقد  بالنا�ض  االإ�شرار  االإ�شراب  من  يق�شدون  اأنهم 
االأمانة تنظر يف �شحب اإجازاتهم اإذا مل ي�شتاأنفوا العمل حاال 

هذا اليوم.
4. �شيطبق قانون ال�شحة على جميع اأرباب ال�شيدليات الذين 
واأ�شحاب  امل�شربون  اأ�شاع  وقد  �شيدلياتهم  اأبواب  يقفلون 
العالقة بان اللحوم التي تقدمها البلديات للبيع هي من ذبائح 
االأرمن والهنود ال�شيخ فا�شرب النا�ض عن �شرائها وا�شطرت 

البلديات اإىل رميها يف )دجلة(.
واالأهايل  ال�شرطة  بني  ترا�شقات  ووقعت  االإ�شراب  تطور  ثم 
تطورت اإىل حوادث دموية موؤملة وقد حاولت )اأمانة العا�شمة( 
االإ�شراب  الإنهاء  امل�شربني  تفاو�ض  اأن  التجارة(  و)غرفة 

وطالب امل�شربون ب�:
1. اإلغاء ر�شوم البلديات.

2.النظر يف ق�شية العمال العاطلني.
3. اإلغاء قانون �شريبة الدخل.

4. اإطالق �شراح املوقوفني كافة من حوادث االإ�شراب.
5. االحتجاج على ق�شاوة ال�شرطة.

وا�شدر جمل�ض الوزراء يوم 16 متوز 1931 مر�شومًا خطريًا 
الرية  النقل  و�شائط  وت�شيري  احلوانيت  بفتح  فيه  ياأمر 
اأو  اأ�شهر  �شتة  عن  تزيد  ال  ملدة  باحلب�ض  ويعاقب  والنهرية 
بغرامة ال تزيد عن ال�600 ربية من ال يلتزم بهذا االأمر املوقع 

من رئي�ض الوزراء نوري ال�شعيد ونائب امللك )علي(.
ويف جل�شة جمل�ض النواب يوم 19 ت�شرين االأول 1931 والتي 
كانت جل�شة نارية حمي فيها وطي�ض اجلدال وترا�شق النواب 
الباججي  مزاحم  الداخلية  وزير  على  وحملوا  الكالم  قار�ض 
حمالت �شديدة واأو�شعوه كالما قا�شيا وقد اأجمعت املعار�شة 
االإ�شراب  يف  العلل  علة  كان  الباججي  اأن  على  وال�شحف 
ال�شعيد  نوري  تقدم  ثم  ا�شتقالته  تقدمي  اإىل  اأخريا  فا�شطر 

رئي�ض الوزراء بتقدمي ا�شتقالة وزارته اأي�شًا.

شهاب احمد الحميد

الورد جميل جميل الورد!
بعَد اأيام قالئل يطل الربيع بني ظهرانينا، ربيع الورد اجلميل، جميل 
اأحاله  وما  الورد  ويزدهر  باخل�شرة  االأر�ض  تع�شو�شب  اإذ  الورد 

منظرًا وعطرًا واأريجًا و�شذى فواحًا.
ومن اأجمل ما قيل يف الورد والربيع �شعر �شفي الدين احللي..

ورد الربيع فمرحبًا بوروده
وبنور بهجته ون�ور وروده

احلميد  وعبد  بيات  �شلمان  بغداد  يف  الورد  وهواة  ع�شاق  ومن 
وحممد  حافظ  االإله  عبد  والدكتور  االن�شاري  وهادي  العلوجي 

باقر النواب وح�شني ناظم اخل�شريي وفوؤاد جميل وكاظم العامري 
وحممد ح�شني النواب واآخرون.

االأ�شاتذة:  اأمثال  واألف..  وكتب  به  واهتم  الورد  خ�ض  من  وهناك 
و�شلمان  واالأزهار(  )احلدائق  مو�شوعة  موؤلف  الغني  عبد  �شادق 
خالد  معمر  والدكتور  االن�شاري  وهادي  ر�شيد  و�شالح  بيات 
ال�شابندر وناجي حمفوظ ومهدي حمودي االأن�شاري وحممد ح�شن 
وعبد  حافظ  االإله  عبد  والدكتور  الطراف  حامد  واحمد  ال�شوري 

الهادي اإ�شماعيل غني وكامل �شندي وكاظم العامري واآخرون.

غنى الورد اجلميل جميل الورد حممد القباجني واأم كلثوم وزكريا 
احمد وحممد عبد الوهاب وفريوز وح�شريي اأبو عزيز.

اأما ال�شعراء الذين قالوا يف الورد منهم على �شبيل املثال ال احل�شر 
احللي  الدين  و�شفي  الر�شايف  الغني  عبد  ومعروف  ال�شرقي  علي 

وحممد مهدي الب�شري.
يغر�شون  يزرعون يف حدائقهم ومازالوا  اأيام م�شت  البغاّدة  وكان 
الروز واملحمدي والرنج�ض والزنبق والرازقي والداوودي وحتى 
العنب حيث يعملون القمريات لي�شعوا عليها ع�شاليج اأغ�شان العنب 

وب�شكل جميل كالورد اجلميل.
وللورد األوانه االأحمر واالأبي�ض واالأ�شفر..الخ والورود اأكرثها فواحة 

وعطرية وجميلة باألوانها واإ�شكالها.. و�شبحان الله اخلالق.
وال  والورود  النباتات  وهواية  لربية  تتجه  النا�ض  اأذواق  اأخذت  وقد 
اإ�شغال الوقت مبا يثمر  ريب اأن هذه الهواية اجلميلة دعوة جميلة اإىل 
ويفيد يف تربية الورد والعناية به، والتفنن باإيجاد وا�شتنباط خمتلف 
وال  �شدى  النا�ض  اأوقات  تذهب  ال  وحيث  للورد..  واالأ�شناف  االأنواع 
ريب اأن هواية الورد فيها در�ض حيث يالزم ع�شاق هذه الهواية بيوتهم 
غري  ينتج  ال  ومبا  بالرثثرة  الوقت  اإ�شاعة  عدم  هذا  ويعني  وحدائقهم 
امل�شار واخل�شار بابتعادهم عن املقاهي وق�شائهم ال�شاعات الطوال بني 

الورد اجلميل.. جميل الورد.

مهدي حمودي االنصاري
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فؤاد عارف يروي حكايته متى تأسس النادي االجتماعي األول في بغداد 
مع الملك فيصل واألمير غازي        

خمتلفة  اأوقات  يف  الع�شكرية  الكلية  يزور  في�شل  امللك  كاَن 
الكلية يف عام 1929 وكان  زار  اإنذار. وقد  �شابق  من دون 
الطلبة يف القاعة يف حالة غري نظامية. كل م�شغول باأمره، 
زميله  مع  يتحدث  واآخر  حليته،  يحلق  واآخر  يغني،  طالب 
ب�شوت عال و فوجئوا باالإيعاز )ا�شتعد( واإذا بالكلية وجها 
رئي�ض  با�شا  جودت  الفريق  ومعه  في�شل  امللك  اأمام  لوجه 
على  مالب�شهم  يرتدون  وبداأوا  الطلبة  ا�شطرب  املرافقني، 
�شغري  كر�شي  على  وجل�ض  ولدي«  كيفكم  »على  فقال  عجل 
اآنذاك ي�شبغ حذاءه واخذ في�شل يعينه  وكان االأمري غازي 

على ذلك وبعدها فت�ض دوالب غازي!.
كان بع�ض املدر�شني ياأتون اإىل الكلية الإعطاء درو�ض خا�شة 
وعبد  املنا�شفي  واحمد  اجلمايل  فا�شل  مثل  غازي  لالأمري 
امل�شيح وزير وكان يتلقى بع�ض الدرو�ض االجتماعية تلبية 

لرغبة والده.
من  اأكرث  قا�ض  ب�شكل  املواقف  بع�ض  يف  يعامل  غازي  كان 
الطلبة ومن تلك املواقف اأن غازي كان ال يعامل كباقي الطلبة 

فح�شب بل كانت املعاملة قا�شية معه. 
يقول فوؤاد عارف:

حيث  القريب  امل�شت�شفى  يف  الطبية  العيادة  نراجع  كنا   
)ا�شراحة  اإجازة  على  يح�شل  اأن  وللمري�ض  اخلفر  طبيب 
مر�شية( اأو يدخل امل�شت�شفى وكان غازي مري�شا فعال عندما 
راجع الطبيب معنا كنا نحن متمار�شني وقد اأعطاه الطبيب 
ا�شراحة، وملا عدنا اإىل الكلية وقد منحنا اال�شراحة، اخذ 
معاون اآمر الكلية الرائد �شعيد �شلمان ورقة اال�شراحة من 
يد غازي ومن دون اأن يتاأكد من حالته �شحبه من يده واأر�شله 
با�شراحتنا  متمتعني  نحن  ذهبنا  بينما  حااًل  التدريب  اإىل 

التمار�شية!!!.
ويتذكر عارف قائال:

 اإن الرائد )رئي�ض اأول( �شعيد �شلمان كان معاون اآمر الكلية 
جديًا  وكان  اآنذاك  العراقي  اجلي�ض  �شباط  خرية  من  وكان 
وحري�شًا. اأما اآمر �شريتنا فكان الرئي�ض )النقيب( �شيد احمد 

�شيد حممود.
اأ�شتاذ احمد  املدر�ض  الع�شكرية مع  الكلية  ومن ذكرياته يف 

املنا�شفي اإذ كان يدر�ض اللغة العربية وذكر حديثا نبويا :
اإياكم وخ�شراء  واله و�شلم(:  عليه  الله  )�شلى   قال حممد   

الدمن.
املراأة  فقال  الله؟  ر�شول  يا  الدمن  خ�شراء  ما  النبي  ف�شئل   
ال�شريف  احلديث  معنى  و�شرح  �شوء،  منبت  يف  احل�شناء 
وذكر اأن هذا ميكن اأن ينطبق على الرجل اأي�شا ويف احل�شة 
عن  املدر�ض  يعرقلوا  اأن  الطلبة  اأراد  العربي  ملادة  االأخرى 
اإذ قالوا  �شري الدر�ض، و�شجع الطالب فوؤاد عارف على ذلك 

له« »فوؤاد ا�شاأله ا�شاأله!« ف�شاأل املدر�ض قائال:
خ�شراء  عن  اأخرى  مرة  اال�شتاذ  ايها  حدثتنا،  )هال   

الدمن؟(..
اأن  العربية وتريد  »اأنت ال تعرف  املنا�شفي غا�شبًا  فاأجاب   

ت�شخر مني(. 
 فاأر�شلني اإىل ال�شجن وي�شتذكر عارف اأي�شا عن املنا�شفي 
فيقول كلفنا مرة باإعداد تقرير يف اللغة العربية وكنا ن�شميه 
يدر�شون  كانوا  ممن  اأ�شدقائي  احد  كلفت  وقد  )اأطروحة( 
ا�شمي  كتبها يل وو�شعت  االأطروحة وفعاًل  كتابة  ال�شريعة 
فاأعطاين  للمدر�ض وكانت على م�شتوى عال  عليها وقدمتها 

االأ�شتاذ �شفرا فذهبت اإليه ممتع�شًا واأتذكر اأين قلت له:
 )اإن هذا التقرير الذي قدمته لك جيد جدا ولي�ض فيه اأخطاء 
اأتوقع درجة جيدة الأنك كنت تعطيني درجات جيدة  وكنت 

على تقارير دون امل�شتوى !!.
 فقال نعم! كنت اأعطيك درجات جيدة الأنها كانت كتابتك اأما 
هذا فوا�شح اأنها لي�شت كتابتك يا فوؤاد لهذا اأعطيتك �شفرًا(  

/ فوؤاد عارف* اأحد مرافقي جاللة امللك غازي وله مع امللوك 
ذكريات كثرية دونها يف كتاب ، وقد انتقل اإىل رحمة الله قبل 

اأ�شهر من هذه ال�شنة.  

سعيد الهزار    

ف�ؤاد عارف

امللك غازي

امللك في�صل الثاين

اأقدم النوادي  الناِدي الع�شكري وهو 
اجلي�ض  تكوين  بعد  بغداد  يف 
واقرح  واحدة  ب�شنة  العراقي 
تاأ�شي�شه جمموعة من ال�شباط الذين 
يف  ال�شباط  بنادي  يجتمعون  كانوا 
كانوا  الذين  ال�شباط  اأو  ا�شتانبول 
وراأوا  الريطاين  اجلي�ض  ا�شر  يف 
واتخذوا  اخلا�شة،  ال�شباط  نوادي 
امليدان  �شريعة  يف  الع�شكرية  البناية 
نظيفا  اأنيقا  ناديا  وكان  لهم  حمال 
خ�شو�شا وان امللك في�شل كان ي�شكن 
جتاه النادي يف حمل جمل�ض النواب 
واالأعيان وكثريا ما ينزل اإىل النادي 
اأو  ال�شعيد  نوري  مع  التن�ض  ويلعب 
غريه من احلا�شية وهناك يف النادي 
االأبي�ض( وهو طري  زوج من )البجع 
نادر مل يره اأهل بغداد وكانوا ياأتون 
الداخلي  نظامه  وان  عليه.  للتفرج 
اجلي�ض  يف  ال�شابط  اأن  على  ين�ض 
العراقي يعتر منتميا للنادي مبجرد 
�شدور االإرادة امللكية بتعينه �شابطا. 
الغرف  بع�ض  البناية  اإىل  اأ�شيف  ثم 
الفوقاين ال�شراحة كبار  الطابق  يف 
اأما  بغداد،  اإىل  جميئهم  عند  ال�شباط 
اجازة  لق�شاء  او  الر�شمية  لالعمال 
باالأكل  النادي  وا�شتهر  ق�شرية 
التي  اجليدة  واخلدمة  النظيف 
من  املراتب  بع�ض  عليها  يقوم  كان 

اجلي�ض.
جماعة  واأ�ش�شه  العراقي  النادي   -2
النقيبية  الوزارة  يف  الوزراء  من 
الجتماعاتهم  حمال  ليكون  االأوىل 
واتخذوا  ال�شهرات  وق�شاء  الليلية 
ج�شر  قرب  ال�شنك  حمله  يف  مقرهم 
من  رواده  اأكرث  وكان  حاليا  ال�شنك 
الوظيفة  او  بالوزارة  الطامعني 

الوزراء  اأ�شدقاء  من  او  الكبرية 
يق�شون  وكانوا  حولهم  والدائرين 
البوكر  يلعب  منهم(  )البع�ض  لياليهم 
او الكنكان و�شرب كاأ�ض او كاأ�شني ثم 
ال�شيا�شية وقد تبدل  امل�شاومات  تبداأ 
نادي  فمرة  عدة،  مرات  النادي  ا�شم 
بغداد  نادي  ثم  نادي دجلة  ثم  التقدم 
وال�شبب  الوزراء،  نادي  �شمي  ثم 
من  املجموعات  هذه  اأن  هو  ذلك  يف 
ومن  اخر  اإىل  حمل  من  تنقل  النا�ض 
والغايات  باالأهداف  ا�شم  اإىل  ا�شم 
هذه  من  ناٍد  كل  وينتهي  نف�شها، 
ويتجدد  الوزارة  ب�شقوط  النوادي 
ا�شم  عليه  فيطلق  الوزارة  بتجدد 
جديد كما ي�شتهي النا�ض املوؤيدون اأو 
ا�شمه  كان  فحني  املعار�شون  النا�ض 
عبداملح�شن  �شكل  العراقي  النادي 
الذي  جياوي  ومعروف  ال�شعدون 
خروجه  اثر  على  ال�شعدون  انتحر 
من النادي ثم �شماه املعار�شون نادي 
ال�شعب اإ�شارة اإىل حزب ال�شعب الذي 
يراأ�شه يا�شني الها�شمي قبل اندماجه 
حزب  وت�شميته  الوطني  باحلزب 
توفيق  ا�شتوزر  ثم  الوطني  االإخاء 
ال�شويدي وانتمى اإىل احلزب جماعة 
ف�شماه  لتوفيق  تاأييدا  الكرخ  من 
النا�ض نادي دجلة ثم انتقل هذا اال�شم 

اإىل نادي.
بغداد  نادي  با�شم  العلوية  يف  اآخر 

وبقي قائما مدة طويلة.
مرتبطا  ال�شيا�شي  الن�شاط  كان  وملا 
بالبالط امللكي واملنا�شب والوزارات 
لكن  واأمره  رغبته  حتت  اأ�شبحت 
النادي  يف  جتري  بقيت  امل�شاومات 
البالط  رغبات  لتلبية  ا�شتعدادا 

امللكي.
منتدى  نادي  اأو  الت�شامن  نادي  اأما 
التهذيب: واأ�ش�شه جماعة من ال�شباب 
و�شاعر  زنيل  يو�شف  راأ�شهم  وعلى 
من  وغريهما  احمد  اأكرم  ال�شباب 
اأو  اجتماعيا  ناديا  وكان  ال�شباب 

�شيا�شيا. 
نادي  يف  القدم  كرة  فرقة  وكانت 
البغدادية  الفرق  ا�شهر  من  الت�شامن 

كرة  كاأ�ض  مباريات  يف  تتبارى  التي 
او  با�شم  النادي  هذا  وا�شتمر  القدم. 
الذي  زنيل  ال�شيد  ن�شاط  بقدر  باآخر 
كان م�شتمرا، واآخر االأ�شماء هو نادي 
دجلة وكان مقره يف االأعظمية ولكنه 
انقلب من ناٍد ريا�شي اىل ناٍد لل�شهر 
وق�شاء الليايل املالح بني ورق اللعب 

وكاأ�ض بنت احلان.
ونادي العلوية اأ�ش�شه االنكليز لقربه 
منطقة  يف  املوجودة  م�شاكنهم  من 
العلوية التي تبداأ من جامع اجلندي 
االأمريكية  ال�شفارة  اىل  املجهول 
القدمية وكانت بيوتهم مبنية من اللنب 
م�شاحات  لكن  االحمر،  والطابوق 
بع�ض  يزل  ومل  جدا  كبرية  احلدائق 
االآن  من  قائما  العلوية  نادي  جدران 
جرت  التي  اال�شافات  من  بالرغم 
يقبل  ومل  طوال  �شنني  خالل  عليه 
حمدودة  جماعة  اإال  النادي  هذا  يف 
اإدارة النادي  من العراقيني تختارهم 
بعناية بالغة وكانت االإدارة انكليزية 
كذلك  وظلت  بركابهم  املا�شني  من  او 

حتى تبدلت اإىل اإدارة عراقية. 
اإال من  النادي  فلم يقبل يف  ومع هذا 
وبقي  معينة  �شروط  على  حائزا  كان 
األنادي  وهو  م�شتواه  على  حمافظا 
�شباحة  حو�ض  فيه  بغداد  يف  االأول 
خا�شة  قاعة  وفيه  والن�شاء  للرجال 
وقاعة  االنكليزية  الريدج  للعبة 
اأن  اأي  للتدخني  الورق وقاعة  الألعاب 
انكليزيا،  تنظيما  كان  النادي  تنظيم 
من  العلوية  منطقة  �شكان  اأن  علما 
اآخر �شغري بني  ناٍد  لهم  كان  االنكليز 
اإال  فيه  يقبل  اأو  يرتاده  ال  دورهم 
)بيل(  امل�شر  ويراأ�شه  فقط  االنكليز 
عامل  يف  امل�شهور  جادويك  وامل�شر 
كورنوالي�ض  وامل�شر  اخليل  �شباق  
وبع�ض  الداخلية  وزارة  م�شت�شار 
اإىل   تبدل  ثم  االنكليز  امل�شت�شارين 
اخليل  ل�شباق  كلوب(  )الرف  نادي 
قرب  املعظم  باب  منطقة  يف  ال�شباق 
الزراعي  ال�شناعي  املعر�ض  حدائق 
منطقة  اإىل  نهائيا  انتقل  اأن  اإىل 

العلوية و�شماه النا�ض امل�شر بْيل.

محمد حديد وزيرًا للمالية صبيحة 

الرقم  اجلمهوري  املر�شوم  �شدر   1958 متوز   14 ثورة  جناح  بعَد 
)2( بتاريخ 16 متوز 1958 حيث ت�شكلت الوزارة االأوىل يف حينها 
واأ�شبح ت�شل�شل االأ�شتاذ حممد حديد الثالث يف املر�شوم اجلمهوري 
الذي مت تعيينه وزيرًا للمالية يف احلكومة اجلديدة التي �شكلها عبد 
الكرمي قا�شم اعتبارا من يوم اإعالنها وهو من ابرز �شخ�شياته املدنية 

واأكرثها متتعًا بثقة عبد الكرمي قا�شم واحرامه.
على  حازت  عراقية  وطنية  �شيا�شية  �شخ�شية  هو  حديد  حممد  اإن   
وعرف  وانتماءاتهم  اجتاهاتهم  اختالف  على  العراقيني  احرام 
بثقافته الع�شرية الوا�شعة ونزاهته املطلقة وتفكريه الهادئ العميق 
التي  ال�شيا�شية  العهود  جميع  يف  واالحرام  التقدير  مو�شع  وكان 
توالت احلكم على العراق يف ظل النظامني امللكي واجلمهوري �شواء 
اأكان يف احلكم اأم يف املعار�شة وكان تقدير نوري ال�شعيد له -مثاًل- ال 
يقل عن تقدير عبد الكرمي قا�شم الذي واله وزارة املالية يف الوزارة 
عراقية االأوىل يف العهد اجلمهوري من اأن تكون له معرفة �شخ�شية 

�شابقة به بل ا�شتنادا اإىل �شمعته وكفاءته.
توىل حممد حديد يف العهد اجلمهوري االأول وزارات املالية وال�شناعة 
واالإعمار فكان الوزير الذي ي�شتمد قوته من كفاءته ونزاهته وثقافته 

وال�شيا�شي الذي مل ي�شانع من اجل من�شب ومل يراجع عن موقف 
اأ�شرة ثرية من وجهاء املو�شل  اإىل  انتماوؤه  من اجل مغنم ومل يحل 
من دون اعتناقه االأفكار ال�شراتيجية التقدمية املعتدلة التي وجدها 
وال  العائلية  بخلفيته  يتاأثر  ومل  �شعبه  م�شتوى  لرفع  �شرورية 
الروؤية  ودافعي  االأفكار  مثايل  �شيا�شيًا  وكان  ال�شخ�شية  مب�شاحله 
يف الوقت نف�شه وقد حاول التوفيق بني االأماين الوطنية واالإمكانات 

املتوافرة لتحقيقها وجنح يف م�شلكه هذا جناحًا كبريًا.
 1971 عام  بريوت  يف  �شدرت  التي  اجلادرجي  كامل  مذكرات  ويف 
والذي اأعطى راأيه وانطباعاته عن حممد حديد الذي زامله يف العمل 
كل  معه  متفق  غري  اإين  من  )بالرغم  قائاًل  عامًا  ثالثني  نحو  احلزبي 
االتفاق يف طريقة العمل ولكنني اعتره من االأ�شخا�ض النادرين يف 
العراق بالنظر ملتانة اأخالقه ومقدرته العلمية يف الق�شايا االقت�شادية 
الثقافة  جتمع  قلما  اإذ  االأخرى  االأمور  يف  اطالعه  ول�شعة  واملالية 

واالأخالق يف �شخ�ض مثلما اجتمعت يف حممد حديد(.
قا�شم  الكرمي  عبد  عهد  يف  املالية  وزارة  حديد  حممد  ت�شلم  عندما 
�شوء  على  االقت�شادية  اإ�شالحاته  بتنفيذ  و�شرع  �شاعديه  عن  �شمر 
القوانني  بع�ض  وت�شريع  اإدارية  تغريات  من  اجلديد  العهد  متطلبات 

الذي  التجميد  واإلغاء  املهنية  واملنظمات  النقابات  وم�شاعدة  املهمة 
متوز   14 ثورة  جناح  بعد  االإ�شرلينية  العراق  اأر�شدة  على  فر�ض 
1958 ودعم الثورة اجلزائرية اآنذاك ماليا والعناية بق�شايا االإعا�شة 
واالإ�شكان وذلك كله اإ�شافة اإىل دوره املهم يف املفاو�شات مع �شركات 
حديد  حممد  يعد  الذي   )80( رقم  القانون  واإ�شدار  االأجنبية  النفط 
مهند�شه االأ�شلي وقد حافظ القانون على حقوق العراق يف االأرا�شي 
اأن هذا القانون وعملية م�شدق يف  غري امل�شتثمرة ويرى الكثريون 
تاأميم النفط يف اإيران هما اأهم التطورات يف جمال �شناعة النفط يف 

ال�شرق االأو�شط واأخطرها.
ختاما واأخريًا وال بد من القول اأن حممد حديد قد ن�شر مذكراته التي 
دونها قبل وفاته والذي بلغ من العمر اثنتي وت�شعني عامًا وطبعت 
لندن وهو بعيد عن  يف بريوت و�شدرت عام 2006 وقد تويف يف 
ومنها  الريطانية  ال�شحف  نعته  وقد   1999 اآب   6 بتاريخ  وطنه 
نيويورك تاميز واالنديندنت والتي موجودة ن�شو�شها يف مذكراته 

ال�شخ�شية.

محمد ابراهيم محمد

14 تموز 1958

حممد حديد
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امللك  جاللة  ق�شد   5/4/1927 ي��وم  يف   *
النفطية  البئر  الفتتاح  كركوك  مدينة  في�شل 
النفطية،  حقولها  يف  حفرت  التي  االأوىل 
التجارب رقم )1( وكان يف معية  بئر  وهي 
الداخلية  وزي���ر  ال�����ش��ف��رة  ه���ذه  يف  ج��الل��ت��ه 
والنواب  االأع��ي��ان  من  وجمهور  واالأ�شغال 

الدوائر واملحالت  وال�شحفيني وروؤ�شاء 
وطنيني  م���ن  ال���ك���رى  ال��ت��ج��اري��ة 

مرا�شيم  انتهاء  وبعد  واأجانب 
االف��ت��ت��اح ع���اد اجل��م��ي��ع اىل 

بغداد يقلهم قطار خا�ض.
ج����ورج  امل����ل����ك  م���ن���ح   *
بريطانيا  ملك  اخلام�ض 
االأول  ف��ي�����ش��ل  امل���ل���ك 
و�شام  ال����ع����راق،  م��ل��ك 
ال���ق���دي�������ش���ني ج�����ورج 
ارفع  وه��و  وميخائيل 

بريطانيا  يف  االأو���ش��م��ة 
تقليد  حفلة  اأقيمت  وق��د 

امللكي  ال��ب��الد  ال��و���ش��ام يف 
ح�شرها   10/5/1927 يوم 

�شخ�شية   )200( زه����اء 
خطب  ف��ي��ه��ا  واأل���ق���ي���ت 

املجاملة باملنا�شبة.
بغداد  اإىل  و���ش��ل   *
الثاين  ك��ان��ون   4 يف 
العرب  �شديق   1929
ال��������رثي االم����ري����ك����ي 

)امل�����������ش�����ر ك�����راي�����ن( 
ف���اأق���ي���م���ت ل����ه امل�������اآدب 

ال��ت��ك��رمي��ي��ة واحل���ف���الت 
بع�ض  وق�شد  ال�شيا�شية، 

فكان  الكرى  العراقية  امل��دن 
ع��ظ��ي��م��ًا ويف 21  ب���ه  االح���ت���ف���ال 

)الكويت(  اىل  ت��وج��ه  ال�شهر  ه��ذا  م��ن 
من  بوابٍل  �شيارته  على  الوهابيون  فانهال 

وجنا  حا�شيته  اأفراد  احد  اأ�شاب  الر�شا�ض 
هو باأعجوبة.

فقد عر�شه  قد  الله خ��ان(  )اأم��ان  امللك  كان   *
يف االأفغان اثر حماولته اإدخال بع�ض النظم 
االأوروبية يف مملكته مل يقره البع�ض عليها 
ي�شميهم  كما  الرجعيون  وه��م 
فجاء  احل�����ش��ن��ي- 
ب���غ���داد  اإىل 
 13 ي�����وم 

متوز 1929 ب�شحبة اأمريات واأمراء البيت 
املالك وا�شتقبل من قبل امللك في�شل ا�شتقبااًل 
املقد�شة  املراقد  واأ�شرته  زار  اأن  وبعد  فخمًا 
يف العراق غادر البالد اإىل اإيران يف 21 من 

ال�شهر املذكور.
جمل�ض  نظر   1929 اأي��ل��ول   24 ي��وم  يف   *
ممثل  الت�شريفات  مدير  كتاب  يف  ال���وزراء 
العراقي  امل��ت��ح��ف  جل��ن��ة  يف  في�شل  امل��ل��ك 
بع�ض  اأن  ال��ك��ت��اب  ويت�شمن  و�شكرتريها 
ال�شوفنني  االأمريكان 

باالآثار العتيقة قد اأعرب عن رغبته يف جمع 
مبلغ من املال يراوح بني مائة ومائتي األف 
ببغداد  االآثار  متحف  الإن�شاء  اأمريكي  دوالر 
احلكومة  قبل  من  العر�شة  تقدم  اأن  ب�شرط 
تاألفت  ال��ت��ي  اللجنة  وان  جم��ان��ًا  العراقية 

ح�شب اقراح املترع :
1. انتقاء عر�شة للمتحف.
2. اإح�شار خارطة للبناء.

النفقات  ع���ن  ت��ق��ري��ب��ي  ب��ي��ان  اإح�����ش��ار   .3
املقت�شية.

موافقة  ف��ي��ه  وامل����ق����رح 

يف  ال��واق��ع��ة  العر�شة  منح  على  احل��ك��وم��ة 
و�شم  عليها،  املذكور  املتحف  لبناء  القلعة! 
عر�شة  اإىل  ك��اف��ي��ة  م�����ش��اح��ة  ذات  ع��ر���ش��ة 
حتّري  مدر�شة  الأمناء  االأذن  ومنح  املتحف، 
مدر�شة  لت�شييد  االأمريكية  ال�شرقية  االآث��ار 

لالآثار العتيقة عليها.
لالأ�شهر  ال��وزراء  جمل�ض  مقررات  من  وهذه 
لالأ�شف  ولكن   .1929 واأي��ل��ول  واآب  مت��وز 
املقرر  املتحف  ي�شيد  ومل  الهبة  تتحقق  مل 
املدر�شة  توؤ�ش�ض  ومل  امل��ح��دد  املو�شع  يف 

املقرحة لالآثار العتيقة..

* العملة يف العراق
كانِت العملة املتداولة يف العراق قبل االحتالل 
فلما  واأجزاءها  العثمانية  اللرية  الريطاين 
دخل اجلي�ض الريطاين بغداد يوم 11/اآذار 
وتوابعها،  الهندية  الربية  انت�شرت   1917
ال��ع��راق  اأ���ش��ب��ح��ت )ع��م��ل��ة  اأن  ل��ب��ث��ت  وم����ا 
كان  ومل��ا   1931 ع��ام  اأواخ���ر  اإىل  الر�شمية( 
بالعراق  خا�شة  عملة  اإيجاد  ال�شروري  من 
وال�شيما هو مقبل على االن�شمام اإىل ع�شبة 
االأمم وكان )القانون االأ�شا�شي العراقي( قد 
للدولة  وطنية  عملة  �شك  وج��وب  على  ن�ّض 
اإىل حتقيق  الوزارات  العراقية �شعت بع�ض 
هذه الغاية وا�شتطاعت وزارة نوري ال�شعيد 
اأن حتقق هذه االأمنية فو�شعت قانون العملة 
الف�شية،  بقطعها  العملة  و�شّكت  العراقية 
االأوراق  وطبعت  والنحا�شية  والنيكلية 
يف  التداول  مو�شع  ذلك  كل  وو�شع  النقدية 
اأول ني�شان 1932 فتال�شت )العملة الهندية( 
الدينار  حملها  وحل  بالتدريج  االأ�شواق  من 
ون�شفه وربعه والريال والدرهم والفل�ض من 
العملة  هذه  وترتكز  الوطنية  النقدية  القطع 
االنكليزي  ال��ب��اون  اإىل  االإج��م��ال  وج��ه  على 
وهي من املتانة والثبات مبنزلة تفوق ما كان 
الرغم  على  بقوتها  احتفظت  الأنها  لها  مقدرًا 
التي  ال�شيا�شية  والعوا�شف  ال��ك��وارث  من 

اجتاحت العراق.
* توفيت والدة امللك غازي يف يوم االأربعاء 
و�شيعت  القلبية  بال�شكتة   1935 27/اآذار 
اإىل مرقدها باحتفال ر�شمي ونك�شت االأعالم 

خالل ايام احلداد من الدوائر الر�شمية.
* ه��ّب��ت ع��ل��ى ال��ع��راق ري���اح ���ش��دي��دة ج���دًا، 
وب�شرعة 75 مياًل يف ال�شاعة يف يوم ال�شبت 
اأ�شرارها  ف�شملت   1935 30/اآذار  املوافق 
اأنحاء العراق كافة ومات ب�شببها زهاء 150 
وغرق  كثرية  وقالعا  بيوتا  و�شربت  ف��ردًا 

ج�شر بغداد من تاأثريها.
�شباح  يف  ذك��رًا  مولودًا  غ��ازي  امللك  رزق   *
اأيار 1935 ف�شجل جمل�ض  الثاين من  اليوم 
ت�شميته  واق����رح  ت��اري��خ والدت����ه  ال�����وزراء 
في�شل(  )امل��ل��ك  ج���ده  ب��ا���ش��م  تيمنًا  في�شاًل 
احلكومة  دوائ��ر  املنا�شبة  بهذه  عطلت  وق��د 
واق��ي��م��ت والئ���م االف����راح يف ال��ب��الط امللكي 
ال�شجناء  ب��ع�����ض  حم��ك��وم��ي��ات  وخ��ف�����ش��ت 

وتبودلت برقيات التهاين.
* ابرم جمل�ض النواب يوم 13 ني�شان 1936 
قانونًا األغيت مبوجبه االلقاب يف العراق من 
كلهم  البالد  ابناء  وجعل  وافندي  وبك  با�شا 

�شوا�شية يف ذكر ا�شمائهم جمردة.
الال�شلكية  )االإذاع�����ة  م��ن  ال��ب��ث  يف  ���ش��رع   *
 1936 مت��وز  اأول  ي��وم  العراقية(  للحكومة 
يف  تقام  الال�شلكي  للبث  حمطة  اأول  وه��ي 

العراق.
* وجد علي ر�شا بك الع�شكري �شقيق جعفر 
با�شا الع�شكري وزير الدفاع ذبيحًا يف داره 

يوم 22 اآذار 1937 وقيل انه مات منتحرًا.
* عقدت خطبة رئي�ض اأركان اجلي�ض العراقي 
ال�شيدات  اح��دى  على  �شدقي(  )بكر  الفريق 
فتلقى   1937 اآذار   /28 ي��وم  يف  االأملانيات 
العري�ض بهذه املنا�شبة وال �شيما من اليهود 
�شوؤمًا  ال���زواج  وك��ان  لو�شفها  ح��ّد  ال  هدايا 

كبريًا على الزوج الأ�شباب ال تخفى.
االأعظمية خارج حدود العا�شمة

وانكلرا  فرن�شا  اإىل  زي��ارة  من  جميئه  بعد 
يف  االأول  في�شل  امللك  عاد  وايطاليا  واأملانيا 
ا�شتقبااًل  وا�شتقبل   1930 االأول  1/ت�شرين 

ر�شميا كبريًا.
املجل�ض  افتتاح  موعد  كان  الثاين  اليوم  يف 
فقررت  االع��ت��ي��ادي  اج��ت��م��اع��ه  ال��ن��ي��اب��ي يف 
القدمية يف  الوزارة نقل املجل�ض من بنايتة 
البيت يف  اآل  الكرخ اىل بناية جامعة  جانب 
حدود  خارج  االعظمية  كانت  وملا  االعظمية 
العراقي  اال�شا�شي  القانون  وكان  العا�شمة 
ين�ض على ان يعقد املجل�ض النيابي جل�شاته 
حدود  عدلت  فقد  بغداد  العراق  عا�شمة  يف 
بحيث  الداخلية  وزارة  قبل  م��ن  العا�شمة 

جعلت االعظمية من �شمنها.

مشاهد ومواقف من العهد الملكي
د. قاسم جبر السوداني

عبد الكريم الوائلي

حسين علي محمد

ت�شرب  االأمثال  ال�شائع:  املثل  يقوُل 
ت�شرب  بع�شها  ول��ك��ن  ت��ق��ا���ض  وال 
حقيقة  منها  االأك��رث  والق�شم  وتقا�ض 
ولالآن  وامللكي  العثماين  العهد  ويف 
اإليها  ي�شيف  العراقي  املجتمع  اخ��ذ 
وي���ت���ن���در ب��ه��ا وخ���ا����ش���ة يف جم��ال 
بن  خلف  ع��ا���ض  وغ��ريه��ا.  ال�شيا�شة 
ال�شيف  حم��ل��ة  يف  وت���رع���رع  ام����ني 
وقرب  االآن  العامة(  التقاعد  )مديرية 
االآن(  ال�شهداء  )ج�شر  القدمي  اجل�شر 
وذلك يف العهد العثماين وقبل احلكم 
الرجل  هذا  وي�شتهر  ب�شنوات  امللكي 
طريقته  وعلى  ال���الذع  النقد  بف�شل 
يتندر  ب��ه  ي��ق��وم  عمل  وك��ل  اخلا�شة 
اأنحاء  جميع  اإىل  وي�شل  النا�ض  به 
ال�شدر  اإىل  اأمره  العراق حتى و�شل 
العايل  والباب  االأ�شتانة  يف  االأعظم 
م�شا�ض  لهم  الذين  الف�شلني  وخا�شة 
النا�ض  اخذ  والتي  بال�شلطنة  مبا�شر 
منها متنف�شا النتقاد ال�شلطة والتذمر 

منها ومن هذه النكت واالأفعال:
)اجلندرمة(  ج���اءت  االأي����ام  اح��د  يف 
لتاأخذهم  )امل���ج���اري���ة(  ع���ن  ت��ب��ح��ث 
م���ع ح��م��ريه��م ل��ل��ع��م��ل يف اأط�����راف 
مع  البيت  اإىل  خلف  ورك�����ض  ب��غ��داد 
الراك�شني و)لبد( حتت )التخت( يف 
له  وق��ال��ت  زوج��ت��ه  فانتبهت  ال��غ��رف��ة 
احلمري  عن  يبحثون  )ي���دورون(  هم 
هم  )ميعوده(  عليها  فرد  عالقتك  وما 
اخذ  واحلمري  الب�شر  بني  يفرقون  ما 
ي�شدرون  ال�شريون  ال���وايل  رج���ال 
باملعتوه  وو���ش��ف��وه  ع��ن��ه  االأق���اوي���ل 
ي�شدقوهم  مل  النا�ض  ولكن  واخلبل 
فزادت نكاته وا�شبح كل يوم له حكاية 
مع الوايل واأتباعه فحالهم كاجلريدة 
ال�شاخرة من احلكم وعلم اأن كل كلمة 
ه��ي كذب  ال���وايل  اأت��ب��اع  م��ن  ت�شدر 
اأمني �شادق وغري  ابن  وان  كذب  يف 
م�شاب باأي مر�ض واخذ النا�ض يردد 
ما يقوله يوميا وهو جال�ض يف مقهى 
النكات  م��ن  يكتف  ومل  ال�شيف  ب��اب 
ال�شلطة  قبل  م��ن  جلد  حتى  ال��الذع��ة 
بها  ق��ام  فعلة  اآخ��ر  وكانت  العثمانية 
)للجندرمة(  جديد  مدير  جاء  عندما 
احد  ففي  االأ�شتانة مت�شدد وظامل  من 
االأيام �شطا )حرامية( على دار جاره 
للدار  )اجل��ن��درم��ة(  حت�شر  اأن  وقبل 
جاره  دار  �شطح  على  )كيوته(  ق��ذف 
واإذا  خ��ائ��ف  وه��و  بالغرفة  وجل�ض 
بزوجته قد دخلت اإليه وقالت له خلف 
)�شبيك( فق�ض عليها الق�شة ومل يذكر 
ب��اأن��ه ق��ذف )ال��ك��ي��وه( على اجل��ريان 
واأنت  ل��ه  وق��ال��ت  اأم���ره  م��ن  فتعجبت 
ومعها  ج��اره  بزوجة  واإذا  )�شعليك( 
لكيناها  عيني  وقالت  الكيوة(  )ف��ردة 
)ال���ب���وك���ه( وه����ذي )ك���ي���وة( زوج���ك 
هذه  و�شاعت  البزازين  )جايباتها( 
ت�شرب  ولالآن  النا�ض  واخذ  احلكاية 
مع  اح��ده��م  يتكلم  م��ا  وعند  املثل  ب��ه 

االآخر يقول له )ال تتخيلف معي(..

امللك غازيعلي ر�صا با�صاامللك ج�رج اخلام�سامللك في�صل االول

حاوَل المدعو عبد الله أفندي حلمي اغتيال رئيس الوزراء عبد المحسن السعدون، وفي اليوم العاشر من شهر آب 
1926 طعنه بموس في صدغه بينما كان الرئيس يصعد السلم الى ديوان رئاسة الوزراء فنقل السعدون الى المستشفى 

للمعالجة، وقبض على المعتدي الذي اعترف اعترافًا صريحًا بأنه مّل المراجعة من اجل قضية تعيينه، فاضطر إلى اإلقدام 
على ما أقدم عليه، انتقامًا من سياسة المحسوبية والمنسوبية المتبعة في التعيينات وفي الترفيعات وقد حكمت 

المحكمة على المذكور بالحبس لمدة ثالثين شهرا على الرغم من تنازل الرئيس عن شكواه.

خلف بن أمين 
والسياسة الشخصية 
التي يضرب بأفعالها 

المثل لآلن

مدير  ك��ان  العثمانية  احلكومة  زم��ن  يْف 
معمل  يف  موظفا  افندي(  )�شالح  املعمل 
العنجانة برتبة )بينبا�ض( رئي�شا للمعمل 
وعند �شقوط بغداد ذهب مع االتراك اىل 
عينها  الوظيفة  ي�شغل  وك��ان  اال�شتانه 
باملجيء  با�شا  فتاح  عمه  فكاتبه  هناك 
اىل بغداد فرف�ض بزعم منه انه ال يتمكن 
يف  كهذا  عمل  تهياأة  لعدم  ال��رج��وع   م��ن 

بغداد. 
نف�شها  ال��دول��ة  اخل��دم��ة يف  يرغب  وان��ه 
)فتاح  ل��ع��م��ه  ح��ب��ذ  نف�شه  ال��وق��ت  ويف 
هذه  فلقيت  ن�شيج  معمل  تاأ�شي�ض  با�شا( 
الرحيب  من  حملها  البا�شا  عند  الفكرة 
يف  التجار  من  كثري  ف�شاور  والرجحان 
والغزل  للن�شيج  مكائن  بجلب  ال�شروع 
ولكن  والتثبيط  اجل��نب  اال  منهم  ير  فلم 
العمل  ب��ه��ذا  ال��ق��ي��ام  ع��ن  يثنه  مل  ع��زم��ه 
امواله كافية  اجلليل متفردا وملا مل تكن 

للقيام به.
 ا���ش��ط��ر اىل ره���ن وب��ي��ع ام��الك��ه حتى 

اح�شر العدة الالزمة فاخر �شالح افندي 
وهو يف اال�شتانه ب�شحة عزمه ورغبته 
يف ان ي��ق��وم ب��ه��ذا امل�����ش��روع وع��ل��ى اثر 
هذا الطلب ذهب �شالح افندي اىل برلني 
وجاء  امل�����ش��روع  لهذا  يلزم  م��ا  الح�شار 
مباكنة واحدة للغزل على �شبيل التجربة 
الكاظمية  يف  املعمل  هذا  تاأ�شي�ض  وكان 
قرب اجل�شر وكان يدير هذا املعمل رجل 
الغاية  لهذه  املانيا  م��ن  ب��ه  ج��يء  امل��اين 
املوافق  الغزل  املعمل يف اخراج  فتجمع 
للن�شيج العراقي )العباءة( وكان بن�شجه 
)اجلومه(  القدمية  ال�شورة  على  العمال 
وجوده  ت��اري��خ  م��ن  �شنتني  وبعد  باليد 
كر �شالح افندي راجعا اىل برلني جللب 
للن�شيج  ل��ل��غ��زل وم��اك��ن��ة  اخ���رى  م��اك��ن��ة 
�شبيل  يف  الثانية  اخلطوة  ه��ذه  وكانت 
ترقية ال�شناعة واحيائها فعاد بها بعدما 
االيام  هذه  ويف  له  و�شف  ال  عناء  القى 
االخرية بداأ جنم الن�شيج الوطني اجلديد 
فاخرج  ال��وط��ن��ي��ة  اال����ش���واق  ي��ت��األ��ق يف 

الن�شيج  يفوق  قد  ال��ذي  الن�شيج  املعمل 
هذه  كانت  وال��ق��وة  املتانة  يف  االورب���ي 
اجلهود املبذولة من قبل فتاح با�شا الذي 
ل�شعيه وجهوده دخل كبري يف احياء هذا 
يديره  كان  الذي  االآن  واملعمل  امل�شروع 
و�شالح  با�شا  فتاح  ون��وري  با�شا  فتاح 
ينتج  حيث  للعمل  ج��اه��ز  وه��و  اف��ن��دي 
الثابت وامللون  الغزل  انواع  املعمل  هذا 
الذي ت�شتمد منه مديرية ال�شجون لعمل 
الزوايل وقد ا�شتغنت االدارة عن املدير 
االملاين وجعلت مكانه من العراقيني وقد 
املنت�شرة  العطالة  م��ن  ج��زء  على  ق�شى 
العمال  ه����وؤالء  ت�شغيل  يف  ال��ب��الد  يف 
على  وما  �شباحا  املقاهي  ت�شمهم  الذين 
التي  الفتية  احل��ك��وم��ة  وه��ي  احل��ك��وم��ة 
يهمها ترقية �شناعة واعالء �شمعة البالد 
بالرعاية  ت��ق��وم  ان  اال  وخ��ارج��ا  داخ���ال 
من  اليه  حتتاج  ما  وجعله  الن�شيج  لهذا 

االقم�شة للتالميذ و�شائر املوظفني.

كيف تأسس معمل الغزل والنسيج؟ 



هــي  لمقا ا
سلمان شكر.. 

صحافة ايام زمان 

كيف تحولت مطبعة الشابندر
 إلى أشهر مقهى في  بغداد

العدد )1998( السنة الثامنة االثنين )27( كانون االول  162010

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

مدير التحرير : علي حسينرئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 
هيئة التحرير: باسم عبد الحميد حمودي ـ رفعت عبد الرزاق

 التصميم : نصير سليم     التصحيح اللغوي: مروان عادل

 طبعت بمطابع مؤسسة المدى لإلعالم 
والثقافة والفنون

   ت�شري معلومات ال�شحفي الراحل عبد القادر  الراك  
اىل ان موؤ�ش�ض مقهى ال�شابندر، هو املرحوم احلاج 
حممود ال�شابندر احد جتار ووجهاء بغداد املعروفني 
الذي  االأول  العراقي  الع�شرين، فهو  القرن  يف بداية 
العهد  اواخ��ر  يف  اهلية  مطبعة  اك��ر  بتاأ�شي�ض  ق��ام 
كانت تفوق يف طاقتها وامكاناتها  العثماين، والتي 
ا�شتوردها  التي  ال��والي��ة(  )مطبعة  امكانية  الفنية، 
با�شا(  )م��دح��ت  ال��ع��ث��م��اين  ب��غ��داد  وايل  وا���ش�����ش��ه��ا 
املطبعة  اول جريدة عراقية طبعت يف هذه  ال�شدار 

باأ�شم )الزوراء( باللغتني العربية والركية.
موؤلفات  بطبع  قامت  ال�شابندر  مطبعة  ان  وي�شيف 
االلو�شي(  ال��ث��ن��اء  )اب����و  امل���رح���وم  ال���ع���راق  ع��الم��ة 
طبعت  ومقاماته،كما  رحالته  كتب  خا�شة  وب�شورة 
)مهيار  العبا�شي  ال�شاعر  ل��دي��وان  االول  التحقيق 
واالدب  العلم  رج��ل  حتقيقه  ت��وىل  ال��ذي  الديلمي( 
ال�شبيبي واالهم من  ال�شيخ حممد ر�شا  وال�شيا�شي 
طبعته  ما  على  اعتمدت  امل�شرية  الكتب  دار  ان  ذلك 
)ميهار( الحقًا  دي��وان  اع��ادة طبع  عند  املطبعة،  هذه 
بال�شكل الق�شيب الذي ظهر عليه يف ثالثينيات القرن 

املا�شي.
ويوا�شل الراك؟ ان املذكرات ت�شري اىل قيام املطبعة 
القانونية لعدد من كبار رجال  املذكورة بطبع االآثار 
)ابراهيم ناجي( و)خالد  امثال  القانون يومذاك من 
ال�شابندر( وبع�ض اعداد جملة )لغة العرب( ال�شهرية 
التي كان ي�شدرها العامل اللغوي االب ان�شتا�ض ماري 
ي�شدرها  ك��ان  التي  )ال��ري��اح��ني(  وجملة  الكرملي، 
وال�شاعر  �شكر،  �شالح  ابراهيم  امل��ع��روف  الكاتب 
التي  املجالت  وبع�ض  ج��ي،  الباجه  منيب  ابراهيم 

ا�شدرها املوؤرخ العراقي )�شليمان الدخيل(.
هذا ما كانت عليه بناية ال�شابندر.. ترى متى حتولت 
م��ن )م��ط��ب��ع��ة( اىل )م��ق��ه��ى( ب��ل م��ن ا���ش��ه��ر مقاهي 

بغداد؟.
البناية من )مطبعة( اىل )مقهى(..!

وي�شري الراك ح�شب مذكرات �شاحب البناية احلاج 
اىل  املطبعة حتولت  بناية  ان  اإىل  ال�شابندر  حممود 
النهار،  مقهى يرتادها وجهاء و�شراة بغداد يف اول 
وامانة  وال��ط��اب��و  املحاكم  دوائ���ر  م��ن  لقربها  وذل���ك 
كبري  عدد  الظهر  بعد  ويرتادها  و)الق�شلة(  العا�شمة 

من ادباء و�شعراء بغداد من امثال ال�شاعر )الف�شيح 
�شاحب  البناء  الرحمن  عبد  وال�شحفي(  وال�شجي 
يف  والثالثينيات  الع�شرينيات  يف  )بغداد(  جريدة 
الزهاوي،  اده��م  ابراهيم  وال�شاعر  املا�شي،  القرن 
وال�شاعر خ�شر الطائي موؤلف امل�شرحيات ال�شعرية، 
املربي املعروف،  القره غويل،  ال�شتار  وال�شاعر عبد 
ال�شيف  ورج��ل  ال�شعبية(  )االل��ع��اب  كتاب  وم��وؤل��ف 
اللطيف  عبد  ثابت  نعمان  ال�شابط  ال�شاعر  والقلم 
الكتب  من  وع��دد  النعمان(  )�شقائق  دي��وان  �شاحب 
جملة  �شاحب  االعظمي  ظ��ري��ف  وع��ل��ي  التاريخية 
)االقالم( وعدد من الكتب التاريخية، وولده ال�شاعر 
والباحث  وال�شاعر  ظريف،  علي  ح�شني  احلقوقي 
وهو  )ال��ف��ن��ون(  جملة  �شاحب  ال��ع��الف  ال��ك��رمي  عبد 
)الطرب  كتاب  العراقية، وموؤلف  االغنية  �شعراء  من 
عند العرب( و)قيان بغداد( و�شاحب جماميع )املوال 
ا�شدرها  ال��ت��ي  ال��ع��راق��ي��ة(  ال��ب��غ��دادي( و)االغ�����اين 
املرحوم  املقهى  ه��ذا  رواد  ب��ني  م��ن  وك���ان  وغ��ريه��م 
كان  ال��ذي  القباجني،  حممد  االول  ال��ع��راق  مطرب 
جالل  ال�شيخ  وك��ذل��ك  ال�����ش��ع��راء،  ا���ش��دق��اءه  ي���زور 

فراغه وغريهم  اوقات  اليها يف  ياأوي  الذي  احلنفي 
ممن ال حت�شيهم الذاكرة.

ويو�شح املرحوم الراك، ان مقهى )ال�شابندر( كانت 
له اأيام وام�شيات متميزة بالن�شبة لروادها قبل اكرث 
ليال  يف  يتحول  املقهى  ك��ان  حيث  ���ش��ن��ة..   80 م��ن 
مطرب  يقدم  حيث  )ملهى(  اىل  �شنويًا  رم�شان  �شهر 
)اجلالغي  جوق  مع  القندرجي  ر�شيد  العراقي  املقام 
ان  اىل  البغدادية  والب�شتات  املقامات  ال��ب��غ��دادي( 

يحني وقت ال�شحور..
 وكان رواد هذه الليايل الرم�شانية يف�دون اليه من 
ابعد املحالت لال�شتمتاع بالغناء البغدادي اخلال�ض.

ومن مقرئي املقامات الذين كانوا يرددون على هذا 
ببع�ض  لالجتماع  خيوكه  )ح�شن  امل��رح��وم  املقهى، 
املا�شي،  يف  )ال�شراجة(  مهنة  يف  العاملني  زمالئه 
ال�شنوات  يف  ال���ع���زاوي  ال��رح��م��ن  ع��ب��د  وامل���رح���وم 

االخرية اأي يف �شبعينيات القرن املا�شي

مجلة االذاعة والتلفزيون  اذار 1977
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