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عندما أممت شركة الكهرباء سنة 1955
وهيب حسن العبودي

تعد خدمة الكهرباء من الخدمات األساسية
والمهمة التي كانت الحكومة العراقية عامة وأمانة
العاصمة خاصة ،تعمل على توفيرها للمواطنين،
لما لها من أهمية كبرى تدخل في حياة هؤالء
المواطنين ،ويرجع امتياز الكهرباء إلى سنة
 ،1912حينما منحت الحكومة (محمود جلبي
الشابندر) امتيازاً لتوليد الكهرباء ،ولكن اندالع
الحرب العالمية األولى  1914حال من دون تنفيذ
المشروع ،وبعد تأسيس الحكومة العراقية عاد
االمتياز إلى صاحبه .وتجدر اإلشارة أنه خالل عام
 1928أبرمت اتفاقية جديدة ،وكانت مدة االتفاقية
خمس سنوات من تاريخ صدورها ،وعند انتهاء
مدة االمتياز تصبح جميع المؤسسات والماكنات
ملك ًا للحكومة ،وخالل الثالثينيات وتحديداً عام
 1933وعند حصول األزمة االقتصادية العالمية
استاء البغداديون من ارتفاع أسعار كهرباء شركة
التوليد وثقل األجور على المواطنين).

وبعد عق ��د اتفاقية  1928ب ��اع حممود اجللبي ال�ش ��ابندر
امتي ��ازه �إىل �ش ��ركة مان�ش�ت�ر الربيطاني ��ة
 ،) Manchester Electricوبدوره ��ا �أمان ��ة العا�صم ��ة
قام ��ت بالتعاق ��د مع ه ��ذه ال�شرك ��ة ،وعلى �أثر ذل ��ك �أنريت
بغداد .ويف عام  1936مت اال�س ��تغناء عن الفواني�س التي
كانت ت�ستخدمها �أمانة العا�صمة لإنارة بغداد وكان ي�ؤدي
العم ��ل متعهد يعرف باللمبجي .وخالل عام � 1943أ�ص ��در
وزير الداخلية (حت�س�ي�ن الع�س ��كري) �آنذاك تعليمات رقم
(15-ب) ،لتعي�ي�ن املبالغ التي ميكن للجان املاء والكهرباء
�صرفها ،وذلك ا�ستناد ًا �إىل قانون �إدارة البلديات رقم ()84
ل�سنة  1931وتعديالته ،وقد �أجازت هذه التعليمات .لأمني
العا�صمة �ص ��رف املبالغ التي ال تتجاوز الـ ( )40دينار مع
�أعط ��اء املعلوم ��ات الإجمالي ��ة �إىل جلنة الكهرب ��اء ،وبعد
ال�ص ��رف وعلى �ش ��رط وجود اعتم ��اد يف امليزانية .وذلك
حل ��ل م�ش ��اكل الكهرباء من خالل جتديد بع� ��ض ال�شبكات،
علم� � ًا �أن بع�ض املحطات تكون نفقاته ��ا �أكرب من وارداتها
ومثال ذلك حمطة كهرباء االعظمية.
وكان ��ت واردات م�ش ��روع كهرب ��اء االعظمي ��ة حت ��ى نهاية
�شهر كان ��ون الأول ( )16دين ��ار و 998فل�س ًا وامل�صروفات
كان ��ت ( 1112دينار) .وهن ��ا جتدر الإ�ش ��ارة �إىل �أن �أمانة
العا�صم ��ة ق ��د عه ��دت ب�أم ��ر جتمي ��ل املناط ��ق املهم ��ة يف
ال�ش ��وارع الرئي�س ��ة يف العا�صمة بال�ضي ��اء الكهربائي يف
 20مكان� � ًا بالكهرب ��اء .والب ��د من الإ�ش ��ارة �إىل �أن �شكاوي
�أهايل بغداد من ت�صرفات �شركة التنوير و�ضعف خدماتها
و�سوء ت�صرفاتها و�ضخامة الأجور التي كانت ت�ستوفيها،
فق ��رر جمل�س ال ��وزراء يف � 25أيل ��ول  1948توجيه كتاب
�إىل وزارة الداخلي ��ة بهدف �إنهاء االمتي ��از .وا�ستناد ًا �إىل
امل ��ادة ( )98من االتفاقية املعق ��ودة بني احلكومة العراقية
و�شرك ��ة التنوي ��ر والق ��وة الكهربائي ��ة املح ��دودة ،والتي
ن�صت على انتق ��ال ملكية امل�ؤ�س�سات واملكائن جميعها �إىل
احلكوم ��ة العراقي ��ة بعد ع�شري ��ن �سنة من عق ��د االتفاقية
الت ��ي بد�أت منذ عام  ،1928فق ��ررت احلكومة ت�أليف جلنة
وزاري ��ة خا�صة ملفاو�ضة ال�شركة ،وكذلك ن�صت مادة ()99
م ��ن االتفاقية على �أنه (يحق للحكوم ��ة �أن تبتاع امل�شروع
مت ��ى �شاءت بعد انق�ض ��اء (� )20سنة م ��ن تاريخ االقتطاع
الر�سم ��ي لأي ق�سم منه ويكون ح ��ق االختيار يف االبتياع
عند انق�ضاء كل خم�س �سنوات.
ويع ��د عام  1955نقطة انطالق لعملية ت�أميم (�شركة القوة
(British

والتنوي ��ر الكهربائي ��ة) ،وذلك بعد �أن �ألف ��ت جلنة وزارية
للتفاو� ��ض مع مديره ��ا البلجيك ��ي ب�ش�أن ما تبق ��ى لها من
م ��دة االمتياز لق ��اء مبلغ ق ��دره ( )2.400.000دينار .ومت
ت�ألي ��ف جمل� ��س �إدارة جدي ��د برئا�س ��ة املدي ��ر البلجيك ��ي.
ويعترب ت�أميم االمتياز خط ��وة جريئة .والبد من الإ�شارة

�إىل �أن ��ه خالل ع ��ام � 1955صدر مر�س ��وم ملكي ومبوافقة
جمل�س الوزراء �أ�س�ست مبوجبه (م�صلحة كهرباء بغداد)،
ويك ��ون مركزه ��ا بغ ��داد وترتب ��ط ب ��وزارة املوا�ص�ل�ات
والأ�شغ ��ال ،كم ��ا �أن امل�صلح ��ة ذات �شخ�صي ��ة حكيم ��ة لها
ح ��ق التمل ��ك والت�ص ��رف بالأم ��وال املنقول ��ة والعقارات،

كما وتخت�ص امل�صلح ��ة حق توليد
وتوزي ��ع وبي ��ع الق ��وة الكهربائي ��ة
�ضمن ح ��دود �أمان ��ة العا�صمة ،ومع
مراع ��اة �أح ��كام املر�سوم،تنتق ��ل �إىل
امل�صلحة جميع حقوق �شركة التنوير
والق ��وة الكهربائي ��ة املح ��دودة ملدينة
بغ ��داد ،وحت ��ل امل�صلح ��ة حم ��ل �شركة
التنوي ��ر والق ��وة الكهربائي ��ة املحدودة
يف مدين ��ة بغ ��داد ،وكما ح ��دد ر�أ�س مال
امل�صلح ��ة �أربع ��ة مالي�ي�ن دين ��ار .وتدار
امل�صلح ��ة من قبل املجل� ��س �إدارة م�ستقلة
يف �ش�ؤونه ��ا الإداري ��ة واملالي ��ة على وفق
�أحكام هذا املر�سوم ويت�ألف جمل�س الإدارة
م ��ن خم�سة �أع�ض ��اء يعين ��ون يف بغداد ،من
قبل جمل�س ال ��وزراء و�إرادة ملكية بناء على
تر�شيح وزير املوا�صالت والأ�شغال ملدة �أربع
�سنوات .وخالل العام نف�سه � 1955صدر نظام
(م�صلحة كهرباء بغ ��داد) وت�ضمن �أن يكون ع�ضو جمل�س
الإدارة ح�سن ال�سلوك وال�سمعة وغري حمكوم عليه بتهمة
جنائي ��ة �أو الإفال� ��س ،وال يكون له �أية منفع ��ة مبا�شرة �أو
غ�ي�ر مبا�شرة ،مين ��ح ع�ض ��و جمل� ��س الإدارة خم�ص�صات
�سنوي ��ة يفر�ضها جمل� ��س الوزراء وال يج ��وز بيع �أي مال
يع ��ود للم�صلح ��ة �أو مادة من املواد ،يدي ��ر جمل�س الإدارة
�ش� ��ؤون امل�صلح ��ة ،املدي ��ر الع ��ام للم�صلحة م�س� ��ؤول عن
تنفيذ ق ��رارات جمل� ��س الإدارة وتطبي ��ق �سيا�سته العامة
وعن ت�أمني �سري �أعمال امل�صلحة.
وق ��د تنوعت ال�شكاوى ح ��ول الكهرباء يف بغ ��داد وكانت
تن�ش ��ر يف ال�صح ��ف املحلي ��ة العديد م ��ن ال�ش ��كاوى التي
تتن ��اول عمل �شركة التنوير والق ��وة الكهربائية املحدودة
م ��ن حيث تنوي ��ر ال�شوارع وم ��د الأ�س�ل�اك و�إي�صالها �إىل
مناط ��ق وت ��رك �أخر م ��ن دون كهرباء ،وعل ��ى �سبيل املثال
على هذه ال�شكاوى مثل� ،شكوى من �سكنة االعظمية حيث
يطل ��ب ال�سكان من �أمان ��ة العا�صمة �إدارة ه ��ذه امل�ؤ�س�سة.
وج ��اء يف �شكوى �أخرى من �سكنة �ش ��ارع �أبي متام تلفت
�أنظار �أمانة العا�صمة �إىل �ضرورة زيادة الإ�ضاءة يف هذا
ال�شارع .وهناك �شكوى �أي�ض ًا من �سكان االعظمية ي�شكون
فيها �أن الكهرب ��اء معر�ضة للقطع يف كل حني لأ�سباب غري
وجيه ��ة ،ويطلبون م ��ن �أمانة العا�صمة العم ��ل على �إعادة
الكهرباء �إىل ه�ؤالء النا�س وب�أ�سرع وقت ومراعاتهم.
عن ر�سالة (�أمانة العا�صمة  1939ـ )1958
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تلفزيون بغداد في أيامه األولى
د .احمد راشد الفهداوي

مل يك ��ن التلفزي ��ون معروف� � ًا يف الع ��راق قب ��ل ع ��ام 1954
�س ��وى عل ��ى ال�صعي ��د النظ ��ري �إذ كان ��ت و�سائ ��ل الإعالم
املحلي ��ة واخلارجي ��ة تن�ش ��ر �أو تذي ��ع معلوم ��ات ع ��ن
التلفزي ��ون� ،أم ��ا البث التلفزي ��وين فلم يك ��ن معروف ًا على
�صعيد العراق وال�شرق االو�سط ب�أكمله ،وجاءت التجربة
الأوىل للب ��ث التلفزي ��وين يف الع ��راق م ��ن خ�ل�ال افتتاح
املعر� ��ض التج ��اري الربيطاين يف بغ ��داد يف /25ت�شرين
الأول 1954/وكان لذل ��ك احلدث �ش� ��أن كبري بعد �أن قامت
وح ��دة التلفزي ��ون بب ��ث املناظ ��ر املهم ��ة م ��ن املعر�ض يف
و�سط بغداد م ��ن خالل من�صة املعر�ض ل�شركة (باي) ويف
ا�ستودي ��و التلفزي ��ون مل�ؤ�س�سة(برمي ��ا) وبوا�سط ��ة ()12
جهاز داخل املعر�ض وخارجه ،وكانت �شركة (باي) ترغب
ببي ��ع املحط ��ة التلفزيونية �إىل احلكوم ��ة العراقية� ،إال �أن
جمل� ��س الوزراء العراقي رف�ض �ش ��راء املحطة التي بلغت
قيمتها نحو (� )65.000ألف دينار عراقي مما دفع ال�شركة
�إىل تقدميه ��ا هدية للحكومة العراقي ��ة مقابل التعاقد معها
لتوريد م�ستلزمات الت�شغيل وتدريب العاملني من الفنيني
يف بريطانيا ،وكانت املحطة تت�ألف من ثالث وحدات و�آلة
�سينم ��ا (تلي�سنم ��ا) ومر�سلة تلفزيوين بق ��وة ن�صف كيلو
واط.
ويف /1ني�سان 1956/مت اجراء البث التجريبي لتلفزيون
بغ ��داد كتمهي ��د لالفتت ��اح الر�سم ��ي �إذ ج ��رى االفتتاح يف
مت ��ام ال�ساع ��ة ال�سابع ��ة من م�س ��اء يوم/2ماي� ��س1956/
عندم ��ا �أزاح املل ��ك في�صل الث ��اين (/2ماي�س/14-1953/
مت ��وز )1958/ال�ست ��ار ع ��ن البناي ��ة اخلا�ص ��ة للتلفزيون
ملنا�سب ��ة االحتف ��ال بذك ��رى التتوي ��ج وكان الب ��ث يف ذلك
الي ��وم ق ��د ت�ضمن �ص ��ور ًا ملدينة بغ ��داد من اجل ��و وحفلة
غنائي ��ة ريفي ��ة وفق ��رات متع ��ددة ومتنوعة �أخ ��رى ،وبلغ
مع ��دل �ساع ��ات الب ��ث التلفزي ��وين يف تل ��ك املدّة�ساعت�ي�ن
ون�صف يومي ًا.
وبع ��د انته ��اء املعر�ض التج ��اري وال�صناع ��ي الربيطاين
الذي ا�ستمر �شهرا واحد ًا تربعت �شركة (باي) الربيطانية
للحكوم ��ة العراقي ��ة به ��ذه املحط ��ة مقاب ��ل �إب ��رام اتفاقية
تت�ضم ��ن ا�سترياد الأجه ��زة املكملة له ��ا ،وتدريب مالكات
عراقية على ت�شغيلها و�صيانتها مقابل مبلغ ( )90000الف
دين ��ار ،ومبوجب االتفاق بني احلكوم ��ة العراقية و�شركة
(باي) الربيطانية مت تر�شيح ثالثة فنيني من دائرة الربيد
والربق لل�سفر �إىل بريطانيا ،لال�شرتاك يف دورة تدريبية
عل ��ى �أجهزة البث التلفزي ��وين يف معامل ال�شركة ،وبقيت
االجهزة اخلا�صة باملحطة التلفزيونية على �أر�ض املعر�ض
ط ��وال عامني حت ��ى و�صل ��ت االجه ��زة التكميلي ��ة وعودة
املتدرب�ي�ن �إىل الع ��راق ،ومت ن�ص ��ب املحط ��ة التلفزيونية
و�إن�ش ��اء اال�ستوديو اخلا� ��ص ببث الربام ��ج التلفزيونية
وبث بع�ض الربام ��ج التجريبية مطلع ني�سان عام ،1956
و�شاهد �سكان بغداد البث الرباجمي التلفزيوين من خالل
اجهزة التلفزي ��ون التي وزعتها �شركة (باي) على الفنادق
الكبرية واملقاهي واملحالت العامة.
وبافتت ��اح املحط ��ة التلفزيوني ��ة ا�صب ��ح الع ��راق وم ��ن
بع ��ده اجلزائر م ��ن �أوائ ��ل االقط ��ار العربية الت ��ي عرفت
الب ��ث التلفزي ��وين ،فق ��د مت ت�أ�سي�س التلفزي ��ون اللبناين
يف الع ��ام  1959والتلفزي ��ون ال�س ��وري وامل�ص ��ري يف
الع ��ام  1960والتلفزي ��ون املغربي وال�س ��وداين يف العام
 ،1962والتلفزيون اليم ��اين وال�سعودي يف العام 1964
والتلفزي ��ون التون�س ��ي يف الع ��ام  1966والتلفزي ��ون
االردين يف الع ��ام  1968والتلفزي ��ون الإماراتيف ��ي العام
 1969والتلفزي ��ون القطري يف الع ��ام  1970والتلفزيون
البحريني يف الع ��ام  1971والتلفزيون العماين يف العام
.1974
وكان �أول مذي ��ع ظه ��ر عل ��ى �شا�ش ��ة تلفزي ��ون بغ ��داد هو
(حمم ��د عل ��ي كرمي)ال ��ذي ق ��ال عند ظه ��وره عل ��ى �شا�شة
التلفزيون(هنا حمطة تلفزيون بغداد تبث على القناة ()8

�أول حمطة يف ال�شرق االو�سط) وا�ستمر البث التلفزيوين
يف حينها حتى ال�ساعة ( )11احلادية ع�شرة لي ًال ،وت�ضمن
منه ��اج الي ��وم الأول ب ��ث م ��دة براجمية م�سائي ��ة تت�ضمن
ع ��ددا م ��ن الربام ��ج املختلفة �شمل ��ت حفل افتت ��اح املحطة
التلفزيوني ��ة وفيلم ًا اخباري ًا عن الع ��راق و�ألعاب ًا ريا�ضية
وفيل ��م افتت ��اح م�ش ��روع الرثث ��ار وفيلم� � ًا ع ��ن املعر� ��ض
التج ��اري الربيط ��اين ون�ش ��رة االخب ��ار وحفل ��ة غنائي ��ة
مو�سيقية �شارك يف احيائها الفنان ناظم الغزايل والفنانة
عفيفة ا�سكندر وفرق ��ة الإذاعة املو�سيقية بوقت خم�ص�ص
لتل ��ك امل ��دة ال يتج ��اوز �أرب ��ع �ساع ��ات ،واخرجهااملخ ��رج
الأمريك ��ي ()FanzHeelekالذي ق ��ام بعدها بتدريب عدد
من املخرجني منهم خليل �شوقي وكامران ح�سن ويو�سف
جرجي� ��س ،وكان ��ت م� �دّة الب ��ث اليوم ��ي ال تتج ��اوز �أربع
�ساع ��ات ثم ازدادت �إىل �ست �ساع ��ات ،والرقعة اجلغرافية
الت ��ي يغطيها بث تلفزي ��ون بغداد ال تتج ��اوز الـ ( )5كيلو
مرتات وما زاد عن ذلك ت�سمى منطقة التال�ش.
ث ��م تطور الب ��ث التلفزيوين وتو�سع مدى بث ��ه لي�صل �إىل

( )25كم خالل الع ��ام  1957من خالل ا�ستبدال الهوائيات
ذات ارتف ��اع ( )50قدم ًا ب�أخرى ذات ارتف ��اع ( )130قدم ًا،
ف�ض�ل ً�ا عن �إ�ضاف ��ة �أ�ستوديو تلفزيوين ث ��ان ،وا�ستوردت
احلكوم ��ة �أجه ��زة اال�ستقب ��ال التلفزيوني ��ة حت ��ى و�ص ��ل
ع ��دد االجه ��زة امل�ست ��وردة يف الع ��ام � 1958إىل ()5480
جه ��از ًا .واجل ��دول رق ��م ( )1يو�ض ��ح اهتم ��ام احلكوم ��ة
العراقية بالتلفزيون من خالل زيادة االجهزة التلفزيونية
امل�ستوردة.
وعل ��ى الرغ ��م من الزي ��ادة يف ا�سترياد �أجه ��زة اال�ستقبال
التلفزي ��وين �إال �أن جلن ��ة الرتفي ��ه والت�سلي ��ة يف وزارة
العم ��ل وال�ش� ��ؤون االجتماعي ��ة اقرتح ��ت اال�ستف ��ادة من
بع� ��ض احلدائق وال�ساحات العامة يف بغ ��داد ال�ستعمالها
يف العر� ��ض التلفزي ��وين ،ولغر� ��ض تنظيم عم ��ل الإذاعة
والتلفزي ��ون ا�ستحدث ��ت احلكوم ��ة وزارة جدي ��دة
با�سموزارة االر�شاد والتوجيه مبوجب القانون رقم ()27
ل�سن ��ة  1958لت�صبح الإذاعة والتلفزيون بعد هذا التاريخ
مديرية عامة ا�ستنادا للم ��ادة الثانية من القانون املذكور،

وم ��ع ه ��ذا االهتمام بتلفزي ��ون بغداد فقد بق � ّ�ي بث برامج
التلفزيون متوا�ضع� � ًا نظر ًا للإمكانات املحدودة يف جمال
املالكات الفنية واالدارية والتمويل والتقنية.
ومل ي�شه ��د البث التلفزيوين اي تط ��ور على �صعيد �إدخال
التقني ��ة �أو حت�س�ي�ن الب ��ث حت ��ى ع ��ام  1964ال ��ذي �شه ��د
دخ ��ول جهاز الت�سجي ��ل ال�صوري(الفديوتيب) �إىل العمل
التلفزيوين ،بعد �أن كان ��ت الربامج التلفزيونية تبث على
اله ��واء مبا�ش ��رة ،كذل ��ك مت تو�سي ��ع بناي ��ة التلفزيون يف
تل ��ك املدة وا�صبحت مكونة من ثالث ��ة طوابق ،ويف العام
� 1967أ�صب ��ح بث الربام ��ج التلفزيونية يغط ��ي العا�صمة
بغداد �ضمن منطقة ن�صف قطرها( )100كم �شما ًال وجنوب ًا
و( )60ك ��م �شرق ًا وغرب ًا ،ومبعدل �إر�سال يومي مدته �سبع
�ساعات يف اليوم الواحد تقريب ًا.
اقت�ص ��ر البث اخلا� ��ص بالأوقات الرباجمي ��ة على فرتتني
�أ�سا�سيتني هما-:
 1فرتة برامج امل�ساء 2- .فرتة برامج ال�سهرةكان ��ت الف�ت�رة امل�سائية تب ��د�أ ب�إ�شارة املحطة عن ��د ال�ساعة
( )5.28م�س ��اءً ،وتنته ��ي عن ��د ال�ساع ��ة ( )11م�س ��ا ًء حتى
ختام برام ��ج املحطة عند ال�ساع ��ة ( )12.15بعد منت�صف
اللي ��ل ،وتكون امل ��ادة الرباجمي ��ة لهذه الف�ت�رة يف العادة
فيلم ًا �أو �سهرة خمتارة قد تكون فنية �أو غنائية.
و�شهد تلفزيون بغداد تطور ًا مهم ًا يف عام  1965متثل يف
بث الربامج لفرتة جديدة هي الفرتة ال�صباحية ،واقت�صر
ب ��ث هذه الفرتة على �أيام اجلم ��ع فقط ،ثم �شملت بعد مدة
قليلة �أيام العط ��ل الر�سمية واملنا�سبات ،وخ�ص�صت �أغلب
ه ��ذه الربامج للأطفال� ،إذ كان زم ��ن البث للفرتة اجلديدة
�أرب ��ع �ساع ��ات تبد�أ م ��ن التا�سع ��ة �صباح ًا حت ��ى الواحدة
ظهر ًا خ�ص�صت منه ��ا �ساعة لفرتة برامج االطفال ،و�ساعة
الربام ��ج الديني ��ة و�ساعت ��ان للربام ��ج املنوع ��ة الأخرى،
وا�ستم ��رت ه ��ذه الفرتة واخ ��ذت حمط ��ات التلفزيون يف
الألوي ��ة (املحافظات) التي �أن�شئت تبث ه ��ذه الفرتة منها
مركزي ��ا ،وبع ��د ت�شغيل املايكرويف ا�صبح ��ت هذه الفرتة
تب ��ث من بغداد مركزي ًا با�ستثن ��اء حمطة تلفزيون كركوك
التي ظلت تبث براجمها ب�شكل مركزي.
وخ�ل�ال ه ��ذه املرحل ��ة وبه ��دف التو�سع يف ب ��ث الربامج
التلفزيونية لي�شمل مناط ��ق �أخرى من االرا�ضي العراقية
مت ان�ش ��اء بع�ض املحطات االقليمي ��ة منها حمطة تلفزيون
كركوك الت ��ي افتتحت يف /18ت�شرين الأول 1967/وتعد
�أول حمطة تلفزيونية اقليمية يف العراق تبث بقوة بلغت
( )146كيل ��و واط وذات �أر�سال دائ ��ري بن�صف قطر قدره
( )100كيل ��و مرت ،كما �ضم ��ت ا�ستوديو واح ��د ًا ومتيزت
بب ��ث برام ��ج خمتلفة بلغ ��ات عدي ��دة كالعربي ��ة والكردية
والرتكماني ��ة وال�سرياني ��ة ،علم� � ًا ان مع ��دل البث لفرتات
الربام ��ج املنوعة له ��ذه املحطة بلغ اكرث م ��ن �ست �ساعات
يومي ًا ف�ض ًال عن ب ��ث فرتة براجمية �صباحية لأيام اجلمع
ومبعدل �أربع �ساعات ،ثم تكونت حمطة تلفزيون املو�صل
وذلك يف �/26شباط 1968/وبالكفاءة نف�سها وبامتيازات
املحطة الت ��ي �سبقتها كانت تبث �سبع �ساعات يومي ًا ف�ض ًال
عن فرتة �صباحية لأيام اجلمع ومبعدل �أربع �ساعات.
عن ر�سالة :احلياة الثقافية يف مدينة بغداد1968 – 1958م

4

العدد ( )5271السنة العشرون-
االثنين ( )26أيلول 2022
www.almadasupplementscom

بمناسبة األحتفال بمرور  75عاما على تأسيسه

المحاولة األولى لتأسيس مجمع علمي عراقي
عبد الرحمن طارق عطية
بع ��د االحت�ل�ال الربيط ��اين للع ��راق �سن ��ة � , 1917شكلت
ال�سلط ��ة الع�سكري ��ة الربيطاني ��ة احلاكم ��ة يف الع ��راق ,
(جمل�س املع ��ارف) ع ��ام  1918وكان م ��ن �أع�ضائه ال�شيخ
حمم ��ود �شك ��ري االلو�س ��ي  ,وجمي ��ل �صدق ��ي الزهاوي ,
والأب �أن�ستان� ��س الكرملي  ,وهو �أول حماولة يف العراق
لإن�شاء جممع علمي.
وح�ي�ن َ
مت تتوي ��ج الأمري في�صل ب ��ن احل�سني  ,مل ��ك ًا على
العراق يف الثالث والع�شرين من �آب 1921موا�صل رجال
العل ��م والفكر والثقاف ��ة على قلتهم حين ��ذاك م�ساعيهم يف
�إثارة الهمم و�إيقاظ امل�شاعر الوطنية يدعون فيها اىل قيام
املدار� ��س واملعاه ��د العلمي ��ة والثقافية يف الب�ل�اد ،لكونها
الأ�س� ��س التي تق ��وم عليها نه�ض ��ة الأمم وال�شع ��وب .كان
الكاب�ت�ن (ف ��ارل) القائم باعم ��ال م�ست�ش ��ار وزارة املعارف
ع ��ام 1921م يعتق ��د �أن النظ ��ام التعليم ��ي ال ��ذي و�ضعته
الأدارة الربيطانية هو الأمثل الذي يالئم حاجات العراق،
وكان يحاول �أن يجعل تعليم العلوم باللغة الأنك ّليزية يف
املدار�س الثانوية  ,ولكن مدي ��ر املعارف �ساطع ا ُ
حل�صري
ح ��ال دون ذل ��ك  ,وناق�شه يف تعريب العل ��وم وحل م�شك ّلة
امل�صطلح ��ات العلمية  ,ثم حاول تطوير الدرا�سة الثانوية
بتعلي ��م العل ��وم الطبيعي ��ة باالنك ّليزية  ,ولك ��ن ا ُ
حل�صري
عار�ضه �أي�ضا.
واذا م ��ا اردن ��ا ان نثب ��ت احلقيق ��ة للت�أري ��خ ف ��ان ثاب ��ت
عبدالن ��ور يعت�ب�ر �أول من حاول ت�أ�سي� ��س جممع علمي �إذ
ق ��ام بت�أ�سي�س « املعه ��د العلمي يف بغ ��داد»  ,وذلك يف عام
1921م  ,حيث ت�ألفت الهيئة الت�أ�سي�سية للمعهد من خم�سة
ع�ش ��ر ع�ضو ًا  ,وفيم ��ا ي�أتي �أ�سما�ؤه ��م ح�سب ورودها يف

النظام الداخلي للمعهد:
 ثابت عــــــــــــــــــبدالنور. عالء الدين النائب. ح�ســــــــــــــــــــــن النقيب. حمــــــــــــــــــمد الـــــباقر. حــــــمدي الباججي. �إبراهــــــــــيم الواعظ.�صــــــــادق حبة.
 ح�ســــــــــــــــني فوزي.وق ��د تكللت جهود املخل�صني بالنج ��اح اذ مت �أفتتاح املعهد
العلم ��ي بح�ض ��ور جمهرة من املفكري ��ن والعلماء و �أرباب
القلم يف الثالثني من كانون الأول 1921م  ,و�أقيم �إحتفال
كب�ي�ر به ��ذه املنا�سب ��ة .وكان م ��ن ب�ي�ن احل�ض ��ور ال�شاعر
مع ��روف الر�صافيوالق ��ى ق�صيدة طويلة بعن ��وان « املعهد
العلمي» جاء يف مطلعها:
لعمـــــرك ان احلــــــــــــــر ال يتقيـــــــــــــد
�أال فليقل ما �شاء َ
يف املف َنـــــــــد
 حممد ح�سن حبة. توفيق ال�سويدي. جـــــــعفر حمندي. �أحمد عزة الأعظمي. نــــــــــــــــــــــوري فتاح. حممد ر�ضا ال�شبيبي. -فائـــق �شــــــــــــاكر.

ث ��م �أق ��ام املعه ��د العلمي» �سوق ع ��كاظ «  ,يف بغ ��داد ربيع
ع ��ام 1922م  ,وهو م ��ن م�آثر املعه ��د �إذ كان يوما م�شهود ًا
ح�ض ��ره امللك في�صل الأول وجمهرة من �أعيان البلد وكبار
�شع ��راء الع ��راق وكتابه والق ��وا ق�صائده ��م وك ّلماتهم من
�أج ��ل تن�شيط احلرك ��ة الفكري ��ة يف بغداد .وم ��ن فعاليات
املعه ��د العلم ��ي الثقافي ��ة الأخ ��رى اقام ��ة حفل ��ة تكرميية
لل�شاع ��ر والفيل�سوف �أمني الريحاين  ,و�إتخذ من ال�سينما
الوطن ��ي حم ًال لأقامة احلفلة .واقي ��م االحتفال يف الثامن
ع�ش ��ر من �أيل ��ول 1922م  ,و�أفتت ��ح احلفلة رئي� ��س املعهد
ثاب ��ت عبدالنور  ,وقام عدد م ��ن ال�شعراء ب�إلقاء ق�صائدهم
 ,والقى ال�شاعر معروف الر�صايف ق�صيدة ت�ضمنت كثري ًا
م ��ن املعاين واحلقائ ��ق النا�صع ��ة مل�س�ي�رة املعهد,ف�أعجب
احل�ضوروكان ��ت احلفل ��ة حم ��ل �إعجاب �أم�ي�ن الريحاين ,
حت ��ى �أنه عقد لها وللمعهد ف�ص ًال يف كتابه (ملوك العرب).
وح ��اول رئي� ��س املعهد العلمي �أن ي�ؤ�س� ��س جممع ًا لغوي ًا ,
فدع ��ا رجال العل ��م والأدب  ,فعق ��دوا �إجتماع� � ًا يف الثالث
والع�شري ��ن م ��ن كان ��ون الث ��اين 1925م  ,وعر� ��ض عليهم

الفك ��رة  ,فقبلوه ��ا وق ��رروا ت�أ�سي� ��س جممع لغ ��وي يقوم
بتعريب الك ّلمات  ,و�إيج ��اد امل�صطلحات العلمية وترجمة
الكتب التي يحتاجها العامل العربي.
ّ
ف�شكل املعهد العلمي جلنة ت�ضم كلاّ ً من  ,ال�شاعرين جميل
�صدق ��ي الزه ��اوي  ,و مع ��روف الر�ص ��ايف  ,واال�سات ��ذة
توفيق ال�سويدي  ,وعبداللطيف ثنيان  ,وثابت عبدالنور
 ,لتهيئة الو�سائل واملنهاج املقرر تقدميه للحكومة لغر�ض
احل�صول على موافقتها.
وكان مم ��ن وقع ��وا الق ��رار اىل جان ��ب الذي ��ن فو�ض ��وا
لالت�صال باحلكومة وتهيئة املنهاج:
 �أحـــــــــــــــــــــــــــــمد الداوود - .عبداحلليم احلاقاين. عــــــــــبداللطيف ثنيان. �أحمد منري القا�ضي. �أمـــــــــــــــــــــــــني معلوف - .رفائــــــــــــــــــــــــــــيل بطي. يو�ســــــــــــــــف غنيمة. ثابت عــــــبدالنور. �ســــــــــاطع ا ُ عبداملجيد ال�شاوي.حل�صري.
 طـــــــــه الــــــــــــــــــــــــــراوي - .توفيق ال�ســــــــــــويدي. جميل �صدقي الزهاوي. عبداحل�سني الأزري.وعق ��د املعهد �إجتماع ًا ثاني� � ًا وعُر�ض املنهاج الذي و�ضعته
اللجن ��ة املنتخب ��ة يف االجتم ��اع الأول مل�ش ��روع ت�أ�سي�س «
املجم ��ع العلمي اللغوي «  ,و ُق ��ر�أت جمموعة من الأجوبة
الت ��ي وردت اىل اللجن ��ة م ��ن وزارات الع ��راق كافة حتبذ
امل�شروع  ,وتـع َد مبعاونته ما �أمكنها من غري �أن تبني نوع
تلك املعاونة.
ومن �أهم النقاط الأ�سا�سية التى وردت يف املنهاج هي:
ي�سمى املجمع ب�أ�سم « املجمع العلمي اللغوي «.
�أن يك ��ون الع�ض ��و م ��ن �أه ��ل العل ��م والأدب  ,ومم ��ن له ��م
اخت�صا�ص بفرع من العلوم الع�صرية.
�أن يجيد الع�ضو �إحدى اللغات الأجنبية.
يك ��ون �أع�ضاء املجمع نوعان� :أع�ض ��اء عاملون  ,و�أع�ضاء
فخريون.
ع ��دد الأع�ض ��اء العامل ��ون ت�سع ��ة  ,ثالثة منه ��م يتفرغون
للعمل فيه  ,ويكونون م�س�ؤلني عن الأدارة  ,ولهم رواتب.
ي�ستلم الأع�ضاء خم�ص�صات عن ّ
كل اجتماع يح�ضرونه.
ال يج ��وز �أن يجم ��ع الع�ضو بني ع�ضوي ��ة املجمع ووظيفة
احلكومة.
ويت ��م انتخاب الأع�ضاء العاملني يف املجمع � ,أول مرة من
جلن ��ة معُي َن ��ة م�ؤلفة من �أربع ��ة ع�شر �شخ�ص� � ًا ن�صفهم من
ممثل ��ي الوزارات  ,والن�صف الآخر من منتخبي امل�ؤ�س�سة
 ,وك ّلم� � َا خل ��ت ع�ضوي ��ة  ,ينتخ ��ب الأع�ض ��اء الدائم ��ون
باال�ش�ت�راك م ��ع ممثل ��ي ال ��وزارات م ��ن ي�شغ ��ل الكر�س ��ي
ال�شاغر.
وكان ��ت �أعمال املجمع حم ��ددة  ,بتهيئ ��ة الو�سائل املجددة
ل�شباب اللغة العربية  ,كو�ضع م�صطلحات للعلوم والآداب ,
و�إعداد خطباء لإلقاء حما�ضرات علمية و�أدبية و�إجتماعية
تلق ��ى على اجلمهور لرفع م�ستوى البالد الثقايف و العلمي
 ,و�إ�صدار جملة �شهرية ي�سجل فيها �أعماله ومباحثه .و�أما
نفق ��ات املجمع فقد تقرر جمعه ��ا من �أن�ص ��ار العلم والأدب
واحلكوم ��ة  ,و�إذا ا�شرتك ��ت احلكوم ��ة يف نفقات ��ه فيكون
له ��ا حق اال�شراف علي ��ه  ,مادامت متد اليه يد امل�ساعدة .ثم
ُانتخ َب ��ت جلنة جديدة  ,تقوم بتهيئ ��ة الو�سائل الت�أ�سي�سية
ومراجع ��ة رئي�س احلكومة عبداملح�س ��ن ال�سعدون وكذلك
للح�ص ��ول عل ��ى امل�ساع ��دات املالي ��ة  ,ولتعي�ي�ن ممثل ��ي
ال ��وزارات حل�ض ��ور اجتم ��اع انتخ ��اب �أع�ض ��اء املجم ��ع ,
رب معتمد املعهد واللجنة الت�أ�سي�سية �أن رئي�س
و�أخ�ي�ر ًا �أُخ َ
الوزراء عبداملح�سن ال�سعدون تفاو�ض مع وزارة املعارف
 ,وقررت �إ�ضافة م�شروع املجمع العلمي اللغوي اىل �أعمال
جلن ��ة علي ��ا ت�ؤلفها ال ��وزارة  ,لتنظ ��ر فيما يُرق ��ي املعارف
ويرف ��ع م�ست ��وى التعلي ��م ُ ,
وطل ��ب اىل املعتم ��د املذك ��ور
مراجعة وزارة املعارف يف هذا الأمر.
ولك ��ن فك ��رة وجهود املعه ��د العلمي يف ت�أ�سي� ��س " املجمع
العلم ��ي اللغ ��وي « ,وقفت عن ��د هذا احل ��د  ,ومل ير املجمع
النور.
عن ر�سالة (املجمع العلمي العراقي 1947م – 1970م درا�سة
ت�أريخية)
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نص نادر

المدائن أو طاق كسرى أو سلمان باك
ك�����اظ�����م ال���دج���ي���ل���ي
2ــ2

في الجنوب الشرقي من قبة سلمان على بعد
 10دقائق منها إيوان كسرى وهو أثر جليل من
اآلثار التي يتنافس فيها في العراق أما علو شأنه
وسامق مجده فيخبرك منظره عن مخبره ولم
تبق لنا األيام منه إال طاقه المعقود عقداً حكمته يد
اإلنسان الذي علمه اهلل ما لم يعلم وقومته فكرته
التي غلبت كل مخلوق.

مرت القرون تلو القرون وذهب امللوك �أثر امللوك وانقر�ضت
الأمم بع ��د الأمم وهو باق على حالت ��ه الأوىل ي�صارع الأيام
فت�صرعه وي�صرعها و�سيبقى  -والبقاء لله وحده – ونذهب
نحن والذين ي�أتون بعدنا �إىل ما �شاء الله يبقى وما بقا�ؤه �إال
عربة للمعتربين (فاعتربوا يا �أويل الأب�صار).
وصف اإليوان القديم والحديث

ق ��ال اخلطيب البغدادي يف مقدمة كتاب ��ه تاريخ بغداد طبعة
باري� ��س يف ال�صفح ��ة ( 88املدائ ��ن لكرثة ما بن ��ى بها امللوك
والأكا�س ��رة واث ��روا فيه ��ا م ��ن الآث ��ار ...وت�سم ��ى املدين ��ة
ال�شرقية العتيقة وفيها الق�صر الأبي�ض القدمي ...وتت�صل به
املدينة التي كانت امللوك تنزله ��ا وفيها الإيوان با�سبانري)..
وق ��ال يف و�صف ��ه اب ��ن الأث�ي�ر يف الكامل ...( :وه ��و (يعني
الإيوان) مبن ��ى بالآجر وه ��و على مرتفع م ��ن الأر�ض طوله
 150ذراع� � ًا يف عر� ��ض مثلها و�أمامه مي ��دان طوله  80ذراع ًا
يف  25وقي ��ل �سعة الإيوان من ركن ��ه  90ذراع ًا ...وكان فيه
من التماثي ��ل وال�صور �شيء كثري من جملتها �صورة ك�سرى
انو�ش ��روان وقي�صر ملك �إنطاكية وه ��و يحا�صرها ويحارب
�أهله ��ا فلما فتحت املدائ ��ن �سنة  16هجرية عل ��ى يد �سعد بن
عب ��ادة ترك ما فيه م ��ن التماثيل واتخ ��ذه م�صلى و�صلى فيه
�صلوة الفتح ثماين ركعات ال يف�صل بينها وقيل �إن امل�سلمني
�أحرق ��وه بع ��د ذل ��ك بقليل) انته ��ى كالمه وقد �سبق ��ه �إىل هذا
الو�صف نظم ًا ب�سنني كث�ي�رة البحرتي فلرتاجع الأبيات يف
ديوانه ج  108 :1طبع اجلوائب.
�أم ��ا اليوم فل ��م يبق �إال م ��ا ي�أتي( :الإيوان) ويبل ��غ طوله �أو
غ ��وره نحو  42مرت ًا يف عر�ض  25مرت ًا يف ارتفاع  30مرت ًا
وعر� ��ض الباق ��ي م ��ن العقد من ع�ل�اه وثخن ��ه  8طاباقات �أو
م�ت�ران و� 40سنتيمرت ًا وهو مقو� ��س ويبلغ مقدار قو�سه 14
م�ت�ر ًا وعر�ض حائط الإيوان ال ��ذي عليه طرف العقد زهاء 5
�أمتار وعر�ض الباب الذي يكون مقاب ًال لك �إذا وقفت يف وجه
الإيوان ووجهك �إىل اجلنوب الغربي مرتان و� 20سنتيمرت ًا
وارتفاع ��ه خم�سة �أمتار وهو معق ��ود مقو�س (ويزعم العامة
�أن هذا الباب هو الباب الذي كان تدخل منه وتخرج العجوز
الت ��ي كانت دراها يف �أيام ك�سرى بجن ��ب الإيوان ولي�س لها
طريق �سواه) ويف طريف اجلدار الذي فيه الباب املذكور من
�أع�ل�اه روزنتان نافذت ��ان �إىل الوجه الآخر م ��ن اجلدار يبلغ
ارتف ��اع كل منهم ��ا مرتي ��ن يف عر� ��ض مرت وارتف ��اع اجلدار
املذكور بني  15و 20مرت ًا.
ويف حائ ��ط الإي ��وان ال�شرق ��ي مم ��ا يل ��ي وجهه ب ��اب طوله
� 7أمت ��ار يف عر� ��ض م�ت�ر و� 87س وق ��د �شق عق ��ده �إىل �أعلى
الإيوان ويروي الأعراب عن �أ�سالفهم �إن هذا ال�شق هو الذي
ح ��دث ي ��وم والدة النبي (� ��ص) ويف �شرق ��ي الب ��اب املذكور
ج ��دار قائم ق ��د �سقط �أعاله وطرفه ال�شرق ��ي ومل يبق منه �إال

م ��ا طوله نح ��و  31مرت ًا يف عر�ض � 7أمت ��ار يف ارتفاع زهاء
 30م�ت�ر ًا ويف وجه ��ه الذي هو جت ��اه ال�شم ��ال ال�شرقي �آثار
نقو� ��ش وم�شاك وطيق ��ان و�أعمال هند�سي ��ة يف البناء بديعة
ولعله ��ا �آث ��ار ما و�صف ��ه البحرتي واب ��ن الأث�ي�ر ويف �أعاله
جت ��اه اجلن ��وب الغرب ��ي �أثر عق ��د يدلك عل ��ى �أن ��ه كان هناك
�إي ��وان �صغ�ي�ر غري ه ��ذا الكبري وق ��د هدم وم ��ن الأر�ض �إىل
�أث ��ر العق ��د ق ��راب � 8أمتار ويف و�س ��ط اجل ��دار املذكور باب
معق ��ود طول ��ه � 7أمتار يف عر�ض  4و�� � 20س يف ارتفاع مرت
و�� � 80س وبن ��اء الإيوان وجدرانه باجل� ��ص والطاباق وهو
مرب ��ع يبلغ تربيع الآجرة منه قراب � 30س وثخنها زهاء 10
� ��س ويف اجلنوب ال�شرقي م ��ن الطاق بقرب اجلدار تل ركام
ي�سمى (�ش ��اه زنان) يبلغ ارتفاعه زهاء � 7أمتار وحميطه 60
مرت ًا ويف اجلنوب ال�شرقي منه على بعد ع�شر دقائق تل �آخر
ي�سمى (ت ��ل الذهب) يبل ��غ ارتفاع ��ه نحو  15م�ت�ر ًا وحميطه
قراب  200مرت.
ويف �شرق ��ي الإي ��وان على بعد  20دقيقة ال�س ��ور الذي ذكره
ال�شما�س فرن�سي�س يف اجلزء الثالث �ص � 139أما �ضلعه الذي
يذه ��ب �إىل اجلنوب الغربي فبع ��د م�سافة ع�شر دقائق ميحي
�أثره ثم بعد ن�صف �ساعة يبد�أ طرفه دون قرب حذيفة اليماين

نحو  300مرت ثم مير بارتفاع وانخفا�ض م�سافة ع�شر دقائق
ثم ينقطع مثله ثم يظهر ويبقى �إىل م�سافة  20دقيقة ثم ي�أخذ
يف هبوط و�صع ��ود وو�صل وقطع قلي ًال قلي ًال حتى يرد �شط
دجل ��ة �أ�سفل (ق�صيبة) وعلو �أعلى مو�ض ��ع منه خم�سة �أمتار
واخف� ��ض حمل من ��ه � 3أمتار ولعل هذا الأثر ه ��و �أثر ال�سور
ال ��ذي ذك ��ره اخلطي ��ب يف مقدم ��ة تاريخ ��ه يف ال�صفحة 89
ق ��ال (وكان الإ�سكن ��در ...ينزله ��ا (يعن ��ي املدائ ��ن) ...وبنى
فيه ��ا مدينة عظيم ��ة وجعل عليها �سور ًا �أث ��ره باق �إىل وقتنا
ه ��ذا موجود الأث ��ر وهي املدينة الت ��ي ت�سمى (الرو�ضة) يف
جان ��ب دجل ��ة ال�شرقي� ).أهـ ول ��كل من هذه القط ��ع املذكورة
ا�س ��م يطلقه عليه ��ا �أعراب تل ��ك اجلهات ف� ��أول قطعة منه يف
ال�شم ��ال الغربي م ��ن الطاق عل ��ى بعد  200م�ت�ر ت�سمى (تل
جميعة) ت�صغ�ي�ر جمع ��ة وهو الي ��وم مدافن موت ��ى النازلني
يف تل ��ك الأر�ض ثم فوق ��ه بقليل (الطويبة) ويبل ��غ علوها 7
�أمت ��ار وحميطه ��ا  60مرت ًا وط ��رف ال�سور ال ��ذي يف �أ�سفلها
ي�سمى (ر�أ� ��س العني) وقط ��ع ال�س ��ور الواقع ��ة يف اجلان ��ب
الغرب ��ي من دجلة وهي التي �أ�شار �إليه ��ا ال�شما�س فرن�سي�س
يف مقالت ��ه ال�سالفة ت�سمى (حبل ال�سور) وهذه القطع تذهب
�إىل اجلن ��وب وه ��ي ث�ل�اث قط ��ع الأوىل واردة دجل ��ة بل قل

�أكلته ��ا ه ��ي وط ��ول اجلمي ��ع نح ��و  100م�ت�ر والفا�صل بني
القطع ��ة الأوىل والثانية � 4أمتار وبني الثانية والثالثة زهاء
 100م�ت�ر وارتفاعهما زهاء � 4أمت ��ار وعر�ضها من الأ�سفل 4
�أمت ��ار وم ��ن الأعلى مرت ون�ص ��ف مرت و (حب ��ل ال�سور) عند
ح ��د �أر�ض( املناري) ال�شرقي ويف اجلنوب الغربي منه على
بعد �ساعة تل يبل ��غ علوه  15مرت ًا وحميطه قراب  120مرت ًا
ي�سمى (تل عمر) ثم فوقه �إىل اجلنوب م�سافة  40دقيقة تالن
متقاب�ل�ان ي�سميان (اخلياميات) يبلغ عل ��و كل منهما خم�سة
�أمت ��ار وحميطه زهاء  60مرت ًا وفيهم ��ا �أثر �أنقا�ض وقحوف
ويقابل ت ��ل عمر من ال�شرق على بع ��د �ساعة تل ي�سمى (بنت
القا�ضي) يبل ��غ عل ��وه  14م�ت�ر ًا وحميطه  100م�ت�ر وبقربه
عل ��ى بعد  100مرت بقايا �سور ي�سمى (ال�سور ال�صغري) ويف
جنوب ��ي حب ��ل ال�سور على بع ��د ن�صف �ساعة نه ��ر قدمي يكاد
ي�س ��اوي عقيقة الأر�ض ي�سمى (نه ��ر اليو�سفية) وهو ياب�س
ال م ��اء فيه ومبد�أ ا�سفل فوهة (نهر الر�ضوانية) اجلارية �إىل
يومنا هذا يذهب �إىل ال�شرق ويقاطعه ال�شط فوق �سلمان من
اجلنوب ال�شرقي بقليل ثم يذهب حتى مير بقرب كوت الإمارة
والب�ص ��رة �إىل �أن يرد (احلويزة) وفوق ��ه �إىل اجلنوب على
م�ساف ��ة  5دقائق (نهر تل الذهب) وه ��و ياب�س ويف جنوبيه
عل ��ى م�سافة ن�صف �ساعة (ت ��ل الذهب) املذكور وهو غري تل
الذه ��ب ال�سالف الذكر وهو عبارة ع ��ن تل يبلغ علوه نحو 7
�أمتار وطوله  35مرت ًا وعر�ضه � 10أمتار ومير يف �أ�سفله مما
يلي اجلنوب عل ��ى بعد  20مرت ًا (نه ��ر املحمودية) وفيه ماء
ويف �شرق ��ي تل الذهب على م�ساف ��ة ن�صف �ساعة ثالثة تلول
ت�سمى (ال�سمر) (وزان) (قف ��ل) ويف جنوبي تل الذهب على
م�ساف ��ة �ساعة ثالثة تل ��ول من الرتاب الواح ��د بجنب الآخر
ت�سم ��ى حوي�صالت ويف �شرقيها على م�سافة  50مرت ًا تل فيه
حجارة وقحوف ي�سمى (حطيحط) يبلغ علوه نحو � 5أمتار
وحميطه  80م�ت�ر ًا و�إذا رحلت من املنارى تريد الإ�سكندرية
فليكن وجهك �إىل اجلنوب وطريقك على تل عمر وتل الذهب
وحوي�صالت وامل�سافة من املنارى �إىل الإ�سكندرية � 6ساعات
للراك ��ب.ويف اجلنب ال�شرقي على بعد ن�صف �ساعة من حبل
ال�س ��ور تل ي�سمى (�أبو حليفية) يبلغ ارتفاعه نحو � 10أمتار
وحميطه ق ��راب  100مرت وغربي حبل ال�س ��ور على بعد 40
دقيقة.
جملة (لغة العرب) 1913
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من ذكريات كرادة مريم (المنطقة الخضراء) في الجيل الماضي

من هي (مريم)؟
زاك����ي ج��م��ال ال��ش��وك

قرأ صادق ::تمتد كرادة مريم على طول شاطئ
دجلة الغربي بين موقع جسر األحرار الحالي
شما ً
ال حتى نهر الخر جنوب ًا .أما عرضها فمن
شاطئ النهر حتى سكة حديد بغداد – البصرة.
وكانت تحدها سابق ًا (سدة المسعودي) .وهذه
السدة بنيت في العهد العثماني األخير لحماية
بغداد الغربية من فيضان نهر الفرات .وقد زالت
من الوجود آخر بقايا هذه السدة منذ حوالي
عشرين عام ًا.

ه ��ذا خرب مفيد جد ًا يلقي �ض ��وء ًا على احلد الغربي للأر�ض
امل�ش�ت�راة الت ��ي ج ��اء ذكره ��ا يف الوثيق ��ة� ،أعن ��ي ط ��رق
امل�سع ��ودي .وق ��ر�أ �صادق �أي�ض� � ًا :ومن هذا نعل ��م �أن كرادة
م ��رمي تتبو�أ منب�سط ًا ف�سيح ًا م ��ن الطرف اجلنوبي الغربي
ملدين ��ة بغداد .على �أن اجلزء الأعظم م ��ن هذه امل�ساحة كان
�إما بور ًا مرتوك ًا و�إما �أر�ض ًا مزروعة...
وق ��ال :يت�ض ��ح من ه ��ذا �أن �أر� ��ض امل�سعودي ه ��ي احلدود
الغربي ��ة ملدينة بغداد .وهي احلدود الغربي ��ة �أي�ض ًا لأر�ض
�أجدادن ��ا� .أم ��ا ب�ش� ��أن ك ��رادة مرمي فه ��ي كانت �أر�ض� � ًا بور ًا
وب�سات�ي�ن مزروع ��ة .والب�سات�ي�ن رمب ��ا كان ��ت مت�أخ ��رة.
و�سيهمنا �أن نعلم متى زرعت هذه الب�ساتني.
ثم قر�أ �صادق :هناك �ضريح يقع يف و�سط املنطقة ،وين�سب
�إىل ال�سيدة مرمي بنت عمران والدة امل�سيح ،ومنه ا�ستمدت
ك ��رادة م ��رمي ا�سمه ��ا .واملرج ��ح �أن ه ��ذا الق�ب�ر يع ��ود �إىل
ام ��ر�أة �صاحلة من ن�ساء العه ��د العثماين ا�سمها مرمي .وقد
التب� ��س الأمر على النا�س ف�شاع بينهم �أنها ال�سيدة العذراء.
وكان �أه ��ل الكرادة يقد�سون �ضريح م ��رمي تبع ًا لهذا الظن.
واتخذوا من الأر�ض التابعة له مقربة لأكبادهم.

وقب ��ل �أن يوا�صل �صادق قراءت ��ه ،قاطعه �أخوه كرمي قائ ًال:
– هذا يعقد امل�س�ألة علينا .من هي مرمي هذه؟ وكيف دفنت
هن ��ا؟ ال �أظ ��ن �أن لن ��ا �صل ��ة به ��ذه امل ��ر�أة ،فمن �أي ��ن جاءت؟
ه ��ذا املو�ضوع يتطل ��ب درا�سة .فم ��ن يفيدنا به ��ذا ال�صدد؟
املر�شحون لتقدمي معلومات حول هذا املو�ضوع مل يعودوا
عل ��ى قيد احلياة� .أنا يف ذهني �أ�سماء ،مثل م�صطفى جواد،
و�أحم ��د �سو�س ��ة ،وف�ؤاد عبا� ��س ،وجالل احلنف ��ي ،وهادي
العلوي ...نحن ندخل يف متاهة بعد �أخرى.
ث ��م �س�ألنا �صادق �إن كنا نح ��ب �أن يقر�أ لنا �شيئ ًا عن الك�سلة،
ف�أكدنا رغبتنا يف ذلك.

ث ��م ق ��ر�أ �ص ��ادق – :يق�ت�رن ا�س ��م ك ��رادة م ��رمي بالك�سل ��ة
امل�شه ��ورة ،الت ��ي كان يحييها �أهل بغ ��داد .كان مقر �ضريح
م ��رمي بنت عم ��ران يف الك ��رادة م ��زار ًا لت�سلية �أه ��ل بغداد
يف منا�سبت ��ي الك�سلة م ��ن كل عام .كان ��وا يجتمعون حوله
يف اجلمع ��ة الأوىل بع ��د عيد الفطر ،واجلمع ��ة الأوىل بعد
عي ��د الأ�ضحى .وه ��ذه هي الك�سل ��ة ...عندم ��ا يحني موعد
الك�سل ��ة يف كرادة مرمي كان النا� ��س يزحفون ،منذ ال�صباح
الباك ��ر ،نحو �ضري ��ح ال�سيدة مرمي م ��ن كل جهة من جهات
بغ ��داد ،حت ��ى ت�ضي ��ق به ��م الب�سات�ي�ن واحلق ��ول املحيطة
بال�ضري ��ح .وي�أتي مع النا�س الباعة املتجولون ب�أمناط من
الأطعمة وامل�شرتيات ،وهواة الطرب ويكون يوم ًا م�شهود ًا
يف ��وق يف �صخب ��ه وم�سراته �أي ��ام العيد� .أم ��ا �أ�صل الك�سلة
فمجهول...
وقل ��ت �أن ��ا – :اللفظ ��ة تذكرن ��ا بكلم ��ة «ك�س ��ل» .وبالت ��ايل
التك�س ��ل .ونح ��ن ال نعلم متى ب ��د�أت الك�سل ��ة .لكنني �أعتقد
�أنه ��ا انته ��ت يف �أثناء احلرب العاملية الثاني ��ة عندما ع�سكر
اجلي�ش الربيطاين يف �أرا�ضي كرادة مرمي .هل تذكرونها؟
�أج ��اب ك ��رمي فق ��ط� – :أن ��ا �أذكرها ،و�أذك ��ر العرب ��ات التي
جتره ��ا اخلي ��ل الت ��ي كانت تكت ��ظ بالن�س ��اء القادم ��ات من
الأحي ��اء الأخ ��رى .وكي ��ف �أن الرج ��ال م ��ن �أقاربن ��ا كانوا
ينعتوهن ب�أمهات كراع ،لأن �أذرعهن كانت مك�شوفة.
ق ��را �ص ��ادق :وم ��ن الأعم ��ال الرئي�سي ��ة لأهل الك ��رادة بيع
الفجل .وكان ��وا ي�سمونه (�أبو خو�ص ��ة الذهب) ،داللة على
الرب ��ح الوفري الذي يتح�صل من بيعه ...ولي�س يف الكرادة
حواني ��ت وال عط ��ارون ب ��ل كان ��وا يذهب ��ون �إىل �أ�س ��واق
ال�شواك ��ة وعالوي احلل ��ة ل�شراء ما يحتاجون ��ه .ثمة مواد
كان �أه ��ل الك ��رادة يح�صل ��ون عليها جمان� � ًا ،وكانت عندهم
يف حك ��م امل�ش ��اع .وه ��ذه ه ��ي التم ��ر ،والدب� ��س ،والل�ب�ن،
والتك ��ي ،واملخ�ضرات ،والفجل ،والنب ��ق ،واحلطب .وهو
يبيع ��ون هذه الأ�صن ��اف للبغاغ ��دة ،وال يتبايع ��ون بها يف
منطقته ��م ...وكان ��وا �إىل زمن قريب يتحرج ��ون من �شراء
ثالثة م ��ن هذه الأ�صن ��اف امل�شاع ��ة ،وهي التم ��ر ،والتكي،
والنب ��ق ،ويعت�ب�رون احل�صول عليها بطري ��ق ال�شراء �أمر ًا
غري طبيعي...
– ه ��ذا مل يعد �صحيح� � ًا يف �أيامنا ،قال كرمي� ،أنا �أتكلم عما
ع�شت ��ه و�شهدته من ��ذ �أيام احلرب العاملي ��ة الثانية .ويف كل
الأح ��وال نحن كنا ن�سكن يف ال�شم ��ال من الكرادة ،ومل نكن
نعترب من �أهايل الكرادة .نحن كنا نعرف بلقبنا فقط .وكنا
ن�ش�ت�ري التكي من باعته الذي ��ن يجنونه من �أ�شجار التوت
املعم ��رة يف ال�ص ��در .وكان باعت ��ه يعلن ��ون ع ��ن ب�ضاعت ��ه
بالكلمات التالية ،كما تعلمون« :بارد العنب ،بارد.
– نعم ،قلت �أنا.
ث ��م ق ��ال كرمي� – :أما النبق فال �أذك ��ر �أنه كان يباع .لأنه كان
ينمو يف الكثري من بي ��وت وحدائق بغداد .تذكرون النبقة
يف م ��ا ميك ��ن �أن ي�سمى حديق ��ة يف بيتنا ،كان ��ت تثمر نبق ًا
فاخر ًا.
ث ��م قلت �أنا – :لكن �أروع النبق ما كان يح�صل عليه تالمذة

مدر�س ��ة املن�ص ��ور االبتدائية عندما يجدون ��ه مت�ساقط ًا من
�أ�شجار النب ��ق يف الطرف الأخري من �ساحة املدر�سة ،وكان
�أخي وليد يحمل �إ ّ
يل حبات منه.
ه ��ذه �أ�شي ��اء افتقدناها بعد ذلك ،مبا يف ذل ��ك التوت املذهل
يف حالوت ��ه وحبات ثمره .لكن �ألذ �ش ��يء افتقدناه هو متر
ال�س ْكري ��ات خل ��ف بيت عم ��ي عبا� ��س ،التي �أظنه ��ا يب�ست،
�أعن ��ي النخ�ل�ات ،حت ��ى قبل ا�ستم�ل�اك الأر�ض لبن ��اء فندق
ميليا من�صور.
وقلت لكرمي� – :أنت تذكر هذا البيت عندما حتول �إىل بيت
�أو ق�صر �أ�شباح .وقد تزوج فيه �أبوك �أي�ض ًا ،وعمي ح�سن.
�أن ��ا �أري ��د �أن �أنتق ��ل �إىل �شارعن ��ا� ،شارع العجائ ��ب ،لكنني
�أ�ش�ي�ر قب ��ل ذل ��ك �إىل الق�ص ��ور الثالث ��ة القريب ��ة م ��ن ق�صر
ج ��دي الت ��ي بنيت بع ��د �أن باع ج ��دي �أر�ضها ،وه ��ي ق�صرا
خ�ض ��وري ،وحيي ��م ،اليهودي�ي�ن ،وق�صر �ستيف ��ان الأرمني
ابن قن�صل رو�سيا القي�صرية يف بغداد يف العهد العثماين.
وقد �أ�صبح ق�صرا خ�ضوري وحييم مقر القيادة الربيطانية
بعد دخولهم بغداد يف احلرب العاملية الأوىل .وبعد انتقال
االنكلي ��ز من هذين الق�صري ��ن �إىل �سفارتهم التي بنوها يف
الكرميات� ،أقام عبد املح�سن ال�سعدون يف ق�صر خ�ضوري،
و�أظن �أنه هناك �أنتحر.
و�أنا �س�أنتق ��ل �إىل �شارعنا الذي يبد�أ ،كما تعلمون من ق�صر
خ�ض ��وري الذي كان له مدخ�ل�ان ،مدخل يف مواجهة النهر،
واملدخل الآخر عند مبتد�أ �شارعنا ،الذي تعارف عليه النا�س
ب�أن ��ه �شارع الديواين ،ويتعامد مع �شارع كرادة مرمي الذي
كان ي�سمى يومذاك �شارع املن�صور.
وتعلم ��ون �أن الربيطاني�ي�ن احتلوا العراق م ��رة �أخرى يف
احلرب العاملية الثانية بع ��د حرب ر�شيد عايل الكيالين يف
 .1941وع�سك ��روا يف �أر�ضنا .وكان مق ��ر قيادتهم يف بيت
عمي حممد والبقج ��ة املال�صقة له .و�س�أع ��ود �إىل مو�ضوع
البقج ��ة ،ولعله ��ا كلم ��ة تركي ��ة �أو فار�سي ��ة تق ��ال للحديقة.
وكان مطع ��م املع�سكر الربيطاين يف بنقلة خلف منزل عمي
حمم ��د .وتذكرون كي ��ف كان اجلنود الهن ��ود يطرقون على
�أبوابنا مرددين كلمتي دُك دُك بحث ًا عن بنات الهوى.
�أريد �أن �أع ��ود �إىل �أوائل الثالثينات ،حيث بد�أ العمران يف
«الب�ست ��ان» على جهتي �شارعنا الذي �ش ��ق يف تلك املرحلة.
�أب ��ي بنى بيت�ي�ن يف الطرف الأبعد من ال�ش ��ارع� ،أي ملتقاه
مع �شارع الكرادة .وعمي عبا�س بنى البقجة مقابل بيتينا،
الت ��ي ت�شتمل على م�شتمل وحديقة على هيئة ب�ستان زرعت
فيه ��ا كل �أ�صن ��اف الأ�شجار املثمرة .وا�ستطي ��ع �أن �أقول �أن
بن ��اء البقجة كان حدث ًا جديد ًا وغريب� � ًا يف عامل البناء .هي
مل ُت�ب� َ
ن لل�سكن فيها ،بل لتحقيق املتعة .ال �أذكر �أن �أحد ًا بنى
�شيئ� � ًا مثله ��ا .كان عمي عبا�س من �أك�ث�ر �آل الديواين ثراء.
كان ميلك بيت ًا ،ثم بنى بيوت ًا �أخرى يف �شارعنا ،وله �أمالك
يف ال�صاحلي ��ة .وهو كان �صاحب كيف .بنى البقجة ليدعو
�إليه ��ا املغنيات والراق�صات وبنات الهوى .وكان له معارف
م ��ن بني ال ��وزراء واملوظفني الكبار ،مث ��ل �صالح جرب الذي
�أ�صب ��ح رئي�س ًا للوزراء يف �أي ��ام الوثبة� .أنا ال �أذكر جيد ًا ما
كان يدور يف البقجة� .أخي وليد كان يحدثنا عنها بانذهال.
كانت البقجة عالية الأ�سوار .وكان ما يجري فيها مق�صور ًا
�أول الأم ��ر عل ��ى عم ��ي عبا� ��س وجماعته من الأكاب ��ر الذين
كان ��وا يتحرجون من الذهاب �إىل املالهي .كانت الراق�صات
واملغني ��ات ي�أتني �إليهم يف البقجة .وكان عليوي البلاّ م يُعد
له ��م �سمك امل�سكوف يف �أكرث م ��ن �صينية ،بتكليف من عمي
عبا� ��س .كانت هذه الدعوات تقام مرة يف ال�شهر �أو مرتني.
كان ي�سمح لأخ ��ي وليد الدخول �إىل هذه البقجة يف �أوقات
خلوه ��ا من ال ��زوار .الب�ستان بح ��د ذاتها غابة م ��ن �أ�شجار
امل�شم� ��ش واخلوخ والتفاح واحلم�ضي ��ات والعنب .وهناك
النخلت ��ان الأ�شر�سان �أي�ض ًا .مرة واحدة �أطل �أخي وليد يف
�صحب ��ة حممود ابن عمي عبا�س من �سياج بيت عمي حممد
املال�ص ��ق للبقجة ،وذهل مبا ر�أى .كانت �أول مرة يرى فيها
رق�ص ًا ن�سائي ًا .هذا كان يف الثالثينات .وكانت تلك �أول مرة
ي�شاهد فيها ن�ساء �سافرات ون�صف عاريات.
عن كتاب (�أوراق بغدادية) ــ دار املدى
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قضاء الشطرة في بدء تأسيسه
شاكر حسين الشطري

ظلت الشطرة حتى بعد ثمان سنوات من
تأسيسها عام  1873خالية من التشكيالت
الرسمية العثمانية ،اذ كانت خاضعة لنفوذ آل
السعدون حتى عام  ،1881فبعدما خضعت قبائل
المنطقة لسلطة الحكومة العثمانية المباشرة
في العام نفسه ،اسست تشكيالت حكومية في
قصبات المنطقة ،وذكرت جريدة «زوراء» بتحول
الشطرة إلى قضاء بعد ان كانت ناحية ،كما نوهت
في عدد آخر منها بألمحاوالت التي يبذلها محمد
باشا متصرف لواء المنتفق في اعمال الحفر
الخيرية في الشطرة ،وازالته اسم المشيخة
ومراعاة القواعد الحكومية ،اذ اصبحت الشطرة
قضا ًء بعد ان كانت خاضعة لنفوذ وسلطات
الشيوخ ،فض ً
ال عن ترحيب المختار وشيوخ
المنطقة الكبير بمحاوالت المتصرف.

اقيم ��ت الت�شكي�ل�ات الإداري ��ة يف ال�شط ��رة بو�صفها قائم
مقامي ��ة يديره ��ا قائ ��م مق ��ام ولها نواح ��ي تابع ��ة لها مثل
البدع ��ة وناحي ��ة ال ��دﭽﻪ ف�ض ًال ع ��ن املركز وق ��رى اخرى،
وفيم ��ا يل ��ي الت�شكيالت الإدارية التي قام ��ت بها احلكومة
العثمانية يف ال�شطرة:ـ
�أ .الق�ض ��اء :يعني ال ��وايل على ر�أ�س كل ق�ض ��اء قائم مقاما
يرتب ��ط مبت�ص ��رف اللواء ،ومهم ��ة القائم مق ��ام اال�شراف
على جميع �ش�ؤون وحدته الإدارية واملالية ،وهو م�س�ؤول
ع ��ن حت�صيل واردات الدول ��ة وار�ساله ��ا �إىل مركز اللواء
وا�ستيفاء امل�صروفات ،وذل ��ك مبوجب املادة  44من نظام
الواليات 1281ه� �ـ1864 /م ،ويعد القائم مقام امر ًا لفرقة
ال�ضبطية يف ق�ضائه ف�ض ًال عن اال�شراف على امور مديري
النواح ��ي واعماله ��م ،وي�ساع ��ده ع ��دد م ��ن املوظفني وهم
نائ ��ب القائم مقام ومدي ��ر املال وكات ��ب التحريرات وعدد
من امل�أمورين.
ويح ��دد راتب القائم مق ��ام تبع ًا لدرجة الق�ض ��اء ،ومبا ان
ال�شط ��رة كان ��ت درجته ��ا تتفاوت ب�ي�ن فرتة واخ ��رى فقد
ت ��راوح راتب قائم مقامها ب�ي�ن  2.500قر�ش ،اي ما يعادل
ع�شرون دينار ًا ب�ألن�سب ��ة للدرجة االوىل ،و 1.250قر�ش،
اي م ��ا يع ��ادل ع�شرة دنان�ي�ر ،اذا ما ا�ضح ��ت درجة اللواء
الثالثة.
ب .الناحي ��ة :يديره ��ا مدي ��ر ي�سم ��ى (مدي ��ر الناحي ��ة)،
ويعين ��ه ال ��وايل ،بن ��ا ًء على رغب ��ات وجهاء الق ��وم الذين
كان ��وا يعربون عنها مبذكرة يرفعونه ��ا �إىل الوايل ،وذلك
بع ��د ان ت�ص ��ادق وزارة الداخلي ��ة على تعيين ��ه ،وا�شرتط
يف مدي ��ر الناحي ��ة ان يك ��ون متمتع� � ًا ب�أحلق ��وق املدني ��ة،
وغ�ي�ر حمك ��وم علي ��ه ،وم ��ن ا�صح ��اب ال�س�ي�رة احل�سنة،
وان يك ��ون م ��ن القادري ��ن عل ��ى الق ��راءة والكتاب ��ة ،وان
يكون عم ��ره قد جتاوز الع�شرين �سن ��ة ،ويقوم هذا املدير
بن�ش ��ر القوانني ونظم الدولة واع�ل�ان احكامها وقوانينها
وار�سال قيود املواليد والوفيات والورثة ال ُق ّ�ص ْر والورثة
الغائب�ي�ن �إىل مركز الق�ضاء ،وهو همزة الو�صل بني مركز
الق�ض ��اء واملختاري ��ن ،كما يقوم ب�ألأ�ش ��راف على حت�صيل
االم ��وال وار�سال ال�ضرائ ��ب �إىل مركز الق�ض ��اء ،وت�سليم
اوام ��ر احلج ��ز والدع ��اوى للمعنيني بها ،ويق ��وم باجراء
التحقيقات االولية ب�أجلنايات ثم يخطر مركز الق�ضاء بها،

قائم مقام الق�ض ��اء نف�سه ،وكان اع�ضاء املجل�س ينتخبون
كل ارب ��ع �سنوات ،ويتكون املجل� ��س الإداري يف ال�شطرة
من الأع�ضاء الطبيعي�ي�ن والأع�ضاء املنتخبني ،والأع�ضاء
الطبيعيون هم كل من نائب القائم مقام ومدير املال وكاتب
التحريرات ،ام ��ا الأع�ضاء املنتخبون فه ��م اربعة اع�ضاء،
ويخت ��ار الأع�ض ��اء الطبيعيون يف جمل� ��س �إدارة الق�ضاء
من لدن موظفي املالية ،ور�ؤ�ساء الطوائف الدينية يف تلك
الوح ��دات ،وا�شترُ ط لأختياره ��م ان يكونوا من املوظفني
العثمانيني ممن يدفعون �ضريبة �سنوية ال تقل عن ()150
قر�ش ًا ،وتبلغ اعمارهم الثالثني �سنة.
دائرة البلدية:

وير�أ� ��س جمال� ��س الدع ��اوى االعتيادية واب�ل�اغ قراراتها
�إىل القائ ��م مق ��ام ،وه ��و م�س�ؤول ع ��ن االم ��ن يف ناحيته،
ونظرا لت�شعب مهام ��ه ،ول�سنوح الفر�صة امامه لأ�ستغالل
�سلطت ��ه �ضد م�صالح النا�س والدولة ،ف ��ان املادة ( )50من
نظ ��ام الواليات منعت مدير الناحي ��ة من توقيع العقوبات
اجلزائي ��ة مثل ال�سج ��ن والتوقيف والنظ ��ر يف الدعاوى
والتدخل يف اخت�صا�صات جمال�س ختيارية القرى.
كان مرت ��ب مدي ��ر الناحي ��ة يتباي ��ن تبعا لأخت�ل�اف درجة
الناحي ��ة ،فق ��د كان معدل مرتب مدي ��ر الناحية من الدرجة
االوىل ( )750قر�ش� � ًا ،ومرت ��ب مدير الناحي ��ة من الدرجة
الثاني ��ة ( )500قر�ش� � ًا ،ومرتب مدير الناحي ��ة من الدرجة
الثالث ��ة ( )450قر�ش ��ا،اي م ��ا يع ��ادل عل ��ى الت ��وايل ()6
دنان�ي�ر )4( ،دنانري )3.6( ،الدينار ،بينم ��ا يذكر املهند�س
الربيطاين ال�سر ويليم ويلكوك�س ((Sir W. Willcocks
ان مرت ��ب مدي ��ر الناحي ��ة يف بداي ��ة الق ��رن الع�شرين بلغ
اربعة باوندات ون�صف الباوند �شهريا.
ت .القري ��ة :امل�س�ؤول عن القرية ه ��و املختار ,وهو ا�صغر
موظ ��ف يف الل ��واء وم ��ن ال�ش ��روط الواج ��ب توفرها يف
املختار كونه من رعايا الدولة العثمانية ،وان ال يقل عمره
ع ��ن الثالثني �سنة ،وان يدفع �ضرائب �إىل احلكومة ال تقل
ع ��ن مائة قر� ��ش �سنوي ًا ،وعل ��ى الرغم م ��ن ان املختار كان
ينتخ ��ب ل�سن ��ة واحدة ،اال ان ��ه كان يجوز تك ��رار انتخابه
ح�سب رغبته ،و تكم ��ن م�س�ؤوليته يف جمع ال�ضرائب من
القرية ,وم�ساع ��دة احلكومة يف االمور التي تطلبها منه ,
والعمل على تنفيذ اوامرها ،اذ كان ي�ؤلف احللقة الأخرية
يف ال�سل�سل ��ة الطويلة من املوظفني ،واعالم مدير الناحية
ب�ألتغي�ي�رات التي تطر�أ عل ��ى النفو�س وعل ��ى الأمالك يف

القري ��ة ,ويكون مرتبه على �شكل م�ساع ��دات واعانات من
قبل الأهايل لأجل مت�شية امورهم الإدارية.
ن� ��ص قانون الوالي ��ات ل�سنة  1864عل ��ى ت�شكيل جمال�س
�إداري ��ة يف كل والي ��ة ول ��واء وق�ضاء وناحي ��ة ,بل وحتى
القري ��ة ،وح ��دد القان ��ون واجب ��ات و�صالحي ��ات اع�ض ��اء
كل جمل� ��س من تل ��ك املجال� ��س .كان عدد اع�ض ��اء املجل�س
الإداري يف ال�شطرة ثمانية ب�ضمنهم رئي�س املجل�س وهو

ت�ألف ��ت ه ��ذهِ الدائ ��رة م ��ن رئي� ��س وثالث ��ة اع�ض ��اء ،وق ��د
يرتف ��ع ه ��ذا الع ��دد �إىل اربع ��ة واحيان� � ًا خم�س ��ة او �ست ��ة
اع�ض ��اء ،وب�أال�ضاف ��ة �إىل ه�ؤالء الأع�ض ��اء كان يوجد عدد
م ��ن املوظف�ي�ن ,فف�ض�ل ً�ا ع ��ن الكات ��ب يوج ��د كات ��ب واحد
للبلدي ��ة ,وام�ي�ن لل�صن ��دوق واجب ��ه ا�ست�ل�ام واردات
البلدي ��ة وت�سليمها �إىل الرئي�س يومي� � ًا مع تقدمي خال�صة
ب�أل ��واردات وامل�صروف ��ات الي ��ه ،و�إىل جانب ه� ��ؤالء كان
هن ��اك املراقب ومفت�ش البلدي ��ة وواجباتهما مراقبة تنفيذ
القوان�ي�ن واالنظم ��ة التي ت�ضعه ��ا البلدي ��ة ،وا�شرتط يف
املفت� ��ش ان يكون قادر ًا عل ��ى القراءة والكتاب ��ة ،ومتمتع ًا
ب�أللياقة البدنية ،وغ�ي�ر حمكوم عليه بجناية ،ولكي تقوم
دائ ��رة البلدي ��ة بواجبه ��ا خ�ص�ص ��ت اليه ��ا امل ��وارد املالية
الآتية:
�أ .ر�س ��وم البلدية املكونة من ر�س ��وم ح�صر امر مراجعتها
واال�ستف ��ادة منه ��ا ب�ألبلدي ��ات فق ��ط مث ��ل ر�س ��وم الكي ��ل
والقبانية ،والعقود ،وذبح احليوانات وبيعها.
ب .ال�ضرائ ��ب التي خ�ص�صت للبلديات ،كتلك التي تفر�ض
مبوجب ارادة �سلطانية ،ك�ضريبة االحت�ساب والطمغة.
ت .املبال ��غ امل�ستح�صل ��ة م ��ن بي ��ع بع� ��ض قط ��ع االرا�ضي
الواقعة داخل املدينة.
ث .الغرام ��ات املالية التي كان ��ت جتنيها ال�سلطات البلدية
من املخالفني.
ومب ��رور الزمن ح�صل تطور يف دائ ��رة البلدية ،ففي �سنة
 1893ا�ستحدثت يف الدولة العثمانية وظيفة حت�صيلدار،
اي جاب ��ي ال�ضرائ ��ب ,يف كل ق�ض ��اء تنتخب ��ه جلنة ت�ضم
القائم مق ��ام ومدير ال�ش�ؤون املالية ومدي ��ر �ش�ؤون العقار
ورئي� ��س اجلندرم ��ة ،وم ��ن ح ��ق التح�صيل ��دار يف حدود
ق�ضائ ��ه اعتقال دافعي ال�ضرائ ��ب املتمردين وبيع امالكهم
املنقولة وغ�ي�ر املنقولة ،وكانت البلدي ��ات تخ�ضع ملجل�س
الوالي ��ة وجمل� ��س ال�سنجق (الل ��واء) وتت�أل ��ف مدخوالت
ميزانيته ��ا من �ضرائ ��ب خا�صة ،يدفعها �س ��كان البدو ،اما
فيما يتعلق مب�ساهم ��ة وم�شاركة اهايل ال�شطرة يف دائرة
البلدي ��ة فقد كان كبري ًا جد ًا ،فعل ��ى �سبيل املثال ال احل�صر
ت�سن ��م م�صطفى افن ��دي رئا�س ��ة بلدية ال�شط ��رة لأكرث من
ع�شري ��ن �سن ��ة ،ولعل من املفي ��د ان ن�ش�ي�ر �إىل ان موظفي
البلدي ��ة كان ��وا حمرومني من حق ��وق التقاع ��د ،ولذلك فلم
تكن ت�ستقطع خم�ص�صات تقاعدية من مرتباتهم.
عن ر�سالة (ال�شطرة يف اواخر العهد العثماين)

توفيق وهبي
كيف أنقذته الكالب من الموت سنة 1911
إعداد :رفعة عبد الرزاق محمد

مثل ما تعددت أسباب الموت وصوره ،تعددت
صور االنقاذ من الموت المحتم ،ولعل في حياة
اي من الناس قديما وحديثا تجارب مختلفة
للتخلص من الموت ،قبل ان تحل التجربة
االخيرة التي ال مرد عنها وال التخلص منها..
فيدرك الموت االحياء وتكون الرقدة االخيرة،
ولم يبق اال الذكر الحسن .ومن ذلك القصة
الطريفة التالية.

يف ع ��ام  1985عرفني املرحوم عبد القادر الربّاك ،فقيد
ال�صحاف ��ة واالدب ،عل ��ى اح ��د ال�صحفي�ي�ن العراقي�ي�ن
البارزين يف اجليل املا�ضي ،وهو اال�ستاذ منري رزوق،
املتوفى عام  .1989ف�أجريت معه بع�ض االحاديث التي
لها �صل ��ة بتاريخه ال�صحفي واالدب ��ي ،فذكر العديد من
ذكرياته ومروياته الطريفة.
ومما حدثن ��ي به انه اجرى حديثا م ��ع اال�ستاذ العالمة
توفيق وهب ��ي ( )1984-1889مع جمموعة من وجوه
املجتم ��ع العراق ��ي يف اخلم�سين ��ات من الق ��رن املا�ضي
مم ��ن ت�سنموا مراك ��ز �سيا�سي ��ة وعلمية خمتلف ��ة .وقد
تف�ض ��ل اال�ستاذ رزوق وق ��دم يل ما�سجله من حديث مع
توفي ��ق وهبي ،وم ��ا ت�ضمنه م ��ن ذكري ��ات وانطباعات
وتداعي ��ات �شائق ��ة .وم ��ن ه ��ذه الذكريات م ��ا اجاب به
ال�سائل ع ��ن حادثة عجيبة �صادفته يف حياته ،وكان لها
الوقع العميق يف نف�سه.
ذك ��ر اال�ست ��اذ توفيق وهبي انه يف �سن ��ة � ،1911أن ُتدب
م ��ع عدد م ��ن ال�ضب ��اط يف اجلي� ��ش العثم ��اين ،لتقدمي
ا�سلح ��ة للث ��وار يف ليبي ��ا مل�ساعدته ��م يف حربه ��م �ضد
االيطالي�ي�ن ...وبينم ��ا كانت البعثة ت�س�ي�ر يف �صحراء
ليبيا ،اذا بتوفيق وهبي يفقد ا�صدقاءه و�سط ال�صحراء
القاحل ��ة ،وعبث ��ا فت� ��ش عنه ��م وبح ��ث وك�أن االر�ض قد
ان�شق ��ت وابتلعته ��م .فتاه يف ال�صح ��راء ،ومل يكن معه
من زاد �سوى رغيف خبز وقليل من (احلالوة).
وكان ��ت مع ��ه اي�ض ��ا بو�صل ��ة �صغ�ي�رة راى فيه ��ا االمل
الوحيد يف النجاة .وم�ضى ي�سري على هديها ال�ساعات

الط ��وال ف ��وق الرمال اجلاف ��ة ،وكان ا�شد م ��ا يخيفه ان
تهاجمه الذئاب على حني غ ّرة ،ومل يجد عنده من �سالح
�سوى �سكني �صغرية ،كما كان ا�شد ما يحريه انه ما كاد
ي�سري قلي�ل�ا حتى يجد نف�سه يف امل ��كان نف�سه الذي بد�أ
منه ،وم�ضى عل ��ى هذه احلالة نهارا كامال وليلة ،ف�أيقن
انه كتب عليه ان ميوت فوق رمال ال�صحراء ،بعيدا عن
وطنه و�أهله.
ولك ��ن ..قبيل انبثاق الفجر ،وبينم ��ا كانت افكار املوت
تراوده ،اذ به ي�سمح نباح كالب ،فكان لهذا النباح رنينا
خا�ص ��ا يف �أذني ��ه بع ��ث اىل نف�سه االم ��ل يف احلياة من

جديد ،ف�أخ ��ذ يعدو بكل قوته نحو م�ص ��در النباح وهو
ي ��كاد يط�ي�ر من الفرح ،وبع ��د قليل �شاهد ال ��كالب ف�أخذ
ي�صي ��ح عليه ��ا ويدعوه ��ا الي ��ه ،فح�سب ��ت ال ��كالب ان ��ه
يتحداه ��ا فهاجمت ��ه ،ولكن ��ه مل يل ��ق ب ��اال لهجومها ،بل
ح ��اول احت�ضانه ��ا .وبعد ذل ��ك عرثت علي ��ه جماعة من
الب ��دو ف�أكرموه ثم دلوه اىل حيث رفاقه ...ورغم مرور
ع�شرات عل ��ى تلك احلادثة ،فقد بق ��ي حتى االن (اجري
احلديث �سنة  ،)1957ما يكاد ي�سمع نباح الكالب ،حتى
يتذكر احلادثة.
وي ��روي اال�ست ��اذ توفيق وهب ��ي انه بعد تل ��ك احلادثة

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

ب�سن ��وات ،ا�ضط ��ر اىل اله ��رب م ��ن ال�سليماني ��ة اث ��ر
ا�ضطرابات وقعت فيها ،وقد تاه يف اجلبال كما تاه من
قب ��ل يف ال�صح ��راء ،ومل يكن معه �س ��وى مرافقه ،وهو
جن ��دي �صغري اخذ يبكي عندما وجد ب�أنهما قد تاها بني
اجلب ��ال ،ف�أخذ توفيق وهبي يه ��دىء من روعه ،وروى
ل ��ه حادثة ال�صح ��راء يف ليبيا لتقوي ��ة معنوياته .يذكر
وهب ��ي :ان ما اثار عجب ��ه و�أ�ستغرابه ان ��ه ما كاد ي�صل
يف رواية احلادثة اىل خامتتها ،حتى �سمع نباح الكالب
رددت �صداه اجلبال ،ف�صاح مبرافقه ال�شاب :اب�شر فقد
جنونا!!
رئيس التحري��ر التنفيذي :علـي حس��ـين
سكرتير التحرير :رفعة عبد الرزاق
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