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الشطرة... ثاني أكبر قضاء في العراق ومركز فعال لتصريف البضائع والصناعات الشعبية

 تق����ع �ل�شط����رة عل����ى �أح����د فرع����ي نه����ر 
�لغر�ف �ملنحدر من نهر دجلة يف منطقة 
�لفر�ت �لأو�شط جنوب �لعر�ق حو�يل 
350 كيلو مرت جنوب �لعا�شمة بغد�د. 
وتتب����ع �إد�ري����ا وجغر�في����ا ملحافظة ذي 
قار. وبذل����ك فهي تقع مبنت�شف �مل�شافة 
تقريبا بني بغد�د و�ملحافظات �جلنوبية 
و�خللي����ج �لعرب����ي. وهذ� م����ا �أّهلها لأن 
حتتل موقعا جغر�فيا حيويا ل�شيطرتها 
على ط����رق �ملو��ش����ات و�لنق����ل �لربي 
بني بغ����د�د و�خللي����ج �لعرب����ي من جهة 
وب����ني بغ����د�د وباقي م����دن �جلنوب من 

جهة �أخرى.

حي��ث يقرتن ا�ش��مها بان�ش��طار )نهر الغ��راف( قبل 
و�ش��وله املدين��ة بخم�ش��ة كيلومرتات اإىل �ش��طرين 
يذهب الأي�رس منهما اإىل ما ي�ش��مى ب�)�ش��ط البدعة( 
ومي��ر الث��اين بال�ش��طرة ثم يتف��رع اإىل ع��دة فروع. 
ين�ش��ف ال�ش��طرة نهرها ال��ذي وقف وراء �ش��قه يف 
العه��د امللك��ي النائب عب��د اله��ادي املنتفكي وقد 
حت��ول النه��ر اإىل جم��رى قري��ب وحتول��ت املدينة 

وراوؤه.
يب��داأ تاريخ ال�ش��طرة حينما اأ�ش���س جماعة من اأهل 
)الغ��راف( قرية كبرية يف اأرا�ش��ي خفاج��ة اأطلقوا 
عليهم لفظة )ال�ش��اهينية( وهو ا�شم مدينة معروفة 
يف التاريخ احلديث للأمري عمران بن �ش��اهني، وقد 
ا�ش��محلت هذه القرية يف حدود عام 1787 م على 
اإث��ر جفاف النه��ر ال��ذي كان يرويه��ا فانتقلوا اإىل 
ج��دول )اخلليلية( ال��ذي كان يغذي��ه نهر)الغراف( 
واأ�ش�ش��وا عليه قرية با�شم )ال�ش��طرة( بقيت ماأهولة 
بال�شكان زهاء ت�شعني حجة ونيف. وقد مر الرحالة 
الربيطاين )هود( بال�ش��طرة عام 1817م فقال يف 
و�شفها: " و�شلنا يف 27 كانون الثاين اإىل ال�شطرة 
وه��ي مدينة معت��ربة، وهي املدين��ة الوحيدة التي 
ت�ش��تحق هذه الت�ش��مية بعد الكوت الت��ي مررنا بها 
" وعمر ال�شطرة احلالية بعمر النا�رسية تقريبًا اإذا 
ارتبط ا�ش��م النا�رسية با�شم موؤ�ش�شها نا�رس الأ�شقر 
ال�ش��عدون بينما قام ابنه بتاأ�شي�س ال�شطرة و�شميت 
وقته��ا بالعدنانية اأي على ا�ش��م البن. وكان نعوم 
�رسكي���س التاج��ر البغ��دادي املعروف، ي��رتدد اإىل 
)�ش��وق ال�ش��يوخ( ويقي��م فيها مل�ش��رتى الأ�ش��واف 
وغريها وت�ش��ديرها اإىل بغداد، وذلك قبل م�ش��يخة 
نا�رس ال�ش��عدون بع�رس �ش��نوات، فما كانت م�شيخة 
نا���رس با�ش��ا املذك��ور �ش��نة 1866 م، قر ب��ه اليه 
واتخذه اأمينًا له وم�شت�ش��اراً يف بع�س �ش��وؤونه، مع 
بقائ��ه على جتارت��ه، فكان يف هذه احلقبة ي�ش��در 
وكان  الهن��د.  اإىل  والتم��ور  الب���رسة  اإىل  احلب��وب 
ملحم��د اجلا�ش��م وكيل نع��وم �رسكي�س يف ال�ش��طرة 
)من��رت( عل��ى الغراف يذخ��ر فيه ما ي�ش��رتيه له من 
غلل، وموقعه اليوم يف مدخل ال�ش��طرة من جهتها 
ال�ش��مالية، فاأخذ نعوم ي�شوق الهلني على النتقال 
اإىل جواره، و�رسع هو يف بناء خان له مع قي�شارية 
اأه��دى بع���س حوانيته��ا اإىل معارف��ه م��ن وج��وه 
ال�ش��طرة ترغيبا له��م على النتق��ال فكانت هاتان 
البنيتان نواة ق�شبة )ال�ش��طرة اجلديدة( وكان ذلك 
يف حدود �ش��نة 1837 م. ويف �شنة 9 184م �رسع 
يف بن��اء دار للحكوم��ة وما لبث��ت ان �رست احلركة 
العمراني��ة فيه��ا �ش��رياً مط��ردا حتى غ��دت عرو�س 
ق��رى الغراف وق�ش��باته. فما كانت �ش��نة 1881م 
حدث خ��لف بني احلكومة وال�ش��عدونيني فاحتلت 
احلكوم��ة ل��واء املنتفق ومنه ال�ش��طرة. وق��د اأقيمت 
على ال�شفة اليمنى من ال�شطر الثاين ق�شبة ال�شطرة 
اجلميل��ة التي كت��ب لها نح�س الطال��ع اأن تكون يف 
حمي��ط الف��ن التي وقع��ت يف املنتف��ق قبل احلرب 
العاملي��ة الأوىل )ح��رب ع��ام 1914 – 1918 م( 
فجعلته��ا بيوت��ا مقو�ش��ة اجل��دران ومب��ان قليلة 
مت  فم��ا  مهمل��ة.  ع�رسي��ة  وقي�ش��اريات  العم��ران 
الحتلل الربيط��اين الأول للع��راق، واأعيدت النظم 
الإداري��ة في��ه، وتاألف��ت احلكوم��ة العراقي��ة، �رسع 
يف تنظي��م )ال�ش��طرة( م��رة اأخرى، فن�ش��طت حركة 
العم��ران فيه��ا، وع��اد اإليها م��ن كان ق��د هجرها، 
وانتق��ل اإليه��ا ارباب الك�ش��ب والرتزاق من �ش��ائر 
الأنحاء واأخذت ت�ش��رتد منزلتها القدمية بالتدريج. 
ويف ع��ام 1930م ���رسع يف البن��اء عل��ى ال�ش��فة 
املقابلة لق�ش��بة ال�ش��طرة بعد اأن م��د ج�رس حديدي 
ف�ش��يدت دار للقائمق��ام، وناد للموظف��ني ومدار�س 
للبن��ات والبنني، وب�ش��ع دور للمو�رسي��ن، كما اخذ 
العمران يت�شع على ال�شفة اليمنى )ال�شلية( فبنيت 
الأنزال لل�شيوخ، والدور للموظفني، واملرافق العامة 
للحكومة والأهلني واقيم فيها م�رسوع للماء، واآخر 
لتولي��د الق��وة الكهربي��ة. وق��د ج��اء يف ال�ش��جلت 
احلكومية ل�ش��نة 1947 م اأن نفو�س ق�شاء ال�شطرة 
)68 0 95( ن�ش��مة بح�ش��ب الإح�ش��اء الع��ام الذي 
جرى يف هذه ال�شنة. ناحية الدواية: لق�شاء ال�شطرة 

ناحية واحدة يقال له��ا )الدواية( ومركزها القرية 
امل�ش��ماة با�شمها القائمة على نهر البدعة املت�شعب 
م��ن الغ��راف يف مو�ش��ع يبع��د 15 كيلوم��رتاً م��ن 
ال�ش��طرة جنوبًا، وهي جمموعة من املبان الطينية 
مع �رساي للحكومة ومدر�ش��ة للبنني وم�شتو�ش��ف. 
واملدينة اليوم بق�ش��مني �رسقي وغرب��ي عن النهر، 
حيث ي�ش��ري �ش��ارعان طويلن معبدان ح��ذاء النهر 
يبداآن من ناحية البدعة �شماًل اإىل مرقد اأحد اأحفاد 
الإمام الكاظم وهو ال�شيد العبا�س بن الكاظم جنوبًا 
وجزء م��ن مقرتبات ال�ش��ارعني ترابي��ة وهي التي 
تقع خارج حدود املدينة الق�شم الغربي ي�شم �شوقًا 
م�ش��قفا مق�شما ح�شب املهن واحلرف فلكل حرفة اأو 
مهنة �ش��ارع خا�س بها ول يوج��د تعدي على هذه 
القاعدة حتى عام 1980. وي�ش��م هذا الق�شم اأربعة 
م�ش��اجد ثلث��ة منه��ا كب��رية وواحد �ش��غري داخل 
ال�ش��وق وتعترب منارة جامع ال�ش��نة اأعلى نقطة يف 
املدينة. ويف الق�شم الغربي تقع دائرة الربيد والربق 
والهاتف ح�ش��ب ا�ش��مها ومكتبة ال�ش��يخ الكربا�شي 
ومتو�ش��طة ال�ش��طرة وعدد من املدار���س البتدائية 
و�ش��وارع ه��ذه الق�ش��م الرئي�ش��ية معب��دة بطريق��ة 
الر�شف بالطابوق ثم الك�شاء بال�شفالت. ويف هذا 
الق�شم اأي�شا نعمت املدينة باأوىل بوادر ال�شناعة اإذ 
كانت هناك طاحونتان كبريتان احلق بهما م�شنع 
للثلج. يع��رب ال�ش��وب الغربي اإىل ال�ش��وب ال�رسقي 
على ثلث ج�ش��ور هي اجل�رس الأ�ش��فر وهو خ�شبي 
خم�ش���س لل�ش��ابلة جميل الهند�ش��ة وج�رس ال�شطرة 
وج���رس حاج خي��ون حيث يقع الأخ��ري بقرب ق�رس 
احل��اج خي��ون ال عبي��د وهو اأح��د �شا�ش��ة اجلنوب 
الذي��ن كان��ت له��م روؤيتهم اخلا�ش��ة ب�ش��اأن الثورة 
على الربيطانيني ع��ام 1920. الق�رس يختلف عن 
عمارة املدين��ة ويتنافر معها وهو بجناحني واحد 
للحك��م والخ��ر للح��رمي وف��وق �رسفته وق��ف ملك 
العراق حيث كان ال�ش��يخ خيون العبيد هو ال�ش��لطة 
الفعلية يف املدينة ت�ش��نده ع�شريته العبودة. يرتبط 
الق�رس باأبواب داخلية مع �شل�شلة بيوت مبنية على 
ج��داره اخللف��ي وتابعة له وامامه يق��ع بيت العبيد 
ول��ه بابني كبريين م��ن احلديد امل�ش��بك الذي يذكر 

باأب��واب ق�ش��ور القطاع يف اأوروب��ا. تنزل املدينة 
اإىل �ش��اطئ النه��ر م��ن خ��لل اأماكن حم��ددة على 
�شكل درجات ت�شمى م�شنايات وهي نظيفة و�شاطئ 
النه��ر مزروع ببع�س ال�ش��جار وخا�ش��ة عند قلب 
املدين��ة اإذ كان هن��اك كورني���س م�ش��جر وم�ش��يج 
و�ش��اطئه نظي��ف. عب��ورا اإىل الق�ش��م ال�رسق��ي تبداأ 
املدين��ة باإعدادي��ة الزراعة من جهة ال�ش��مال حيث 
حقول الزه��ور واملناحل وحقول الدواجن والبقار 
التطبيقية ومن ثم ب�ش��اتني ثم املكتبة العامة وهي 
ب�شالة كبرية للقراءة واأخرى للكتب كان فيها حتى 
عام 1980الف العناوين. �ش��ارع �ش��غري يف�ش��ل 
املكتبة العامة عن احلديقة العامة يف�شلها ال�شارع 
الرئي���س ع��ن النه��ر احلديق��ة عبارة ع��ن جمموعة 
دوائر من ا�ش��جار ال�ش��يجة وخا�ش��ة الآ�س وفيها 
عدد من النخيل وحقول �شغرية من الورود وا�شجار 
متو�ش��طة الرتف��اع لورد الروز بعدة األوان اإ�ش��افة 
اإىل ورود الدفل��ى. ياأت��ي بعد ذلك مرك��ز ال�رسطة اأو 
ال�رساي تتو�ش��طه ا�ش��جار ال�ش��در ويف باب��ه ينزرع 
اإ�ش��افة اإىل �ش��جرتني اخريني من ال�ش��در �رسطيان 
يف حال��ة ا�ش��تعداد ع�ش��كري. كان دخ��ول مرك��ز 
ال�رسطة ل ت�شبقه اأي نوع من الجراءات اأثناء وقت 
ال��دوام اإىل ان��ه ومنذ بداي��ة عقد الثمانين��ات بداأت 
الم��ور تتعقد اإىل ح��د كبري خطوات تاأتي مدر�ش��ة 
ابتدائية كبرية هي اأكرب مدار�س الق�شاء بعد مدر�شة 
النه�ش��ة واىل جانب مدر�شة ال�شطرة البتدائية يقع 
امل�شت�ش��فى وفي��ه جن��اح للرقود وعي��ادة خارجية 
ومركز للإ�ش��عاف الفوري، ثم دار ال�ش��ينما تل�شق 
املحكم��ة واىل جانبهما دائ��رة البلدية، كان هناك 
حمطة للنقل و�ش��ط الق�شم ال�رسقي من املدينة وهي 
مق�ش��مة ح�شب املناطق التي تنطلق اإليها ال�شيارات 
واأماك��ن انتظ��ار ال�ش��يارات م�ش��قفة وال�ش��احة اأو 
الك��راج كبري وم�ش��يج بجدار دائ��ري حوله دكاكني 
�ش��وق البنكلة وامامه حديقة دائرية ت�ش��مى الفلكة 
وخلفه يقع �ش��وق ال�شمك وهو �شوق حديث التق�شيم 
والبن��اء. عرب �ش��ارع واحد يقع ن��ادي العمال وهو 
الوحي��د ال��ذي يق��دم لزبائن��ه اخلم��ر اإ�ش��افة اإىل 
دكان��ني يقعان قبالت��ه مبا���رسة. كان يف املدينة 

ن�ش��ب يقع قبالة ال�ش��وق الكبري للمثال عبد الرزاق 
الكامي وهو اأحد اأبناء املدينة يج�ش��د الن�ش��ب حالة 
الثورة الجتماعية والعلمية وال�شيا�ش��ية وهو على 
�ش��لة باأحداث عام 1958. اما الن�ش��ب الخر فهو 
م�ش��عل احلرية يقع قبالة ق�رس احلاج خيون ويبدو 
اأن اقامته متت ب�ش��ورة مدرو�شة ومق�شودة ليكون 
معادل للإقطاع اإل اأن �ش��خرية القدر جعلت م�شعل 
احلرية الذي يج�ش��د ثورة 1958 بو�شوح مت هدمه 
م��ن قبل اإدارة البلدية بع��د ربيع اجلنوب والقي يف 
الزب��ال ه��و والن�ش��ب الخر ال��ذي �ش��بقت اليه يد 
الأزالة. اأ�ش��هر �شوارع ال�شطرة هي عكد ال�شبة وعكد 
الك��راد وعك��د ال�ش��عر باف وم��ن معامله��ا مكتبة 
حميد اأبو اجلرايد ن�ش��غ املدينة للمعرفة والت�ش��ال 
بحرك��ة الن�رس والقراءة واأي�ش��ا من معاملها م�رسح 
مدين��ة النه�ش��ة حيث باك��ورة احلرك��ة امل�رسحية 
يف املدين��ة. مار�ش��ت املدين��ة الريا�ش��ة من خلل 
الن��ادي الريا�ش��ي وامللع��ب الرئي�ش��ي ال��ذي كان 
يتح��ول اإىل م���رسح مفت��وح يف الي��وم العا�رس من 
املح��رم اإذ كان��ت مت�رسح هن��اك ذكرى عا�ش��وراء. 
كان��ت املدينة واملقهى �ش��نوان وكان��ت املقاهي 
تنت���رس بك��رة وميزته��ا عن غريه��ا ه��ي الطبقية 
فهن��اك مقه��ى لل�ش��يوعيني واخر للبعثي��ني وواحد 
للمتدينني ومقهى لل�ش��واقني واخ��ر للعربنجية اما 
املقه��ى ال��ذي يجم��ع الطي��ف الثقايف فه��و مقهى 
احل��اج عبيد. عرفت ال�ش��طرة باإنت��اج العنرب وفيها 
�ش��ناعة حملية ب�شيطة مثل �شناعة العقال اإ�شافة 
اإىل �ش��ناعة اخلف��اف فا�ش��تهر اخل��ف ال�ش��طراوي. 
كان للمدين��ة مغنوها ومثقفيها و�ش��قاواتها وهي 
متي��ل خلف��ة ال��روح واهلها بعي��دون عن التع�ش��ب 
وميال��ون للق��راءة ومتابع��ة حرك��ة ال�شيا�ش��ة يف 
البلد اوا�ش��ط ال�شبعينات كان من الطبيعي ان ت�شمع 
عن اقامة معر�ش��ا ل اأحد الر�ش��امني اأو اعلنا عن 
م�رسحي��ة. كان اأكرب موا�ش��م املدينة بعد حمرم هو 
املهرجان الريا�ش��ي ال��ذي تتبارى في��ه املدار�س. 
عوقبت ال�ش��طرة بق�ش��وة ا�ش��وة مبدن اجلنوب وهي 
حتمل��ت عقوبة مرك��زة لأنها كان��ت منطلق كل من 
ال�ش��هيد القائد حت�ش��ني جميد عبد مكتوب وال�شهيد 

عبد احل�شني جليد عا�شور واملجاهد �شلمان �رسيف 
دفار نحو بغداد لي�ش��اركهم املجاهد موؤيد را�ش��ي 
ال���رساي بعملية اغتي��ال عدي ابن الطاغية �ش��دام 
ح�ش��ني. يف ح��وار بني عائ��د اإىل ال�ش��طرة وعائلته 
قالوا له خرجت من هنا ا�ش��ود ال�شعر وعدت ورا�شك 
اأبي���س فق��ال له��م وانا خرج��ت وقد ترك��ت خلفي 
�ش��وارع معب��دة فاأين التعبي��د. ال�ش��طرة الآن كومة 
م��ن الب���رس واحلجر، الل��ون فيها مفقود، ل �ش��جرة، 
ل وردة، ل تبلي��ط، ل كورني���س، ل م�ش��عل احلري��ة، 
لن�ش��ب الفدائي��ني، ل مكتب��ة ل حام���س حلو ول 
�رسبت. فقط ذكرى زامل �ش��عيد فتاح وداخل ح�ش��ن 
وح�ش��ريي اأبو عزي��ز وامل باحلرية ووع��د بالبناء 
ومثقفون و�شعراء يحلمون بعودة ال�شطرة واجلنوب 

والوطن اإىل احلياة ونغني جمددا.
الت�شل�شل الداري

 ويب��داأ الت�شل�ش��ل الإداري يف الع��راق ب�)املحافظة( 
بكونه��ا اأك��رب وح��ده اإداري��ة ث��م يليها )الق�ش��اء( 
وبع��ده )الناحية( والتي تق�ش��م بدورها اإىل مناطق 
وق��رى )وهي اأ�ش��غر الوح��دات الإدارية(. ال�ش��طرة 
ه��ي )ق�ش��اء( يف الت�شل�ش��ل الإداري العراقي. وهي 
احدى اأربع اق�ش��ية توجد يف حمافظة ذي قار ،اما 
الوحدات الإدارية التابعة لها فهي: ناحية الغّراف، 
ناحي��ة الدواي��ة، ناحي��ة الن���رس وع���رسات الق��رى 
ال�ش��غرية والكب��رية والتي متثل مبجموعها ق�ش��اء 

ال�شطرة الكبري.
ال�شكان

 ان اأغلب �شكان ال�شطرة �شابقا هم النا�س املثقفون 
والذي��ن  احل�رسي��ة  والقي��م  ال�ش��هادات  ا�ش��حاب 
ي�ش��مون حمليا ب�)اأهل الولية(، لك��ن بعد الهجرات 
الكب��رية ل�ش��كان الري��ف وال�ش��حاري )الب��دو( من 
البادي��ة اإىل املدن فقدت املدينة هويتها ال�ش��لية. 
بالن�ش��بة لعدد �ش��كان املدينة، ل توجد اح�ش��ائية 
دقيقة للعدد الجمايل، لكن ح�ش��ب التعداد ال�شكاين 
ل�ش��كان الع��راق ع��ام 1997م بل��غ الع��دد ب�ش��كل 
تقريب��ي 650،750 ن�ش��مة )مت�ش��منا عدد �ش��كان 

املدينة نف�شها والقرى والنواحي التابع لها(.

امل�شاحة والتخطيط
 ال�ش��طرة هي ثاين اأكرب ق�ش��اء يف الع��راق ويتمثل 
ه��ذا الأم��ر يف امل�ش��احة ال�شا�ش��عة الت��ي ت�ش��غلها 
والكثافة ال�شكانية الكبرية الناجتة من العدد الكبري 
من الع�ش��ائر التي تقطنها والقرى والنواحي التابع 
لها. اإ�ش��افة اإىل املدينة نف�شها. فمن ال�شمال، متتد 
حدود ال�ش��طرة اجلغرافية لتلتقي بق�ش��اء الرفاعي 
الذي ميثل نهاية احلدود الإدارية ملحافظة ذي قار 
من ناحية ال�ش��مال ويف�ش��لها عن حمافظة وا�ش��ط. 
وم��ن اجلنوب متتد ارا�ش��ي ع�ش��ائر ال�ش��طرة حتى 
ت�شل مدينة النا�رسية التي هي مركز حمافظة ذي 
قار.ومن الغرب تنتهي حدودها مع مدينة البطحاء 
التي متثل نهاية احلدود الإدارية ملحافظة ذي قار 
م��ن ناحية الغرب وتف�ش��لها ع��ن حمافظة املثنى. 
ام��ا من ناحية ال�رسق، فتمتد ارا�ش��ي ع�ش��ائر بني 
�ش��عيد التابع��ة لل�ش��طرة حت��ى ت�ش��ل ه��ور احلّمار 
وخدود حمافظة مي�شان الذي يقع على احلدود بني 
الع��راق واإيران. اأما م�ش��احة مركز املدينة نف�ش��ها، 
فهي تقع ب�ش��كل طويل على �ش��فتي النهر مل�ش��افه 
25 اإىل 35 كيل��و م��رت تقريبا. ب�ش��طريها ال�رسقي 
والغربي والذي تف�ش��ل بينهما 4 ج�ش��ور لل�شيارات 
و5 ج�شور للم�شاة. من اجلدير بالذكر ان ال�شطرة قد 
خط��ط لها منذ زمن بعيد ان تك��ون حمافظة قائمة 
بذاته��ا م��ع النواح��ي والق��رى التابعة له��ا لتكون 
املحافظة التا�ش��عة ع�رس �شمن ت�شل�شل املحافظات 
العراقية ب�ا�ش��م حمافظة )اور(، ولكن هذا امل�رسوع 

مل يكتب له النجاح.
املوروث ال�شعبي

املتوارث��ة ملدين��ة  ال�ش��عبية  والتقالي��د  الع��ادات   
ال�ش��طرة من ريفه��ا اإىل ح�رسها ه��ي واحدة وهي 
نف���س العادات العربية املعروفة من كرم ال�ش��يافة 
وال�ش��هامة والغرية وح�ش��ن املعاملة.اما بالن�ش��بة 
واح��كام  اموره��م  يف  الف��راد  ه��وؤلء  ملرجعي��ة 
حياته��م من زواج ومعام��لت عامة اإىل اخللفات 
الق�ش��ائية والع�ش��ائرية، فريجع��ون به��ا بالدرجة 
�ش��يوخ  اإىل  ث��م  الدول��ة وم��ن  اإىل حكوم��ة  الأوىل 
الع�ش��ائر التي ينتمون اإليها وال�ش��اده العلويني يف 

مناطق �شكناهم.
مكانة ال�شطرة التاريخية

يبداأ تاريخ ال�شطرة القدمي مع قدوم قبائل الأكديني 
)والأكديون هم من القبائل التي نزحت من �ش��مال 
الع��راق لت�ش��توطن يف منطقة الفرات الأو�ش��ط( اإىل 
تل��ك املنطق��ة. ومنهم اكت�ش��بت ال�ش��طرة ت�ش��ميتها 
القدمية )اأكد(. حيث دخلت �شمن دولتهم واأ�شبحت 
اح��دى مراك��ز ح�ش��ارتهم وتراثه��م، حت��ى جميء 
الآ�ش��وريني )وهم اأي�ش��ا من قبائل ال�ش��مال( الذين 
�ش��ّموها اإىل باق��ي دويلته��م الت��ي ا�ش�ش��وا به��ا 
امرباطوريتهم املعروفة بالمرباطورية الآ�ش��ورية 
اأول امرباطوري��ة بالتاريخ والت��ي امتدت حدودها 
م��ن تركي��ا وب��لد ال�ش��ام م��ن ال�ش��مال وال�ش��مال 
الغربي. وبلد فار���س واخلليج العربي من اجلنوب 
واجلنوب ال�رسقي. حيث ما زالت بع�س اآثار هاتني 
الدولتني قائمة حلد الآن ويرتادها الزوار وال�شواح 

من كافة مناطق العامل.
مكانة ال�شطرة الجتماعية

 جمتمع ال�ش��طرة من املجتمع��ات اجلنوبية الفّعالة 
ج��دا وال��ذي تربط��ه بباق��ي املجتمع��ات العراقية 
رواب��ط عدي��دة ووثيق��ة يف نف�س الوق��ت. ولعل اأهم 
هذه الروابط هو كرة العلقات الزوجية بني اأهايل 
ال�ش��طرة وباق��ي امل��دن العراقي��ة، ول غل��و ان قلنا 
ان��ه ل توج��د مدينة من امل��دن العراقي��ة املعروفة 
ال وله��ا اق��ارب يف ال�ش��طرة. اأ�ش��افة اإىل تو�ش��ع 
ثقاف��ة ال�ش��طريني والأماك��ن واملنا�ش��ب الب��ارزة 
الت��ي ي�ش��غلونها يف املجتم��ع العراق��ي باختلف 
مدنه وخا�ش��ة العا�شمة بغداد.فتجد منهم الطبيب 
ال��ذي ي�ش��غل من�ش��با خ��ارج مدينته ال�ش��طرة وما 
زال��ت عائلت��ه فيه��ا. ونف�س ال�ش��يء م��ع املهند�س 
والع�ش��كري والطالب...الخ. ناهيك على ان ال�ش��طرة 
مدين��ة كب��رية وبها العدي��د من الع�ش��ائر املعروفة 
و�ش��يوخ تل��ك الع�ش��ائر الذين يرج��ع اإليه��م العديد 
م��ن اأبن��اء ع�ش��ائرهم من كاف��ة امل��دن العراقية. و 
تعرف ال�شطرة اأي�شا مبدينة ال�شعراء حيت ولد فيها 

ال�شاعر اإبراهيم اأطيم�س يف عام 1875 .

اعداد_فاطمة عدنان 

مكانتها السياسية واالقتصادية
 تعت��رب ال�ش��طرة بحك��م موقعه��ا بني و�ش��ط وجنوب الع��راق، من 
املراكز ال�شيا�ش��ية والع�ش��كرية املهمة ج��دا.وكان اأول من اولها 
ه��ذا الهتم��ام ه��ي الدول��ة العثماني��ة مع بداي��ة �ش��مها العراق 
)قائمقامي��ة(  ال�ش��طرة  جعل��ت  ان  ف��كان  امرباطوريته��ا.  اإىل 
والقائمقامي��ة ه��ي وح��دة اإداري��ة معتم��دة يف النظ��ام الإداري 
العثماين. و�ش��اعد على ذلك تو�شع نفوذ �ش��يوخ ع�شائرها )ع�شائر 
املنتف��ك( و�ش��يطرتهم عل��ى مناطق وا�ش��عة م��ن الفرات الأو�ش��ط 
العراق��ي وتغلغله��م يف احلكم العثم��اين حيث اتاح ذلك لل�ش��طرة 
وع�ش��ائرها ان متار���س ال��دور الكبري يف احلكم العثم��اين. وازداد 
دوره��ا ال�شيا�ش��ي ن�ش��اطا م��ع و�ش��ول ال�ش��تعمار الربيط��اين 
اإىل جن��وب الع��راق وحماولت��ه اخ�ش��اع املنطق��ة اجلنوبي��ة اإىل 
�ش��يطرته وما كان من ت�ش��دي ع�ش��ائر اجلنوب والو�ش��ط العراقي 
له وخ�شو�ش��ا ع�ش��ائر املنتفك يف الثورة العراقية الكربى )ثوره 
الع�رسين(. حيث اأ�ش��بحت ال�ش��طرة مركز لنط��لق الثوار وقيادة 
عملي��ات املقاوم��ة وجت�ش��د ذل��ك عملي��ا يف معرك��ة )البطنج��ه( 
ال�ش��هرية بني اجلي�س الربيط��اين والثوار العراقي��ني والتي انتهت 
اإىل هزمية القوات الربيطانية وقبول ال�ش��تعمار بهدنة وبالتايل 

املوافقة على منح ال�شطرة حكم حملي.
 واخريا تقع ال�شطرة مبنت�شف امل�شافة تقريبا بني اخلليج العربي 
والعا�ش��مة بغ��داد عل��ى الطري��ق الذي يرب��ط بينهم��ا، لذلك كان 
له��ا ال��دور الكبري يف حركة النق��ل الربي ونقل الب�ش��ائع ما بني 
بغداد واملوانئ العراقية. واأي�ش��ا كرة �شكان ال�شطرة وم�شاحتها 
الكب��رية واملناطق التابع��ة لها، جعلها �ش��وق جتارية كبرية جدا 
ومركز فّعال لت�رسيف الب�ش��ائع وي�ش��هد على ذلك حجم التبادل 
التج��اري بينه��ا وب��ني بغ��داد. ال�ش��يء الآخ��ر الذي ي��ربز مكانة 
ال�ش��طرة القت�ش��ادية هو ال�شناعات ال�ش��عبية يف مدينة ال�شطرة 
نف�ش��ها والتي ت�ش��درها اإىل معظم حمافظات الع��راق واملعروفة 
با�ش��م )ال�شطراوية( ن�شبة اإليها. ومنها ال�شجاد والعقال والحذية 

اخلفيفة واملنتجات النباتية.


