
 
يرقد تواأمان مل ي�ضميا بعد يف حم�ضن بغرفة متداعية يف 
اللذان  والتواأمان  باملو�ضل.  الرئي�ضي  الوالدة  م�ضت�ضفى 
حديثي  اأطفال  �ضبعة  بني  اأ�ضبوعني  العمر  من  يكمال  مل 

الوالدة متكد�ضني يف ق�ضم موؤقت لالأطفال املبت�رسين.
القوات  اإعالن  من  فقط  اأ�ضابيع  ثالثة  بعد  التواأمان  ولد 
العراقية ا�ضتعادة اآخر جزء من املدينة من تنظيم داع�ش 
املت�ضدد.  احلكم  حتت  �ضين�ضاآن  كانا  كيف  يعرفان  وال 
لكنهما حمظوظان باأكرث من طريقة، فلو كانا ولدا قبل 
�ضئيلة  احلياة  قيد  على  بقائهما  فر�ش  لكانت  اأ�ضهر 
الوالدة  حديثي  االأطفال  اأق�ضام  املت�ضددون  اأحرق  اإذ 
�رسق  يف  اخلن�ضاء  م�ضت�ضفى  يعد  مل  ورمبا  بامل�ضت�ضفى. 
يزال  ال  لكنه  عليها  كان  التي  احلالة  بنف�ش  املو�ضل 
املدينة.  يف  احلكومة  تديره  الذي  الرئي�ضي  امل�ضت�ضفى 
على  طفل   1400 والدة  وحده  املا�ضي  ال�ضهر  و�ضهد 

الرغم من النق�ش احلاد يف االأدوية واالأجهزة.
وعندما �ضيطر تنظيم داع�ش على املو�ضل يف 2014 ظل 
لل�ضكان �ضوى  امل�ضت�ضفى مفتوحا لكن مل يكن م�ضموحا 
با�ضتخدام جزء منه فقط. وقال مدير امل�ضت�ضفى الدكتور 
وزوجاتهم  املقاتلني  هوؤالء  كل  اإلينا  ياأتي  "كان  عزيز 
ليلدن هنا" م�ضيفا اأنه ال يح�رسه عدد اأطفال املت�ضددين 
املو�ضل  "�ضكان  وتابع  امل�ضت�ضفى.  يف  ولدوا  الذين 

املحليون كانوا ياأتون دائما يف املرتبة الثانية".
وبينما بداأت القوات العراقية حملتها لتحرير املدينة من 
على  املت�ضددون  ا�ضتوىل  املا�ضي  العام  داع�ش  �ضيطرة 
م�ضت�ضفى اخلن�ضاء وطردوا املر�ضى واأطلقوا النار اأحيانا 

على العاملني حلملهم على املغادرة.
وقال عزيز "اأبقيناه مفتوحا قدر ا�ضتطاعتنا".

اإىل خمزن للم�ضتلزمات الطبية  وحول داع�ش امل�ضت�ضفى 
اأن  وبعد  ال�ضعال.  واأدوية  اجللوكوز  حماقن  وخا�ضة 
احلرائق وفجروا مواد  اأ�ضعلوا  و�ضيكة  اأ�ضبحت هزميتهم 

نا�ضفة يف اأنحاء امل�ضت�ضفى.
لغرف  املتفحمة  االأطالل  و�ضط  ي�ضري  وهو  عزيز  وقال 
"عرفوا متاما ماذا يتعني عليهم ن�ضفه وكيف  العمليات 

يلحقون اأكرب قدر من ال�رسر".
* نق�ش يف كل �ضيء

اأعاد م�ضت�ضفى اخلن�ضاء فتح اأبوابه بعد اأ�ضابيع قليلة من 
كانون  يناير  يف  املت�ضددين  من  املو�ضل  �رسق  اإخالء 

الثاين. لكن احتياجاته ال تزال �ضديدة.
�ضيء.. "لدينا نق�ش يف كل  يون�ش  الطبيب جمال  وقال 
اأن  يون�ش  واأ�ضاف  واالأدوية".  واالأجهزة  االأ�رسة 
امل�ضت�ضفى ال ميكنه يف الوقت احلايل �ضوى التعامل مع 
التوجه  املر�ضى  على  ويتعني  والوفاة.  الوالدة  حاالت 
على  ي�ضتحيل  كلفة  وهي  اأميال،  بعد  على  من�ضاآت  اإىل 
احلرارة  �ضديدة  مزدحمة  غرفة  ويف  حتملها.  معظمهم 

اأم حممد مع حفيدها الذي مل يتجاوز من العمر  جل�ضت 
وقالت  ب�ضعوبة.  اإال  احلركة  ي�ضتطيع  وال  اأ�ضهر  ب�ضعة 
على  العثور  ملحاولة  يوما   15 منذ  هناك  تنتظر  اإنها 
25 دوالرا كلفة حتليل الدم. وتعي�ش يف خميم منذ �ضوت 
�رسبة جوية منزلها يف غرب املو�ضل باالأر�ش فقتلت 
ابنتها وخم�ضة من اأحفادها. وقالت "ال اأ�ضتطيع اإعادته 

للمخيم بدون عالج اأو ت�ضخي�ش..لكن لي�ش لدي مال". ومل 
يح�ضل م�ضت�ضفى اخلن�ضاء على اأموال من وزارة ال�ضحة 
الإعادة بنائه. ويعتمد بدال من ذلك على املنظمات غري 
مل  الذين  والعاملني  ال�ضكان  من  والتربعات  احلكومية 
يتقا�ش معظمهم رواتب منذ اأكرث من عامني حيث اأوقفت 

بغداد الرواتب لقطع م�ضادر التمويل عن داع�ش.

تنظيم  �ضيطرة  حتت  املدينة  كانت  "عندما  عزيز  وقال 
عاقبونا  واإال  يوم  كل  للعمل  م�ضطرين  كنا  داع�ش 

و�ضادروا منازلنا و�رسبونا وهددوا اأ�رسنا".
بال  نزال  ال  اأننا  من  الرغم  وعلى  االآن  "لكن  واأ�ضاف 
يوم  كل  ناأتي  اأن  �ضعداء  فاإننا  اجلدران  وتهدم  رواتب 

مل�ضاعدة جمتمعنا".

 
يف �ضل�ضلة تراثيات بغدادية كانت لنا كلمات عن تاأ�ضي�ش 
تقي  بغداد  وايل  زمن   ١٨٨٣ �ضنة  بغداد  جتارة  غرفة 
الدين پا�ضا حيث كانت ادارة بغداد من عطا اهلل افندي 
معاون الوايل وكان دفرت دار بغداد ر�ضدي افندي وكان 
الزام  مت  حيث  افندي  اهلل  عطاء  بغداد  �ضنجق  مت�رسف 
جميع التجار والداللني باحل�ضول على اجازة من غرفة 
التجارة  واعمال  الداللة  اعمال  ملمار�ضة  بغداد  جتارة 
وحتى �ضنة ١٩٢٦ حيث �ضدر اول قانون وطني لغرفة 
تعديله  مت  والذي   ١٩٢٦ ل�ضنة   )٤٥( رقم  بغداد  جتارة 
ل�ضنة ١٩٣٥ حيث مت دعوة جلان  بالقانون رقم )٤١( 
ادارية جديدة تتوىل  غرفة جتارة بغداد النتخاب جلنة 
هذا  حددها  التي  اجلديدة  لل�رسوط  طبقا  الغرفة  �ضوؤون 
التجارة مدة ال تقل عن خم�ش  القانون ومنها ممار�ضة 
احدى  يف  ع�ضو  من�ضب  ا�ضغل  قد  يكون  وان  �ضنوات 
ال  وان  �ضنوات  ثالث  عن  تقل  ال  مدة  التجارية  الغرف 
يكون قد ترك التجارة والعمل بها مدة ثالث �ضنوات وقد 
خف�ش هذا القانون مدة ع�ضوية جلان الغرف التجارية 
من اربع �ضنوات اىل �ضنتني على ان يتم ا�ضتبدال ن�ضف 
االع�ضاء كل �ضنة مع جواز اعادة االع�ضاء ال�ضابقني وقد 

بلغ اع�ضاء جلنة ادارة الغرفة يف انتخابات ١٩٣٤ كما 
يذكر ذلك الدليل الر�ضمي للمملكة العراقية ل�ضنة ١٩٣٦ 
�ضبعة ع�رس ع�ضوا برئا�ضة قا�ضم اخل�ضريي و�ضكرتارية 
رئي�ضا  التمن  ابو  جعفر  وانتخب  العاين  ح�ضقيل  الياهو 
ثانيا لكنه ا�ضتقال فورا فتم انتخاب ابراهيم حييم بعده 
فا�ضبح عدد االع�ضاء �ضتة ع�رس ع�ضوا ويف �ضنة ١٩٣٥ 
وبعد اجراء االنتخابات مت انتخاب جعفر ابو التمن رئي�ضا 
رئي�ضا  حييم  وابراهيم  بغداد  جتارة  غرفة  ادارة  للجنة 
كاأع�ضاء  وفاز  �ضكرتريا  اخل�ضريي  كامل  وحممد  ثانيا 
او�ضنت  وامل�ضرت  ال�ضابندر  ابراهيم   : اللجنة  هذه  يف 
وخ�ضوري  �ضمطوب  وح�ضقيل  بيرتز  وامل�ضرت  اي�ضتوود 
و�ضاوؤول  م�رسي  ورحمني  الوي  مئري  وخ�ضوري  �ضكر 
من�ضي �ضع�ضوع و�ضالح الي�ضاع �ضا�ضون و�ضيون �ضلومو 
عبودي وعزرا الياهو العاين وحممد احلاج خالد وحممد 
وازداد عدد  �ضاما  ويامني  فتاح  ونوري  اآل حويز  طيب 
اع�ضاء غرفة جتارة بغداد ل�ضنوف التجار اخلم�ضة من 
الر�ضمي  الدليل  ذكر  كما   ١٩٣٥ �ضنة  اىل   ١٩٢٨ �ضنة 
حيث كانت الزيادة ٢٩٨ و٣٠٥ و ٣٠٧ و٣٠٦ و ٣٥٩ 
�ضنة١٩٣٥  اىل   ١٩٢٨ من  ال�ضنوات  ت�ضل�ضل  وح�ضب 
كثريا  اعماال  ال�ضنوات  تلك  خالل  الغرفة  اجنزت  ولقد 
الغرفة  �ضوؤون  يف  للنظر  كثرية  اجتماعات  عقد  منها 

بالتجارة  يتعلق  ما  كل  يف  االجابة  وتولت  واالع�ضاء 
يف بغداد وخا�ضة للهيئات التجارية اخلارجية كاأ�ضماء 
تعديل  وتولت  والب�ضائع  والتجارة  وال�ضهادات  التجار 
العمل  متطلبات  يوافق  ب�ضكل  للغرفة  الداخلي  النظام 
بغداد  جتارة  غرفة  قانون  تعديل  وفق  وعلى  التجاري 
ال�ضهادات  عن  ا�ضتيفائها  يتم  التي  الر�ضوم  تعديل  ومت 
للتاأييدات  او  للتجار  تعود  التي  بالب�ضائع  اخلا�ضة 
تاأييد  على  املفرو�ش  الر�ضم  الغاء  مع  الر�ضمية  للدوائر 
وردت  وقد  اخلارج  اىل  لل�ضفر  اجلوازات  لدائرة  التاجر 
ا�ضماء التجار يف الدليل الر�ضمي والداللون فمثال التاجر 
�رسكات  منتجات  لتجارة  الوي  مري  وعزرا  خ�ضوري 
وابراهيم  لل�ضيارات  وبيوگ  و�ضوفرليت  �ضي  ام  جي 
و�ضفيق عد�ش والذي كان وكيال عن ٤٠ �رسكة جتارية 
احمد  يو�ضف  واحلاج  لل�ضيارات  فورد  ك�رسكة  اجنبية 
حاج  وجبوري  عي�ش  ودانيال  �ضلمان  ورحمني  وزلوف 
التي  الب�ضائع  اكرث  وكانت  االحذية  لتجارة  حبيب 
والقطن  وال�ضوف  واحلبوب  التمور  هي  ت�ضديرها  يتم 
واحليوانات احليه واجللود ويتم ا�ضترياد اغلب الب�ضائع 
والنم�ضا  واملانيا  والهند  بريطانيت  من  ت�ضتورد  حيث 
الدول  هي  وامريكا  وال�ضويد  ورو�ضيا  وفرن�ضا  وبلجيكا 

التي يتم منها ا�ضترياد الب�ضائع يف الغالب .

اأكمل   1967 بغداد  مواليد  عراقي  و�ضاعر  روائي 
االإنكليزية  اللغة  ق�ضم  بغداد،  جامعة  يف  البكالوريو�ش 
1991 ثم  الواليات املتحدة عام  اإىل  1990 هاجر  عام 
من  العربية  الدرا�ضات  يف  املاج�ضتري  �ضهادة  على  ح�ضل 
جامعة جورجتاون عام 1995 ح�ضل على الدكتوراه من 
جامعة ّهارفارد بامتياز عام 2006 عمل اأ�ضتاذا م�ضاعدا 
يف كلية دارمتوث 2005-2003 عمل اأ�ضتاذاً م�ضاعدا يف 
جامعة نيويورك عام 2005 ح�ضل على الكثري من املنح 
منها منحة ميلون للبحث االأكادميي عام 2003 ومنحة 
عام  برلني  يف  االأو�ضط  ال�رسق  يف  اأوروبا  برنامج  من 
2009 ح�ضل على �ضهادة اللي�ضان�ش يف االأدب االإنكليزي 
1991 ح�ضل على �ضهادة املاجي�ضتري  من جامعة بغداد 
 1996 جورجتاون  جامعة  من  العربية  الدرا�ضات  يف 

ح�ضل على الدكتوراه من جامعة هارفارد  2006
�ضدر له ديوان �ضعر بعنوان مو�ضور مبلل باحلروب عن دار 
دار  عن  اإعجام  بعنوان  رواية  و   2004 القاهرة  مرييت، 
" حول  اأخرج فيلمًا ت�ضجيليًا بعنوان   2004 االآداب عام 
العراق " عام 2004 وله رواية وحدها �ضجرة الرمان عن 
املوؤ�ض�ضة العربية للدرا�ضات والن�رس، بريوت، عام 2010 و 
رواية يا مرمي عن جمزرة كني�ضة النجاة اللتني  ر�ضحتا اىل 
جائزة  البوكر العربية وو�ضلتا اىل القائمة الق�ضرية وله 
ديوان �ضعر بعنوان ليل واحد يف كل املدن عن دار اجلمل، 

2010. و�ضدر له موؤخراً رواية فهر�ش  عن دار اجلمل .
وربيكا جون�ضون  الكاتب  قبل  من  اإعجام  روايته  ترجمت 
عام  فران�ضي�ضكو  �ضان  يف  اليت�ش  �ضيتي  دار  ون�رستها 

.2007
ترجمت جمموعة من اأ�ضعاره اإىل االإنكليزية ون�رستها دار 

هاربر ماوننت بر�ش عام 2007.
واالأملانية  بالرنويجية  "اإعجام" ون�رست  روايته  ترجمت 

والربتغالية واالإيطالية.
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بغداد ـ طارق حرب

حني تكون الذكريات جنينة، يلجاأ اليها من �ضاق حا�ضرهم 
البعيد  ما�ضيهم  اىل حيث  تاأخذهم خياالتهم  اإ�ضعادهم،  عن 
لن  حا�ضرهم  اأن  حظهم  ول�ضوء  �ضواء،  حد  على  والقريب 
يفارقهم حتى يف حلظات ال�ضعادة املخملية التي تاأتيهم بها 
كانت  واإن  و�ضعادتهم  متتعهم  ينغ�ص  ما  وهذا  ذكرياتهم، 

وهمية ووقتية.
متيز  اأنه  فيه  ذكرياتنا  تاأخذنا   ،2003 عام  اىل  عودتنا  يف 
بطعم خليط بني احلالوة واملرارة، اإذ َعّد املواطن العراقي 
كذلك-  فعال  -وهو  نقاهة  فرتة  يف  العام  هذا  بعد  نف�ضه 
بحقه  مار�ضت  حكومة  نري  حتت  عا�ضها  عقود  اأربعة  فبعد 
ال�ضجون  يف  والتغييب  واال�ضطهاد  القمع  �ضنوف  كل 
القحط  و�ضني  احلروب  عن  ناهيك  الق�ضري،  والتهجري 
ال�ضنني  من  االآتي  ان  العراقي  بح�ضبان  كان  واحل�ضار، 
�ضين�ضيه ماعاناه، وظن ان �ضعلة البعث التي اأحرقته نارها 
و�ضي�ضتنري  واالنفتاح  احلرية  ب�ضعلة  ا�ضتبدلت  قد  حقبة، 
بنورها، وينعم بخريات عراقه، ويتنف�ص ال�ضعداء يف ظل 
املعمد  اإ�ضبعه  من  باإ�ضارة  احلكم  �ضدة  �ضعدوا  م�ضوؤولني 

باللون البنف�ضجي.
�ضنوف  وا�ضتبدلت  اأمدها،  طال  تلك  النقاهة  فرتة  اأن  اإال   
القمع والقتل القدمية باأ�ضناف جديدة ودخيلة عليه مقنعة 
واإقليمية  جهوية  اأفياء  حتت  تتفياأ  م�ضتحدثة،  ب�ضتارات 
و�ضيا�ضية وطائفية، اأ�ضد ق�ضوة واأكرث ب�ضاعة من �ضابقتها، 
تتلگاه  الطاوة  من  )يخل�ص  ال�ضعبي:  مثلنا  عليه  فانطبق 
اأمام  االأمل  اأفق  انح�ضر  االحباطات  هذه  وبتكرار  النار(. 
عموم املواطنني، وتبدل ال�ضعور عند الكثري منهم جتاه �ضنة 
2003 اىل كابو�ص جتربة مريرة، متنوا انهم مل يعي�ضوها، 
اىل  ورعاته  البلد  �ضا�ضة  اأغلب  التفات  ب�ضبب  اإال  وماذاك 
م�ضلحة  مهم�ضني  واحلزبية،  والفئوية  الذاتية  م�ضاحلهم 
البلد وم�ضلحة املواطن، والاأظن اأحدا منا قد ن�ضي العبارة 
التي تندر بها العراقيون بعد �ضقوط نظام �ضدام، وخذالنهم 
ما  ورغم  االنتقالية،  احلكومة  على  تعاقبوا  الذين  قبل  من 
تلك  فاإن  اأعقبهما،  وما   2006 و   2005 االأعوام  يف  حدث 
االآ�ضرة مل تتبدل كما اأراد لها مغر�ضون ومنتفعون، والذين 
وافتعالهم  تدخلهم  واأ�ضاليب  وا�ضكالهم  اأ�ضنافهم  تعددت 
�ضبل التاأثري ال�ضيئ على االأجواء العامة يف البلد، اإذ اأثبتت 
تثنهم  ومل  ظهري،  لبع�ص  بع�ضهم  العراقيني  اأن  االأحداث 
جمتمعهم  يف  قدما  ال�ضري  عن  كرثتها-  -رغم  املوؤامرات 
حاولوا  �ضراذم  من  ماعانوه  مرارة  مع  التعاي�ص،  بطريق 
قلب املوازين اىل حيث تتطلب م�ضاحلهم ال�ضيقة. وح�ضبنا 
فيمن  وعربا،  درو�ضا  واحلا�ضر  املا�ضي  العراق  بتاريخ 
تراأ�ضوا مراكز قيادية يف حكم العراق، وكيف خلد ال�ضعب 
بع�ضهم بجميل ما�ضنعوه من اأجله، فيما نبذ اآخرين ل�ضوء 

اأفعالهم و�ضاءوا �ضبيال.

مبدعون
من العراق

قصة تأسيس غرفة تجارة بغداد عام ١٨٨٣ 

سنان أنطون 

شيء من ذاكرتنا

بقلم : علي علي

أقالم حرة

من  املواطنني  من  عدد  ..�ضكى  الداخلية  وزير  ال�ضيد   
الوا�ضطات التي حتدث يف دائرة االأحوال ال�ضخ�ضية قائلني 
اأن معاملة اإ�ضدار البطاقة الوطنية املوحدة تتطلب ثالث 
ال�ضاعات  تتخلل هذه  املوعد  اإنتظار حتى يجيئ  �ضاعات 
دخول اأ�ضحاب الوا�ضطات من دون اإنتظار برهة واملواطن 
اأجل  من  كاماًل  نهاراً  ي�رسف  قوة  وال  له  حول  ال  الذي 
العا�رسة  ال�ضاعة  الثامنة حتى  ال�ضاعة  انهاء معاملته.من 
ا�ضحاب  معاملة  عدى  معاملة  اي  ُتكمل  مل  والن�ضف 
املدير  اىل  الت�رسف  هذا  من  ت�ضتكي  وحني  الوا�ضطات 

امل�ضوؤول ال يعريك اأهتمامًا ويعاملك بفوقية .
"من  العامية  باللهجة  قال  كرمي  رعد  الب�ضيط  املواطن 
ويكللك  املفو�ش  يطردك  راح  املدير  مي  ت�ضتكي  تروح 
روح على موظفني اال�ضتعالمات اللي همه مفو�ضني عدد 
وتاركني  فقط  الوا�ضطات  معامالت  يعقبون  وملتهني   2
او  املالزم  ال�ضيد  تنتظر  والنا�ش  حارة  بقاعة  املراجعني 
يحول اجلميع على �ضباك واحد واملوظف االآخر ال يقبل ان 
يفتح �ضباكه النه يريد يطلع باجازة ،يعني دائرة ومدير 

وموظفني مابيهه بديل ؟؟"
العراقي  املواطن  اإعتاد  فقد  احلديث  هذا  غريب  لي�ش 
التي  املدنية  االمور  اب�ضط  ا�ضتح�ضال  يف  املتاعب  على 
يحتاجها يف حياته وهي تبديل او ا�ضدار هوية االحوال 
مبعاناة  تعلم  �ضوف  الدائرة  هذه  تراجع  فعندما  املدنية 
فاأن  الدائرة  لهذه  اخلارجي  الباب  دخولك  منذ  املواطن 
العقبات كثرية ومتعددة من حيث املكان وقلة املوظفني 
واالزدحام الذي يعيق التنقل يف الدائرة ناهيك عن ق�ضية 
او  اقاربه  الآحد  ويتو�ضط  الدائرة  موظفي  احد  ياأتي  ان 
معارفه الآكمال معامله وا�ضدار هوية االحوال املدنية له 
وهذه احلالة تبداأ منذ بداية الدوام وحتى نهايته . نتمنى 
من وزارة الداخلية نهاية رحلة املعاناة يف دوائر االحوال 

ال�ضخ�ضية فهذه ا�ضواأ احلاالت التي تثقل كاهل املواطن.

رسالة إلى قاسم األعرجي 

المواطن و المسؤول

9 جدار الجورنال Sun. 20 Aug. 2017 issue no 408
األحد 20 آب 2017 العدد 408


