
القا�ضيني  كلمات عن  لنا  كانت  بغداد  تراث  �ضل�ضلة  يف 
الرحيم  عبد  حممد  ابو  الدين  و�رشف  القا�ضم  بن  علي 
االيلخانية  الدولة  زمن  بغداد  يف  الق�ضاء  توىل  اللذان 
وتويل  الدولة  هذه  �ضقوط  بعد  الق�ضاء  على  وا�ضتمرا 
اذ ا�ضتمرا على الق�ضاء يف  الدولة اجلالئرية حكم بغداد 
بغداد زمن ال�ضلطان ال�ضيخ ح�ضن اجلالئري وحلني وفاة 
القا�ضي االول عام ٧٤٠ هج ووفاة القا�ضي الثاين عام 
٧٤١ هج والقا�ضي ابن القا�ضم قا�ضي اجلانب ال�رشقي 
من بغداد اي قا�ضي الر�ضافة وهو علي بن ابي القا�ضم 
الفا�ضل  االمام  القا�ضي  ال�ضافعي  القزويني  احمد  بن 
الورع التقي الكبري املعمر كما ي�ضفه �ضاحب كتاب نكت 
الهميان ح�ضن اخللق واخللق التام ال�ضكل با�ّضًا وقورا ذا 
باجلانب  الق�ضاء  ويل  الف�ضائل  جم  وحياء  وزهد  عفة 
ال�رشقي من بغداد نحو خم�ضني عاما ودر�س باملدر�ضة 
النا�س  اىل  حمببا  وكان  تويف  ان  اىل  زمانا  النظامية 
امام  خواجا  له  وعمر  عظيم  اعتقاد  فيه  ولهم  واحلكام 
مدر�ضة  ذاك  اذ  بغداد  القزويني حاكم  االفتخاري  الدين 
وحت�ضينها  بناءها  اجاد  بغداد  �رشقي  فرا�ضا  بدرب 
وا�ضكنه اياها وفو�س اليه التدري�س بها ووالية اوقافها 
وهي معروفة وله نظم ونرث وادب كثري وت�ضانيف منها 
وكتاب  احلريرية  املقامات  و�رشح  امل�ضابيح  �رشح 
مع  العجاب  وكتاب  الب�ضيط  اقطار  بفتاوى  املحيط 
النحو  يف  �رشحه  مع  االعجاز  وكتاب  النحو  يف  �رشحه 
وكتاب الرغاب مع �رشحه يف التعريف وكتاب اللطائف 
وغري ذلك مما قالوا فيه من ف�ضالء ع�رشه واولو ال�ضند 
فيه اما القا�ضي �رشف الدين ابو حممد عبد الرحيم هو 
الرحيم عبد امللك بن حممد  ابو حممد عبد  الدين  �رشف 
بن ابي بكر بن ا�ضماعيل الزيراتي البغدادي احلنبلي ابن 
�ضيخ بغداد تقي الدين بن ابي بكر ولد ببغداد ون�ضاأ بها 
وحفظ املحرر و�ضمع احلديث وا�ضتغل ثم رحل اىل دم�ضق 
بن  ا�ضحاب  من  وجماعة  الكمال  بنت  زينب  من  ف�ضمع 
م�رش  اىل  وارحتل  وطبقتهما  مروا  وخطيب  الدائم  عبد 
و�ضمع من م�ضندها يحيى بن امل�رشي وغريه ولقي بها 
ابا حيان وغريه ثم رجع اىل بغداد بف�ضائل جمة ودر�س 
للحنابلة باملدر�ضة الب�ضريية بعد وفاة �ضفي الدين احللي 
عبد احلق ثم در�س باملجاهدية بعد وفاة �ضهره �ضافع 
درو�ضه  ابن رجب  الفقيه  وقد ح�رش  مدته  بها  تطل  ومل 
وا�ضتهرت  ببغداد  الق�ضاء  يف  وناب  �ضغريا  كان  عندما 
يف  خمت�رشات  والف  احل�ضن  غاية  يف  وخطه  ف�ضائله 
ودفن  عاما  الثالثني  نحو  وعمره  وتوفى  عديدة  فنون 
مبقربة االمام احمد بن حنبل والدولة اجلالئرية حكمت 
بغداد من عام ٧٣٨ هج حتى عام ٨١٤ هج وقد ا�ض�س 
التتار  امراء  من  وهو  الكبري  ح�ضن  ال�ضيخ  الدولة  هذه 
احفاد  من  خان  بهادر  ال�ضلطان  وفاة  بعد  اذ  واملغول 

ال�ضيخ ح�ضن حكم بغداد وتوالها  هوالكو خان ا�ضتطاع 
ثانية  مرة  واحمد  وعلي  واأحمد  وح�ضني  اأوي�س  ابناوؤه 
اأنثى  ال�ضاللة  ومرة ثالثة وكان احلاكم االخري من هذه 

ثالث  وهو  ال�ضلطان ح�ضني  بنت  دوندي  ال�ضلطانه  وهي 
احمد  ال�ضلطان  اخوه  قتله  الذي  اجلالئريني  ال�ضالطني 
لكن بعد حوادث قتل كثرية و�ضلت ال�ضلطانة دوندي اىل 

حكم بغداد يف نهاية حكمهم لبغداد ودعي على املنابر 
يف  الوحيدة  االنثى  وهي  با�ضمها  النقود  و�رشبت  لها 

تاريخ بغداد التي حكمت هذه املدينة .

 
يف �ضل�ضلة تراث بغداد كانت لنا كلمات عن الدار االفخم 
زالت  ال  والتي  بغداد  يف  الرتاثية  الدور  من  واالجمل 
كرخ  من  ال�ضاحلية  حملة  يف  الرتاثي  ب�ضكلها  قائمة 
الدور  اندثرت  حني  يف  �ضهر  قبل  بنيت  وكاأنها  بغداد 
اخلرائب  من  اقرب  اىل  حتولت  او  املعروفة  الرتاثية 
ودار  �ضع�ضوع  ودار  عبو  جاكي  ودار  اخل�ضريي  كدار 
و�ضواها  والرحاب  الزهور  وق�رشي  اليا�ضني  بال�ضم 
التي  الدور الرتاثية  ال�ضويدي من اجمل  ان دار توفيق 
وتاريخية  معمارية  اهمية  واكرثها  بغداد  بها  تزدان 
املتويل  منيب  نعمان  املهند�س  الدار  هذه  وم�ضمم 
االعظم يف  اجلامع  املتويل متويل  ابن م�ضطفى  وهو 
بفنون  و�ضغفه  بثقافته  عرف  والذي  العثماين  العهد 
املو�ضيقى والر�ضم واخلط وا�ضرتك يف دورات هند�ضية 
وكان من رواد املهند�ضني البغداديني لعمله كمهند�س 
عدة  ت�ضميم  اعماله  ومن  بغداد  وامانة  اال�ضغال  يف 
ودار  هذه  ال�ضويدي  توفيق  دار  منها  بغداد  يف  ابنية 
ال�ضيخ  �ضلمان  ودار  االعظمية  يف  اخل�ضريي  ناجي 
الزوراء  و�ضينما  نوا�س  ابي  �ضارع  يف  الداود  احمد 
االمانة  و�ضوق  الر�ضيد  �ضارع  يف  الرتاثية  التحفة 
ال�ضويدي  دار  بتحويل  الر�ضمية  اجلهات  فعلت  وح�ضنا 
حمافظة  من  ذلك  على  يرتتب  وما  تراثية  دار  اىل 
الدور االخرى املوجودة يف املنطقة  عليها وعدد من 
الرزاق الظاهر واخيه عبد الهادي  كدار املحامي عبد 
ومنطقة ال�ضاحلية وبداية �ضارع حيفا فيها دور تراثية 
ال�ضاوي والتي  اخرى منها دار فهمي دولت و�ضعدون 
كانت دار لل�ضخ�ضية اليهودية املعروفة الرثي ح�ضقيل 

املهند�س  من  ت�ضميمه  بعد  الدار  بناء  �ضنطوباما 
امل�ضهورين  البناء  ا�ضطوات  احد  نفذها  فقد  املتويل 
الت�ضميم  وكان   ١٩٣٢ �ضنة  اأملاز  اال�ضطة  بغداد  يف 
متاأثرا باجتاهات العمارة االوروبية الكال�ضيكية وقد 
وهم  ال�ضويدي  توفيق  �ضقيق  داري  اال�ضطة  هذا  نفذ 
عارف ال�ضويدي والدكتور �ضامر ال�ضويدي حيث ظهرت 
يف تلك الفرتة عدد من ا�ضطوات البناء يف بغداد الذين 
نفذوا بناء عدد من دور ال�ضخ�ضيات البغدادية وقدموا 
كاال�ضطة املاز لفن العمارة البغدادية والبناء خدمات 
اال�ضطوات  الفئة من  انقرا�س هذه  بعد  تتكرر  فنية مل 
دار  بناءه  نتذكر  الذي الزلنا  ابو حمرة  اال�ضطة  منهم 
ال�ضيخ ح�ضني الفحل املطل على نهر دياىل يف نهاية 
القرن  اربعينات  يف  �ضكنانا  حمل  الزعفرانية  منطقة 
حمودي  واال�ضطة  العبطة  ابراهيم  واال�ضطة  الع�رشين 
ودار  الوزيرية  يف  الچادرچي  كامل  دار  الدور  ومن 
واجهة  يف  واجلميل  ال�ضعدون  حملة  يف  حديد  حممد 
االنگليزيان  احلرفان  عليها  كتب  التي  القطعة  الدار 
ل�ضاحب الدار حيث حرف t وهو احلرف االول من ا�ضم 
ا�ضم �ضويدي  s وهو احلرف االول من  توفيق واحلرف 
وكذلك كتب على هذه القطعة �ضنة البناء ١٩٣٢ ومن 
طريف ما يذكر ان اهل املنطقة كانوا يجمعون احلرفني 
االأ�س  وحرف  التي  حلرف  جمعا  التي�س  دار  فيقولون 
ن�ضميه  ما  او  املاعز  ذكر  يعني  والتي�س  االنگليزيان 
)ال�ضخل( باللهجة ال�ضعبية البغدادية وعائلة ال�ضويدي 
اثنني من  التي اجنبت  الوحيدة  البغدادية  العائلة  هي 
رئي�س  ال�ضويدي  توفيق  كان  حيث  الوزارات  روؤ�ضاء 
وزراء واخوه ناجي ال�ضويدي رئي�س الوزراء اي�ضا يف 
العهد امللكي وال تفوقها اال عائلة بغدادية اخرى هي 

حممود  الكبري  ابنها  كان  حيث  الكهية  طالب  عائلة 
با�ضا �ضدر اعظم اي رئي�س وزراء الدولة العثمانية �ضنة 
١٩١٢ واالبن الثاين ناجي �ضوكت رئي�س الوزراء �ضنة 
١٩٣٦ يف العهد امللكي و�ضقيقا توفيق ال�ضويدي من 
م�ضهوري بغداد وهم عارف ال�ضويدي والدكتور �ضاكر 
ال�ضويدي ووالدهم يو�ضف ال�ضويدي اول رئي�س ملجل�س 
امللك  رافقوا  الذين  من  وواحد   ١٩٢٥ �ضنة  االعيان 
العراق  على  ملكا  ليكون  بغداد  اىل  جدة  من  في�ضل 
وكان هنالك اخ رابع وهو علي ال�ضويدي الذي اغتاله 
ال�ضويدي  العثماين �ضنة ١٩١٥ وناجي  حزب االحتاد 
وحياته وعمله وثقافته ال حت�ضى وال ت�ضتق�ضى فكان 
كثرية  منا�ضب  وا�ضغل  امللكي  الد�ضتور  فقيه  ي�ضمى 
�ضكرتارية  منها  اال�ضتانة  حقوق  مدر�ضة  اكماله  بعد 
و�ضابط  الرتكي  الفرن�ضي  القامو�س  ت�ضحيح  جلنة 
العثماين  الفيلق  العثماين ومعاون م�ضاور  يف اجلي�س 
وا�ضتاذ يف معهد احلقوق يف �ضوريا وع�ضوية املوؤمتر 
احلقوق  كلية-   - مدر�ضة  ومدير  باري�س  يف  العراقي 
يف بغداد ومدر�ضا فيها وممثل العراق يف موؤمتر لوزان 
ال�ضعودية  مع  موؤمترات  عقدت  التي  للوفود  ورئي�ضا 
وع�ضو املجمع العراقي وا�ضغل من�ضب رئي�س الوزراء 
اكرث من مرة وا�ضغل من�ضب وزير مرات عديدة اخرها 
لغاية  واالردن  العراق  بني  االحتادية  الوزارة  يف 
وا�ضغل من�ضب  قيام اجلمهورية يف ١٤ متوز ١٩٥٨ 
املحافظ للبنك الوطني - املركزي- وع�ضوية جمل�س 
االردن  ملك  من  البا�ضوية  لقب  على  وح�ضل  االعيان 
متوز  انقالب  بعد  الع�ضكرية  املحكمة  عليه  وحكمت 
العفو  �ضمله  ولكن  املوؤبدة  ال�ضاقة  باال�ضغال   ١٩٥٨

�ضنة ١٩٦١ وتويف يف بريوت �ضنة ١٩٦٨ .

االأدبية  االأ�ضوات  اأهم  من  واحداً  ويعد  عراقي.  و�ضاعر  ور�ضام  كاتب 
ولد  الع�رشين.  القرن  ثمانينيات  يف  العراق  يف  برزت  التي  احلداثية 
�ضمال  يف  ال�رشقاط  ملدينة  التابعة  �ُضديرة  قرية  يف   1961 �ضنة 
�ضهادة  على  حا�ضاًل   1983 �ضنة  اجلامعية  درا�ضته  اأنهى  العراق. 
جامعة  يف  الرتبية  كلية  من  النف�س  علم  و  الرتبية  يف  البكالوريو�س 
الت�ضكيلي واأ�ضدر مع جمموعة من  اأقام عدة معار�س للفن  املو�ضل. 
اأ�ضدقائه يف اجلامعة جملة )امُلربي( ن�رش فيها مقالتني اإحداهما عن 
الفن الت�ضكيلي واالأخرى قراءة لرواية الطيب �ضالح)مو�ضم الهجرة اإىل 
ال�ضمال(. وبعد اأدائه للخدمة الع�ضكرية االإلزامية عمل اأ�ضتاذاً يف معهد 
ابنتني  وله  اإعدادية. تزوج  لعدة مدار�س  املعلمني يف كركوك ومديراً 
هما: مـروة و�ضـارة. حاز على اجلائزة االأوىل لق�ضة احلرب �ضنة 1983 
عن ق�ضته )عراني�س( واجلائزة التقديرية �ضنة 1988 عن ق�ضته )بطل 
يف املحاق(. ثم ن�رش روايته )دابادا( التي تعترب قمة اأعماله االأدبية. 
ال�ضابعة م�ضاًء، ال�ضرتاكه  ال�ضاعة   18/7/1990 بتاريخ  �ضنقًا  اأُعدم 
اإثر  املثقفني  بع�س  ي�ضفه  راح  حيث  احلكم.  نظام  لقلب  حماولة  يف 
 ALWAH جملةاألواحاألواح  خ�ض�ضت  العراقي(.  )لوركا  باأنه  ذلك 
ال�ضادرة يف اإ�ضبانيا عددها 11/2001 عنه بالكامل، 300�ضفحة. 
و)الزمان(  )املدى(  �ضحيفتي  يف  ملفات  عنه  خ�ض�ضت  كما 
العراقييتني. وكتبت الكثري من ال�ضهادات عنه والدرا�ضات عن اأعماله، 
يف  اجلبوري  حممد  عبدالرحمن  اأجنزها  دكتوراه  ر�ضالة  بينها  من 
درا�ضة  مطلك..  ح�ضن  عند  الروائي  )اخلطاب  بعنوان  املو�ضل  جامعة 

تاأويلية(. وح�ضن مطلك هو �ضقيق الكاتب العراقي حم�ضن الرملي.
 / حرة  كتابة  االأر�س(  على  َظاللهن   .. احلب  كتاب  موؤلفاته   ا�ضهر 
العربية  الدار  عن  االأوىل  الطبعة  �ضدرت  �ضفحة(   125( ُمذكرات. 
ت�ضف  ن�ضو�ضًا  وي�ضم  2006م.  بريوت  يف   ]4[ نا�رشون  للعلوم 
العاطفية  التجارب  بني  فمن  خا�ضة.  جتربته  من  انطالقًا  الع�ضق 
مطلك  ح�ضن  الراحل  العراقي  للكاتب  الق�ضرية  احلياة  تخللت  التي 
جمرى  يف  اأثرتا  رئي�ضيتان  حب  جتربتا  ثمة   ،)1961-1990(
�ضهادته  بع�س  وهنا  و�ضدق،  بقوة  وهزتاه  ومواقفه  واإبداعه  حياته 
اأُحب،  عندما  جمنون  اإىل  اأحتّول  اأنني  يقول:"اأعرتف  حيث  ذلك  عن 
الأنني ال اأعرف حالة الو�ضط والرتدد.. والأن امل�ضاألة خارجة عن طوع 
بِك  ُجننُت  لقد  بها..  التحكم  يدّي، والأنها خارجة عن قدرة عقلي يف 
املذكرات  اأو  ال�ضهادة  هذه  وعنون  �ضهادتي".  وهذه  القلب..  مركز  يا 
القمر  و)ِظل  االأر�س(  على  البا�ضق  )ِظل  اإىل:  وق�ضمه  احلب(  بـ)كتاب 
اللغوية  مطلك  ح�ضن  قدرة  الكتاب  هذا  يف  تربز  حيث  االأر�س(  على 
واأ�ضلوبه املتميز يف التعبري عن العاطفة مثلما يف عي�س وفهم احلب 
ذاته، كما جند بني ال�ضطور اآراء له يف املراأة عمومًا وموقفه املنا�رش 
�ضيء  والكتابة  "اأنا  يقول  حيث  ذاتها  بالكتابة  اأراء  اإىل  اإ�ضافة  لها. 
وحلظات  ومفردات  حاالت  من  اأنواع  الكتاب  هذا  مع  واحد".نعي�س 
احلب؛ �ضوق، لهفة، انتظار، مواعيد، لقاءات، قوة، �ضعف، ابتعاد، �ضرب، 
ت�ضحية، ن�ضيحة، تفاهم، حتليل، تاأمل.. اإلخ من مزيج م�ضاعر اإن�ضانية 
الدوافع  الدقة واجلمال، وهذا من بني  بالغ  ب�ضكل  الكاتب  يعرب عنها 
كون:  اإىل  اإ�ضافة  ون�رشها،  خ�ضو�ضياته  اقتحام  اإىل  بنا  حدت  التي 
ا�ضتيحائها  طريق  عن  االأدبية  �ضخ�ضياته  �ضاغ  قد  مطلك  ح�ضن  اأن 
العديد من  وتفاعل معها وكان يوظف  �ضخ�ضيات حقيقية عا�س  من 
)دابادا(  املعروفتني  روايتيه  يف  كما  ن�ضو�ضه،  يف  يومياته  مقاطع 
و)قوة ال�ضحك يف اأورا( و�ضخ�ضيات العديد من ق�ض�ضه الق�ضرية، وقد 
الباحثني  �ضينفع  الذي  االأمر  مو�ضع،  من  اأكرث  يف  ذلك  اإىل  هو  اأ�ضار 
والدار�ضني واملتتبعني الأدبه و�ضريته ويعينهم على ا�ضتي�ضاح املزيد 
عن �ضخ�ضياته واأبعادها ومن ثم طبيعة اأ�ضلوبه يف التوظيف االأدبي 

للمعطيات ال�ضخ�ضية الواقعية.

القاضيان ابن القاسم وشرف الدين عبد الرحيم قضاة بغداد زمن حكم الدولة الجالئرية لبغداد
بغداد ـ خاص 

بغداد ـ طارق حرب

نوبل  �ألفريد  جائزة  جلنة  قيام  عن  �ملعلومات  تو�ردت   
حيدر  �لدكتور  �لعر�قية  �حلكومة  رئي�س  �إ�سم  بطرح 
�لعبادي لنيل �جلائزة �لتي متنح �سنويا ل�سخ�سيات قدمت 

خدمة للب�سرية جمعاء يف جمال ما.
ووفقا ملعايري معتمدة فاإن من ي�ستحق هذه �جلائزة البد �أن 
يقوم بعمل ما موؤثر يف م�سرية �الإن�سانية، ولي�س يف نطاق 
قومية،  �أو يف نطاق  ب�سرية،  �أو يف نطاق جمموعة  بلده، 
�ملعرفة  جماالت  على  ذلك  وين�سحب  طائفة،  �أو  دين،  �أو 
و�الإكت�سافات  و�لطبية  �لهند�سية  و�لعلوم  و�ل�سيا�سة 
بفئة  ولي�س  �لكوكب،  �سكان  حياة  يف  و�ملوؤثرة  �ملبهرة 
�لدين وزعماء  �ل�سيا�سة وعلماء  بعينها. وهناك من رجال 
�ىل  �إ�سافة  عدة،  منا�سبات  يف  عليها  ح�سل  من  �ملذ�هب 
مكت�سفي نظريات علمية وطبية وعقاقري ملعاجلة �الأمر��س 
وعلوم  و�لكيمياء  �لفيزياء  �سوؤون  ويف  �مل�ستع�سية، 
�لف�ساء. يف جمال �ل�سيا�سة نال �لعديد من �ل�سيا�سيني حول 
و�ملنا�سل  �أفريقيا  زعيم جنوب  تلك �جلائزة ومنهم  �لعامل 
�الأهمية.  تكمن  وهنا  وغريه،  مانديال  نيل�سون  �الأ�سهر 
كانت  �لتي  �لعن�سري  �لتمييز  �سيا�سة  مانديال  حارب  فقد 
�إ�ستعمار  عن  نتجت  �لتي  �لبي�ساء  �الأقلية  قبل  من  متبعة 
عقود  عرب  ثرو�ته  ونهب  �لبلد،  لهذ�  بغي�س  بريطاين 
طويلة من �لزمن، وبالتايل فاإن حماربة �لتمييز �لعن�سري 
�أ�سا�س  �لتمييز على  متثل حاجة ب�سرية ملحة خا�سة و�إن 
�للون و�لدين و�لقومية�إنت�سر كالنار يف �له�سيم يف بلد�ن 
�الأمريكية و�لقارة  �ملتحدة  �لواليات  �ملختلفة ومنها  �لعامل 
و�ملد�ر�س  �لقدم  كرة  مالعب  �ىل  ذلك  و�إمتد  �الأوربية، 

و�جلامعات و�ملوؤ�س�سات �لر�سمية و�خلا�سة.
 2014 �سيف  نهاية  �ل�سلطة  توىل  �لذي  �لعبادي  حيدر 
وو�سول  �لعر�قية  �لدولة  �إنهيار  �سبه  على  �أ�سابيع  وبعد 
بغد�د،  �لعا�سمة  �أطر�ف  �ىل  �الإرهابي  د�ع�س  تنظيم 
و�سحيح �إن مرجعية �ل�سيد �ل�سي�ستاين �ملعروف باإعتد�له 
وم�ساهمته  �لطائفي  وللتمييز  للعنف  ورف�سه  �لديني 
�لروحية يف ن�سر �لوئام �الإجتماعي، وظهور جماعات من 
و�ألهبو�  �لقوة  تو�زن  �أعادو�  �لذين  �ل�سجعان  �ملتطوعني 
و�ساندو�  �لعنيف  �الإرهابي  �لتمدد  ملو�جهة  �حلما�س 
�ل�سعبي و�لبي�سمركه و�لع�سائر  �لنظامية كاحل�سد  �لقو�ت 
�الأمور  ل�سبط  �لدول  تعتمده  �لذي  �ل�سيا�سي  �ل�سق  لكن 
بحاجة  كان  دولية  تطلعات  مع  �ملتفقة  �لوجهة  وتوجيهها 
وظيفية  تكون  �أن  ميكن  متو�زنة  �سيا�سية  �سخ�سية  �ىل 
وهذ�   ) �سلطانا  ولي�س  تنفيذي  موظف   ( �سلطوية  ولي�س 
بال�سبط ماح�سل فقد مار�س �لعبادي دوره كرئي�س لل�سلطة 
�مل�ستطاع،  قدر  �ل�سيا�سية  �ملجاملة  عن  و�إبتعد  �لتنفيذية، 
�إقت�سادي،  تق�سف  مع  متز�منة  �إ�سالحات  حملة  وقاد 
وخز�ئن  جليوب  ين�ساب  كان  �لذي  �ملال  حلركة  و�سبط 

�ملئات من �ملتنفذين.

مبدعون
من العراق حكاية دار توفيق السويدي... الدار االعظم تراثا في كرخ بغداد

حسن مطلك 

جائزة نوبل لحيدر 
العبادي

بقلم / هادي جلو مرعي 

أقالم حرة

التي هياأتها دوائر  الطرق  اأر�ضفة  ن�ضتخدم  كلنا تقريبا 
تو�ضيفها  يف  كما  وهي  العراق،  عموم  يف  البلدية 
لكننا  عليها،  امل�ضاة  ل�ضري  واالإداري خم�ض�ضة  القانوين 
تكاد  اأنها  �ضنالحظ  لالأر�ضفة،  اليوم  النظر  ندقق  عند 
املختلفة  املحال  والأ�ضحاب  للباعة  خم�ض�ضة  تكون 
يعر�س  حيث  ال�ضغرية(،  )املوالت  واالأ�ضواق  واملطاعم 
وحتى  املطعم  وخارج  املحل  خارج  ب�ضاعتهم  هوؤالء 
االأر�ضفة  مبقاعدها  حتتل  �ضوب  الكويف  اأو  الكازينو 
كاأنها ملك خا�س لها، اأما املواطن فهو اآخر من ي�ضتفيد 
اأن  علمًا  الفائدة  تلك  ت�ضمله  كانت  اإذا  الر�ضيف  من 

الر�ضيف خم�ض�س للمواطن ح�رشا.
املحال  واأ�ضحاب  والباعة  املطاعم  ا�ضتغالل  وب�ضبب 
فال  عليها،  ب�ضاعتهم  بعر�س  لالأر�ضفة  التجارية 
حمى  وتزداد  عليه،  مي�ضي  فارغًا  ر�ضيفًا  املواطن  يجد 
الفو�ضى يف االأر�ضفة املخ�ض�ضة للم�ضاة، نتيجة ت�ضابق 
اأ�ضحاب املحال والبائعة املتجولني، على حجز مو�ضع 
قدم لعر�س ب�ضائعهم، يف م�ضهد يعك�س غيابا �ضبه تام 

للجهات الرقابية البلدية املعنية بهذه الظاهرة.
بهذا  املتجولني  والباعة  املحال  الأ�ضحاب  ال�ضماح  اإن 
العامة،  واملمتلكات  النظام  اإىل  اإهانة  كاأنة  بدا  االأمر، 
كما اأن جتاهل امل�ضوؤولني ملا يدور يف االأ�ضواق املحلية 
االأماكن  لهذه  واملطاعم  املحال  اأ�ضحاب  وا�ضتغالل 
وحرمان املواطن منها وتعري�س حياته للخطر اأحيانا، 
يبدو كاأنه اأمر متفق عليه بني اجلهات املعنية، واأ�ضحاب 

املحال والباعة املتجولني.
وهناك اأخطار عديدة ت�ضببها هذه الظاهرة، حيث يعيق 
املواطنني  من  املارة  حركة  الر�ضيف  على  التجاوز 
اإىل  نزولهم  على  االأمر  هذا  ويجربهم  فئاتهم،  بجميع 
حدوث  اإىل  ويوؤدي  عليهم  خطر  وهذا  للم�ضي،  ال�ضارع 
ال�ضيارات  �ضري  حركه  يعيق  واأي�ضا  اأحيانا،  كوارث 
والطرق الرئي�ضية، وكذلك توؤدي هذه الظاهرة اإىل تاأخري 
يف عمل كوادر الفنية الأعاده تاأهيل املدينة، من خالل 

تنفيذ بع�س امل�ضاريع اخلا�ضة بالبنية التحتية.
وهنالك م�ضاكل اأخرى تنتج عن هوؤالء املتجاوزين على 
�ضلبا  توؤثر  وهذه  النفايات  قربهم  تكرث  حيث  االأر�ضفة، 
على البيئة، وت�ضّوه جمالية املدينة، وهناك حاالت اأكرث 
خطرا، وهي االأطعمة امللقاة على الر�ضيف، والتي توؤدي 
اإىل حاالت ت�ضمم ت�ضيب املواطنني ب�ضبب كونها ن�ضكل 

ملوثات للجو.

من يوقف  التجاوز على االرصفة؟ 

المواطن و المسؤول
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