
 
يف �ضل�ضلة تراث بغداد كانت لنا كلمات عن عودة ال�ضباط 
العراقيني اىل بغداد بعد نهاية احلرب العاملية االوىل �ضنة 
اجليو�ش  هذه  اىل  انت�ضبوا  قد  العراقيني  ان  ذلك   ١٩١٨
وبعد  اجليو�ش  تلك  خا�ضتها  التي  املعارك  يف  و�ضاركوا 
وت�ضكيل  املذكورة  اجليو�ش  وتقلي�ش  هذه  احلرب  انتهاء 
حكومة وطنية يف العراق �ضنة ١٩٢٠ لذلك ا�ضتقبلت بغداد 
املئات من ال�ضباط العراقيني من منت�ضبي اجلي�ش العثماين 
تركيا  وخ�رست   ١٩١٧ �ضنة  يف  العراق  من  ان�ضحب  حيث 
العراق وكذلك فان اجلي�ش العربي الذي �ضكله امللك ح�ضني 
انهاوؤه  مت  العراق  ملك  في�ضل  امللك  ووالد  احلجاز  ملك 
العربية  اجلزيرة  على  �ضعود  اآل  وب�ضيطرة  احلرب  بانتهاء 
واجلي�ش ال�ضوري الذي �ضكله امللك في�ضل االول انتهى بعد 
ملكا  وا�ضبح  �ضوريا  من  في�ضل  امللك  الفرن�ضيون  طرد  ان 
تلك  يف  العاملني  ال�ضباط  ورغبة   ١٩٢١ �ضنة  العراق  على 
اجليو�ش بالعودة اىل بغداد للم�ضاركة يف بناء دولة العراق 
اعداد  عادت  فقد  خرباتهم  اىل  العراق  وحلاجة  احلديثة 
احلكم  لقيام  االوىل  ال�ضنوات  يف  وخا�ضة  بغداد  اىل  هائلة 
الوطني �ضنة ١٩٢٠ فقد عاد اىل بغداد من �ضوريا عن طريق 
ممن  اثنني  بعدد  �ضباط   ١٩٢٢ ١٩٢٠حتى  لل�ضنوات  الرب 
ا�ضغل  الذي  الها�ضمي  با�ضا  يا�ضني  هما  فريق  برتبة  كانوا 
ا�ضغل  الذي  الع�ضكري  وجعفر  وزراء  ورئي�ش  وزير  من�ضب 
وال�ضلطة  احلكم  يف  دور  لهم  وكان  املنا�ضب  هذه  اي�ضا 
حتى وفاتهما �ضنة ١٩٣٦ وامر اللواء مولود خمل�ش الذي 
اثنان  اي�ضا  وعاد  النواب  جمل�ش  رئي�ش  من�ضب  اىل  و�ضل 
�ضاأن  ا�ضحاب  كانوا  ممن  عقيد  برتبة  وثالثة  عميد  برتبة 
االيوبي  جودت  علي  هم  العراق  يف  وال�ضيا�ضة  احلكم  يف 
والثالث  الوزراء  رئي�ش  من�ضب  تقلدوا  حيث  العا�ضمي  وطه 
وهو  وال�ضلطة  واحلكم  ال�ضيا�ضة  يف  الرئي�ش  الدور  �ضاحب 
نوري با�ضا ال�ضعيد الذي ا�ضغل من�ضب رئي�ش الوزراء خم�ضة 
االحتاد  وزراء  رئي�ش  من�ضب  االخرية  كانت  مرة  ع�رس 
 ١٩٥٨ �ضنة  واالردن  العراق  من  املكون  الها�ضمي  العربي 
وا�ضغلوا  مقدم  برتبة   ١٧ �ضوريا  من  الرب  بطريق  عاد  ومن 
اي�ضا منا�ضب عليا اي�ضا و٢٦ برتبة رائد منهم بكر �ضدقي 
�ضيا�ضة  يف  كبريا  دورا  لعب  والذي   ١٩٣٦ انقالب  �ضاحب 
لعب  الذي  الراوي  وجميل   ١٩٣٧ �ضنة  مقتله  حتى  البالد 
اي�ضا  وعاد  بغداد  يف  الريا�ضية  احلركة  يف  كبريا  دورا 
ابراهيم  قليال منهم  لي�ش  احلكم  النقباء وكان ن�ضيبهم يف 
الرتبتني  على  يطلق  كان  حيث  م�ضطفى  وحت�ضني  الراوي 
العائدين  ال�ضباط  جمموع  وو�ضل  رئي�ش  رتبة  ال�ضابقتني 
اىل بغداد اكرث من ثالثني �ضابطا اي اكرث من �ضتة وع�رسين 
طريق  عن  �ضوريا  من  اول  مالزم  برتبة  �ضابطا   ٢٥ وعاد 
وكامل  فتاح  و�ضليمان  بابان  جمال  م�ضهوريهم  ومن  الرب 
ال�ضباط  عدد  وكان  مالزم  برتبة   ٢٢ اي�ضا  وعاد  �ضبيب 
الذين عادوا عن طريق البحر اىل بغداد حيث اقلتهم الباخرة 

اليونانية ملتياد�ش وو�ضلوا بغداد يوم ٦ اذار ١٩٢١ وكان 
عددهم ١٠٧ �ضباط منهم عميد واحد وثمانية عقداء و١٧ 
مالزما  و٣١  اول  مالزم  و٢٤  نقيب  و١٣  رائد  و١١  مقدم 
اللطيف  وثالثة نواب �ضباط وت�ضعة حما�ضبني ومنهم عبد 
وا�ضماعيل  اجلي�ش  اركان  رئي�ش  من�ضب  ا�ضغل  الذي  نوري 
نامق ونظيف ال�ضاوي وغريهم من ا�ضحاب ال�ضاأن يف العهد 

امللكي اما ال�ضباط الذين عادوا من تركيا اىل بغداد فكانوا 
اثنان من امراء االلوية منهم عزت با�ضا الكركوكلي الوزير 
رائدا   ٧٠ وبحدود  مقدما  و٣٦  عقداء  و�ضتة  وزارة  اول  يف 
و٥٤ نقيبا و١٠٥ مالزمني اول و٣١ مالزما وخم�ضة نواب 
�ضباط وذلك يعني ان ال�ضباط العائدين من تركيا مبا فيهم 
العثماين  اجلي�ش  ان�ضحاب  بعد  العثماين  اجلي�ش  ترك  من 

لبغداد وال�ضباط الذين كانوا مع اجلي�ش وكانو ا ا�رسى ومت 
اطالق �رساحهم وكانوا حم�ضوبني على اجلي�ش العثماين هم 
االكرث من بني من عاد اىل بغداد وتوىل بع�ضهم الوزارة مثل 
توفيق اخلالدي ور�ضيد اخلوجة واحلاج رمزي واحدهم ممن 
كان برتبة مقدم وو�ضل اىل من�ضب رئي�ش الوزراء وهو عبد 

املح�ضن ال�ضعدون . 

 
وا�ضتمر   ١٩٢٣ �ضنة  وكان  بغداد  �ضهدته  دوري  اول 
يتم  حيث   ١٩٣٦ �ضنة  حتى  القدم  كرة  بلعبة  �ضنويا 
الذي  كاجولز  كاأ�ش  با�ضم  الفائز  للفريق  كاأ�ش  تقدمي 
الذي  االنكليزي  كاجولز  نادي  فريق  بتهيئته  يتكلف 
وكان  االنكليز  الالعبني  بغداد من عدد من  تكون يف 
الكرة  م�ضرية  ان  ذلك  الف�ضة  مادة  من  ي�ضنع  الكاأ�ش 
كثريا  تدين  خا�ش  ب�ضكل  القدم  وكرة  عامة  العراقية 
القدم  كرة  العبو  بلغ  التاريخ  ذلك  ففي   ١٩٢٣ ل�ضنة 
لعبها  وطرق  القدم  كرة  يف  رائعا  اقتدارا  بغداد  يف 
حتى انهم حتدوا الفرق كرة القدم االنكليزية الول مرة 
رغم  االنكليزي  للفريق  ندا  ووقفوا  ر�ضمية  مباراة  يف 
خ�ضارتهم بفارق �ضئيل من االهداف كما ان تلك ال�ضنة 
�ضوؤون  الدارة  بغداد  يف  جمعية  اول  تاأ�ضي�ش  �ضهدت 
فيها  �ضاركت  ر�ضمية  بطولة  اول  اقامت  التي  اللعبة 
القدم  كرة  فرق  فيها  و�ضاركت  البغدادية  الفرق  خرية 
ومكتب  املالية  ووزارة  الثانية  املعلمني  دار  لفرق 
ال�ضنايع ومكتب الهند�ضة االوىل ودار املعلمني الرابعة 
ودار املعلمني االوىل ودار املعلمني الثالثة والثانوية 
الثاين  والثانوية  التهذيب  ومنتدى  واملعلمني  االوىل 
واملعارف  واالوقاف  والثاين  االول  اال�ضغال  ووزارة 
اال�ضارة  من  البد  كاجولز  كاأ�ش  دوري  عن  واحلديث 
با�ضم  البطولة  وا�ضبحت  واجلمعية  البطول  هذه  اىل 
الفائز يف  للفريق  كاأ�ضا ف�ضية  ان قدموا  بعد  االنكليز 
ال�ضنني  يف  م�رسوعا  تقليدا  االمر  وا�ضبح  مباراة  اآخر 
كاأ�ش  دوري  انتهى  حيث   ١٩٣٦ �ضنة  حتى  الالحقة 
كاجولز وقد اقيمت البطولة االوىل يف هذا الدوري يف 

للدوري  املباريات  وانتهت  االول ١٩٢٣  �ضهر كانون 
هي  النتائج  وكانت   ١٩٢٤ الثاين  كانون  يف  الكاأ�ش 
وزارة  فريق  مع  الثانية  املعلمني  دار  فريق  تعادل 
املالية وكذلك فريق الهند�ضة االول وال�ضنايع وفريقا 
الفرق  اما  التهذيب  ومنتهى  االول  اللثانوية  املدر�ضة 
االول  املعلمني  ودار  الثانية  الهند�ضة  فهي  الفائزة 
اال�ضغال  ووزارة  التهذيب  ومنتدى  االول  والثانوية 
الثاين  الدور  ويف  االول  الدور  يف  واملعارف  االول 
وال�ضنايع  االول  املعلمني  ودار  االوقاف  فرق  فازت 
واملالية واملعلمني واخل�ضارة كانت من ن�ضيب الفرق 
االخرى ويف يوم االول من اذار ١٩٢٤ ح�ضلت مباراة 
الكاجولز  نادي  فريق  مع  منتخب  بغدادي  فريق  بني 
االنكليزي ممثال عن اجلالية االنكليزية يف بغداد كونه 
النادي الربيطاين و اعظم فرقة كرة قدم غري بغدادية 
يف بغداد وكانت نتيجة املباراة فوز الفريق االنكليزي 
بثالثة اهداف ومع ذلك تربع الفريق االنكليزي بكاأ�ش 
من الف�ضة اىل جمعية كرة القدم البغدادية التي قررت 
منحه الفريق الفائز يف مباراة �ضيتم اجرائها يف �ضهر 
ني�ضان ١٩٢٤ وكانت مباراة عظيمة حل�ضور عدد كبري 
الوزراء  الوزراء وعدد من  رئي�ش  فيهم  النا�ش مبا  من 
وعلية القوم وبع�ش االنكليز حيث فاز فريق املدر�ضة 
واملوا�ضالت  اال�ضغال  موظفي  فريق  على  الثانوية 
رئي�ش  اىل  الكاجولز  كاأ�ش  الربيطانية  الفرقة  واهدت 
ان  يذكر  ما  طريف  ومن  الثانوية  املدر�ضة  فريق 
الرعب  فاألقت  امللعب  اىل  دخلت  هائجة  جامو�ضة 
اطلقوا  حتى  اخراجها  من  يتمكنوا  ومل  اللعب  وتوقف 
الع�ضكري  جعفر  الوزراء  رئي�ش  وتوىل  عليها  النار 
الثانوية وكان مو�ضم  الكاأ�ش اىل فرقة املدر�ضة  فقدم 

اال�ضغال  فريق  الكاجولز  بكاأ�ش  فاز   ١٩٢٤-١٩٢٥
حيث كان حا�رسا وكيل القائد العام للقوات امل�ضلحة 
متعددة  مباريات  جرت  ان  بعد  ال�ضعيد  با�ضا  نوري 
ال�ضاحلية  وملعب  القلعة  وملعب  ال�ضكك  ملعب  على 
البيد  وفريق  اال�ضغال  فريق  بني  مباراة  جرت  حيث 
الوطنية  الفرقة  فريق  بني  ومباراة  االنكليزي  فورد 
وفريق االرمونكار االنكليزي التي انتهت بفوز الفريق 
البغدادي ومن بداية ١٩٢٧ تغري ا�ضم البطولة اىل ا�ضم 
ت�ضكيل  مت  حيث  القدم  لكرة  كاجولز  كاأ�ش  م�ضابقة 
جلنة تقدم اليها طلبات امل�ضاركة بهذه البطولة حيث 
والفوج  الثانوية  املدر�ضة  فرق  البطولة  يف  ا�ضرتك 
الت�ضامن  ونادي  الع�ضكرية  واملدر�ضة  جي�ش  الرابع 
الرمادي  يف  القدم  كرة  ومنتخب  املعلمني  ودار 
ورويال  التهذيب  ومنتدى  للجي�ش  ال�ضابع  والفوج 
فريق  كالوجز  بكاأ�ش  وفاز  االنكليزي  كادت�ش  ملرتي 
انطلق  التهذيب ويف نهاية ١٩٢٧  القدم ملنتدى  كرة 
الفرق  وتناف�ضت  اخرى  مرة  كالوجز  كاأ�ش  دوري 
البغدادية وكان الكاأ�ش من ن�ضيب فريق دار املعلمني 
ال�ضابع جي�ش يف  الفوج  ويف �ضنة ١٩٢٨ وفاز فريق 
بطولة ح�رسها امللك في�ضل االول و�ضقيقه امللك علي 
بتقدمي  الكاجوال  جمعية  مدير  براين  امل�ضرت  وقام 
وا�ضتمرت  عمر  فخري  املالزم  اىل  الكاجوال  كاأ�ش 
كاأ�ش  على  البغدادية  للفرق  ال�ضنوي  الدوري  مباراة 
الع�ضكرية  املدر�ضة  فازت  �ضنة ١٩٣١  ففي  الكاجوال 
حيث قدم امللك هذا الكاأ�ش اىل الفريق الفائز وا�ضتمرت 
اىل  اال�ضم  تغري  حيث   ١٩٣٣ �ضنة  حتى  البطولة  تلك 
كاأ�ش امللك غازي وان كان هو كاأ�ش الكاجولز حقيقة 

وكانت ال�ضنة االخرية لهذا الدوري �ضنة ١٩٣٦ .

�ضعدي ال�ضمري احللي )1922 - 2005( من الفنانني االأكرث �ضعبية 
ان يخط  ا�ضتطاع  ال�ضبعينيات  بداياته يف منت�ضف  منذ  العراق  يف 
له مدر�ضة غنائية فريدة ومب�ضاعدة �ضوته الكونكريتي الذي اطرب 
ويطرب معجبيه اجلدد والقدامى. �ضعدي احللي �ضوت ان�ضل من بابل 
فحمل معه بوح الفرات كان وريث غناء جلجام�ش وهو ينوح على 
هذا  له  تعر�ش  كما  اجتماعي  ظلم  اإىل  مطرب  يتعر�ش  مل  انكيدو. 
االإن�ضان حتى او�ضلته اإىل �ضهرة مل تتاأت ال�ضهر رئي�ش دولة عربي. 
كل الزعامات كانت تغار من �ضهرة ال�ضعدي احللي لكنه تركها خلفه 
ب�ضوت  يتغنى  حزينا  ن�ضيدا  ابقاه  الذي  �ضوته  خلف  يعدو  وهو 
العراق. �ضعدي كان وال يزال اأ�ضطورة غري ماألوفة يف الغناء العراقي، 
يف حني الكثري من م�ضتمعيه ومعجبيه يتنكرون له ال يزال مرتبع 

يف �ضعبيته الفريدة.
حافلة  ك�ضائق  وطويريج  احللة  بني  يتنقل  بداأ  ال�ضباب  مرحلة  يف 
وكان يلقي االغاين على م�ضامع الركاب انا ذاك وقد تاأثر مبا ي�ضمعه 
فزادت  طويرجاوي  عبداالميـر  امثال  هناك  املطربني  كبار  من 
ب�ضكل خا�ش. يف عام  الفراتي  الغناء  وتو�ضعت مداركه يف  خربته 
1964م، بادر زيد احللي وكان يعمل يف االذاعة العراقية باكت�ضاف 
بلباقته وحبه  زيد  احللي، وحاول  �ضعدي  ا�ضمه  ريفي جديد  �ضوت 
للوجوه اجلديدة ان ين�رس هذا ال�ضوت على او�ضع نطاق يف االذاعة 
�ضعدي  اأ�ضبح  والفنية.  االعالمية  عالقاته  خالل  من  والتلفزيون 
ال�ضبعينيات، حلن الفنان  اأهم اال�ضوات الريفية يف العراق منذ  من 
ليلة ويوم، وع�ضك اخ�رس وقد ذاع �ضيتهما  له  الرائد حممد نو�ضي 
داخل العراق وخارجه. �ضعبية �ضعدي احللي كانت جتري بعيداً عن 
الغناء واأ�ضبحت �ضورته رائجة يف دفاتر يوميات كل عراقي، وقد 
تر�ضخت مبالمح م�ضرتكة لدى اجلميع مع اإ�ضافة مالمح لرتكيبتها 
كي تكون �ضورة ل�ضخ�ضية م�ضبعة بخوا�ش كاريكاتريية لينة ميكن 
تطويعها باأبعاد �ضيا�ضية وترفيهية معًا لريوى عن ل�ضانها وب�ضكل 
يومي العديد من امل�ضاهد والتعليقات على اأحداث وتطورات جارية 
ل�ضورة  االنتحال  هذا  ودوليًا.  عربيًا  وكذلك  العراقية  ال�ضاحة  يف 
خلقها  يف  العراقية  الذاكرة  ذكاء  دليل  احللي،  �ضعدي  �ضخ�ضية 
عند  ال�ضعبية  جاهزيتها  لتكامل  نظراً  �ضاخر  نحو  على  و�ضياغتها 
ان�ضيابية  يف  البهلول  اأو  جحا  دور  لتاأخذ  اليومية  النا�ش  ذاكرة 
واجتماعات  والق�ضور  االأماكن  حلواجز  تخطيها  و�ضهولة  حتركها 
رجال احلكم يف بغداد مع التفاوت الوا�ضح يف دهاء �ضّناع ما راج 

من م�ضاهد كوميدية ب�ضخرية الذعة

من الذاكرة.. بغداد بعد انتهاء الحرب العالمية األولى 
بغداد ـ خاص 

بغداد ـ طارق حرب

منا،  كثرية  فئات  م�سامع  على  جميل  وقع  لها  ال�سهر”..عبارة  “راأ�س 
لهجتنا  يف  نقول  كما  وفيه  الراتب،  ا�ستالم  يوم  فهو  ال..!  وكيف 
اليوم  هذا  اأن  حقا  واملوؤمل  املوؤ�سف  من  لكن،  الدبل(  )ي�سعد  الدارجة 
العراقيني  لعدد  النهائية  احل�سيلة  متثل  اإح�سائيات  لنا  يحمل  بات 
الذين راحوا �سحية الهجمات االإرهابية لذاك ال�سهر. اإذ عودتنا بيانات 
�سهر  ا�ستقبال  على  اجلديد،  عراقنا  يف  متخ�س�سة  جهات  من  ت�سدر 
واأبنائنا  واأ�سدقائنا  اأخوتنا  بدماء  م�سمخا  قبله،  اآخر  بتوديع  جديد 
جباية  واأوطاأ  �سريبة  اأقل  املوت  اأ�سبح  بحيث  وزمالئنا،  واأحبتنا 
على العراقي دفعها )قر�س فر�س( يف �سباح من �سباحات حياته، او 
اأن  يحلم  الذي  بلده  يف  اآجال،  اأو  عاجال  اإن  اأيامه  م�ساءات  من  م�ساء 
يكون يوما ما اآمنا. اأما ال�سبب يف هذا فهو هويته العراقية، وانتماوؤه 
له  والراعون  منه  القريبون  حتما  فهم  امل�سبب  واأما  واأر�سه،  لبلده 
نزلت  غريبة  خملوقات  ولي�س  باأمره،  واملفو�سون  عنه  وامل�سوؤولون 

عليه من �سماء �ساد�سة او �سابعة.
لقد قدم العراق ومازال يقدم حتى �ساعة اإعداد هذي ال�سطور، اأعدادا 
مغبونا  نحبه  ق�سى  منهم  واحد  كل  وقطعا  اخلايبة(  )ولد  من  غفري 
تطلعنا جهات متخ�س�سة  �سهر  راأ�س  كل  ففي  اأو مغدورا،  اأو مظلوما 
اإذ  تاأثريها واأثرها على نفو�سنا،  باأرقام مهما �سوؤلت، فهي كبرية يف 
ال�سهيد الواحد كاالإثنني، واالإثنني كالع�سرة، والع�سرة كاالألف. مقابل 
هذا نرى اأرباب االأحزاب ال�سيا�سية واأع�ساءها، يت�سارعون فيما بينهم 
على امل�سالح اخلا�سة، وكاأنهم يف واٍد غري وادي ال�سعب، وكذلك الكتل 
ال�ساغل  �سغلها  اأن  اإذ  النواب،  جمل�س  قبة  حتت  تتظلل  التي  النيابية 
اللهاث وراء كل مايخدم كتلتها دون النظر اىل امل�سلحة العامة، وقطعا 
تتعجل  ان  بها  حريا  كان  التي  الربملان  رئا�سة  برعية  يجري  هذا  كل 
وت�سريعها،  بتها  يف  فاالإ�سراع  البالد،  تخدم  التي  القوانني  باإقرار 
واإلزام موؤ�س�سات املجل�س التنفيذي بالعمل بها، �سيقود البلد اىل و�سع 
اأكرث اأمنا واأمانا. و�سحيح اأن بع�سا من مواقف املجل�سني الت�سريعي 
اإال  اأثلجت �سدور العراقيني -ولي�س املجال جمال ذكرها-  والتنفيذي 
اأن الوقوف عليها كاإجناز عظيم اأو مميز ال ي�سح، فهو واجب املجل�س 
اأع�ساًء ورئا�سة. كذلك على املجل�س ان يتخذ منها مثابة لالنطالق نحو 
قوانني  الإقرار  ودافعا  حمفزا  منها  ويجعل  الدوؤوب،  والعمل  املثابرة 
وف�سوله  املجل�س  دورات  عليها  دارت  والتي  متاأخرة،  واأخرى  معلقة 
يف  �ساكنا  رئا�سته  حترك  مل  فيما  االأخرى،  تلو  الواحدة  الت�سريعية 
االإ�سراع باإقرارها. فهل يعلم رئي�س الربملان واأع�ساوؤه واأرباب الكتل 
واالأحزاب، ان التلكوؤ والتباطوؤ يف اإقرار القوانني يف�سي اىل ا�ستغالل 
ونه ل�ساحلهم ول�سالح اأجنداتهم التي  املغر�سني هذا التاأخري، ويجريرّ
ت�سريهم، اأي اأن االإرهاب وتق�سري الربملان يف اأداء واجباته ي�سريان 
البلد  على  يخيم  التي  ال�سلبية  النتائج  اىل  ويف�سيان  واحد،  خط  يف 
وقعها ال�سيئ واأثرها اخلطري، ومعلوم قطعا من يكون ال�سحية يف كل 
هذا، ومن يدفع الثمن الباهظ من جراء ذلك. كما اأن اأي حملل ملا يجري 
يف ال�ساحة العراقية يدرك بب�ساطة، ان لبع�س ال�سيا�سيني دورا �سليعا 
اأ�سابع  �سابقا-  اأ�سارت  -كما  ت�سري  وهنا  فيها،  االأمنية  احلالة  برتدي 
جرائم  عليه  ثبتت  منهم  ق�سما  ان  ال�سيما  ال�سا�سة،  بع�س  اىل  االتهام 

وتورطات باأعمال اإرهابية.
اأع�سابه من تعبه  ال�سهر( خربا يريح  فمتى ي�سمع املواطن يف )را�س 
التي  ال�سارة  غري  الب�سائر  تنتهي  ومتى  الثالثني؟  اأيامه  من  املرتاكم 
متطرها عليه املواقع والقنوات االإعالمية؟ وهل يلوح يف االأفق �سيء 

من هذا يا�سا�ستنا؟

مبدعون
من العراق من ١٩٢٣ إلى ١٩٣٦.. أول دوري بكرة القدم باسم كأس )كاجولز( 

سعدي الحلي

محنة
 “راس الشهر”

بقلم / علي علي

أقالم حرة

الواردة يف هذا  اأ�ضواأ للعي�ش فيها من تلك  بالتاأكيد هناك مدن 
االأفغانية  والعا�ضمة  بغداد  العراقية  العا�ضمة  مثل  املوؤ�رس، 
كابل، غري اأنه مل يتم اإدراجها هنا، "نظراً الأن امل�ضح امل�ضتخدم 
والعي�ش  زيارتها  ميكن  التي  املدن  لي�ضمل  �ضّمم  الدرا�ضة  يف 
فيها"، كابل وبغداد عرفتا "ع�رسات الهجمات االإرهابية، اأ�ضفرت 
اأغلب املوؤ�رسات  اأن  عن مقتل املئات من املدنيني، ناهيك عن، 
ال  حتتية،  وبنى  و�ضحة  تعليم  من  الت�ضنيف  هذا  يف  املعتمدة 
التابعة  املعلومات،  املدينتني. ح�ضبما ذكرت وحدة  تتوافر يف 
تقييمها  يف  اعتمدت  والتي  الربيطانية  "اإيكونومي�ضت"  ملجلة 
املعي�ضة"  "معامل  ي�ضّمى  ما  على  العامل  مدن  واأ�ضواأ  الأف�ضل 
ن اأف�ضل واأ�ضواأ الظروف املالئمة للمعي�ضة. وي�ضدر  والذي يت�ضَمّ
املوؤ�رس عرب مقيا�ش من 100 درجة، لتقييم 30 عاماًل متعلقًا 
التحتية  التعليمية والبنية  ال�ضحّية واملوارد  باالأمان والرعاية 

لدى 140 مدينة على م�ضتوى العامل.
 الع�ضوائيات م�ضّوهات ب�رسية

تطبيق  وعدم  االأمن  وتدهور  اخلدمات  نق�ش  عن  ببعيد  لي�ش 
القانون وغياب اأدنى معايري املعي�ضة وفقدان فر�ضة العمل، ثّمة 
ظاهرة ترتبط بكل ذلك متمثلة بالت�ضّوه الب�رسي والبيئي، الذي 
اأطرافها  املناطق  بغداد من  العا�ضمة  اأرجاء  يطغى على معظم 
مروراً باالأحياء ال�ضعبية واملتو�ضطة و�ضواًل اىل املناطق الراقية 
التي فقدت الكثري من �ضمات الرقي نتيجة الفو�ضى والتجاوزات.
�رسبت  التي  الفو�ضى  اإىل  بحديثه(  ي�ضري  مهند�ش،  وليد  اأر�ضد 
معظم اأحياء واأرجاء العا�ضمة والتجاوزات التي كانت نتيجتها 
ت�ضّوهًا ب�رسيًا وبيئيًا جعل من العا�ضمة "قرية كبرية". متابعًا: 
اأما مو�ضوع النفايات فهي م�ضكلة ذو ت�ضّوهني بيئي وب�رسي، 
تركت اأثرهما على اأن تكون العا�ضمة بغداد من اأ�ضواأ مدن العي�ش 
اجلهات  اأن  املو�ضوع،  يف  اأ�ضفًا  واالأكرث  منوهًا:  العامل.  يف 
العا�ضمة  خراب  بع�ش  لرتميم  �ضاكن  اأّي  حترك  مل  امل�ضوؤولة 

وجتميل بع�ش ت�ضّوهاتها.
حتاول الكوادر البلدية باإمكانية عمل متوا�ضعة، اأن ترفع بع�ضًا 
اأرجاء العا�ضمة، لكنها غالبًا  البيئي والب�رسي من  الت�ضّوه  من 
الذين يتعمدون زيادة  ما ت�ضطدم بقّلة وعي بع�ش املواطنني، 
على  والتجاوزات  الع�ضوائي  البناء  خالل  من  الت�ضّوهات  تلك 
املتحدث  وح�ضب  اخل�ضو�ش.  بوجه  االأر�ضفة  العامة،  االأمالك 
اإن  �ضحفي:  ت�رسيح  يف  الزهرة  عبد  حكيم  بغداد  اأمانة  با�ضم 
الع�ضوائيات موجودة يف جميع دوائر البلدية، وتوجد 14 دائرة 
بلدية تتمركز فيها الع�ضوائيات ب�ضكل كبري، وهي بلديات ال�ضعب 
والغدير وجزء من بلدية الكرادة بكون اأن الزعفرانية تابعة لها، 
وحملتنا برفع التجاوزات تخ�ّش ال�ضوارع يف املناطق الرئي�ضة. 
مبينًا: اإن مهمتنا هي عدم ال�ضماح الأّي جتاوز جديد حلني اإيجاد 
اإزالة  اأن  اإىل  الزهرة،  عبد  قانوين.واأ�ضار  ب�ضكل  للتجاوزات  حل 
احللول  اإيجاد  من  والبد  ال�ضكنية،  املنازل  ت�ضمل  ال  التجاوزات 
ت�ضيري  ي�ضتطيعون  ال  وهم  خا�ضة  البداية،  يف  للمتجاوزين 
اأمورهم اليومية، فكيف لهم مبو�ضع �ضكن، مبينًا: اإن مامت رفعه 
ال�ضاحات  ال�ضوارع ويف  االأر�ضفة يف  على  التجاوزات  فقط  هو 

ويف طرق معينة ومعظمهم اأ�ضحاب اجلنابر والب�ضطيات.

تلوث بيئي وتشوه بصري 
يطويان شوارع العاصمة بغداد

المواطن و المسؤول
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