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ـديـنة احملـمّرة  ـقابـلة  نـطقـة ا علـي وا
الواقـعة عـنـد مصب الـكارون  عـدة جزر
أشـــهــرهـــا جـــزيــرة أم الـــرصــاص  وأم
اخلــصـاصــيف  والــفـدّاغــيّـة  وجــزيـرة
الـصــاحلـيّـة الـواقـعـة حــالـيـاً في اجلـهـة
سـتشفى ـنطـقة البـراضعيّـة وا قـابلة  ا
الــتـعـلـيــمي  فـقـد عــرفـهـا جــيـداً جـمـيع
ـــســـافــرين األوربـــيـــ الــقـــادمــ إلى ا
الــبــصــرة بــطــريق الــبــحــر زمن الــدولـة
الـعـثــمـانـيّـة  ذلك أنه كــان يـتـحـتم عـلى
أغلـبـهم أن يقـضـوا مدة قـد تـمتـد طويالً
في مركز احلجـر الصحّي  (الكـرنتينة) 
الـواقـع في الـطـرف الــشـمـالي لــلـجـزيـرة
ــذكــورة وقـــد افــتــتح في ســنــة 1895  ا
ـشـهـور ّـا يُــذكـر أن والي الـبـصــرة ا و
ســلــيــمــان نــظــيف الــديــاربــكــري  دخل
البصرة في اليوم األول من شهر تشرين
الـثـاني سـنة  1909  بـعـد حـجـزه أربـعة
ذكور.  عشر يوماً في احملجر الصحي ا
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وذكر احملـجر الـصـحّي ـــ أيضـاً ـــ نواب
حــمـــيـــد يـــارجـــونك بـــهـــادر  الــذي زار
الــبــصــرة في  6 نــيــسـان   1907 فــقـال
واصـــفـــاً احملــجـــر وطــاقـــمه : ((طـــبــيب
احملــجـر من رومــانـيــا اسـمه فــريـدمـان 
عيّنتـه احلكومة الـتركيّة  وكـان الطبيب
ـوظـفون اآلخـرون في احملـجـر لـطـفاء وا
لـلـغايـة  ووضع دكـتـور فـريـدمـان زورقاً
حكومـيّاً حتت تـصرفنـا واخبـر أبي أننا
نستطيع اخلروج بالزورق متى ما نشاء
 عـــلى أن ال نــدخل مـــديــنــة الـــبــصــرة .
ـصاعب شـكالت وا سـمعـنـا كثـيـراً عن ا
الـتي يـجب حتمّـلـهـا أثـناء فـتـرة احلـجر
الـصـحّي  غـيــر أنـنـا  عـلى نـقـيض ذلك
كـــلّه  ألــفــيــنــا كـلّ شيء مــريــحــاً غــايــة
الــراحـة  وبــالــرغم من أن احلــجـرات لم
تكن فسيحة  فإنها كانت نظيفة  وعلى
النوافذ ستائر خضر  كان البيت مؤثثاً

خـــيــر تـــأثــيث
ـنـاضد بـاألسرّة وسـتـائـر الـبعـوض  وا
والــكـــراسي  ومــجـــهــزًا بـــالــســـكــاكــ

والشوكات وغير ذلك)) .
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ويــتــصف شـط الــعــرب بــكــثــرة األنــهـار
ـــتــفـــرعــة مـــنه  وقــد ورد ذكـــر بــعض ا
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ثـبت تأريـخـيًّـا أن أوّل من أطلـق تسـمـية
ـــائي ((شـط الـــعـــرب )) عـــلـى اجملـــرى ا
تـكوّن من الـتقـاء نهـري دجلـة والفرات ا
عنـد حدود مديـنة الـبصرة الـشمـاليّة في
منطقة كرمة علي  هو الرحّالة الفارسي
ناصر خـسرو عـلوي  الذي زار الـبصرة
في الـعـشـرين من شـعـبـان سـنة (443 هـ
1051م )  فأطلق عليه هذا االسم بدالً
عن اســـمـه الـــقـــد دجــــلـــة  أو دجـــلـــة
الـعــوراء  كـمـا ورد فـي مـعـجم الــبـلـدان

للحموي. 
وعلى بـعد (15)كـيلـومـتراً تـقـريـبًا  إلى
الــغـرب من شط الــعـرب بــاجتـاه مــديـنـة
الزبير  يـقع مصب الفرع الـذي كان نهر
الفرات سـابقًـا يصبّ بواسـطته مـباشرة
في اخللـيج العـربي منـفصالً عن دجـلة 
والــــذي عــــرفه الــــيــــونــــانـــيّــــون بــــاسم
بـاالكــوبـاس  (pallacopas)  امّـا الــعـرب
فأطلـقوا علـيه اسم كري سعـدة  ويطلق

عليه حالياً شط البصرة .
يـبلغ طـول شط الـعرب من مـنـطقـة كـرمة
عــلـي إلى مــصــبّه في اخلـــلــيج الــعــربي
جــنــوبي مـــديــنــة الــبـــصــرة نــحــو 116
كيـلـومتـراً  أمّا عـرض مـجراه فـمتـفاوت
ما ب  400 م أمام مديـنة الـعشّار  إلى
نـحـو 1500 م عـنــد مـصــبّه في اخلــلـيج
العربي  ويـصبّ فيه من جهـته اليسرى
نــهــر الـــكــارون وهـــو يــقـع بــكـــامــله في
األراضي اإليـــرانــيّـــة  ونــهــر الـــســويب
اآلتي مـن جــهــة هــور احلـــويــزة مــقــابل

قضاء القرنة من اجلهة الشرقية . 
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وتقدر كمية الغرين التي تترسب سنوياً
فـي شط الــــعـــرب مـن نـــهــــري الـــكـــارون
والـسويـب بحـوالي ( 35)  مـليـون طن 
ــوانئ الــعـراقــيـة ـــ تــتــولى مـصــلــحـة ا
سـابـقاً ـــ أمـر جـرفـهـا  وصيـانـة الـقـناة

الحـــيـــة بــواســـطــة ا
حــفــاراتــهــا
الـضـخـمـة 
الــتـي تــرفع
ما يقرب من
مـــلـــيـــونـــ
ونــــــــــــــصـف
ــلــيــون من ا
األمـــــــــتـــــــــار
ـــــكـــــعـــــبــــة ا
ســـنــويـــاً من
كـــــــمـــــــيـــــــات
الـغـرين الـذي
يــــتــــرسب في
الــــــقــــــنـــــوات
ـالحـــــــــيــــــــة ا
ّــا لـــلــشـط  
يــــســـهـل مـــعه
دخول البواخر

ـعقل والـفاو  وقـد توقفت إلى ميـنائي ا
عملـيات الصـيانة مـنذ بدايـة ثمانـينيات
اضي بـسبب انـدالع احلرب ب القـرن ا

العراق وإيران .
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وتعـتـرض مجـرى شط الـعـرب ب كـرمة

لالحتـــاد الــوطــني الـــكــردســتــاني
ــقــراطي بــديال عن احلــزب الــد
الــكـردسـتـاني الــذي جلـأ زعـيـمه
الى أمريكا ليقضي نهاية حياته
هـنـاك  بيـنمـا إنـشغل طـالـباني
بـجـمع الـشـخـصـيـات والـكـوادر
الـسـابـقـة لــلـحـزب في إطـار مـا
يــشــبه جــبـهــة وطــنـيــة كــرديـة
ـواصلـة النـضال الـثوري  ثم
إعـالن تـــــــأســـــــيـس االحتـــــــاد
الــوطــني الــذي أطــلق شــرارة
الــثـورة اجلـديـدة بــكـردسـتـان
بـزعامـته . ويتـطـرق طالـباني
رحـلـة الى عالقاته في هـذه ا
مع الـقـادة والـزعـمـاء الـعـرب
منـهم الرئـيس الراحل حافظ
األســــد الـــــذي ســــاعــــده في
إفــــتـــــتــــاح مـــــقـــــر له داخل
األراضي الـــســـوريـــة وقــدم
ـواصلـة الـنـضال الـدعم له 
ضــد الـنــظــام الــبـعــثي في
الـــعــــراق وكـــذلك عـالقـــته
بـالـعــقـيـد مـعــمـر الـقـذافي
الــــذي ســــاهم بــــدوره في
دعم احلـــركــة الـــكـــرديــة 
مـرورا بــلـقــائه بـالــرئـيس

ــصــري الــراحل أنــور الــســادات ا
ـصــريــة  وعالقــاته والــقــيــادات ا
ــتـــيــنـــة كــذلـك مع قــادة الـــثــورة ا
الــفــلــســطـــيــنــيــة وقــادة األحــزاب
الـكرديـة في بقـية أجـزاء كردسـتان
بــأيـران وتـركـيـا. ويـصل طـالـبـاني
في ســـرده الى مــرحـــلــة تـــأســيس
اجلـبـهـة الـكردسـتـانـيـة الـتي قادت
الحقا إنتفاضة الشعب الكردي في
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ـقبلة ومعايـير مطابقته يتصاعد صخب األحـاديث عن برنامج احلكومة ا
فـهوم الـدولة احلـضاريـة احلديـثة بـعد ان تـوافقت اآلراء بـ اهل احلكم
انية واالغلبية الـصامتة بالـتحديات الكبـرى التي تواجه هذه الـدورة البر
ما ب برنامج حكومي بحلول كبرى آلثام عقد ونصف العقد مضى وب
أحاديث كـوالـيس األحزاب عن سـريـان مفـعول مـفـاسد احملـاصـصة بـعد

تبادل االتهامات بينهم بتزوير االنتخابات !!
ـكلف لـكن أي حـديث عن حكـومة لست بـناصح لـلـسيـد رئيـس الوزراء ا
بـثـوب جـديــد لن تـكـون اكـثــر من تـزيـيف لــلـحـقـائق   ومــحـاولـة  تـسـويق
كـمـا هـو حـال أي  حـديث عـن  بـنـاء  دولة بـضـاعـة  األحـزاب  الـفـاسدة 
حضاريـة من حطام مـفاسد احملـاصصة  حتت عـناوين فلـسفيـة  متعددة
ا  تماثل  الواقع في  الـبناء  العـقائدي  لكنـها تخالـفه في استحضار ر
آثام  ذات األحزاب  ومن بـ ذلك محـاولة  اسـتعـادة بعض األفـكار التي
رفعت من قبل الشهيد الصدر األول عن الطـاقات اجلماهيرية في شعائر
 عـاشـوراء  كـقـوة دفع لـبـنـاء  دولـة  حـضـاريـة  فـالـواقع  الـيـوم يـخـالف
متبنيات جميع دعـاة اإلصالح  من أي طرف كان الن فهم الواقع  يكون
نصف احلل لـتـحـديد هـدف نـقطـة االنـطالق نحـو احلـلـول  التي لم تـظـهر
حتى االن في أي  نداء فلسفي او شعارات إصالحية  فالنتيجة النهائية
ـعارضة في ا سـبق وان  التـفاهم  حوله بـ احزاب ا هي االستمـرار 
ـبـاركـة إيرانـيـة   وضمـانـة أمريـكـية  – بريـطانـية   واي اتفـاق لـندن  
حـلول تـسـعى إلعـادة تـدويـر عـجـلـة  احلـكم في الـعـراق  بـعـكس  عـقارب
وذجا الساعة  االمـريكية  –البريطـانية  تبـقى مجرد اضـغاث أحالم  و
ـا حتت جلـهل فــنـون الـســيـاســة عـنـدمــا  ال يـتــطـلع  قــادة األحـزاب  اال 
اقدامـهم  امال في خطـوات مقـبلـة ما بـعد تـثبـيت وجودهم في الـسلـطات

التشريعية والتنفيذية .
قـبلة الثبات على منهج هدي ا كن حلكومة الـسيد عبد ا السؤال: كيف 

اإلصالح اذا استطاعت لذلك سبيال ??
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األول: نتائج تقريـر مركز مراقبـة حقوق االنسـان الدولي في نيويورك عن
اضـية ومـا خلـفته من ايـتام وارامل ونازحـ ومهـجرين ونـسبة األعوام ا
تفـوق ربع الـعراقـيـ عـلى خط الفـقـر مقـابل صـرف اكـثر من الف مـلـيار
دوالر يضاف الى ذلك تـقرير البـنك الدولي بشـأن ديون تصل الى 132
اذج من اسـتثـمار الـنفط تـثيـر اجلدل الـوطني والـقانوني ملـيار دوالر و
على حد سـواء لتنـتهي بتـقن مـفاسد احملـاصصة في تـشريعـات ابرزها

قوان العفو العام.
ثـانـيـا :  بـروز مـعــضـلـة اصالح اجملـتـمع الـعــراقي  قـبل  اصالح الـبـنى
ـسـتـوى في احلـلـول  التـي البد  من الـتحـتـيـة  في األهـمـيـة  وعـلى ذات ا
الـعمل بـهـا   تـبـدأ في الـتـربيـة  والـتـعـلـيم وال تنـته عـنـد مـسـعى حـكومي
نـهجي  في التـعامل  مع مبـدأ  التـعايش السـلمي وفهم واضح للتـغييـر ا
الـدستـور بـانه  احملـافظ عـلى  وحـدة الـعـراق  ولـيس  نـقـطـة اجلـدل حول
ــوذجـا صـارخــا لـهـذا االنـفـصــال  واالسـتــفـتـاء في إقــلـيم كــردسـتـان  
هـجرين في وضـوع  ناهـيك عن مـخيـمات الـنازحـ واجواء  مـعـيشـة ا ا
شتـات األرض  كـلـهـا  تطـلب  اطالق مـبـادرات  حـكـوميـة  صـريـحـة بان
واطـنة الـعراقـية قـبل أي هـوية فـرعيـة  ثانـية  الدسـتور  كـفيل بـحـمايـة ا
وافقة دون مواربة على هذه البرامج. وعلى القوى السياسية العراقية ا
قـبل ان يعتـرف بعروبـة العراق  ثالثـا : يتطـلب  من البـرنامج احلكـومي ا
ويفسـر الدستـور بان الـعراق ليس مـجرد عضـو في اجلامـعة العـربية بل
ـواطنـة قـائمـا على يعـني ذلك امـتداد عـمـقه العـربي  وان يـكون مـفهـوم ا
حتى بالنسـبة لغير الـعرب  بان سياسـة العراق اخلارجية هذه احلقيقـة 
واطـنتـهم كعـراقي اصالء بل قائمـة على هـذه احلقـيقة  دون االضـرار 
ـكان إللـغاء أي ـواطـنة فـحسب وهـذا االمر مـن األهمـية  تعـزيزا لـهذه ا
حالـة تـراجع او نـكـوص في الـتعـامل مع مـسـتـجـدات االحداث اإلقـلـيـمـية
نطقـة  حسم هذا االنـتماء في الـهوية الـوطنيـة ليس مجرد والدولية فـي ا
امنـيـات بل تـطـبيـقـات لـسيـاسـات الـدولة  اخلـارجـيـة.كل ما تـقـدم مـجرد
قبلة خطوط عامة لـها تفاصـيل متشعبـة ال اعتقد بـان برنامج احلكومـة ا
ا لم تأت به بقية احلكـومات السابقة اكثرمن معسول قادر على االتيان 

الـكالم وضــعف الــتـطــبـيــقـات فــالـقــانـون جــمـيل جــدا لـكن
احتـكـار سلـطـة العـنف من قـبل الـدولة تـتـطلب ان
حتتـكـر اسـتـخـدام الـسالح ومـثل هـذا االحـتـكار
ـقـبـلـة ...ولـله في بـعـيـد جـدا جـدا عن احلـكــومـة ا

خلقه شؤون !!

أنـا لـست حاقـدا ولـكني عـلى من خـان الوطن والـشعـب حاقـد  وعلى من
تـاجـر بـشعـارات الـدين والـتدين واحلـريـة وحقـوق اإلنـسـان زورا وبهـتـانا
حـاقـد  وعلى مـن ساوم عـلى شـبر من الـوطن من حـدوده وميـاهه حـاقد 
أنـا لـست حاقـداً ولكـن من أساء لـلوطن ولـلـشعب هم من جـعـلوني حـاقداً
عـلى مـن سـرق لقـمـة الـعـيش واحلـيـاة من اجلـيـاع واحملـرومـ ومن قـطع
بال مبرر قـانوني او شرعي او أخالقي انـا حاقد. أنا لست أرزاق الـناس 
حـاقداً ولكني في وطني صرت جائعاً وجعـلوني أحتسر على لقمة العيش
ومـريض الاستطيع احلصول عـلى الدواء كما جعلـوني اشتهي رشفة ماء
غيـر مـاحلة وال مـلوثـة ومـسمـمـة وهم يشـربـون ماء الـزالل و رحيق عـذبـة 
الـعسل أريد أن أصرخ بأعلى صـوتي ولكن وأخاف من بطشّ الفاسدين
كـيف يـخـرج الـصوت في وطـن كل الشـفـاه فـيه مـكمـمـة  كـيف تـخرج اآله
وحـنجرتـك في حظرة اخملـبر السـري أنا لست حـاقداً ولكـني ضقت ذرعاً
ـعوزين ورغم ـال الفـقراء وا من سـاسـة  ونواب ووزراء تـلطـخت أيديـهم 
ذلك يــتـفـاخـرون نـائـبــة تـقـول:" تـقـاسـمــنـا الـكـعـكـة" ونــائب يـقـول :" كـلـنـا
فـاسدون وجميعنا نكذب وجميعنا نأخذ رشوة وجميعنا نسرق".! وآخرون
بـطروحاتهـم يؤججون نـار الفرقة والـطائفيـة  ب أبناء الـشعب على هؤالء
انـا حاقد النهم يسرقوننـا نهارا جهارا بال حياء والخجل المن الله وال من
ـوت صـار قـضـاء ًوقـدراً وا الـبــشـر. احلـيـاة في ظـلــهم صـارت جـحـيـمــاً 
والـوطن صار خرابـاً وبقايا أطالل ونـفايات وبـقايا شعـارات  هم جعلوني
حـاقـدا عنـدمـا أشـاهد من عـلى شـاشات الـتـلـفاز من سـاهـموا في تـدمـير
يتحدثون بال الـوطن وتهجير وقتل أبـنائه ونهب خيراتهم وسرقـة ثرواتهم 
ـقـراطـيـة وحـقـوق اإلنـسـان والـنـزاهـة والـشـرف والـوطـنـية خـجل عـن الـد
ـياه ويـتـعـامـلـون بـاأللـفـاظ الـنـابـيـة والـزجـر بـاألحـذيـة والـضـرب بـقـنانـي ا
ان كيف الاكون حـاقدا ولقد وتـتطور الى اسـتخدام األيدي في قـاعة البـر
دمـر الـفـســاد والـفـاسـدون كل الـعـراق والـعـراقـيـ من أقـصى الـبالد الى
أقـصـاه بــنـهب االمـوال وأغـرقـوه  بـالـديـون  وتـراكم الـقـروض  وافـتـعـال
ــشـاكل واألزمــات . نـعم انــا حـاقــد عـلى مـن أوصل شـبــابـنــا وأطـفــالـنـا ا
واأليـتـام تلـتـهـمهم حـرائق الـنفـايـات ويـتسـكـعون في الـشـوارع واألسواق
يـدخنـون السكـائر ويـشربـون اخلمر ويـتعـاطون احلبـوب اخملدرة والـقيام
هـذا الداء الـرهـيب الـذي يفـتك بـالـفرد بـأعـمـال السـرقـة والـدعارة والـقـتل 
سـتـقبل الـزاهر واجملـتـمع وخسـارة تلـحق بـالوطن و الـساسـة يـعدوهم بـا
واجهة وتـوفير كل مستلـزمات احلياة.!لقد بـاتت  ضرورة ملحة وحتـمية 
ــواطن والـتي تـمــلـيـهـا تـطـورات الـتي تـواجه ا كل الــتـحـديـات والـصــعـاب 
مـن خالل  ان يـتـغـيـر احلـقـد إلى حب وطــمـأنـيـنـة عـنـدمـا تـتـغـيـر احلـيـاة 
األوضـاع الفاسـدة و تتغيـير الوجـوه  الكاحلة الـصفر ويـتغييـر الدستور
ثـيري الطـائفيـة. وجتر كل من افسـد وسرق ونهب ـهلهـل ووضع حدٍ  ا
مـقدرات البالد و إحالتهم للـقضاء وإنزال أقصى العقـوبات بحقهم مهما

وفي الوقت نـفـسه نـبارك كـانت مـنـاصبـهم ومـواقـعهـم 
جـهـود كل اخلـيـرين مـن اجل تـقـريب وجـهـات الـنـظر
شـاكل والدفـاع عن وحـدة الوطـن والتـعايش وحـل ا

ب أبناء الشعب الواحد..

ســـيــمــا زراعـــة الــنــخــيـل  إذ حتــيط به
بـساتـ الـنـخيل الـتي تـكـوّن أكبـر غـابة
لــلـنــخـيل في الــعــالم  وقـد ألّف الــشـيخ
عبدالقادر باش أعيان كتاباً مفيداً سمّاه
((النخلة سيدة الشجر)) أرّخ فيه لتأريخ
الـنـخل في الـعراق والـبـصـرة طـبع أكـثر
من مـرّة .كـمـا اشـتهـرت الـبـصـرة سـابـقاً
بــزراعــة احلــنــطـة والــشــعــيــر  وأنـواع
الــــفـــواكه واخلــــضـــروات  والـــعـــدس 
والسمـسم  والقطن  ومـزارع الرز التي
سـتهـلك وتصـدر ما كانت تـسد حـاجـة ا
يـــزيـــد عـــلى االســـتـــهالك احملـــلّي . ومع
أوائل الــــقـــرن الــــعــــشـــريـن  وبـــســــبب
اكــتــشــاف الــنــفط فـي الــعــراق وإيـران 
زادت أهـــمـــيّـــة مـــنــــطـــقـــة شط الـــعـــرب
لـبــريـطـانـيـا وأمـريـكــا في عـمـلـيـات نـقل
النـفط إلى اخللـــيج العربـي وإلى العالم
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ــا أنّ مـــاء شط الــعــرب يـــتــجــمّع من و
ثالثــة أنـهـر عــذبـة وهي دجـلــة والـفـرات
والــكــارون  كـان يــجب أن يــكــون عــذبـاً
فـراتــاً  ولـكن احلــال يـا لألسـف بـعـكس
ذلك  إذ أنّ مـــاءه أقلّ عــذوبـــة من مــيــاه
تـلك األنـهر الـثالثـة بـكـثـيـر  وسبب ذلك
هو إهـمال عـملـيات الـصيـانة والـتطـهير
دة طويلة نسبيّاً تقدر نحو ( 30)سنة 
إضـافـة إلى أنه قـد حتـول إلى مـكب آمن
ــديـــنــة ومــيــاه مــجــاريــهــا لــنــفــايــات ا
وقاذوراتـها  ولسـموم ومـخلـفات بعض
ـــعـــامـل احملـــلـــيّـــة  ومــــعـــامل الـــدول ا
اجملــاورة .  ولــعــذوبــة مــاء شط الــعـرب
سابقاً  كانت هـنالك مبادرات من أهالي
اء إلـى أهالي قـصـبتي الـبصـرة لـضخ ا
ـدعو الـبـصـرة والـعـشـار  مـنـهـا تـقـدّم ا
ـنـديل سـنـة 1891 عـبـداحملـسن جــلـبي ا
ـشـروع طــلب فـيه إلى واليــة الـبـصــرة 
ــاء الــعــذب من شط الــرخــصــة جلـــلب ا
الــعـرب إلـى مـديــنـة الــبـصــرة بـواســطـة
األنـــابــــيب احلـــديــــديـــة  وبــــعـــد وضع
ضـبـطة اخلـريطـة ودراسـتهـا  حـوّلت 
لــنـظـارة الــنـافـعــة  وقـد أجــريت أعـمـال
ـرّ به ــتــبـقي لــلــطــريق الــذي  ــسح ا ا
وافقة من طـلوب  إال أن ا اء ا أنبوب ا
نـظـارة الـنـافــعـة لم حتـصل  لـكن وبـعـد

ــة في كــتــابي ((مــعـجم األســمــاء الـقــد
البـلـدان)) للـحـموي و ((فـتـوح البـلدان))
لـــلـــبالذري  وفـي غـــيـــرهـــمــــا من كـــتب
تأخرين التاريخ  كما ذكـرها جمع من ا
 مـثل السـيـد إبـراهيم فـصـيح احلـيدري
في كــتــابه ((عــنــوان اجملــد))  والـشــيخ
أمـ عـالي بـاش أعـيـان في مـقـاله الـذي
نشر في مجـلة لغة الـعرب التي أصدرها
األب الكرمـلي في بغداد  وأضـاف إليها
األســتـاذ سـلــيـمــان فـيــضي احملـامي في
كــتـابـه (( الـبــصـرة الــعــظـمى )) أســمـاء
أنهـار أخـرى مع شيء من الـتعـلـيق على
مــنــشـئــيــهــا  فــكـانت  635 نـهــراً  قـال
فيـضي : ((يتخـلّل بسـات الـبصرة 635
نهراً كبـيراً رئيـسيًّا متّـصالً بشط العرب
مـبـاشـرة يـوازي أحـدهـمـا اآلخـر  مـنـهـا
 470 نهرًا في اجلانب الغربي من شط
الــعــرب  أي من مــبــدأ مــلــتــقى الــفـرات
ودجـلـة فـي الـقـرنـة إلى مــنـتـهى الـفـاو 
ومـنـها  165 نـهـرًا في اجلـانب الـشـرقي
من شط الـعــرب إلى احلـدود اإليـرانـيّـة 
ويــتــفــرّع مـن كلّ نــهــر من هــذه األنــهــار
ـئـات الــرئـيـســيّـة أنــهـار أخـرى تُــعـدّ بــا
بـحـيث يـبــلغ مـجـمـوعـهـا آالف األنـهـار 
مشكّلـة شبكة واسعـة من األنهار والترع
 التي يـصحّ وصف بـساتـيـنهـا بـجـنّات

جتري من حتتها األنهار )) .    
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وتكمن أهميّة شط العـرب اإلستراتيجية
نفذ بالنسبـة للبصرة ولـلعراق في أنه ا
الــوحـــيــد عـــلى دول اخلــلـــيج والـــهــنــد
ــواد وأوروبـــا لــتــصــديـــر واســتــيــراد ا
دخل الرئيس من الساحل التجاريّة  وا
الــشــمـالي لــلــخـلــيج الــعـربـي إلى سـهل
الـعراق  وامـتـداده في مـناطق الـسـهول
ـــنــاطق والــدول اجملــاورة األخــرى من ا
كاألراضي السوريّة واألناضول  خاصة
قبل افـتتـاح قناة
الـسـويس  فـقـد
كـانت الــبـضـائع
تــصل الــبــصـرة
ثم تــــــذهـب إلى
ــــنــــاطق تــــلك ا
دون أن تــــــمـــــرّ

ببغداد .
كــــــــــذلك

كـــــان لـــــشط
الــــــعــــــرب ـــ
ســـــابــــقــــاً ـــ
أهـــــــمـــــــيّــــــة
اقـــتــصـــاديّــة
فـي مــــــجـــــال
الــــــزراعـــــة ال

ـذكـور  أي عـشـرين سـنــة من الـتـاريخ ا
سنة  1911 انصرفت النيّة إلى تأسيس(
شــركـة مـاء شط الــعـرب ) الــعـثـمــانـيّـة 
ــاء وضــخّه بــواســطــة أنـابــيب جلــلب ا
حــديــديّـة من شـط الـعــرب إلى قــصــبـتي

العشّار والبصرة  و ذلك .
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وقد ارتبط اسم شـط العرب بـعدة وقائع
وأحــــداث وأســـمـــاء مـــهـــمـــة في تـــاريخ
الـعـراق احلـديث  مـنـهـا تـأسـيس دائـرة
يناء سنة  1919 في التنومة  من قبل ا
الكـولونيل الـسر جـون سي وارد  وبعد
مدة قرر بـناء ميـناء البـصرة اجلديد في
ــعــقل  وقــد جـرى افـــــــــتــتـاح بــنــايـة ا
ـــــــــوافق ـيـناء يـوم السـبت ا مديـرية ا
  17/ 3  /1931وحضر حــــفل االفتــــتاح
لـك فيـصل األول  وبـصحـبـته عدد من ا
الوزراء واألعـيان  وكان في اسـتقـبالهم
كـبـار رجـال الــبـلـدة يـتـقـدمـهم مـتـصـرف

البصرة األستاذ رؤوف الكبيسي .
ــهــمّــة وصــول األمــيـر ومن الــتــواريخ ا
فيصل بن احلـس إلى مـيناء الـبصرة 
قادماً مـن مينـاء جدة علـى ظهر الـباخرة
الـبـريطـانـيـة نورث بـروك مع مـسـتـشاره
اخلـــاص كــورنــوالـــيس  وجــمـــاعــة من
مؤيـديه من الـعراقـيـ  لتـنصـيـبه ملـكاً
عــلى الــعــراق  وقــد كــان وصــولــهم في
تـمــام الـسـاعــة اخلـامـســة والـنـصف من
عصر يوم  23/  6 /  1921 وقد نزل في
دار مــتــصــرف الـــبــصــرة أحـــمــد بــاشــا
الــصــانع  وتـــوزعت حــاشــيــته في دور
بعض وجـهاء الـبصرة  وكـان من ضمن
ـســتـقـبـلـ نــاجي الـسـويـدي  وجـون ا
فيـلبي  ومحـمّد زكي الـبصـري  وأحمد
حمـدي مال حس . ومـن احلوادث التي
هزّت الـبصـرة في حيـنهـا  اغتـيال قـائد
الــشــرطــة فــريـد بـك وصـاحــبه بــديـــــــع
نـوري عــصــر يـوم 1913/6/20 بـأمــر من
السـيّـد طالب الـنقـيب  بـعد عـودتهم من
الفـاو عـلى ظهـر الـباخـرة ( مـرمريس ) 
ــغـيب الحت فــعـنـدمــا آذنت الـشــمس بـا
الباخرة لـلعيـان  ثمّ اقتربت من رصيف
نــهــر الـعــشّــار  فــلــمّــا أثــبـت الــبــحـارة
الـسـاللم اخلـشـبــيـة  نـزل إلـى الـسـاحل
فــريـد بك يــتــبـعه
بــــــديـع نــــــوري 
وعــبــدالــله فــالح
الــــــســــــعـــــدون 
وبعض الـضبّاط
األتراك  حـينـئذ
خـــــرج أربـــــعــــة
رجـــــــــــــــــــــــــــال 
وانهالوا عليهم
بـــــــــــــــوابــل مـن
الـــــــــرصــــــــاص
وولّوا األدبار 
وتــــركــــــــــــــوا
عـلى الـرصـيف
ثالث جــــــثث 
مـــــــــــــــــــــــــــــن
ضـــــمـــــنـــــهـــــا
جــــــــثـة قـائد

الشرطة .

عـبـدالنـاصـر وهـو في الـثالث من
عــمـره  ثم قـاد الـى جـانب الـراحل
صـــالح الـــيــــوســـفي مـــفـــاوضـــات
القـيادة الكرديـة مع حكومـة البعث
ـر طـالـباني األولى عام  . 1963و
ـرحلـة تـكـوينه الـثـقافي في سـرده 
مــتــحــدثــا عن رئــاســته لــتــحــريــر
الـــعـــديـــد من الـــصـــحف واجملالت
الكرديـة والعربـية التي صدرت في
اخلمسيـنات والستـينات  وتعرفه
من خـاللــــهـــا عــــلـى الـــعــــديــــد من
الزعـماء والـشخـصيات الـسيـاسية
الـعـراقـيـة ولـقـاءاته بـزعـيـم الـثورة
الــعـراقــيـة عــبـدالــكــر قـاسم  ثم
قـادة األحـزاب من الشـيـوعـي الى
الـبـعــثـيـ والـقـومــيـ وغـيـرهم .
ويــــتــــحـــــدث عن أحــــوال احلــــزب
ــقـراطـي الـكــردســتــاني مــنـذ الــد
بــدايـة الـثـورة الــكـرديـة عـام 1961
وإنـشقـاقه عن هـذا احلـزب في عام
 1964ذاكرا أسباب ذلك بعمق  ثم
وصـوله الى مـرحـلة الـتـصـالح ب
ركزية والقيادة الكردية احلكومة ا
وصــدور بــيــان احلــادي عــشــر من
آذار الـــذي إعــــتـــرفـت احلـــكــــومـــة
وجبه بـحقـوق الشعب العـراقيـة 
الــــكـــردي في احلــــكم الــــذاتي . ثم
يصل في سرده الـى مرحلـة انهيار
الــثــورة عــام  1975 جــراء تــوقــيع
إتـفـاقـيـة اجلــزائـر بـ شـاه ايـران
وصـدام حـسـ  واحملـاوالت التي
بذلها إلقناع زعيم الثورة مصطفى
ـواصلـة الـنضـال وعدم الـبارزاني 
االسـتـسالم الرادة الـبـعث وايران 
ويــتــحــدث عـن كــيـفــيــة تــأســيــسه
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عـن " الــدار الــعــربــيـــة لــلــعــلــوم -
نـاشـرون " صـدرت مـذكـرات رئـيس
اجلمهوريـة الراحل جالل طالباني
في  571صـفــحـة وبـطــبـعـة أنــيـقـة
توثق حلـياة أحـد أهم الـسيـاسي

ـعـاصر . الـعـراقـيـ في الـتـاريخ ا
والـكـتـاب الـذي أعـده صالح رشـيد
ـتقدمـة السـابقة في أحد الـكوادر ا
االحتـاد الـوطـني عـلى شـكل حـوار
صـحفي مـطـول إستـغـرق ما يـقرب
من خـمــسـة عــشـر عــامـا  ونــشـره
بـالـلـغـة الـكرديـة قـبل سـنـتـ  قام
الــــكــــاتـب الـــصــــحــــفـي شــــيـــرزاد
شيخاني بترجمته كامال الى اللغة
الــعـربــيـة أواخــر تــمـوز من الــعـام
ــاضـي حتت عـــنــوان " مـــذكــرات ا
جالل طالباني  –رحلة ستون عاما
من جـــبــال كـــردســتــان الـى قــصــر
الــسالم " وتــولت الــدار الــعــربــيــة
مــهــمـة طــبــعـهــا وتــوزيـعــهــا عـلى
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ـذكرات من مـرحلـة الوالدة وتـبدأ ا
الـتي قـضـاهـا الـرئـيس الـراحل في
الـتـكـيـة الطـالـبـانـيـة الـتي تـقع في
مــسـقط رأسـه ويـروي خاللــهـا مـا
يتذكره من مشاهد الذكر لدراويش
الــطـريــقـة الــطــالـبــانـيــة واألجـواء
الـدينـيـة التي خـيـمت علـى منـزلهم
ـــدة . ثم إنــــتـــقـــاله الى فـي تـــلك ا
مـدينـة كويـسـنجق وهي قـضاء من
أقـضـيــة مـحـافـظـة أربــيل عـاصـمـة
إقـلــيم كـردســتـان فـي األربـعــيـنـات
دينة ودخوله الى إحدى مـدارس ا

ـديــنــة في تــلك  واصــفــا أجــواء ا
الـسنـوات وخاصـة ما كـان يسـمعه
الـطـفل الـصغـيـر من أخـبـار احلرب
ــيـة الـثـانــيـة  وسـمـاعه ألول الـعـا
مرة بـإسم ستالـ وهتلـر قادة تلك
احلـــرب . ثم يـــنـــتــقل الـى مــديـــنــة
كركوك السـتكمال دراستـه الثانوية
 مـــرورا بــالــفــتـــرة احلــاســمــة في
حــيـــاتـه حــ إنـــتـــقل الـى بـــغــداد
إلســتــكــمــال تــعــلــيـمـه اجلـامــعي 
وإنخـرطه هناك فـي عالم السـياسة
من خالل إنـــضـــمـــامه الـى احلــزب
ـقراطي الكـردستـاني  بعد أن الد
كـانت مــيـولـه في الـبــدايـة لــصـالح
احلـزب الــشـيــوعي الـعــراقي الـذي
تــســيــد الـســاحــة الـســيــاســيـة في
العراق بـتلك السنـ . وبحسب ما
ــرحـلـة يـذكـره طــالـبــاني عن تـلك ا
األولى مـن شــــبـــابـه كـــانـت بـــوادر
القـيادة باديـة علـيه حيث ترقى في
مـنـاصب حـزبـيـة بـسـرعـة قـيـاسـية
وأصبح عضوا فعاال وقياديا بارزا
ــقـراطـي وهـو في فـي احلـزب الــد
الـرابعـة عشـرة من عمـره  ثم بروز
دوره الــسـيـاسي في اخلـمـسـيـنـات
كـأحـد أهـم قـادة الـطـلـبـة والـشـباب
من الكرد ومشـاركته في العديد من
ـهـرجـانـات الدولـيـة لـلـشـبـاب في ا
الـعـالم وتـعـرفـه هنـاك عـلـى شـاعر
الـــعـــرب األكـــبـــر مـــحـــمـــد مـــهــدي
اجلـواهـري الذي أصـبح فـيمـا بـعد
ـديـد. أحـد دراويـشه طـوال عـمـره ا
حــتـى وصل الى أن يــكــون عــضـوا
في وفـــــد حـــــزبي وحـــــكـــــومي زار
ــصــري الــراحل جــمـال الــرئــيس ا

آذار من عام  1991ومـا نـتج عـنـهـا

من تـــــأســــيـس اإلدارة الــــكـــــرديــــة
ـسـتقـلة عـن حكم بـغـداد  مشـيرا ا
ــــبــــكــــرة مـن أزمـــة ــــراحل ا الى ا
الـكـويت وحـرب اخلـلــيج الـثـانـيـة
وكــيف أنه تــنــبــأ بــإحــتـالل صـدام
ــــســــؤولـــ لــــلـــكــــويت وابـالغه ا
األمـريكـان بذلك مـسبـقا . ويـتحدث
طـالـبـاني في مـذكـراته عـن األجواء

الدولـية واإلقـليـميـة واالستـحضار
مـتـطـرقا لـغـزو الـعـراق عام  2003 
الى مــــفــــاوضــــاته مع
ــــســـؤولـــ ا
األمــــريــــكـــان
بــــــشـــــأن دور
الـــــــكــــــــرد في
عــــــمــــــلــــــيــــــة
الــــتـــحــــريـــر 
وتــــــــــــــــــــــــقــف
ــذكـرات عــنـد ا
حـــد إنــتـــخــابه
رئـــــــــيـــــــــســـــــــا
جلــــمــــهــــوريــــة
الــــــــــــــعــــــــــــــراق
وإنــــــشـــــــغـــــــاله
بالـشأن الـرسمي
الــــذي حـــال دون
إســتــكــمــال ســرد
بـقــيــة الــســنـوات
الــتي عــاشــهـا في
قصر السالم كأول
رئــيس جـمــهـوريـة
كـــــردي في تـــــاريخ

العراق . 
WOÝUOÝ  UOB ý

وفي الــــصـــفـــحـــات
األخيرة من مذكراته
يـــتـــحــــدث طـــالـــبـــانـي عن بـــعض
الــشــؤون الـــشــخــصــيــة وعالقــاته
الـــعــاطــفــيــة الـــطــريــفــة ثم زواجه
وأوالده  ثـم يــــــــــتــــــــــطــــــــــرق الى
إنــطـبــاعـاته بــشـأن الــشـخــصـيـات
الــسـيــاســيــة الـتي عــاصــرهـا  أو
الــتي عــمل مــعــهـا أثــنــاء ســنـوات
الـثـورة وتـقــيـيـمـه لـلـقــيـادات الـتي
عـمـلت مــعه داخل احلـزب . يـذكـر أن
الرئيس الـعراقي جالل طالـباني ولد
عام  1933في قـريـة كـلـكـان الـتـابـعـة
لـقضـاء كـويـسنـجق  وتـولى رئـاسة
الـعراق لـدورتـ متـتـاليـتـ من عام
 2006 الى عام  2012 حيـــث أصيب
بـجلـطـة دمـاغـية كـادت تـقـضي عـليه
في ذلك الــعــام  لــكـنه تــلــقى رعــايـة
ـــســتــشـــفــيــات صــحــيـــة في احــد ا
ـــرض ــــانـــيــــة الى أن صــــارعه ا األ
انـيا وتوفي يوم 10/3/ 2017 في أ
ونقل جثمانه الى مدينـة السليمانية
نطقة حيث وري الثرى قرب منزله 
دبــــاشـــان الــــتي حتـــولـت الى مـــزار
شـــــــــــــــــــاخــص يـــــــــــــــــــزوره الـقادة
والـشخـصـيات الـعراقـيـة والكـردية

للترحم عليه. مصطفى البارزاني
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