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مقاهي الموصل أيام زمان 
ال جنادل يف حقيقة اإذا قلنا اأن املقهى اأو ال�شاي 
خانه )توجد فروق كثرية بني امل�شطلحني( ما 
اأو  لالجتماع  اأ�شاًل  وجدا  مكانني  �شوى  هما 
كان  واإذا  فاال�شرتاحة.  للتجارة  ث��م  اللقاء، 
اأو  اآب��اء  ال��رواة،  باإ�شناد  ت�شعفنا  اأن  للذاكرة 
اأعمام اأو اأخوال اأو ختيارية اأو تبع ما و�شلنا 
عرب توثيق م��دّون اأو م�شور ، فاإن االأم��ر يف 
كل االأحوال ي�شطرنا اأن ن�شع لتاريخ املقهى 
)يف املو�شل يف االأقل( زمانًا ال يرجع بالقدم 
اأو   ،1900 �شنة  قبل  ملا  عقدين  من  اأبعد  اإىل 
اإىل فاحتة القرن الع�شرين املن�شرم على اأبعد 

احتمال. 
ومن باب التذكري فاإن ا�شم )القهوة( امل�شطلح 
، ال���ذي ت��داول��ت��ه ال��ع��اّم��ة وط��غ��ى ع��ل��ى ا�شم 
مّرة  فهو  معنى   من  اأك��ر  على  ي��دل  )املقهى( 
املعروفة  النكهة  ذات  املنبهة  امل����ادة  يعني 
برائحتها ومبذاقها ، ومّرة اأخرى يعنى املكان 
الذي يرتاده الزبائن لق�شاء الوقت اأو ملمار�شة 
اأو   ، مواعيد  ح�شب  اأعمال  لق�شاء  اأو  جتارة 
الحت�شاء القهوة ...  ثم ُعّمم اال�شتعمال للداللة 
على مكان �شرب ال�شاي مع القهوة اأو بدونها 
عليها طابع  غلب  فقد  للكازينو  بالن�شبة  اأما   .
ال�شوائل  �شرب  مع  ترادفت  ثم    ... الع�شرنة 

والبارد واملثلجات . 
وتكافئ مدينة املو�شل املدن العراقية االأخرى 
)ومنها على نحو خا�ص بغداد العا�شمة( التي 
انت�شرت يف اأ�شواقها وبني حمالتها التجارية 
اأن بع�ص مقاهيها  اإن�شاء املقاهي، ال بل  عادة 
االأغاين  يف  االأمثال  مذهب  �شهرته  ذهبت  قد 
التي  ع���زاوي(  )كهوة  ومنها  الب�شتات  ويف 
كان  امل��دل��ل  اأن  ال���رواة  ذك��ره  م��ا  ح�شب  يقال 
فيها زعالنا، ف�شاًل عن ال�شهرة التي اكت�شبها 
ي��دي��ر من  )اإب��راه��ي��م ع���رب( يف مقهاه وك���ان 
خالل املقهى العنرتيات وال�شواليف ال�شهرية 
حتى ُعرف عنه باأنه من اأكر )الزّماطني( يف 
يف  املنزرع  املقاهي  من  النوع  وهذا  العراق. 
عند  ي�شمى   ، ال���دور  وب��ني  القدمية  امل��ح��الت 
يف  وتدعى  املحّلي(،  )قهوة  ب�  املو�شل  اأه��ل 
ملدلول  تعبريان  وهما  الطرف(  )كهوة  بغداد 
يف  تلكم  عن  افرتقت  املو�شل  اأن  اإال   . واح��د 
ال�شكان من  اإىل عدد  املقاهي ن�شبة  كرة عدد 
املقاهي  ل��رواد  الطبقي  التق�شيم  ويف   ، جهة 
وت�شنيفاتهم املهنية من جهة اأخرى. وذلك يف 
اإّياها  الظاهرة  كون   ، واحد  مدلول  له  نظرنا 
اأعداد  يف  التو�شع  على  العام  �شكلها  يف  تدل 
ال�شرائح العمرية التي تقع فوق �شن االأربعني 
، وهذا يتاأتى من اإيجابية احلالة االقت�شادية 
الظاهرة  ���ش��ك��ل  يف  اأم�����ا   . واالج��ت��م��اع��ي��ة 
التجار  ، فهي تنبئ عن تو�شع طبقة  اخلا�ص 
واحلرفيني والعاملني يف مهنة التو�شط ويف 
البيع وال�شراء والزراعة ... ونحن الباحث ال 
يعجبنا مذهب الذين يقولون اأن كرة املقاهي 
موؤ�شر على كرة اأعداد العاطلني عن العمل يف 
املقاهي  اأ�شماء  بذكر  �شناه  خ�شّ الذي  الزمن 
ومواقعها . وحتى لو اآمنا بتلك النظرة - على 
تزال  وم��ا  كانت  البطالة  ف��اإن   - جزئي  نحٍو 
ظاهرة اقت�شادية واجتماعية عامة تخ�ص كل 
ق�شرًا  ولي�شت   ، وريفه  العراقي  القطر  مدن 

على مكان حمدد بعينه . 

*   *   *
وندرج فيما ياأتي اأهم املقاهي التي عرنا على 
النظر عن  املو�شل وبغ�ص  واقعها يف مدينة 
 ، تذكر  اأهمية  نعطه  مل  ال��ذي  اإن�شائها  تاريخ 
كون تاريخ االإن�شاء يوقعنا يف ارتباك نروم 

جتنبه .
واأهم هذه املقاهي هي : 

نينوى  �شارع  على  تقع   - هرباية  عبد  مقهى 
ويف املكان الذي تقع فيه اليوم مقهى ال�شرق 

وقبل هدم العمارة واإعادة بنائها.

مقهى حممود هرباية - تقع على �شارع نينوى 
من طرفه االأمين ، ذهابًا من باب اجل�شر اإىل 
راأ�ص اجلادة ، ولها باب تطل على زقاق �شيق 
يف  وي��رت��اده��ا  البقال  عمو  حملة  اإىل  ي���وؤدي 
الغالب �شنف املعلمني ، وغالبًا ما ُت�شمع فيها 
ا�شطوانات الغناء القدمية ، ومنها اأرق اأغاين 

اأم كلثوم . 
�شالح  االأخ��وي��ن  ل�شاحبيه   - ال�شرق  مقهى 
وجا�شم اأوالد �شريف، طابق علوي تقع حاليًا 
قبل  �شريف  اأوالد  وكان   ، نينوى  �شارع  على 
اأبو  ال�شيخ  تقع يف حملة  مقهى  ذلك ميتلكان 
�شارع  انتهاء  عند  القدمي  الربيد  خلف  العال 

النجفي نزواًل من طرفه اجلنوبي .
الزاوية  يف  وتقع   - اأق��دي��ح  عبو  اب��ن  مقهى 
ال��رك��ن��ي��ة م��ا ب��ني ���ش��ارع ال��ن��ج��ف��ي م��ن طرفه 
الطابق  وك����ان   ، ن��ي��ن��وى  و����ش���ارع  ال��ع��ل��وي 
معارف  مديرية  يحت�شن  البناية  من  العلوي 
املو�شل . وقد ا�شتهر ابن عبو اأقديح بامتالكه 
�شيد  با�شم  م�شجلة  قاونات  من  ر�شيد  اأك��رب 
املعروف  املو�شلي  القادر  عبد  �شيد  بن  احمد 

ب�)ابن الكفغ.)
اآل  البلدية - ل�شاحبه حممد بن داوود  مقهى 
طرف  وم��ن  دجلة  نهر  على  مطلة   - ك�شمولة 
ج�شر نينوى ومال�شقة ملديرية بلدية املو�شل 
القدمية ، ومتثل يف موقعها مكانًا رائعًا مطاًل 
على نهر دجلة وعلى حديقة ال�شاحل االأي�شر . 
غازي  �شارع  على  تقع   - االأح��دب  حيو  مقهى 
اإىل  ي��وؤدي  �شيق  �شارع  على  تطل  ب��اب  ولها 
ال�شياغ  دك��اك��ني  واإىل  ال��ع��راق  فتى  ج��ري��دة 
وتقع  الذهب،  باعة  �شنف  جممع  )ال�شاغة( 
مقابلها حمال يون�ص احلاج طه تاج الطباخات 
تقع  الفرع  يف  منها  وبالقرب  وال��ربمي��زات، 

مكاتب جريدة فتى العراق.
مقهى الثوب - وتطل على نهر دجلة ويرتادها 
وكبار  وامل�����ش��ران  واجل��ل��ود  ال�شوف  جت��ار 
���ش��ن��ف ال��ق�����ش��اب��ني وب��ع�����ص م���الك االأط��ي��ان 

واجللبية.
�شاحة  على  مطلة   - االأع���رج  م�شطفى  مقهى 
ج�شر  اإىل  املوؤدية  النزلة  موقع  ويف  البلدية 

نينوى.
مقهى االإخوان - ل�شاحبيه اأبو �شامي واأخيه 
وتقع على �شارع غازي، وبعد اأن هدمت حّلت 
حملها العمارة التي �شارت من �شمنها حمالت 
اإىل  يوؤدي  فرعي  وزقاق  و�شيدلية   " باتا   "

�شوق ال�شياغ )جممع �شنف باعة الذهب(.
م��ق��ه��ى ك��ام��ل - وت��ق��ع يف ط��اب��ق ع��ل��وي يف 
فوق  ال�����ش��راي  ب��اب  م��ن  العري�شة  الف�شحة 
خمزن اجلمال ل�شاحبه يو�شف بّحو )�شابقًا( 
ومن ثم حمالت �شم�ص الدين )الحقًا( وكانت 
الليل  يف  وتياترو  ع�شرًا  م�شرح  اإىل  تقلب 
، ثم م�شاهدتي  على وفق ما رواه يل وال��دي 
ال�شخ�شية واأنا طفل اأرافق والدي يف فاحتة 
اخلم�شينات ويف العطل ال�شيفية ، وكنُت قد 
الأغرا�ص  املخ�ش�شة  االألواج  تق�شيمات  راأيت 
ما  يل  قيل   ... عنها  �شاألُت  فلما   ... الفرجة 

هي...!
مقهى يحيى وابنه ر�شاد - )�شيفي و�شتوي( 
منطقة  يف  تقع  االأربعينات  نهاية  يف  وكانت 
�شينما  قبالة  والعدالة  حلب  �شارعي  التقاء 
ثم   ، الح��ق��ًا(  �شمريامي�ص  )�شينما  هوليوود 
الثمانينات  نهاية  واإىل  ال�شتينات  انتقلت يف 
مديرية  تقابل  اأر����ص  ويف  امل��ك��ان  �شرق  اإىل 
املتحف ويقع يف اأر�شها اليوم )�شابقًا( مطعم 
وكانت   . )�شابقًا(  نقليات  �شركة  ثم  تي�شري 
واملقاولني  البنائني  �شنف  الغالب  يف  ت�شم 
ومتعهدي النقر واحلالن وجمهرة واملعلمني. 

اأبو  مبقهي  وال�شهرية   ، الربيعني  ام  مقهى 
موقع  قرب  علوي  طابق  يف  الواقعة   ، داه��ي 
�شيارات يف �شارع نينوى )حمالت ابن حديد 

�شابقًا( وقبالة جامع البا�شا ، ويعمل فيها 
القهوه جي امل�شهور )املال( وهو �شقيق القهوه 
جي املعروف اإبراهيم ابو فاروق ، وامل�شهور 

)اإبراهيم ابو د�شدا�شة(.
قبالة  حلب  �شارع  على  تقع   - طاهرو  مقهى 
اليوم  �شينما هوليوود - �شينما �شمريامي�ص 
على  باأ�شمه  اأخ��رى  كازينو  طاهرو  فتح  ثم   ،
ومقابل   ، ال��دوا���ش��ة  نهاية  يف  امل��ط��ار  ���ش��ارع 
االأ�شماء  ت�شابه  الح��ظ   ... مزاحم  اأب��و  باجة 

)ابو مزاحم الباجه جي ...!!(. 
مقهى اأحمد باري - طابق علوي تقع يف حمل 
يقوم مكانه اليوم جزء من �شارع الكورني�ص 
مقابل الثانوية ال�شرقية . ثم افتتح احمد باري 

كازينو �شيفي على طريق �شارع املطار .
يرتادها   . العام  مركز  قبالة   - عبا�ص  مقهى 
ال�شرطة واملتقاعدين ومن العيون امل�شاعدين 
وعنا�شر  وامل��خ��ربي��ن  ال�����ش��ري��ني(  )ال�����ش��رط��ة 

التحريات اجلنائية والتحقيقات اخلا�شة.
العام  مركز  قبالة  وتقع  العناز-   اب��ن  مقهى 
حتته  تقع  ال��ذي  العلوي  العمارة  طابق  يف 
االرحيم  ال��ق��ادر  وعبد  عفا�ص  ح��ازم  حم��الت 
والتوتوجني  الدراجات  تاجر  فتحي  وعزيز 
 . م��راد  اأوالد  اجل��رزات  زك��ي كرجية وبائعو 
يقع من طرف جانبي يطل على  املقهى  وباب 
اآخر يوؤدي  �شوق علوة احلنطة التي لها باب 
اإىل �شركة االأنكريل وماكنة طحني احلاج عبد 
وكراج القيارة . ومن هذا الباب الثاين لعلوة 
العليل  حمام  كراج  اإىل  ذهابًا  نروح  احلنطة 
من  ج��زء  اليوم  مكانها  ويقوم   . لك�ص  وب��اب 
ال�شمال  ط��رف  اإىل  ال��واق��ع  الق�شابني  �شوق 
املحافظة. ويتفرع من جانب  بناية  �شرق من 

فرعي  طريق  العام  مركز  قبالة  الواقع  الباب 
يوؤدي اإىل حمالت �شعيد حديد واملحامي عمر 
كّتاب  عمل  موقع  اإىل  ي��وؤدي  ثم  وم��ن  النوح 
انتهاًء  املكان  ه��ذا  يف  املرت�شفني  العرائ�ص 
بالربيد القدمي وخلفه يقع فرن متي اأبو حازم 
القوازي  وعمل  البقالوة  ل�شوي  املخ�ش�ص 
واملو�شوعة  امل�شوية  االأغ��ن��ام  وروؤو�����ص   ،
على �شينية معدن م�شتطيلة ال�شكل ، وي�شع 
احلمراء  الطماطم  من  حبة  راأ���ص  كل  فم  يف 

)االأفرجني(.
طلعة  يف  وت��ق��ع   - الك�شمولة  يحيى  مقهى 
اإىل  االأي�شر �شعودًا  القدمي من طرفه  اجل�شر 

�شارع نينوى . 
حتت  ال�شاعة  دورة  رك��ن  يف   - فا�شل  مقهى 

جامع ال�شفار.
�شتوديو  بجانب  تقع   - ججو  حممد  مقهى 
الثانوية  وقبالة  بغداد  و�شتوديو  روك�شي 
ال�شرقية. وكان يرتاده �شباب الطليعة العربية 

من القوميني و�شواهم . 
مقهى امل�شت�شفى - تقع قرب دورة امل�شت�شفى 

وجماورة لبقالة حممود قنديل . 
مقهى طه اأمني - مقهى �شيفي وتقع يف منطقة 

النبي يون�ص . 
مقهى اأبو زكي - يف الدوا�شة ، ويرتاده بع�ص 
عن  ف�شاًل   ، الي�شار  اأه��ل  من  املثقف  ال�شباب 

املخربين ال�شريني - ويا لغرابة التوافق .
بني  ما  اجلبلني  ب��اب  يف   - ال�شويدية  مقهى 
اأزقة باب النبي من جانبها العلوي  تقاطعات 
املكاوي  وحملة  الكبري  اجلامع  حملة  واأزق��ة 
، وا�شتغل  باتري  اإبراهيم  ، و�شاحبها يدعى 
فيها م�شاعدًا له يف بع�ص االأزمنة عزيز االأعور 
)ال�شلغم(  وامل�شتوى  �شيفًا  الدوندرمة  بائع 
املعروف  ال�شباح  ك��ون��ه  ع��ن  ف�شاًل   ، ���ش��ت��اًء 
اإىل  �شراي  قره  �شاهد  من  طيارة  يقفز  ال��ذي 

وتهليالتهم  ال�شباب  ت�شفيق  بني  دجلة  نهر 
االأوىل.  الدرجة  من  )للجطل(  راميًا  هو  ثم   ،
وهو �شقيق يحيى )حياوي( املاهر يف ركوب 
اإىل  امل�شت�شفى  دورة  من  �شايكالت  امل��وت��ور 
بداية موقع مع�شكر الغزالين وهو واقف على 
مقعد اجللو�ص بطول قامته . وكانت تقراأ يف 
، وهي  �شالفة  العنرتية يف عقود  املقهى  هذه 

�شيفي و�شتوي.
مقابل   - ال�شاعة  يف  البنائني  �شنف  مقهى 
اأزيلت حّلت حملها  اأن  كني�شة ال�شاعة ، وبعد 
عمارة من �شمن اأبنيتها حمالت "باتا" والتي 

اأزيلت هي االأخرى.
اإل��ي��ه��ا من  ون�����ش��ل   - ال�����ش��غ��ري  ���ش��وق  مقهى 
يقودنا  ال���ذي  ال��زق��اق  خ��الل  النجفي  ���ش��ارع 
انتهاًء  اخلطاط  �شالح  حممد  زهري  حمل  من 
ك��ان��ت تقراأ   . ب��ق��رب ج��ام��ع خ��ن��ج��ر خ�����ش��ب 
ل�شنع  معمل  اإىل  حتولت  ثم  العنرتية  فيها 
حقائب املالب�ص احلديدية الكبرية واحلقائب 
�شاري  حممود  ل�شاحبها  ال�شغرية  املدر�شية 
وابنه توفيق ، ثم �شارت فيما بعد اإىل �شاحة 

مهجورة . 
انتع�شت  ال��ذي   - ال�شيفي  ال��ف��اروق  متنّزه 
اإىل  اأوا�شط اخلم�شينات ثم �شار  �شمعته يف 
اإىل جعله  لينتهي  ال�شتينات  هجره يف بداية 
موقفًا لل�شيارات . ويقع اليوم يف مقدمته فرنًا 
الذهاب  يوؤدي منها  ، ومن هناك  لعمل اخلبز 

اإىل ح�شرية ال�شادة . 

مقهى �شفو-  يف باب اجلديد .
ت��ق��ع يف حملة   - ال����ق����دوري  ���ش��ال��ح  م��ق��ه��ى 

اخلاتونية ، وبالقرب من دور اآل العاين.
قرب  �شوقي  �شهر  يف  تقع   - امل�شبغة  مقهى 
جلامع  وجم��اورة  اجلليلي  زياد  املحامي  دار 
نني  اأوالد  املقهى  هذا  وميتلك   . االأ�شود  عمر 
)حازم وغامن و�شامل( وتعر�ص فيه )القبوج( 
اأحد  اأن  و�شلني  وق��د   . االأ�شناف  اأرق��ى  من 
اأغا  عبيد  اآل  م��ن  ال��ق��ب��وج  برتبية  امل��غ��رم��ني 
ا�شرتى )قبجًا حبي�شيًا( مببلغ خم�شني دينار 

�شنة 1968 ...!!
مقهى فرحان اأبو الكاز - تقع يف منطقة �شهر 
ال�شارع  عرب   - الثاين  الطرف  وعلى  �شوقي 
اأبو  اأن فرحان  . كما  - من م�شاكن اجلليليني 
اجلانب  اإىل  تقع  �شيفي  كازينو  اأن�شاأ  الكاز 
امللك  ج�شر  من  ال��ذاه��ب  ال�شارع  من  اأالي�شر 
نبى  باجتاه  احل��ري��ة(  )ج�شر  الثاين  في�شل 
يف  وا�شعة  �شهرة  لها  وك��ان��ت   . يون�ص  الله 
خم�شو�شون  زبائن  ويرتادها   ، الثمانينات 

دائمون.  
ا�شمها  تغري  وال��ت��ي  ال��ع��رب��ي  الفجر  مقهى 
تقع   - امل��و���ش��ل  ل��ي��ايل  مقهى  اإىل  بعد  فيما 
�شفيق  �شيدلية  ف���وق  ن��ي��ن��وى  ���ش��ارع  ع��ل��ى 
اله�ص وقرب مفرتق �شارع نينوى مع �شارع 
فواكه  ب��ق��ال��ة  حتتها  ���ش��ارت  ث��م   ، النجفي 
العب  جّعية  حم�شن  �شقيق  احمد  ل�شاحبها 
ا�شتغل  ، والذي  االأ�شهر  املو�شلي  القدم  كرة 
يف اآخر �شني حياته يف معمل الن�شيج مدربًا 

لفريقه .
عبد  ل�شاحبها  ال�شياغ  يف   - الطليعة  مقهى 
خروفة . وباب املقهى جانبي جماور لبواري 

حديد ال�شياغ من طرف �شارع النجفي . 
�شارع  التقاء  قبالة  وتقع   - متوز   14 مقهى 
غازي ب�شارع نينوى - طابق علوي ، وكانت 
ال�شيوعيني  املقهى وزبائنها حم�شوبني على 
على نحو عام ، وعلى اأهل الي�شار على نحو 

خا�ص. 
م��ق��ه��ى حم��م��د ف����رج - وت��ق��ع ق����رب حمالت 
يف  وك��رك��وك  اأرب��ي��ل  اإىل  الذاهبة  النقليات 

�شارع العدالة قرب �شارع ال�شابوجني .
مقهى ناجي - وتقع يف بداية �شارع العدالة 
م���ن ط���رف ب���اب ال���ط���وب ، ث���م ����ش���ارت اإىل 
اإخوان  وجبوري  �شتوري  حمالت  جمموعة 
تقع حمالت  ، وجوارها  البولبورينات  لبيع 
لبيع  �شليمان احلمو�شي وعبد اجلبار حامد 

اإطارات ال�شيارات .
من  االأعلى  اإىل  وتقع   - اخليل  �شوق  مقهى 
منطقة باب الطوب من طرف بائعي ال�شاعات 
واملزادات  فرو�شيات  اخلردة  واأهل  القدمية 
وبيع اخلناجر وبوك�شات احلديد ، ويرتادها 

هواة الطيور وجامعي )امل�شبحات الكهرب( 
امل�شبحات  ك��ار  يف  عمل  م��ن  اأ���ش��ه��ر  وم��ن   ،
التوتوجني  اأغ��ا  عمر  بن  عدنان  املرحومني 

واملعلم حممد نوري .
اآرتني  ك��راج  ق��رب  وتقع   - ب��اوه  حمه  مقهى 
املو�شل  داخ��ل  بال�شيارات  للنقل  االأرم��ن��ي 

واىل م�شايف ال�شمال .
يف  املح�شور  املثلث  يف  مقهى  ت��وج��د  كما 
ال�شارع ال�شاعد من �شوق ال�شعارين اإىل اإمام 
اإبراهيم - دكة بركة ، وذاك ال�شارع القادم من 
املكاوي الذاهب اإىل منطقة امليدان فيما كان 

يعرف ب�شارع عارف ال�شماك . 
النبي  �شارع  بداية  يف  وتقع   - فتحي  مقهى 
ورواده   ، ال�����ش��ع��اري��ن  ���ش��وق   - ج��رج��ي�����ص 

وكان   . والنقارين  البنائني  �شنف  من  جّلهم 
�شخم  ال��رج��ل  ذل��ك   ، فتحي  املقهى  �شاحب 
اجلثة يرتدي د�شدا�شة ال لون لها بل رائحتها 
اأبي�ص  وعرقجني   ، ان��واع  �شبعة  من  خليط 
مقلمًا باللون االأ�شفر مييل قلياًل اإىل ال�شواد 
. ومت��ي��ل ب�����ش��رة ج��ل��د ف��ت��ح��ي ب���غ���زارة اإىل 
يل  روى  وقد   . واالأ�شود  القهوائي  اللونني 
�شديقي نبيل اخلفاف )تقع دارهم( يف مكان 
مقابل مقهى فتحي يف مدخل الزقاق املوؤدي 
�شديقي  ق���ال   . جرجي�ص  ال��ن��ب��ي  ب���اب  اإىل 
اأزالهما  قد  فتحي  ي��دي  ابهامي  ب�شمات  ان 
نهائيا )ادباغ اجلاي( ، ثم هو مي�شك العملة 
�شبابته  بني  فل�شًا(  الع�شرين  )فئة  املعدنية 
العملة  فيفرك  )املخ�شو�شنت�شن(  وابهامه 

العملة  ع��ن  ت���زول  اأن  اإىل  لي�شار  املعدنية 
الكتابة املنقو�شة عليها مع �شورة امللك اإزالة 

تامة ...!
يف  �شعيد  ب���ور  ح��م��ام  م��ق��اب��ل  مقهى  ت��وج��د 
العري�ص  ال��زق��اق  نا�شية  وع��ل��ى  ب��رك��ة  دك��ة 
ال�شهوان  اإىل  وال��ذاه��ب  املكاوي  من  القادم 
اأهل  من  واخلتيارية  اجلما�شة  ويرتادها   ،
املنطقة.مقاهي متفرقة يف راأ�ص اجلادة وباب 
دورة  �شيت ويف  النبي  منطقة  �شنجار ويف 

باب اجلديد - �شارع ال�شديق - املحطة.
نادي  قرب  وتقع  و�شتوي  �شيفي  اأبو  مقهى 
يف  االأث��اث  بيع  وم���زادات  الريا�شي  الفتوة 
باب  ختيارية  ويرتاده  اجلديد،  باب  منطقة 

ج��واره  اإىل  وت��ق��ع  ال�شجن،  حملة  اجل��دي��د 
مقهى روادها جميعًا من هواة �شباق اخليل 
قرب  وت��ق��ع  امل�شمار  ج��ري��دة  فيها  وت���وزع 

حمالت طر�شي الر�شول.
كازينو بور �شعيد ال�شيفي - تقع بعد عبور 
)من  االأي�شر  ال�شاحل  يف  اجلمهورية  ج�شر 

طرفه االأمين( ل�شاحبها عبد خروفة .
الزاوية  راأ�ص  على  وتقع   - احلمراء  كازينو 
املح�شورة بني �شارع حلب من جهة و�شارع 
واملزين  ال�����ش��ف��راء  ملهى  وق��ب��ال��ة   ، ال��ع��دال��ة 
املعلمون  ي��رت��اده��ا  وك��ان   ، كيغام  االأرم��ن��ي 

واملدر�شون على نحو خا�ص .
كازينو �شعد - وتقع على زاوية �شارع فرعي 
�شيق مع �شارع العدالة وقبالة مقهى يحيى. 
االأزنيف  العبي  ال�شباب  من  رواده���ا  وك��ان 
اخليل  ه��اوي  و�شاحبها   ، اجلامعة  وط��الب 
ومربيها املعروف طه �شويت بقال البجاري، 
�شيت  يا�شني  التحفيات  ب��ائ��ع  �شقيق  وه��و 
حت���ايف ال��واق��ع حم��ل��ه ع��ل��ى ���ش��ارع العدالة 

وبالقرب من خياطة حممود ثابت.
كازينو ال�شوي�ص - وتقع على �شارع العدالة 
قرب بوفيه ال�شوي�ص ل�شاحبه االأرمني اآكوب 
م�شهورًا  وك��ان  �شريوهي،  ال��دك��ت��ورة  وال��د 

بعمل البا�شطرمة القي�شري .
العدالة  �شارع  على  وتقع   - النهرين  كازينو 
ل�����ش��اح��ب��ه يون�ص  ال��ن��ه��ري��ن  م��ط��ع��م  ج����وار 
ال�����ش��اه��ني ال��ب��ج��اري )اأب����و حت�����ش��ني( . وقد 
ال�شتينات  عقد  طوال  كبرية  �شهرة  اكت�شبت 

وبع�شًا من عقد ال�شبعينات .
يف  �شهرتها  اكت�شبت  وقد   - اأطل�ص  كازينو 
ما  حٍد  اإىل   - . وقد حت�شب  ال�شبعينات  عقد 
�شمل  مل  يف  النهرين  كازينو  عن  تعوي�شًا   -
واالأدب���اء  الكّتاب  يرتادها  وك��ان   . املبدعني 
جيل  من  بالثقافة  املعنيني  وك��ل  وال�شعراء 
ال�شتينات . وكانت هناك حارة خا�شة جتمع 
ال�شاعر الراحل ذو النون �شهاب اأ�شهر العب 
الطالب  ع��م��ر  ال��ع��امل وال���راح���ل  اأزن��ي��ف يف 
الباري  وعبد  ح�شن  طالل  مثل  من  واآخرين 
عبد الرزاق النجم و�شعد الدين خ�شر واأنور 
عبد العزيز ويو�شف البارودي. وقد �شهجت 
ال�شبعينات  اأوا����ش���ط  يف  اأط��ل�����ص  ك��ازي��ن��و 
مناظرات �شاخبة وجداالت عميقة يف �شتى 
والفنية  وال�شيا�شية  االأدبية  املعرفية  انواع 
 ، بحق  ال��ط��ال��ب  عمر  ال��دك��ت��ور  يعد  وك���ان   .
يف  ال�شلل  اجتماعات  يف  االأ�شا�ص  املحور 
هذه الكازينو ، ف�شاًل عن التجمعات االأخرى 
التي كان يعقدها يف دارته وي�شت�شيف فيها 

كل من يود احل�شور يف تلكم الندوات.

*    *   *
خببًا  اأو  رك�شًا  ال�شنني  عقود  ت�شارعت  واإذ 
واآخرها عقد ال�شبعينات ، دخل العراق على 
ن��ح��و ع���ام وامل��و���ش��ل ع��ل��ى ن��ح��و خ��ا���ص يف 
بودقة جديدة من احلالة - لي�شت ك�شابقاتها 
 ، املقاهي  اأع��داد  تقل�ص  اإىل  االأم��ر  لي�شري   -
باحلرية  لها عالقة  اأخرى  ا�شياء  )مثل  مثلها 
وبالهواء الطلق( وانكفاء االأ�شحاب من اأهل 
تفرق  بل   ... املهنة  اأعباء  الكار عن موا�شلة 
مهن  واأ���ش��ح��اب  ومعلمني  طلبة  م��ن  اجلمع 
مي�شغون   ، اأ�شالعهم  اأزق��ة  بني  وختيارية 
فيها  كانت  ازمنة  على  ويتاأوهون   ، اآالمهم 
�شامت  ن��دمي  خري  املتهرئة  اخل�شب  تخوت 
على  وياأمتنونها   ، �شكاواهم  يبثونها   ، لهم 
ب�شاقات ملونة مي�شحون بها �شواربهم ذهابًا 
اإىل اأ�شفل م�شاياتهم واأنعلتهم ... ويحمدون 
الله على نعمائه وح�شن املنال ... وما اآل اإليه 

احلال .... واأن العافية درجات ...!
�شارت  الثمانينات  عقد  اإىل  �شرنا  واإذ   ...
نقراأ  جميعًا  وك��ّن��ا   ، ان��ق��را���ص  اإىل  املقاهي 
املعلقة   ، ال�شود  الالفتات  اآالف  على  خّط  ما 
اإىل  )انتقلت   ... املتاآكلة  اآالف اجلدران  على 
الأجل   ... املو�شل  مقاهي  االأخ���رى  احل��ي��اة 
واأرجلهم  ال��زب��ائ��ن  ع��ي��ون  راح���ة  ت���دوم  اأن 
وظهورهم ... ع�شى الله ان يجعل من دورهم 
اأف�شل االأمكنة للتعرف على االأ�شرة عن قرب 
جمال�شة  ال�شعداء  االأط��ف��ال  وجمال�شة   ...
�شحبة  ال��زوج��ات  وم�شاحبة   ... حداثوية 

اخلّل للخليل...!(.

باحث ومؤرخ

معن عبد القادر آل زكريا

مقهى الفجر العربي والتي تغير 
اسمها فيما بعد إلى مقهى 

ليالي الموصل - تقع على شارع 
نينوى فوق صيدلية شفيق 
الهس وقرب مفترق شارع 

نينوى مع شارع النجفي ، ثم 
صارت تحتها بقالة فواكه 

لصاحبها احمد شقيق محسن 
جّعية العب كرة القدم الموصلي 
األشهر ، والذي اشتغل في آخر 
سني حياته في معمل النسيج 

مدربًا لفريقه .

احدى �صاحات املو�صل
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 وحينما عاد اإىل املو�شل انتخب اأثناء احلرب 
الهالل  "جمعية  رئي�ص  نائب  االأوىل  العاملية 
رئي�ص  من�شب  و�شغل  املدينة،  يف  االأحمر" 
امل�شت�شفيات امللكية فيها خالل الفرتة 1914-
)1918-1920م(  ���ش��ن��ت��ي  وب���ني   .1919
اإىل  وانتمى  املو�شل.  مدينة  يف  طبيبًا  عني 
بن�شاطات  و�شارك  فيها،  العلمي"  "النادي 
األقاها  التي  حما�شراته  يف  وبخا�شة  فعالة، 

على االأع�شاء.
من�شب  �شغل  الوطني  احلكم  تاأ�شي�ص  وبعد 
وزير ال�شحة �شنة 1922م ويعد الوزير االأول 
لل�شحة يف العراق، كما توىل رئا�شة مديرية 
ال�شحة العامة للفرتة )1922-1931(، ف�شاًل 
عن ممار�شته منذ �شنة 1926م تدري�ص الطب 
العربي يف كليتي احلقوق والطب يف بغداد 
ويف �شنة 1931 م عني مديرًا عامًا للخارجية 
ثم مفت�شًا عامًا لل�شحة �شنة 1933م. ومديرًا 
الطبية  للكلية  وع��م��ي��دًا  امللكي  للم�شت�شفى 
ماهر  ط��ب��ي��ب  وه���و  1934م.  ���ش��ن��ة  امل��ل��ك��ي��ة 
علم  اآثار طبية وكتابات يف  له  وكاتب جميد 
االج��ت��م��اع، وه��و م���وؤرخ ب��اح��ث، ول��ه معرفة 

وا�شعة يف اللغات االأجنبية.
املثقفني  م���ن  واح�������دًا  خ���ي���اط  ح��ن��ا  وي���ع���د 
ا�شالحيًا  فكرًا  امتلكوا  الذين  امل�شتنريين 
يف  لتخ�ش�شه  ك��ان  وق��د  واملجتمع،  للحياة 
املجتمع  اأح��وال  يف  الوا�شعة  وثقافته  الطب 
الطبية  االأم������ور  ت��ط��ور  يف  ال��ب��ال��غ  ال�����دور 
رئا�شة  من�شب  توليه  اأثناء  املو�شل  مبدينة 
اأعده  فيما  ذلك  ويت�شح  امللكية،  امل�شت�شفيات 
م��ن خ��ط��ط اإ���ش��الح��ي��ة ل��رف��ع ك��ف��اءة اجلهاز 

الطبي فيها .
وزيرًا  ن�شب  حينما  اأوام��ره  خالل  من  كذلك 
م�شاهماته  ع��ن  ف�شاًل  ال��ع��راق.  يف  لل�شحة 
يف  ن�شره  مبا  ال�شحية  التوعية  حمالت  يف 
تهدف  ر�شينة  �شحفية  مقاالت  من  ال�شحف 
ففي  للبلد.  ال�شحي  بالواقع  النهو�ص  اإىل 
يف  ال�شحية  االأح����وال  ع��ن  اإج��م��ايل  تقرير 
حتى  لها  الربيطاين  االح��ت��الل  منذ  املو�شل 
�شهر �شبتمرب 1919م، حتدث حنا خياط عن 
االإهمال يف مرافق املدينة اأثناء فرتة ال�شيطرة 
العثمانية وعزا اأ�شباب التخلف ال�شحي اإىل 
اإهمال ال�شلطة يف الوقت الذي كانت ال�شلطة 
االأهايل  اإىل  ال�شاأن  ه��ذا  يف  الق�شور  تعزو 
ال�شحي،  للرتقي  ا�شتعدادهم  عليهم  ناكرين 

عن  كلها  االأ�شباب  :"اإن  قائاًل  خياط  واأردف 
االإدارة وقد  اأزمة  الذين كانت بيدهم  الرجال 
فان  الرعية،  م�شلحة  على  منفعتهم  رجحوا 
اإىل  ال�شحة  دائرة  يقع من  كان  الذي  التثبت 
و�شيلة  يتخذ  كان  التنظيفات  ب�شاأن  البلدية 
املبلغ  ي�شرف  �شخ�شية.وكان  منافع  لق�شاء 
روبية   )600( وق��دره  للتنظيفات  املخ�ش�ص 

لكل �شهر يف وجوه جمهولة ".
وب��غ��ي��ة االط�����الع م��ي��دان��ي��ًا ع��ل��ى االأو����ش���اع 
الرجل  ق��ام  وا���ش��الح��ه��ا  البلد  يف  ال�شحية 
البلدية  دائ���رة  امل��اأم��وري��ن اىل  م��ع  ب��ال��ذه��اب 
البلدة  بتنظيف  التعجيل  عملية  يف  و�شاهم 
خالل مدة ق�شرية ،وقد جنح يف دفع البلدية 
املختارين  ب��وا���ش��ط��ة  ال��ت��ن��ظ��ي��ف��ات  الج����راء 
ومن  زق��اق.  كل  يف  �شغرية  مزابل  و�شكلت 
االإجراءات املتخذة هي قيام االإدارة ال�شحية 
املزابل  واإن�شاء  التنظيفات  ب�شوؤون  مبا�شرة 
و�شد اخلرابات وتعيني نقاط يف اأحياء البلد 
واال�شراف  االعمال  ومراقبة  ماأموريها  مع 
على بع�ص احلرف ثم اإ�شالح "امل�شلخ" ونقل 
يوميًا  الكن�ص  وان��ت��ظ��ام  البلد  اىل  اللحوم 

ورفع االأو�شاخ اإىل خارج البلد .
درا�شة  بالتحليل  خ��ي��اط  ح��ن��ا  ت��ن��اول  وق���د 
االو�����ش����اع االج��ت��م��اع��ي��ة ل���اله���ايل حم����اواًل 
االقت�شادي  التقهقر  ا�شباب  على  ال��وق��وف 
بتو�شيح  قام  اإذ  االجتماعي.  واال�شمحالل 
و�شائل ترقية االأمم ، ثم تعر�ص اىل ت�شخي�ص 
ا���ش��ب��اب االن��ح��الل يف ال��ع��راق وع��زاه��ا اىل 
�شببني اثنني: االأول )اجتماعي( ب�شبب ندرة 
"اندثار  على  عملت  والتي  املنتظمة  املدار�ص 
فان هذا اخللل  اجلن�شية والعن�شر والل�شان 
ال�شابق  الدور  غر�شها  الوباء  كجرثومة  كان 
كان  م��ن  ���ش��وى  منها  ينج  فلم  وع��م��دًا  ك��ي��دًا 
لتقا�شي  االأدب��ي��ة  املحافل  وف��ق��دان  معممًا.. 
اأما   ." الالهية  املجتمعات  عن  بها  ال�شبيبة 
حنا  اأ�شار  اإذ  )�شيا�شي(  فهو  االآخ��ر:  ال�شبب 
خياط اإىل اأن "العراق منذ حدوثه مل يكن له 
به  خا�شة  حكومة  االأم�شار،  ل�شائر  كان  كما 
�شحذ  اإىل  خياط  حنا  ودع��ا  بذاتها"..  قائمة 
همم الرجال الذين اإليهم تعول يف املع�شالت 
هذا  اإزاء  ال�شليمة  االآراء  ت�شتنجد  ومنهم 
خياط  حنا  وختم  املتموج،  ال�شيا�شي  البحر 

الرقي كما يعلم يف  اأهل  "اإن   : بالقول  اآراءه 
اجتماع الكلمة وال�شعي وراء ال�شرورة قبل 
الكمال واجتماع الكلمة قائم يف )نخبة االأمة( 
لوطنه،  غايته  �شحى  م��ن  يف  االأم���ة  ونخبة 
واأما العدل فال يقوم اإال اإذا اهتدى املرء بكمال 
حريته �شراطًا م�شتقيمًا فعرف نف�شه وعرف 
الوطني  لواجبه  ال�شمع  واأ���ش��اغ  اأخيه  حق 

واعرتف بحق دولته" .
ويف خطاب األقاه حنا خياط مبنا�شبة افتتاح 
تناول  املو�شل،  يف  امللكي  امل�شت�شفى  اأعمال 
اإذ  ع��دي��دة،  و�شحية  اجتماعية  مو�شوعات 
واأكد  الوجود  يف  االإن�شان  اأهمية  اإىل  اأ�شار 
من  فاالإن�شان  ال��وج��ود  ل��وازم  من  البقاء  اأن 
حيث انه موجود تر�شده البداهة اإىل معرفة 
فتحفظ  حلفظه  ال�شامنة  الطبيعة  نوامي�ص 
كيانه ومن حيث انه كائن مدين مكلف بحفظ 
نوعه تهديه القوة العاقلة اإىل االأحكام االأدبية 
اأن  اإىل  اي�شًا  واأ�شار  نوعه،  فتحفظ  الكاملة 
الذاتي  اأي  معًا  وامل��ب��داأي��ن  الواجبني  هذين 
العائالت  ك��ل  اأ�شا�ص  هما  اللذين  والنوعي 

فامللل وال�شعوب .

ك��م��ا ت��ع��ر���ص ح��ن��ا خ��ي��اط اىل ا���ش��ب��اب كرة 
امرا�ص  االط���ف���ال وان��ت�����ش��ار  ب��ني  ال��وف��ي��ات 
التدرن وانت�شار احل�شرات املتنوعة يف الدور 
نتيجة  البلد  �شكان  يف  النمو  وقلة  واالزق��ة 
�شوء االدارة. وعدم االهتمام يف اال�شالحات 
الزهرية  االمرا�ص  بان  الرجل  ،وبني  الطبية 
البالد  يف  كانت  االوىل  العاملية  احل��رب  قبل 
احلرب  اثناء  نطاقها  ات�شع  ولكن  جدًا  قليلة 
كاجلروح  العار�شة  املر�شية  االح���وال  ،ام��ا 
انه  اىل  في�شري  والقتل  والت�شمم  املتنوعة 
�شنة 1915م بلغت )االلف( �شخ�ص يف حني 
انخف�ص هذا العدد كثريًا �شنة 1919م حيث 
ومل   )60( واجلرحى   )9( املقتولني  عدد  بلغ 

يذكر اأي حالة ت�شمم .
وداأب حنا خياط على ن�شر املقاالت االإر�شادية 
طرق  تتناول  التي  ال�شحية  املوا�شيع  يف 
الوقاية من بع�ص االمرا�ص ال�شارية والتنبيه 
اإىل كيفية معاجلتها ومكافحتها، ففي تناوله 
تطرق  التيفوئيدية،  احلمى  مر�ص  ملو�شوع 
اىل كيفية اال�شابة بها وطرق عالجها،واأ�شار 
وا�شطة  اح�����ش��ن  ه��و  "االنتبريين  اأن  اإىل 
التيفوئيدية  احلمى  اثناء  ال�شداع  ملقاومة 
ويقت�شى اقت�شاء ًا تامًا ان تعطي " الكينني" 
اثناء احلمى  امل�شروطة  باملقايي�ص  وامالحها 

التيفوئيدية."
وم�شري  ال����ع����راق  "برة  م���و����ش���وع  ويف 
تداويها" او�شح حنا خياط ، ان برة العراق 
)باالخت(  العامة  اأهلية معروفة عند  اآفة  هي 
)بال�شنمنيوز(  االط���ب���اء  ا���ش��ط��الح  ويف 
�شطح  على  تظهر  االآف��ة  ه��ذه  اأن  اإىل  واأ���ش��ار 
ذات  املك�شوف منه وهي  الق�شم  اجللد وعلى 
طبيعة التهابية بطيئة ال�شري مع امليل الجراء 
يف  وم�شاحة  عمقًا  جزئية  او  كلية  تخريبات 
ويعزو  عليها،  امل�شتوية  اجللدية  االن�شجة 
االعتناء  ع��دم  اىل  ال��ب��رة  �شبب  خياط  حنا 
منوها  ادوار  وق�شم  اجللدية،  النظافة  يف 
اما  اق�شام واو�شح اطوار كل دور.  اىل )4( 
طريقة عالجها وتداويها فتحدث عن املاألوف 
حمكمًا  غ�شاًل  البرة  نغ�شل  :"ان  قائاًل  منها 
قدر  وعلى  الب�شرة  حتت  بحقن  )بااللكتول( 
االم��ك��ان ب��ني ال��ب��رة واجل��ل��د..ومب��ق��دار من 
الب�شرة  �شعة  وح�شب  )االمي�شيتني(  حملول 
مدة  يف  ثالثة  او  مرتني  االحتقان  يكرر  ثم 

ا�شبوعني ."

ال�شحة،  وزارة  خياط  حنا  ت�شلم  وحينما 
معهم  وتباحث  العا�شمة  اأط��ب��اء  مع  اجتمع 
بتحقيق  الكفيلة  االإ���ش��الح��ي��ة  ال�����ش��ب��ل  يف 
واأك��د  ال��ق��ط��ر،  يف  ال��ع��ام  ال�شحي  النهو�ص 
على  القاطع  والدليل  العمران  اأ�شا�ص  ب��ان 
ال�شحة  على  املحافظة  هو  احلقيقية  املدنية 
والق�شاء على ال�شوائب واالأعرا�ص املر�شية، 
قال  ال����وزارة  منهاج  ع��ن  حديثه  �شدد  ويف 
على  االق���دام  ه��و  ال�����ش��ادة  اي��ه��ا  :"فمنهاجنا 
العمومية  ال�شحة  حت�شني  اإىل  ي��وؤول  ما  كل 
واإك���ث���ار ال��ن��ف��و���ص وا���ش��ت��ئ�����ش��ال االأم���را����ص 
وهو  نعرفه  فالبناء  واالجتماعية..  ال�شارية 
العراقي وحمافظة اجلن�ص يف  ترميم �شحة 
القوم العراقي ذلك القوم العريق يف العن�شر 
التطور  املباديء والقريب يف  وال�شريف يف 
..فعلينا اأن ن�شلح ما ف�شد.. ون�شتنفذ الو�شع 
تخفيف  ون��ح��اول  تركيبه  �شوء  اإ���ش��الح  يف 

وطاأة االأمرا�ص االجتماعية .
م�شاركة  �شرورة  اإىل  خياط  حنا  تطرق  كما 
عن  املبذولة  ال�شحية  اجلهود  يف  احلكومة 
امل�شت�شفيات وامل�شتو�شفات  تاأ�شي�ص  طريق، 
البالد،  اأن��ح��اء  �شائر  يف  ال�شحية  واملخافر 
عن  للتطبيق  االأه���ايل  ا�شتمالة  اإىل  واحل��ث 
جملة  واإن�شاء  وال�شحف  املحا�شرات  طريق 
بتاأ�شي�ص  باملطالبة  ك��الم��ه  وخ��ت��م  �شحية، 

جمعية لالأطباء للرفق باملعلولني والفقراء .
وق��د ذك���ره ه���اري �شندر�شن ع��دة م���رات يف 

مذكراته وو�شفه بقوله :
العام  امل��دي��ر  خ��ي��اط  ح��ن��ا  ال��دك��ت��ور  "كان 
االطباء  ا�شهر  م��ن  م�شيحي  وه��و   ، لل�شحة 
ام�شى  ف��ل��ق��د   ، ال��وق��ت  ذل���ك  ال��ع��راق��ي��ني يف 
ع�شرين  الرتكية  احلكومة  ل��دى  اخلدمة  يف 
عن  معلوماته  وكانت   ، الوقت  ذلك  قبل  �شنة 
امل�شاكل ال�شحية التي تواجه احلكومة فريدة 
يف بابها ،وحني احيل على التقاعد بعد عدة 

�شنوات ، عني ع�شوا يف جمل�ص االعيان " .
االول  في�شل  امللك  اجتمع حنا خياط مع  لقد 
يف 22 ت�شرين االأول �شنة 1922وتباحثا يف 
خياط  وكان   ، واالجتماعية  ال�شحية  االأمور 
�شنوات   10 ملدة  ا�شالحيًا  م�شروعًا  اعد  قد 
منذ  بتنفيذه  و�شرع  في�شل  امللك  اإىل  قدمه   ،

اول ت�شرين الثاين من العام نف�شه حتى عام 
1932.وقد ارتكز هذا امل�شروع على االأ�ش�ص 

التالية .
ال�شحية  والدوائر  امل�شالح  خمتلف  1.رب��ط 

والطبية بت�شريع طبي خا�ص وموحد .
ثابتة  ع�شرية  �شحية  ت�شكيالت  تاأ�شي�ص   .2
ومقت�شيات  ال��ع��ام��ة  االدارة  م��ع  تتما�شى 

الع�شر .
من  ث��اب��ت  ال�شحة مب���الك  دوائ����ر  3.ت���زوي���د 
املاهرين  والعاملني  االخت�شا�شيني  االطباء 

يف ال�شحة قدر االمكان.
مالئمة  بابنية  �شحية  من�شات  4.تخ�شي�ص 
كامل�شت�شفيات وامل�شتو�شفات واملعاهد لتحل 
تتالءم  تكن  مل  ال��ت��ي  القدمية  االبنية  حم��ل 

ومقت�شيات الع�شر الراهن .
مع  ع��راق��ي��ة  ملكية  طبية  كلية  5.ت��ا���ش��ي�����ص 
واملعاهد  ال�����ش��ح��ي��ة  ك��امل��دار���ص  ملحقاتها 
وال�شيدلية والقبالة ودور التمري�ص، لتخرج 
حمل  لتحل   ، املتخ�ش�شة  ال�شحية  ال��ك��وادر 

الكوادر االأجنبية .
اىل  الوطنية  ال��ك��وادر  اإي��ف��اد  على  العمل   .6
يف  للتخ�ش�ص  خا�شة  تدابري  وف��ق  اخل��ارج 
املعاهد  اإىل  باإر�شالهم  الطب  حقول  خمتلف 
ال��ك��وادر االجنبية  ا���ش��ت��ق��دام  م��ع  االأج��ن��ب��ي��ة 

املتخ�ش�شة لال�شتفادة من كفاءتهم .
7.ات���خ���اذ ال��ت��داب��ري ال���الزم���ة ل��ل��وق��اي��ة من 
ان�شاء  طريق  عن  واملزمنة  املعدية  االمرا�ص 
"م�شت�شفيات" يف بغداد واملو�شل والب�شرة 

.
واالإ�شعاف  ال�شحي  االإ����ش���راف  ت��اأم��ني   .8
ال�شكك  كدوائر  احليوية  املراكز  يف  الفوري 

ودوائر املعارف وغريها .
9.اتخاذ التدابري الالزمة لرفع الوعي ال�شحي 
امل�شتو�شفات  ن�شر  على  والعمل  الريف  يف 

واملراكز ال�شحية يف القرى واالأرياف .
العمل على زيادة الوعي االجتماعي وال�شحي 
فيما يخ�ص ق�شايا ال�شكن ال�شحي وت�شفية 
، وكيفية  النظافة  ال�شرب وتعميم طرق  مياه 
االأمومة  ب��رع��اي��ة  ن��ق��ل اجل��ن��ائ��ز وااله��ت��م��ام 
البغاء  م��ك��اف��ح��ة  ع��ل��ى  وال��ط��ف��ول��ة،وال��ع��م��ل 

والتنبيه من م�شاوئ االأمرا�ص املعدية.

 حكاية وزير الصحة

د. ذنون الطائي 

اجلواهري  مهدي  حممد  �شاعرنا  على  م��رت  التي  املواقف  هي  كثرية 
عندما كان �شبيا ومن تلك املواقف التي ظلت عالقة يف ذهنه ورواها يف 

اأكر من منا�شبة،حكاية عن )�شندوق العقارب واالأفاعي.)
�شاحب  ح�شن  حممد  ال�شيخ  اأر���ش��ل  ي��وم  احلكايتني  هاتني  وملخ�ص 
اجلواهر  ابنه، ابن ال�شاد�شة او ال�شابعة من عمره )مهدي( وهو اال�شم 
االأ�شلي للجواهري قبل اأن ت�شاف األيه كلمة )حممد( حيث جرت العادة 

العراقية امل�شلمة ان ت�شبق اال�شم بكلمة )حممد(  العوائل  عند بع�ص 
اأو )عبد( على قاعدة )خ���ري االأ�شماء ما عبد وحمد(، اإىل املال )جناب 
عايل( ليتعلم القراءة وكتابة الن�شخ وحفظ القران وكان هذا )املال( 
بعدها  ما  التي  والق�شوة  واجلمال  البهاء  بني  يجمع  مهيبًا  �شيخا ً 
ق�شوة وقد ذاع �شيته بني اأبناء مدينة النجف اال�شرف يف التعلم 
دائرة  عن  يخرج  يكاد  ال  ال��ذي  املن�شرم،  الع�شرين  القرن  بداية 
تعليمه اأي من اأبناء االأ�شر املعروفة يف تلك املدينة وكان مكانه يف 

الركن الثالث من الدور االأول لل�شحن احليدري ال�شريف.
�شفا  ف��اإذا  هذا  �شيخه  ق�شاوة  من  مرعوبًا  اجلواهري  عا�ص  لقد 
اأو من  ب�شبب  منهم ويرعبه،  الولد  ير�شل على  فهو  اجلو عكره 
دونه وذلك بفتح �شندوق رهيب كان ميلكه يحتوي على اأنواع 
ال�شيخ  بعيدا عنه وكان  العقارب واالأفاعي وبعدها يطرده  من 
يبتغي بذلك هيبة لنف�شه فيهم وباملقابل فاأن تلك ال�شورة املخيفة 

)للعقارب واالأفاعي( تبقى تق�ص م�شاجع االأوالد..!
�شربا  ال��ط��الب  على  وي��ن��ه��ال  ال��غ��رف��ة  ب��اب  يغلق  ال�شيخ  ك��ان 
اأن  !! حيث  والتعليم  الرتبية  ناجحة يف  ذلك و�شيلة  كل  ويعد 
الرجل عندما يذهب بابنه اإليه يقول له )الك اللحم وايل اجللد 

والعظم!( وعندما يتاأخر )مهدي( قليال عن ح�شوره الدر�ص، الأي 
�شبب كان، فاأن جناب عايل تثور ثائرته ويظهر جربوته على هذا 
الع�شي، والطفل  الطفل وياأخذ مبالحقته وهو يحمل حزمة من 
واأ�شخم �شخ�شية  االأ�شد اجلبار،  يرك�ص خائفَا مذعورَا من هذا 

مرعبة يف حياته: فاأين يذهب ؟..وجاءت الفكرة !!..
فل�شيخ جناب عايل ميتلك حب ماء )بك�شر احلاء( عزيز جدَا عليه، 
النف�ص...  الدفاع عن  �شتاَء، وبغريزة  الف�شل  كون  فارغَا  وكان 
قفز مهدي ورمى بنف�شه و�شط هذا احلب، و�شعر باالمان، النه 
من امل�شتحيل ان ي�شحي ال�شيخ بحبه العزيز او ان ي�شرب اذ 

م�شه احد ب�شوء..
بالع�شي ويذكره ب�شندوق  له  يتوعد مهدي ويلوح  ال�شيخ  واخذ 

العقارب واالفاعي ولكن الطفل ظل مقيمًا يف احلب، الأنه يعلم جيدًا اأن 
ال�شيخ  اأن يئ�ص  االأم��ر، وبعد  جناب عايل لن ي�شحي باحلب مهما كان 
من ان يخرج الطفل، اعطاه االمان بان ال مي�شه ب�شوء ان خرج، وانه 
اإذا اعطى كلمة فاأنه لن يرتاجع عنها، وهنا طابت نف�ص  )جناب عايل( 

مهدي الفزعة وخرج بهدوء من حب ال�شيخ كبطل منت�شر. 
بني  �شفوها  يعكر  كان  ولكن  االثنني،  بني  جماريها  اإىل  املياه  وعادت 
يقراأ  مهدي  وا�شتمر  اجل��ب��ار،  ال�شيخ  ه��ذا  ت�شرفات  واالآخ���ر  احل��ني 

ويكتب الن�شخ على )التنكة.)
كان من عادة االأطفال الدار�شني عند ال�شيخ اإذا حان وقت الغداء فاأنهم 
يخرجون ما اأعدته لهم امهاتهم من اكل )وهذا يختلف باختالف امل�شتوى 
االف�شل  الطعام  يختار  ان  له  عايل  وجناب  العوائل(  لتلك  االقت�شادي 
من  يختارهم  االوالد  من  عدد  مع  بيته  اىل  وير�شله  يجمعه  واالفخر، 
اليهم ليحدثهم عن بيته  العايل وقبلها يجتمع  الذين يتمتعون باالدب 
عند  به  يبداأون  ن�شيدًا خا�شًا  والعفاريت ويعلمهم  باجلن  )امل�شكون( 
فتح الباب لهم من دون اأن يرفعوا اأنظارهم اىل من ياأخذ الطعام منهم، 
وكان االوالد يطيعون كالمه ويطبقونه، خوفًا منه اوال ول�شذاجتهم 

وت�شديق كالمه ثانيا.
مهمة  يف  ع�شوًا  ليكون  مهدي  على  االختيار  وق��ع  االأي��ام  اح��د  ويف 
ن�شيدهم  اجلميع  ان�شد  وكالعادة  ال�شيخ  بيت  اىل  الطعام  اإي�شال 
اخلا�ص الذي علمهم اياه �شيخهم وبعد فتح الباب مل ي�شتطع مهدي اال 
ان ينظر اىل من فتح الباب لهم ومل يكن بذلك يق�شد �شيئًا اأو عا�شيًا 
لالأوامر لكن حب اال�شتطالع وامليل اىل خرق القاعدة دفعاه لذلك، فاأذا 
به يرى فتاة غاية يف اجلمال، كفلقة القمر، وهنا فهم مهدي ال�شر ..! 

جناب  �شيخه  لبيت  الطعام  الإي�شال  جاء  كلما  النظر  يختل�ص  وظل 
عايل، ورمبا كانت الفتاة احلبي�شة نف�شها حتب اأن تتالقى نظراتهم 

!.. ومن يدري ؟!

عندما تأسس الحكم الوطني في العراق منذ سنة 1921، كانت للكفاءة الموصلية مكانتها ومساهمتها في 
البناء المؤسساتي وفي مجال التشريع وسن القوانين، وذلك عبر نخب من الشخصيات التي أدت أدوارها بكل 

كفاءة واقتدار، ففي المجال الصحي مثاًل يبرز لنا د.حنا خياط بوصفه الوزير األول للصحة في العراق وله 
برنامجه الصحي المهم. ومن األهمية التعريف به وبأدواره في المجال الطبي والمهني وسعيه لنشر الثقافة 
والوعي الصحي في العراق . ولد حنا خياط في الموصل 1884، وبعد تلقيه العلوم المدرسية، تطلع نحو 

تحصيل العلوم في الخارج، حيث حصل على درجة البكالوريوس في العلوم واآلداب من الجامعة الفرنسية في 
بيروت سنة 1903م، كما حصل على درجة الدبلوم في الطب من جامعتي باريس واسطنبول سنة 1908م 

وانتخب عضوًا في الجمعية الطبية والجراحية في بروكسل.

أوراق من الماضي

من سنوات طفولته في النجف ..

 الجواهري ومال جناب عالي وصندوق 
جواد الرميثيالعقارب !!

العراقي األول 
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اجلارية ملواجهة الطلبات الع�شكرية املتزايدة 
التجول  وبطاقات  املعلومات  على  للح�شول 

والعمل والتجهيزات. 
البو  اإدخال  اإىل  العمارة  مدينة  احتالل  اأدى 
املدنية  االإدارة  نطاق  داخل  الم  وبني  حممد 
النا�شرية.  قي  مطبقة  كانت  التي  اجلديدة 
كثري  كان   . بالتدريج  تتوطد  العالقات  اخذت 
االت�شال  من  يخجلون  الع�شائر  زعماء  من 
ا�شتنكر  وقد   . م�شتحدثة  م�شيحية  بحكومة 
ورف�ص  االت�شال،  ذلك  مثل  منهم  البع�ص 
كان زيادة  املتفق  . يف  لتلك احلكومة  االذعان 
ال�شيطرة بطئية و�شاقة . لذلك مت ترتيب نوع 
ال�شعدون  اآل  روؤ�شاء  بني  ب�شالم  العي�ص  من 
اداة  ذلك  عن  فربزت   ، االعتيادين  وفالحيهم 
االيرادات  بجمع  و�شرع  لالدارة،  ب�شيطة 
ادارية  حكومات  اقامة  م�شتطاعا  وا�شبح 
الع�شائر  افراد  من  مدراء  يديرها  االرياف  يف 
انف�شهم وحو�شرت العداوات املريقة للدماء ، 
مقدمة  كانت  الهجانة  �شرطة  من  قوة  وجندت 

لقوات املرتزقة يف العراق "3" . 
ومل يقع يف الب�شرة او القرنة مايعكر الطماأنينة 
فيهما . اما يف ال�شحراء فقد ا�شبحت قبيلة ) 
الظفري ( م�شوؤولة عن م�شريات احلدود ، وقد 
مت ا�شتدعاء )ابن الر�شد( من قبل ال�شر بر�شي 
اأن يظل  كوك�ص لكي يطبق ال�شلح لكنه ف�شل 

يدور يف الفلك الرتكي. 
نظام  بتطبيق  العمارة  منطقة  يف  و�شرع 
اية  وجود  لعدم  وذلك   ، الزراعية  املقاطعات 
فر�ص  ومت   ، هناك  اتخاذها  ميكن  تغيريات 

ال�شرائب بنوع من الفطنة. 
باجتذاب  �شرع  الكوت  مدينة  احتالل  وبعد 
ال�شيوخ الذين كانوا موالني لالتراك ، الواحد 
منهم تلو االخر وذلك بعد ان ح�شلت تغيريات 
 ) ب�شتكوه  وايل   ( وبقي  املواقف  يف  حا�شمة 
حني  يف  للمراقبة  اخلا�شع  باحلياد  يحتفظ 
كانت قبيلتا )زبيد ( و )ربيعة( يف حالة انتظار 

لالأحداث. 
بقيت العالقات مع ال�شيخ خزعل قوية وودية، 
تعر�شت  التي  القبيلة  �شلطته  له  �شاعدته  وقد 
اما   .  1915 �شنة  اأوائل  يف  عنيفة  لهزات 
خمل�شا  ظل  الذي  الكويت  �شيخ   ) مبارك   (
�شهر  يف  تويف  فقد  النهاية  حتى  لالنكليز 
 ( ولده  تنازل  وقج   .  1915 الثاين  ت�شرين 
عن   ، واحدة  �شنة  ملجة  خلفه  الذي   ) جابر 
الرئا�شة اىل اخيه ) �شامل ( الذي تطلب موقفه 
يف  بريطانية  قوات  وجود   ، لالتراك  املوايل 

الكويت . 
مت  فقد  �شعود  بن  العزيز  عبد  اىل  وبالن�شبة 
النقيب  النوايا كان ميثلها  ار�شال بعثة ح�شن 
�شك�شبري من االدارة ال�شيا�شية الهندية ، وذلك 
�شعود  اآل  ولكن   . احلرب  نريان  اندالع  عن 
والر�شيد يف �شهر كانو الثاين 1915 . ولذلك 
ان�شغل ابن �شعود بالتمرد الذي حدث بني افراد 
القبائل اخلا�شعة له . ويف �شهر كانون االول 
اعرتاف  التوقيع على معاهدة  �شنة 1915 مت 
واحلكومة  �شعود  ابن  بني  متبادلني  و�شداقة 
هو  كوك�ص  بر�شي  ال�شر  وكان   . الربيطانية 
ت�شرين  �شهر  ويف  املعاهدة.  تلك  نظم  الذي 
ا�شتعرا�ص حكومي يف  ، وبعد  الثاين 1916 
ال�شعود  ابن  منح  الربيطانيون  قرر  الب�شرة 
كمية من االأ�شلحة، وهبة مالية تبلغ �شتني الف 

باون كل �شنة . 
الت�شوية مع ابن  ال�شعود تاأجيل  وذا قرر ابن 
الثورة  ال�شك اىل  فقد كان ينظر بعني  الر�شيد 
واالدعاءات التي اظهرها امري مكة الطموح ذو 
ابن  ان  علي. غري  بن  ، احل�شني  الثاقب  الفكر 
ال�شعود نف�شه ، والأ�شباب نابعة من ال�شيا�شات 

العربية ، مل ي�شارك يف احلرب. 

ادى تراجع االأتراك اإىل انتقال كبار املوظفني 
الذين  جعل  الذي  االمر  العراق  جنوبي  من 
دفع  عن  واملمتنعني   ، النهب  اعمال  ميار�شون 
ال�شجالت  اإتالف  على  يقدمون   ، ال�شرائب 
احلكومية. ولذلك كان علال االدارة اجلديدة اأن 
تبداأ من ال �شيء . وكان ا�شتبدال اللغة الرتكية 
الني كانت �شائدة ، مبا يف ذلك ق�شايا تخمني 
االإيرادات ، الأنه كان يتعذر وجود ما هو اأف�شل 

منها. 
الكمركية بن�شبة  الر�شوم  ا�شتيفاء  كان يجري 
ال�شلع  مدخوالت  جميع  عن  املائة  يف  ع�شرة 
االإجرام  ق�شايا  يف  الف�شل  بقي  وقد   . املدنية 
يف يد احلاكم الع�شكري وال�شباط ال�شيا�شيني 

وم�شاعديهم . 
األغاها قرار تركي ن�شر  من بني ال�شروط التي 
يف كل اإنحاء االإمرباطورية الرتكية اثر اندالع 
نريان احلرب، قرار يق�شي يف ذلك الوقت بعدم 
ق�شايا  اإىل  بالن�شبة  اأما  ال�شوؤال.  اأو  احلاجة 
تطوير  مت  فقد  الع�شائر،  رجال  بني  تقع  التي 
الع�شائرية  املنازعات  نظام  هو  خا�ص  قانون 
عديدة.  ل�شنوات  املفعول  �شاري  ظل  الذي 
على  معاجلتها  جتري  املدنية  الق�شايا  وكانت 
متتابعة  مراكز  يف  حديثا  اأن�شئت  حماكم  يد 
اإن�شاء  كذلك مت  العربية.  باللغة  تنفيذها  ويتم 
حتت  املحلية  ولل�شرطة  لل�شرطة،  ت�شكيالت 
من  كل  يف  الربيطانيني  ال�شباط  اإ�شراف 
اجلندرمة(   ( قوات  اما  والنا�شرية.  العمارة 
تطبق  ظلت  فقد  )ال�شبانة(  با�شم  عرفت  التي 
ال�شيا�شيني،  ال�شباط  اإ�شراف  حتت  االأوامر 
ومتار�ص خمتلف اخلدمات يف املدن ال�شغرى 

واالأرياف الواقعة على �شفاف االنهار. 
ذاتها  العمارة  منطقة  ال�شبانة يف  قوات  كانت 
قد تاألفت من ال�شيوخ البارزين اأنف�شهم. اأما يف 
القرنة واالهوار فلم يكن اأفراد ال�شبانة هوؤالء 
و�شوق  النا�شرية  ويف  الع�شائر.  اأبناء  من 
فيهما  ال�شرطة  قوات  اإىل  اأ�شيفت  ال�شيوخ 
اإمرة  الع�شائريني حتت  اخليالة  من  ت�شكيالت 

القيادة الع�شكرية. 
امل�شتطاع،  بذله ح�شب  ومثل هذا االهتمام مت 
ويف وقت مبكر اي�شا، حتو املتطلبات ال�شحية 
حيث متثل يف �شفة م�شتو�شفات وم�شت�شفيات 
تقوم بخدمة ال�شكان املحليني، وكذلك االإ�شرار 

وال�شيطرة  ال�شحية،  باالأمور  التم�شك  على 
واتخاذ  املدن،  يف  ال�شرب  مبياه  التزود  على 
االإجراءات امل�شادة ملر�ص املالريا واالإمرا�ص 

الوافدة االأخرى.
متو�شطة  م�شلحة  اإن�شاء  الب�شرة  يف  ومت 
باللغتني  �شحيفة  اإ�شدار  مت  حيث  لالأنباء 

العربية واالنكليزية "4." 
والعثماين  ال�شرقي  امل�شرفان  واأقدم 
مدينة  يف  لهما  فروع  فتح  على  االإمرباطوري 
الب�شرة، و�شرعان ما اأعقبهما يف ذلك امل�شرف 
الفار�شي االمرباطوري "5" وبداأت يف �شنتي 
1915 و 1916 مدار�ص ابتدائية قليلة متار�ص 
التب�شري  مدر�شة  اىل  الهبات  وقدمت  اأعمالها. 
االمريكية يف الب�شرة "6" وكذلك اىل املدار�ص 
واليهودية  امل�شيحية  االأقليات  تديرها  التي 

هناك. 
هذه  يف  يكن  مل  الربيطاين  االحتالل  ان  غري 
من  �شغرية  اأجزاء  �شوى  لي�شمل  املرحلة 
حتت  بقيت  فقد  االأجزاء  بقية  اأما  العراق. 
تعاظمت  التي  الرتكية  احلكومة  اإ�شراف 
بع�ص  غادر  فقد  ووهما.  وفظاظة  ع�شكريا 
املقيمني االجانب يف بغداد قبل اعالن احلرب 
الب�شرة واملحمرة وبقيت الطائفة  اىل كل من 
انفجرت  عندما  غالبا  م�شونة  الربيطانية 
ان  افرادها  من  الرجال  يلبث  ومل   ، احلرب 
جمال  ا�شتطاع  حيث  �شوريا،  اىل  غادروا 
ب�شفة  واملعروف  ال�شابق،  بغداد  وايل  با�شا 
بتدخله  الربيطانيني  معظم  لدى  �شخ�شية 
قيد  اأدنى  دون  من  �شراحهم  اإطالق  ي�شمن  ان 
العراق، وكان من  اأو �شرط، يف حني عاد اىل 
بني هوؤالء املقدم �شون وارثر تود اللذان عادا 
الن�شاء  "7" اما  الب�شرة عن طريق م�شر  اىل 
�شهر  حتى  بغداد  يف  مكثن  فقد  الربيطانيات 
ا�شطنبول  اىل  ار�شالهن  مت  حني   1917 اآذار 

ليبقني فيها بقية اأيام احلرب  
وكذلك  االأجنبية،  امل�شالح  تعر�شت  ولقد 
خل�شائر  املحتازين  العراقيني  معظم  م�شالح 
واعمال  املفرو�شة  القيود  نتيجة  فادحة، 
يندر  الذي  واالغت�شاب  ال�شديدة،  امل�شادرة 
اأن يدفع اي تعوي�ص عنه. وازداد �شوء معاملة 
القومية  احلركة  لتعاظم  تبعا  لل�شكان  االأتراك 
نتيجة  �شخطهم  يف  االأتراك  فا�شتد  العربية، 

ازاء  موقفهم  �شوء  اما  د،  العرب  مباالة  عدم 
اجلهد احلربي الذي كان حكامهم يبذلونه. فقد 
 1916 �شنة  يف   "8" احلرة(  )اللجنة  حل  مت 
االجنبية  التب�شريية  البعثات  اعمال  اأوقفت  و 
يف  والربو�شتنتية  اليهودية  منها  الكرملية   ،
بغداد والدومنيكية يف املو�شل وفر�ص احلظر 
على ن�شاطها . ومت فر�ص التجنيد ب�شدة على 
الطبقات التي كانت معفاة منه قبال ، واوجدت 
التعبئة العامة ، املزيد من امل�شاعب الكثرية . 

ومت تعزيز االعالن البكر للحرب املقد�شة �شد 
م�شجد  اي  يف  الوعاظ  جميع  لدن  من  الكفار 
 ، ال�شيعة  طائفة  ام  ال�شنة  طائفة  اىل  يعود 
خلق  وثم   . فيه  التاثري  االتراك  ي�شتطيع  
�شعيفا  كان  انه  اال  ديني  او  �شعبي  اح�شا�ص 
الب�شرة خالل �شنة  ولفرتة ق�شرية يف مدينة 
1915 . ولكن هذا االمر برهن على انه ممكن 
يف ظل هذا التنكر ، وذلك بنعبئة ب�شعة االف 
من افراد الع�شائر املتعط�شني اىل اعمال ال�شلب 
، من اوا�شط العراق ، وي�شع مئات من جنوبي 
كرد�شتان وان�شمامها اىل القوات الرتكية التي 
كانت تقاوم يف ال�شعيبة ويف عرب�شتان "9" . 
ولقد كانت القوة احلربية لهوؤالء غري ذات بال 
بني  اإ�شافية  حدة  عن  عبارة  نتاجها  وكان   ،
االأتراك والعرب، وف�شل م�شروع اجلهاد ب�شفة 
نهائية. ذلك ان رجال الع�شائر عادوا اىل اهليهم 
مطمئنني بعد ان تاكدوا ان هربهم لن يعر�شهم 
لالذى على ايدي الربيطانيني املحتلني ب�شفة 
قد  الع�شائر  �شيوخ  من  كثريا  ان  ذلك   . موؤقتة 
ح�شدهم  كان  – اذا  مرات  عدة  والءهم  بدلوا 
ت�شتحق  الت�شبث  يف  العقيمة  وت�شرفاتهم   ،
يغدقون  االتراك  ا�شتمر  وهكذا   – تذكر  ان 
 ، الر�شيد  وابن  ال�شعدون  عجمي  على  املنافع 
على  الفرات  اوا�شط  يف  الرجال  ويحر�شون 
هذه  جوبهت  ولقد   . الكفار  الغزاة  مقاومة 
القائمة من ناحية  العميقة  اجلهود باخلالفات 
 . اخرى  ناحية  من  الربيطانية  وبالدعاية   ،
وكذلك باالت�شاالت الع�شائرية ال�شابقة التي مل 

تنتج عنها اية نتائج حربية . 
املقد�شة  املدن  يف  تطورت  ذاته  الوقت  ويف 
ذلك   . االتراك  اىل  بالن�شبة  جدا  خطرية  حالة 
الن حقد االتراك على رجال الدين يف النجف 
وكربالء مل تخف حدته بعد . فقد وجد الهاربون 

من �شفوف القوات الرتكية ملجا لها يف مدينة 
النجف ، وجرت حماولة النقاذهم مما ا�شاف 
املزيد من اعمال االغت�شاب وال�شغب احلادة ، 
واالنتقام التي احدثت العطب باالبنية املقد�شة 

 .
على  تغلبت  ان  احلانقة  احل�شود  تلبث  ومل 
 ، احلكومة  دوائر  ونهبت   ، الرتكية  القوات 
املواطنني  بع�ص  من  موؤلفة  حكومة  واقامت 
البارزين . واخذت حركة الثورة �شد االتراك 
الدعم  نتيجة   ، وغريها  كربالء  اىل  تنت�شر 
الوا�شع الذي حظيت به من لدن افراد الع�شائر 
. وطردت احلامية الرتكية واملوظفني االتراك 
 . ممتلكاتهم  ودمرت  منازلهم  واحرقت   ،
موحد  عمل  اىل  تتطور  مل  احلرمة  هذه  ولكن 
بعد   ، االتراك  وا�شتطاع  خمدت  ما  و�شرعان 
ي�شتعيدوا  ان  والتهدئة  امل�شاحلة  من  فرتة 

�شلطتهم اال�شمية . 
�شنة  ايلول  �شهر  يف  املرا�شالت  وتطورت 
1915 بني الناطقني با�شم املدن املقد�شة وال�شر 
بر�شي كوك�ص ، حيث عر�ص اولئك الناطقون 
والئهم  نق�ص  رفيعة،  ت�شويرية  بعبارات 
ال�شر بر�شي كوك�ص  لالتراك يف حني قدم لهم 

هبات من االموال لقاء ذلك . 
اال�شطرابات  انفجرت  اخرى  ا�شهر  �شتة  بعد 
اعتقال  حماولة  ادت  فقد   ، كربالء  يف  جمددا 
طرد  ثم  عنف  اعمال  اىل  اال�شخا�ص  بع�ص 
واعقب   . جمددا  خاللها  املدينة  من  االتراك 
النجف  نف�شها يف كل من  االأعمال  ذلك حدوث 
واحللة . ولقد كانت احللة م�شرحا ملاأ�شاة ظل 
النا�ص يتذكرونها مدة طويلة . ذلك ان القوات 
�شهر  يف  املدينة  خارج  ظهرت  التي  الرتكية 
اعتقال  على  اأقدمت  قد   1915 الثاين  ت�شرين 
ف�شنقت  املدينة  املعروفني يف  الرجال  عدد من 
املدينة  من  ق�شما  �شربت  ثم   ، منهم  بع�شا 

ونهبته. 
اما يف �شمايل العراق فان احلياة االقت�شادية 
اىل  تعر�شت  قد  فار�ص  اإىل  املرور  وجتارة 
التمويني  الب�شرة  خط  تعطيل  نتيجة  كارثة 
، االمر الذي ادى اىل تراكم احلبوب والتمور 
فيه  تعاظم  الذي  الوقت  يف  للت�شدير  املعدة 
واحلاجيات  واالأدوات  املن�شوجات  نق�ص 
احلركة  �شلت  وبذاك  امل�شتوردة  ال�شرورية 
العملة  ا�شدار  حركة  و�شاحب  التجارية 
الورقية التي فقدت ، احتكار وح�شي للذهب 
وللمواد التي لها قيمتها ، وبذلك غدت احلياة 
وبظهور   ، االقليات  على  ال�شغط  بزيادة 
التي  املذابح  باملئات نتيجة  االأرمن  الالجئني 
االأنا�شول  يف  االأتراك  وبني  بينهم  وقعت 

خالل �شنتي 1915 – 1916 . 
ولقد وجد بع�ص هوؤالء الالجئني م�شتقرا لهم 
البع�ص االخر بني  املدن ، يف حني تفرق  يف 
ال�شعفاء  احلكام  وا�شطر   . الع�شائر  افراد 
ال�شادرة  االوامر  جتاهل  اىل  املعت�شرون 
ذلك  ومع  الع�شائر  مترد  على  بالق�شاء  اليهم 
كانت توجد بع�ص ال�شربات املوجهة من قبل 
احلكومة الرتكية . فلقد مت القاء القب�ص على 
ال�شيخ عبد ال�شالم الربزاين "10" ومت �شنقه 
واعقبه يف ذلك ال�شيخ احمد ن�شف االبله . يف 

حني راح �شيد طه الن�شريي ين�شد الهرب . 
القوات  غزتها  التي  راوندوز  منطقة  اما 
العمليات  عن  انف�شلت  التي   ، الرو�شية 
دمرت  فقد   ، الفار�شية  املناطق  يف  اجلارية 
القوات  تلك  ارتكبته  ما  ب�شبب  كامال  تدمريا 

الرو�شية من اأعمال بربرية. 

مجلة افاق عربية 
اذار 1981

ح�����������������وادث وغ�������رائ�������ب

رافقت دخول القوات البريطانية إلى العراق  عام 1915

يعد املوؤرخ الربيطاين املعروف �شتيفن هم�شلي 
يف  تخ�ش�شوا  الذين  القالئل  بني  من  لونغرغ 
جاء  فقد  احلديث.  العراق  تاريخ  عن  الكتابة 
احتلت  التي  الربيطانية  احلملة  مع  لونغرغ 
و�شغل  االأوىل  العاملية  احلرب  خالل  العراق 
يف  اأماكن  عدة  يف  ال�شيا�شي  احلاكم  من�شب 
اداريا  مفت�شا  عمل  كما  االحتالل  اثناء  العراق 
قيام  بعد  ت�شكلت  التي  العراقية  احلكومة  يف 
انكب  ان  يلبث  ومل  الكربى  العراقية  الثورة 
فا�شتطاع  احلديث  العراق  تاريخ  درا�شة  على 
قرون  اربعة   ( ال�شهري  املتوا�شل  باجلهد 
من  يعد  والذي   ) احلديث  العراق  تاريخ  من 
فرتة  يف  العراق  لتاريخ  اال�شا�شية  امل�شادر 
ينبغي  الذي  الكتاب  ذلك   ، العثماين  احلكم 
دقة وا�شا�ص  اكر  له ترجمة جديدة  ان تخرج 
عبارة و�شبكا من الرتجمة الفجة التي ا�شدرها 
من  املزيد  يعوزها  والتي   ) خياط  )جعفر 
اعقب  ولقد  املهمة.  والتو�شيحات  التعليقات 
املوؤرخ لونغرغ كتابة ذاك بكتاب جديد ا�شدره 
يف �شنة 1953 در�ص فيه او�شاع العراق خالل 
الذي   1950 �شنة  اىل   1900 �شنة  من  الفرتة 
يعد مكمال حقا لكتاب )اربعة قرون من تاريخ 
العراق( ولقد او�شكنا على االنتهاء من ترجمة 

ب�شفة  ولو  تناول،  الذي  القيم  الكتاب  هذا 
من  مرحلة  اخطر  يف  العراق  اأو�شاع  موجزة 
مرحلة  بها  ونعني  احلديث  تاريخه  مراحل 
وقيام  العثمانية  االإمرباطورية  من  ان�شالخه 
حكم وطني فيه للمرة االوىل بعد قرون عديدة 
االأجنبية  للقوى  واخل�شوع  اال�شتبداد  من 

الغريبة عن العن�شر العربي ب�شفة اأ�شا�شية. 
وهذا الف�شل الذي اخرتناه من الكتاب يو�شح 
�شنتي  خالل  العراق  �شادت  التي  الفو�شى  لنا 
1915 و 1916 نتيجة احتال القوات االنكليزية 
اأجزاء وا�شعة من اأرا�شيه اجلنوبية والو�شط 
مبا يف  ذلك مدينة بغداد نف�شها وبقاء القوات 
ال�شمالية وال�شمالية  الرتكية مم�شكة باالأجزاء 
الغربية االأمر الذي جعل العراق يف تلك الفرتة 
يخ�شع حلكمني متناف�شني ومت�شارعني �شراعا 

م�شلحا وا�شعا . 
العراق على  العراقي و�شعب  كان وقع امل�شرح 
تاأثرت  فلقد  عامة.  ب�شفة  مالئم  غري  الغزاة، 
ال�شحراء  بعزلة  االأ�شناف،  جميع  من  القوات 
والقذارة  وبالفقر   ، اال�شمئزاز  تثري  التي 
امل�شتويات  ان  ذلك   . القرى  يف  الطاغيتني 
من  املتدنية  وال�شنوف  احلياة،  من  الواطئة 
فجعلتها  القوات  تلك  واجهتها  التي  الب�شر 

الك�شاىل  من  انا�شا  كانت  بانها  عليها  حتكم 
والدبوثني  املتذللني  والل�شو�ص  وال�شحاذين 
الذين كانوا ي�شاهدون يف اطراف املع�شكرات 

االنكليزية. 
املغايرين  بالعمال  االنطباعات  هذه  تتاأثر  ومل 
الذي  العرب  العمال  لفيلق  والتابعني  بدنيا 
بحرا�ص  وال  ال�شرعة.  وجه  على  تاأليفه  مت 
حوانيت االأ�شواق الطماعني، واالبتزاز املجرد 
من اخلجل والقاتل يف الغالب، ومتزيق جثث 
القتلى يف ميادين املعارك باأيدي اأفراد الع�شائر 

ال�شاكنني على �شفاف االأنهار. 
ال�شيا�شيني،  ال�شباط  عدا  الأحد،  يتي�شر  مل 
واملواطنني  الطيبة  بالعنا�شر  االلتقاء 
القرى  او  الع�شائر  وروؤ�شاء  املحرتمني، 
االحرتام  من  ب�شفاتهم  يتمتعون  ظلوا  الذين 
ال�شخ�شي واملرح والذكاء وان بقوا مع االأ�شف 
من  ال�شاحقة  باالأغلبية  معروفني  غري  ال�شديد 
الهندي  اجلندي  يكن  مل  فاذا  القوات.  اأفراد 
ورفيقه امل�شلم معروفا ب�شفة خا�شة لدى �شكان 
واجلندي  فال�شابط   ، العراق  من  اجلنوب 
بالن�شبة  كلية  غريبني  يكونان  الربيطانيان 
ووقعهما  واأمزجتهما  طرائقهما  الختالف 

وم�شتوياتهما عن اجلنود االأتراك. 

امل�شرتكة  الواجبات وامل�شالح  وعندما تتجمع 
يف  اأو  املتعبني  الفرقاء  مع  النهرية  االأداة  يف 
اجتماعات املقاهي باأ�شكال جيدة من العن�شرين 
ودية  عالقات  قيام  ي�شهل  ما  �شرعان  �شوية 
فقد  نادرة.  جد  كانت  احلاالت  هذه  مثل  ولكن 
ثبت عدم االإدراك والردع الذاتي امل�شرتكني بني 
اجلي�ص وال�شكان دوامهما ب�شفة موؤ�شفة حتى 
له ت�شرف افراد القوات امل�شلحة ت�شرفا ح�شنا 
واخلدمات.  ال�شلع  لكل  وفرية  مبالغ  ودفعت 
اإ�شكان  ذلك  من  �شارمة  الرقابة  تكن  ومل 
احل�شار  اجراءات  واتخاذ  املدن  يف  اجلنود 
وفر�ص  العدو  غارات  من  التموينات  حلماية 
االإجراءات ال�شحية واحلجر ال�شحي ال�شديد 
وال�شيطرة على احلركة وال�شفر واإن�شاء الطرق 
االإجراءات  تلحقه  الذي  والتلف  القنوات  عرب 
الع�شكرية باحلا�شالت وبالب�شاتني كل ذلك كان 

من االأمور املحزنة املتوا�شلة. 
وف�شال عن ذلك فان االت�شاالت االأوىل باالإدارة 
ال�شر  يديرها  كان  التي   "1" الوليدة  املدنية 
الذي اليكل  املخل�ص  كوك�ص وم�شاعده  بر�شي 
ال�شيد ارنولد ول�شون قد طفى عليها انعدام اي 
تاثر  فما   . دائما  �شيكون  االحتالل  بان  تاكيد 
الربيطانيون باحلذر وبال�شكوك ال�شادرة عن 

االمر  هذا  عن  �شمتهم  كان  حتى  الفرن�شيني 
قلوب  عن  نابع  لتعاون  فعالة  مقدمة  يعترب 
العراقيني . فقد يعود االتراك االن . لكن كثريين 
بل ان معظم البارزين من �شكان املدن والع�شار 
بداأ عليهم بانهم كانوا راغبني يف اظهار اف�شل 
تعاون ميكن توجيهه ويكون مفيدا اىل درجة 

ق�شوى "2".
لدى  واملجربة  اخلال�شة  احلما�شة  تكن  مل 
تعترب  والتي  القادمني  ال�شيا�شيني  ال�شباط 
االأتراك  اأ�شالفهم  اإزاء  املفارقات  اغرب  من 
مل  التي  باملجتمعات  �شرر  اأدنى  اأحدثت  قد 
اأو  موؤخرا  ح�شلت  التي  الطماأنينة  تتعود 
االأعمال  او  ثانية  ال�شلب  اأعمال  اإىل  التطلع 
التي كانت تثريها الدعاية الرتكية. فلقد كانت 
هناك اأرتال تقوم باأعمال تاأديبية كثرية وغري 
القتنا�ص  وذلك  االأحيان  بع�ص  يف  ناجحة 
كانت  ذاته  الوقت  ويف  واملذنبني.  املعتدين 
التجهيز  �شيئة  املقيدة  ال�شيا�شية  الدوائر 
باأ�شحاب  وتطفح  الهنود  من  بالكتبة  تغ�ص 
الليل  حتى  ال�شباح  منذ  وت�شهد  االلتما�شات 
واالإيرادات  باالأرا�شي  الت�شرف  ق�شايا 
االإجرامية  واملحاكمات  الع�شائرية  واالمور 
ال�شرطة واملحاوالت  البلدية ومهام  والق�شايا 

دخول القوات االنكليزية اىل بغداد
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العظمة  اأ�شغال  )الب�شرة( حتت  3-تكون 
اجلديدة  للحكومة  يتم  حلني  الربيطانية 
من  يعني  و  املادية.  ت�شكيالتها  املذكورة 
جانب تلك العظمة مبلغ من النقود يراعى 
التي  العربية  احلكومة  احتياج  حالة  فيه 
يف حكمها قا�شرة يف ح�شن بريطانيا، و 
تلك املبالغ تكون يف مقابلة ذلك االأ�شغال.

بكل  بالقيام  العظمى  بريطانيا  4-تتعهد 
ما حتتاجه ربيبتها احلكومة العربية من 
النقود  و  الذخائر  و  مهماتها  و  االأ�شلحة 

مدة احلرب .
5- تتعهد بريطانيا العظمى بقطع اخلط 
من )مر�شني(اأو ما هو منا�شب من النقاط 
يف تلك املنطقة لتخفيف وطاأة احلرب عن 

البالد لعدم ا�شتعدادها.

قال �شمو االأمري:
ولكني مع االأ�شف حينما كنت يف لوندرة 
اإىل  ال�شورة  هذه  قدمت   ) لندن  يق�شد   (
رئ��ا���ش��ة ال�����وزراء ف��اأن��ك��رت وج��وده��ا كل 
– وال  عهد  يوجد  ال  باأنه  وقالت  االإن��ك��ار 
لكن  و  الت�شريح  هذا  مبثل  كعهد-  كتاب 
ال�شري  م��ن  ر���ش��ال��ة  اأه��م��ه��ا  ر���ش��ائ��ل  لدينا 

هرني مكماهون و هذا ن�شها بحروفها:

كتاب ال�شري هرني مكماهون
امل��ع��ظ��م مب��ك��ة يف 24  امل��ل��ي��ك  اإىل ج��الل��ة 

ت�شرين االأول �شنة 1915 :
)ملا كانت مقاطعات مر�شني و اال�شكندرونة 
و بع�ص اأجزاء �شورية الواقعة اإىل الغرب 
من مقاطعات دم�شق و حم�ص و حماه ال 
ميكن ت�شميتها عربية حم�شة فاإنه يقت�شي 
اإخراجها من احلدود التي بينتموها واأنه 
اإخالل  غري  وم��ن  التعديل  ه��ذا  مبقت�شى 
زعماء  بع�ص  م��ع  ال�شابقة  مبعاهداتنا 

العرب نقبل احلدود على ما ذكرمتوه(.
لربيطانيا  التي  االأرا�شي  بخ�شو�ص  ثم 
ال��ع��ظ��م��ى ح���ري���ة ال��ع��م��ل ف��ي��ه��ا م���ن غري 
اإ�شرار مب�شالح حليفتها )فرن�شا( فاإن يل 
ال�شلطة با�شم بريطانيا العظمى اأن اأعطي 
التاأكيدات االآتية واأجيب على كتابكم مبا 

يلي:
بعد   – م�شتعدة  العظمى  بريطانيا  اإن 
تعرتف  اأن   – اآن��ف��ًا  امل��ذك��ورة  التعديالت 
با�شتقالل العرب و االأخذ بنا�شرهم و ذلك 

�شمن احلدود التي قدمها �شريف مكة .
فعلى  الب�شرة  ب��غ��داد ووالي���ة  اأم��ا والي��ة 
بريطانيا  م��رك��ز  اأن  ي�شلموا  اأن  ال��ع��رب 
اتخاذ  تقت�شي  م�����ش��احل��ه��ا  و  ال��ع��ظ��م��ى 
من  حمايتها  و  الإدارت��ه��ا  خا�شة  ت��داب��ري 
و  اأهاليهما،  والرتقاء  اأجنبي،  اعتداء  كل 

املحافظة على م�شاحلنا امل�شرتكة فيهما.
قال �شمو االأمري :

مكة  من  املعاهدة  تلك  طلب  ك��ررت  عندئذ 
علّي  ترد  مل  لالأ�شف  يا  و  ولكنها  املكرمة، 
باأن  اأقول  اأن  فلهذا ال ميكنني  االآن.  حتى 
خمالفة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  اخل��ارج��ي��ة  وزارة 
حكومة  اأن  اأق��ول  وال  باأقوالها،  للحقيقة 

مكة تقول غري الواقع.
عهد  املكرمة  مكة  حكومة  ل��دى  ك��ان  ف���اإذا 
الذي  الوقت  اإبرازه يف هذا  كهذا فتاأخري 
ب�شاط  على  ال��ع��رب  م�شاألة  ب��ه  و�شعت 
البحث و قد اأو�شك املوؤمتر اأن يبت ب�شاأنها 

اإال  تعقد  املعاهدة مل  الأن هذه  م�شر جدًا، 
لتربز يف مثل هذا اليوم الع�شيب و يعمل 
امل��دة االأخ��رية  اأحل��ت يف  ق��د  مبوجبها و 
واأظنها   ، باإر�شالها  وال���دي  ج��الل��ة  على 

�شت�شلني عما قريب .
ف������اإذا و���ش��ل��ت ���ش��ي��ك��ون يف ال���ن���وادي 

ال�شيا�شية غري موقفي احلا�شر .
ال�شلم  م��وؤمت��ر  يف  دفاعكم  – ه��ل  ���ش��وؤال 
�شيكون خا�شًا ب�شوؤون �شورية اأم يتناول 

امل�شاألة العربية كلها؟
ال�شالم  م��وؤمت��ر  يف  �شفتي  اإن  ج���واب- 
قام  ال��ذي  حكومته  و  وال���دي  متثيل  ه��ي 
فاإذا   ، باأجمعها  العرب  حقوق  عن  مدافعًا 
تخليت عن جانب من بالد العرب املحررة 
بواجبي  ق�شرت  ق��د  اأك���ون  االأت����راك  م��ن 
من  اإيّل  اأودع  مب��ا  اأخللت  و  ال�شيا�شي 

الوظائف .
العربية  امل�شاألة  اأ�شع  اأن  علّي  يتحتم  اإذا 
با�شم  عنها  واأدف��ع  البحث  برمتها مو�شع 

جاللة امللك .
الذي  مكماهون  ال�شر  كتاب  يف  ���ش��وؤال- 
و  بفل�شطني  يتعلق  م��ا  عنه  ال��ك��الم  تقدم 
فيما  �شموكم  راأى  فما  الب�شرة  و  بغداد 
ينطوي عليه و هل �شرحت لكم احلكومة 

الربيطانية ب�شيء بعده ؟
اأعلن  الذي  العهد  ذلك  وجد  – اإذا  جواب 
ف��اأظ��ن احلكومة  ج��الل��ة وال���دي وج���وده 
ت�شكيل  اإىل  م�شطرة  �شتكون  الربيطانية 
الوحدة العربية و االعرتاف و هي ملزمة 
مكماهون  ال�شر  كتاب  ال��وارد يف  بعهدها 
اأن توؤلف حكومة يف العراق تكفل م�شالح 
العرب و الربيطانيني معًا واأن تعرتف باأن 
فل�شطني و املو�شل عربيتان داخليتان يف 
�شمن احلكومة ال�شورية وال�شداقة التي 
بيننا و بني احلكومة الربيطانية جتعلني 
على  ه��و واج���ب  فيما  ال��ب��ح��ث  اأوا����ش���ل 
انكلرتا اإجراوؤه يف املمالك و البلدان التي 
الع�شكرية واأملي  اأ�شغالها  هي االآن حتت 

عظيم باأنها �شتقوم بعهودها .
تدعيه  م��ا  برف�ص  ت��ف��ك��رون  ه��ل  ���ش��وؤال- 
من  واالنكليزية  الفرن�شية  احلكومتان 
احلقوق يف اأق�شام البالد العربية ، �شواء 
 ، غريهما  اأو  العراق  اأو  �شورية  يف  كان 

وما هي خطة �شموكم يف هذا االأمر ؟
جواب – اإنني ال اأت�شور اأن اأقابل جميل 
باأن  اأعلم  اأنا  و  الئقة  غري  مبعاملة  هاتني 
يجب  اق��ت�����ش��ادي��ة  و  اأدب���ي���ة  م��ن��اف��ع  لهما 
اأوؤمل  نف�شه  الوقت  لكني يف  و  احرتامها 
بنظر  احلكومتان  هاتان  اإلينا  تنظر  اأن 
االحرتام ، و اإىل حقوقنا بنظر االإن�شاف و 
العدل واأن ال تطالبانا مبا يخل با�شتقاللنا 
و رقينا املادي و املعنوي واأن ال جتربانا 
بل  العمياء  على  تقاليدهما  اإت��ب��اع  على 
ناأخذ منها ما طاب من مدنيتهما احلديثة 

و نرتك ما هو خمالف ملدنيتنا .
وعلى كل فاأنني اأوؤمل من رجال احللفاء و 
اإلينا بعني احلب  تنظر  اأن  املتمدنة  االأمم 
لنا حقًا كيما نتمكن من خدمة  وال ته�شم 
املدنية احلا�شرة كما خدم اأجدادنا املدنية 

الغابرة.
جريدة العاصمة الدمشقية
26 شباط 1920
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لقاء صحفي أجري مع األمير فيصل بن الحسين 
عقب علمه بوجود اتفاقية سايكس بيكو 1920        

ال�شبت، 17 متوز/يوليو 2010 09:37  
اأول  وهو   ( االأول  ال�شوري  املوؤمتر  ُعقد 
يف   ) التاريخ  يف  منتخب  �شوري  برملان 
ربيع عام 1920 اجتماعه بعدما ان�شحبت 
القوات  التي واجهت  الربيطانية  القوات 
ال��ع��ث��م��ان��ي��ة و اأخ��رج��ت��ه��ا م��ن االأرا����ش���ي 

ال�شورية.
�شوريا بحدودها  ا�شتقالل  اإعالن  تقرر  و 
الطبيعية، واإعالن االأمري الها�شمي في�شل 

بن ال�شريف ح�شني ملكا عليها.

الكبرية  ال�����ش��ك��وك  م���ن  ال���رغ���م  وع���ل���ى 
وات�شاالته  في�شل  بعمل  اأح��اط��ت  ال��ت��ي 
مع  ال�����ش��ري��ة  وت��وق��ي��ع��ات��ه  الدبلوما�شية 
العمل  فاإن رجال   ، االنكليز  و  الفرن�شيني 
باال�شتقالل  فاتنًا  وعدًا  فيه  راأوا  العربي 

العربي.

توجه االأمري في�شل مع حا�شيته اإىل مقر 
ال�شاعة  يف  واأُع��ل��ن  ال�����ش��وري،  امل��وؤمت��ر 
اآذار  م��ن  الثامن  يف  الظهر  بعد  الثالثة 
بحدودها  �شوريا  ا�شتقالل   ،1920 ع��ام 
وتن�شيب  مملكة،  واإع��الن��ه��ا  الطبيعية 
عليها،  ملكًا  احل�شني  ب��ن  في�شل  االأم���ري 
اأن  ت��ق��رر  اأن  بعد  ال�����ش��وري  العلم  وُرف���ع 
علمًا  احل��ج��از  يف  ال��ع��رب��ي  العلم  ي��ك��ون 

للبالد بعد اإ�شافة جنمة بي�شاء عليه .
اأم����ا ال��ربي��ط��ان��ي��ون وال��ف��رن�����ش��ي��ون فقد 
ال�شوري  ب��امل��وؤمت��ر  االع����رتاف  رف�����ش��وا 
على  ملكا  في�شل  وبتن�شيب  وبقراراته، 
تعنون  للملك  مرا�شالتهم  وبقيت  �شوريا 

با�شم االأمري في�شل ولي�ص امللك في�شل.
يف اأيار عام 1920 و�شلت ل�شوريا اأنباء 
انك�شفت  و  رمي��و،  �شان  موؤمتر  مقررات 
قبل  �شريا  املربمة  بيكو  �شايك�ص  اتفاقية 
الربيطانيون  ات��ف��اق  وتو�شح  �شنوات 
مع الفرن�شيني على و�شع �شوريا ولبنان 
وفل�شطني  ال��ف��رن�����ش��ي،  االن���ت���داب  حت��ت 
والعراق حتت االنتداب الربيطاين.و بداأ 

االحتالل الفرن�شي و االنكليزي للبالد .
امل�����ش��ريي��ة ن�شرت  االأح������داث  ق��ب��ل ه���ذه 
 26 يف  الدم�شقية  "العا�شمة"  ج��ري��دة 
في�شل  االأم����ري  م��ع  ل��ق��اء   1920 ���ش��ب��اط 
�شورية  ع��ل��ى  ملكا  ب��ع��ده��ا  ن�شب  ال���ذي 
التي  ال�شكوك  ع��ن  ال�شحفي  فيه  �شاأله 
اإ�شاعات  و�شول  بعد  ال�شوريون  انتابت 
ا�شم  حملت  ���ش��ري��ة  ات��ف��اق��ي��ة  وج���ود  ع��ن 
�شايك�ص بيكو يقت�شم بها الربيطانيون و 

الفرن�شيون االأرا�شي ال�شورية .
و ك���ان رد االأم����ري ت��اأك��ي��ده ع��ل��ى وج��ود 
ح�شني  امللك  وال��ده  بني  وا�شحة  اتفاقية 
مكماهون  الربيطانية  اخلارجية  وزير  و 
ليتبني لل�شوريني فيما بعد عدم جدية هذه 
الربيطانيني  بتغرير  ي�شدموا  و  االأق��وال 
و الفرن�شيني بامللك في�شل ووالده و بدء 
الأرا�شي �شوريا و  اقت�شامهم  و  احتاللهم 

العراق و فل�شطني .

ن�ص املقابلة ال�شحفية :

�شوؤال- كنا قراأنا يف جريدة ال�شرق التي 
كانت ت�شدر يف دم�شق اإبان احلرب ن�ص 
معاهدة ت�شمى ))معاهدة �شايك�ص بيكو(( 
البل�شفيك  اأن  زاعمًا  با�شا  جمال  ن�شرها 
يف  الر�شمية  االأوراق  ب��ني  ب��ه��ا  ظ��ف��روا 
ثم  عليها  ا���ش��ت��ول��وا  ع��ن��دم��ا  ب���رتوغ���راد 
املعاهدة حتى عادت  اأخبار هذه  انقطعت 
تردد  اأ���ش��ه��ر  ب�شعة  م��ن��ذ  اأورب����ا  �شحف 

�شداها، و قيل اأن جالء اجلنود االنكليزية 
عن �شورية منذ مدة كان تنفيذًا لن�ص تلك 

املعاهدة .
فهل ذلك حقيقي، وهل �شمعتم �شموكم بها 
يف االأماكن الر�شمية اأو اطلعتم عليها يف 

اأثناء احلرب اأو بعدها ؟
تلك  ب��ا���ش��ا  ج��م��ال  ن�شر  حينما  ج����واب- 
اأثناء احلرب اطلع عليها والدي  املعاهدة 
يف العدد 101 من جريدة امل�شتقبل ف�شاأل 
بوا�شطة  الربيطانية  احلكومة  جاللته 

فاأجابته  املعاهدة  تلك  معتمده مب�شر عن 
احلكومة االإنكليزية بكتاب هذا ن�شه :

وزارة  يف  ي���ج���دوا  مل  ال��ب��ل�����ش��ف��ي��ك  )اإن 
اخلارجية برتوغراد معاهدة معقودة، بل 
حماورات و حمادثات موؤقتة بني انكلرتا 
اأوائ��ل احلرب ملنع  و فرن�شا ورو�شيا يف 
امل�شاعب بني الدول اأثناء موا�شلة القتال 

�شد الرتك، وذلك قبل النه�شة العربية 
اأو  – اإم���ا م��ن اجل��ه��ل  ب��ا���ش��ا  واأن ج��م��ال 
االأ�شا�شي  مق�شدها  يف  غ��ري   – اخل��ب��ث 

واأهمل �شروطها القا�شية ب�شرورة ر�شى 
االأه��ايل و حماية م�شاحلهم وقد جتاهل 
و  قيام احلركة  اأن  على  ذل��ك  بعد  وق��ع  ما 
قد  رو���ش��ي��ا  وان�����ش��ح��اب  ال��ب��اه��ر  جناحها 
اأوجد حالة اأخرى تختلف عما كانت عليه 

بالكلية منذ اأم م�شى(.

قال �شمو االأمري:
اأن تلك  ه���ذا اجل�����واب  م���ن  ل��ك��م  ف��ي��ظ��ه��ر 
املعاهدة مل يكن معرتفًا بها اعرتافًا ر�شميًا 
لدى والدي و العرب و اإذا فر�ص وجودها 
اأ�شبحت  بحيث  بتاتًا  اأنكروها  قد  فاإنهم 
احلكومات  ت�شريحات  و  تكن  مل  كاأنها 
باإلغاء جميع املعاهدات ال�شرية جتعلنا ال 

نعرتف بتلك املعاهدة .
التي  املعاهدات  اأن  االأم��ري:  �شمو  فاأجاب 

يذكرها �شاحب اجلاللة ما راأيتها.
اأن يجعلها �شالحًا  و قد طلبت منه م��رارًا 
�شبب  م��ا  علم  ال  م��وج��ودة،  كانت  اإذا  يل 
اك��ت��ف��اء جاللته  و  اإر���ش��ال��ه��ا يل  ت��اأخ��ريه 
اأنها ن�شخة  اتفاقية يقول  باإر�شال �شورة 
تلك  اأعطيك  اأن���ا  وه��ا  امل��ع��اه��دة،  تلك  م��ن 

ال�شورة و ميكنك ن�شرها .

وهذا ن�شها بحروفها :
العظمى  بريطانيا  م��ع  ت��ق��رر  م��ا  ���ش��ورة 

ب�شاأن النه�شة
بت�شكيل  العظمى  بريطانيا  1-ت��ت��ع��ه��د 
ب��ك��ل معاين  ح��ك��وم��ة ع��رب��ي��ة م�����ش��ت��ق��ل��ة 
و  خارجيتها  و  داخليتها  يف  اال�شتقالل 
و  فار�ص  بحر  من  �شرقًا  ح��دوده��ا  تكون 
من الغرب بحر القلزم و احلدود امل�شرية 
حلب  والي��ة  �شمااًلُ  و  االأبي�ص  البحر  و 
و  ال��ف��رات  نهر  اإىل  ال�شمالية  املو�شل  و 
بحر  يف  م�شبها  اإىل  دجلة  م��ع  جمتمعه 
فاإنها  ع��دن(   ( م�شتعمرة  ع��دا  ما   ، فار�ص 

خارجة عن هذه احلدود .

وتتعهد هذه احلكومة برعاية املعاهدات و 
اأجرتها بريطانيا العظمى  التي  املقاوالت 
داخل  يف  العرب  من  كان  �شخ�ص  اأي  مع 
هذه احلدود و باأنها حتل حملها يف رعاية 
االتفاقيات  تلك  و  احلقوق  تلك  �شيانة  و 

مع اأربابها اأمريًا كان اأو من االأفراد .
2-تتعهد بريطانيا العظمى باملحافظة على 
هذه احلكومة و �شيانتها من اأي مداخلة 
و  داخليتها  يف  كانت  �شورة  ب��اأي  كانت 
من  البحرية  و  ال��ربي��ة  ح��دوده��ا  �شالمة 
وقع  ولو  حتى  يكون،  �شكل  باأي  تعد  اأي 
من  اأو  االأع��داء  د�شائ�ص  من  داخلي  قيام 
ح�شد بع�ص االأمراء فيه ت�شاعد احلكومة 
م��ادة و معنى ( من دف��ع ذلك   ( امل��ذك��ورة 

القيام .
وهذه امل�شاعدة يف القيامات اأو الثورات 
حلني  اأي  حمدودة  مدتها  تكون  الداخلية 
يتم للحكومة العربية املذكورة ت�شكيالتها 

املادية .

حسين علي محمد الشرع

إن بريطانيا العظمى مستعدة – بعد التعديالت 
المذكورة آنفًا – أن تعترف باستقالل العرب و 

األخذ بناصرهم و ذلك ضمن الحدود التي قدمها 
شريف مكة .أما والية بغداد ووالية البصرة فعلى 

العرب أن يسلموا أن مركز بريطانيا العظمى و 
مصالحها تقتضي اتخاذ تدابير خاصة إلدارتها و 
حمايتها من كل اعتداء أجنبي، والرتقاء أهاليهما، 

و المحافظة على مصالحنا المشتركة فيهما.

ماهي حكاية )زعل( نوري باشا 
السعيد على الصحفيين

يف �شهر �شباط �شنة 1957 كنا اربعة �شحفيني نعمل يف اربعة 
�شحف وهي جريدة االراء ل�شاحبها امني احمد وهو �شحفي 
وطني تقدمي �شجن واعتقل ونفي خارج العراق وجريدة النهار 
ل�شاحبها عبد الله ح�شن وجريدة اال�شواق التجارية ل�شاحبها 
واما  ق�شطو  جليل  ل�شاحبها  ال��ع��زة  وج��ري��دة  داود  ج��م��ال 
عويد  يو�شف  اجلندي  حممود  اجلاكري  �شاكر  فهم  ال�شحفيني 
وكاتب هذه ال�شطور وكنا جنمع االخبار واالعالنات ومبالغها 
الكائن يف  الواحدة اىل مقر هذه ال�شحف  وناأتي كل يوم بعد 
�شارع ح�شان بن ثابت قرب مقهى الزهاوي حاليًا وهذا ال�شارع 
وينتهي  الر�شيد  �شارع  من  يبداأ  حيث  للم�شوؤولني  مهم  طريق 
ال��وزراء واغلب الوزارات  التي ت�شم جمل�ص  الق�شلة  يف حملة 

والدوائر املهمة وت�شمى )ال�شراي(.
الطاهي  ل�شاحبها  العا�شمة  مطعم  يف  ال��غ��داء  طعام  نتناول 
وهي  اخ��رى  ق�شة  له  الرجل  وه��ذا  تايه  ادي��ب  حممد  امل�شهور 
دعونه اىل املانيا الغربية ليلقي حما�شرات عملية ونظرية حول 
البلد  فن الطبخ ونوعيته على كبار الطهاة واملتعهدين يف ذلك 
لتناول  املطعم  من  ونرجع  �شهرين  وبقي  االمل��ان  وا�شتح�شنه 
وي�شلمون  امل�شوؤولون  ومير  ال�شحف  تلك  بناية  بباب  ال�شاي 
ونرد  ال��دوام  انتهاء  بعد  ال�شعيد  با�شا  ن��وري  فيهم  مبا  علينا 
عليهم ال�شالم وندعوهم ل�شرب ال�شاي فمنهم من يعتذر ومنهم 

من يتقبل.
ا�شحاب  اال�شاتذة  فوجدنا  �شحفنا  اىل  رجعنا  االي��ام  احد  يف 
عادتهم وبوجوه جمهمة واخلوف  بغري  قابلونا  وقد  ال�شحف 
بادي عليهم فقلت لال�شتاذ امني احمد ما اخلرب يا ابو اكرم فقال 
انا بالن�شبة يل ذهبت اىل   له  اليوم( فقلت  يل )انتم م�شمولون 
الدوائر وجلبت االخبار وقال جمال داود وجماعتك فردوا باملثل 
وقال عبد الرحمن ابو زهري انتم مطالبون من قبل اللواء بهجت 
فاخذ احدنا  العام ويريدكم حااًل  ال�شرطة واالمن  العطية مدير 
واحد  يذهب  ان  اكرم  ابو  فاقرتح  ال�شبب،  هو  ما  لالخر  ينظر 
ب�شيطة واذا مل يرجع يختفي االخرون  فامل�شاألة  فاذا رجع  منا 
عن االنظار فوقع االختيار علّي النني �شاب غري متزوج ولي�ص 
مع  التقيت  اذا  اك��رم  اب��و  يل  فقال  فقبلت  حزبية  ميول  عندي 
كيدًا  به  لك  فيكيدون  الدار�شني  او  احلام�ص  ت�شرب  فال  بهجت 
من  اع��رف  ال  خائف  وان��ا  العامة  ال�شرطة  مديرية  اىل  فذهبت 
امري �شيئًا فدخلت على املفو�ص مفتي جار الله �شكرتري املدير 
املعرفة  حق  وال��دي  ويعرف  يعرفني  وهو  عليه  و�شلمت  العام 
جماعتك(  )وي��ن  يل  وق��ال  ال�شالم  ف��رد  العطية  بججت  وكذلك 
فقلت له ما اخلرب؟ فقال )ذبوها برا�شك اجلبناء( ادخل �شعادة 
جال�ص  وهو  العطية  بهجت  اللواء  على  فدخلت  رايدكم  املدير 
على كر�شي متحرك وميز �شخم امامه وعليه اوراق و)فايالت( 
الف�شة  من  �شيف  وخلفه  ف�شي  وم�شد�ص  )�شرتلنك(  ور�شا�شة 
من  م�شنوع  اململكة  و�شعار  ال��ع��راق  وخ��ارط��ة  باملينة  مر�شع 
اخلزف واجل�ص واخل�شب وملون باللوان زتهية ف�شلمت عليه 
ورفع را�شه وملا راين قال اهال و�شهال اجل�ص فجل�شت فقال يل 
انت �شاب ووالدك �شيد معروف ومن عائلة معروفة واجتماعية، 
ال  ملاذا  ل�شنه؟  واحرتامًا  منكم  اكرب  اعتربوه  عليكم  �شلم  رجل 
العتب  ولكن  �شاعتني  قبل  بي  ات�شل  وقد  ال�شالم  عليه  ت��ردوا 
موعليك العتب على )البعورة( الواقفني معك خلي اي�شري عدهم 
البا�شا  فقال  الكبري؟  الرجل  هو  من  له  وقلت  فتعجبت  ا�شا�ص. 
يوميًا مير عليكم وانتم )تتم�شحكون( وي�شلم عليكم وما تردون 
عليه ال�شالم لي�ص؟ فقلت له وانا �شادق بقويل نحن نقف وننتظر 
البا�شا وكلما مر علينا ب�شيارته دعوناه ل�شرب ال�شاي ونكن له 
الود واالحرتام فهو كاالب والعم واخلال ونعتز به والله اعلم 
فاخربه  هاتفيًا  ال�شعيد  ن��وري  بالبا�شا  وات�شل  ا�شكرك  فقال 
و�شمعت البا�شا يقول له �شلم يل عليهم وهم ولدنا ومن املثقفني 
وعندما اعلق الهاتف �شحك وقال هذه املرة )خاطر والدك( ولكن 
ال�شبب هو من ا�شدقاءك )�شاردي الذهن والتفكري( فخرجت من 
وزمالئي  ال�شحف  ا�شحاب  اال�شاتذة  ووج��دت  م�شرعًا  مكتبه 
املحررين واقفني بال�شارع وملا اخربتهم باخلرب فرحوا لعودتي 
واذا ب�شيارة البا�شا مقبلة فوقفنا كلنا بال�شارع فاوقف ال�شائق 
امني  �شافح  من  واول  منها  وترجل  البا�شا  من  بامر  ال�شيارة 
واحد  واح��د  �شافحنا  ث��م  اك��رم  اب��و  حالك  كيف  و�شاله  احمد 

واعتذرنا منه ودعوناه للغداء فاعتذر اىل وقت اخر وغادر.

م�����ل�����ف�����ات م�������ن ال�����ت�����اري�����خ
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الله  اأعل��م  الله   1939 حزيران   12 التا�شع 
اأعل��م 

هو  عمرًا  املجال�ص  اأطول  اأن  جند  وهكذا 
نوابه  برت�شيح  قام  الذي  االأول  املجل�ص 
ال�شعدون اإذا ما ا�شتثنينا املجل�ص القائم االآن 
. واأق�شر املجال�ص عمرًا هو املجل�ص اخلام�ص 
الذي ان�شوى حتت لواء علي جودت رئي�ص 

الوزارة . 
واأما اآفة حّل املجال�ص النيابية فقد عّمت على 
املدة  احتوت  ملا   ، احلل  اآفة  ولوال   . اجلميع 
اأربعة  اأكر من  من �شنة 1925 و�شنة 1941 
جمال�ص – على وفق االمتداد الزمني ال�شرعي 

لكل دورة جمل�ص . 
كانا  فقد   ، والثاين  االأول  املجل�شني  يف  لكن 
ي�شريان على وفق نظام حزبي منّظم ، ف�شاًل 
فاحلكومة   . نف�شها  املعار�شة  تنظيم  عن 
ت�شتند  كانت  ال�شعدون  املح�شن  عبد  برئا�شة 
اأما   . التقدم(  )حزب  هو  برملاين  حزب  اإىل 
الها�شمي  يا�شني  بزعامة  فكانت  املعار�شة 

امل�شتندة اإىل حزب ال�شعب .
ويف املجل�ص الثالث كان حزب العهد بزعامة 
نوري ال�شعيد هو امل�شيطر على املجل�ص، يف 
)غري  غائبة  املعار�شة  فيه  كانت  الذي  الوقت 

موجودة( ب�شبب ا�شتقالة اأقطابها . 
فيه  اأوجد  فقد   ، الرابع  النيابي  املجل�ص  اأما 
ناجي �شوكت �شيئًا جديدًا ي�شمى )كتلة( … 
ال�شقاء  وترك  �شوكت  ناجي  ا�شتقال  اأن  اإىل 
كان ميثل  الذي  الوقت  … يف  بقى  على من 

املعار�شة يا�شني الها�شمي .
علي  قام  اخلام�ص  النيابي  املجل�ص  ويف 
برملاين حتت  بت�شكيل حزب  االأيوبي  جودت 
اأ�شم )حزب الوحدة( . ويف الفرتة عينها كان 
يا�شني الها�شمي قد جمع �شمل املعار�شة ؛ اإال 
اأن هذا املجل�ص مل ميكث حتت القبة اأكر من 
ثالثة اأ�شهر واأحد ع�شر يومًا . وللطرفة نقول 
وزارة  حذو  حذت  قد  جودت  علي  وزارة  اأن 
نوري ال�شعيد يف اأخذها )تعهدات خطية( من 
مر�شحي النيابة يتعهدون فيها باأنهم داخلون 
فاإن  الرغم من ذلك  . وعلى  الوحدة  يف حزب 
وهي  العدة  يق�ص  مل  جودت  علي  جمل�ص 
ثالثة اأ�شهر وع�شرة اأيام اإاّل واأ�شبح يف )خرب 
االأحزاب  مقربة  يف  دفن  ثم   ، تبعر  ثم  كان( 
العراقية . وقد حاول البع�ص اأن يبعثوا هذا 
فلم  املدفعي  جميل  بزعامة  املوت  من  احلزب 

يفلحوا . 
زعيمه  كان  الذي  ال�شاد�ص  املجل�ص  ويف 
)حزب  الها�شمي  األغى   ، الها�شمي  يا�شني 
واكتفى  عايل(  ر�شيد  وحزب  )حزبه  االأخاء( 
اأ�شبحت  التي  البدعة  وهي   ، برملانية  بكتلة 

�شّنة �شرعية . 
النواب  بع�ص  تكتل  ال�شابع  املجل�ص  ويف 
حتت راية )حزب اال�شالح ال�شعبي( حتى قيل 
بل�شفي(  �شيوعي  )حزب  اأنه  احلزب  هذا  عن 
وبقى  العنوان  هذا  زال  حني  بعد  لكن   …
والتزّلف  النفاق  دياجري  يف  يتخبط  املجل�ص 
، ابتداًء من م�شادرة اأموال الوزراء ال�شابقني 
وحماكمتهم ، مرورًا باقرتاحات ن�شب متثال 
املرحوم بكر �شدقي واإهدائه دارًا كونه املنقذ 
االأعظم لهذه االأمة ...!! ثم راأينا فيما بعد كيف 
تبعر املنافقون عند مقتل بكر �شدقي وكيف 
انقلبوا على حكمت منقلبًا ، واأي منقلب …؟! 
على  �شّجل  اأن  بعد  املجل�ص  هذا  ذهب  وهكذا 
رقم  الكبائر  )اأم  مب�شروعية  االعرتاف  نف�شه 
االأمر   ، ال�شيا�شة  يف  اجلي�ص  زج  وهي   ،  )2

الذي اأثمر )زقومية( . 
القبة  اإىل  جاء  فقد  الثامن  املجل�ص  واأما 
مل  املجل�ص  هذا  اأن  اإاّل   ، املدفعي  برت�شيح 
 ، كتلة  توؤيده  تكن  ومل  حزب  ي�شنده  يكن 
قد  )نوابًا(  اأ�شبحوا  ممن  الكثريين  اأن  رغم 
كوفئوا )بالنيابة( بناًء على تاأييدهم املدفعي 
باإر�شالهم الربقيات خالعني عليه زعامة )حزب 
الوحدة( الذي مات وهو يف مهده . وقد كانت 
من مثالب هذا املجل�ص تاأييده �شيا�شة ا�شدال 

رقم  الكبائر  )اأم  وهي   ، املا�شي  على  ال�شتار 
 . )3

 – الباحث  نحن   – اأردنا   ، املنا�شبة  وبهذه 
ت�شكيل  تف�شيالت  بع�ص  يف  قلياًل  نذهب  اأن 
عن  ف�شاًل   ...  - الوحدة  حزب   – املدفعي 
 ، ذلك  �شبقت  التي  ال�شيا�شية  االأمور  بع�ص 

عليه نقول: 
كان يف يقني نوري ال�شعيد عند ت�شكيله حلزب 
العهد ان يكون ذلك تيمنًا بجمعية العهد التي 
ت�شكلت يف العهد العثماين وكان ال�شعيد من 

اأبرز اأع�شائها . 
ال�شعيد  اقدام  اأ�شا�ص  اأن  تاريخيًا  ثبت  ومما 
في�شل  امللك  احلاح  هو  احلزب  ت�شكيل  على 
ال�شامي  املندوب  مع  االتفاق  بعد  عليه  االأول 
فكرة  على  همفريز(  )فرن�شي�ص  الربيطاين 
مفادها ان ال�شعيد هو اأبرز من ي�شتطيع عقد 
معاهدة جديدة للعراق مع بريطانيا بناء على 
طلب واإحلاح من جانب االأخرية . وفعال ح�شل 
ذلك ، حيث مت يف عهد حزب )العهد( ت�شديق 
با�شم  املعروفة  الربيطانية  العراقية  املعاهدة 
)معاهدة �شنة 1930( التي جوبهت يف حينها 
 . واالحتجاجات  املظاهرات  وقيام  بالرف�ص 
اليافطات  على  املرفوعة  ال�شعارات  كانت  فقد 
�شدى الرادة املتظاهرين .. )يحيا العراق( و 
 .. معاهدة  )ال  و  اجلميع(  فوق  االأمة  )ارادة 
فلي�شقط اخلونة( . ومع ذلك مت عقد املعاهدة 
يف الثالثني من حزيران �شنة 1930 فاأ�شربت 
انقطاع  دون  اال�شراب  وا�شتمر  بغداد  مدينة 

ملدة اربعة ع�شر يومًا . 
قدم  حني  العهد  داخل  خالف  حدث  وبعدها 
مذكرة  النواب  جمل�ص  رئي�ص  املدفعي  جميل 
 . جي  الباجه  مزاحم  ت�شرفات  على  احتجاج 
ويف �شنة 1935 �شّكل املدفعي وزارته الثالثة 
ُمدخاًل معه ال�شعيد يف تلك الوزارة وعنّي علي 
جودت االأيوبي رئي�ص حزب الوحدة الوطنية 

رئي�شًا ملجل�ص النواب . 
وعلى اأثر ذلك اخلالف قام املدفعي باالنف�شال 
عن حزب ال�شعيد وعمل لوحده على تاأ�شي�ص 
معارفه  اليه  يدعو  جديد  �شيا�شي  حزب 
ويجمع حتت خيمته اأن�شاره وكل من ينا�شب 

البا�شوات )الها�شمي وال�شعيد( العداء …!!
اإىل  تقدمت  التي  ال�شخ�شيات  تاأملت  وقد 
 ، احلزب  ا�شناد  يف  مب�شاعدتها  املدفعي 
للعمل  جديدًا  مفتاحًا  العهد  هذا  يكون  ان 
تاأثري  من  خال�شًا  ومالذًا  الوطني  ال�شيا�شي 
املدفعي  عن  عرف  ملا  الربيطاين  النفوذ 
العدائية  مواقفه  وخا�شة  االنكليز  مناواأته 
ان  اال   .  1920 �شنة  تلعفر  ثورة  يف  منهم 
اأدراج  ذهب  ذلك  يف  املدفعي  موؤيدي  طموح 
الرياح حني قام بكر �شدقي بانقالبه املفاجئ 
العهد  حزب  حياة  بذلك  فانتهت   1936 �شنة 
فت�شتت  النور(  ير  مل  )الذي  الوحدة  وحزب 
 . االآفاق  يف  مذر  �شذر  جميعًا  ال�شيا�شيون 
الوطنية  الوحدة  حزب  ان  ذكره  يجدر  ومما 
علي   1934 �شنة  من  اأيلول  يف  اأ�ش�شه  الذي 
الذي  اأثر االن�شقاق  جودت االأيوبي كان على 
الها�شمي  الوطني  االخاء  حزب  داخل  ح�شل 
، وقيام االأيوبي بت�شكيل الوزارة يف 27 اآب 

�شنة 1934 .
و�شامل  اأعيان  با�ص  �شالح  قادته  اأبرز  ومن 
وجنيب  النوري  الدين  وبهاء  اأغا  قا�شم 
رايح  واحلاج  اأغا  حت�شني  وحازم  الراوي 

العطية وعبد الهادي اجللبي . 
وقد ثبت لنا من خالل التدقيق والتمحي�ص ان 
م�شروعًا  كان  الوحدة(  )حزب  املدفعي  حزب 
لتاأ�شي�ص احلزب ومل يثبت لنا انه اأجيز حتت 
ن�شاطاته  ميار�ص  ومل  االأ�شكال  من  �شكل  اأي 
�شدرا  مهمني  كتابني  اأن  ذلك  على  ودليلنا   ،
تاريخ  م�شهب  بتف�شيل  وناق�شا  العراق  يف 
تاأ�شي�ص االأحزاب هما كل من كتاب )االأحزاب 
من  للفرتة  العراقي  القطر  يف  ال�شيا�شية 
ملوؤلفه   1977 �شنة  املطبوع   )1958-1908
الفا�شل عبد اجلبار ح�شن اجلبوري ، وكتاب 
-1921 العراق  يف  ال�شيا�شية  )االأحزاب 

الباحث  ملوؤلفه   1978 �شنة  املطبوع   )1932
اأي  يذكر  ومل   . العمر  �شالح  فاروق  الدكتور 
يتحتم  انه  اال   . احلزب  ذلك  عن  �شيئًا  منهما 
علينا ان ندون احلقائق التاريخية كما حدثت 
ال كما يراد لها ان تكون ، حيث ان �شخ�شيات 
واالخال�ص  بالوطنية  لها  م�شهود  مو�شلية 
وطنيته(  )باأمل  تاأ�شي�شه  وقت  احلزب  والت 
ال�شائح  ل�شاحبها  الُعقاب  قامت جريدة  حيث 
العراقي يون�ص بحري بن�شر الربقية الواردة 
الرقم  ذي  بعددها  اجلريدة  اإىل  املو�شل  من 
 1935 الثاين  ت�شرين   18 يف  ال�شادر   172
برتوي�شة  اخلرب  ذلك  اجلريدة  اأوردت  وقد   .
وعلى  الوحدة  حزب  توؤيد  )املو�شل   : تقول 
اجلريدة  اأعقبت  ثم   . املدفعي(  الزعيم  راأ�شه 
تذكر يف التفا�شيل )هبطت على ادارة جريدة 
املو�شل  ووجهاء  اأعيان  من  برقية  العقاب 
الراأي فيها يوؤيدون جميل بك املدفعي  وقادة 
وحزب الوحدة . وال�شك ان ذلك لدليل �شاطع 
املكان  من  و�شحبه  بك  جميل  للزعيم  ما  على 

يف قلوب االأمة( . 
بك  احمد   ، ال�شابوجني  م�شطفى   : عنهم 
الله با�شعامل ، حممود خريي  ، عبد  اجلليلي 
النائب ، الدكتور داوؤد اجللبي ، حممد �شدقي 
يا�شني  املحامي   ، املحامي  )الكهية(  �شليمان 
اأفندي العريبي ، �شعد الدين املحامي ، �شليم 

اجلراح ، حاج م�شطفى �شري . 
وباخت�شار ، ميكننا القول اأن جميع املجال�ص 
 ، التاأ�شي�شي  املجل�ص  �شمنها  ومن   ، النيابية 
يف  القائمة  الوزارات  برت�شيح   ، كلها  تاألفت 
على  ت�شري  اأن  وزارة  الأي  يكن  ومل   ، حينها 
ال  االنتخاب  قانون  كون   ، الطريقة  هذه  غري 
 ، واالجتماعية  الثقافية  البالد  وحالة  يتفق 
تاأ�شي�ص  على  �شنة  ع�شرين  م�شي  بعد  حتى 

احلكم الوطني . 
مي�شي خري الدين العمري يف تدبيج ذكرياته 

عن االنتخابات قائاًل : 
قانون  اتباع  من  للوزارات  منا�ص  فال  اإذًا 
املو�شوعة  االأ�شول  تبديل  اأو   ، الرت�شيح 
االأ�شا�ص  القانون  يف  النواب  النتخاب 
ظهر  التي  االأ�شول  تلك   ، االنتخاب  وقانون 
مل  اإذًا   … اجلدل  تقبل  ال  ب�شورة  ف�شلها 
تدهورت احلياة النيابية يف العراق من �شيئ 
من  كل  على  يتوجب  �شوؤال  …؟!  اأ�شواأ  اإىل 
يف  ي�شعه  اأن  العراق  تاأريخ  لكتابة  يت�شدى 
اأهم  اأحد  اأن  يقيننا  … ويف  اأولوياته  �شدر 
واملحا�شيب  االأقرباء  احت�شان  هي  االأ�شباب 
املح�شن  عبد  موقف  يف  ولنا  واملنا�شيب 
ال�شعدون من رف�شه تر�شيح ابن اأخية توفيق 
العمارة  مت�شرفية  دائرة  مللء  ال�شعدون 
حلزب  االإدارية  الهياأة  ان  علمًا  االنتخابية، 
اأمينه  ال�شعدون  املح�شن  عبد  )وكان  التقدم 
برت�شيح  غيابه  يف  اأو�شت  قد  كانت  العام( 
املر�شح وثقافته  بكفاءة  الهياأة  لقناعة  توفيق 

ما يوؤهله للنيابة . 
التداول  من  االأ�شم  هذا  انطوى  اأن  وكان 
ومما   ... كان  وهكذا   ... �شواه  تر�شيح  ومت 
املح�شن  عبد  انتحار  بعد  اأنه  ذكره  بنا  يجدر 
املنتفك  لواء  يف  النيابة  وانحالل  ال�شعدون 
اأعاد حزب التقدم تر�شيح )توفيق ال�شعدون( 
واأ�شبح  بالطبع  له عمه وجنح  املغفور  مكان 
نفوذه  وزوال  عمه  وفاة  بعد  ولكن  نائبًا 

كرئي�ص للحكومة .
وهناك اأ�شباب اأخرى اأدت اإىل �شعف العملية 
اأن القانون االأ�شا�ص  اإذ من املعلوم  النيابية . 
واإذا   ، وجيه  ل�شبب  اإال  املجل�ص  حل  يجيز  ال 
، فال يجوز حل  ال�شبب  لذلك  املجل�ص  مت حل 
املجل�ص اجلديد الأجل ذلك ال�شبب نف�شه . ويف 
الربملان هو اختالف  الغالب يكون �شبب حل 
يف وجهات النظر بني احلكومة واملجل�ص يف 
العامة  امل�شلحة  تخ�ص  اأنها  ُيّدعى  م�شالح 

للبالد ...
وب�شبب مكوث اأغلب املجال�ص النيابية فرتات 
ق�شرية ، فقد غدت النيابة اأمرًا غري م�شتحبًا 
اإذ   ، النواب  النا�ص ومن غري  من  العامة  عند 
االنتخاب  على  االإقبال  غدا  اأن  ذلك  عن  نتج 
�شعيفًا يف كثري من الدوائر ، وقد �شاب عملية 

االنتخابات - على مّر تعاقبها – وقائع 
قبل  العامة  بها  تنّدر  ما  كثريًا   ، م�شحكة 
ال�شعب  اأبناء  اإىل  فو�شلت   ، اخلا�شة 
واأهل  الأوالدهم  يروونها  االعتياديني 

بيوتهم... 
من  فرتة  يف  �شادت   : االآتية  الق�شة  ومنها 
بالعملية  ال�شحافيني  اإقناع  فكرة  الفرتات 
 ، اأنف�شهم  تر�شيح  اإىل  فت�شابقوا  النيابية 
حيث   – فرق  ال   – لهم  االآخرين  تر�شيح  اأو 
اأ�شحاب  وّد  ك�شب  اإىل  الوزارات  ت�شابقت 
جهة  اإىل  و�شحبهم  واملهمة  الكبرية  ال�شحف 
النيابة فقد قام االأ�شتاذ �شليم ح�شون �شاحب 
جريدة العامل العربي واالأ�شتاذ روفائيل بطي 
قائمة مر�شحي  – بالرت�شيح حتت  – كالهما 

احلكومة لنواب املو�شل ... 
مي�شي خري الدين العمري يف عر�ص الرواية 

يف مذكراته على ال�شفحة 223 قائاًل : 
التلفون  جر�ص  دق  ب�شاعة  االنتخاب  وعقيب 
، وجاءت املكاملة باأ�شمي )ب�شفتي خري الدين 
وكان   ، املراقبة(  هياأة  يف  ع�شوًا  العمري 
املتحدث االأ�شتاذ �شليم ح�شون ي�شاأل من بغداد 
عن نتائج االنتخابات ، فذكرت له ان النتائج 
االأ�شماء  عليه  تلوُت  ثم   ، االأ�شل  طبق  جاءت 
)واأنا  التلفون  على  ي�شرخ  به  فاإذا   ، الفائزة 
..؟!( فقلُت له )ال اأ�شم لك موالنا( ف�شّد التلفون 

دون اإلقاء التحية اأو تقدمي ال�شكر ...!!
االأخطاء  ق�شة  اأ�شل  بعد  فيما  لنا  ظهر  وقد 
احلا�شلة والتي اأدت اإىل ال�شدام يف امل�شالح 
... كل  اإىل ما كانت عليه  ، ثم عودة امل�شالح 
هذا يحدث والناخب امل�شكني ، �شواء كان ابن 
املو�شل ، اأو اأبن الب�شرة ... لي�ص له من اأمره 

�شندًا ...
الذي  الكاتب  ان   : قائلني  املف�ّشرون  فيحكي 

احلكومة  برت�شيحات  ال�شرية  الربقيات  كتب 
كتب ا�شم روفائيل بطي يف قائمة تر�شيحات 
لواء الب�شرة ، وبعد اأن اكت�شف الكاتب خطاأه 
املو�شل ولي�ص  ابن  ، واأن روفائيل بطي هو 
الب�شرة ...!! عاد عن خطئه وكتبه مرة ثانية 
يف قائمة تر�شيحات لواء املو�شل واأر�شل بها 
 ، ، وبقي �شليم ح�شون )خارج املالك(  برقية 
ا�شم روفائيل  ي�شطب  الكاتب مل  اأن  العلم  مع 
اأن ظهرت  اأ�شبح - بعد  الب�شرة ، وهكذا  من 
النتائج – اأن روفائيل بطي )فاز بالنيابتني( 
تالفوا  االأمر  ذوي  اأن  اإاّل   ... وجنوبًا  �شمااًل 
نيابة  من  وا�شتقال  روفائيل  فقام   ، الق�شية 
على  الكرام  الب�شريني  �شاكرًا   ... الب�شرة 
ويف   !!... فيه  و�شعوها  التي  الثمينة  ثقتهم 
واحد(  نيابي  مقعد  �شغر  اأن  )بعد  الب�شرة 
اأطراف  جميع  من  اأخرى  مرة  النا�ص  جمعوا 
�شليم  وانتخب  القانون(  ين�ص  )كما  اللواء 
الذين  امل�شاكني  هوؤالء  ان  اأي   ... ح�شون 
ما  )باحل�شون(  وو�شعوا  عادوا  جمعوا 
كانوا قد و�شعوه )يف البطي( من ثقة ثمينة 
، فقام و�شكرهم  ... فجاء االآن دور احل�شون 
الثقة  ثمني  من  فيه  و�شعوه  ما  على  بدوره 

!!...
ومن طريف ما ذكره ال�شائح العراقي يون�ص 
مو�شوع  عن  الُعقاب  جريدة  يف  بحري 
النيابية  لالنتخابات  والرت�شيح  ال�شحافة 
ال�شحفيني  كال  من  �شاخرًا  البحري  قال   ،
�شارع  عنوان  وحتت  وبطي  ال�شمعاين 
تنتزع  ال  الكرا�شي   ... زمان  ايام  ال�شحافة 

العقائد ..! : 
وراأ�ص  اأ�ش�شها  التي  العقاب  جريدة  كانت 
ال  بحري  يون�ص  العراقي  ال�شائح  حتريرها 
تاألو جهدًا يف توجيه النقد الالذع لل�شيا�شيني 
وال�شعراء  الكّتاب  عن  ف�شاًل  لل�شحفيني  كما 
االجتماعية  العامة  احلقول  يف  والعاملني 
ظروف  تتطلبه  وح�شبما   ، واالعالمية 
لل�شاحة  وال�شحايف  ال�شيا�شي  ال�شراع 

العراقية يومذاك .
الرابع  يف  ال�شادر  الثالث  العدد  ففي 
�شنة  الثاين  ت�شرين  �شهر  من  والع�شرين 
جريدته  يف  انتقادًا  البحري  ن�شر   1933
قال  املهنة  زمالء  من  ال�شحافيني  بع�ص  اإىل 
 ، واحدة  بلدة  من  وبطي(  )ال�شمعاين   : فيه 
حلم  من  وهما  واحدة  حرفة  يف  وي�شتغالن 
ودم واحد اال انهما مع ذلك يختلفان يف الراأي 
... وف�شاًل عن ذلك فهما يختلفان عن  واملبداأ 

بع�شهما يف الطول والعر�ص.
فال�شمعاين )عهدي( اإىل قالمة ظفره ، وبطي 
ذلك يقوم كل  راأ�شه والأجل  اإىل قمة  )اإخائي( 
منهما والدعاية حلزبه . بطي يذهب اإىل م�شر 
ويزور   ، واالعرا�ص  االأو�شاط  به  فتحتفي 
النحا�ص با�شا فريد النحا�ص زيارته وي�شرف 

املال مثل حامت الطائي .
وال�شمعاين يف بغداد ي�شري مع )ي( فرنكول 
املهاجر املو�شلي في�شتغل بالق�شية )التيارية( 

مدافعني عن حقوق العراق ...!!
الوقت  يق�شيا  ان  الزمالء  على  وحرام 
يدعو  الواجب  ان  حني  يف  بامل�شاحنات 
 ... احليوية  البالد  ق�شايا  ملعاجلة  اجلميع 
على االقل راعوا حقوق املهنة يا اأ�شاتذة ...! 

كانون  من  الثامن  يف  ال�شادر  العدد  ويف 
بقلمه  البحري  كتب   1934 �شنة  من  االأول 
بو�شفه رئي�شًا للتحرير مقااًل جعل له عنوانًا 
يف و�شط ال�شفحة يقول :)الكرا�شي ال تنتزع 
ح�شون  �شليم  النواب  الزمالء  اإىل  العقائد( 
 . بطي  روفائيل   – البدري  الغفور  عبد   –
– و�شولكم  الو�شول  لله على �شالمة  احلمد 
قلوبكم  تهواها  التي  الوثرية  الكرا�شي  اإىل 
حمفوفًا  وعرًا  طريقًا  كان  فقد   . الرقيقة 
و�شعت  التي  للظروف  و�شكرًا   .. باملخاطر 

�شاحبة اجلاللة يف مقام يليق بها ...!

عن كتاب حكايات سياسية لخيري 

االنتخابات  العمري  الدين  خري  ي�شف   
القرن  واأربعينات  ثالثينات  يف  النيابية 
املا�شي و�شفًا دقيقًا ، ينبعث من واقع احلال . 
حاله هو ب�شفته موظفًا يف ت�شريفاتية ق�شور 
املغفور له في�شل االأول ، وحال و�شع النيابة 
 ، العراقي  النيابي  املجل�ص  يف  نائبًا  ب�شفته 
 . الزمن  من  ردحًا  املو�شل  لبلدية  رئي�شًا  ثم 
– مذكرات خري الدين  جاء كل ذلك يف كتابه 
االأول  اجلزء   – ونتائج  مقدمات   – العمري 

�ص �ص 212-227 ، 
يقول فيها : 

الدولة  تاأ�شي�ص  منذ  احلكومات  �شارت 
يف   1930 �شنة  واإىل   1921 �شنة  العراقية 
�شياقات تنفيذ االنتخابات النيابية على طريق 
الرت�شيح الفردي دون اللجوء اإىل اتباع نظام 
هذا  يف  عليه  املتعارف  من  وكان   . القائمة 
العقد من الزمان فوز مر�شحي احلكومة على 
االطالق ، كون االأكرية ال�شاحقة كانت طوع 
اأمر املوظفني االإداريني ومل ياأت ذلك باالإكراه 

اأو بال�شدة ... بل بحكم طبيعة االنقياد ...!!
واأما �شكان املدن ، املتوغلون يف معرفة اأمور 
�شئيلة،  اأقلية  في�شكلون  وطرقها  االنتخابات 
ب�شبب اأن من يتحدى احلكومة )ومر�شحيها( 

يف االنتخابات البد واأن يح�شد اخلذالن 
والف�شل ...!! 

وي�شيف خري الدين العمري قائاًل : 
 1930 �شنة  انتخابات  دخلُت  ملا  اأنني  حتى 
ومعار�شًا   ، املعاهدة  رف�ص  �شعار  حاماًل 
احلكومة ، كنُت قد اأحرزُت املرتبة االأوىل يف 
انتخابات ق�شاء املو�شل ، ف�شاًل عن اأ�شوات 
ال باأ�ص بها من بع�ص االأق�شية ، لكني مل اأغدو 
نائبًا )يف النتيجة( الأن هناك )ثمانية اأق�شية( 
ي�شع  من  فيها  يح�شل   ، املو�شل  ق�شاء  غري 
االقرتاع  �شناديق  يف  )االنتخابية(  االأوراق 

احلال  ويتطلبه  احلكومة  تريده  ح�شبما 
والواقع ...

وقد قال يل مرة )نوري ال�شعيد( �شنة 1930 
ب�شدد  ،اأنهم  للوزارة  رئي�شًا  يومها  وكان 
 ... االنتخابات  قانون  يف  تعديالت  اإجراء 
فقال  ؟!  القانونني  من  قانون  اأي   : له  فقلُت 
فاأجبته  ؟!...  قانونني  اأي   : املنده�ص  ب�شفة 
 ، املكتوب  االنتخاب  قانون  االأول  القانون 
الذي ال حكم له اإال ت�شجيل )خالف الواقع( ... 
اأما القانون الثاين فهو قانون الرت�شيح )غري 
املكتوب( ... ف�شحك البا�شا ... وقال : ال ... ال 

... القانون االأول ... االأول ...!!
مذكراته  يف  العمري  الدين  خري  ي�شتفي�ص 

قائاًل : 
كانت  الوزارات  اأن  نقول   ، للواقع  وتقريرًا 
قد �شارت يف مو�شوع االنتخابات على وفق 
اأ�شلوب واحد وهو الرت�شيح و�شمان انتخاب 
املر�شحني ، غري اأنه كان هناك بع�ص ال�شذوذ 
اإذالل  يف  �شديد  اأثر  لها  كان   ، الطرائق  يف 

احلياة النيابية وجعلها عالة على البالد .
فال�شربة االأوىل جاءت على يد نوري ال�شعيد 

يف وزارته االأوىل �شنة 1930 .
وتفا�شيلها كما ياأتي : كانت االنتخابات �شنة 
وكنُت   . تنتهي  اأن  وكادت  تقدمت  قد   1930
ثانويًا  التفتي�شية ومنتخبًا  الهياأة  ع�شوًا يف 
ومر�شحًا للنيابة . وكان حت�شني علي مت�شرفًا 
يف املو�شل ، فذهب اإىل بغداد لتلقي )الوحي 
النهائي( عن اأ�شماء املر�شحني . وملا عاد زرته 
وال�شوؤال  ال�شالم  .وبعد  الر�شمي  مكتبه  يف 
اخلا�شة  ال�شنوية  املفكرة  جيبه  من  اأخرج 
اأ�شماء مر�شحي  انظر هذه  به وفتحها وقال: 
 . القائمة  راأ�ص  على  اإ�شمك  اأن  ثم   ، احلكومة 
فلما نظرُت القائمة راأيُت اإ�شمي و�شهرتي على 
 ، ن�شكرهم ون�شكركم   : فقلُت   ، االأ�شماء  راأ�ص 

فقال : ولكن هناك �شرط ...!! فقلُت : وما هو 
؟! قال : اأن تعطي تعهدًا خطيًا بقبولك املعاهدة 
، ثم بدخولك حزب احلكومة وهو حزب العهد 
هذا  كل  ومَل   : قائاًل  اأردفُت  ثم   ... فوجمُت   .
 : قلُت   . الوزراء  رئي�ص  اأمر  هو  هذا   : قال  ؟ 
ولكنني ر�شحُت للنيابة مرتني ، وكانت هناك 
اأمور ج�شام ، وكان هناك رئي�ص ، وكان هناك 
وزراء... واأحدهم هو نف�شه نوري ال�شعيد ، 
فقد  املهني  التكليف  اأُكّلف مبثل هذا  لكنني مل 
اعتمدوا على �شرفنا وقولنا ... حتى اأنني قد 
اأدخل  ومل  �شهر  من  اأكر  م�شتقاًل  نائبًا  بقيُت 
املرحوم  اإيّل  طلب  اأن  بعد  اإاّل  التقدم  حزب 
 ، ال�شعدون اال�شرتاك يف حزبه  عبد املح�شن 
فا�شرتكُت يف حزب التقدم لقناعتي باإخال�ص 
اأرى  واالآن   . اأهدافه  واإ�شابة  احلزب  زعيم 
االأبية  النف�ص  َتعاُفه  جديد  �شيء  اأمام  نف�شي 
ال�شرط  هذا  لقبول  م�شتعدًا  ل�شُت  واإين   ،
املخطوط ، الأن بهذا التعهد املخطوط يراد من 
يدّل  النيابة ب�شك  اأن ي�شرتي كر�شي  املر�شح 
على الذّل وامل�شكنة ... فاأي خري يف مثل هذا 

النائب اململوك ...؟!
فاحلكومة تريد اأن ت�شتند اإىل املجل�ص وتربم 
لذا   ، االأجنبية  الدول  املواثيق واالأحالف مع 
كان عليها اأن تكون قوية مبجل�شها النيابي .. 
 ... واأخرج  املت�شرف  اأودع  اأن  علّي  كان  ثم 
اأن  احلال  بطبيعة  املكاملة  هذه  نتيجة  وكانت 
مر�شحيها  بني  من  اإ�شمي  اأخرجت  احلكومة 
هذه  مثل  يعطي  من  وجدت  اأنها  والبد   ،

ال�شكوك...
والأن احلكومة اأرادت الت�شّدد يف هذا املو�شوع 
وعدم الت�شامح باأن يكون الن�شر القاطع لغري 
املوظفني  اإىل  االإنذار  فقد وجهْت   ، مر�شحيها 
املهّددين بقطع االأرزاق و�شوء امل�شري . وكان 
اأن  الثاين  االنتخاب  قبل  فرتة  يف  ح�شل  اأن 

)ذياًل(  اأن  الو�شائل  ب�شتى  احلكومة  اأذاعت 
�شي�شدر  الدولة  موظفي  ان�شباط  لقانون 
من  بقرار  املوظف  ف�شل  يحق  وفيه  قريبًا 

جمل�ص الوزراء . 
باأن �شريهم  املوظفون من طرف خفي  واأُفهم 
م�شاير  يف  اأثر  له  �شيكون  االنتخابات  اأثناء 
اأن  اأ�شدقائي  اأحد  يل  حكى  وقد   . وظائفهم 
الإفهامه  الر�شمي  مقره  اإىل  ح�شر  )اآمره( 
وكان   . احلكومة  مر�شحي  اأ�شماء  )بالذات( 
اأن راأى االآمر اأحد اأوالد املوظف املذكور كان 
اإليه  فاأ�شار   . حينذاك  الدائرة  يف  متواجدًا 
قال  الطفل  فعل  فلما   ، نحوه  يتقدم  اأن  االآمر 
االآمر وهو يقدم ن�شائحه اىل الوالد : اأرجوك 
خالفَت  اإذا  فيما  الطفل  هذا  م�شتقبل  يف  فّكر 
هذا  كان  احلقيقة  يف   !!… احلكومة  اأوامر 
ت�شل  و�شخافة   … اإ�شفاف  بعده  ما  اإ�شفافًا 

باالآمر اإىل درك اأ�شفل من 
التفاهة ...!!

ذكرياته  ي�شرد  العمري  الدين  خري  ومي�شي 
عن االنتخابات قائاًل : 

وقد جرى قبل هذا اال�شتفتاء ثالث انتخابات 
ومل   ، التاأ�شي�شي  املجل�ص  انتخاب  اأحدها 
الذي  احلال  هذا  اإىل  باحلكومة  االأمر  ي�شل 
حّط من كرامة املوظفني الذين هم عماد الدولة 

االأ�شا�ص . 
ثم جرت االنتخابات يف مركز املو�شل فكانت 
حفلة م�شحكة كادت اأن توؤدي اإىل ما ال حتمد 
مل  احلكومة  موؤيدي  اأن  بحيث   … عقباه 
… فلم  باملعاهدة  نّدد  واحد  اأي  على  يرّدوا 
يدافعوا عنها ومل يذكروا ح�شناتها بل جاءوا 

مبا ا�شتوجب ال�شخرية …
نا�ص  يا  يعقل  )هل   : املر�شحني  اأحد  و�شرخ 
مع  …؟!!  لالإنكليز  جوا�شي�ص  واأبي  باأنني 
االحتالل  قبل  تويف  قد  كان  والدي  اأن  العلم 

نائبًا  اأ�شبح  الذي  املر�شح  وقال   . ب�شنني( 
ثورة  يف  الرتاب  على  نام  قد  اأنه   ، حمرتمًا 
احلجاز ، فقلنا له انه يجهل التاأريخ … وقال 
مر�شح ثاٍن اأن رجال الوزارة رجال اأ�شود … 
…!! ويف  اأنهم ثعالب  اإننا مل نقل  فقلنا له : 
هذا املقام توجب علينا اأن نقدم اإح�شاًء طريفًا 
اأول يوم تاأ�شي�شي  عن املجال�ص النيابية منذ 

وكما ياأتي : 
انتخاب  عمليات  ت�شع  العراق  يف  جرت  لقد 
وكان   . نيابية  جمال�ص  ت�شعة  وتاألفت   ،
ثم   1934 �شنة  اإىل  نائبًا   )88( النواب  عدد 
اأ�شبحوا يف وزارة علي جودت )110 نائبًا( 
النيابية  باأعمار املجال�ص  . وهنا ندرج قائمة 
ر�شحوا  الذين  الوزارات  روؤ�شاء  واأ�شماء 

النواب فيها . 
رئي�ص  ا�شم  املجل�ص  عمر  اإىل  من  املجل�ص 

الوزراء
يوم �شهر �شنة 

االأول 16 متوز 1925 19كانون ثاين 1928 
3 6 2 عبد املح�شن ال�شعدون

الثاين 13 اأيار 1928 1 متوز 1930 18 1 2 
عبد املح�شن ال�شعدون

8ت�شرين   1930 الثاين  1ت�شرين  الثالث 
ثاين1932 7 0 2 نوري ال�شعيد

الرابع 8 اآذار 1933 4 اأيلول 1934 27 5 1 
ناجي �شوكت

ني�شان   9  1934 اأول  كانون   29 اخلام�ص 
1935 11 3 0 علي جودت

اأول1936  31ت�شرين   1935 اآب   8 ال�شاد�ص 
22 2 1 حكمت �شليمان

اآب 1939 1 6  ال�شابع 27 �شباط 1937 30 
2 جميل املدفعي

الثامن 23 كانون اأول 1937 5 �شباط 1939 
15 1 2 نوري ال�شعيد

ح���ك���اي���ات ب���رل���م���ان���ي���ة ع��راق��ي��ة 
في المجلس السابع تكتل 

بعض النواب تحت راية )حزب 
االصالح الشعبي( حتى قيل 
عن هذا الحزب أنه )حزب 

شيوعي بلشفي( … لكن بعد 
حين زال هذا العنوان وبقى 
المجلس يتخبط في دياجير 

النفاق والتزّلف ، ابتداًء 
من مصادرة أموال الوزراء 

السابقين ومحاكمتهم ، مرورًا 
باقتراحات نصب تمثال 

المرحوم بكر صدقي وإهدائه 
دارًا كونه المنقذ األعظم 

لهذه األمة ...!!

املجل�س النيابي العراقي عام 1952
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الذي  فاجلي�ص  امل�شروبة  امل��دة  خالل  احلكم 
ولبالده  جلاللتكم  االم���ني  املخل�ص  الي���زال 
خدمة  الطلب  ه��ذا  لتنفيذ  ب��واج��ب��ه  �شيقوم 
جاللتكم  ت�شهرون  ال��ت��ي  العامة  للم�شلحة 
عليها. الفريق قائد الفرقة الثانية الفريق قائد 
الفرقة االوىل وعندما قرات هذين املن�شورين 
ب��ق��ي��ة رفاقي  ف��ي��ه��م��ا اخ����ذت م���ع  وال��ت��م��ع��ن 
بهذه  با�شدا�ص  اخما�شا  ن�شرب  املوظفني 
�شلت  التي  غ��رة  حني  على  املفاجئة  احلركة 
حقيقة اعمال احلكومة واخذت على املوظفني 
ومت�شحفني  منغم�شني  ن��ح��ن  ك��ن��ا  وب��ي��ن��م��ا 
حتى  امل��و���ش��وع  ه��ذا  يف  وال���رد  البحث  يف 
و�شلت ال�شاعة احلادية ع�شرة والن�شف واذا 
جدران  ل��ه  اه��ت��زت  ال�شوت  �شديد  بانفجار 
كاد  كثيف  بدخان  الغرف  وام��ت��الأت  البناية 
احدنا ال يرى االخر ودب فينا الرعب والفزع 
متجهني  للريح  �شاقيه  منا  واحد  كل  واأعطى 
الرئي�شة هربا وقد جتمع  ال��وزارة  نحو باب 
بالنا�ص  واذا  الباب  يف  وغريهم  املوظفون 
واقفني وروؤو�شهم اىل ال�شماء يوؤ�شرون اىل 
دواوين  ف��وق  حتلق  وه��ي  اجلي�ص  ط��ائ��رات 
عليها وقعت  قنابلها  بع�ص  احلكومة وترمي 
احداها يف �شاحة ال�شراي امام بناية جمل�ص 
�شوى  اح��د  ي�شب  ومل  ووزارت���ن���ا  ال����وزراء 
�شاهدته  اع��رف��ه  ال  ب�����ش��اق��ه  واح����د  �شخ�ص 
دمًا  ينزف  وه��و  ال���وزارة  داخ��ل  م��ن  ي�شلنا 
نتيجة �شظية ا�شابت �شاقه يف احلال اخرج 
امل�شرت )ادموند�ص( م�شت�شار وزارة الداخلية 
الذي كان واقفًا معنا هو وال�شيد عبد احلميد 
االبي�ص  منديله  العام  الداخلية  مدير  رفعت 
اىل  واأر�شله  ال�شخ�ص  هذا  �شاق  بها  و�شمد 
امل�شت�شفى .وهكذا اأخر�شت القنبلة كل واحد 
من  وال��ف��رار  العمل  ت��رك  على  وال��زم��ت��ه  منا 
تهديد  قهرًا وجربًا كما جاء وقتها يف  مكتبه 
باب  يف  واقفني  وبقينا  �شدقي  بكر  من�شور 
تركها  جنرا  مل  وحمتارين  واجمني  ال��وزارة 
البقاء  وال  دورن���ا  اىل  للذهاب  ال�����ش��ارع  اىل 
من  خوفًا  البناية  حتت  اخلطرة  اللحظة  يف 
ي�شيبنا  لئال  ثانية  م��رة  بالقنابل  ا�شابتها 

ال�شرب.
وب���ع���د ف����رتة وج���ي���زة وخ���ل���و ال��ف�����ش��اء من 
رفعت  احلميد  عبد  ال�شيد  ام��رن��ا  ال��ط��ي��ارات 
بيته.اال  اىل  ك��ل  وال���ذه���اب  ال�����وزارة  ب���رتك 
ت�شجعت  هداأت  قد  احلالة  راأيت  عندما  انني 
ال�شيد  امر  اىل  االن�شياع  دون  واقفًا  وبقيت 
عبد احلميد رفعت الأرى ماذا �شينجم من هذه 
�شفر  �شر  اللحظة  بهذا  فهمت  وق��د  احل��رك��ة. 
جواد وا�شرتاكه بهذه احلركة وزادين حقدًا 
عليه النه مل يخربين على االقل بعدم احل�شور 
للوزارة يف هذا اليوم وكان ذلك انانية مني 
نتيجة  ي�شيبني  ال��ذي  االذى  م��ن  للتخل�ص 
حزبي  �شمري  جلواد  ان  ترى  القنابل.ولهذا 
اف�شائه حركة االنقالب ور�شى مبا  لقاء عدم 

هذه  ويف  مكروه  او  خ�شارة  من  �شي�شيبني 
اللحظة اي�شًا عرفت ال�شر يف اجتماع جواد 
بنجيب الربيعي يف بيتنا قبل يوم االنقالب 
مب���دة ق�����ش��رية ج���دًا ح��ي��ث ط��ل��ب ايل اآن���ذاك 
اعلم  انني  كما  اال�شتقبال  غرفة  يف  تركهما 
ومتحم�ص  الوطنية  بالروح  متوقد  جواد  ان 
نري  من  والتخل�ص  ووطنه  امته  خلدمة  جدًا 

العبودية واال�شتعمار. 
اإيل  توجه  االفكار  هذه  يف  غارق  انا  وبينما 
بقوله  وفاجئني  رفعت  احلميد  عبد  ال�شيد 
ابلوة(  نف�شك  ب��ايل  البيتكم  م��ات��روح  )ي��اب 
�شديقي  م��ر  ان  االث��ن��اء  ه���ذه  يف  و���ش��ادف 
وا�شت�شحبني  ال�شنوي  احلليم  عبد  ال�شيد 
معًا  ذهبنا  ث��م  �شوية  ال��غ��داء  وتناولنا  معه 
وزير(نظرًا  امل�شيح  )عبد  املرحوم  بيت  اىل 
لل�شداقة املتينة التي تربطنا واياه منذ زمن 
واعتقد  عنده  فراغنا  �شاعات  وق�شينا  بعيد 
وكان  اي�شًا  عنده  الليلة  �شهرتنا  ق�شينا  اننا 
حديثنا طبعًا الو�شع الراهن يف بغداد نتيجة 
قد  اجلي�ص  ب��ان  علمنا  وق��د  االن��ق��الب،  ه��ذا 
دخل بغداد ع�شرًا بقيادة الفريق بكر �شدقي 
ت���وًا ب�شحبة حر�شه  ت��وج��ه  ق��د  ك��ان  وال���ذي 
وزارة  ديوان  اىل  جواد  وب�شمنهم  ال�شباط 
الداخلية ملواجهة ال�شيد حكمت �شليمان الذي 
كان موجودًا فيها لغر�ص تاأليف وزارته ع�شر 
ذلك اليوم.وعلمنا اأي�شًا بان جعفر الع�شكري 
قد قتل نتيجة هذا االنقالب. فاأ�شرعت للعودة 
منه  ال�شتو�شح  جواد  اجد  لعلني  البيت  اىل 
البيت  عنه يف  و�شاألت  اأج��ده  فلم  هذا اخلرب 
ليلتي  فنمت  االآن  حتى  ي��اأت  مل  ان��ه  يل  فقيل 
ق�شر  لو  ومتنيت  البال  ومت�شو�ص  جدًا  قلقًا 
االنقالب  ح����ادث  ال�شتق�شي  ك��ث��ريًا  ال��ل��ي��ل 
اليوم  �شباح  ا�شتيقظت  �شحيحة.  ب�شورة 

بدون  االنقالب وتناولت فطوري  الثاين من 
احلليم  عبد  بيت  اىل  ت���وًا  وتوجهت  �شهية 
وتاأليف  االنقالب  حديث  وتناولت  ال�شنوي 
ممتعًا  احل��دي��ث  وك��ان  ال�شليمانية  ال���وزارة 
ما  ذل��ك  على  زد  ينتهي  وال  ين�شب  ال  ج���دًا 
عن  التفا�شيل  من  املحلية  ال�شحف  اأوردت��ه 
ال��ب��ي��ت ظهرًا  ف��ع��دت اىل  االن���ق���الب.  ح��ادث��ة 
جواد  راي���ت  عندما  عظيمًا  ���ش��روري  وك���ان 
�شاأقف  انني البد  نف�شي  البيت وقلت يف  يف 
على اخبار �شحيحة عن هذا االنقالب ومقتل 
جعفر الع�شكري ولكن خاب املي حيث راأيته 
متاأهبًا للخروج من البيت وبيده �شيئًا ملفوفًا 
)وبلي(  م�شد�ص  ب��ان��ه  يل  فظهر  الكاغد  يف 
يحر�ص به �شدقي حيث كان حار�شه فبادر كل 

منا بالتحية االأخوية. 
ومتاأثرًا  اللون  �شاحب  الوجه  مكفهر  وراأيته 
جدًا والكاآبة بادية باجلى مظاهرها عليه فلم 
االنقالب  بامر  مفاحتته  هذه  واحلالة  امتكن 
ذلك  ارجاء  امل�شتح�شن  من  فراأيت  وتفا�شيلة 
اىل وقت اخر اكر مالئمة وهدوءًا فودعني 
قائاًل)انني جمرب مع زمالئي بع�ص ال�شباط 
على حرا�شة بكر با�شا وان جميئي اىل البيت 
م�شاهدتكم  لغر�ص  ا�شتثنائية  ب�شورة  كان 
تركني  وه��ك��ذا  فقط(  نحوي  بالكم  وت��ه��داأة 

وخرج من البيت. 
كيفية مقتل جعفر الع�شكري وبعد م�شي ايام 
عدة ق�شار على االنقالب اجتمعت بجواد يف 
الذي  االن��ق��الب  مو�شوع  يف  ودخلنا  البيت 
ال�شيا�شي  العراق  تاريخ  يف  مهمًا  حدثًا  كان 
ادنى  من  و�شبابًا  �شيبًا  به  اجلميع  �شر  وقد 
ا�شرتكت  مل��اذا  له  .فقلت  اق�شاه  اىل  العراق 
بتاتًا  م�شوؤول  غري  وان��ت  االن��ق��الب  ه��ذا  يف 
�شدرت  بقوله:-  فاجابني  فيه  اال�شرتاك  عن 

االوامر اىل كافة �شباط القوة اجلوية امللكية 
العراقية قبل االنقالب بيوم واحد وب�شمنهم 
لال�شرتاك  بطياراتهم  االلتحاق  ب�شرورة  انا 
كيف  فقلت  ال�شنوية.  الع�شكرية  بالتمارين 
قائاًل:-  فاأجابني  الع�شكري  قتل جعفر  جرى 
كنا جمتمعني حوايل 30 �شابطًا يف مقر بكر 
با�شا واذا بجندي من املقربني له جاء وهم�ص 
ال�شديد  التاأثر  عالمة  عليه  فظهرت  اذن��ه  يف 
قادم  جعفرًا  ان  لنا  وب��ني  نف�شه  يتمالك  ومل 
كرر  ثم  احد  يجبه  فلم  يقتله  منكم  فمن  الينا 

القول فلم يجبه احد اي�شًا .
وكان واقفًا بجنبي املقدم جميل فتاح فقلت له 
كالنفي  القتل  ماكو هناك غري  ب�شوت خافت 
او احلجز فقال املقدم جميل فتاح:اين �شدك 
با�شا ماكو غري القتل كالنفي او احلب�ص فرد 
عليه بكر با�شا )لعد �شن�شويلة جنابك( وبعده 
امل���الزم جمال  م��ن  ك��ل  اىل  بكر �شدقي  اوم���اأ 
فتاح  جميل  وامل��ق��دم  الزار  والرئي�ص  جميل 
املرحوم  لقتل  حااًل  الذهاب  الينا  وانا وطلب 
جعفر با�شا فركبت انا واملقدم جميل فتاح يف 
تقل  التي  االخ��رى  ال�شيارة  وتتبعنا  �شيارة 
حيث  الزار  والرئي�ص  جميل  جمال  امل���الزم 
م�شرية  وبعد  نق�شدها  التي  اجلهة  النعلم 
توحله  ا�شماعيل  امل���الزم  كثب  ع��ن  م��اراي��ن��ا 
متاأبطا املرحوم جعفر با�شا يتم�شيان ثم نزل 
املالزم جمال جميل فتتبعه الرئي�ص الزار واما 
ال�شيارة  من  فنزلنا  فتاح  جميل  واملقدم  ان��ا 
الثانية فا�شتدرت حول ال�شيارة العيق �شريي 
لئال ا�شرتك يف هذه اجلرمية وتبعني املقدم 
�شوب  ق��د  جميل  بجمال  واذا  ف��ت��اح  جميل 
الع�شكري واطلق  نحو جعفر  م�شد�شه  فوهة 
...ال(  )ال  ف�شاح  جعفر  فالتفت  ناريًا  عيارًا 
كنا  وح��ي��ث  ب��دم��ائ��ه  م�شرجًا  �شريعًا  وخ��ر 

اال�شرتاك  لعدم  املالمة  من  با�شا  بكر  نخ�شى 
بجانب  طلقة  منا  كل  فاطلق  جعفر  مقتل  يف 
اين  ف�شالته  با�شا  بكر  الم��ر  تنفيذًا  املقتول 
قائاًل:  فاجابني  الع�شكري  جعفر  جثة  دفنت 
ال�شم�ص  ارتكاب اجلرمية وبعد غروب  )بعد 
وحلول الظالم دفنت اجلثة ب�شورة �شطحية 
وم�شتعجلة من قبل بع�ص ال�شباط يف بقعة 
ار�ص قريبة من نهر الوزيرية املندر�ص التبعد 
االمب�شافة  البري  خان  يف  ال�شرطة  خمفر  عن 
�شاكر  ال�شيد  كان  فقال  حديثه  تابع  قليلة.ثم 
االنقالب  عملية  يف  ا���ش��رتك  ال���ذي  ال����وادي 
الدولة  يف  مرموقة  حظوة  ذا  ا�شبح  وال��ذي 
اقرتح  قد  ك��ان  �شدقي  بكر  املرحوم  قبل  من 

حرق اجلثة الخفاء معامل اجلرمية.
 ثم تابع احلديث بقوله: )عندما دخلنا بغداد 
مع الفريق بكر با�شا توجهنا را�شًا اىل بناية 
الوزارة  تاأليف  الداخلية ع�شرًا وبعد  وزارة 
اجل���دي���دة م���ن ق��ب��ل ف��خ��ام��ة ال�����ش��ي��د حكمت 
ال�شباط  دار  البا�شا اىل  �شليمان توجهنا مع 
متاثرًا  وكنت  ال�شباط  من  ق�شم  مع  فجل�شت 
يف  وق��ل��ت  للغاية.  منهارة  واع�شابي  ج���دًا 
القتل  يتطلب  االم��ر  ك��ان  اذا  حديثي  جم��رى 
فهو  با�شا  يا�شني  يقتل  مل  فلماذا  واالغتيال 
ببكر  واذا  حلظات  مت�ص  ومل   ، بالقتل  اوىل 
�شزرًا.فلم  ايل  ينظر  امامي  �شاخ�شا  با�شا 
الالزمة  الع�شكرية  التحية  الداء  اق��ف  اك��د 
بادرين بقوله: )اذا كنت من امل�شممني اذهب 
الها�شمي  وخذ بع�ص ال�شباط معك اىل بيت 
اي�شًا( فبعد ان متالكت نف�شي اجبته  واقتله 
امن املعقول يا�شيدي البا�شا والهياج �شارب 
اطنابه حول بيت يا�شني با�شا من قبل النا�ص 
ان  بجماعته  حتيط  املتحم�شني  املتجمهرين 
هذه  بان  واعتقد  جواب(.  بال  نقتله.فرتكني 
املناق�شة قد اغاظت بكر با�شا بحيث ذهب يف 
ليلته مع حر�شه اىل بيت فخامة ال�شيد حكمة 
�شلمان وكان جميع الوزراء حا�شرون هناك 
واأعوانه  با�شا  يا�شني  املرحوم  بقتل  وفاحته 
غري اأن جواد وجميل فتاح قد عار�شاه ب�شدة 
قتل اي احد اخر الن ذلك �شيوؤدي اىل ان�شقاق 
اجلي�ص وملا راأى فخامته ان الو�شع قد تطور 
ب��ان ك��ل �شيء  اىل ح��د كبري ه���داأه وط��م��اأن��ه 
لقتل  �شرورة  يوجد  وال  مايرام  على  ا�شبح 
اأنا�ص اآخرين وبات بكر با�شا وحر�شه ليلتهم 

تلك يف بيت ال�شيد حكمت �شليمان.
كثريًا  ج��واد  ا�شمئز  تقدم  م��ا  اأ�شا�ص  وعلى 
العالقة  وتوترت  االنقالب  حركة  نتائج  من 
بينه وبني املرحوم بكر با�شا ومل مت�ص ايام 
معدودة على االنقالب حتى متل�ص جواد من 
حرا�شة بكر با�شا وعاد اىل وحدته يف القوة 

اجلوية العراقية للقيام بواجباته االأ�شلية.
  د. محمد حسين الزبيدي 
عن كتاب الملك غازي ومرافقوه

-27 الثانوية  درا�شته  واأمت  بغداد  يف  ولد   
1928 وكان من بني جمموع التالميذ الذين 
جنحوا يف امتحان البكالوريا يف ذلك العام 
ال��ب��داي��ة م��ن حيث  ال���ع���راق. وك����ان يف  يف 
يدخل  كلية  واأي  م�شتقبله  يف  يفكر  االأفكار 
مدر�شا  اأي��ك��ون  ال��ث��ان��وي��ة  م��ن  تخرجه  بعد 
ويتقيد  املدنية  اخل��دم��ة  لقوانني  ويخ�شع 

بقيودها و�شال�شلها؟  
�شمن  الإر�شاله  املعارف  وزارة  اإىل  طلبًا  قدم 
للتخ�ش�ص  برمانة  اإىل  ال�شنة  لتلك  البعثة 
�شيكون  ام  اأ�شتاذا  لي�شبح  الفروع  باإحدى 
اأم ي�شتجيب  طبيبا حيث قبل بالكلية الطبية 
انكلرتا  اإىل  الإر���ش��ال��ه  ال��دف��اع  وزارة  لطلب 
للتخ�ش�ص يف فن املدفعية وبعد درا�شة دقيقة 
على  النهاية  يف  راأي���ه  ا�شتقر  االأم���ور  ل��ه��ذه 
و�شع  حيث  الع�شكري  ال�شلك  يف  االنخراط 
ن�شب عينيه خدمة بالده عن طريق اجلي�ص. 
وادخ�����ل م���ع رف��ي��ق��ي��ه غ����ازي حم��م��د فا�شل 
يف  الع�شكري  ر���ش��ا  و���ش��امي  ال��داغ�����ش��ت��اين 
االمور  على  مترينهم  الأجل  الع�شكرية  الكلية 
للم�شتجدين  ال��الزم��ة  ال��ب��دائ��ي��ة  الع�شكرية 
وظلوا فيها حوايل �شهرين اىل ان حل موعد 

�شفرهم اإىل انكلرتا.
اأ�شبوع  ح����وايل  ال�����ش��ف��ر  ع���ن  ج����واد  ت���اأخ���ر 
قبل  عينيه  اح��د  اأ�شاب  التهاب  من  للتداوي 
اأمر �شريتهم حممود  األقى عليهم  �شفره. وقد 
انكلرتا  اىل  �شفرهم  قبل  حما�شرة  �شلمان 
الواجب  ال�شرورية  االإر�شادات  لهم  مو�شحا 
اإتباعها وقد التحق جواد برفيقيه باالكادميية 
�شنف  وادخ��ل  هاو�شت  �شنت  يف  الع�شكرية 
بثالث  االأكادميية  اإك��م��ال  امل�شتجدين.وبعد 

دورات متتاليات تخرج منها برتبة مالزم وعاد 
اإىل وطنه. ا�شتخدم يف املدفعية �شهورا طلب 
ال�شماح  الدفاع  وزارة  من  الفرتة  هذه  خالل 
له بالطريان الع�شكري مرة اأو مرتني. الف�شل 
ت�شرين   28 يوم  م�شاء  عدت  االنقالب  االأول 
�شهرتي  ق�شاء  بعد  البيت  اإىل   1936 االأول 
وراأيت كل �شيء هادئًا واجلميع نيام غارقني 
يف �شبات عميق بكل طماأنينة وهدوء ورحت 
انا االآخر اإىل فر�شتي الأزيل عني تعب النهار 
باأوفر  وج�شدي  نف�شي  لرتويح  و�شو�شاءه 
م��ا ميكن م��ن ال��راح��ة وال��ه��دوء حت��ت جناح 
و  قليل  تفكري  وبعد  و�شكونه  احلالك  الليل 
كثري اأخذتني ا�شنة الكرى حتت طياتها وغبت 
انا االخر عن عامل احلياة ومل اذكر �شيئا منه 
اخلمي�ص  ي��وم  �شباح  ا�شتيقظت  عندما  اإال 
املوافق 29 ت�شرين االول 1936 على زقزقة 
احلمام والع�شافري وطقطقة اأجنحتها وهرج 
واآت وا�شتغفرت ربي  غاد  النا�ص بني  ومرج 
و�شكرته على نعمته الثمينة التي جعلتني من 

االحياء مرة اخرى. 
فوق  م��ن  نه�شت  ث��م  ومت�����ش��رت  ف��ت��ث��اءب��ت 
الفر�شة وبعد ق�شاء حاجياتي ال�شرورية من 
وارتديت  فطوري  تناولت  وتنظيف،  غ�شل 
ب��ال��رح��ي��ل واذا  ب��ع��ده��ا ه��م��م��ت  م��الب�����ش��ي 
الدينار  ذات  نقدية  ورق��ة  تناولني  بوالدتي 
قلبي  وف��رح  وجهي  ا�شارير  فابرقت  الواحد 
)فوؤاد  من  اف��رغ  كان  جيبي  الن  �شديدا  فرحا 
ال�شهر  م��ن  ال��ي��وم  ه��ذا  مثل  يف  م��و���ش��ى(  ام 
لذلك  املحاق  اي��ام  من  املوظف  يعتربه  ال��ذي 
ا�شتغربت من �شخاء كرم الوالدة الذي جاءنا 
)اأخاك  بان  اخربتني  ثم  حقا  املنا�شب  بوقته 

جاءنا بعد ظهر االم�ص واخربنا بانه م�شافر 
اجلي�ص  متارين  يف  لال�شرتاك  املع�شكر  اىل 
ال�شنوية يف حمل مل يخربنا به مطلقا وترك 
لك  �شكرا  لها  فقلت  خرجية(  الدينار  هذه  لك 
جيبي  يف  وو�شعته  الدينار  طويت  ثم  ول��ه 
وتركت  وخ��ج��ل  ت���ردد  اي  دون  ح��ر���ص  بكل 
البيت متوجها اىل مكتبي يف وزارة الداخلية 
ونف�شي  والتفكري  الهواج�ص  راودتني  وقد 
وقلبي دار بدوارن/ مع�شكر/ متارين/ جي�ص 
جواد  من  الكلمات  هذه  مثل  �شماع  اتعود  مل 
وبقيت  ب��غ��داد  يف  وج���وده  ف��رتة  ويف  قبال 
نف�شي  يف  وقلت  با�شدا�ص  اخما�شا  ا�شرب 
البد من وراء االكمة ما وراءها ثم بقيت اأفكر 
ال��وزارة  و�شلت  ان  اىل  الطريق  ط��ول  على 
مطالعة  يف  وب�����ادرت  مكتبي  يف  ودخ��ل��ت 
ترد  التي  اليومية  املحلية  ال�شحف  جمموعة 
املطابع عماًل  ع��ادة كل يوم من  ال��وزارة  اىل 
الثامنة  ال�شاعة  وحوايل  املطبوعات  بقانون 
والن�شف من �شباح يوم اخلمي�ص امل�شادف 
املوظفني  اح��د  ج��اءين  اذ  االول  ت�شرين   29
ميتطون  ال���وزارة  ق��رب  �شبانًا  ب��ان  يخربين 
يف  امل���ارة  على  املنا�شري  ي��وزع��ون  دراج���ات 
)�شارع  املتنبي  ���ش��ارع  وخ��ا���ش��ة  ال�����ش��وارع 
احلكومة  دوائ���ر  اىل  امل����وؤدي  االن��ت��ك��خ��ان��ة( 
يف  املنا�شري  هذه  مثل  تن�شر  طيارات  وكذلك 
ومكذب  م�شدق  بني  وكنت  العا�شمة  �شماء 
من  من�شورين  يل  يحمل  اآخ��ر  مبوظف  واذا 
بكر  الفريق  م��ن  ن��داء  اولهما  املنا�شري  ه��ذه 
اىل  اال�شالحية  الوطنية  القوة  قائد  �شدقي 

ال�شعب العراقي الكرمي وهذا ن�شه:. 
�شرب  نفذ  لقد  الكرمي  العراقي  ال�شعب  اأيها 

على  اأبنائكم  م��ن  امل��وؤل��ف  ال��ع��راق��ي  اجلي�ص 
ال��ت��ي ت��ع��ان��ون��ه��ا م��ن ج���راء اهتمام  احل��ال��ة 
وغاياتها  مب�شاحلها  احل��ا���ش��رة  احل��ك��وم��ة 
مب�شاحلكم  ت��ك��رتث  ان  دون  ال�����ش��خ�����ش��ي��ة 
امللك  اجل��الل��ة  �شاحب  اىل  فطلب  ورف��اه��ك��م 
وزارة  وتاأليف  القائمة  الوزارة  اإقالة  املعظم 
حكمة  ال�شيد  برئا�شة  املخل�شني  الرجال  من 
البالد بذكر مواقفه  الذي طاملا لهجت  �شلمان 
هذا  من  ق�شد  لدينا  لي�ص  ان��ه  ومب��ا  امل�شرفة 
كيان  وت��ع��زي��ز  رف��اه��ك��م  حتقيق  اإال  ال��ط��ل��ب 
اخوانكم  تعا�شدون  انكم  يف  فال�شك  بالدكم 
وتوؤيدونه  ذلك  يف  وروؤ�شائه  اجلي�ص  اف��راد 
هي  ال�شعب-  -ق��وة  ق��وة  من  اأوتيتم  ما  بكل 

القوة املعول عليها يف امللمات. 
وانتم ايها املوظفون ل�شنا االاخوانا وزمالء 
اىل  كلنا  ن�شبو  التي  ال��دول��ة  خدمة  يف  لكم 
البالد  م�شلحة  ع��ل��ى  ���ش��اه��رة  دول���ة  جعلها 
كل  قبل  �شعبكم  خ��دم��ة  على  عاملة  واه��ل��ه��ا 
�شيء فالبد انكم �شتقومون مبا يفر�شه عليكم 
ال��ذي اجل��اأن��ا اىل تقدمي طلبنا اىل  ال��واج��ب 
البالد  النقاذ  املفدى  ملكنا  اجلاللة  �شاحب 
اجلائرة  احلكومة  فتقاطعون  فيه  ه��ي  مم��ا 
احلكومة  توؤلف  ريثما  دواوينها  وترتكون 
ي�شطر  رمب��ا  اذ  بخدمتها  �شتفخرون  ال��ت��ي 
ال  فعالة  ت��داب��ري  الت��خ��اذ  ا�شف  بكل  اجلي�ص 
اليلبي  مبن  اال���ش��رار  اجتناب  خاللها  ميكن 

هذه الدعوة املخل�شة ماديا وادبيا. 
ال��ق��وة الوطنية  ق��ائ��د  ال��ف��ري��ق  ب��ك��ر ���ش��دق��ي 
غازي  للملك  ك��ت��اب  وث��ان��ي��ه��م��ا  اال���ش��الح��ي��ة 
وعبد  �شدقي  بكر  الفريقني  قبل  م��ن  االول 
الأعتاب �شاحب  ن�شه:.  نوري وهذا  اللطيف 

امللك املعظم غري خاف على جاللتكم  اجلاللة 
مب��ا الق���ى اب��ن��اء ب��الدك��م م��ن ج���راء �شيا�شة 
التخريب  ���ش��ي��ا���ش��ة  احل���ا����ش���رة  احل��ك��وم��ة 
وامل��ح��اب��اة واال���ش��ت��غ��الل واال���ش��راف��ات التي 
ال�شخ�شية  امل�شالح  وتقدميها  لها  م��ربر  ال 
واملنافع  امل�����ش��ال��ح  ع��ل��ى  ال��ذات��ي��ة  وامل��ن��اف��ع 
التي  بالدكم  ابناء  بدماء  واال�شتهتار  العامة 
ال�شخ�شية  االغ��را���ص  غري  ل�شبب  ال  اريقت 
وتطمني رغبات املح�شوبني واملن�شوبني لهذه 
التطاول  اىل  غ��روره��ا  جرها  م��ن  احلكومة 
على �شاحب العر�ص املفدى بل رمبا حتدثوا 
اجلي�ص  باأن  جاللتكم  تعلمون  ذلك  وراء  مبا 
املدة  كان خالل هذه  امنا  بروؤ�شائه وجنوده 
بدافع  ب��ارادت��ك��م  امل��ق��رون��ة  االوام�����ر  يطيع 
تفاقم  وق��د  ام��ا  االعلى  قائده  اىل  االخ��ال���ص 
االم���ر وا���ش��ت��م��رت ح��ال��ة ال��ب��الد ت��ت��ده��ور من 
�شيء اىل ا�شواأ واال�شطرابات فيها متوالية 
مفقود  والعدل  تتبدل  مل  احلكومة  و�شيا�شة 
يف  منت�شر  وال��ب��وؤ���ص  جاللتكم  رع��اي��ا  ب��ني 
بالدكم كل ذلك الجل ا�شعاد طبقة خا�شة على 
فاجلي�ص  احلا�شرة  احلكومة  اع�شاء  را�شها 
الذي تهمه م�شلحة البالد وتعزيز كيانها بني 
جتاه  �شامتا  يبقى  ان  ياأبى  املتحفزة  االمم 
هذه احلالة ال�شيئة التي ال �شك يف ان �شتكون 
ليعر�ص  اجلي�ص  يتقدم  لهذا  الدمار  نتيجتها 
من  البالد  انت�شال  طالبا  جاللتكم  اعتاب  اىل 
هذه الهوة ال�شحيقة با�شدار ادارتكم املطاعة 
ال��وزارة احلا�شرة وتعيني وزراء من  باقالة 
ابناء الوطن املخل�شني برئا�شة ال�شيد حكمت 
فر�ص  وع��ل��ى  ���ش��اع��ات  ث��الث  خ��الل  �شليمان 
عن  بالتنحي  جاللتكم  ام��ر  ال���وزارة  خمالفة 

كيفية مقتل جعفر العسكري وبعد مضي ايام عدة قصار على االنقالب اجتمعت بجواد 
في البيت ودخلنا في موضوع االنقالب الذي كان حدثًا مهمًا في تاريخ العراق السياسي 

وقد سر الجميع به شيبًا وشبابًا من ادنى العراق الى اقصاه .فقلت له لماذا اشتركت في 
هذا االنقالب وانت غير مسؤول بتاتًا عن االشتراك فيه فاجابني بقوله:- صدرت االوامر 

الى كافة ضباط القوة الجوية الملكية العراقية قبل االنقالب بيوم واحد

وثائق  الضابط جواد حسين 
طيار الملك غازي الخاص 
ي����������روي ت����ف����اص����ي����ل م��ق��ت��ل��ه

الضابط جواد حسين: 
ه�����ك�����ذا أص����ب����ح����ت ق����ري����ب����ًا م�����ن ال���م���ل���ك 

- القسم االول -

الطيار اخلا�س للملك غازي

ال�صيارة التي تويف فيها امللك غازي امللك غازي ميتطي فر�صه
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عزيز علي كما عرفته )لقطات وآراء(
الحلقة األخيرة 

خالص عزمي 

عام  من   �� اأكتوبر   ��� االول  ت�شرين   26 يف 
على  ع�شرة  اخلام�شة  الذكرى  متر   2010
العراقي  وامللحن  وال�شاعر  الفنان  رحيل 
البارز املرحوم عزيز علي؛ وما هذه االأ�شطر 
قربه  على  �شذاها  يفوح  عطرة  ورد  باقة  اال 

اعتزازا وتكرميا. 

آراء
ثانيا � النر 

على  عزيز  وحوارات  ت�شريحات  عن  بعيدا 
يف ال�شحف واالذاعة ؛ هناك ثمة اآراء قيمة 
اأخرى طرحها يف طبعتني من كتابه؛ االوىل 

�شريته  ؛  اأقواله   � علي  عزيز   ( بعنوان 
؛ فنه ( وال�شادرة عام 1990 عن دار 
النه�شة � بغداد �� ؛ والثاني����ة بعنوان 
��� تاريخ وتراث ( بخط  ) عزيز علي 
وال�شادرة  العبا�شي  �شلوم  يحيى 

م�شدق  مطبعة  عن   1991 عام 
اجلنابي � بغداد � وهي مزيدة ومنقحة؛ 

هذا باالإ�شافة اإىل اأحاديثه التي قدمها من 
تلفزيون بغداد عام 1966 نحت عنوان
بع�ص  وكذلك  الفن(.  رحاب  يف   (
اأقواله  من  لعدد  التو�شيحية  املقدمات 

امللحنة: 
حوارياته  بع�ص  ومن  النريات  هذه  من 

معي اأ�شتطيع اأن اأوجز يف اأدناه اأهم وابرز 
ما طرحه على ب�شاط البحث من اآراء �شبكت 
بها  اأعجبنا  طاملا  ...؛  ف�شيحة  عربية  بلغة 

وبر�شانتها وهي منجمة باالآتي :
لي�ص  الغناء  اأن  بديهي   *  

ميوعة  جمرد 

اآهات  ب�شكل  عابثة؛ين�شاب  ورخاوة 
وتنخف�ص؛  ترتفع  �شوتية؛  والتواءات 
ربط؛  بال  وتدوي  حينا؛  ورتابة  بان�شجام 
بع�ص  يف  الكلم  معاين  مع  توافق  وبال 
اأ�شاليب  من  رقيق  اأ�شلوب  فالغناء  االأحيان. 
التعبري عن امل�شاعر واالأحا�شي�ص ينفذ )اإذا ما 
اأح�شن امللحن تلحني كلمات االأغنية؛ واجاد 
وي�شق  القلوب؛  �شعاب  اىل  اأداءها(  املغني 
طريقه اىل اأعماق النفو�ص. وهو اإىل جانب 
ذلك مراآة تعك�ص �شور احلياة العامة يف بلد 

املغني؛تتجلى 
فيها 

وم����يوله  واآراوؤه  البلد  ذلك  �شعب  اأماين 
واأهدافه .

اختالط  حترمي  اأن  هو  فيه  ال�شك  مما  اإن   *
اجلن�شني يف جمتمعنا؛ اإىل عهد قريب؛ )اإىل 
�شبعني �شنة م�شت( وعزل املراأة عن الرجل؛ 
 � والرباقع  واحلجب  ال�شرت  وراء  واإخفاءها 
واعتبار التقاء املراأة بالرجل؛ الأي غر�ص كان 
خروجا عن العرف والتقليد؛ ثم اأن املحاوالت 
التي بذلها امل�شتعمر يف �شبيل اإذالل نفو�شنا؛ 
وحتطيم معنوياتنا ؛ وا�شاعة روح التخاذل 
هباًء؛  تذهب  مل  جمتمعنا؛  يف  والتواكل 
اأغانينا؛  اأنغام  نتائجها  عك�شت  فقد 
والندب  ؛  والتظلم  ؛  بالتاأ�شي  املثقلة 
كنا  اإننا  ذلك  من  واالأدهى  والنواح. 
اإىل �شبعني �شنة   � � مثال  العراق  يف 
املو�شيقى  ممار�شة  نعترب  خلت؛ 
بحكم  واالرتزاق؛  للتعي�ص  كمهنة 
املواطن  على  و�شبة  �شعة  تقاليدنا؛ 

ال�شريف .
الكثريون؛  يعلم  كما  ؛  لوج   �� مونو   *
من  مركب  التيني؛  يوناين  م�شطلح 

كلمت������ني )مونو( تعن����ي واحد � فرد 
اأو  )الكالم  تعني  لوجو�ص(   � و)لوج 
اخلطاب( وتركيبهما مع بع�شهما يعنيان 

) املقال � اخلطاب(.
وكاأي  مقال؛  كاأي  هو  هذا  لوج؛  واملونو 
ويجوز  نرا؛  يكون  اأن  يجوز  خطاب؛ 
اإلقاًء؛  يلقى  اأن  وي�شح  �شعرا؛  يكون  اأن 
كما ي�شح اأن يلحن تلحينا؛ ح�شب متطلبات 
اأن  �شريطة  املقام؛  ومقت�شيات  احلال؛ 
؛  له  البد  كما  مفيدة.  معينة  غاية  ي�شتهدف 
يخرج  اأن  النجاح؛  له  يراد  عر�ص  كاأي 
مل  فان  مقبوال؛  مبتكرا  اإخراجا 
بهذه  )املونولوج(  املقال  يلتزم 
فقد  الرئي�شة؛  ال�شروط 
قيمته املو�شوعية واأ�شبح 
يكن هذا  لغوا وخلطا. مل 
معروفا  الغناء  من  اللون 
ال�شعبية  اأو�شاطنا  يف 
برز  حتى  ماألوفا؛  وال 
منذ  بغداد؛  اإذاعة  يف 
االأ�شهر  يف  تاأ�شي�شها 
�شنة  من  االأخرية 
�شعبي  �شاعر  1936؛ 
اأخذ  ؛  جديد  طراز  من 
وتلحني  نظم  يزاول 
اأ�شعار ؛ تختلف وزنا 
عن  ومعنى  وحلنا 
ال�شعبية؛  اأزجالنا 
املعنى  حمدودة 
وقتذاك؛  واملرمى؛ 
جتاوبت  ما  �شرعان 
واأقواله  اأزجاله 
النا�ص؛  م�شاعر  مع 

مبختلف اأعمارهم ومداركهم ؛ �شيوخا و�شبابا 
واالأميني.  منهم  املتعلمني  ون�شاًء؛  رجاال  ؛ 
) عزيز علي(. *وال  اأنا  ال�شاعر هو  ذلك  كان 
النقد �شوى م�شاهداتي مواطن  اإىل  يدفعني 
غري  واالأفعال  االأقوال  يف  والزلل  اخلطاأ 
االإن�شانية التي ت�شدر ممن يدعي االإن�شانية. 
يف  بغداد  اإذاعة  ميالد  منذ  انفك؛  مل  فاأنا 
باأقوايل  اأ�شتعر�ص   ،1936 �شنة  اأواخر 
واأذكي  االجتماعية؛  حياتنا  م�شاكل  امللحنة 
االأخيار؛  املواطنني  يف  املعنوية  الروح  بها 
معلنا  والقومية؛  الوطنية  م�شاعرهم  واألهب 
ومل  وال�شهيونية.  اال�شتعمار  على  احلرب 
جالوزة  من  حلقني  الذي  احليف  ي�شكتني 

ال�شالطني؛ طيلة كل هذه ال�شنني .
امل�شلح  ال�شهاينة  اعتداء  كان   : فل�شطني   *
ار�ص  يف  العزل؛  االآمنني  العرب  على 
اأموالهم  على  وا�شتيالئهم  العربية؛  فل�شطني 
ومزارع  ومعامل  عمارات  من  وممتلكاتهم؛ 
وال�شيوخ؛  ال�شباب  وقتلهم  وب�شاتني؛ 
اأمهاتهم  اأمام  االأبرياء  االأطفال  وذبحهم 
من  احلباىل  بطون  وطعنهم  اخلراف؛  ذبح 
الن�شاء بال�شكاكني وباحلراب؛ ح�شب اخلطة 
احلرب  اأثناء  امل�شتعمرون؛  ر�شمها  التي 
العامل احلر  ا�شتياء  اأثار  قد  الثانية؛  العاملية 
وا�شتنكاره. ف�شارع �شباب العراق متطوعني 

؛ لنجدة اإخوانهم العرب هناك. 

بان  التذكري  من  )البد   .1949 عام  ذلك  كان 
عزيز علي بادر عندها باإذاعة ندائه وتو�شله 
مبقاله  للثاأر  ي�شتنفرها  العربية؛  االأمة  اإىل 

امللحن ��� فل�شطني � (
يف  ال�شحف  رقابة  عن  امل�شوؤولون  كان   *
امللكي  العهد  يف  العامة  الدعاية  مديرية 
�شطب  اإىل  خا�شة  ظروف  يف  يعمدون؛ 
يف  ن�شرها  املزمع  املقاالت  من  فقرات 
ال�شحف املحلية؛ ويقتطعون �شفحات كاملة 
حماولة  يف  واالأجنبية  العربية  املجالت  من 
لطم�ص احلقائق وحجبها عن ال�شعب. وفات 
واأجنبية  عربية  اإذاعات  هناك  اأن  الرقباء 
والب�شري؛  لالأعمى  تنقل  وغربية  �شرقية 
يدور  ما  وللمتعلم  لالمي  واجلاهل؛  للعامل 
واأحداث.  وقائع  من  العامل  يف  وهناك  هنا 
وقد تعلق على تلك الوقائع وتك�شف حقائقها 
االأب�شار.  وتفتح  االأفكار  فتنور ّ  ومراميها 
بعنوان  امللحن  مقايل  باإذاعة  فبادرت 

)الراديو( .
* حول املقام العراقي: قلت له مل اأوؤيدك فيما 
ذهبت اإليه حول جذور فن املقام وال تعميمك 
اإىل  وان�شرافهم  واأميتهم  قرائه  جهل  حول 
ال�شعر  قراءة  يف  املفهومة  غري  ال�شطحية 
نقدك  اأفهم  ولكنني  املكررة؛  والب�شتات 
ولكنني  غريهم؛  دون  القراء  لبع�ص  الالذع 
والهمهمات  الدمدمات  لرفع  دعوتك  افهم 

�شلب  من  االعجمية  والكلمات  والعبارت 
بلغة �شافية ال حو�شي وال  لكي يكون  املقام 
غريب يف�شدها؛ قال فناننا الكبري: بالطبع ال 
اجلميع؛  على  الراأي  هذا  اأعمم  اأن  يل  ميكن 
منهم؛  ال�شاحقة  االأكرية  اق�شد  ولكنني 
فبعد اأن فتحت بع�ص املعاهد الفنية؛ البد اأن 
تنح�شر فو�شى االأمية بني قراء املقام؛ ولكن 
الذي لن اأغري فيه راأيا هو �شرورة رفع جميع 
ين�شجم  لكي  املقام  من  االأعجمية  الكلمات 
الع�شر  اإىل  باأن جذوره متتد  القول  هذا مع 
نظر  وجهة  هناك  ثم  واأبعد؛  بل  العبا�شي؛ 
التحرير  اإىل  ال�شرورة  هي  ما  عليها؛  اأ�شر 
)مقدمة املقام( قبل الدخول يف �شلب املقام؛ 
اإذا كان با�شتطاعة املو�شيقى اأن حتل مكانه؛ 
األي�ص ذلك اأجمل بان ت�شمع االأنغام املو�شيقية 
بديال عن ذات ال�شوت الذي يحرر ثم يغني 
نف�شه املقام ، واأ�شيف اىل ذلك اي�شا ؛ انني 
ال ارى كل املقامات تفيد اخلطاب الرومان�شي 
يف التعبري عن ال�شوق ؛ خذ على �شبيل املثال 
من  منهكا  لتوه  يعود  جلندي  ال�شورة  هذه 
اجلبهة ويريد اأن يغني حلبيبته اأو خطيبته 
كالما فيه لوعة وهيام؛ فتجده قد وقف اأمامها 
لفرتة من الزمن وهو يحرر لها مقاما يحتوي 
على كمية غري مفهومة من الكلمات االعجمية 
ياريار   ( والدمدمات  الهمهمات  من  او  اأو 
ي�شويها  ان  بعد  لها  ليقول  الخ(   ... يار  يار 
ين�شجم  ذلك  اأن  ترى  هل  احبك(؛  )اأنا  �شيًا 
اململ  التكرار  هذا  ملاذا  ثم  الع�شر؛  روح  مع 
للب�شتات ذاتها يف كل مرة ومن اغلب القراء 
واأنغام  اأخرى  كلمات  ا�شتحداث  ميكنهم  اإال 
داري  داري  اأو  البزنكو�ص  زارع  )يا  اأحدث 
اأو دك احلديد على احلدي ت�شمع  انا داري؛ 
له رنه؛ ما ريده ما ريده الغلوبي؛ ... الخ(؛ 
هنا توقف وقال هذا اأهم ما عندي االآن: قلت 
له: احرتم وجهة نظرك ومنطقك؛ ولكن هذه 
امة  لكل  الغنائية  الكال�شيكيات  طبيعة  هي 
من االأمم التي لها تراث تقدمه للجمهور يف 
رفع  يف  فقط  معك  واأنني  العامل؛  اأنحاء  كل 
بع�ص  واإبدال  املقام  من  االأعجمية  الكلمات 
التعبري  رقيقة يف  تكون  باأغنيات  الب�شتات؛ 
الع�شر؛  وروح  يتالءم  مما  الكلمة  و�شيغة 
جزء  فهو  املقام  ي�شبق  الذي  التحرير  اأما 
من قدرة املغني على االبداع يف املقدمة قبل 
واراه  لالإن�شاد؛  املختار  املقام  يف  الدخول 
باأخرى  كلماته  ا�شتبدلت  ما  اذا  �شروريا 
مفهومة املعنى؛ بل حتى لو اقت�شر التحرير 
على جمرد �شوت منغم دومنا اأية كلمات. قال 
وهو ينظر اإىل اأعلى: اأنها وجهة نظر مت�شك 
قد حتل  مقبولة  ؛ وهي  الو�شط  من  بالع�شا 

االأ�شكال .

امل�شدر  ) يف  علي  عزيز  كتب   : مقال  اآخر   *
الذي نوهنا به من قبل ( عن اآخر ما األقاه من 

االإذاعة هذا موجزه: مل تكن
كربى  مفاجاأة   1958 متوز   14 ثورة 
للكثريين من ابناء العراق االحرار الغيارى 
ذكرها؛  جمال  هذا  لي�ص  كثرية  ال�شباب  ؛ 
اأق�شد ان الثورة كانت متوقعة يف كل حني؛ 
يومها  من  بتاأييدها  اأبادر  اأن  طبيعيا  وكان 
االول؛ ال�شيما وقد �شمعت املذيع يف االإذاعة 
58385)وكان  رقم  التلفون  �شاحب  ينادي 
يطلب  و  وقتئذ(  تلفوين  رقم  هو  الرقم  هذا 
وحيث   ..... فورا.  االذاعة  اىل  ح�شوري 
وال  الثورة؛  هذه  اأهداف  اعرف  اأكن  مل  اأين 
اعرف هويات القائمني بها؛ �شوى انها ثورة 
ثورة  بالت���ايل  وانها  احلكم؛  ف�شاد  على 
مع  �شرخ���ت  فقد  واأذنابه؛  اال�شتعم���ار  على 

ال�شع��ب بوج��ه اال�شتعمار قائ���ال ل��ه
) نو.. ال( لهنانة وب�ص؛ والقيته اإلقاًء؛ اذ مل 
يت�شن يل الوقت الكايف لتلحينه؛ ويف �شباح 

اليوم التايل؛ القيته ملحنا .
بحيل الله وزود ال�شعب وعزم االأبطال. 

راح من اليوم وعاد نحقق االآم������ال 
وجنمع �شمل االمة العربية بكل االحوال 
يا وطن اأحنا بها اليوم بكل �شي نبخ��ص 

باملال باالوالد نبخ����ص بالنف����������ص 
نفدي كل �ش�����ي الأجلك انته املقد�ص 

وانا  عدة  مرات  يف  دعوت  لقد   : اخلامتة 
اكتب عن بع�ص ال�شخ�شيات العراقية املهمة 
واملوؤثرة؛ ان تلتفت اجلهات امل�شوؤولة ؛ اىل 
تخليد مثل هوؤالء االفذاذ ؛ فتقيم لهم متحفا 
او اأكر للحفاظ على تراثهم ون�شرما خلفوه 
واال�شاليب  اأال�شعدة  خمتلف  على  نتاج  من 
يف  املتح�شر  العامل  اليها  �شبقنا  التي  كتلك 
منه  االآين  لي�ص  والتكرمي  االحتفاء  طريقة 
والفنان   . االجدى  وهو  والدائم  بل  ح�شب؛ 
واحد  ال�شك  هو  علي  عزيز  املبدع  ال�شاعر 
�شماء  يف  الالمعة  العراقية  الكوكبة  تلك  من 
العراق ؛ ممن ي�شتحقون مثل هذا التكرمي . 

بع�شا  اطرح هنا  فاأنني  املقرتح  لهذا  واإثراًء 
الفنان  هذا  تراث  من  االإفادة  اأ�شاليب  من 
موقع  تاأ�شي�ص  ومنها:  وا�شتذكاره؛  املبدع 
فنه  تعليم  وبنتاجه؛  به  للتعريف  الكرتوين 
تلحينا واأداًء يف معاهد املو�شيقى املتوفرة؛ 
طبع و ن�شر ا�شعاره باعتبارها �شيغة خا�شة 
حتديد  النظم؛  واأ�شلوب  التعبري  طريقة  يف 
اأقواله كما  فيه  الإقامة حفل تردد  يوم خا�ص 
كان يلقيها من قبل نخبة من الفنانني ال�شباب 
كتقليد يدلل على الوعي بقيمة االأهداف التي 
تبناها اإ�شافة اإىل القيمة الفنية التي ت�شتحق 

كل التقدير.

لقْد ا�شتهر العراق منذ القدم باحلدائق واملتنزهات.. وحتدثنا 
كتب التاريخ بع�ص ال�شيء عنها، ولعل اأبرزها اجلنائن املعلقة 
التي �شيدها البابليون، التي غدت فيما بعد وكما هو معروف من 
اهتمامًا  واملتنزهات  احلدائق  نالت  كما  ال�شبع،  الدنيا  عجائب 
من لدن العبا�شيني وتناولها ال�شعراء كثريًا يف ق�شائدهم، اإال ان 
احلدائق واملتنزهات قد اأ�شابها االهمال خالل احلكم العثماين 
للعراق، ومل يكن لها وجود ما عدا حديقة واحدة ت�شمى حديقة 
اإبان  واح��دة  حديقة  �شوى  هناك  تكن  مل  كما  �شي(  بقجه  )ملة 
)مودبب�شتان(  حديقة  وت�شمى  للعراق  الربيطاين  االح��ت��الل 

وكانت تقع يف منطقة ال�شاحلية يف بغداد.
العا�شمة  اأمانة  اأول��ت   1932 عام  ا�شتقالله  العراق  نيل  وبعد 
العديد  بافتتاح  فقامت  ملحوظًا،  اهتمامًا  واملتنزهات  احلدائق 
ومتنزهات  اال�شتقبال  ح��دائ��ق  اأ���ش��ا���ص  على  ونظمتها  منها 
م�شجرة  و�شوارع  عامة  و�شاحات  لالأطفال  وحدائق  وم�شاتل 
وم�شاتل وحدائق امل�شبح.. كما اأ�ش�شت دائرة خا�شة للعناية بها 
اإن�شاء احلدائق  اأمر  اأنيط بها  اأ�شمتها )مديرية احلدائق(، وقد 
والعناية بها، فاأن�شاأت الكثري منها، وعملت على ردم امل�شتنقعات 
واخلنادق التي كانت تتجمع فيها املياه االآ�شنة واالأو�شاخ،التي 
اىل  فاإحالتها  النتنة،  وللروائح  لالأمرا�ص  م�شدرًا  اأ�شبحت 
وروائحها  اخل��الب��ة  مب��ن��اظ��ره��ا  ال��ن��اظ��ر  تبهج  غ��ّن��اء  ح��دائ��ق 
الزكية، واأحاطت �شرقي بغداد بغابة من ا�شجار )اليوكالبتوز( 
واهتمت  اال�شجار،  من  وغريها  و)ال�شي�شم(  و)الكازولينا( 
اأمانة العا�شمة بغر�ص االأ�شجار على جوانب ال�شوارع الرئي�شة 
واملهمة التي يزيد عر�شها عن )12( مرتا لتجميل �شوارع بغداد 
�شمن  بغداد  العا�شمة  يف  احلدائق  عدد  بلغ  املناخ،  وتلطيف 
حدود االأمانة يف مطلع خم�شينيات القرن املا�شي )5( حدائق 
ا�شتقبال و)21( متنزهًا و)33( حديقة ومتنزهًا �شغريًا و)9( 
وم�شتاًل  لل�شاحات  حديقة  و)39(  لالأطفال  خم�ش�شة  حدائق 
واحدًا وغابة �شرقي بغداد.. وقد ازدانت هذه احلدائق باأنواع 
بغداد  من  الكرخ  جانب  حدائق  اأبرز  ومن  واالأ�شجار.  الزهور 
حديقة يو�شف ال�شويدي وهي حديقة عامة م�شاحتها )3000( 
وحديقة  نبتة   )969( فيها  املزروعة  النباتات  وعدد  مربع  مرت 
في�شل  امللك  اليا�ص وحدائق متثال مود وحدائق متثال  خ�شر 

حدائق  اأم��ا  وغ��ريه��ا..  ال��رح��اب  وق�شر  واملن�شور  واملتحف 
احلديد  اجل�شر  حت��ت  حديقة  اأب��رزه��ا  فكان  الكاظمية  منطقة 
وغريها  واال�شرت  واملرت�شى  واجلوادين  عالية  امللكة  وحديقة 
باب  وحتى  ال�شرقي  الباب  يف  املمتدة  الر�شافة  حدائق  اأم��ا 
وهي  حاليًا(  )االأم���ة  غ��ازي  امللك  حديقة  اأب��رزه��ا  فكان  املعظم 
والكائنة  بغداد  العا�شمة  يف  املوجودة  احلدائق  واأجمل  اأكرب 
يف الباب ال�شرقي، وحدائق بهو اأمانة العا�شمة وتقع يف باب 
املعظم وحدائق جعفر الع�شكري و�شهرزاد وباب ال�شيخ وفرج 
ومنارة  الثاين  في�شل  وامللك  والو�شي  زبيدة  و�شاحات  الله 
�شوق الغزل وغريها.. و�شمت منطقة االأعظمية عددًا كبريًا من 
م�شاحتها  عامة  حديقة  وهي  املعر�ص  حديقة  اأبرزها  احلدائق 
من  وتلتها  نبتة   )2116( على  واحتوت  مربع  مرت   )12000(
 )7500( م�شاحتها  بلغت  التي  النعمان  حديقة  امل�شاحة  حيث 
 )869( على  احتوت  ولالأطفال  عامة  حديقة  وه��ي  مربع  مرت 
عامة  حديقة  وهي  الكبرية(  خاتون  )هيبة  حديقة  وتلتها  نبتة 
بلغت م�شاحتها )6000( مرت مربع احتوت على )295(  اأي�شًا 
نبتة ومن حدائق هذه املنطقة االأخرى حدائق اأبي طالب وابن 
حني  يف  وغريها  عباد  بن  ال�شاحب  و�شارع  والربيعني  ه�شام 
احتوت حدائق اأبي طالب على عدد اأكرب من النباتات املزروعة 
بلغت )673( نبتة تلتها حديقة �شارع ال�شاحب بن عباد بلغت 
)3234( نبتة واحتفظت حديقة بارك ال�شعدون باأجمل حدائق 
بلغت  عامة  حديقة  وهي  ال�شرقية  والكرادة  البتاويني  منطقة 
فيها  امل��زروع��ة  النباتات  وع��دد  مربع  مرت   )5000( م�شاحتها 
حديقة  هي  م�شاحتها  حيث  من  حديقة  واأك��رب  نبتة   )42090(
�شاحة احلرية وهي حديقة عامة بلغت م�شاحتها )10000( مرت 
الكرادة  االأخرى حديقة �شارع  املناطق  مربع ومن حدائق هذه 
والن�شر والعلوية اجلديدة و�شاحة الفتح وكرد البا�شا وحدائق 
العلوية امل�شتطيلة و�شاحات �شارع العطار وغريها، واملالحظ 
اأنها  منها  الرئي�شة  ال�شيما  اخلم�شينيات  و�شاحات  حدائق  عن 
وح�شن  رفيع  ذوق  على  ي��دل  جمياًل  هند�شيًا  تنظيمًا  نظمت 
م�شتدمية  وخ�شرة  للمزروعات  رائع  وتن�شيق  للمكان  اختيار 

ت�شر الناظر اإليها وتريح النف�ص.
عن كتاب بغداد لفخري الزبيدي

متى افتتحت أول حديقة 
عامة في بغداد؟ 

كان المسؤولون عن رقابة الصحف في مديرية الدعاية العامة في العهد الملكي 
يعمدون؛ في ظروف خاصة إلى شطب فقرات من المقاالت المزمع نشرها في الصحف 

المحلية؛ ويقتطعون صفحات كاملة من المجالت العربية واألجنبية في محاولة 
لطمس الحقائق وحجبها عن الشعب. وفات الرقباء أن هناك إذاعات عربية وأجنبية 

شرقية وغربية تنقل لألعمى والبصير 
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مازن لطيف 

داود گباي .. 
شخصية عالقة في الذاكرة العراقية

ال��ل��ه خم�شبة  اأول��ي��اء  اأ���ش��رح��ة  ب��واب��ات  مثلما جن��د 
طلب  رد  يف  عرفان  اأو  ب�شفاعة  اأمل  اأو  نذرا  باحلناء 
كانت  )كبايه(  الدكتور  عيادة  ب��اب  ف��اأن  ن��ذر،  واأداء 
تت�شم باالأمر عينه بالن�شبة للعامة، وال�شيما يف مدينة 
العمارة. وحينما رحل اإىل بغداد، كانت جموع "اأهل 
العمارة" على موعد مع حافلة خ�شبية  منذ العام 1965 
خمي�ص  يوم  كل   م�شاء  )كبايه..كبايه(،  قائدها  يعلن 
يف و�شط العمارة، وي�شرع بت�شجيل النا�ص ليغادروا 
بهم اجلمعة مبكرا. وتذهب اجلموع اىل بغداد ملعايدة 
مكللة  م�شاًء  اأدراج��ه��ا  وال��ع��ودة  كبايه  الدكتور  بركة 
بال�شفاء املوؤزر بعد عالج نذهب اىل اأنه يبداأ من اإميان 
واعتقادهم مبلكاته  الروحية  الطبيب  بقدراته  العامة 
ويقينهم امل�شبق بال�شفاء. ومل ي�شتح�شل منهم مبالغ 
الدواء  لهم  يقدم  كان  بالعك�ص  بل  فقراءهم،  وال�شيما 

جمانا يف اأكر االأحيان. 
البعث   انقالب  �شبقت  التي  العقود  يف  العراقيني  كل 
كادت  التي  االأملعية  ال�شخ�شية  تلك  ب�شغف  يتذكرون 
اأن تكون اأ�شطوريه يف القدرة على اإ�شفاء النا�ص من 
اأمرا�ص ع�شال، حتى ن�شجت حولها ق�ش�ص االإعجاز 
يتبواأ  اأن  الرجل غري راغب  واأن��واع اخلرافات، وكاد 
مقام االأولية وال�شاحلني، يف جمتمع يئن الفاقة بكل 

�شيء.
فما تزال االجيال تتناقل اخباره واف�شاله على ابناء 
طابقني  من  بيتًا  ميلك  داود  كان  حيث   العمارة،  اأهل 
الطابق  ي�شغل  حيث  املدينة،  يف  التوراة  منطقة  يف 
ي�شغله  ك��ان  الثاين  الطابق  ام��ا  و�شقيقته  هو  االول 
كعيادة ملعاجلة املر�شى حيث ياأتون من قرى العمارة 
واملجر  والطّويل  وامليمونة  وم�شعيدة  احللفاية  من 
وحتى هور احلويزة .وكان يقدم لهم باملجان املبيت 

يف بيته تلطفا وكرما عراقيا. 
التقى  كيف  يتذكرون  العمارة  ال�شن يف  كبار  ومازال 
العمارة برجل ومعه  الدكتور داود يف احدى مقاهي 
حديث  كباي  وك��ان  للب�شر   فاقدة  كانت  التي  طفلته 
�شوى  مي�شي  مل  ،و  اإخت�شا�شه  جم���ال  يف  ال��ع��م��ل 
�شنتني على اإجازته كطبيب، وكانت الطفلة عمياء منذ 
انه  كباي  له  ق��ال  .حيث  ع��الج  معها  والينفع  ال��والدة 
ميكن عالجها ويعيد النظر اليها ، واجريت لها عملية 
ومنذ  نظرها  للطفلة  وع��اد  بالنجاح   ،وتكللت  جمانًا 
اأ�شاع �شهرة ون�شجت ق�ش�ص عن كرامات   ذلك احلني 

الدكتور داود كباي يف املدينة. 
ك�����ب�����اي)1915-2003( يف  ال��دك��ت��ور داود  اأ���ش��ت��ه��ر   
كباي  وا���ش��م  كبايه(.  )داود  باأ�شم  وال��ع��م��ارة  ب��غ��داد 
بالعربية،  اجلابي  مهنة  من  جاء   "GABBAY"
اأو  للكني�ص  التربعات  بجباية  يقوم  من  مهنة  وه��ي 
وا�شم  ح�شاباته.  ب����ادارة  وي��ق��وم  ال��ي��ه��ودي،  املعبد 
ال�شرقيون  ال�شفردمي  اليهود  ت��داول��ه  كباي  عائلته 
ببلدان  كباي  عائلة  الغربيني،وثمة  االإ�شكناز  ولي�ص 
ا�شل  يكون  وقد  والهند  اي��ران  مثل  االو�شط  ال�شرق 
�شرقًا  واأن نزحوا  ا�شل عراقي حدث  كباي من  عائلة 

منذ العهود القدمية. 
يف  العراقية  الطبية  الكلية  من  داود  الدكتور  تخرج 

دورتها اخلام�شة العام 1938.
االإجتماعي،  جناحه  بقدر  كطبيب  علميا  ينجح  ومل 
عام  بغداد  اىل  اأنتقل  حيث  النا�ص.  قلوب  يف  وحببه 

1964 ،واأفتتح عيادته يف منطقة البتاوبن.
فالوجود  واأه��ل��ه��ا،  ب��ال��ع��م��ارة  �شغفه  ن�شتغرب  وال 
اليهودي قدمي فيها، والنبي العزير)عزرا( اأحد داالت 

االإحتاد  جمعية  ان  من  ونعلم  املكان.  لهذا  القد�شية 
يف  للبنات  مدر�شة  اأول  فتحت  اليهودي)االإليان�ص( 
الفعل  لذلك  ب��ادر  اأن  ن�شمع  ومل   ،1910 عام  العمارة 
مندوب  با�شا  اأو  ال���رتك  �شلطان  اخل��ري  احل�����ش��اري 
ك�شبه  مب��ا  م��رتع  اإق��ط��اع��ي  اأو  مي�شور  رج��ل  اأو  عنه 
اأو  االأوق��اف  اأو معمم دين من م�شريي  الفالحني،  من 

جامعي الزكاة واخلم�ص.. 
وبعد اإنتقاله اىل بغداد ،ا�شتقر يف دار جديدة وا�شبح 
اىل  احل�شور  العمارة  اه��ل  ووا���ش��ل  لعيادته  م��ق��رًا 
اىل   1961 عام  كباي  تعر�ص  وقد  اجلديدة.  عيادته 
مداهمة بيته يف بغداد من طرف رجال االمن بذريعة 
)واحد  امواله  م�شادرة  ومت  ال�شرائيل  جا�شو�ص  انه 

وع�شرون األف دينار عراقي( املوجودة يف الدار .
ومت توقيفه عدة ايام حتى اخرج بعدها بكفالة ، مما 
دفعه اأن يذهب اىل وزارة الدفاع حيث مقر الزعيم عبد 

الكرمي قا�شم .
حار  ا�شتقبال  وبعد  الدرا�شة  يف  زميله  كباي  وك��ان   
وذكريات  خواطر  وح��وار  للزعيم   حميمة  ومقابلته 
فاأ�شتل  حاجته  عن  الزعيم  ت�شاءل   ، املدر�شة  ايام  عن 
اإياه. و�شرعان ما بادر الزعيم  و�شل امل�شادرة لرييه 
مرافقه  اىل  ،واأوع��ز  الورقة  على  مالحظة  كتابة  اىل 
عليها  الورق كتب  و�شفي طاهر و�شلمه ق�شا�شة من 
" يعاد املبلغ اىل الدكتور داود فانا اعرفه والميكن ان 

يتج�ش�ص على الدولة". 
بداأت   1968 ع��ام  ال�شلطة  على  البعث  ان��ق��الب  بعد 
عن  اوق��ف  حيث  كباي  للدكتور  ال�شر�شة  امل�شايقات 
اخلدمة يف وزارة ال�شحة بحجة انه كان ي�شف مادة 
الكورتيزون اىل مر�شاه واعتقل يف ق�شر النهاية عام 
1969 من تلك ال�شنة ال�شوداء بالن�شبة ليهود العراق 
واأحرارهم على العموم، حيث تعر�شوا الب�شع حملة 
ع��دد منهم وم��ن �شمنهم  ال�شجون واع��دم  وزج��و يف 

�شباب مل يبلغوا ال�شن القانوين .
 لقد عانى كباي واجرب على حتمل عط�ص �شديد ا�شطر 
ان ي�شرب من جراءها بوله!.كل تلك املاآ�شي دفعته اأن 
يهرب من العراق �شريًا على االقدام من ق�شر النهاية 
ثم �شافر  اإىل اإيران ثم و�شل اىل لندن وقام مبمار�شة 
مهنته ب�شورة �شخ�شية لليهود املقيمني يف لندن النه 
ملمار�شة  االنكليزي  التاأهيل  بتح�شيل  يهتم  يعد  مل 
الطب يف لندن، وكان يعمل طبيب احتياط يف بع�ص 

العيادات الربيطانية من اأجل دميومة العي�ص. 
ب�شورة  ياأخذونه  والعرب  العراقيني  من  الكثري  كان 
 ، ه��اريل  ���ش��ارع  يف  االط��ب��اء  م��ع  للت�شاور  �شخ�شية 
به  التقى  انه  كوريه  يو�شف  يعقوب  املرحوم  ويذكر 
الذين  مر�شاه  احد  انه  له  وذكر  لندن  يف   1974 عام 
انه  له مب��رارة  وذك��ر  منه  وت�شكر  بغداد  يعاجلهم يف 
اأنكروها  الذين  اأمانة عند بع�ص معارفه  اموااًل  اأودع 

عليه تباعا. 
غري  الطريقة  عن  لندن  يف  احل�شرة  ينفث  كباي  كان 
الالئقة التي القاها يف وطنه العراق ، وعادة ما اأعاد 
عن  وخ��واط��ر  الطيبة  ال��ذك��رى  ملتقيه  م�شامع  على 
طيب النا�ص، التي انقطعت عام 1969 بعد وطاأة غمة 
مهنة  عن  للتوقف  ق�شرًا  اجرب  بعدما  وانتهت  البعث، 

الطب ومل يرغب قطعًا بالعودة اىل العراق.
الذي نبذ عن  الوردي  وتذكرنا �شريته باملرحوم علي 
الدكتور  مكث  وهكذا   ،1970 الفرتة  نف�ص  يف  االأداء 

داود على الهام�ص ومات من�شيا، فرحمة الله ترعاه. 


