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حكايات عن الملك فيصل الثاني 
كان امللك فی�صل الثاين رحمه الله م�صابًا 
با�صا  �صندر�صن  الطبیب  فعجز  بالربو؛ 
من معاجلته، وقد �صمعوا بطب الإع�صاب 
عطار  اإيل  واه��ت��دوا  العطارين  قبل  من 
بالكاظمیة، فاأر�صلوا بطلبه اإل انه اعتذر 

قائال :
اآين ما اأروح للمر�صی ..

الالهب  بال�صیف  بغداد  اأج���واء  وكانت 
واحل����ر ال�����ص��دي��د وال��غ��ب��ار ال��ك��ث��ی��ف قد 
ف�صرعان  فی�صل  ال�صغري  ب�صحة  اأ�صرت 
مربیته   وخا�صة  للعالج  امللك  م��ااأخ��ذوا 
رامريي�س  روزال��ی��ت��د  امل�صز  النكلیزية 
والبالط  الق�صر  ن�صاء  وتباكت  )روزا(  
علیه ول�صیما اإنه يتیم الأب ويرعاه خاله 

عبد الإله ..
�صندر�صن  الطبیب  ن�صیحة  علی  وبناء   
امللكة  والدته  مع  ال�صفر  ب�صرورة  با�صا 
عالیة ل�صوي�صرا لتغیري اجلو وا�صتن�صاق 

الهواء يف ربوع جبال الألب هناك.
 وم���ن ه��ن��اك ت��ع��رف ع��ل��ی ف��ت��اة �صغرية  
ا���ص��م��ه��ا ج��ن��ی��ف��ی��ف، ج��م��ی��ل��ة ���ص��ق��راء 
واأبوها  ت�صیكیة  اأم��ه��ا  الب�صرة  بی�صاء 
بالتعرف  الثنان  اأخ��ذ  الأ���ص��ل،  فرن�صي 
يلعبان  وظ���ال  ال��ب��ع�����س  بع�صهما  ع��ل��ی 
ويتزحلقان علی اجللید ويبدوا اإن امللك 
اأياما  وظلت  الفتاة  اأعجبته  قد  ال�صغري 
والدته  م��ن  فی�صل  طلب  م��ع��ه..  واأي��ام��ا 
لبغداد،  بجنیفیف  تاأتي  اأن  عالیة  امللكة 
بالأمر  جنیفیف  اأم  عالیة  امللكة  فاحتت 
وكاأنت اأم جنیفیف تعمل م�صممة ديكور؛ 
البا�صوات  بیوتات  بع�س  اإن  وخا�صة 
والديكور  ال��ت��غ��ی��ري  يف�صلون  ب��ب��غ��داد 
الإفرجني و اإن اأغنیاء بغداد واأغلبهم من 
الیهود بیوتاتهم تتغري با�صتمرار بف�صل 
م��ا ي��اأت��ون ب��ه م��ن اخل���ارج م��ن حاجات 
من  ببغداد  مالحظ  ه��و  كما  ت�صامیم  و 
بف�صل  للعیان  وا�صح  وتن�صیق  ترتیب 
بغداد واغلبهم م�صیحیون،  كلیة  اأ�صاتذة 
بحاجة  والأعیان  ال��وزراء  اأغلبیة   لذلك 
اإىل الديكور الغربي  وباإمكانها اأن تفتح 
اأم  وافقت  مبالغ..  مقابل  بذلك  حمال  لها 
و�صكنت  ببغداد  نزلت  ثم  راأ�صًا  جنیفیف 
ق�����ص��رَاً ق��رب ق�صر ال��رح��اب وه��ك��ذا فقد 
ال�صغرية جنیفیف  كان فی�صل قريبا من 
لیاًل  منهم  الواحد  ويت�صلل  يت�صامرون 
اأ�صرار الق�صر  وتكتم خاله الو�صي لأنها 

.
اأح�س فی�صل بعد �صنني اأنه لبد اأن يقرتن 
ببنت وخا�صة اإنه قد كرب و�صی�صبح ملكا 
ويت�صلم العر�س من خاله الو�صي وهكذا 

بداأت جولة البحث عن زوجة ...
اإنها مكاملة من  التلفون يرن،  اأخذ جر�س 
طهران فقد وجدت زوجة ال�صفري العراقي 
بطهران فتاة ملعايل فی�صل الثاين ، هلت 
ال�صاه  اأخ��ت  اإنها  فرحا،  فی�صل  اأ�صارير 
امللكي  البالط  اأر�صل  �صاهزنان،  الأم��رية 
املرموقة  ال�صخ�صیات  من  ال�صدر  ال�صید 
ال�صاه  ملقابلة  طهران  اإىل  ال�صیعة  ل��دی 
�صمو  يد  يطلب  لكي  بهلوي  ر�صا  حممد 
الأمرية مللك العراق، ا�صتقبل �صاه اإيران 
ال�صید ال�صدر برتحاب وطلب من ال�صید 
مهلة لكي يفاحت اأخته بالأمر، ات�صل �صاه 
اإيران باأخته �صاهزنان التي كانت تدر�س 

يف �صوي�صرا قائال لها :
اأن يتقدم خلطبتك،  العراق يريد  اإن ملك 

فما راأيك؟ .
 تعذرت اأخت ال�صاه من طلبه و�صارحته 

باأنها علی عالقة ب�صاب يدر�س معها ...
بالق�صر  م��ن��زوي��ا  فی�صل  امل��ل��ك  اع��ت��ك��ف 

ال�صاه  اخت  باأن  بالق�صر  �صائعة  و�صرت 
وفوگاها  طويل  وخ�صمها  حلوه  م��و   (

�صمره!! ( ..
رجعت زوجة ال�صفري العراقي وات�صلت 

مع  تتكلم  اأن  واأرادت  امللكي  بالديوان 
الو�صي عبد الإله قائلة :

من  جتمیل  عملیة  �صوت  ال�صاه  )اأخ���ت 
حلو(  امل�����ص��ق��ول  م��ث��ل  وخ�صمها  زم����ان 

رد  اأح���د  ول  التلفون  خ��ط  علی  وظ��ل��ت 
اآخر  ال�صفري  زوج��ة  اإن  الظاهر   .. علیها 

من يعلم ..
اأراد الو�صي عبد الإله اإخراج امللك فی�صل 

من عزلته واأن يجد فتاة تلیق مبقام ملك 
العراق. �صافر الو�صي عبد الإله للقاهرة 
وهناك  م�صر  ملك  ف���اروق  امل��ل��ك  ملقابلة 
التقی بفاروق ودار بینهم احلديث حول 
اأخت امللك فاروق للملك فی�صل،  طلب يد 
ف���رح ف����اروق وط����ارت اأ���ص��اري��ر خ���دوده 
امللكي  ال��زواج  ابتهاجا وخا�صة من هذا 
هیكل  حممد  تدخل  الأ���ص��ري.  والتقارب 

باملو�صوع ون�صح فاروق قائال :
فا�صلة  ال��ف��ك��رة  امل��ع��ظ��م،  امل��ل��ك  ج��ن��اب 
الزيجات  من  ن��وع  هكذا  لآن  بالأ�صا�س 
واأنت تعرف ل يخدم م�صر ول البلد؛ فقد 
اأختكم  من  اإي��ران  �صاه  ت��زوج  وان  �صبق 
و�صاءت  الطالق  وح�صل  فوزية  الأم��رية 

عالقتنا مع اإيران. 
اإن م�صري  امللك فاروق جیدا وعرف  فكر 
اأخ��ت��ه ه��و ال��ف�����ص��ل وف��ع��ال رمب���ا ت�صوء 
الو�صي  مقابلة  اململكتني.. طلب  عالقات 
متاأ�صفًا  الفكرة  برف�س  لیبلغه  الإل��ه  عبد 
لبغداد،  الإل��ه  عبد  الو�صي  ...رج��ع  منه 
ببنت  ي��ق��رتن  اأن  يف  فكر  ف��رتة  بعد  ث��م 
ال�صلطان حممد اخلام�س �صلطان مراك�س 
درجة  وعلی  ج��دا  مثقفة  بنتا  كانت  فقد 
واإن  و�صبق  واخللق  التعلیم  من  عالیة 
ك��ان��ت م��ع وال��ده��ا اأي���ام ال��ن��ف��ي، حتملت 
يف  الن�صاء  توعیة  م�صوؤولیات  عائ�صة 
يف  املیدانیة؛  بزياراتها  وامل��دن  القری 
فراأت  قرية فالحیة؛  زارت  املرات  احدی 
روؤو�صهن  وعلی  الن�صوة  م��ن  جمموعة 
اخلمار  ب��رف��ع  علیهن  ف��اأ���ص��رت  اخل��م��ار، 

والتحرر من عقلیة احلجاب ..
رج��ع ال��وف��د ال��ع��راق��ي و���ص��رح��وا للملك 
بنت  لعائ�صة  واأخ����الق  نبل  ع��ن  فی�صل 
للملك فی�صل  ال�صلطان، مت ترتیب زيارة 

اإىل املغرب ..
للمغرب  م��ب��ت��ه��ج��ا  ف��ی�����ص��ل  امل���ل���ك  ط����ار 
حفاوة  وبعد  واللنب  بالتمر  وا�صتقبلوا 
ال�صتقبال؛ بقي فی�صل ثالث لیايل هناك 
وتعرف علی فتاة اأحالمه الأمرية عائ�صة 
وعرف عنها اإجادتها العزف علی البیانو 
مع  بلقاءاته  فی�صل  امللك  ا�صتمتع  اأي�صا، 
بالدور  فی�صل  امل��ل��ك  واإع��ج��اب  عائ�صة 
ال�صجاع التي تقوم بها عائ�صة من خالل 
توعیة املجتمع الن�صوي مبراك�س .. عاد 
امللك فی�صل لبغداد علی اأمل اأن تتم دعوة 

اأخری للزيارة وطال النتظار ..
اأح��د رد  )ال��ی��وم باچر عكب ب��اچ��ر( وم��ا 
ببغداد  ف��ی�����ص��ل  امل��ل��ك  وب��ق��ي  اجل�����واب 
�صلطان  اخلام�س  حممد  امللك  اإن  ويبدو 
بق�صر  يجري  مبا  تام  علم  علی  مراك�س 
اأمام   الرحاب من ف�صائح ل يحب ذكرها 

�صیوفه ..
بنت  فا�صلة  الأم���رية  اخ��ت��ريت  واأخ���ريا 
اخللیفة  �صاللة  م��ن  علي  حممد  الأم���ري 
فقد  وهكذا  الثاين  املجید  عبد  العثماين 
والتقی  امل��رة،  ه��ذه  ا�صطنبول  اختريت 
منت  علی  فا�صلة  الأم����رية  فی�صل  امل��ل��ك 
املركب عالیة التي جتوب �صواحل تركیا 
اخلالبة،  و�صواطئه  وا�صطنبول  ولبنان 
وقرر امللك فی�صل اأن ي�صافر يوم 8 متوز 
تاأجیل  مت  ولكن  خطیبته  ملالقاة  لرتكیا 
لإمتام   1958 متوز   14 يوم  اإيل  املوعد 
اإن  اإل  فا�صلة،  الأم���رية  م��ن  ق��راآن��ه  عقد 

القدر ذلك الیوم  كان له باملر�صاد ...
تقرتن  ملن  و�صمال  وغربا  �صرقا  بحثوا 
العراقیة  اإن  ون�����ص��وا  ال���ع���راق  مب��ل��ك 
ع�����وادي  ك����ل  ت��ت��ح��م��ل  "املكرودة" 
ن�صیب م���اك���و  )اإي����ب����ني  ول���ك���ن   ال���زم���ن 

 للمكرودة(!!!

اعداد/ محمد الذهبيفاضل شنشل     

متهید 
اجلی�س  يف  الأرك�����ان  م��در���ص��ة  ف��ت��ح  �صبق 
بني  متعددة  ومرا�صالت  مكاتبات  العراقي 
الربيطاين،  واجل��ان��ب  ال��ع��راق��ي  اجل��ان��ب 
كان  �صنوات،  خم�س  علی  تزيد  م��دة  دام��ت 
اجلانب العراقي يری �صرورة وجود كلیة 
اأرك��ان، تن�صئ �صباطا عراقیني ذوي خربة 
الت�صكیالت  لقیادة  توؤهلهم  عالیة،  ع�صكرية 
حتمل  م��ن  ومتكنهم  اجل��ی�����س،  يف  العلیا 
اجلانب  اأن  اإل  احل���رب.  يف  م�����ص��وؤول��ی��ات 
يف  احلركة  مقود  امتلك  ال��ذي  الربيطاين 
مرتاحا  يكن  مل  النا�صئة  العراقیة  ال��دول��ة 
م���ن ت�صريح  ال���رغ���م  ع��ل��ی  امل��ط��ال��ب  ل��ت��ل��ك 
ج��ادون  ب��اأن��ه��م  مباحثاتهم  يف  م�صوؤولیه 
من  العراق وجعله ميتلك جی�صا  تقوية  يف 

اأقوی جیو�س املنطقة كافة. 
 1928 اآب   20 يف  ال��وزراء  رئی�س  واأر�صل 
فیه:  يعر�س  الربيطاين  املعتمد  اإىل  كتابا 
العراقیني يف  ال�صباط  ان �صبب عدم قبول 
وزارة  رف�س  الربيطانیة هو  الأرك��ان  كلیة 
احلرب الربيطانیة قبول ال�صباط الأجانب، 
وم��ن��ه��م ال���ع���راق���ی���ون، وع���ر����س ف��ی��ه: اأن 
احلكومة العراقیة جتد نف�صها م�صطرة اإىل 
اإر�صال �صباطها اإىل مدار�س اأجنبیة اأخری 
الع�صكرية  كفاءتهم  لزيادة  مثال(  )فرن�صیة 
ال���ربي���ط���اين عر�س  امل��ع��ت��م��د  م���ن  ط��ال��ب��ا 

املو�صوع علی احلكومة الربيطانیة. 
حكومته  اأن  ال��ربي��ط��اين:  املعتمد  اأج����اب 
العراقیني  لل�صباط  املهیاأة  املحال  اأن  تری 
)بلغوم(  يف  الأقدمني  ال�صباط  مدر�صة  يف 
ال�صباط  ه��ی��اأه��ا  ال��ت��ي  ال��ت��ع��ل��ی��م  وف��ر���س 
اجلی�س  يف  امل�صتخدمون  ال��ربي��ط��ان��ی��ون 
واجبات  تعلیم  �صمان  و�صعها  يف  العراقي 
ل�صنني  العراقي  تفید اجلی�س  التي  الأركان 

مقبلة. 
ال�صباط  اح�����د  ان���ت���خ���اب  ت���ق���رتح  اإن����ه����ا 
العراقي  اجلی�س  يف  العاملني  الربيطانیني 
الأرك������ان احلربیة  م��در���ص��ة  خ��ري��ج��ي  م��ن 
الأركان. ولهذا  لتعلیم واجبات  الربيطانیة 
ترتئي احلكومة الربيطانیة اأن الحتیاجات 
املعاهد  ال��ت��دري��ب يف  ط��ري��ق��ة  ت��ق��رر  ال��ت��ي 
توؤثر  ل  اأخ���ری،  اأجنبیة  لبالد  التعلیمیة 
وهي  الع�صكرية  امل�صائل  يف  جدا  قلیال  اإل 
ب�صدة  تو�صي  العتبارات  هذه  اىل  بالنظر 
العراقیة  احلكومة  تنفیذ  اإىل  حاجة  ل  بان 
مدار�س  اإىل  �صباطا  باإر�صالها  اقرتاحها 

اأجنبیة اأخری. 
جننیها  التي  العظیمة  للفائدة  تقديرنا  مع 
الأقدمني يف  اإىل دورة  اإر�صال �صباطنا  من 
)بلغوم( و�صكرنا حلكومة �صاحب اجلاللة 
ال�صبیل،  ه��ذا  يف  الثمینة  م�صاعدتها  علی 
�صباطنا  يجنیها  التي  الفائدة  اأي�صا  نقدر 
باإ�صراف  الأرك��ان  وظائف  يف  تثقیفهم  من 

�صابط بريطاين خريج مدر�صة الأركان. 
مع  ال��ف��ائ��دت��ني  ه��ات��ني  اأن  يخفی  ل  ول��ك��ن 
بالفائدة  تقا�س  اأن  اأب��دا  ميكن  ل  عظمهما، 
ال��ت��ي جت��ن��ی��ه��ا م���ن ت��ث��ق��ی��ف ال�����ص��ب��اط يف 
اوربا  يف  احلربیة  الرك��ان  مدار�س  ارق��ی 
الخت�صا�صیني  املعلمني  اق���در  ب��ا���ص��راف 
اي  يف  الرك��ان  �صباط  ان  خربتهم.  لكرثة 
جی�س هم مبثابة الروح من ذلك اجلی�س ول 
كفايته  كانت  مهما  لأي جی�س  يرجی جناح 
يحتاجه  مبا  جمهزا  يكن  مل  اذا  ومعداته، 
ان  املتمدنة  ال��دول��ة  ت��ری  لذلك  منهم.  الیه 
يهتم  ما  الرك��ان يف مقدمة  ال�صباط  جتعل 
اق�صی  وتبذل  جیو�صها،  �صروريات  من  به 
ما يف و�صعها لتجهیز تلك اجلیو�س بالعدد 
من  الآن  جی�صنا  وي�صتفید  منهم.  ال��ك��ايف 
�صباط خريجي مدر�صة الأركان العثمانیة، 
ولكن عدد هوؤلء �صیقل يف حني يكرب جی�صنا 
وتزداد م�صوؤولیاته و�صیحتم علی �صباطنا 

اأعظم  م�صوؤولیات  يتولوا  اأن  امل�صتقبل  يف 
اأن يحذو حذو  وما من �صبیل اىل غري ذلك 

الدول الأخری. 
فتح  حالیا  اخل��زي��ن��ة  م�صلحة  م��ن  ولی�س 
مدر�صة اأركان لأنها حتتاج  عددا من املعلمني 
�صنويا  يكلفنا  الأركان  مدر�صة  من خريجي 
ال�صباط  ع��دد  مع  تتنا�صب  ل  كبرية  مبالغ 
يف  جی�صنا  اإلیهم  يحتاج  اأن  يتوقع  الذين 

ال�صنني القلیلة املقبلة.
اأو  �صابطني  باإر�صال  ذل��ك  �صمان  وميكن   
الأرك����ان  م��دار���س  اإىل  �صنة  ك��ل  يف  ث��الث��ة 

الأوربیة 
ثم ي�صري الكتاب اإىل ت�صريح امل�صرت اميري 
اآذار 1925 وقد  امل�صتعمرات يف 30  وزير 
قرر فیه )اأن حكومته ت�صعی جلعل اجلی�س 
قائال  املنطقة(  يف  جی�س  ان��ظ��م  ال��ع��راق��ي 
من  اجلی�س  حرم  اإذا  النجاح  نتوقع  )كیف 

ال�صباط الأركان الذين يحتاج اإلیهم(. 
وعلی اثر ت�صلم رئی�س الوزراء هذا الكتاب، 
اأر�صل يف 24 ت�صرين الثاين 1928 بكتاب 
اإىل املعتمد الربيطاين يرجو منه الهتمام 
بهذا املو�صوع وعر�س وجهة نظر احلكومة 

العراقیة علی حكومته. 
 1929 اآذار   6 يف  ال��دف��اع  وزارة  ك���ررت 
ال�صباط  من  قلیل  عدد  اإىل  امللحة  حاجتها 
لن  ذل����ك  الأوىل  ال����درج����ة  م���ن  الأرك�������ان 
الربيطانیة  العراقیة  واملعاهدة  التفاقیات 

اإر���ص��ال  دون  ي��ح��ول  ن�����س  اأي  م��ن  تخلو 
اإذا  اأجنبیة  ال�صباط العراقیني اإىل مدار�س 

تعذر قبولهم يف املدار�س الربيطانیة. 
مفت�صا  الوقت  ذلك  يف  الفريق)لوخ(  وكان 
العراقي وكان بطبیعة احلال  عاما للجی�س 
مطلعا علی تلك املكاتبات الدائرة بني وزير 
الدفاع ورئی�س الوزراء من جهة واحلكومة 

الربيطانیة من اجلهة الأخری. 
وبعد اطالعه علی كتاب وزير الدفاع اأجابه 
فیه  يرد  مف�صل  بكتاب   1929 اآذار   11 يف 
علی الوزير طلبه يف �صان اإر�صال �صابطني 
غريها  اأو  الفرن�صیة  الأرك���ان  مدر�صة  اإىل 

قائال: 
احلكومة  راأي  ع��ل��ی  مطلع  معالیكم  )اأن 
اإيجاد  امل��و���ص��وع،وان  ه��ا  يف  الربيطانیة 
)بلغوم(  يف  الأرك����ان  م��در���ص��ة  يف  اأم��اك��ن 
ال�صباط  اإلیها  �صیوفد  التي  )�صرين�س(  و 
العراقیون مع تدري�س واجبات الأركان يف 
مدر�صة الأركان اخلا�صة باجلی�س العراقي 
يف ال���ك���رادة ك��اف��ی��ان لإع�����داد ج��م��اع��ة من 
�صنوات،ف�صال  ب�صع  اإىل  الأرك��ان  ال�صباط 
يفید  الربيطانیة  احلكومة  راأي  ك��ون  ع��ن 
قلما  الأج��ن��ب��ی��ة  امل��ع��اه��د  يف  ال��درا���ص��ة  ان 
يجابهها  التي  الع�صكرية  وامل�صكالت  تتفق 
اقرتاحكم  اأن  اإيل  )يحیل  وق���ال  ال��ع��راق( 

تواجهه اعرتا�صات عديدة اأهمها: 
ال���وح���دات  م���الك���ات  يف  الخ���ت���الف     -1

اجلیو�س  يف  وت��ن��ظ��ی��م��ه��ا  وال���ق���ط���ع���ات 
الأجنبیة. 

2-   �صعوبة اللغة. 
3-   اخ��ت��الف وج��ه��ات ال��ن��ظ��ر و���ص��وؤون 

امل�صتقبل فیما يتعلق بالتقدم املیكانیكي. 
4-   الختالف يف امل�صكالت ال�صوقیة.    

الطالب  �صري  تعرقل  جمیعها  الأم��ور  وهذه 
ع��ل��ی ن��ح��و ك��ب��ري ك��م��ا ان���ه ل��ی�����س م��ن �صاأن 
ال�صعي يف اخ��راج �صباط  الأرك��ان  مدر�صة 
من ذوي الكفاية ال�صحیحة لیوؤدوا مهمات 
عمل ركن من الدرجة الأوىل حال مغادرتهم 
املدر�صة بل ينبغي مترين ال�صباط ال�صبان 
الغري الذين اكت�صبوا قبل ذلك خربة عملیة 
اأدنی  درج��ات  من  وظائف  يف  الأرك���ان  يف 
الكفاية  ذوي  م��ن  ب��ال��ت��دري��ج  لی�صبحوا 

لیحتلوا منا�صب علیا. 
واأخ�����ريا ارغ����ب يف ت��ذك��ري م��ع��ال��ی��ك��م بان 
قد  الربيطانیة  اجل��الل��ة  �صاحب  حكومة 
ترقیة  يف  ممكنة  م�صاعدة  ب��اإب��داء  وع��دت 
جلی�س  بع�صد  وق��ام��ت  ال��ع��راق��ي  اجلی�س 
ع��ل��ی ن��ح��و ك��ب��ري يف ���ص��وؤون ع��دي��دة منها 
اأبدتها  التي  امل�صاعدة  املالیو وغريها، وان 
احلكومة الربيطانیة ل بد اأن تقابل ب�صيء 
بالآراء  الت�صلیم  تتطلب  وهي  التقدير،  من 
املعنی  ولإي�����ص��اح  اأب��دت��ه��ا.  التي  ال�صديدة 
الذي اق�صده اأود اأن اأو�صح ملعالیكم بع�س 
العراقي  اجل��ی�����س  ج��ن��اه��ا  ال��ت��ي  ال��ف��وائ��د 

املا�صي منها : 
1_ امتیاز احل�صول علی املدخرات بثمن 
�صراء  اأو  املدخرات  معجم  اأ�صعار  من   %25
اأو الأبنیة ب�صعر الك�صر  املدخرات الزائدة، 
رمبا  باهظا  مبلغا  متثل  وه��ذه  ال��ه��دم،  اأو 

بلغت العديد من الربیات. 
قوة  تقدمها  التي  العظیمة  امل�صاعدة   _  2
مع  الع�صكرية  احل��رك��ات  خ���الل  ال��ط��ريان 

اإعادة التجهیزات واملواد وغريها. 
3 التعاون اجلوي. 

4 _ التدريب الآيل لدی قوة الطريان . 
5_ البعثة الع�صكرية التي تتكفل احلكومة 
الربيطانیة بكل نفقاتها ، واأرجو من معالیكم 
اأن ترتيثوا قبل الإقدام علی عمل قد يك�صف 
ت��ب��دي��ه احلكومة  ال���ذي  ال��ع��ط��ف احل��ا���ص��ر 

الربيطانیة علی اجلی�س العراقي. 
العتماد  دار  بعثت   1930 اأي��ل��ول   9 ويف   
الوزراء يت�صمن موافقة  اإىل رئی�س  بكتاب 
وزارة الدفاع الربيطانیة علی قبول اقرتاح 
احلكومة العراقیة بقبول �صابطني ملدة �صنة 
واحدة يف الوحدات الربيطانیة وموافقتها 
علی قبول �صابطي ركن عراقیني يف مدر�صة 
وير�صح  �صنة  مل���دة  ال��ربي��ط��ان��ی��ة  الأرك�����ان 
هما  اي�صا  �صابطني  للجی�س  العام  املفت�س 
اأن  علی  الدين حممود  الوادي ونور  �صاكر 

يكونا يف انكلرتا اأوائل ت�صرين الأول. 
الأرك���ان  اإع����داد �صباط  قبل  م��ا ح��دث  ذل��ك 
الأرك���ان  مدر�صة  وف��ت��ح  ال��ع��راق��ي  للجی�س 
النقا�س مابني �صنة 1925  وقد امتدت مدة 

و�صنة 1930 . 
محمد الذهبي لمناسبة تأسيس 
الجيش العراقي 
تاريخ القوات العراقية المسلحة 
الجزء الثاني 

تاريخ مدرسة األركان في الجيش العراقي 

يشير الكتاب إلى تصريح المستر ايمري وزير المستعمرات في 30 آذار 1925 وقد قرر فيه 
)أن حكومته تسعى لجعل الجيش العراقي انظم جيش في المنطقة( قائال )كيف نتوقع النجاح 

إذا حرم الجيش من الضباط األركان الذين يحتاج إليهم(. 
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يف  ال�صرقیة(  بیل)ال�صكرترية  امل�س  تقول 
اإحدی ر�صائلها عام1920اإبان تاأ�صی�س اأجهزة 
اأن  قائلة:))�صرين  النا�صئة  العراقیة  الدولة 
الداخلیة  وزارة  تقدير  مو�صع  نف�صي  اأج��د 
يتعلق  م����ا  يف  الأول  امل����رج����ع  ب��و���ص��ف��ي 
معرفتي  اأن  اإذ  حقًا.  كذلك  اإنني  بالع�صائر. 
بالع�صائر العراقیة ب�صورة عامة تفوق معرفة 
اأي �صخ�س اآخر بها ول غرابة يف ذلك. اإذا ما 
مدی  وعلی  جهد  من  بذلت  ما  مقدار  اأدرك��ن��ا 
اخلا�صة  املعلومات  جمع  جمال  يف  �صنوات 

باملو�صوع وتبويبها(( �س63.
ب�صوؤون  الربيطانیة  الإدارة  اهتمام  جاء  لقد 
اأ�صا�س روؤية حتلیلیة  العراقیة علی  الع�صائر 
اأبناء  كان  الذي  العراقي،  الواقع  اإىل  عمیقة 
ال�صكاين  ال��ق��ط��اع  ف��ی��ه  مي��ث��ل��ون  ال��ع�����ص��ائ��ر 
اثبت  وقد  والتاأثري.  العدد  حیث  من  الأعظم 
تطور الأحداث م�صداقیة تلك الروؤية، �صواء 
الحتالل  جلیو�س  الت�صدي  يف  ذل��ك  اأك���ان 
الربيطاين عام1914، اأو يف ثورة الع�صرين 
العراق.  يف  امل��ل��ك��ي  احل��ك��م  م�����ص��رية  يف  اأو 

�س63.
مبكرة  ب�صورة  الربيطانیة  الإدارة  اأدرك���ت 
ترحابًا  يجد  لن  العراقیة  الع�صائر  اإدم��اج  اأن 
ال�صیا�صیة  الطبقة  ول�صیما  املدن،  اأبناء  لدی 
بني  واجل��ف��وة  النفرة  ب�صبب  وذل��ك  املتنفذة 
ي�صري  ما  وه��و  امل��دن  واب��ن��اء  الع�صائر  ابناء 
ان  لنا  قائاَل:))لبد  ال��وردي  علي  الدكتور  له 
ن���درك ان اب��ن��اء امل���دن ب��وج��ه ع��ام واملالكني 
الع�صائر،  رجال  يكرهون  خا�س،  بوجه  فیها 
ويخ�صون باأ�صهم ولذلك فاأنهم غري مبالني اإىل 
�صیا�صیة(( مبنزلة  الع�صائر  اأبناء  يحظی  اأن 

�س64.
كانت �صیا�صة النكلیز تتجه اإىل متلیك روؤ�صاء 
يدها  يف  �صاغطة  ورق���ة  وجعلهم  الع�صائر 

ولهذا قطع لهم م�صاحات كبرية من الأرا�صي 
قانونًا  اخل�صو�س  بهذا  وا���ص��در  الزراعیة 
�صمي ب�)قانون اللزمة(عام 1932. يف الوقت 
يف  الطاهر  اجللیل  عبد  الدكتور  كتب  ال��ذي 
مقدمة كتابة املو�صوم ب�)الع�صائر وال�صیا�صة( 
وا�صفًا بان الع�صائر والإقطاعیني يف جنوب 
الحتالل  �صنیعة  ك��ان��وا  ال���ع���راق  وو���ص��ط 
ال��ربي��ط��اين. وح�����ص��ب ق���ول ال��دك��ت��ور علي 
ال��ع��راق حديثو  الإق��ط��اع يف  ))اإن  ال���وردي: 
العثماين  العهد  يف  يكونوا  مل  فهم  الن�صاأة. 
حكم  )ف��رتة  الیوم  ن�صهده  التي  احل��ال  علی 
النكلیز للعراق( وال�صر يف ذلك هو ما قامت 
الأرا�صي  م�صح  من  احلا�صرة  احلكومات  به 
ك����ان �صیخ  ف���ی���ه���ا...  وت�����ص��ج��ی��ل احل���ق���وق 
زعیمًا  العثمانیة  ال��دول��ة  زم��ن  يف  الع�صرية 
�صوؤونهم  ويرعی  احلرب  يف  يقودهم  لقومه 
طاعة  من  م�صتمدة  وم�صیخته  ال�صلم...  يف 
قومه  ف��اإذا ظلم  اإي��اه.  له واحرتمها  الع�صرية 
اأو ا�صتغلهم يف م�صلحته اخلا�صة)وهذا نادر 
من  مناف�صیه  اأح��د  واتبعوا  منه  نفروا  ج��دًا( 

اإخوته اأو اأبناء عمه.(()50(.
اأما يف فرتة حكم النكلیزي للعراق وبعد اأن 
و�صجلت  ال�صیوخ  علی  الأرا���ص��ي  توزيع  مت 
كبريًا.  ت��ب��دًل  احل��ال  تبدل  ))ف��ق��د  باأ�صمائهم 

اأ�صبحت  الأر�����س  ب���اأن  ي�صعر  ال�صیخ  اأخ���ذ 
ا�صتغاللها  علی  ق��ادر  وه��و  ل��ه،  خا�صًا  ملكًا 
را�صیة  دامت احلكومة  ما  بثمراتها  والتمتع 
اأر�صه بید وكالئه  عنه. ومن هنا �صار يرتك 
ويتزلف  فیها  ي�صكن  العا�صمة  اإىل  يذهب  ثم 
بعبارة  ���ص��ار  ال�صیخ  اإن   ... حكامها  اإىل 
عن  الغائب  الإقطاعي  ال�صید  مبثابة  اأخ��ری 
اأتباعه.  وب��ني  بینه  ال�صقة  وب��ع��دت  اأر���ص��ه، 
يف  القدمية  الجتماعیة  وظیفته  اأهمل  فلقد 
لأنف�صهم  ال�صیوخ  بع�س  واتخذ  القبیلة... 
منهم  رعاياهم ويجیبون  ي�صو�صون  جالوزة 
العراقي  الريف  يعهده  مل  �صكل  علی  املغارم 
الع�صائريون  اجل����الوزة  وه����وؤلء  ق��ب��ل  م��ن 
يعرفون باأ�صماء خمتلفة ح�صب املناطق التي 
يعی�صون فیها. ففي منطقة العمارة مثال يطلق 
الأو�صط  الفرات  ا�صم)احلو�صیة( ويف  علیهم 
املنتفق  ويف  ب��ا���ص��م)ال�����ص��ب��ی��ان(  ي��ع��رف��ون 
يعاين  الفالح  واأم�صی  ب�)الغلمان(  ي�صمون 
احلكومة  ج��الوزة  من  يعاين  مما  اأ�صد  منهم 
احلديثة  الدرا�صات  ولكن  وجباتها(()51(. 
يف  احلیاة  ب�))بث  قاموا  النكلیز  باأن  توؤكد 
نظام  ت�صريع  خالل  من  الع�صائرية  املوؤ�ص�صة 
اأفراد  ح�صم املنازعات املدنیة واجلزائیة بني 
الع�صائرية  والتقالید  العادات  وفق  الع�صائر 

الذي طبقه ال�صري هرني دوب�س عام1918((. 
حاولت  ال��ع��راق  اح��ت��الل  عهد  �����س73.ويف 
الع�صائر  �صیوخ  ك�صب  الربيطانیة  ال��ق��وات 
وبع�س الوجهاء اإىل جانبها يف اطر �صیا�صیة 
وعن طريق توزيع الرا�صي الزراعیة علیهم 
كبار  مالكني  الع�صائر  �صیوخ  بع�س  وا�صبح 
وبهذه الطريقة ا�صبح �صیخ الع�صائر ي�صیطر 
علی الريف والفالحني)52(. ثم ازداد اعتماد 
الدارة الربيطانیة علی كبار روؤ�صاء الع�صائر 
لكبح اأي انحراف حمتمل للملك فی�صل الول 
ع��ن اخل���ط ال���ذي رك����زوا ف��ی��ه ارادت���ه���م، كما 
وعلی  بطاطو  حنا  الباحث  ذل��ك  اإىل  ي�صري 
الول  فی�صل  امللك  اخ��ذ  املثال،عندما  �صبیل 
ال��ع��ام1922ان يعمل من اجل  علی نف�صه يف 
علی  ال��ربي��ط��اين  الن��ت��داب  م�صروع  ه��زمي��ة 
البو  من  اجلريان  عداي  ال�صیخ  قام  العراق. 
منطقة  �صیخًا من  ع�صر  �صلطان ومعه خم�صة 
برقیة  يف  وب�����ص��ّدة  بالحتجاج  احل��ل��ة  �صط 
الدعم  تعلن  ال�صامي  امل��ن��دوب  اإىل  ار�صلت 
مل�صروعه املفید الذي من دونه ل ميكن للعراق 
واأبنائه اأن يحققوا التقدم ومن ناحیتهم اأعلن 
با�صمئزاز  ينظرون  اأنهم  ربیعة  بني  م�صايخ 
الربيطاين،  الإ���ص��راف  �صحب  احتمال  اإىل 
واأكرث من ذلك فان ال�صیخ علي �صلیمان ومعه 

اأربعون رئی�س ع�صرية واآخرون ذكروا امللك 
علی  اق�صموا  معه))بانهم  لقاء  يف   � فی�صل 
الولء له �صرط ان يقبل بالتوجه الربيطاين((

�س67.
العشائر والتجنيد اإلجباري:ـ

اجل��ن��دي��ة ال��ت��ي ف��ر���ص��ت ع��ل��ی ال�����ص��ك��ان عام 
غري  م��ن  امل��و���ص��ل  يف  ط��ب��ق  ح��ی��ث  1835م 
للف�صاد الإداري واخذ  اآخر  رحمة فتحت بابًا 
علی  ي�صغطون  الأتراك  واملوظفون  ال�صباط 
الأه��ايل..وي��اأخ��ذون منهم ر���ص��اوی.. بحجة 
بالع�صكرية  واللتحاق  اجلندية  من  اإعفائهم 
يف  الدخول  يرغب  ل  ملن  البدل..  دفع  مقابل 
اإىل  اإ�صافة  جدًا  مرتفع  البدل  وكان  اجلندية 
الر�صاوی التي كانت تدفع لل�صابط واملوظف 
بالقرويني  ي��دف��ع  ك���ان  مم��ا  وه���ذا  املخت�س 
والأبقار  املا�صیة  من  لديهم  ما  بیع  الفقراء 
ومتاع البیت لكي ينقذوا اأنف�صهم اأو الزواج 
اأعراب  لبنه.))فان  معیل  ي�صبح  لكي  املبكر 
بالد ما بني النهرين يتزوجون ب�صورة عامة 
يدعون  الذين  جمیع  وان  جدًا  مبكر  �صن  يف 
اأ�صبحوا  قد  يكونون  الع�صكرية  اخلدمة  اإىل 

اأرباب عوائل(()53).
اإن مهنة الع�صكرية العثمانیة مل تكن مرغوبة 
وان  ومتعبة،  �صاقة  مهنة  لأنها  الأه��ايل  لدی 
الذي يلتحق باجلندية من املحتمل اأن ير�صل 
العثمانیة  الدولة  حدود  علی  بعید  مكان  اإىل 
اأهله  اإىل  ال��رج��وع  ي�صتطیع  ول  الوا�صعة 
الآتي  امل�صهد  يف  كما  مروعة  م�صاهد  وهناك 
املو�صل  الفرن�صي يف  القن�صل  لنا  نقله  الذي 
عام1880قائاًل:))لقد  �صیويف(  )م�صیو   54
اخلدمة  مدة  اأنهی  قد  كان  �صابط  نائب  اأراد 
اإىل  يعود  اأن  تقريبًا  �صهرين  منذ  الع�صكرية 
يكن  مل  ولكن  بیته،  وحیطان  اأهله  اأح�صان 

لديه املال الالزم لإنفاقه علی رحلته اإىل م�صقط 
له  مدينة  اخلزينة  كانت  فقد  ذلك  ومع  راأ�صه. 
مل  التي  الأ�صهر  وه��ي  �صهرًا  اأرب��ع��ني  ب��رات��ب 
ي�صتطع احل�صول علی مبالغها. ومل يفلح يف 
حمل ال�صلطة علی دفع مرتب �صهر واحد فقط 
الهیاج  به  فا�صتبد  كثرية  تو�صالت  بعد  اإل  له 
ومتلكه الیاأ�س وحتطم قلبه وم�صی يف طريقه 
املوؤملة  الأحا�صی�س  ا�صرته مثقاًل بكل هذه  اإىل 
وال�صقاء  بالتعا�صة  م�صحونة  �صفره  وكانت 
نظرًا ل�صاآلة موارد ال�صفر.. وبینما كان يعاين 
الأي���ام بان  . علم يف اح��د  م��ا يعاين اوج��اع��ا 
ع�صابة من ال�صقاة قد خیمت يف تلك الأطراف. 
الع�صابة  احتلتها  ال��ت��ي  اجل��ه��ة  اإىل  فتوجه 
علیه  ع��ار���ص��ًا  ال�صقاة  رئی�س  ���ص��وب  وب���ادر 
احلكومة  فیها  و�صعته  التي  امل��زري��ة  احلالة 
املحلیة التي نه�س باأعباء خدمتها فرتة طويلة 
ل��ه..(( ب��اأن ميد يد املعونة  الزمن ورج��اه  من 
)55(.وان الیهود والن�صاری قد متل�صوا من 
واجبة  وه��ي  الإج��ب��اري��ة  الع�صكرية  اخل��دم��ة 
علیهم باعتدادها من واجبات املواطنة الرتكیة 
واأبناوؤهما يدفعون البدل الواقي، لكن يزيدية 
يف �صنجار علی الرغم من متّول كل فرد منها 
فت�صبب  دوم���ا،  دف��ع)ال��ب��دل(  ترف�س  وت��اأث��ل��ه، 
راأي  ويف  كبريًا  عنتًا  العايل(  ل�)الباب  بذلك 
�صنجار  يزيدية  ان  ب��دج  ولی�س  �صر  الرحالة 
التي  اللغة  ك��ردي وان  اأ���ص��ل  م��ن  م��ن��ح��درون 
النخراط يف  فعلیهم  كردية  لغة  بها  يتكلمون 
ذلك  يفعلوا  مل  فان  جنودًا  لی�صبحوا  اجلی�س 

فال عتب علی من ي�صلیهم نارًا)56(.
اخلدمة  قانون  يف  الع�صائرية  املوؤ�ص�صة  راأت 
ال��ع�����ص��ك��ري��ة الإج���ب���اري���ة ت���ه���دي���دًا ل���ه���ا،ويف 

اجتاهني:

وذلك  لن�صیجها  الدولة  اخ��رتاق  يف  يتمثل   �1
ما  ال��دول��ة.وه��و  اإىل  اأبنائها  ولء  بتحويل 

�صی�صعف نفوذها علیهم.
2� ان اجلی�س �صیوجه �صدها بالدرجة الأوىل، 

ولی�س ملواجهة العدو اخلارجي.
الهواج�س.  تلك  �صحة  الأح���داث  اأثبتت  وق��د 
وك��ان��ت ه��ذه امل��خ��اوف م��وج��ودة ل��دی جمیع 
كما  وك����رده  ب��ع��رب��ه  ال��ع��راق��ي  ال�صعب  ف��ئ��ات 
اكرب ع�صرية  رئی�س  روان��دزي  اإ�صماعیل  ن�صر 
كردية يف منطقة روان��دوز بیانًا حول موقف 
الع�صائر الكردية من قانون اخلدمة الع�صكرية 
ع�صائر  خم��اوف  اإىل  يتطرق  وهو  الإجبارية 
فیه:  ج��اء  ال��ع��راق  جنوب  يف  وع�صائر  الكرد 
للتجنید  املخالفني  اأن  النا�س  بع�س  ))ي��ظ��ن 
وانا  ف��ق��ط،  ال�صیعة  اإخ��وت��ن��ا  ه��م  الإج���ب���اري 
راهنة  حقیقة  ع��ن  البع�س  ه��ذا  لغفلة  اآ���ص��ف 
ال��ك��رد متفقون  ب��اأن��ن��ا ن��ح��ن  مل ي�����ص��ع��روا ب��ه��ا 
علی  الت��ف��اق  اإخ��وان��ن��ا اجلعفريني مت��ام  م��ع 
مع  يتفق  ل  الإج���ب���اري  التجنید  ق��ان��ون  اأن 
العلمیة  و�صويتنا  الراهن،  ال�صیا�صي  و�صعنا 
راأي  هو  اإمنا  خا�صًا،  لی�س  هذا  اأن  احلا�صرة 

الكرد باأ�صرهم(()57(.
العبا�س  عبد  ال�صیخ  اعلن   1928 ع��ام  ويف 
خالل  ربیعة  بني  روؤ�صاء  احد  وهو  الفرهود 
قائاًل:))اإن  امل�صايخ  النواب  ح�صره  اجتماع 
رجاله يعّدون ثالثة اآلف وانه يف�صل الذهاب 
اإىل ابن �صعود علی اإر�صالهم للتجنید((. وقال 
ال�صيء  �صیفعل  احلبیب:))انه  من�صد  ال�صیخ 

نف�صه((.�س68.
عن مركز علي الوردي للدراسات 
التاريخية

التجنيد في زمن االحتالل البريطاني للعراق

�صركة ماركوين التي تتوىل الأ�صراف علی اأذاعة القاهرة 
احلرب  قیام  بعد  "اجلندول"  اغنیة  اذاع���ة  منعت  ق��د 
ايطالیة  ملدينة  طیبة  دعاية  انها  بحجة  الثانیة  العاملیة 
هي " البندقیة" والأغاين لها تاأثري فعال علی امل�صتمعني 
تزيد  الأذاع��ة  مناهج  م��واد  بني  عالیة  ن�صبة  ُتكون  فهي 
علی الن�صف ح�صبما تدل علیه الأح�صاءات الأذاعیة بني 
الأغاين عناية خا�صة  الأذاعات كافة  امل�صتمعني وتويل 
وتختار نوعیتها والأوقات املنا�صبة لأذاعتها فما ي�صلح 
والعك�س  ال�صهرة  او  امل�صاء  يف  قبوله  لميكن  �صباحًا 
�صحیح والأذاعات اأمنا تفعل ذلك لأنها تريد ا�صتقطاب 
علی  للح�صول  فت�صارع  لها  امل�صتمعني  م��ن  ع��دد  اأك��رب 

اجلديد من الأغاين لأذاعته علی امل�صتمعني .
اذاعة الأغاين  اذاعة بغداد نويل توقیت  - وقد كنا يف 
اهمیة خا�صة وقد اأعددنا قوائم متفرقة تت�صمن الأوقات 
تكرار  عدم  الأعتبار  بنظر  الأخ��ذ  مع  لأذاعتها  املنا�صبة 
يف  ولرمبا  الأ�صبوع  يف  م��رة  من  اك��رث  الأغنیة  اذاع��ة 
منا  تتطلب  ه��ام��ة  منا�صبة  ه��ن��اك  وك��ان��ت  الأ���ص��ب��وع��ني 
ومات�صمه  الأغ���اين  نوعیة  يف  والتمحی�س  التدقیق 
تاألیفها  ال��وزارة او يوم  ، مثاًل يف يوم �صقوط  كلماتها 
يف ايام زمان فكنت والزمیل الأ�صتاذ حممود املعروف 
لالأذاعة  منا�صبة  جندها  التي  الأغ��اين  لتحديد  جنتمع 
بالفرح  ل�صامعها  توحي  التي  الأغ���اين  ن�صتبعد  ،فكنا 
والب�صری وال�صرور يوم �صقوط الوزارة فال نذيع مثاًل 
اغنیة " افرح ياقلبي" لأم كلثوم اأو " الیوم الدنیا زهت" 
" حل�صريي ابو  "اأ�صرب كا�صك واتهنا  اأو  ل�صلیمة مراد 
تنتهي  حتی  احلالة  هذه  علی  ونظل  ذلك  غري  او  عزيز 
م�صكلة  تربز  وعندها  اجلديدة  ال��وزارة  تاألیف  م�صكلة 
اخری هي انتقاء الأغاين املنا�صبة لأذاعتها يوم تاألیف 

الوزارة.!
هاتني  يف  ه��ام��ا  دورًا  تلعب  الأغ���اين  ان  اخلال�صة   -
الأغاين  بع�س  اذاع��ة  البع�س  ي�صتغل  وقد  املنا�صبتني 
اذاعة  ان  للم�صوؤولني  فینقل  ال�صهو  بطريق  تذاع  التي 
واحلالة  ،فالبد  ومق�صودة  متعمدة  الأغ��اين  ه��ذه  مثل 

هذه معاقبة امل�صوؤولني يف الأذاعة.
علی  وتاأثريها  الأغاين  عن  احلديث  مبنا�صبة  • واأذكر 
املفاو�س  العراقي  الوفد  �صفر  يوم  يف  انه  امل�صتمعني 
العراقیة  املعاهدة  لتعديل  مفاو�صات  لأج��راء  لندن  اىل 
الربيطانیة وكان ذلك م�صاء يوم 5 كانون الثاين 1948 
خرب  م�صاء  الثامنة  ال�صاعة  اخبار  ن�صرة  يف  اذعنا  ،ان 
ن�صرة  تلي  ال��ت��ي  امل���ادة  وك��ان��ت  ال��ع��راق��ي  ال��وف��د  �صفر 
للمطربة  العراقیة  الأغاين  من  جمموعة   ، هذه  الأخبار 
زكیة جورج وقد �صاألني ماأمور مكتبة الأ�صطوانات عن 
الأغاين التي �صتذاع فاأخربته اأح�صر اىل غرفة الرقابة 
"واغنیة ثانیة وما بداأنا نذيع  " وين رايح وين  اأغنیة 
الأغنیة حتی قامت القیامة علینا وبداأت الأتهامات تنهال 
علی راأ�س مدير الأذاعة ، ماهذا الأ�صتهزاء!! واآخر يقول 
يف  وزي���رًا  ان  !حتی  الوفد  �صفر  من  ت�صخرون  كاأنكم 
الوزارة طلب معاقبة املوظف الذي تعمد اذاعة الأغنیة 
ب�صورة  مت  الأغنیة  اأذاع��ة  ان  املدير  تاأكید  من  بالرغم 

بريئة مل يكن وراءها اأي دافع !!
هذا ماكتبه الراحل الأذاعي حممد علي كرمي اآنذاك يف 
جريدة الأحتاد الأ�صبوعیة يف 7اآب 1989 ،واىل حكاية 

فنیة اأخری من الرتاث العراقي القدمي ،حتیاتي .
16كانون  ي��وم  املفاو�س  الوفد  ع��ودة  بعد  اأن��ه  ويذكر 
ال���وزراء  رئی�س  ج��رب  �صالح  برئا�صة   1948 ال��ث��اين 
الأتفاقیة  بنود  لتوقیع  واجلماهري  الأح��زاب  ،وتنديد 
، اندلعت يوم 18 كانون الثاين ،ماعرف بوثبة كانون 
ال��ث��اين ،و���ص��ق��ط ف��ی��ه ع���دد م��ن ال�����ص��ه��داء واجل��رح��ی ، 

والتفا�صل معروفة.
جريدة االتحاد نيسان 1986

كتب اإلذاعي الراحل محمد علي كريم
عندما قدمنا اغنية: ) وين رايح وين (!!

عشية سفر الوفد العراقي الى لندن!

ال�شيخ �شعالن ابو اجلون

ذكريات إذاعية قديمة

حسب قول الدكتور علي الوردي: ))إن اإلقطاع في العراق حديثو النشأة. فهم لم يكونوا في 
العهد العثماني على الحال التي نشهده اليوم )فترة حكم االنكليز للعراق( والسر في ذلك هو 

ما قامت به الحكومات الحاضرة من مسح األراضي وتسجيل الحقوق فيها... 
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�صكانها وعظمت اأهمیة الكوت و�صار لها ذكر 
يف التجارة. 

الكوت  ا�صم  �صاع  لقد  مثنی  ال�صید  وي�صیف 
العاملیة  الأن���ب���اء  وك�����الت  وت���داول���ه  وذاع 
العامل  اأن��ح��اء  الأب�����ص��ار يف جمیع  واجت��ه��ت 
نحوها تبحث عنها علی اخلريطة ول عجب 
يف ذل���ك ف��ق��د ح��و���ص��رت يف ال���ك���وت ق���وات 
املحاولت  ك��ل  وع��ج��زت  العظمی  بريطانیا 
وقواته  طاونزند  اجل��رنال  عن  احل�صار  لفك 
يدر�س  هذا  يومنا  وحتی  الكوت  واأ�صبحت 
الع�صكرية  الأكادميیات  جمیع  يف  ح�صارها 
يف ال���ع���امل لأن����ه اأط�����ول ح�����ص��ار ح����دث يف 
القوات  �صلمت  حیث  الأوىل  العاملیة  احلرب 
الرتكیة  القوات  اإىل  املحا�صرة  الربيطانیة 

دون قید اأو �صرط. 
وقعت  فاجعة  اأك��رب  ال��ك��وت  ح�صار  ويعترب 
لهذا  وكتب  بريطانیة  ع�صكرية  حملة  لأي��ة 
احل�صار اأن يبقی ب�صفته اأكرب هزمية �صهدتها 
يومًا   )147( دام  عقیم  ح�صار  بعد  بريطانیا 
بريطاين  ع�صكري  األ���ف   )13( فیها  ا�صطر 
ومل  العثمانیة  للقوات  ال�صت�صالم  وهندي 
يقف الأمر عند هذا احلد فمن بني )13( األف 
اأ�صري حرب الذين ا�صت�صلموا يف الكوت لقي 
الأ�صر  اأ�صري منهم حتفه يف طريق  اآلف   )7(
اإىل ا�صطنبول فیما قتل )23( األف اآخرون يف 
حماولت فا�صلة كان الهدف منها فك احل�صار 

عن القوات الربيطانیة يف الكوت. 
وصول القوات البريطانية إلى الكوت: 
عندما و�صلت القوات الربيطانیة اإىل الكوت 
وترا�صق  ا�صتباك  حدث  الب�صرة  من  زاحفة 
وال��ق��وات  العثمانیة  ال���ق���وات  ب��ني  م��دف��ع��ي 
الدين  نور  العثماين  القائد  فقرر  الربيطانیة 
املدينة  واإخ���الء  ب��اك  �صلمان  من  الن�صحاب 
حیث تركت القوات العثمانیة املدينة يوم 29/
الربيطانیة  القوات  فدخلتها  اأي��ل��ول/1915 
طاونزند  ق��وات  فاندفعت  نف�صه،  ال��ی��وم  يف 
باك  �صلمان  نحو  العثمانیة  ال��ق��وات  تطارد 
وهناك حدثت اأعظم معارك احلرب من حیث 
اأهمیة نتائجها حیث كان القتال مذبحة رهیبة 
حتی  بید  ي��دًا  الفريقني  جنود  فیها  ا�صتبك 
الربيطانیة  ال��ق��وات  �صرعت  عندها  النهاية 
ظالم  من  م�صتفیدة  الكوت  نحو  بالن�صحاب 
الربيطانیون  يطاردون  والعثمانیون  اللیل 
 /5 ويف  املدينة  الربيطانیة  القوات  و�صلت 
كانون الأول/1915 قامت القوات العثمانیة 
بتحقیق التما�س مع قوات طاونزند واأ�صبحت 

قوات نور الدين تطوق املدينة. 
نور  كتب  املدينة  علی  املدفعي  الق�صف  قبل 
ر�صالة  ط��اون��زن��د  اإىل  ال��رتك��ي  القائد  ال��دي��ن 
نور  طاونزند  ف�صكر  لال�صت�صالم  فیها  يدعوه 
�صيء.  كل  وانتهی  ودعوته  لطفه  علی  الدين 
بداأت كل املدافع ت�صب نريانها علی منطقة ل 

تتجاوز اأربع اأمیال مربعة اإنها الكوت. 
لفتح  البیوت  بع�س  بهدم  طاونزند  اأمر  وقد 
النقل ومت  عربات  لعبور  تكفي  وا�صعة  طرق 
ال�صتیالء علی �صوق البلدة وقاموا بتحويله 
املر�صی  م��ئ��ات  اإل��ی��ه  ون��ق��ل  م�صت�صفی  اإىل 
واجلرحی وقد عا�س اأهل الكوت م�صقة كربی 
الأتراك  قنا�صة  لأن  امل��اء  علی  احل�صول  يف 
النهر  من  يقرتب  من  كل  علی  النار  يطلقون 
القوات  ح��ال  هو  كما  الكوت  اأه��ل  عانی  كما 
اأ�صعب  وك��ان  الوقود  �صحة  من  الربيطانیة 
اإع����داد اخل��ب��ز وطبخ  الأه����ايل  الأم����ور علی 
الذي  املدفعي  الق�صف  نتیجة  وك��ان  الطعام 
قطعت  اأن  زاوي��ة  كل  من  املدينة  علی  انهال 
روؤو�س الأ�صجار والنخیل حیث كانت املدفعیة 
الرتكیة تق�صف املدينة مبعدل يزيد عن الألف 
اإ�صافة لق�صف الطائرات فكانت  قذيفة يومیًا 

توؤدي اإىل ن�صف البیوت وقتل املواطنني. 
حامیة  لتخلی�س  �صارية  معارك  جرت  ولقد 
قائدًا  اآيلمر  الفريق  وكان  املحا�صرة  الكوت 
طاونزند  ق��وة  ب��اإن��ق��اذه  املكلف  دجلة  لفیلق 
املحا�صرة يف الكوت وح�صد اآيلمر قواته يف 
علي الغربي فقرر العمید نور الدين العثماين 
الت�صدي للقوات التي حتاول فك احل�صار عن 

الكوت وجرت عدة معارك �صارية وهي :- 
1. معركة �صیخ �صعد. 
2. معركة وادي كالل. 

3. معركة اأم احلنة. 
4. معركة الفالحیة الثالثة. 

5. معركة بیت عی�صی وال�صناعیات. 
6. معركة �صاب�س. 

قائد  رف��ع  �صاب�س  معركة  املعركة  ه��ذه  ويف 
الفیلق الرتكي العمید علي اإح�صان �صعار )من 
يحب الله فلیذهب اإىل �صاب�س( كانت خ�صائر 
قتیل  ب��ني   )21000( ال��ربي��ط��ان��ی��ة  ال��ق��وات 
عن  احل�صار  فك  القوة  ت�صتطع  ومل  وجريح 

قوات طاونزند. 
محاوالت إغاثة القوة المحاصرة : 

القوة الربيطانیة  اآخر املحاولت لإغاثة  كان 
املواد  ترمي  ط��ائ��رة  اإر���ص��ال  ه��ي  املحا�صرة 
احلي  �صط  يف  منها  ق�صم  ف�صقط  الغذائیة 

)الغراف( والق�صم الآخر يف نهر دجلة. 
الربيطانیة  للقوات  احل�صار  مراحل  تق�صم 

اإىل ثالث مراحل :- 
من  الأول  ال��ی��وم  م��ن  ت��ب��داأ  ال��ت��ي   -: الأوىل 
كانت  حیث  ت1915/1   /7 وه��و  احل�صار 
الأرزاق فیها تعطی للجنود كاملة وا�صتمرت 
هذه املرحلة )50( يومًا انتهت يف 30/ ك2/ 

 .1916
وا�صتمرت  �صباط  اأول  من  ب��داأت   -: الثانیة 
حتی 9/اآذار/1916 فقد اأنق�صت الأرزاق اإىل 

الن�صف. 
الثالثة :- كانت الأرزاق فیها تكاد ل تكفي اإل 
 )50( املرحلة  ا�صتمرت هذه  الرمق وقد  ل�صد 
يومًا و�صرع اجلنود ياأكلون الكالب والقطط 
القائد  كلب  اإل  ينج  ومل  مت��ام��ًا  ن��ف��دت  حتی 

طاونزند وكلب اجلرنال ملی�س. 
امل��الب�����س رثة  اأ���ص��ب��ح��ت  ال���ف���رتة  يف ه����ذه 
واأ�صبح  و�صفه  ميكن  ل  ب�صكل  ومت�صخة 
النعا�س النا�صئ عن اجلوع احلاد من الأمور 
الوا�صحة فكان كل واحد من احلر�س ي�صقط 
وتبلدت  ق��اع��دًا  اأو  واق��ف��ًا  ك��ان  ���ص��واء  نائمًا 
ج��دًا  نحیفة  الأف���خ���اذ  وغ����دت  الأح��ا���ص��ی�����س 
وبدت  العظام  ب���ارزة  الأ���ص��اب��ع  واأ�صبحت 
الأ�صنان كبرية و�صارت العیون غائرة ، وقد 
يبق  مل  حیث  ممنوعة  اخلا�صة  النار  كانت 
وقودًا  وا�صتعملت  كلها  قلعت  لقد  واحد  وتد 
القب�س  علیه  يلق  )من  التايل  القرار  و�صدر 
فیه  ينفذ  �صوف  وتد  �صرقة  بجرمية  متلب�صًا 
حكم الإعدام( وحني بداأت اللیايل تربد اأكرث 
املقربة  من  ت�صرق  اخل�صبیة  ال�صلبان  راحت 
ل�صتعمالها كحطب ، مطاعم ال�صباط نفذ منها 
ال�صكر وامللح وظل حلم اخلیل يقدم خال من 
امللح فیرتك مذاقه يف الفم وكاأنه مادة معدنیة 
احل�صائ�س  ع��ن  ي��ب��ح��ث��ون  اجل��م��ی��ع  ���ص��ار   ،
بال�صبانخ  ظاهري  �صبه  طعامًا  منه  لیطبخوا 
فیتحول اإىل مادة خ�صراء اللون �صوداء وقد 
حتتوي  الأحیان  بع�س  يف  احل�صائ�س  كانت 
علی اأنواع �صامة ف�صدر الأمر التايل للحامیة 
الرجال  راح  احل�صی�س(  اأك��ل  ع��ن  )ال��ت��وق��ف 
علی  يتحرك  �صيء  كل  ومي�صكون  يتعقبون 
 ، املحركات  قلیه بزيت  بعد  فیاأكلونه  الأر�س 
ح�صن  من  ولكن  قلق  م�صدر  ال�صجائر  كانت 
وهكذا  دخانًا  يعطي  يحرق  ما  كل  اإن  احلظ 
ال�صاي وجذور  اأوراق  راح اجلنود يدخنون 
كانوا  التي  اللیمون  �صجر  واأوراق  احلطب 
معمل  ف��ري��ج��ی��ن��ی��ا  ���ص��خ��ري��ة  يف  ي�����ص��م��ون��ه��ا 

الطابوق. 
آخر المحاوالت الباخرة جلنار : 

مبئات  حمملة  �صفینة  اإر�صال  الإنكلیز  حاول 
لكن  الكوت  اإىل  الإعا�صة  م��واد  من  الأط��ن��ان 
الأتراك  اإىل  و�صل  قد  ال�صفینة  اإر�صال  خرب 
من خالل عیونهم وجوا�صی�صهم فلما و�صلت 
واأطلقوا  ال�صاطئ  حرا�س  بها  �صعر  الكوت 
النار بكثافة و�صقطت باأيدي اجلنود الأتراك 
بقیادة  الربيطانیة  القوات  ا�صت�صلمت  عندها 
 /26 يف  ال��رتك��ی��ة  ال���ق���وات  اإىل  ط��اون��زن��د 

نی�صان/1916 دون قید اأو �صرط. 

مفارقات وغرائب وعجائب من الحصار المقيت للمدينة 

من  دان��اه  وم��ا  العراق  اأ�صفل  لغة  يف  الكوت 
بالد العرب والعجم هو ما يبنی جلماعة من 
الفالحني لیكون ماأوی لهم وم�صكنًا وقد يبنی 
الأكواخ  من  جمموعة  حوله  يبنی  اأو  وحده 
ال�صم  ه��ذا  يطلق  ول  الق�صب  اأو  الطني  من 
)الكوت( اإل اإذا كان البناء علی حافة نهر كبري 
اأو علی �صاحل بحر واأقرب ما يكون لتعريفه 

،، املیناء اأو خمزن الذخرية التجارية ،،. 
مركز حمافظة  الآن هي  نتحدث  التي  الكوت 
تقع  العراق  جنوب  حمافظات  اإحدی  وا�صط 
 ) ك��م   180( بنحو  ب��غ��داد  العا�صمة  ج��ن��وب 
اأكتاف  علی  تغفو  التي  الكوت  املدينة  .ه��ذه 
نهر دجلة كانت قد عا�صت حمنة حقیقیة اإبان 
احلرب العاملیة الأوىل بعد اأن دخلتها القوات 
بغداد  اإىل  الب�صرة  م��ن  زاح��ف��ة  الربيطانیة 
فاحتلت املدينة يف 29/اأي��ل��ول/1915 حیث 

لتحدث  ب��غ��داد  اإىل  ط��اون��زن��د  ق��وات  تقدمت 
القائد  فیها  خ�صر  التي  ب��اك  �صلمان  معركة 
متقهقرة  لتعود  قواته  من   %33 الربيطاين 
من  ال��ك��وت  مدينة  يف  لتحا�صر  اخللف  اإىل 
ح�صار  عملیة  يف  العثمانیة  ال��ق��وات  ق��ب��ل 
حدث  ح�صار  اأط��ول  عنه  عرف  وغريب  مثري 
ح�صارا  ف��ك��ان  الأوىل.  العاملیة  احل���رب  يف 
الأكادميیات  لكوت ومازال يدر�س يف جمیع 

الع�صكرية يف العامل .
اأخری  واأ�صیاء  وتفا�صیله  احل�صار  هذا  عن 
ح�صن  مثنی  ال�صید  ال��ب��اح��ث  حدثنا  ك��ث��رية 
تاريخها  وم��وؤرخ  املحافظة  اأبناء  اأحد  مهدي 

القدمي واحلديث بقوله. 
اجلنوبي  الق�صم  يف  منت�صرة  ال��ك��وت  كلمة 
واإم���ارات اخللیج  ب�صتان  ال��ع��راق وع��رب  من 
با�صم  موا�صع  ع��دة  البالد  ه��ذه  يف  وعرفت 

الكوت مثل كوت الزين وكوت خلیفة وكوت 
جار الله وكوت الع�صیمي وكوت املعمر وقد 
منها  قدمية  كتب  ع��دة  يف  ال��ك��وت  ا�صم  ورد 
والإنكلیزي  والرتكماين  والفار�صي  العربي 

والفرن�صي والإيطايل. 
ل��ل��ك��وت ع���دة اأ���ص��م��اء ف��ه��ي ب��ني ك���وت �صبع 
ال��ع��م��ارة وك��وت الإم����ارة ولكل ا�صم  وك��وت 
اأدلة تاريخیة، اأما كوت �صبع فقد ذكر الأ�صتاذ 
عبد الرزاق احل�صني يف كتابه موجز تاريخ 
ال��ع��راق��ی��ة )������س182( ع��ن الكوت  ال��ب��ل��دان 
اإن�صاء هذه  قوله )قد بحثنا كثريًا عن تاريخ 
البلدان فروی لنا الطاعنون يف ال�صن اإن اأول 
من اأقام البیوت فیها رجل من میاح بطن من 
ربیعة يدعی �صبع بن خمی�س رئی�س يف عام 

1812 فن�صبت اإلیه ودعیت بكوت �صبع. 
يف  هیكل  ح�صنني  حممد  الأ���ص��ت��اذ  ذك��ر  وق��د 

كتابه حرب اخللیج )�س64( عن الكوت قوله 
) تعني احل�صن اأو املراقبة والدفاع(. 

ال�����ص��ريف الوزير  ال�����ص��ی��خ ع��ل��ي  ي���ری  ف��ی��م��ا 
البالد  جريدة  يف  املن�صور  مقاله  يف  ال�صابق 
قوله   1930/4/7 يف   125 العدد  البغدادية 
)الكوت لفظة قد تكون فار�صیة الأ�صل م�صتقة 
لفظة  اإنها  اأو  الزراعیة  القرية  اأي  الكوة  من 

كلدانیة مثل لفظة كربالء وغريها(. 
اأما ت�صمیتها بكوت العمارة واحلديث للباحث 
ال�صید مثنی ح�صن فذلك لأن دجلة املن�صلة من 
حتی  النعمانیة  من  اأي  املو�صع  هذا  �صمايل 

القرنة كانت ول تزال تدعی �صط العمارة. 
اأن  ه��و  الإم�����ارة:  ك���وت  ال��ث��ال��ث��ة  والت�صمیة 
ال��ك��وت وتوطنوا  �صمال  م��ن  ن��زل��وا  الإم���ارة 
املقابل  الغراف  �صدر  اإىل  دجلة  �صفتي  علی 
للكوت من اجلانب ال�صرقي والغربي اإىل عدة 

كیلومرتات. 

اإن�صاء املدينة : 

الكوت  مدينة  اإن�صاء  يف  حكم  لل�صرورة  كان 
امل�صافة  منت�صف  من  قريب  موقعها  اأن  حیث 
نهر  ت��ف��رع  عند  وت��ق��ع  وب��غ��داد  الب�صرة  ب��ني 
النهرية  ال�صفن  ف��ك��ان��ت  دج��ل��ة  م��ن  ال��غ��راف 
املتنقلة بني هاتني املدينتني تر�صو يف الكوت 
لتفرغ حمولتها يف �صفن �صغرية ت�صري يف نهر 
الغراف اإىل احلي واملدن التي تقع جنوبها ، 
وقد  نهري  كمیناء  اأ�صا�صًا  اأن�صاأت  الكوت  اإن 
موا�صع  من  اأ�صبحت  ثم  قرية  الكوت  كانت 
التجارة النهرية املهمة بعد اأن ح�صلت �صركة 
)لنج( الربيطانیة علی امتیاز ت�صیري البواخر 
عدد  فتكاثر   1869 عام  والب�صرة  بغداد  بني 

واللغط  اجل��دل  انتقل  �صیا�صي،  ح��دث  ك��اأي 
ب��اخل��ی��ان��ة وال��ب��ط��ولت ب�صتم  والت��ه��ام��ات 
العراقیة  امل��ع��اه��دة  ب��ن��ود  ح���ول  الن��ك��ل��ی��ز 
-الربيطانیة الأوىل التي عقدتها وزارة عبد 
من  عنها  ال��ك��الم  انتقل  ال�صعدون،  املح�صن 
اأروقة املجل�س النیابي واملجال�س ال�صیا�صیة 
�صعور  وت�صاعد  ال�صعبیة  بغداد  مقاهي  اإىل 
املقاهي  �صباب  �صار  عندما  لالنكلیز  العداء 
يرتكون اندماجهم بلعبة الطاولة اأو الدومنة 
ع�صكرية  �صیارة  اأو  انكلیز  جنود  مير  عندما 
با�صتفزازهم  ال�صباب  فیقوم  املقهی  اأم���ام 
يتبعها  �صارك  وين  �صاحب  �صاحب  قائلني: 
وكثريا  و�صیاح،  وه��رج  و�صحك  "عفاط" 
�صجار  ال�صمجة  املداعبات  هذه  عنه  نتج  ما 
هذه  ول��ك��ون  امل��ق��ه��ی..  رواد  بتدخل  ينتهي 
املعاهدة  علی  التوقیع  قبل  تكن  مل  الظاهرة 
واأبلغت  الربيطانیة  اجلهات  بها  اهتمت  فقد 
دوائر ال�صرطة العراقیة بعد اأن تكرر حدوثها 
حمالت  يف  ي��ج��ري  مب��ا  فی�صل  امل��ل��ك  �صمع 
بغداد من �صجار مع اجلنود والأفراد النكلیز 
عن  بعیدا  النا�س  به  ي�صغل  حل  عن  فت�صاءل 
املالیة  وزي���ر  علیه  فق�س  ال�صیا�صة  ك���الم 
يف  )�صجة(  من  �صمعه  ما  ح�صقیل  �صا�صون 
لتوه  ا�صتانبول وقد عاد  الأو�صاط يف  �صائر 
هناك،  البلجیكي  ال�صريك  عر�س  حول  منها 
وانه اأ�صبح حديث الكبار وال�صغار اجلندي 
نظريه  لزيارة  ذهب  عندما  بحیث  والوزير 
الوزير الرتكي فان اأول �صوؤال وجهه اإلیه هو 

فیما اإذا �صاهد ال�صريك؟
ت�صجع فی�صل كثريا ل�صماعه هذه الأخبار من 
وزيره �صا�صون وطلب منه العمل علی جلب 
ال�صريك اإىل بغداد باأي طريقة كانت فو�صلها 
املتنقل،  املهرجان  ه��ذا  ت�صم  عظیمة  بقافلة 
الفیلة والأ�صود والنمور  فیها عدد من  وكان 
املدربة علی القیام بالعاب خارقة مع مدربیها 
اأمام  الوا�صعة  الرتابیة  ال�صاحة  من  واتخذ 
الر�صید  �صارع  علي يف  �صلطان  ال�صید  جامع 
عظیمة  خ��ی��م��ة  م��ن��ه��ا  اخل��ی��ام  لن�صب  م��ق��را 
ال�صعة للعر�س وفیها مدرجات للجلو�س كما 
انت�صرت حولها اأقفا�س احلیوانات وعربات 
ل�صینما  احل��ايل  امل��وق��ع  اإىل  ام��ت��دادا  النقل، 
اإىل  الآخ���ر  اجل��ان��ب  م��ن  وو���ص��ول  الر�صید 
�صینما الزوراء يف حملة املربعة وخلفها باب 

ال�صیخ وجامع الكیالين.
ك��ان��ت الأل���ع���اب اخل���ارق���ة ال��ت��ي اأدت���ه���ا فرق 
كوقع  املفرت�صة  احلیوانات  مع  ال�صتعرا�س 
مل  ال��ت��ي  اجلماهري  اذه��ل��ت  بحیث  املعجزة 
خمی�س(  اأب���و  )�صبعا-  حیاتها  يف  ت�صاهد 
منرا  او  اأح��دي��ث��ات(  ت�صوقه)بنات  فیال  اأو 
التعابري  بهذه  ال���وردة(،  مثال  يقوده)�صبي 
واأكرث كان اأهايل بغداد يف بیوتهم وخانات 
عجبا  يلغطون  ال�صواحي  ومقاهي  املدينة 
اأي  اإىل  ت��ذه��ب  عندما  وك��ن��ت  ���ص��اه��دوه  مب��ا 
دائرة حكومیة كنت املوظفني ل يدور اإل عن 

ال�صريك.
املعاهدة  و���ص��ب��اب��ه��ا  ب��غ��داد  اأه���ل  ن�صي  ل��ق��د 
التي  ال�صرك�س(  )عجايب  اأ�صموه  ما  بو�صل 
ي�صتذكرونها بالأزمات بقولهم: يا ريت يجي 

ال�صرك�س ونخل�س من هل امل�صكلة(.
ويف 2 حزيران 1931 �صرعت وزارة نوري 
جوبه  ال��ذي  البلديات  ر�صوم  قانون  �صعید 
كانت  التي  العمالیة  النقابات  من  باحتجاج 
العراقي  ال�صیوعي  احل��زب  لتاأثري  خا�صعة 
احل��رف  اأ���ص��ح��اب  جمعیة  ب��رئ��ی�����س  مم��ث��ال 

ال�صناعیة حممد �صالح القزاز. ويف 5 متوز 
ب��غ��داد والعديد  ال��ع��ام يف  الإ����ص���راب  اأع��ل��ن 
الإخاء  ح��زب  من  بتاأيید  العراقیة  امل��دن  من 
التي  امل�صربني  مطالیب  اأيد  الذي  املعار�س 
الإ�صراب  اإع���الن  �صبب  ع��ن  لتخرج  ت��ع��ددت 
ك��ان نوري  الأي���ام عندما  اح��د  اأ���ص��ال. ويف 
با�صا يف �صوق الأمانة )يقع هذا ال�صوق يف 
�صارع  من  الی�صار  علی  خانة  احلیدر  حملة 
عادته  وم��ن  امل��ع��ظ��م(  ب��اب  ب��اجت��اه  الر�صید 
الفواكه  ل�����ص��راء  ال�����ص��وق  ه���ذا  اإىل  ال��ذه��اب 
وال�صتماع  النكات  يتبادل  حیث  واخل�صر 
)ابن  �صديقه  من  ال�صارع  اإ�صاعات  اآخ��ر  اإىل 
مدخل  ميني  دك��ان  اأول  �صاحب  وه��و   ) كنو 
ال�صوق.. واأثناء وجوده مرت مظاهرة قادمة 
من الق�صلة )دواوين الوزارات ومقر جمل�س 
داخل  يتفرج وه��و  ن���وري  ف��اخ��ذ  ال�����وزراء( 

ال�صوق م�صتمعا اإىل هتافاتهم )ي�صقط نوري 
يا ي�صقط ( ف�صاأله ابن كنو: با�صا خاطر الله 
يعني ما راح نخل�س من هل هرج ومرج ..؟ 
عاد  وان�صرف   .. ن�صوف  راح  نوري:  اأجابه 
�صباق  �صاحة  بفتح  واأم��ر  مكتبه  اإىل  ن��وري 
اخلیل )الري�صز( بعد اأن كانت مغلقة مبنا�صبة 
اأ�صهر ال�صیف. انقطعت املظاهرات يف �صارع 
علی  الطريق  يقطع  اأن  اأراد  وبعدها  الر�صید 
احد  ه��ذا  وك���ان  ا�صتقالته  ف��ق��دم  معار�صیه 
واأن�����ص��اره��م وتوقف  امل�����ص��رب��ني  م��ط��ال��ی��ب 
ا�صتمرت  الأج�����واء  ول��ت��ربي��د   . الإ����ص���راب 
فیها  ه��داأ  لأي���ام  ال����وزارة  ت�صكیل  حم���اولت 
�صباق  وا�صتمر  الإ���ص��راب  وانتهی  ال�صارع 
اخلیل والكالم يف املقاهي هو عن املراهنات 
بعد حني  با�صا  ن��وري  وي��ربز  واجل��وك��ی��ة.. 

لی�صكل الوزارة اجلديدة بكل هدوء.

مثنى حسن مهدي حصار الكوت عام 1915ــــ 1916 

مطاعم الضباط نفذ منها السكر والملح وظل لحم الخيل يقدم 
خاليًا من الملح فيترك مذاقه في الفم وكأنه مادة معدنية

كيف أكل الجنود الحشيش ولماذا صدر أمر )التوقف عن أكل الحشيش(

عندما قرر الملك فيصل األول 
افتتاح سيرك في بغداد

جواد عزيز
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عندما يعتدل اجلو. 
)�صراديب(  الأر���س  حتت  اأقبیة  هنالك  توجد 
الأخ�س حتت  البیت وعلی  اأج��زاء  يف بع�س 
التي  احلو�س  �صطع  عن  تعلوا  التي  الغرف 
ارتفاع  يعطي  الرتفاع  ذلك  فان  اإلیها  اأ�صرنا 
تلك  �صقوف  وت��ك��ون  الأق��ب��ی��ة،  لتلك  اإ���ص��ايف 
لتعطیها  اأق��وا���س  �صكل  علی  مبنیة  الأق��ب��ی��ة 
اإنها  كما  فوقها،  م��ا  لتتحمل  واملتانة  ال��ق��وة 
ل�����ص��م��اك��ت��ه��ا. ان تلك  ت��ك��ون ع����ازًل ح���راري���ًا 
الأقبیة مالذا جیدة ل�صكان البیت اأثناء و�صط 
ميكن  كما  اجل��و،  ح��رارة  من  للوقاية  النهار 
دافئة  تكون  لأنها  ال�صتاء  اأثناء  ت�صتخدم  اأن 
ول  الأر���س  �صطح  م�صتوی  حتت  لأنها  وذلك 
تتعر�س اإىل اأ�صعة ال�صم�س املبا�صرة احلارقة، 
ونظرًا لعدم �صدة الربودة وق�صر ال�صتاء فان 

ال�صتعمال ال�صتوي يكون نادرًا. 
نظام  فهو  البیوت  هذه  التهوية يف  نظام  اأما 
يف  التهوية  نظام  من  م�صتمد  رائ��ع  هند�صي 
املدن العراقیة القدمية والذي مت تطوير خالل 
هوائیة  جم��اري  توجد  حیث  ال�صنني،  اآلف 
مبنیة ت�صبه املداخن يف املدن الغربیة، ومتتد 
فتحات  توجد  حیث  الغرف  اإىل  الأقبیة  من 
يف الأقبیة والغرف ت�صمح بدخول اأو خروج 
اأعلی  اإىل  املجاري  تلك  ومتتد  منها،  الهواء 
بارد  هوائي  تیار  مبرور  ت�صمح  حیث  البیت 
ن�صبیًا ياأتي من الأقبیة لیخرج يف النهاية من 
الهواء  التیار مينع  مثل هذا  ان  البیت.  اأعلی 
البیت  داخ��ل  الرطوبة  من  ويقلل  التعفن  من 
وي�صهل عملیة تبديل الهواء ب�صرعة معقولة ل 
توؤثر كثريًا علی ت�صخني اجلو الداخلي اأثناء 

ال�صیف اأو جلب الربودة اأثناء ال�صتاء. 
النظام  على  التجاري  الوضع  تأثير 

العمراني

التجارية  امل��دي��ن��ة  ك��ان��ت  الب�صرة  اأن  ذك��رن��ا 
لهذا  ك��ان  ل��ذا  الإ���ص��الم��ي،  ال��ع��امل  الأوىل يف 
الو�صع  علی  بالغ  تاأثريات  التجاري  الو�صع 
اإنها  التاأثريات  تلك  فمن  للمدينة،  العمراين 
الب�صرة مواين جتارية  جعلت بع�س مناطق 
تفرع  علی  تطل  كانت  التي  الب�صرة  كجنوب 
الیوم بخور  العربي يعرف  ياأتي من اخللیج 
ال���زب���ري، ح��ی��ث ك���ان ذل���ك اجل����زء ع��ب��ارة عن 
لذا فان  ال�صفن املختلفة،  باآلف  میناء مزدحم 
عن  عبارة  املنطقة  تلك  تكون  اأن  املنطق  من 
وفنادق  جتارية  وحم��الت  للب�صاعة  خم��ازن 
ومن  وال��ب��ح��ارة،  للتجار  ومطاعم  )خ��ان��ات( 
املوؤكد اأن تلك املنطقة كانت بعیدة عن الرتف 
والق�صور التي ذكرت يف كتاب الأغاين وبقیة 
من  تكن  مل  وق��ط��ع��ًا  وال��ت��اري��خ،  الأدب  كتب 
واملغنني  الع�صاق  فیها  يلتقي  التي  املناطق 
الذين اأ�صهب كتاب األف لیلة ولیلیة وروايات 
الأ�صمعي يف ذكر اأخبارهم. كما كانت هنالك 
اكرث  عنها  يبعد  للمدينة  اآخ��ر  جت��اري  میناء 
الذي  البلة  میناء  هو  اأمیال  ع�صرة  من  قلیاًل 
يقع علی اجلهة الغربیة من �صط العرب والذي 
احلديثة،  الب�صرة  مدينة  من  جزء  الیوم  هو 
اإىل  ال��ق��ادم��ة  ال�صفن  م��ن  الكثري  ك��ان��ت  حیث 
الب�صرة عن طريق البحر ان تذهب اإلیه لأنها 

�صتنقل ب�صاعتها من واإىل �صفن ا�صغر حجمًا 
تذهب اإىل بغداد وباقي مدن ومناطق العراق 

عرب نهري الفرات ودجلة. 
علی  التجارية  للحركة  ال��ث��اين  ال��ت��اأث��ري  اأم���ا 
عمران املدينة هو منو طبقة ثرية من التجار 
بیوتها  بناء  يف  ال��ب��ذخ  علی  ثرائها  انعك�س 
وق�صورها مما جعل املدينة ترتدي ثیاب البذخ 
والغنی كثاين مدينة يف العامل الإ�صالمي بعد 
بغداد، ومن املوؤكد ان ق�صمًا من اأولئك التجار 
الأثرياء بنوا ق�صورهم علی �صواطئ الأنهار 
التي تربط بني املدينة و�صط العرب لیكونوا 
املدينة  ب���ني جت��ارت��ه��م وب���ني  ات�����ص��ال  ع��ل��ی 
الطبیعي  بال�صحر  يتمتع  مكان  يف  ويعی�صوا 

بني النخیل والأ�صجار. 
ت�صل  كانت  املدينة  ف��ان  الثالث  التاأثري  اأم��ا 
للبناء  ال��الزم��ة  الأول��ی��ة  امل���واد  بع�س  اإل��ی��ه��ا 
مناطق  يف  احلد  عن  زائ��د  بذخ  تعترب  والتي 
اخل�صب  كاأنواع  الإ�صالمي،  العامل  من  اأخری 
وامل�صنوعات  والأبنو�س  ال�صاج  من  الثمني 
اجلمیلة  ال��زخ��ارف  ذات  ك��الأب��واب  اخل�صبیة 
امللون وامل�صنوعات  الزجاج  وال�صبابیك ذات 
املعدنیة النحا�صیة واحلديدية امل�صتخدمة يف 
البناء مما جعل بیوت املدينة وعلی الأخ�س 
بیوت الأغنیاء تبنی بناًء ممیزًا فیه كثري من 
يف  املكت�صفة  البیوت  وبقايا  والبذخ،  الأبهة 
البیوت  كذلك  ذل��ك،  علی  �صاهد  خ��ري  املدينة 
ال��ت��ي ب��ن��ی��ت يف ال��ب�����ص��رة احل��دي��ث��ة وخ��الل 
اإنها  املوؤكد  من  كان  والتي  الأخريين  القرنني 
لهي  القدمية  الب�صرة  ت�صامیم  من  م�صتوحاة 

دلیل مادي موؤكد.
الوضع الفكري

كان للب�صرة و�صع فكري ممیز بها فقد كانت 
اللغة  عوا�صم  ت�صكل  الكوفة  مع  بال�صرتاك 
يف  يكن  فلم  الإ�صالمیة  ال��ع��امل  يف  الوحیدة 
ثالث  ل  للغة  مدر�صتني  غري  الإ�صالمي  العامل 
الب�صرة  وكانت  والكوفة،  الب�صرة  هما  لهما 
امل�صمار،  ه��ذا  يف  واملت�صدرة  املتفوقة  ه��ي 
رابع  ل  مدار�س  فكانت هنالك ثالث  الفقه  اأما 
)وذلك  واملدينة  والب�صرة  الكوفة  هما  لهما، 
قبل بناء بغداد(،اأما يف ال�صعر فكان ال�صعراء 
ي�صكلون  زال��وا  وما  والب�صريون  الكوفیون 
دع���ام���ة ال�����ص��ع��ر ال��ع��رب��ي ون��ق��ط��ة ارت���ك���ازه، 
فقد كان  الفل�صفة  اأم��ا  الأدب،  وك��ذا احل��ال يف 

للفال�صفة الب�صريني باعًا كبريًا ممیزًا. 
علی  الب�صرة  يف  الفكري  الن�صاط  يقت�صر  مل 
الن�صاط الأدبي والفل�صفي بل كان لها ن�صیب 
اإنها  من  وبالرغم  العلوم،  يف  به  ي�صتهان  ل 
احلال  هو  كما  ال�صدارة  مركز  حتتل  تكن  مل 
كان  ن�صیبها  ان  اإل  والفقه  وال�صعر  اللغة  يف 
العلوم  لن  ذل��ك  يف  وال�صبب  ب��ه  ي�صتهان  ل 
احلركات  ظهور  م��ن  زمنیة  ف��رتة  بعد  ب���داأت 
الرتجمة،  ع�صر  بعد  اأي  وال�صعرية،  الأدبیة 
الإ�صالمیة  احلا�صرة  هي  بغداد  كانت  حیث 
يف  العلماء  معظم  ا�صتقطبت  التي  الرئی�صیة 

ذلك الوقت. 
عن كتاب تاريخ البصرة للمؤرخ 
حامد البازي 
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البريطانيون يحتفظون بقوات 
)الليفي( ووزارتي الداخلية والدفاع 

ترفض إلحاقها بهما!!  
خالل الأ�صبوع الأول من احتالل الربيطانیني الب�صرة، حلت 
ال�صرطة الع�صكرية حمل �صرطة املدينة ومت ا�صتحداثها علی 
خدموا  الذين  ال�صرطة  اأفراد  اإلیها  و�صمت  الهندي  النظام 
يف العهد العثماين وا�صتقدم لذلك �صباط من الهند وعدن، 
و�صمیت هذه القوات املحلیة با�صم ) ال�صبانة ( وهي كلمة 
فار�صیة الأ�صل تعني )حرا�س اللیل( وكانت هذه الت�صمیة 
م�صطلحا ي�صتخدمه الأتراك اأثناء حكمهم العراق، وا�صدر 
احلاكم الربيطاين بیانا ا�صماه ) بیان اجلنود واجلندرمة 

وال�صرطة( دعا فیه اإىل اخلدمة يف هذه القوات املحلیة.
املجندين  علی  ال��ع��راق  يف  الربيطانیة  الإدارة  اعتمدت 
كلمة  وه��ي  )اللیفي(  ت�صمیة  علیه  اأط��ل��ق  وال���ذي  املحلني 
انكلیزية تعني القوات املجندة حملیا، وتاألفت هذه القوات 
الع�صائر  من  خیال  اأرب��ع��ني  من  رعیل  من  الأم��ر  ب��ادئ  يف 
نظمه يف عام 1915 الرائد )ايدي( الذي اأ�صبح من اأع�صاء 
البعثة الع�صكرية ال�صت�صارية عند اإن�صاء اجلی�س العراقي 
خا�صة،  خدمة  �صابط  بواجب  يقوم  ك��ان  حني  بعد،  فیما 
وكان هوؤلء من ع�صائر النا�صرية، ولهذا اأطلق علیهم ا�صم 
وكانت  )ال�صبانة(  من  انتخابهم  وج��ری  املتنفق(  )خیالة 
القوة  وتو�صعت  الأ���ص��ا���س،  واجباتهم  هي  ال��درك  اأع��م��ال 
واملو�صل  ب��غ��داد  يف  م��ق��رات  لها  وفتحت  م��ط��ردا  تو�صعا 
واحللة ونظمت ب�صرايا من ركبان وم�صاة وبلغ جمموعهم 
وح���ددت  �صخ�س  األ��ف��ي   1920 ع���ام  الأول  ت�����ص��ري��ن  يف 

م�صوؤولیاتها عام 1921 يف املنطقة املح�صورة بني املو�صل 
وبعقوبة والقرنة والنا�صرية.

يف �صباط عام 1921 بحث جمل�س الوزراء العراقي مو�صوع 
قوات )اللیفي( يف �صوء طلب املندوب ال�صامي الربيطاين 
بحث اأهمیة قوات )اللیفي( واخذ املو�صوع بعني الهتمام 
معظم  ارت��اأی  احلكومة،  وزارات  باإحدی  ربطها  واق��رتح 
ت�صرف وزارة  اأن  علی  الداخلیة  ب��وزارة  اأحلاقها  ال��وزراء 
الدفاع علی مو�صوع اللوازم )التجهیز( وما يتعلق بالتهیوؤ 
الع�صكري والأمور احلربیة واعرت�س )�صا�صون ح�صقیل( 
مالیة  لأ�صباب  الداخلیة  بوزارة  احلاقها  علی  املالیة  وزير 
يحبذ  كان  انه  ويبدو  الع�صكرية،  الدوائر  تعدد  عن  تنتج 
اإحلاقها بوزارة الدفاع ، وعار�س عزة با�صا كركوكلي وزير 
ا�ص�س  )اللیفي( وعلی  قوات  واملوا�صالت وجود  الأ�صغال 
النقیب  الرحمن  عبد  الوزراء  رئی�س  تاألیفها، وحل اجلدل 
الربيطاين  ال�صامي  امل��ن��دوب  اإىل  الأم���ر  اإي���داع  واق���رتح 
لیلحق تلك القوات باأية وزارة ي�صاءها، وكان من الوا�صح 
اأن الدافع الكامن وراء ذلك اقت�صاديا، لأنه اأراد اإلقاء عبء 
القرتاح  هذا  العراق، وقد جمد  عاتق  علی  علیها  ال�صرف 
وبقیت قوات )اللیفي( مرتبطة باحلكومة الربيطانیة حلني 
يف  ال�صبب  اأن  املعتقد  من  وك��ان   1955 العام  يف  اإلغائها 
�صرف النظر عن القرتاح رغبة الربيطانیني يف الحتفاظ 

بقوات حملیة حتت �صیطرة �صباط بريطانیني.

خالل االحتالل البريطاني للعراق

جواد الرميثي

عتبة  ات��خ��ذ  عندما  الب�صرة:  ب��ن��اء  مت  كیف   
اخذ  مع�صكرًا  اخل��ري��ب��ة  منطقة  غ���زوان  ب��ن 
تباعًا  الب�صر  اإىل  ال��ع��رب  ي��ر���ص��ل  اخللیفة 
عتبة  فیها  بنی  هناك  ك��رثوا  فلما  لت�صكنها، 
�صبعة د�صاكر )مفردها د�صكرة( وتعني القرية 
غري  الطوب  اأو  )الطابوق  اللنب  من  الكبرية 
بناوؤها  البیوت مت  اأكرث  اإن  املحروق(،ويبدو 
بالق�صب اأول الأمر ثم حتولوا اإىل اللنب وذلك 
ل�صرعة احرتاق الق�صب. وكان ذلك �صنة اأربع 
ب�صتة  الكوفة  بناء  قبل  وذل��ك  للهجرة  ع�صرة 
ثم  الإم��ارة  امل�صجد ودار  بناء  اأ�صهر. وقد مت 
الأم���راء  وح��م��ام  ال�صجن  ببناء  ق��ام  ذل��ك  بعد 
حیث مت البناء بالق�صب اأول الأمر، وكان اأول 
بیت بني فیها هو دار نافع بن احلارث ثم دار 
ال�صحابي معقل بن ي�صار املزين والذي اأطلق 
بعد  فیما  الب�صرة  انهار  اأهم  اأحد  علی  ا�صمه 
وهو نهر معقل اأو نهر املعقل كما يدعی الیوم 
وكما �صرنی فیما بعد )راجع انهار الب�صرة(، 
ت�صلح  الب�صرة  ار���س  اإن  العرب  اأدرك  وق��د 
النخیل  زراع��ة  من  ف��اأك��رثوا  النخیل  ل��زراع��ة 
ار�س  ب��اأن��ه��ا  بعد  فیما  ا�صتهرت  حتی  فیها 
ابن  زي��اد  اإن  ي��روی  ما  طريف  ومن  النخیل. 
دار  ببناء  قام  الب�صرة  علی  ويل  عندما  اأبیه 
الإمارة باللنب بعدما كان بالق�صب، فلما توىل 
الب�صرة  اإم���ارة  الثقفي  يو�صف  بن  احلجاج 
الإمارة  دار  بهدم  اأمر  الكوفة،  اإىل  بالإ�صافة 
فیها وقال اأريد اأن ابنیه بالآجر وذلك لأنه اأراد 
اأحدهم  له  اأن يزيل ذكر زياد ح�صد منه، فقال 
بعد اأن مت الهدم : انك �صتنفق كثريًا من املال 
فاأح�س  علیه،  زي��اد  ا�صم  ويبقی  بنائه  علی 
زمان  حتی  بناء  دون  الق�صر  وت��رك  بخطاه 
اخللیفة �صلیمان بن عبد امللك الذي اأمر باإعادة 
الإم��ارة مت  بنائه بالآجر واجل�س، ولكن دار 
هدمه من جديد لی�صاف اإىل بناء امل�صجد وذلك 
زمن اخللیفة العبا�صي هارون الر�صید وبقیت 

الب�صرة من دون دار اإمارة. 
بالتو�صع  الب�صرة  اأخذت  لقد   : املدينة  تو�صع 
بن  خالد  اأي��ام  م�صاحتها  بلغت  حتی  ال�صريع 
اإىل  فر�صخني طوًل  الق�صري حوايل  الله  عبد 
فر�صخني عر�صًا )الفر�صخ قیا�س عربي يعادل 
الیوم �صبعة كیلومرتات ون�صف تقريبًا(، اأي 
ع�صر  وخم�صة  ط��وًل  كیلومرت  ع�صر  خم�صة 
بن  خالد  ولي��ة  كانت  وق��د  عر�صًا،  كیلومرت 
عبد الله الق�صري للب�صرة عام واحد و�صتون 
خالل  ح�صل  التو�صع  ذل��ك  اإن  اأي  للهجرة، 
املدينة  ا�صتمرت  لقد  عامًا.  خم�صون  من  اقل 
وكانت  الجت���اه���ات،  ج��م��ی��ع  يف  ب��ال��ت��و���ص��ع 
اإلیها وتروي  املاء  التي تو�صل  الأنهار  حتفر 
الب�صاتني وت�صتخدم يف النقل اأي�صًا حتی بلغ 
عدد الأنهار فیها كما تبینه اإحدی الإح�صائیات 
دلیل علی  اإل  نهر، وما هذا  األف  اإىل ع�صرون 

�صعة املدينة وجمدها. 
بالرغم   : املدن  بني  للب�صرة  ال�صیا�صي  املوقع 
للمدينة  احل���اف���ل  ال�����ص��ی��ا���ص��ي  ال��ت��اري��خ  م���ن 
وموقعها اجلغرايف املمیز اإل اإنها مل ت�صتطع 
اأن تناف�س الكوفة واملنطقة املحیطة بها )بابل 
انتزاع  يف  ب��ع��د(  فیما  وب��غ��داد  م�صی  فیما 
دولة،  لأي  عا�صمة  لت�صبح  ال�صیادة  مركز 
بها  املحیطة  واملنطقة  الب�صرة  تاريخ  اإن  بل 
ذات  اأن تكون عا�صمة لأي دولة  لها  ي�صهد  مل 
عا�صمة  اأ�صبحت  ولكنها  التاريخ،  يف  اأهمیة 
لولية امتدت اإىل كل �صواحل اخللیج العربي 
اجلزء  اإىل  ب��الإ���ص��اف��ة  عرب�صتان  وم��ن��اط��ق 
اجل��ن��وب��ي م��ن ال���ع���راق، ول��ك��ن ت��ل��ك الولية 
معظم  ويف  اأخ����ری،  دول���ة  اإىل  تابعة  ك��ان��ت 
الكوفة  اأو  بغداد  اإىل  تابعة  تكون  الأوق���ات 
اإلیها  التي تظم  اإىل ولية بغداد  اأو  العا�صمة 
ولية املو�صل اأي�صًا وذلك بعد �صقوط الدولة 
العبا�صیة، ويبدو اإن موقعها يوؤهلها اأن تكون 
ولية اأو املدينة الثانیة بعد العا�صمة بدًل من 
عك�س  وذل��ك  نف�صها،  العا�صمة  هي  تكون  اأن 
املنطقة الو�صطی من العراق التي ن�صاأت فیها 
والتي  الب�صري  التاريخ  يف  العوا�صم  اأه��م 
حكمت معظم اأرجاء العامل ملدة تزيد كثريًا عن 
كمدينة  لالإن�صان  احل�صاري  التاريخ  ن�صف 
اأكد قرب بغداد عا�صمة الأكديني والتي كانت 
التاريخ،  يف  اإمرباطورية  لأول  عا�صمة  اأول 

يف  مهمتان  اإم��رباط��وري��ت��ان  عا�صمة  وب��اب��ل 
الأكرب  الأ�صكندر  اتخذها  ثم  القدمي  التاريخ 
عا�صمة  ك��ان��ت  ال��ت��ي  وامل���دائ���ن  ل���ه،  عا�صمة 
والكوفة  يف  عظیمة  اإم��رباط��وري��ات  ل��ث��الث 
بالإ�صافة  املمیزة  الإ�صالمیة  العا�صمة  تلك 
اإىل بغداد عا�صمة الدنیا لقرون عديدة. ومع 
هذا فان الب�صرة ومنذ ن�صاأتها كانت العا�صمة 
الإقلیمیة لأهم وليات الدولة وملعظم الوقت. 

مدينة األنهار والنخيل
الأنهار  عدد  اإن  املوثقة  امل�صادر  بع�س  تقول 
ع�صرين  من  نحو  الب�صرة  مدينة  يف  بلغ  قد 
ديوان  علی  تعتمد  امل�صادر  وه��ذه  نهر،  األ��ف 
اخل��راج، حیث كان يجبی خ��راج كل نهر مبا 
فیه من ب�صاتني ونخیل، وقد يت�صور البع�س 
هذا  حفر  مت  فكیف  م�صتحیل،  اأم���ر  ه��ذا  اإن 

العدد الهائل من الأنهار، وقد �صكك بن حوقل 
الع�صر  جغرايف  من  وه��و  كثريًا  الرقم  بهذا 
العبا�صي املعروفني، ولكنه عندما زار املنطقة 

اأيقن ب�صحة تلك الأرقام. 
تبنی  والق�صور  البیوت  من  الكثري  كانت  لقد 
كما  املناطق،  بع�س  يف  الأن��ه��ار  حافات  علی 
بنیت البنايات يف مدينة البندقیة علی حواف 
القنوات البحرية فیما بعد، بینما كانت ترتك 
طرق للمارة والعربات واحلیوانات )�صوارع( 
كما  اأخ��ری،  الأنهار والبیوت يف مناطق  بني 
قنوات  اإن  علمًا  بعد،  فیما  ام�صرتدام  بنیت 
تافه  �صيء  هي  ام�صرتدام  انهار  اأو  البندقیة 
كما  وتعدادها،  الب�صرة  انهار  اإىل  بالن�صبة 
النخیل  باأ�صجار  مزينة  كانت  الأنهار  تلك  اإن 
قنوات  عك�س  تتخللها  كانت  التي  والب�صاتني 
البندقیة اخلالیة من كل زرع وانهار ام�صرتدام 

القلیلة الأ�صجار. 
القدمية هي  الب�صرة  اف�صل �صورة ملدينة  اإن 
والتي  احلديثة  الب�صرة  يف  البیوت  بع�س 
القرن  وبداية  ع�صر  التا�صع  القرن  يف  �صیدت 
م���وج���ودًا يف  ك���ان  م��ا  غ���رار  ع��ل��ی  الع�صرين 
الب�صرة القدمية لبع�س املو�صرين من النا�س، 
وهي  الآن،  حلد  قائم  بقاياها  بع�س  زال  وما 
يف غاية اجلمال والذوق الفني الرفیع، ولقد 
الإنكلیزية  الكتب  بع�س  علی  الكاتب  اطلع 
احلديثة  الب�صرة  مناطق  بع�س  ت�صور  التي 
القدمية  امل��دي��ن��ة  غ����رار  ع��ل��ی  ب��ن��ی��ت  وال���ت���ي 
بحیث  ع�صر  التا�صع  القرن  بدايات  يف  وذل��ك 
مدينتي  وجمالها  ال�صور  تلك  اأم��ام  تت�صاءل 

البندقیة وام�صرتدام. 
البیوت  بناء  يف  الهند�صیة  الت�صامیم  بع�س 

الب�صرية :

لقد اطلع املوؤلف علی بع�س الق�صور املكت�صفة 
التنقیب  مت  التي  الأث��ري��ة  املناطق  بع�س  يف 
عنها يف نهاية ال�صبعینات من القرن املا�صي، 
و�صت�صاف �صور تلك البقايا من الق�صور حال 
الله.  اإن�صاء  البحث  هذا  اإىل  علیها  احل�صول 
لقد كان املهند�صني واملعماريني يف ذلك الع�صر 
الجتماعیة  واحل��ی��اة  اجل���و  ح��ال��ة  ي���اأخ���ذوا 
الو�صعیة  م���ع  امل��ت��وف��رة  الأول���ی���ة  وامل�����واد 
اكرث  ت�صمیمهم  يف  العتبار  بنظر  اجلمالیة 
تلك  فبدرا�صة  احلا�صر.  الوقت  مهند�صي  من 
البقايا نالحظ ما يلي : اإن اجلدران اخلارجیة 
�صم   120 م��ائ��ة  ب�صمك  ك��ان��ت  الق�صور  لتلك 
بنیت باللنب )الآجر الغري املحروق( واملتكون 
الرتبة  وه��و  ال��رم��ل،  مع  املخلوط  الطني  من 
ال�صائدة هناك، ومن میزات مثل هذه اخللطة 
اإنها متینة مبا فیه الكفاية كما اإنها ل تت�صقق 
بعد  وح��ت��ی  الع��ت��ی��ادي  للطني  يح�صل  ك��م��ا 
خلطه بالتنب، واملونة امل�صتعملة هي من نف�س 
ذلك الطني لرخ�صها و�صهولة احل�صول علیها 
ويبنی  البناء،  يف  ال�صتعمال  �صهلة  اإنها  كما 
ال�صاف اخلارجي من الآجر املفخور وب�صمك 
الرطوبة  يتحمل  حتی  وذل��ك  تقريبًا  �صم   18
منظرًا  ويعطي  ب�صرعة،  يتاآكل  ول  والأمطار 
جمیاًل للبناء يوحي انه مبني جمیعه بالآجر. 
اأما املونة امل�صتعملة مع ذلك الآجر فهي اجلري 
الطبیعیة،  العوامل  لتقاوم  )النورة(  املطفي 
لتتكون  بالرماد  الأحیان  بع�س  تخلط  والتي 
اأما  تعمر طوياًل.  اأ�صمنتیة  مادة  تفاعلهما  من 
والتي  الداخلیة  اجل����دران  ف��ان  ال��داخ��ل  يف 
هي اأ�صاًل من )اللنب(،فاإنها تطلی بطبقة )من 
ملم،   30 عن  تزيد  ن�صبیًا  �صمیكة  البیا�س( 
ي�صتخدم فیها اجلري املطفي )النورة( وتظهر 
علیها الكثري من النقو�س والزخارف و�صور 
اأن  ويبدوا  والكتابة،  والنباتات  احلیوانات 
هنالك قوالب خا�صة لهذه النقو�س والزخرفة، 
والدهان  الأ���ص��ب��اغ  م��ن  بطبقات  تطلی  كما 

جتعل منها لوحات فنیة رائعة اجلمال. 
ان �صمك جدران احلیطان الداخلیة والقواطع 
ب���ني ال���غ���رف ه���و اق����ل ق��ل��ی��اًل م���ن اجل����دران 
امل���رت، و�صبب  ب��ح��دود  ي��ك��ون  اإذ  اخل��ارج��ی��ة، 
ذلك ال�صمك حتی يتحمل الأثقال التي ت�صكلها 
يحملها  التي  الثقیلة  وال�صقوف  الأق��وا���س 
املخلوط  ال��ط��ني  م��ن  بطبقة  ت��غ��ط��ی  وال��ت��ي 
�صمك  ومب��ع��دل  الطبیعیة(  )ال��رتب��ة  ب��ال��رم��ل 
يزيد علی 30 �صم كي يعطي النحدار الكايف 
وقت  تت�صاقط  التي  الأم��ط��ار  میاه  جل��ري��ان 
ال�صتاء،ويف بع�س الأحیان تكون اأر�صیة تلك 
ال�صطوح مك�صور بالآجر املربع الكبري احلجم 

ن�صبیًا. 
الأقوا�س  ي�صتخدموا  فكانوا  ال�صقوف  اأم��ا 
الأنیقة والتي تتحمل الأوزان الثقیلة وتعی�س 
وان  كما  �صیانتها،  اأح�صنت  اإذا  طويلة  �صنني 
ت�صقفها  مم���رات  م��ن  تتكون  ك��ان��ت  الأروق����ة 
�صغرية  فتحات  اأعالها  يف  وتوجد  الأقوا�س 
باحة  وك��ان��ت  الأح���ی���ان.  بع�س  يف  ل��الإن��ارة 
البیت،  منت�صف  يف  تقع  )احل��و���س(  البیت 
الباحة  تلك  املطلة علی  الغرف  بع�س  وتكون 
وواجهتها  اأك��رث  اأو  مرت  بنحو  عنها  مرتفعة 
املطلة علی الباحة تتكون من �صبابیك خ�صبیة 
بنقو�س  م��ل��ون  وزج���اج  جمیلة  نقو�س  ذات 

هند�صیة رائعة.
أم قصر

ت�صتخدم  كانت  م��اء  بركة  احل��و���س  تتو�صط 
خلزن املاء الذي يجلب من النهر حیث ت�صیف 
منظرا جمیال اإىل تلك الباحة، وعادة ما تكون 
اأ�صجار  بع�س  فیها  �صغرية  حديقة  هنالك 
النخیل والأ�صجار الأخری التي ي�صهل منوها 
م�صقوفة  منطقة  باحلو�س  حتیط  كما  هناك. 
الداخلیة  اجل����دران  علی  ناحیة  م��ن  ترتكز 
من  اأعمدة  علی  الثانیة  الناحیة  ومن  للغرف 
اخل�����ص��ب ي��ت��ك��ون اأع���اله���ا م��ن ت���اج مزخرف 
هي  ال�صقوف  هذه  فائدة  ان  جمیلة.  بزخرفة 
ال�صم�س  اأ�صعة  م��ن  ال��غ��رف  ج���دران  حلماية 
مكان  اإن��ه��ا  كما  ك��امل��ظ��الت،  فتكون  املبا�صرة 
منا�صب للجلو�س حتتها يف �صاحة احلو�س ملا 
الع�صر  اأوق��ات  الأخ�س  تكونه من ظل وعلی 

صفحات من تاريخ البصرة 
موقع البصرة القديمة كان في المنطقة التي بنيت فيها مدينة 
الزبير الحالية، وتتسع إلى الشمال منها حيث تم العثور على 

بقايا لقصور قديمة من قصور البصرة تقع إلى الشمال من 
مدينة الزبير. وكان هنالك نهر يمتد من شط العرب إليها، 

وقد درس ذلك النهر، كما حفر العرب عدة انهر تتصل بعضها 
ببعض لتروي المدينة وبساتينها من جميع جهاتها حتى 

أصبحت تلك األنهار وما يحيط بها من قصور وبساتين تعتبر 
جنة الله على األرض وكما سنرى. 

إن افضل صورة لمدينة البصرة القديمة هي بعض البيوت في البصرة الحديثة والتي 
شيدت في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين على غرار ما كان موجودًا في 

البصرة القديمة لبعض الموسرين من الناس، وما زال بعض بقاياها قائم لحد اآلن، وهي 
في غاية الجمال والذوق الفني الرفيع
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الذئب  ب��راءة  الع�صكري  با�صا  جعفر  املرحوم  قتل 
من دم يو�صف غري انه رف�س مواجهته حیث كان 
اذ اغتاظ منه  حاقدًا علیه كثريا وهو معذور حقا 
وهكذا رجع بخفي حنني وا�صتمر يف �صفرته اىل 
الكرمي وهو  الرئی�س حقي عبد  اذاع  روم��ا.. وقد 
ان ج���واد ذه��ب اىل  ال�صعید  ن���وري  اق��رب��اء  اح��د 
درجة  اية  اىل  فت�صور  با�صا  ن��وري  لقتل  القاهرة 
حلت بجماعة الع�صكري وال�صعید من ن�صب العداء 
والبغ�صاء جلواد وقد ح�صلت يف تلك الونة يف 
الدولة  رج��الت  �صد  موجهة  مرة  انتقادات  بغداد 
ح���ول ع���دم اي��ج��اد ع��م��ل جل���واد يف وط��ن��ه بینما 
الجانب يعی�صون ويرتعون بكرثة يف هذا الوطن 
وان ابنائه الربرة ال�صلیون يهجرونه اىل اخلارج 
حیث  املدفعي  فخامة  بذلك  علم  وق��د  للرزق  طلبا 
فطلبه  للدفاع  للحكومة ووزيرا  رئی�صا  انذاك  كان 
ر�صمیا بوا�صطة وزيرنا املفو�س يف روما فخامة 
مديرا  تعیینه  لغر�س  ج��ي  الباجه  ام��ني  م��زاح��م 
للطريان املدين يف جمعیة الطريان العراقیة التي 
كانت حتت ا�صراف وزارة الدفاع حیث كان فخامة 
املدفعي رئی�صا اعلی للجمعیة املذكورة وهكذا انقذ 
لدعوة فخامته  فخامته املوقف وعاد جواد جمیبا 
وقد با�صر عمله يف اجلمعیة املذكورة بحیث اخذ 
العراقیة  امل���دن  ب��ني  امل�صافرين  نقل  عاتقه  علی 
والعمارة  وكركوك  واملو�صل  كالب�صرة  الرئی�صة 
وكان ينقل احیانا بني هذه املدن بع�س ال�صخا�س 
البارزين والتجار جمانا لغر�س ت�صجیع م�صروع 
حیويا  م�صروعا  ب��اع��ت��ب��اره  ال��ب��الد  يف  ال��ط��ريان 
يرفع راأ�س العراق و�صانه، كما ان املغفور له امللك 
يكون  ب��ان  وكلفه  ب��الط��ه  اىل  ق��دم��ه  الول  غ���ازي 
�صديدة  كانت  جواد  رغبة  ان  غري  اخلا�س  طیاره 
البالد  تاأ�صی�س وتو�صیع م�صروع الطريان يف  يف 
وخارجها يف البالد العربیة لبث الدعاية احل�صنة 
العراقیة وبنف�س الوقت مل يرد  للخطوط اجلوية 
�صرف خدمة �صاحب اجلاللة فاأ�صبح طیارا خا�صًا 
جلاللته ومديرا للخطوط املذكورة وهكذا نزل عند 

رغبة امللك وال�صعب معًا. 
حكومة  لقلب  املزعومة  امل��وؤام��رة  الثالث  الف�صل 
نوري  ال�صید  حكومة  ت�صكیل  بعد  ال�صعید  ن��وري 
نوري  لل�صید  يرق  مل   1939 �صنة  خالل  ل�صعید  ا 
ال�صعید ان يبقی القائمني باحلركة النقالبیة ل�صنة 
وميرحون  ي�صرحون  �صدقي(  بكر  )حركة   1936
يف البالد دون معاقبتهم وكذلك مل يرق له ولولده 
مع  ويجال�س  يتقرب  جواد  يريا  ان  �صباح  ال�صید 
من يجال�صهم املغفور له امللك غازي بال�صكل الذي 
قال  ال�صعید  ن��وري  ب��ان  ق��ال  من  و�صدق  �صاهداه 
�صیاأخذ  ب��ان��ه  املجال�س  اح���دی  يف  �صحبه  لح��د 
�صخ�صا  ثالثني  م��ن  با�صا  جعفر  للمرحوم  ال��ث��ار 
انتقاما لدمه لذلك فما كان منه ال ان دبر املوؤامرة 
�صريد  ال��ت��ي  احلكومة  بقلب  امل��زع��وم��ة  اخلیالیة 
البحث عنها مف�صاًل يف هذا الف�صل بوا�صطة احد 
اقربائه الرئی�س البیطار حلمي عبد الكرمي والتي 
امكن بوا�صطة هذه املوؤامرة زج هوؤلء ال�صخا�س 
امل�صاكني ممن ا�صرتكوا يف حركة النقالب وخا�صة 
اعماق  يف  با�صا  جعفر  امل��رح��وم  بقتل  املتهمني 
الق�صم الخر منهم من  ال�صجون مع طرد واخراج 
اجلی�س علی ان يتعهد ال�صید نوري ال�صعید انقاذه 
من التبعات القانونیة املوجهة �صده بهذه املنا�صبة 

كما تربهن الدلئل التیة علی ذلك
الكرمي  ع��ب��د  حلمي  ال��ب��ی��ط��ار  ال��رئ��ی�����س  ق���ال   -  1
ل�����ص��م��والم��ري ع��ب��د الل���ه ب���ان ت��دخ��ل اجل��ی�����س يف 
اف��ادة  يف  ج��اء  كما  �صحیح  غ��ري  ام��ر  ال�صیا�صة 
�صموه.؟ اذن فكیف ا�صتطاع هذا ال�صابط ورفیقه 
ال�صغار  ال�صباط  من  وهما  الهادي  عبد  الرئی�س 

تدخلهما يف ال�صیا�صة.
2- وهل ي�صح باأن حلمي عبد الكرمي وهو قريب 
اغتیاله  ويطلب  يعمل  ان  ال�صعید  ن��وري  لل�صید 
الع�صكريني يف  الرجال  ال��وزراء وبع�س  وزمالئه 

املوؤامرة كما جاء ذلك يف افادة �صمو الو�صي.
 3- وهل ي�صح ان يقبل �صموه بان تقام املوؤامرة 
املزعومة للفتك والقتل يف ق�صره كما جاء ذلك يف 

افادة �صموه.
علي  �صاكر  الزعیم  م��ن  ك��ل  بقاء  ي�صح  وه��ل   -4  
وعبا�س  �صائب  و�صالح  �صكري  قا�صم  والعقید 
ممن  اجلی�س  يف  ا�صماعیل  غالب  وعلي  ف�صلي 

�صیاأخذون  بانهم  �صموه  اف���ادة  يف  ا�صمهم  ورد 
�صیغتالون  ال��ذي��ن  ال���ص��خ��ا���س  منا�صب  بع�س 
ا�صمی  اىل  ت��درج��وا  ه��م  بینما  امل��وؤام��رة  تلك  يف 
انك�صفت  ان  بعد  اجلی�س  يف  الع�صكرية  املرتبات 

هذه املوؤامرة
عقوبة  م��ن  ال��ك��رمي  عبد  حلمي  ان��ق��اذ  ت��دب��ري   -5  

العدام بال�صغال ال�صاقة املوؤبد.
6- د�س الر�صالة املزورة من قبل عدنان الع�صكري 
ا�صماعیل  امتعة  يف  علي  ال�صیخ  ال��وه��اب  وعبد 
ع���ب���اوي ع��ن��دم��ا اج�����ری ال��ت��ح��ري يف ب��ی��ت��ه يف 

املو�صل.
امرهم  افت�صح  ال��ذي  التزوير  �صهود  تدبري   -7
اثناء اخذ افادتهم من قبل هیئة املجل�س العريف. 
توقیف جواد بینما كنت نائما يف بیتي دق الباب 
وكانت ال�صاعة حوايل الثالثة بعد منت�صف اللیل 
مدرارًا  الدمع  ت��ذرف  ال�صغرية  بر�صیعتي  واذا 
مركز  اىل  جواد  اخ��ذوا  ال�صرطة  بان  واخربتني 
ال�صراي فاأ�صرعت بارتداء مالب�صي وذهبت معها 
اىل بیت والدتي لخذ الفرا�س الالزم اىل املركز 
غري  ا�صمع  فلم  توقیفه  �صبب  عن  اخلرب  ومعرفة 
�صلمت  ان  وبعد  )ا�صمدريني(  )م��ااع��رف(  كلمة 
عدت  ج��واد  لي�صالهااىل  ال�صرطة  اىل  الفرا�س 
اىل البیت م�صحوبًا بال�صی والقلق ال�صديد علی 
جواد ومل تغم�س عیني مطلقا حتی ال�صباح اىل 
امللك  له  املغفور  اجلاللة  �صاحب  �صیارة  اتت  ان 
الزهور  ق�صر  اىل  جواد  لخذ  عادتها  علی  غازي 
لركوب اخلیل مع جاللته �صباح كل يوم وافهمت 
التي  املخت�صرة  الر�صالة  و�صلمته  بالمر  ال�صائق 
مع  البیت  م��ن  يخرج  ان  قبل  بیده  ج��واد  كتبها 
و�صعها  ان  بعد  بتوقیفه  جاللته  يخرب  ال�صرطة 
يف غالف ينا�صب مقام جاللته وعنونت الر�صالة 
بیدي اىل جاللته وهكذا رجعت ال�صیارة م�صرعة 
من حیث اتت اما انا فاأخذت طعام اىل جواد يف 
نقل اىل  انه  فقیل يل  فیه  فلم اجده  ال�صرطة  مقر 

الفطور  بطعام  عدت  وهكذا  معلومة  غري  جهة 
وا�صتد  بالمر  ام��ي  واعلمت  متاأملا  البیت  اىل 
بكائها من جديد ف�صلمنا امرنا اىل الله الواحد 
بیت  اىل  والنتقال  داري  ترك  اىل  فاأ�صطررت 
التخفیف  لغر�س  اله��ل  مع  وال�صكن  وال��دت��ي 
وبعد  جمیعًا  ا�صابنا  الذي  واحلزن  الكاأبة  من 
ولدی  ج��واد  توقیف  علی  معدودة  اي��ام  م��رور 
بان جواد  اله��ل  اخ��ربوين  البیت  عودتي اىل 
وهو  املجل�س  يف  ع��ن��ه  ل��ل��دف��اع  حم��ام��ي  ط��ل��ب 
ففرحت  ال��ر���ص��ی��د  مع�صكر  يف  م��وق��وف  الن 
ويف  ج��واد  علی  للعثور  اخل��رب  لهذا  م��ا  نوعا 
املحامي  بیت  اىل  ت��وا  ذهبت  الباكر  ال�صباح 
المر فرف�س  له  ال�صنوي وب�صطت  العزيز  عبد 
الطلب م�صتغربا من املجل�س هذا. وقد ت�صبثت 
انا وجماعتي كثريا ليجاد حمامي اخر يتوكل 
للدفاع عن جواد فلم نفلح يف بادئ المر نظرًا 
اطنابه يف  ق��د ���ص��رب  لأن اخل���وف وال��وج��وم 
البالد  العرفیة يف  بغداد نتیجة فر�س الحكام 
وبعد بذل اجلهود امل�صنیة الكثرية متكنا بف�صل 
كامل  م��ع��ايل  منهم  ب��ال��ذك��ر  واخ�����س  جماعتنا 
عبد  ال�صتاذ  املحامي  اقناع  من  اجلادرجي  بك 
ان  �صرط  علی  مبدئیا  باملوافقة  �صبیب  ال��رزاق 
ي�صاعده اخر يف هذا الدفاع وبالخري متكنا من 
اقناع ال�صتاذ عوين النق�صلي لال�صرتاك مبهمة 
هذا الدفاع واجرينا املرا�صیم ال�صولیة الالزمة 
لذلك ويف الیوم املعني للمرافعة ا�صت�صحبناهما 
الر�صید حیث مقر  تاك�صي اىل مع�صكر  ب�صیارة 
املجل�س العريف الع�صكري ولدی و�صولنا باب 
وافهمناه  احلر�س  امر  اوقفنا  الر�صید  مع�صكر 
اآمر  اىل  ف��دخ��ل  املع�صكر  دخ��ول��ن��ا  م��ن  ال��غ��اي��ة 

فقط  للمحامني  ف�صمح  بالمر  واخ��ربه  املع�صكر 
العريف  املجل�س  مقر  يف  واحل�صور  بالدخول 
واما انا فمنعت من ذلك فبقیت منتظرًا يف غرفة 
احلر�س الواقعة يف باب املع�صكر اىل ما بعد الظهر 
فرجع املحامیان وهما يتذمران من و�صعیة هیئة 
املعاملة اجلافة جدا  لقیاه من  ما  نتیجة  املجل�س 
اعرتا�س  ل  اذ  بالكالم  لهما  ال�صماح  ودون  منها 
علی بع�س النقاط القانونیة مطلقًا فقلت لهما اذن 
الرزاق  عبد  ال�صتاذ  فاأجابني  النتیجة  كانت  فما 
�صبیب اما احلكم علیه بالعدام واما الفراج عنه 
فت�صور و�صعیتي يف تلك اللحظة ولكن ال�صتاذ 
عبد الوهاب حممود راأين وطماأنني بعدم اعدام 
�صهره  لن  ك��الم��ه  ع��ل��ی  ف�صكرته  مطلقًا  ج���واد 
ا�صماعیل نامق كان قائد القوات الع�صكرية ولبد 
جزمي  ال�صید  ان  كما  الم��ر  ه��ذا  علی  اطلعه  ان 
واكد  احلكم  ا�صدار  لیلة  لبیتنا  جاء  قد  �صلیمان 
لوالدتي ذلك اي�صا وهكذا ارحتنا نوعا ما وهداأت 
نفو�صا وحمدنا الباري عزوجل لبقاء جواد حیًا 
والوقائع  املحاكمة  �صري  عن  جواد  يتحدث  وهنا 
يف  ح��ل��م��ي  1939رك������وب   /  3/  15 يف  ق���ائ���اًل: 
توقیف  كركوك  اىل  ال�صدفة  طريق  عن  الطیارة 
اىل  �صفرة واح��دة  بعد  طريان اخلطوط اجلوية 
يف  مف�صل  كما  اجل��ن��وب  اىل  واخ���ری  ال�صمال 
مذكرة مديرية اخلطوط اجلوية واجتماع الهیئة 
الدارية جلمعیة الطريان للبحث يف طلب وزير 
وخلیل  ال�صامرائي  فائق  من  كل  اخبار  ال��دف��اع 
الق�صیة  يف  �صخ�س  كثالث  ا�صمي  ب��ورد  يل  كنه 
لالخري  تعجبت  اجلها!  من  ال�صباط  توقف  التي 
املذكوران  ال�صخ�صان  ج��اء  ان  اىل  عجب  امي��ا 
عن  الكیالين  ر�صید  معايل  فائق  واج��ه  ان  )بعد 
ال�صاعة  لیلتني ونفیا خرب  او  لیلة  بعد  ق�صیتي( 
 /  6  -  1939/ 3/ 5  - الح��د  م�صاء  وذل��ك  علي 
يف  توقفت  �صباحا   30/2 1939ال�����ص��اع��ة   /  3

�صرطة ال�صراي احلال مبكیة �صدة اجلزع والهلع 
املفو�صني  من  طلبت  اللحظة  تلك  يف  البیت  يف 
كمخابرتي  ج����دوی  ب����دون  ول��ك��ن  ج��ل��ب  ورق����ة 
لیكونا  اخ��ي  طلب  يف  والت�صال  الخ���وان  اح��د 
بني  )لطیفة(  يل  لل�صرطة  اخ���ذي  يف  �صاهدين 
عندنا  ان  الباب  اغلق  ان  بعد  املفو�صني  احد  يل 
لیاًل؟!.... هذا المر  احد نريد ت�صفريه بالطیارة 
من رجل عاقل يعلم مبا له وما علیه من احلقوق 
ام�صیت  لوطنه(  خمل�س  )كمواطن  والواجبات 
نتنة  رائحة  ذات  ج��رداء  وا�صعة  غرفة  يف  اللیلة 
الذي  لله  احلمد  ولكن  ظاهرة  الق��ذار  وجم��اري 
بوا�صطة  البیت  م��ن  ف��را���ص��ي  جلب  م��ن  مكنني 
مدير �صرطة بغداد )وجیه بیك( ونقلني اىل غرفة 
وطلب  نافذة  وفیها  منها  ا�صغر  ل��الوىل  مقابلة 
ايل ان ل اهتم فان المر �صهل ان�صاء الله اخذت 
يف �صیارة )با�س( مع فرا�صي اىل جهة جمهولة 
بعد الظهر بقیت حوايل )5/2( �صاعة وظهر يف 
وكان  قا�صدون  الر�صید  مع�صكر  اىل  اننا  الخري 
هناك �صرطة وان�صباط ع�صكري ومفو�س ادخلت 
يف �صیارة خالیة من الثاث و�صد الباب علي يف 
وقت  ح��ل  ان  اىل  الل��ی��ة  النقلیة  مدر�صة  مطعم 
ترتیبها  من  يل  ظهر  ع�صكرية  هیئة  ام��ام  اخ��ذي 
املجل�س  يف  فراأيت  ع�صكري  جمل�س  امام  بانني 
احلمرة  �صديد  واخ��ر  البیطار(  حلمي  )الرئی�س 
بل قريب جدا اىل اللون ال�صمر عرفت بعدئذ انه 
الرئی�س عبد الهادي وكان املجل�س موؤلفا ممن تلي 
ا�صمائهم ح�صب جمل�صهم من هذا املجل�س. ع�صو 
عبد  م��دين  حاكم  حلمي  حممود  املقدم  ع�صكري 
العزيز العرج رئی�س املجل�س العريف الع�صكري 
العقید عزيز حاكم مدين معروف جیاووك ع�صو 
ع�صكري املقدم جواد املدعي العام العقید م�صطفی 
باأين  املجل�س  رئی�س  ق��ال  ج��واد  املقدم  املتهمني 
اقول  ان  علی  بالقراآن  فاأق�صمت  ك�صاهد  جل�صت 

معي  حلمي  رك��وب  ق�صیة  يف  و�صهدت  ال�صدق 
يف الطیارة مع مرافق �صاحب اجلاللة يف احدی 
كما  الربيد  لنقل  وكركوك  املو�صل  اىل  �صفراتي 
هو معلوم واملنهج املن�صور يف ال�صحف املحلیة 
ال�صدفة  طريق  عن  ك��ان  املكان  ه��ذا  رك��وب  وان 
املجردة اذ ح�صر هو يف املطار و�صاألني اذا كان 
الطیارة اىل كركوك  له يف  مانعا من اخذي  لدي 
اعطاء  وبعد  ك  كركو  اىل  فطرت  بالنفي  فاأجبت 
املو�صل ونزول حلمي  بريد  بغداد واخذي  بريد 
�صافرت برا اىل املو�صل فتناولت الغذاء يف مطعم 
يف  متحركا  وع��دت  اخلفر  �صابط  م��ع  ال�صباط 
عملیة  فاأجريت  كركوك  فو�صلت   1350 ال�صاعة 
الربيد وتركت كركوك برا اىل بغداد مع املرافق 
وحلمي وان يل معه تعارفًا ل ا�صمیه �صداقة ومل 
اكن معه عند �صرب موعد مطلقا ومل اقل اي �صيء 
يتهمني  العام  املدعي  الحكام  بنائب  واذا  اخ��ر 
با�صرتاكي مع حلمي عبد الكرمي مب�صاألة مل احلم 
بها من قبل ح�صب مواد ودلئل فقرات الخ... ما 
مل افهم … وعلی كل نفیت كل دعوی علي وافدت 
ايل  تن�صبونه  مما  ب��رئ  الق�صیة  ه��ذه  يف  باأنني 
الق�صیة  ه��ذه  يف  مبا�صرة  عالقة  اي��ة  يل  ولی�س 
قويل  يوؤيد  معي  رك��ب  ال��ذي  حلمي  ب��ان  ول�صك 
يهاجمني  وك��ان  بینت  ما  عني  بني  باأنه  ففهمت 
�صديدًا املدعي العام ومعروف جیاووك وحممود 
حلمي وانا ا�صد هجماتهم وبداأت ع�صبیتي تزداد 
لأمر  بي  ل�صقها  هوؤلء  يحاول  التي  التهمة  لهذه 
الرئی�س  ا�صئلة  ببع�س  �صررت  ولقد  انف�صهم  يف 
كثريًا  نقلت  ق��د  باأنني  جوابها  يف  بینت  ال��ت��ي 
اذا  الرئی�س  �صالني  وقد  �صفراتي  يف  حلمي  غري 
الن  اح��ت��اج  ل  فقلت  حم��ام��ي  اىل  بحاجة  كنت 
ولكن �صاطلب حمامیا عندما اری هناك �صرورة 
بي  فذهبوا  امل�صاء  وك��ان  الم��ر  فاأنتهی  وحاجة 
وادخلت  الر�صید  مبع�صكر  التوقیف  حم��ل  اىل 
خالیة  واملنظر  ال�صكل  ب�صعة  �صغرية  غرفة  يف 
من فر�صة علی �صرير بال وطاولة وكر�صي وتبلغ 
حديدي  باب  فیها  مربعة  اق��دام  �صبعة  م�صاحتها 
زاد يف  دائري قطره حوايل عقد والذي  و�صباك 
هلعي يف ظلمي �صماعي �صوتًا عرفته انه �صوت 
ا�صماعیل عباوي �صائحًا )جواد( فبداأت افكر ماذا 
ع�صی ان يجمعني مع هوؤلء النا�س وانا مل اخالط 
او اجال�س او ا�صتغل مع احدهم يف �صيء ظاهري 
او باطني وهكذا ترد فكرة وتذهب اخری وت�صود 
الدنیا تارة وت�صحك تارة اخری وبقیت اكرث ذلك 

تاألیف  وب��ع��د  �صدقي  بكر  امل��رح��وم  اغ��ت��ی��ال  بعد 
الوزارة اجلديدة من قبل فخامة جمیل بك املدفعي 
وب��ع��د ع���ودة ج���واد م��ن اي��ط��ال��ی��ا وع����ودة نوري 
جهة  م��ن  م�صر  يف  م��وج��ودًا  ك��ان  ال���ذي  ال�صعید 
باأخذ  الع�صكري  جعفر  املرحوم  ذوو  ق��ام  اأخ��ری 
اأن قتله كان  الثار من قتلته وكان الكل يعلم جیدًا 
وا�صحًا وهو اأول باأمر من قائد احلركة النقالبیة 
اإل  ال�صباط ما علیهم  القائمني هم من �صغار  وان 
القوانني  ملا تقت�صیه  الأمر بحذافريه نظرا  اإطاعة 

والأنظمة الع�صكرية من �صرورة 
اأم���راوؤه���م م��ن الأوام����ر  اإط���اع���ة م��ا مي��ل��ي علیهم 
مطلقة  �صائبة  ت�صوبها  ل  عمیاء  طاعة  الع�صكرية 
قائده  اأم��ر  يرف�س  ال��ذي  ال�صابط  ف��ان  وبالعك�س 
املحبوكة  الوطنیة  احلركة  ه��ذه  مبثل  قائم  وه��و 
خائنا  يعترب  الت�صديد  متام  وم�صددة  احلبك  متام 
لمته ووطنه وقائده وم�صريه املوت الزوؤام حتما 
باأقل اإ�صارة من فم القائد يف مثل هذه احلالة، اإذن 
امل�صكني ملوؤاخذته عن عمل  ال�صابط  فما ذنب هذا 
قام بتنفیذه باأمر قائده الثائر وهو مكره ل بطل؟ 
عن  التحقیق  ال�صادة  ه��وؤلء  يطلب  مل  فلم  وثانیًا 
مقتله قبل اغتیال بكر �صدقي اأو ياأخذوا علی الأقل 
اأثناء وجوده بینهم مرات عدة  الثاأر منه مبا�صرة 
اأثناء احلفالت املقامة له اإذ كان اأكرثهم �صباط حتت 
اإمرته؟ فلو كان ل حدهم اقل جراأة و�صجاعة فبدًل 
من اإن يقدم بیده كاأ�س الوي�صكي اأن يفرغ م�صد�صه 
يف راأ�س هذا القائد حیث كانت الفر�صة مواتیة له 
انتقاما ملقتل عمه ومل يحا�صبوا الرئی�صني املرحوم 
بقیة  ت�صلیم  ع��ن  املطلب  وعبد  الربیعي  ح�صیب 
الر�صائل املر�صلة من قبل املرحوم جعفر با�صا اإىل 
ويثق  علیهم  يعتمد  التي  الوحدات  روؤ�صاء  بع�س 
من اأخالقهم يف حني اإنهما �صلما تلك الر�صائل اإىل 
املرحوم بكر �صدقي ما �صبب ا�صتداد غ�صبه وحنقه 
يف اأمر قتله بینما و�صل هذان ال�صخ�صان اإىل اأعلی 
الرئی�صني  يحا�صبوا  مل  اأو  احلكومة  يف  ال��رت��ب 
والعقید  حممد  وطاهر  غويل  القره  �صاكر  احل��اج 
با�صا  جعفر  املرحوم  لت�صلیمهم  العزاوي  يو�صف 
اإىل الرئی�س اإ�صماعیل توحلة الذي تاأبطه �صرا اإىل 
�صاحة املوت عندما راأوا باأم اأعینهم اخلطر حمدقا 
به اأفلی�س كان باإمكانهم عدم ت�صلیمه اأو منعه جربًا 
عن الذهاب ملواجهة املرحوم بكر �صدقي والرجوع 
�صاكر  احل��اج  الرئی�س  يقتل  مل  ومل  بغداد  اإىل  به 
واجهوه  عندما  بكرًا  زمیلیه  احد  او  غويل  القره 
قال  عندما  �صدقي  بكر  اج��اب  م��اذا  ثم  مقره.  يف 
له احلاج �صاكر )جئت بوزير فهل ارجع بحقیته( 
ببنت  ينب�س  فلم  وك��ذا  كذا  واعمل  اذه��ب  فاأجابه 
�صفة بل اطاع امره بكل خنوع وخ�صوع كما اطاع 
�صدقي  بكر  املرحوم  امر  تنفیذ  ال�صغار  ال�صباط 
بقتل املرحوم جعفر با�صا الی�س كان بامكان احلاج 
�صاكر او احد جماعته بعد ان علم مبقتل املرحوم 
جعفر با�صا ان يقتلوا بكرا وجها لوجه انتقاما له 
حیث كانت الفر�صة مالئمة وملاذا مل يقوموا بذلك 
اذن الی�س كل ما تقدم ان يلزم ال�صابط اطاعة ما 
فوقه اطاعة عمیاء بخالف راأي نوري ال�صعید ومل 
ا�صرتك  ال��ذي  ال��وادي  �صاكر  العقید  يحا�صبوا  مل 

املرحوم  جثة  ح��رق  واق��رتح  الن��ق��الب  حركة  يف 
اذن  تقدم  كما  اجلرمية  معامل  لإخفاء  با�صا  جعفر 
فماذا كانت نتیجة كل واحد من هوؤلء، فقد اأ�صبح 
معززا مكرما فیما بعد كلهم واأ�صبحوا اأبطاًل من 
ابطال التاأريخ ومتنعمًا برتب ووظائف عالیة يف 
جتاه  مق�صرا  يكن  مل  ك��اأن  اجلی�س  يف  او  الدولة 
كلهم  ه��وؤلء  ال�صادة  تركوا  با�صا  جعفر  املرحوم 
اأدوا  الذين  امل�صاكني  ال�صباط  ب�صغار  ومت�صكوا 
واجب الإطاعة لتنفیذ اأوامر قائدهم وطلبوا اتخاذ 
الإجراءات القانونیة بحقهم وقد تنا�صوا اأن قانون 
رقم   26/10/1936 النقالب  مدبري  عن  العفو 
ال�صباط  ه��وؤلء  قد �صان وحمی  ل�صنة 1936   14
الذي  القانون  ذلك  �صدهم  القانونیة  التبعات  من 
�صوت علیه ممثلو الأمة اجمعهم ورحبوا ببطولة 
امل��ذك��ور واق����رتن مبوافقة  ب��الن��ق��الب  ال��ق��ائ��م��ني 
ال�صدة امللكیة كما كان قانون العفو العام قد �صان 
التي  الوطنیة  باحلركة  قاموا  الذين  الأ�صخا�س 
اآب  اأدت اإىل اغتیال املرحوم بكر �صدقي يف �صهر 
ال�صید  كان  اأي�صا:  القانونیة  التبعات  من   1937
طارق الع�صكري قد واجه جواد بعد ت�صكیل وزارة 
التحقیق  حلاكم  معنونة  عري�صة  وناوله  املدفعي 
ب��ا���ص��م ج����واد ي��خ��رب ف��ی��ه��ا ق��ات��ل وال�����ده والذين 
معقول  غ��ري  الطلب  ه��ذا  ك��ان  ومل��ا  معه  ا�صرتكوا 
فاعتذر  مقتله  يف  احلا�صرين  احد  كان  ج��واد  لن 
من  جماعة  ا�صت�صارة  بعد  الطلب  ه��ذا  تقدمي  من 
اأرباب القانون وغريهم فلم يكن من ال�صید طارق 
حاكم  اىل  با�صمه  العري�صة  وق��دم  اإل  الع�صكري 
بحق  القانونیة  العقوبات  ان��زال  طالبا  التحقیق 
بدا  التحقیقات  حاكم  ير  فلم  املرحوم  وال��ده  قتلة 
عالقة  لهم  الذين  كافة  بتوقیف  الم��ر  ا�صدار  من 
فتاح  جمیل  املقدم  جملتهم  ومن  القتل  مبو�صوع 
وامل���الزم  وج���واد  تو�صلة  ا�صماعیل  وال��رئ��ی�����س 
فعندما  معهم،  التحقیقات  لإج���راء  جمیل  جمال 
من  الر�صمي  ال���دوام  انتهاء  بعد  للبیت  ان��ا  ع��دت 
الوزارة بتاريخ 12 ت�صرين الثاين 1937 �صاهدت 
اخلرب  فا�صتف�صرت  وب��ك��اء  ن���وح  ب��ح��ال��ة  الأه����ل 
قد  ان�صباط  وجندي  ح�صن  عامر  بالرئی�س  واذا 
ثكنة  اإىل  جميء  من  ق�صرية  مدة  قبل  ج��واد  اخذ 
ا�صمع  اك��د  فلم  املعظم،  ب��اب  يف  الواقعة  اخلیالة 
دون  املذكورة  الثكنة  اىل  فورًا  وذهبت  ال  اخلرب 
تناول الغذاء بغیة ال�صتف�صار عن �صبب التوقیف 
ف�صاهدت جواد واملقدم جمیل فتاح واملالزم جمال 
فعلمت  املخابرة  مدر�صة  غ��رف  اإح��دی  يف  جمیل 
التحقیق  حاكم  طلب  علی  بناًء  اأوقفوا  اأنهم  منهم 
فطماأنتهم  الع�صكري  املرحوم جعفر  قتل  تهمة  يف 
ووا�صیتهم بان ل خوف علیهم مازال قانون العفو 
رقم 4 ل�صنة 1937 قد حماهم من اتخاذ التعقیبات 
ر�صالتني  ج���واد  ن��اول��ن��ي  وق��د  بحقهم  القانونیة 
التاريخیة الأوىل  لالحتفاظ بهما نظرا لأهمیتهما 
عن  فیها  يثنیه  �صدقي  بكر  اإىل  غ��ازي  امللك  م��ن 
الثانیة  والر�صالة  بغداد  العا�صمة  اجلی�س  دخول 
من جعفر الع�صكري اإىل بكر �صدقي ياأمره فیها.... 
وهكذا، ثم عدت للبیت وطماأنت الأهل بان ل خوف 
علی جواد و�صیطلق �صراحه قريبا جدا بعد انتهاء 

التحقیقات الالزمة ثم اأخذت الفر�صة وطعام الع�صاء 
اجلماعة  توقیف  طال  ثم  الثكنة  اإىل  له  الالزمني 
حوايل ثالثني يوما بدون اإمتام التحقیقات معهم 
الفريق  املرحوم  واأخری  اآونة  وكان يزورهم بني 
اآن����ذاك رئی�صًا لأرك���ان  ك��ان  ال���ذي  ال��ع��م��ري  اأم���ني 
عنهم  بالإفراج  الأخر  هو  يطمئنهم  وكان  اجلی�س 
بذلتها  التي  الت�صبثات  كانت  واأخ��ری  حلظة  بني 
امل�صوؤولني  ال��دول��ة  رج���الت  ل��دی  وجماعتي  ان��ا 
يف  كنت  و�صدفة  التحقیقات  ه��ذه  اإكمال  ل�صرعة 
مبعايل  اإذا  اجلماعة  ق�صیة  اأترقب  املحاكم  بناية 
للتحقیق  اآن��ذاك حاكما  الذي كان  احمد بن خمتار 
اجلماعة  ان  غري  التحقیق  انتهاء  بقرب  يخربين 
اىل  ا�صرتحام  عري�صة  قدموا  بحیث  �صربهم  نفذ 
التحقیقات  بانهاء  بالتعجیل  الدفاع  وزير  فخامة 
لدی املراجع الق�صائیة وهذا ن�صها:. فخامة وزير 
اأرك��ان  رئی�س  �صعادة  بوا�صطة  امل��ح��رتم  ال��دف��اع 
اجلرمية  اأن  عن  رغما  �صیدنا:.  املحرتم  اجلی�س 
التي اتهمنا بارتكابها م�صمولة بقانون العفو العام 
التحقیق  لیاأخذ  طويلة  مدة  موقوفني  اأبقینا  فقد 
ما  م�صی  ان���ه  غ��ري  الطبیعي  جم���راه  الق�صائي 
يقارب ال�صهر علی تاريخ اخذ افادتنا من قبل حاكم 
التحقیق وا�صتكملت )علی ما نعلم( جمیع و�صائل 
قرار  اي  الآن  حتی  ي�صدر  ومل  املمكنة  التحقیق 
حا�صم يف الق�صیة �صلبا كان ام ايجابا. وحیث ان 
التحقیق  انتهاء  من  بالرغم  موقوفة  الق�صیة  بقاء 
مغدوريتنا  ويوجب  له  م��ربر  ل  مما  وا�صتكماله 
اإىل  التجائیا  ���ص��رورة  ب��دون  موقوفني  وبقائنا 
مل  فخامتكم  بان  اعتقادنا  رغم  فخامتكم  مراجعة 
تاأل جهدا يف املحافظة والذود عن حقوق ال�صباط 
الق�صائیة  املراجع  اىل  باليعاز  التف�صل  راج��ني 
الق�صیة ولفخامتكم وافر  انهاء  املخت�صة بتعجیل 
الطیار  املالزم  الول 1937.  كانون  الحرتام 14 
جمیل  املقدم  ح�صني  ج��واد  الرئی�س  جمیل  جمال 
فتاح ومع تدخل وزارة الدفاع بالمر مل تكمل هذه 
التحقیقات واحالتها اىل حمكمة جزاء الكربی ال 
توقیف  من  يوم  واربعني  اخلم�صة  يقارب  ما  بعد 
قبل  من  الق�صیة  وتدقیق  در���س  ول��دی  اجلماعة. 
املحكمة املذكورة من كافة وجوهها القانونیة ظهر 
لها جلیا انها تتعار�س مع قانون العفو العام رقم 9 
ل�صنة 1937 لذلك قررت الفراج عنهم حال وهكذا 
م�صرعا  وذهبت  القرار  هذا  من  ن�صخة  انا  اخ��ذت 
حال وجمعت امتعة جواد ب�صیارة احد ال�صدقاء 
ا�صدل  وه��ك��ذا  ال��ب��ی��ت  اىل  وج����واد  ان���ا  وحملتنا 
ال�صید  ال�صادة  اكتفی  فهل  التهمة  هذه  عن  ال�صتار 
طارق الع�صكري وجماعته بهذه النتیجة القانونیة 
الد�س والغلواء من �صدورهم.؟ اجلواب  وانقطع 
احیل  الفرتة  ه��ذه  بعد  اجل��رار  علی  واحلبل  كال 
جواد علی التقاعد بناء علی رغبته وتناول مكافاأته 
هند�صة  درا�صة  اكمال  لغر�س  روم��ا  اىل  �صافر  ثم 
له عمل يف  الطريان ب�صورة او�صع حیث مل يجد 
مبواجهة  فرغب  م�صر  يف  مروره  وا�صتغل  وطنه 
نوري ال�صعید يف ا�صتجمامه يف الذهبیة املعدة له 
عنه  ال�صفح  ويطلب  له  لیعتذر  النیل  �صاطئ  علی 
من  وب��راءت��ه  النقالب  حركة  تفا�صیل  له  ولیبني 

الضابط جواد حسين طيار الملك غازي يتحدث وثائق

 الحلقة الثانية
د. محمد حسين الزبيدي

التحقيقات مع المتهمين بقتل 
المرحوم جعفر باشا العسكري

يتحدث جواد عن سير المحاكمة والوقائع قائاًل: في 15 /3 / 1939ركوب حلمي في الطيارة 
عن طريق الصدفة الى كركوك توقيف طيران الخطوط الجوية بعد سفرة واحدة الى الشمال 
واخرى الى الجنوب كما مفصل في مذكرة مديرية الخطوط الجوية واجتماع الهيئة االدارية 
لجمعية الطيران للبحث في طلب وزير الدفاع اخبار كل من فائق السامرائي وخليل كنه لي 

بورد اسمي كثالث شخص في القضية

الطیار اخلا�س للملك غازي
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اأم كلثوم  مبنا�صبة مرور 78 �صنة علی زيارة 
الثاين  ت�صرين   16 يف  ل��ب��غ��داد  ال��ت��اري��خ��ی��ة 

1932. واحلكاية كالآتي :
�صامي  اأف��ن��دي  ج��الل  الأ���ص��ت��اذ  اأب���دی  اأن  بعد 
اجلن�صیة  امل�������ص���ري���ة  وزوج����ت����ه  امل���ح���ام���ي 
ا���ص��ت��ع��داده��م��ا مل�����ص��اع��دة ال�����ص��ی��د ج��ب��ار �صبع 
املیدان  منطقة  يف  ال��ه��الل  اأوت���ی���ل  ���ص��اح��ب 
ما  فیها  مكثوا  والتي  م�صر  اإىل  معه  بال�صفر 
يقارب ال�صهر ، اأجری املوماأ اإلیهم خاللها عدة 
ات�صالت مع الفنانة اأم كلثوم والتي كان فیها 
الأ�صتاذ جالل وزوجته، اللولبني اللذين مت عن 
طريقهما اإجراء احلوار مع الفنانة )الآن�صة اأم 
اجلانبني  بني  املوافقة  متت  اأن  وم��ا  كلثوم(، 
العقود  وكتابة  كافة  ال��الزم��ة  ال�صروط  علی 
بغداد،  اإىل  الأمور وعادوا  ملثل هذه  املطلوبة 
حني اأخذ عبد اجلبار �صبع بدوره يعلن لأبناء 
ال�صعب العراقي عن طريق ال�صحف واملجالت 
اإىل  اإ�صافة  ال��ف��رتة،  تلك  يف  ال�����ص��ادرة  امللیة 
يف  توزيعها  مت  ال��ت��ي  الدعائیة  امل��ن�����ص��ورات 
وتعلن  ت�صري  وكلها  بغداد  يف  العامة  الأماكن 
بغداد  اإىل  كلثوم  اأم  الآن�صة  و�صول  قرب  عن 
بداأت  قد  كانت  الهالل  اأوت��ی��ل  اإدارة  اأن  ،كما 
 1932 الثاين  ت�صرين   9 تاريخ  من  واعتبارا 
الغنائیة  لتلك احلفالت  الدخول  ببیع بطاقات 
يومیًا، وقد كان مقررًا اأن يتم و�صول اأم كلثوم 
يف ال�صاعة الثانیة من بعد ظهر يوم الأربعاء 
املوافق 1932/11/16، اإل اأن تاأخر الطائرة 
التي كانت تقل الفنانة اأم كلثوم اإىل مطار بغداد 
املدين يف منطقة الو�صا�س )املثنی( لحقًا ،مدة 
اأقامة  دون  التاأخر  هذا  حال  فقد  �صاعة   )24(
وقتها  يف  كلثوم  لأم  الأوىل  الغنائیة  احلفلة 
املحدد.لذا فقد ا�صطرت اإدارة الأويتل لأجراء 
اأوىل  اإق��ام��ة  موعد  ت��اري��خ  علی  جديد  تغیري 
التا�صعة  ال�صاعة  من  اعتبارًا  وجعله  حفالتها 
ت�صرين   19 امل��واف��ق  ال�صبت  ي��وم  م�صاء  م��ن 
املذكورة  الطائرة  و�صلت  فقد  وفعاًل   1932
من  والربع  الواحدة  ال�صاعة  يف  بغداد  مطار 
بعد ظهر يوم اخلمی�س 11/17/ 1932 .وكان 
يف ا�صتقبالها يف املطار اأعداد كبرية من اأبناء 
الوا�صعة  اجلماهري  هذه  يتقدم  وكان  ال�صعب 

والفن  وال�صحافة  والأدب  الفكر  رج��ال  كبار 
الذين توافدوا علی املطار منذ ال�صاعة احلادية 
التي  الطائرة  حطت  اأن  وم��ا  �صباحا ً ع�صرة 
كانت تقل الفنانة الكبرية اأر�س املطار ونزلت 
منها ،حتی علت هتافات امل�صتقبلني تهز اأرجاء 
املطار للرتحیب بها، هذا لو علمنا باأن هذه هي 
كلثوم  اأم  بها  ت�صتقل  كانت  التي  الأوىل  املرة 
الطائرة يف حیاتها خارج بلدها ح�صب قولها 

يف لقاءاتها ال�صحفیة هنا .
اأر�س بغداد  اأن حالة اجلو يوم و�صولها  كما 
ك��ان��ت ت�����ص��وده ع��وا���ص��ف ت��راب��ی��ة ���ص��دي��دة ، 
ال�صتقبال  قاعة  يف  املقام  بها  اأ�صتقر  ان  وما 
التابعة للمطار حتی اأخذ الأ�صتاذ جالل �صامي 
اأفندي املحامي يقدم لها م�صتقبلیها من الأدباء 
الدولة  رج��ال  وكبار  وال�صحفیني  وال�صعراء 
للتعرف علیهم ، بعدها ا�صتقلت ال�صیارة املعدة 
لها ترافقها بقیة ال�صیارات اإىل مقر اأقامتها يف 
الدار الفخمة التي خ�ص�صت لها، والكائنة يف 
اقامت  ، حیث  الأعظمیة  �صارع طه يف منطقة 
معها  ،وك���ان  ب��غ��داد  يف  وج��وده��ا  طیلة  فیها 
والباحث  امل���وؤرخ  ذك��ر  .ولقد  خالد(   ( اأخیها 

 ( �صارع  �صكنة  من  ،وه��و  �صعید  فهمي  فی�صل 
لزال  البیت  من  ق�صم  ،اأن  الأعظمیة  يف  طه( 
يف  كلثوم  اأم  ال�صیدة  فیه  اأقامت  والذي  قائمًا 

ت�صرين الثاين 1932 .
وهنا اأرفق هذا الإعالن والذي ن�صرته جريدة 
الثاين  ت�صرين  �صهر  يف  العراقیة  ال�صتقالل 
كلثوم  اأم  ال�صیدة  حفالت  اإقامة  حول   1932
وقد  لبغداد  الأوىل  زيارتها  .كانت  بغداد  يف 
ق��ب��ل ال�صحف  م���ن  ك��ب��رية  ب��ح��ف��اوة  ق��وب��ل��ت 
العراقیة والأدباء والكتاب وجمهور املعجبني 
واأق��ی��م��ت لها ع��دد م��ن ح��ف��الت ال��ت��ك��رمي ،فقد 
اأدباء بغداد حفلة يف ) فندق الهالل( يف  اأقام 
الیوم الثالث من كانون الأول من العام نف�صه 
معروف  ال�صاعر  فیها  األقی   )  1932-12-3  (

الر�صايف ق�صیدته ال�صهرية التي جاء فیها :
اأ�صمعي يل قبل الرحیل كالمًا

ودعیني اأموت فیك غرامًا
هاك �صربي خذيه تذكرة يل

واأمنحي ج�صمي ال�صنی وال�صقاما
وقد ردت اأم كلثوم علی الر�صايف بكلمة �صكر 
مل  ،لكنها  ه��ذه  ق�صیدته  �صتغني  اأنها  وقالت 

تفعل ويبدو اأنها ن�صیت الأمر كله عقب عودتها 
اإىل القاهرة .

اأر�صیفي واىل حكاية فنیة اأخری ،  ما جاد به 
وتقبلوا حتیاتي .

عندما استمع سكان بغداد إلى صوت 
أم كلثوم على رصيف شارع الرشيد

كوكب  زي��ارة  عن  ال�صابقة  احلكاية  يف  ذكرنا 
ت�صرين  يف  ب��غ��داد  اإىل  ك��ل��ث��وم  اأم  ال�����ص��رق 
مواعید  وع��ن  ال��و���ص��ول  ع��ن   ،1932 ال��ث��اين 
اأ�صلفنا  ،كما  الهالل  اأوتیل  يف  احلفالت  اإقامة 
العراقیة  ال�صحف  يف  كتب  ما  اذك��ر  ،والیوم 

حول هذا املو�صوع الرتاثي الفني .
كان امل�صرح العراقي يف الثالثینیات، م�صرحًا 
علی  امل�صرفة  هي  بغداد  بلدية  وكانت  غنائیًا، 
بع�س  من  اإق��ب��اًل  ي�صهد  ك��ان  وال��ذي  امل�صارح 
املطربة  �صهرة  ذاعت  احلني  ذلك  ،ويف  النا�س 
الكبرية الراحلة )اأم كلثوم( يف عموم الأقطار 
خالل  من  يتم  اإلیها  ال�صتماع  العربیة،وكان 
اأن  بغداد  لأه��ل  �صادف  جهاز)احلاكي(.وقد 

وجهًا  كلثوم  اأم  الكبرية  للمطربة  ا�صتمعوا 
لوجه، ولكن كیف كان ذلك؟

)ملهی الهالل( الذي يقع يف باب املعظم والذي 
لدی  وامل��ع��روف  الآن  اإىل  قائمًا  مبناه  م��ازال 
النا�س ب�) خان املدلل(* واملجاور اىل ) �صوق 
الهرج( وحدث اأن دعا �صاحب امللهی اأم كلثوم 
مكرمة  �صیفة  ،وحلت   1932 ع��ام  بغداد  اإىل 
راأ�صها  علی  املو�صیقیة،وكان  وفرقتها  ه��ي 
الفنان الق�صبجي، وابراهیم العريان ،�صاحب 
الكمان وكرمي ،و�صعد جرجی�س �صاحب الناي 
غناءها  كلثوم  اأم  ب���داأت  وحینما   ، وغ��ريه��م 
اأم  ل�صماع  املذكور  امل�صرح  علی  النا�س  تدافع 
علی  امل�صرح  خ��ارج  جل�س  من  ومنهم  كلثوم، 

ر�صیف ال�صارع ) �صارع الر�صید( .
النا�س  لی�صتمع  مفتوحًا  امل�صرح  ب��اب  وك��ان 
هناك  ت��ك��ن  مل  ،ح��ی��ث  ك��ل��ث��وم  اأم  ���ص��وت  اإىل 
الثالث  ال��ی��وم  ويف   ، ال�����ص��وت  م��ك��ربات  بعد 
التحیة  لتقدمي  �صحفي  وف��د  ق��دم  غنائها،  من 
اأع�صاء  ب��ني  م��ن  وك���ان  كلثوم  لأم  وال�����ص��الم 
حلمي  واإبراهیم  البدري،  الغفور  عبد  الوفد، 
واأوتیل  ملهی  )�صاحب  �صبع  اجل��ب��ار  وعبد 
الهالل(، وعبد اجللیل الراوي، وحممود جالل 
املحامي، وروفائیل بطي، وعبد امل�صیح وزير، 
وقدمت اأم كلثوم مرة اأخری للغناء يف بغداد 
عند تتويج امللك فی�صل الثاين )مبنا�صبة عید 
بغداد  اأه���ل  و�صهر   )1946 2م��اي�����س  م��ی��الده 
املرة  اللیل، ولكن هذه  متاأخرة من  �صاعة  اإىل 

�صمعوا اأم كلثوم عن طريق الراديو .
وهبها  وال��ذي  الرائع  الب�صري  �صوتها  وك��ان 
ال��ل��ه ل��ه��ا، ه��و ال��ب��دي��ل ع��ن م��ك��ربات ال�صوت 
والرائعة  القوية  الأ���ص��وات  زمن  كان  اآن��ذاك، 
الأجهزة  ظهور  عند  ذلك  بعد  تال�صت  ،والتي 

ال�صوتیة احلديثة .
مع حتیاتي واىل حكاية فنیة اأخری .

م�صادر  ،وهناك   ) املدلل  خان   ( اأ�صم  ورد   •
وبالقرب  دل��ة(  خان  ب)  ت�صمیه  اأي�صًا  اأخ��ری 
بی�صافون  �صركة  مقر  هناك  ك��ان  اي�صًا  منه 
 1925 العام  يف  ب��داأت  والتي  لالأ�صطوانات 
وقارئي  ملطربي  عديدة  اأ�صطوانات  بت�صجیل 

املقام والب�صتات  

ال��ع��ط��ارة ه���َو امل��ك��ان ال����ذي ت��ب��اع ف��ی��ه اأن����واع 
والعطور  وامل�صتح�صرات  والنباتات  الإع�صاب 
وجمعها  ازخانه  ي�صمونها  وكانوا  وامل�صاحیق  
اللفظ )اجزاء خانة(  ازاخني وازخانات وا�صل 
اأي مكان العقاقري، كما كانوا ي�صمون ال�صیديل 

ازاجي وهو بائع العقاقري الطبیة ومركبها.  
وقد بداأت مهنة العطارة يف الع�صور الإ�صالمیة 
الذين  ب���)ال��ع�����ص��اب��ني( وه����م  ت�����ص��م��ی  وك���ان���ت 
ي�صتخدمون الع�صاب للتداوي، وبائع الع�صاب 
املكان  هو  العطارة  و�صوق  العطار  هو  قدميًا 

الذي تباع فیه العطور والأدوية.
وكانت مهنة العطارة حتتاج اإىل معرفة وخربة 
لكي يلعب دورًا اأ�صا�صیا يف حقل جتارب العطار، 
طول  م��ن  ل��دي��ه  املكت�صبة  اخل���ربة  ت�صاعده  اذ 
وحت�صري  العقاقري  اإع���داد  يف  املمار�صة  ف��رتة 
لكل حالة مر�صیة طبیًا  املفیدة  الطبیة  املركبات 
وعالجیًا وتعد جتارة العطارة جتارة رائجة يف 
�صعوب  خمتلف  عند  والأزم��ن��ة  العهود  خمتلف 
، فما زالت هذه املهنة منت�صرة ومتار�س  العامل 
حیث  العاملي،  امل�صتوی  علی  خمتلفة  باأ�صالیب 
ت�صتعمل  م��ا  ك��ث��ريًا  الأورب��ی��ة  ال���دول  معظم  ان 
العقاقري  لتح�صري  الطبیة  والنباتات  الع�صاب 
نراها  التي  احلديثة  الدوائیة  وامل�صتح�صرات 

الیوم.  
او  امل�صت�صفی  او  بالطبیب  اأج��دادن��ا  يحظ  ومل 
اأبنائهم  واأمرا�س  اأمرا�صهم  ملعاجلة  ال�صیدلیة 
تعر�صه  اطفالهم  اح��د  مر�س  اذا  مثاًل  فكانوا 
التي  فهي  ولدتها  التي  القابلة  اجل��دة  علی  امه 
وجتربتها  خ��ربت��ه��ا  ح�����ص��ب  م��ر���ص��ه  ت�صخ�س 
الطفل  ك��ان  ف��اإذا  العطار  من  العالج  له  فت�صف 
كثري ال�صراخ وبطنه منفوخة و�صفت له اجلدة 
وت�صقي  الم  تفورها  العطاريات  من  جمموعة 
يقوم  )امل��زي��ن(  احل��الق  ك��ان  وهكذا  الطفل  بها 
الدم  ل�صحب  احلجامة  منها  طبیة  اأعمال  بعدة 
الفا�صد ويداوي اجلروح ويجرب الك�صور ويقلع 
اإ�صافة  الطفال،  بختان  اأي�صًا  ويقوم  الأ�صنان 
كان  ك��ذل��ك  واللحیة   ال��راأ���س  �صعر  ح��الق��ة  اإىل 
للعطار دور فاعل يف معاجلة الأمرا�س وو�صف 
العقاقري فبعد اإن يقف علی اأعرا�س املر�س الذي 
ي�صكو منه املري�س فی�صرع العطار اىل القواطي 
والنباتات  الع�صاب  علی  حتتوي  علب  وه��ي 
بع�س  يجمع  دكانه  رف��وف  علی  مرتبة  وتكون 
البذور والع�صاب والنباتات والتي يعتقد باأنها 
يكتب  وكان  الزبون  ذلك  ملر�س  الناجح  ال��دواء 
التي حتتويها  امل��ادة  ا�صم  قوطیة  كل  علی  عادة 
م��ن الأع�����ص��اب وال���ب���ذور،  وب��ع��د ت��ق��دم العلوم 

يف  وال�صیدلیات  امل�صت�صفیات  وانت�صار  الطبیة 
عموم العراق وتخرج مئات الطباء وال�صیادلة 
اأو�صكت معظم الأدوية ال�صعبیة وطرق  �صنويًا، 
الطلب  قلة  اإىل  القدمية  بالأ�صالیب  حت�صريها 
النا�س وقد ورد ا�صم  و�صعف الإقبال علیها من 
قال  حیث  وال�صعبي  الأدبي  تراثنا  يف  العطارة 
)ول  بقوله  نظمها  �صعرية  حكمة  ال�صعراء  احد 
ا�صم  ذكر  كذلك  الدهر(  اف�صد  ما  العطار  ي�صلح 
)العطار  بقولهم  ال�صعبیة  الأم��ث��ال  يف  العطار 
غريه  يعیب  مل��ن  ي�����ص��رب  ب��خ��رج��ه(  م��ا  ي�صیح 
بكال ب�صفة  )البكال میحب  اأي�صا  فیه وقال  مبا 
ي�صرب  وه��ذا  ب�صفة(  عطار  يحب  ما  والعطار 
واحد  مكان  يف  الواحدة  املهنة  اأ�صحاب  لتنافر 
ال�صعبي  ال�صعر  يف  ال��ع��ط��ار  ا���ص��م  ورد  ك��ذل��ك 

وترانیم المهات  
راأ�صي وجعني كومي �صديه 

ودوايه من العطار جیبیه 
�صد الغريبة مانفع بیه 

والنباتات  الع�صاب  من  كثرية  ان��واع  وهناك 
املحافظات  وبقیة  ال��ب��غ��دادي��ني  ل��دی  امل��ع��روف��ة 
الورد  مثل  لعطور  منها  ق�صم  ي�صتخدم  والتي 
وبع�س الأزهار والبخور باأنواعه والق�صم الآخر 
والثمد  والديرم  احلنة  اأمثال  للزينة  ي�صتخدم 

وق�صم اآخر ي�صتخدم  مطیبات مع الطعام اأمثال 
الآخر  والق�صم  والدار�صني  والفلفل  البهارات 
البابوجن  امثال  للعالج  طبیة  كو�صفة  ي�صتخدم 
وغريها  اخل��روع  وده��ن  واخلرنوب  واحلرمل 
وهناك الكثري من الأع�صاب والبذور و النباتات 
لها فوائد طبیة ل ي�صع املجال لذكرها  اأما اقدم 
نذكر  ال�صعبي  الطب  ومتعاطي  بغداد  عطاري 
منهم :- )ابن احلجامة( وهو يهودي من بغداد 
ا�صتهر باحلجامة وكان يق�صده املر�صی من كل 
حمام  م��ن  بالقرب  مهنته  يتعاطی  وك��ان  مكان 

ال�صورجة يف ع�صرينیات القرن املا�صي.  
*)ابن رحمني( اي�صًا من يهود بغداد كان حالقًا 
ي�صكن  ك��ان  الأولد  ويخنت  اجل���روح  وي���داوي 

ال�صورجة .
القرع  تعالج  ام����راأة  ك��ان��ت  رج��وب��ي(  *)رمي���ة 
التي كانت حت�صرها بنف�صها وكانت  بالل�صقات 
بغداد  ك����رخ  يف  اجل��ع��ی��ف��ر  حم��ل��ة  يف  ت��ع��ی�����س 

وتوفیت �صنة1945.
مهنة  امتهن   ) ال��ع��ط��ار  حممد  ح�صن  )احل���اج   
املواد  بیع  يتعاطی  وك��ان  �صبابه  منذ  العطارة 
ي�صفها  ك��ان  كما  واأع�صاب  ب��ذور  من  العطارية 
�صوق  يف   ال��واق��ع��ة  دك��ان��ه  يف  مر�صاه  لبع�س 
املیدان بالقرب من حمام البا�صا وكانت ت�صاعده 

يف حت�صري بع�س الأدوية وزوجته )فرجة بنت 
جا�صم حممد الب�صام( كان ي�صكن يف حملة حمام 

املالح يف ر�صافة بغداد. 
)احلاج كاظم( كان عطارًا يتعاطی بیع الأع�صاب 
والبذور واملعاجني ملن يق�صده من املر�صی وكان 
م�صهورًا يف حملة �صوق الدجاج يف كرخ بغداد 
تويف خالل احلرب العاملیة الأوىل )حممود تاج 
يف  تخ�ص�س   1901 �صنة  موالید  من   ) الدين 
مهنة العطارة منذ ال�صغر وكان دكانه يف حملة 
ملر�صاه  ال�صعبیة  الأدوي��ة  بع�س  ي�صف  الدهانة 
ويح�صرها لهم بنف�صه وهو رحب ال�صدر هادئ 

الطبع.
)احلاج ح�صني مال الله( كان حالقًا يف حملة �صوق 
اجلراحة  يف  ماهرًا  كان  بغداد  كرخ  يف  حمادة 
واحلجامة  ال�صنان  وخلع  واخل��ت��ان  والف�صد 
وكان يح�صر الدوية بنف�صه وتويف �صنة 1923 
لها  والعطارين  العطارة  مهنة  لت��زال  والیوم   .
رواج  واإقبال وا�صع علیه فلها اأ�صواق وحمالت 
املدن  وبقیة  البغدادي  املجتمع  وخا�صة  عامة 
كمطیبات  الغلب  علی  ت�صنخدم  لأنها  الأخ��ری 
ي�صتخدم  اإ�صافة  وعطور  العراقي  املطبخ  يف 
الق�صم الآخر منها كو�صفات طبیة ملعاجلة اأنواع 

خمتلفة من الأمرا�س..

الزعيم عبد الكريم قاسم يتقبل نصيحة العالمة 
مصطفى جواد 

ــــــة ــــــدادي ــــــغ ذكــــــــــريــــــــــات ب

عندما ركبت أم كلثوم الطائرة 
للمرة األولى في حياتها

العطارة والعطارين في بغداد في مطلع القرن الماضي

ولد العالمة الراحل الدكتور م�صطفی جواد 
عام 1904 يف حملة عقد الق�صل قرب جامع 
بغداد  يف  ال��ر���ص��اف��ة  ج��ان��ب  م��ن  امل�صلوب 
وال��ده  وك���ان   1969/12/17 يف  وت���ويف 

يف  خیاطا  (يعمل  ابراهیم  م�صطفی  )جواد 
�صوق اخلیاطني املجاور جلامع مرجان، ثم 
انتقال اىل ) دلتاوة ( يف اخلال�س حیث دخل 
الراحل  ا�صتهر   ، البتدائیة  دلتاوة  مدر�صة 

 ( ال�صهري  والذاع����ي  ال��ت��ل��ف��ازي  ب��ربن��اجم��ه 
غلط  اي  يت�صامح يف  ل  (وك��ان  تقل  قل ول 
احدا  ي�صمع  عندما  كاللیث  وينتف�س  لغوي 
وملا   ، التعبري  يف  يغلط  او  اللغة  يف  يلحن 

قل   ( مو�صوع  يف  واك��رث  اكرث  ال�صهرة  بلغ 
اخلطاأ  وان��ب��ذ  ال�صحیح  ق��ل  اي   ) تقل  ول 
جزءان  املو�صوع  هذا  من  له  طبع   ، ال�صائع 
الراحل قد ابتداأ بن�صر مو�صوعه منذ  وكان 

عام 1943 يف جملة ) عامل الغد ( فكان يذكر 
بالغلط  وي�صفعه  الف�صیح  او  ال�صحیح  اول 
او ال�صعیف وكان يرتب ذلك ح�صب حروف 
تاألیف  التي دعته اىل  اما ال�صباب   ، املعجم 

مو�صوعه ) قل ول تقل ( فهي :
باللغة  امل��رتج��م��ني  م��ن  طبقة  ا�صتهانة   -1
اللغوي  الث��م  بهذا  منهم  وامتاز   ، العربیة 

مرتجمو البحوث الع�صكرية .
يكتبون  الكتاب وال�صعراء  ان كثريا من   -2
، وال��ل��ح��ن يف غري  م�����ص��ك��ول  غ���ري  ك���الم���ا 
املفتوح  ، وبع�صهم يك�صر  امل�صكول ل يظهر 
ويفتح امل�صموم وينون املمنوع من ال�صرف 

ويك�صر امل�صموم .
3- هناك طبقة من املمثلني يف�صدون اللغة .

4- يف حتريرات الدوائر ودواوين احلكومة 
الع���الن���ات  ���ص��ی��م��ا يف  الغ�����الط ول  ت��ك��رث 

والتعلیمات .
5- ت��ك��رث الغ����الط ع��ن��د م��رتج��م��ي الف���الم 
ال�صینمائیة  .وكان هدف العالمة جواد وراء 
�صیحاته لی�س طعن من يخطیء ، امنا يريد 

ان ينبه علی الغلط ويذكر ال�صواب .
يوما  خاطب  ان��ه  عنه  يذكر  ما  طريف  وم��ن 
ايها  ي��ا  ارج��و   ( قا�صم  ال��ك��رمي  عبد  الزعیم 
اجلیم  بفتح  اجلمهورية   : تقل  ل  الزعیم  
وتقبل   ) اجلیم  ب�صم  اجلمهورية  قل  بل   ،
ال�صبب  ت�صاءل عن  لكنه   ، الن�صیحة  الزعیم 
، فقال له م�صطفی جواد: ) وذلك لن املاأثور 
يف كنب اللغة هو ) اجلمهور ( ب�صم اجلیم 
ولن ال�صم اذا كان علی هذه ال�صیغة وجب 
ان تكون الفاء  اي احلرف الول م�صمومة 
لن وزنه هو فعلول كع�صفور ، ولكن لی�س 
كل النا�س متوا�صعني كتوا�صع الزعیم عبد 

الكرمي قا�صم يف تقبل الن�صائح ! 
مجلة 14 تموز كانون االول 1959

حسين شهيد 

عبد الكناني

�شورة ام كلثوم مع نوري ال�شعيد
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ــي  ــان ــم ــث ــع الــــعــــراق فــــي الـــعـــهـــد ال
 منذر جواد 

كفاءة  وعدم  ال�صیئة  الإدارة  جهاز  تاأدية  انعك�صت  لقد 
يف  هو  كما  املالیة  الإدارة  �صوؤون  علی  الأتراك  املوظفني 
يف  العراقیة  الوليات  میزانیة  كانت  الأخری،  الأمور  كل 
مما  دائمیًا،  مالیَا  عجزًا  تعاين  واملو�صل  والب�صرة  بغداد 
يوؤدي بالإدارة لغر�س �صد هذا العجز باأن تفر�س �صرائب 
اإ�صافیة علی النا�س، هذا اإ�صافة اإىل وجود عدة دوائر مالیة 
حكومیة، كل منها تقوم بجباية الأموال علی حدة وحتويلها 
اإىل العا�صمة ا�صتنبول ومن هذه الدوائر، دائرة الواردات 
ودائرة  الأوقاف  ودائرة  التبغ  انح�صار  ودوائر  العامة 
العثماين  النقالب  بعد  ا�صتحدثت  التي  ال�صنیة  الأمالك 
اأمالكه  كل  علی  وال�صتیالء  احلمید  عبد  ال�صلطان  وعزل 

واعتبارها اأمالكًا للدولة، ودائرة الديون العثمانیة.
الهیئات  لرتافق  اجلی�س  من  قوات  تهیئ  احلكومة  كانت 
بع�س  يحدث  مما  ال�صرائب  جتبي  التي  التنفیذية 
ال�صطدامات بني هذه القوات وبني النا�س، وحتی يف هذا 
فان ا�صتح�صال هذه ال�صرائب مل يكن قواعد ثابتة، بل كان 
واملوا�صي  الزراعة  علی  �صنة  كل  يف  قیمتها  تقدير  يجري 
وغري ذلك، وغالبًا ما يكون هذا التقدير من قبل موظف كل 

هّمُه الر�صوة والختال�س.
وعندما قامت احلرب تغريت الأحوال بع�س ال�صيء، حیث 
البع�س  والغي  ببع�صها  الواردات  دوائر  بع�س  دجمت 
عن  وامتناعها  الفئات  من  الكثري  مترد  اإىل  اإ�صافة  الآخر، 

التي  ال�صريبیة  الواردات  هذه  كل  ورغم  ال�صريبة.  دفع 
ت�صتح�صل من النا�س فلم يكن ي�صرف منها اإل الی�صري جدًا 

لأغرا�س ب�صیطة ل تكاد تذكر.
كان اغلب ا�صتیفاء الر�صوم الكمركیة يف ولية الب�صرة حیث 
اأنها مركز احلركة التجارية للعراق كله ا�صتريادًا وت�صديرًا، 
الواردات  ا�صتیفاء  يف  احلال  هو  كما  ا�صتیفاوؤها  ويتم 
احتالل  بعد  ولكن  قواعد  اأو  معینة  �صوابط  دون  الأخری 
العاملیة  احلرب  يف  النكلیزية  القوات  قبل  من  الب�صرة 
بريطانیة  ب�صركة  الكمركیة  الر�صوم  ا�صتیفاء  اأنیط  الأوىل 
ال�صترياد  حركة  زادت  وعندما  مكرتي(،  )كري  �صركة  هي 
ال�صركة من  اأعفیت هذه  الحتالل،  النكلیز يف  تو�صع  بعد 
هذه املهمة، وانتدب لها �صابط من م�صلحة الكمارك الهندية 
يدعی امل�صرت )واتكیرت( فاأخذ هذا علی عاتقه تنظیم �صوؤون 
الدائرة التي بقیت حتی عام 1917 حیث اأخ�صعت الر�صوم 
الكمركیة لإ�صراف جلنة الواردات.وكانت الر�صوم البحرية 
املرتبط  املخت�س  الكمارك  حم�صل  قبل  من  جتبی  للكمارك 
الكمارك الربية والتي كانت  اما  الواردات مبا�صرة،  بلجنة 
جتبی يف خمتلف املناطق علی حركة الب�صائع الوا�صلة عن 
طريق الرب، فقد كانت يجبي ر�صومها موظفون خمت�صون 

مرتبطون باحلكام ال�صیا�صیني لهذه املناطق .
مركزية  كمارك  دائرة  الرتكي  العهد  يف  بغداد  يف  وكان 
يف  املخت�صة  الدوائر  اأمام  م�صوؤول  عام  مدير  يراأ�صها 

الر�صوم  ت�صتح�صل  الدوائر  هذه  وكانت  ا�صتنبول، 
الكمركیة علی كل الواردات من الب�صائع وال�صلع التي ت�صل 
من اإيران مثاًل لال�صتهالك املحلي، وكذلك ا�صتیفاء الر�صوم 
املجاورة  للدول  العراق  طريق  عن  املارة  الب�صائع  علی 
اأ�ص�صت  فقد  بغداد  احتالل  بعد  اأما  )الرتان�صیت(،  الأخری 
اإ�صراف  حتت  الواردات  للجنة  تابعة  موؤقتة  كمارك  دائرة 
احلاكم ال�صیا�صي، وبعد ذلك انف�صلت هذه الدائرة املوؤقتة 
دائرة  لها  واأن�صئت  الواردات  جلنة  من  1918مم  عام  يف 

خا�صة بها.
العثماين  العهد  يف  كانت  فقد  لالأوقاف  بالن�صبة  اأما 
ومبختلف تبعیتها الطائفیة والدينیة لدائرة واحدة اأ�ص�صت 
يف منت�صف القرن التا�صع ع�صر تعمل حتت اإ�صراف وزارة 
الدائرة  هذه  واجبات  وكانت  ا�صطنبول،  يف  الأوقاف 
الإ�صراف واإدارة الأمالك املوقوفة وتنظیم �صوؤون امل�صاجد 
واردات  جتمع  الدائرة   هذه  وكانت  واملراقد.  واجلوامع 
هیئة  بوا�صطة  �صرفها  اأنواع  وتخ�ص�س  املوقوفة  الأمالك 
دينیة موؤلفة لهذا الغر�س، وعندما تبقی اأية ف�صلة من هذه 
ومن  ا�صطنبول.  يف  الأوقاف  وزارة  اىل  فرت�صل  الأموال 
لدی  �صائدًا  كان  الإداري والختال�س  الف�صاد  فان  الطبیعي 
موظفي الأوقاف كما هو يف بقیة الدوائر الأخری، فاأهملت 
واجلوامع  للم�صاجد  والإ�صالحیة  التعمريية  الق�صايا 

والعتبات املقد�صة.

حتت  النكلیزي  الإحتالل  بعد  الأوقاف  دائرة  و�صعت 
ا�صراف دائرة الواردات وقامت بتفتی�س المالك اخلا�صعة 
لالأوقاف، فتولت اجراء الرتمیمات وال�صالحات علی هذه 
رجال  من  وغريهم  اجلوامع  اأئمة  رواتب  ودفع  المالك 
الأوقاف ب�صبط ح�صاباتهم مبوجب  واألزم موظفو  الدين. 
الفقراء  ا�صتفاد  كما  والتفتی�س،  للرقابة  خا�صعة  �صجالت 
طريق  عن  الواردات  هذه  من  النا�س  من  واملحوجون 
الإعانات التي قدمت لهم، ومع كل هذه امل�صروفات الكثرية 
التي �صرفت علی خمتلف الأمور الوقفیة فقد ح�صلت ف�صلة 
كبرية يف الأموال يف نهاية عام 1918م. كما قام الحتالل 
عن  وكذلك  ال�صیعیة  الأوقاف  عن  ال�صنیة  الأوقاف  بف�صل 
لكل  واأ�ص�صت  والیهودية.  امل�صیحیة  الديانات  اأوقاف  بقیة 

نوع منها دائرة اأوقاف خا�صة بها.
وخا�صة  واأنواعها  ال�صرائب  جباية  كیفیة  اإىل  وعودة 
حما�صیل  من  احلكومة  ح�صة  كانت  فقد  منها،  الزراعیة 
�صرائب  الع�صر  هذا  اإىل  اأ�صیف  وقد  الع�صر  هي  احلبوب 
�صريبة  تتقا�صی  احلكومة  فاأ�صبحت   %2.5 بلغت  اأخری 
هذه  كانت  وقد  الزراعیة،  املحا�صیل  من   %12.5 مقدارها 
عن  ت�صتح�صل  ال�صمالیة  املناطق  يف  وخا�صة  ال�صرائب 
يف  لاللتزام  مزادًا  احلكومة  تعلن  حیث  اللتزام،  طريق 
ا�صتح�صال ال�صرائب، فیقع املزاد علی اأحد املزايدين مببلغ 
معني يدفعه للحكومة ويقوم هو با�صتح�صال ال�صرائب من 
املزارعني ح�صب هواه مبا يحقق له الفائدة والربح، وكانت 
املحا�صیل،  اأكدا�س  علی  بالتخمني  تقدر  ال�صريبة  قیمة 
ما  ومقدار  وهواه  املخمن  لإرادة  اأي�صًا  ذلك  ويخ�صع 

يتقا�صاه من الر�صوة.
واملوا�صي  والبقر  الأغنام  عن  املدفوعة  الر�صوم  كانت  كما 
الراأ�س  عن  قرو�س  بت�صعة  تقدر  والتي  )الكودة(  الأخری 
الواحد، خف�صتها ال�صلطات الربيطانیة اإىل ثمانیة  قرو�س 
الأخ�صاب  بیع  علی  اأخری  ر�صوم  هناك  وكانت  بعد،  فیما 
الر�صوم  ل�صتح�صال  خا�صة  دائرة  اأ�ص�صت  كما  والفحم 
غرام  الكیلو  عن  اآنات  ثماين  مبقدار  التبغ،  حم�صول  علی 
الواحد من هذا املح�صول، اأما ال�صرائب الأخری التي كانت 

ت�صتح�صلها احلكومة فهي:
اىل  تنق�صم  وكانت  الزراعیة  وخا�صة  الأر�س  1-�صريبة 

�صريبة الر�س املرواة �صیحًا والأر�س املرواة دميًا.
النخلة  حتمله  ما  مقدار  ما  علی  وتقدر  التمور  �صريبة   -2

من التمر.
3- �صريبة زراعة اخل�صخا�س او الفیون او ا�صترياده.

4- �صريبة الدخل وتوؤخذ علی مدخولت الفراد ال�صنوية 
مبوجب نظام معني.

هذه  العراق  احتالل  بعد  الربيطانیة  ال�صلطات  اأبقت  وقد 
ال�صرائب علی حالها وان اأجرت علیها بع�س الإ�صالحات، 
تلِغ  مل  اأنها  اإل  الآخر  البع�س  قیام  وقللت  بع�صها  فعززت 
مالیة  فوائد  ال�صرائب هذا  نظام  لها  �صیئًا، وقد حقق  منها 
جمة، مل تكن قد حتققت لل�صلطات العثمانیة ب�صبب الف�صاد 

الإداري.

صاحب جريدة حبزبوز يهاجم الجواهري 

سفيران أحبا بغداد وأعجبا بأهلها

عالقته بال�صاعر اجلواهري :
امللكي  ال��ب��الط  يف  موظفا  اجل��واه��ري  ك��ان 
ب��اإ���ص��دار جريدة  ال��وظ��ی��ف��ة  ف��اع��ت��ا���س ع��ن 
نوري  ه��ادن  ان��ه  ويبدو  )ال��ف��رات(  ا�صماها 
له  ف��ت�����ص��دی  وق���ت���ذاك  و���ص��ی��ا���ص��ت��ه  ال�صعید 
املعار�صون ويف مقدمتهم نوري ثابت واملال 
عبود الكرخي حتی اأن املال عبود نظم ق�صیدة 

�صعبیة هجا فیها اجلواهري يقول فیها: 
كا�صر الكرع ودافن

واأنت هم دافن وكا�صر
ف��ث��ارت ث��ائ��رة اجل��واه��ري فكتب م��ق��ال يف 
ال��ث��اين من  )ال���ف���رات( يف  م��ن  ال��ع��دد )19( 
كنت  )اذا  عنوان  حتت   1930 عام  حزيران 
ثابت  ن���وري  فیه  �صتم  ذك���ورا(  فكن  ك��ذوب��ا 
وقتذاك  امل��ع��ارف  وزارة  ولم  مقذعا  �صتما 
من  ك��واح��د  ثابت  ن��وري  علی  اإبقائها  علی 
وقتها  ثابت  نوري  وكان  ومربیها  مدر�صیها 

مدر�صا مل )يذيل( بعد، جاء يف املقال: 
ال��ن��ا���س اتخذوا  م��ن  ال��ب��ل��د زم���رة  ه���ذا  )يف 
واإثارة  الأع��را���س  لنه�س  و�صیلة  ال�صحافة 

احلفائظ والأحقاد(. 
لی�صت  اأنها   : فیه  املعارف  وزارة  عن  وق��ال 
)احلباززة  وزارة  ه��ي  ب��ل  م��ع��ارف  وزارة 

والقزامزة( . وغ�صب وزير املعارف وقتذاك 
الدعوی  فاأقام  )عبد احل�صني اجللبي(  وكان 

علی اجلواهري .
فیها  حیا  ق�صیدة  نظم  قد  اجلواهري  وك��ان 

مزاحم الباجه جي ومطلعها: 
كیفما �صورتها فلتكن اأنا عن ت�صويرة النا�س 

غني 
وكان نوري ثابت ين�صر يف جريدة )الكرخ( 
با�صم  �صفحة  ال��ك��رخ��ي  ع��ب��ود  امل��ال  ج��ري��دة 
)خ��ج��ة خ����ان( ف��ك��ان ان ح�����ص��د ج��م��اع��ة من 
معار�صة  علی  ف��اأع��ان��وه  الفكهني  ال�صعراء 

ق�صیدة اجلواهري جاء فیها .
كیفما �صورتها فلتكن 

 انها طبخة طاه )اأرعن (
غاية ال�صعر لديكم اأكلة 

 فالفح )الت�صريب( ملء )اللكن)
اترك )الباجة( لتلهج بها 

لی�صت )الباجة( مثل )التمن(
ا�صهد الله تعاىل اإنني 

 )ل�صت من قی�س ول قی�س مني(
الباججي(  )مزاحم  اإىل  بالباجة  وي�صريون 
و بالتمن اإىل )جعفر ابو التمن( ثم يختمون 
امل�صاركة  من  ثابت  نوري  بتربئة  ق�صیدتهم 

فیقولون: ال��ق�����ص��ی��دة  ن��ظ��م   يف 
)ل�صت من قی�س ول قی�س مني(.

وكان نوري ثابت قی�صیا كرويا. 
فاأقام  اجلواهري  ثائرة  فثارت 
الدعوی علی املال عبود الكرخي 
لأنه  الق�صیدة  ه��ذه  ب�صبب  ل 
اأ�صاعها  وامن�����ا  ي��ن�����ص��ره��ا  مل 
الأو�صاط  يف  نظموها  ال��ذي��ن 
ال�����ص��ی��ا���ص��ی��ة والأدب����ی����ة بغري 
الق�صیدة  ب�صبب  بل   .. ن�صرها 

ال�صعبیة التي يقول فیها :
كا�صر الكرع ودافن 

واأنت هم دافن وكا�صر
ال�صتاذ م�صطفی علي  يروي 
العهد  للعدل يف  اأول وزير   (

اجلمهوري (:
انه جرت حماكمة املال عبود 
ثابت  ن��وري  وك��ان  الكرخي 
واحدا من احلا�صرين ف�صال 
احلاكم املال عبود عن الغاية 
الق�صیدة  ه���ذه  ن��ظ��م��ه  م��ن 

فقال : 
نظمتها  ق�صیدة  هذه  بك   -
من العهد العثماين وما لها 

عالقة باجلواهري
ل��ه احل��اك��م - طیب  ف��ق��ال 
الق�صیدة  يف  ورد  لقد   ...
اوتیل  وي��ن  اأ�صال  )روح 
اجل���واه���ر( ف��ه��ل ك���ان يف 
بهذا  )اوت����ی����ل(  ب���غ���داد 

ال�صم يف ذلك العهد؟
عبود  امل����ال  ي��ج��ب  ف��ل��م 
ع��ن ����ص���وؤال احل��اك��م بل 
ثابت  ن��وري  اإىل  التفت 
ق���اع���ة  يف  اجل����ال���������س 

املحكمة وقال له :
- )علی بختك نوري ... 
ف�صجت  فاتتنة(  ه��اي 
وامل�صتمعون  املحكمة 
ب��ال�����ص��ح��ك واع���ت���رب 
احل����اك����م ق������ول امل���ال 
ع���ب���ود ه����ذا اع���رتاف���ا 
واإقرارا فحكمت علیه 

بالغرامة.
جريدة حبزبوز 
1932

ال�صخ�صَیة الأوىل عبد الهادي النازي بالرغم من تعیینه 
�صفريًا ، فاأنه لن يبتعد عن الأدب والثقافة وكتابة املقالت 
كان  وكذلك   ، العربیة  واملجالت  ال�صحف  يف  والبحوث 
باحثا اأكادميیا وحمققا يف الرتاث العربي، ومن موؤلفاته 
القد�س   ، جملدات  خم�صة  يف  بطوطة  ابن  رحلة  حتقیق 
واخللیل  ففي الرحالت املغربیة ، التاريخ الدبلوما�صي 
اب���ن ماجد  ال���ی���وم،  اإىل  ال��ع�����ص��ور  اأق����دم  ل��ل��م��غ��رب م��ن 
مبدينة  اجلامع  امل�صجد  بني  القروين  جامع  والربتغال، 
يف  و�صقلیة  نهايتها   - بدوؤها  الفرن�صیة  احلماية  فا�س 

مذكرات ال�صفري عثمان.
 انه الدكتور عبد الهادي التازي- عني �صفريًا لبالده اململكة 
املغربیة يف الدول العربیة من العراق ولیبیا والإمارات، 
ولكونه اأديبا وموؤرخًا فقد حتدث عن ذكرياته عندما كان 
�صفريًا للملكة املغربیة يف بغداد، حیث يقول لكرثة تعلقي 
بالإمام اأبي بكر ابن العربي الذي كان �صفريًا يف الع�صور 

يوم  بغداد،  اإىل  تا�صفني  ابن  يو�صف  لل�صلطان  الو�صطی 
كان يحكمها العبا�صیون، �صرت اأت�صوق اإىل بغداد، ويل 
عام  بغداد  اإىل  ورحلت  الذكريات،  من  كثري  بغداد  يف 
اإىل  انتقل  اأن  قبل  طويلة،  م��دة  هناك  وق�صیت   1963
لیبیا والتي عدت منها �صفريًا مرة اأخری اإىل بغداد، فاأنها 
تربطني ببغداد روابط جدًا وثیقة لأنها كانت متنف�صًا يل 
م�صاهدتها  من  وال�صتفادة  ورجالها  بعلمائها  لالت�صال 
ومعاملها اأن اأيامي يف بغداد لن اأن�صاها وقد اأطلقت ا�صم 
يف  ذكرياتي  يل  لیعید  ا�صكنه  ال��ذي  البیت  علی  بغداد 
بغداد، عندما كانت تنعم يف و�صط علمي اأكادميي رفیع 
وال�صخ�صیة الثانیة ال�صفري ال�صباين �صیخ امل�صت�صرقني 
الأ�صبان غارثیا غومیت، ترجمت بع�س كتبه اإىل العربیة 
به  احتفی   - واملتنبي   - الأن��دل�����س  �صعراء  كتاب  منها 
غارثیا  واحیلیو  مدريد.  يف  الإ�صالمیة  الدرا�صات  معهد 
احد  وهو   1996 واملتوفی   1905 عام  املولود  غومیت 

�صدر  احلديث.  الع�صر  يف  الأ�صبان  امل�صت�صرقني  اب��رز 
يف   1958 ع��ام  ال��ع��راق  يف  ل��ب��الده  �صفريًا  تعیینه  اأم��ر 
حلظة حرجة من تاأريخه. وعند و�صوله اىل بغداد يوم 
الحد 13 متوز 1958 وكان بانتظاره ال�صكرتري الثاين 
مع  ات�صال  ب��اأول  يقوم  اأن  املقرر  من  وكان  للت�صريفات، 
ال��ت��ايل 14 مت��وز ال�صاعة  ال��ی��وم  وزي��ر اخل��ارج��ی��ة يف  
العا�صرة والن�صف �صباحًا ولكن هذا اللقاء تعطل ب�صبب 
الثورة وكان علیه اأن يكتب لوزارة اخلارجیة ال�صبانیة 
العام جید  الأم��ن  اأن  الأول  الیوم   : العراق  يدور يف  ما 
العداء  نظرة  وانح�صرت  تام.  ب�صكل  النظام  واأعید  الآن 
توجه  فاحلكومة  م�صتمرة،  النظرة  هذه  ولو  لالأجانب، 
جريدة  ظ��ه��رت  مت��وز   26 ي��وم  يف  لال�صتعمار.  ال�صب 
النادي الربيطاين يف منطقة  )العراق تامي( واعید فتح 
معاملة  اىل  دعوتها  يف  م�صتمرة  واجل��رائ��د  العلوية، 
التي  احل�صنة  املعاملة  وت���ربز  ودي،  ب�صكل  الج��ان��ب 

لقوها من قبل العراقیني. النا�س منت�صرون يف ال�صوارع 
متجهة لزيارة بیت رئی�س الوزراء القتیل نوري ال�صعید 
افراد  فیه  عا�س  ال��ذي  الرحاب  ق�صر  اىل  اق��ل  وب�صكل   ،

العائلة املالكة التي ق�صت نحبها . 
ان �صاعات منع التجول اخذت تتقل�س وا�صبحت ما بني 
العا�صرة لیاًل حتی الرابعة �صباحًا وبعد ذلك عاد لیبداأ من 
ال�صاعة الثامنة لیاًل ب�صكل �صارم. يف يوم 30 متوز �صمع 
بقلیل،  ظهرًا  الثالثة  ال�صاعة  بعد  �صديد  انفجار  �صوت 
من  هائل  عمود  ال�صبانیة  ال�صفارة  من  بالقرب  ولوحظ 
الدخان ال�صود كان يخرج من �صعلة و�صل لهیبها احیانًا 
للنفط  �صخم  خزان  انفجار  انه  مرتًا  ثالثني  ارتفاع  اىل 
انفجارات  املوقف  خطورة  من  �صاعفت  متوز   31 يف   .
خزانات اخری وكان املتوقع حدوث كارثة حقیقیة، ومن 
الن�صاف القول ان اجراءات امل�صوؤولني واجلی�س كانت 

�صحیحة..   

يف عام 1970 كتب املذيع املعروف الأ�صتاذ )حافظ 
القباين( يف جملة الإذاعة والتلفزيون حكاية تلحني 

وغناء ق�صیدة 
)ياجرية البان ( والتي تناقلها العديد من املواقع وكذلك 

بع�س ال�صحف العراقیة، ولذلك �صاأرويها بت�صرف من 
هذه الأخرية.فتقول احلكاية اإن رئی�س الوزراء) نوري 

با�صا ال�صعید( عام 1949 و �صادف ان ذكری املولد 
النبوي الكرمي �صتحل بعد يوم او يومني، اأت�صل مبدير 

الإذاعة طالبا منه اأن يو�صح ا�صتعدادات الإذاعة ملثل 
هذه املنا�صبة الدينیة الكبرية، ولكن املدير اأجابه نحن مل 

نعًد �صیئًا فطلب منه �صرورة اأن تعد الإذاعة �صیئا لهذه 
املنا�صبة الكرمية. 

عندئذ ات�صل القائمون علی الإذاعة اآنذاك بالكثري من 
امللحنني وعر�صوا علیهم تلحني ق�صیدة )ابن معتوق( 

) ياجرية البان ( اإل اأنهم اعتذروا جمیعًا با�صتثناء 

الفنان) يحیی حمدي( الذي اخذ الق�صیدة م�صاًء وعاد بها 
ملحنة يف �صباح الیوم التايل وقام كذلك بالوقت نف�صه 
بتحفیظها اإىل املطربة القديرة )نرج�س �صوقي( فقامت 

الإذاعة ببثها متزامنة مع املنا�صبة ال�صريفة .
وبعد عدة عقود اعترب الناقد املو�صیقي الأ�صتاذ عادل 

الها�صمي ان حلن هذه الق�صیدة من اعظم احلان الق�صائد 
املغناة يف الغناء العراقي علی الإطالق، علما اأن للملحن 

يحیی حمدي ق�صائد اخری جمیلة مغناة مثل )ا�صمعي 
يل ( �صعر معروف الر�صايف وق�صیدة ) فنت اجلمال( 

�صعر الأخطل ال�صغري) ب�صارة اخلوري( وانه قد حلن ما 
يربو علی الربعني ق�صیدة.

و�صاعر الق�صیدة هو احد �صعراء الب�صرة يف العهد 
العثماين وهو �صهاب الدين بن معتوق املو�صوي 

احلويزي ولد عام 1616 وتويف عام 1676.
والق�صیدة الأ�صلیة التي نظمها �صاعرنا البلیغ ابن 

معتوق كان عدد اأبیاتها 105 اأبیات مت اختیار عددا قلیال 
منها اي 13 بیتا.

حیث اأن الأبیات الأوىل خم�ص�صة للغزل والت�صبیب علی 
عادة �صعراء اجلاهلیة اما الذي حلن منها فهي الأبیات 

التالیة
ياجرية البان ل بنتم ول برحت

تبكي علیكم �صورا اأعني الدمِي
ما احرم النوم اجفاين وحرُمه

ال تغیبكم ياحا�صراحلرِم
�صربًا علی كل مٍر يف حمبتكم

يا املح النا�س ما احلی بكم املي 
ي�صكو الظما فاذا ما مرذكركم 

اأن�صاه ذكرود البان والعلِم 
فیا رعی الله �صكان احلمی وحمی 

حي احلجون وحیاه مبن�صجِم

ان النفو�س التي تق�صي هوی وجوی
فیهم لو�صح عذرا من وجوههِم

غٌر عن الدر مل تفعل مبا�صمهم 
ال �صجايا ر�صول الله ذي الكرِم 

حممٌد احمد الهادي الب�صري ومن 
 لوله يف الغي ظلت �صائر المم 

�صرت مبولده ام القری فن�صا 
يف حجرها وهو طفل بالغ احللم

قد جل عن �صائر الت�صبیه مرتبة
اذ فوقه نن�صی ال الله يف العظم 

يا �صیدي يا ر�صول الله خذ بیدي 
قد حتملت عبئا فیه مل اقِم 

علیكم �صلوات الله ما �صكرت 
اأرواح اهل التقی يف راح ذكرهِم
مجلة االذاعة والتلفزيون شباط 1977

قصيدة )جيرة البان( وحكاية تلحينها وغنائها

أزهر الناصري
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 طبعت بمطابع مؤسسة المدى لإلعالم 
والثقافة والفنون

كمال لطيف سالم  

عباس جميل... 
أحاله نوري سعيد إلى التقاعد ليتفرغ أللحانه

ترك عبا�س جمیل ب�صمات خالدة خالل م�صواره الفني الطويل فكانت له منزلة 
يف  �صادق  لأنه  معه  وقفت  احلیاة  وطلبته،  وزمالئه  حمبیه  قلوب  يف  كبرية 
الكلیة  ال�صعید بان ينقل خدماته من  البا�صا/ نوري  فنه ميتلك موهبة �صجعه 
الع�صكرية التي كان مدربًا ع�صكريًا فیها اإىل مو�صیقی اجلی�س، لكن املو�صیقي 
الأجنبي فیها اعتذر عن عدم قبول عبا�س جمیل اإىل الفرقة برغم موهبته لأنه 
ظن  يخیب  مل  �صعید(  )ن��وري  البا�صا  لكن  الأمامیة..  اأ�صنانه  بني  فتحة  وجد 
املبدع العراقي الكبري فاقرتح علیه التقاعد برتبة اأعلی حتی يتفرغ لفنه الراقي 
فاأنها حترك �صرايني  اأوتار عوده  اأما  الق�صوة واخل�صونة  لن اجلی�س يتطلب 

القلب وت�صحر النا�س. 
فرح الفنان عبا�س جمیل من كل قلبه لأنه �صوف يتفرغ لإبداعه ويخط البا�صا 
نوري �صعید والذي كان عازفًا هو الآخر رغم دهائه ال�صیا�صي.. وبداأت اأوتار 
اجلمیل ت�صنع الأحلان لزهور ح�صني ووحیدة خلیل وغادة �صامل وملیعة توفیق 
القرية  بطابع  متتاز  اأحلانه  وكانت  الآخرين  واملطربات  املطربني  من  ولعدد 
واملدينة ويف عام/1965 نه�س الفنان اجلمیل الرائع باعذب واأجمل الحلان 
العراقیة الأ�صیلة فكان كرميًا لطیفًا ظريفًا فهو مركز اإ�صعاع لكل من حوله يف 

عدة موؤمترات ومهرجانات فنیة عربیة.
�صیبقی راحلنا حا�صرًا وم�صرقًا يف الذاكرة العراقیة بعد اأن اأجاد يف ال�صاحة 
املو�صیقیة اإذ انه اح�صن الملام بثقافة مو�صیقیة عالیة امل�صتوی متیزت بعمله 

وخربته و�صعة مداركه و�صالمة ذوقه وح�صن اأدائه.
الذي  ال��رواد  احد  هو  الراحل  �صلطاننا  اأن  اأكدنا  اإذ  املنظور  هذا  خالل  ومن 
حتملوا اأعباء مرحلة الأربعینیات وما تالها واخذوا علی عاتقهم مهمة حتريك 
العامة  اخل��ط��وط  يف  م��وؤث��رة  نتائج  علی  احل�صول  ب��اجت��اه  الغنائي  ال��واق��ع 
لقد  الفنانني  اأ�صدقائه  وخا�صة  النا�س  كل  يحب  رقیقًا  اإن�صانًا  فكان  العراقیة 
اأعطی عطاء ثرًا منذ بدايته حتی رحیله يف جت�صید الأغنیة العراقیة الر�صینة 
العراق ونخیله ودجلة والفرات وتغنت بها الأجیال  اأ�صالة تراث  النابعة من 

وحفظها ورددها اجلمیع 
اإىل مرحلة  : اجتهت  فیه  قال  الراحل   الفنان  مع   اأجريته  يف حوار �صحفي  
املو�صیقي  ال��ردح  حتت  وقتها  "تلوب"  كانت  التي  العراقیة  لالأغنیة  التلحني 
الراحلة  للفنانة  "كتجربة"  اغنیة  اأول  فلحنت  الثقیل"  الإيقاع  "اأي  القدمي، 

زهور ح�صني وكان مطلعها: 
يكولون".  النا�س  وعلي  احجي  "اخاف 

خلفة  وذلك  �صعبیا،  جناحا  وحققت  وا�صعا،  انت�صارا  الغنیة  هذه  فانت�صرت 
اإيقاعها ، و�صرعة فهم الكالم امل�صحوب مع املو�صیقی العراقیة الأ�صیلة. 

ومع ذلك، فقد وجدت يف نف�صي حاجة اإىل نهل الكثري من مناهل الفن يف جمال 
املو�صیقی وان اكون ملما ب�صوؤون املو�صیقی علی  وجه العموم. 

فدخلت معهد الفنون اجلمیلة لل�صنة الدرا�صیة "1950- 1951" فدر�صت علی 
يد الأ�صتاذ �صلمان �صكر �صنة واحدة، وعلی يد الأ�صتاذ املرحوم منري ب�صري، لن 
الدرا�صة كانت وقتها يف املعهد �صبع �صنوات..فتخرجت بدرجة �صرف..وعینت 

معلما للن�صید يف احدی املدار�س البتدائیة. 
يف هذه املرحلة بداأت التلحني، بعد جناح التجربة الأوىل وكنت اأحلن اغنیة 

التي تتوفر فیها �صروط النغمة العراقیة ال�صیلة....
فلحنت لزهور ح�صني اغاين كثرية هي:

غريبة من بعد عینج ياميه 
جیت يا اهل الهوی 

مي عیون حراكة 
اين اللي اريد احجي 

"علی  اغنیة  وكذلك  خلیل  وحیدة  اهلنه" للفنانة  "جاوين  اغنیة  وحلنت  كما 
بايل ابد ما جان فركاك".

و"عني بعني علی ال�صاطئ تالكینه".
فقد   ، ا�صكندر  عفیفة  هواي" اأما  ثاري  "ياميه   ، اأغنیة  مراد  ل�صلیمة  وحلنت 

حلنت لها: 
عنادك"  "علی 

طول مت�صي وری اللي ي�صحكك".
وكانت اول جتربة يل يف جمال تلحني الأغنیة الريفیة، هي اأغنیة لداخل ح�صن 

عنوانها:
ال�صماعة" بحطة  تلجمه  ل  كلف  دليل  �صواب  طبیب  "يا 


