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العدد )4117(
السنة الخامسة عشرة

االثنين )22( كانون الثاني 2018

: ذاك����رة ع��راق��ي��ة اع����داد 

كيف ن�شاأت الفكرة عالميا؟
ال�س���يد هرني دونان، رجل اعمال �سوي�س���ري اجلن�س���ية 
يف ي���وم م���ن ايام ربي���ع �س���مال ايطالي���ا وبالتحديد يوم 
24 حزي���ران يف عام 1859، توجه رجل االعمال هذا اىل 
)�س���ولفرينو( املدينة اجلميلة الواقعة�سمال ايطاليا، ومل 
يكن يدون يف خلده �سوى ما �ستدر عليه هذه الرحلة من 
ارب���اح جتارية طاملا متناه���ا، لكن القدر كان يخبيء له ما 
ه���و اثمن من املال وا�س���مى م���ن امللك ال���ذي ال يبلى، كان 

يخبيء له جمدا تاريخيا وخلودا ابديا لذكراه.
فم���ا ان و�سل هرني دون���ان اىل �سولفرينو حتى انقلبت 
الدني���ا راأ�س���ا على عقب عل���ى حني غ���رة واختلط احلابل 
بالنابل، وتعال���ت ا�سوات االنفج���ارات وتناثرت ا�سالء 
القتل���ى، وعال �سراخ اجلرحى وان���ني املحت�سرين، وبداأ 
�سكان املناطق هذه بالفرار اىل كل اجتاه حاملني اطفالهم 
املذعورين، وهم يج���رّون املنهارين من امل�سنني اليلوون 
على �سيء حتى على ما تبقى يف بيوتهم من خبز، فنجاة 

ي�سحبها جوع خري من �سبع ي�سحبه موت. 
وراح ه���رني دون���ان وه���و متلب����س بالف���زع واخل���وف 
والهل���ع يرك�س ي�سرة ومين�������ة ويتعل���ق متو�سال باذيال 
م���ن يتدافع معه من الهاربني م���ن اجلحيم الذي وقع على 
االر����س فجاأة لكي يعرف ماذا ج���رى، وما لبث بعد فرتة 
ع�سيب���ة ان ا�ستوع���ب ال���ذي يج���ري، فاذا ه���ي احلرب. 
كان انع���دام االمكاني���ات الطبي���ة واالن�سانية مرتدية اىل 
ح���������������د دفعت عن���ده امل�سعف���ني اىل التخلي عن اجلريح 
ليلع���ب مع خطه يف و�سط الكارثة لعبة القرعة على حياة 

او موت. 

�سف���ي هذه اللحظات احلا�سم���ة اكت�سف هرني ان �سمائر 
النا����س ه���ي م�ستتب���ات خ�سبة لب���ذور اخل���ري واملروءة، 
ثماره���ا مث���ل ان�ساني���ة ال ت�ستقي���م احلياة بدونه���ا. وعاد 
ه���رني دونان اىل �سوي�س���را يرافقه ذل���ك امل�سهد الرهيب، 
رهب���ة املوت وك���وارث احل���روب، بل وجالل���ة م�ستنبتات 

اخلري يف �سمائر النا�س. وراح يفكر اياما ثم ايام. 
ت���رى كيف يث���ري خ�سوبة ه���ذه امل�ستنبت���ات وكيف ينمي 
نوازع اخل���ري االن�ساني���ة لتثمر ثمارها خلدم���ة االن�سان. 
ايف الوع���ظ واالر�س���اد، وماذا جنى الوع���اظ واملر�سدون 
والرهب���ان وهذه احل���روب الفتاكة ال�سر�س���ة ال تزال تقتل 
االالف وتخرب البلدان متاما كما كانت منذ االف ال�سنني. 
وراح ي�سط���ر ذكريات���ه وب���دون مذكرات���ه ع���ن م���ا �ساهده 
وعاي�س���ه يف )�سولفرين���و( وراح���ت االف���كار واملقرتحات 
تزدح���م يف عقل���ه، حت���ى �س���ار م���ا �سط���ره كتاب���ا �سرعان 
م���ا انت�س���ر وذاع ا�سمه ب���ني لنا�س يف ع���ام 1863 )تذكار 
�سولفرين���و( ن�س���ر هذا الكتاب من مال���ه اخلا�س وبعث به 
اىل العائ���الت احلاكمة يف اوروبا واىل رجاالت ال�سيا�سة 
واىل جت���ار احلروب الع�سكريني كما بع���ث به اىل الربرة 
وا�سدق���اء ورعاة االخالق واخلري. وما لب���ث هذا الكتاب 
ان قوب���ل بف���وز وجن���اح مل يتوقعهم���ا. وتاأث���رت الهيئات 
االن�ساني���ة يف اوروب���ا به���ذا الكت���اب اىل اق�س���ى ح���دود 
لعواطف االن�ساني���ة. و�سادف يف تلك الفرتة قيام جمعية 
خريية ان�سانية يف جنيفري ا�س�سها حمام يدعى )غو�ستاف 
وانيي���ه(، فلم���ا ق���راأ كتاب دون���ان تاأثر كث���ريا و�سارع اىل 
جتني���د جمعيت���ه لتكون ن���واة لعم���ل خري ع���ام لالن�سانية 
جمع���اء فكون جلن���ة من �سبع���ة اع�ساء، خم�س���ة منهم من 

افراد جمعيته، وان�س���م اليهم دونان واملحامي غو�ستاف، 
ث���م ان�سم اليهم اجلرنال )غي���وم هرني دوفور( والدكتور 

)لوي�س ابيا( و)تيودور فونوار( وكلهم �سوي�سريون. 
وعق���دت ه���ذه اللجنة اوىل اجتماعاته���ا يف 17 �سباط من 
ع���ام 1863 واطلق���ت عل���ى نف�سها ا�س���م )اللجن���ة الدولية 
الغاث���ة اجلرح���ى(. وكانت ه���ذه اللجنة هي ب���ذرة اخلري 
الت���ي غر�س���ت يف م�ستنب���ت ال�سم���ري االن�س���اين لتعي����س 
وترتعرع وتعطي ثمراتها التي �سميت )جمعيات ال�سليب 
االحم���ر الوطنية( واتخذوا من العل���م ال�سوي�سري �سعارا 

لها مع تغيري لون ال�سليب اىل اللون االحمر. 
كان مب���داأ هذه اجلمعيات )دويل تعاقدي، يحرتم وي�سلح 
كاأ�سا�س تقوم عليه جمعيات االغاثة يف خمتلف البلدان(. 
وهكذا ن�ساأ القانون الدويل االن�ساين املعا�سر الذي كانت 
اتفاقية جنيف االوىل ه���ي �سيغته االوىل. ثم انبثقت عن 
ه���ذه اللجنة جمعي���ات ال�سلي���ب االحمر، ومن ث���م الهالل 
وهك���ذا ويف ع���ام 1919 �سه���د العامل ظهور احت���اد جديد 
ي�سم االهل���ة وال�سلبان وا�سبح ه���ذا االحتاد ي�سم اليوم 
اكرث من مئتي ملي���ون ع�سو، وبلغ عدد فروع االحتاد يف 
العامل حتى عام 1990، مائة وت�سع واربعون جمعية وهو 

اليوم )عام 1999( ي�سم مائة واحدى و�سبعني جمعية. 
الهالل االحمر يف العهد العثماين 

ت�سكل���ت هيئ���ة مركزية جلمعي���ة الهالل االحم���ر العثماين 
يف بغداد خ���الل احلرب العاملية االوىل فجمعت التربعات 
وا�س�س���ت م�ست�سفى للهالل يف بناي���ة االعدادية الع�سكرية 
يحتوي على 300 �سرير. كما ا�س�ست م�ست�سفى يف العمارة 
يحت���وي على 300 �سري���ر وناقلتني نهريت���ني حتتوي كل 

منه���ا على 80 �سرير، �ساعدت ال�سي���دات العراقيات بجمع 
التربع���ات وحياك���ة االلب�س���ة لعوائ���ل اجلن���ود وال�سباط 

املحاربني.

تاأ�شي�س الهالل االحمر العراقي 
تاأ�س�س���ت جمعي���ة اله���الل االحم���ر العراقي���ة �سن���ة 1932 
عندما ن���ال العراق ا�ستقالله وقبل ع�سوا يف ع�سبة االمم 
املتح���دة وق���د مت ذل���ك برعاية وت�سجي���ع املغفور ل���ه امللك 

في�سل االول. 
يف 22 كانون الثاين �سنة 1932 دعا امني العا�سمة انذاك 
ال�سي���د ار�س���د العم���ري 150 �سخ�س���ا من وجه���اء  الدولة 
العراقي���ة وا�سرافه���ا ومفكريه���ا اىل اجتم���اع يف مكتب���ة 
االوقاف العامة وعر�س عليهم فكرة ت�سكيل جمعية للهالل 

االحمر ا�سوة بالبالد املتمدنة االخرى. 
وبع���د املداول���ة والبحث تق���رر انتخ���اب هيئ���ة تاأ�سي�سية 
مكون���ة م���ن �ستة ع�سر ذات���ا تودع اليها ام���ر تدقيق انظمة 
اجلمعيات املماثلة وو�سع م�سودة للنظام اال�سا�سي ليقدم 

على ا�سا�سه طلب ت�سكيل اجلمعية اىل وزارة الداخلية. 
اجتمع���ت الهيئ���ة العام���ة بتاري���خ 1932/3/1 وانتخبت 
م���ن بينه���ا هيئ���ة اداري���ة مكون���ة م���ن ثماني���ة ا�سخا����س 
الدارة ام���ور اجلمعي���ة واال�سطالع ب�سئولياته���ا وتنمية 
موارده���ا كي تقوم بواجبها على الوجه االكمل وفق نظام 
اجلمعية ويف 29 �سباط من ال�سنة نف�سها منحت اجلمعية 
اج���ازة عملها.ويف االول من اذار اجتمع���ت الهيئة العامة 
وانتخبت من بينها هيئة اأدارية مكونة من 8 اأع�ساء. ويف 
ال�ساد����س ع�سر م���ن حزيران 1934 نال���ت اعرتاف اللجنة 

الدولي���ة لل�سليب االأحمر واله���الل االأحمر بجمعية الهالل 
االأحمر العراقي.

الفرع الن�شوي للجمعية في العراق
تاأ�س����س الفرع الن�س���وي جلمعية الهالل االحم���ر العراقية 
ع���ام 1933، افتت���ح ه���ذا الف���رع يف بغ���داد، وكان حت���ت 
رعاي���ة وا�س���راف خا�سني م���ن امللكة حزمي���ة زوجة امللك 
 Lady(همفري���ز واللي���دي   ، وكرميته���ا  االول  في�س���ل 
اث���ر  تخفي���ف  يف  اهداف���ه  وح���دد   )Humphries
الك���وارث واملخاطر التي ت�سيب ابن���اء املجتمع، وقد نال 
اهتمام���ًا كبريًا من قبل امللكة عالية، وحظي مبوؤازرة امللك 
في�سل الثاين الذي كان ير�سل �سنويًا مبالغ مالية لتو�سيع 

ن�ساطات الفرع.
قدم الف���رع الن�س���وي خدمات���ه ملنكوبي الفي�سان���ات التي 
تعر�س���ت لها العا�سمة خالل االطار الزمني للدرا�سة، ففي 
ع���ام 1946 جم���ع الف���رع )90( دينارًا وكمي���ات كبرية من 

املواد الغذائية واملالب�س ال�سعاف املنكوبني.
وو�س���ع الف���رع ن�ساطات���ه املختلف���ة فف���ي جم���ال االعم���ال 
اخلريي���ة قام بان�س���اء م�ساريع هدفها توف���ري فر�س العمل 
للفتي���ات اليتيم���ات، ومت يف ع���ام 1953 ان�ساء م�سغل يف 
حمل���ة ال�سعدون لتعلي���م الفتيات ا�س���ول اخلياطة، وفتح 
دورات متعددة له���ذا الغر�س، كانت بدايته االوىل ب�)45( 

فتاة يتيمة.
كما تبنى الفرع الن�س���وي م�ساريع اخرى، لتعليم الفتيات 
وق���دم  املن���زيل،  والتدب���ري  االولي���ة  اال�سعاف���ات  مب���ادئ 
م�ساع���دات مالي���ة للتالميذ الفق���راء واملر�س���ى وا�سهم يف 

فتح امل�ستو�سفات وامل�ست�سفيات يف بغداد.
وكت���ب اال�ست���اذ اي���اد يون����س عريب���ي يف ر�سالت���ه ع���ن 
اجلمعي���ات االجتماعي���ة يف بغ���داد يف الف���رتة 1933 ����� 

1958مايلي :
      جتل���ى اله���الل االحم���ر يف الع���راق اثن���اء م���دة احلكم 
العثم���اين ، وعن���د ان���دالع احل���رب العاملي���ة االوىل غ���دت 
ل���ه جمعي���ة ا�ستقامت بتربع���ات املح�سنني ، فق���د تربع لها 
البغدادي���ون وحدهم بنحو 13 الف لرية عثمانية ، وكانت 
الب���ادرة االوىل يف دعمها اتخاذ بناية االع���داد الع�سكري 
م�ست�سف���ى ذا �سعة 300 �سرير، وتاأ�سي����س م�ست�سفى اخر 
يف مدين���ة العمارة ب�سعة 200�سري���ر، و�سجع العراقيون 

هذه النزعة االن�سانية ، وتربعت ن�ساوؤهم بحياكة املالب�س 
لعوائ���ل املحارب���ني، وكان���ت هيئته���ا االداري���ة يف مرحلة 
التا�سي����س تاألف���ت من حكم���ت �سليمان وحمم���ود �سبحي 

الدفرتي وعدد كبري من ال�سخ�سيات البغدادية.
�سع���ى يف تاأ�سي����س ه���ذه اجلمعية ار�س���د العمريحني كان 
امين���ا للعا�سم���ة يف اواخر عام 1931عل���ى ان تكون على 
غ���رار جمعيات ال�سليب االحمر العاملي���ة، فا�ستاأذن وزارة 
الداخلية بذلك بعد ان انتخب لها �ستة ع�سر ع�سوًا، تاألفت 
منه���م الهيئ���ة املوؤ�س�سة ، فاأذنت احلكوم���ة بذلك وتاأ�س�ست 
اجلمعي���ة يف 22 كان���ون الث���اين ع���ام 1932، ب�س���ورة 
ر�سمي���ة حت���ت رعاي���ة املل���ك في�س���ل االول وبرئا�سة ويل 

العهد االمري غازي.
كان���ت جمعي���ة الهالل االحم���ر العراق���ي وح�س���ب نظامها 
اال�سا�سي تتب���ع االنظمة والقوان���ني واالتفاقيات الدولية 
املخت�س���ة بجمعيات اله���الل وال�سليب االحم���ر الدوليني، 
وق���د ن�س���ط اع�سائها م���ن اجل ح���ث ال�سلط���ات املخت�سة 
للح�سول عل���ى ت�سريع ان�سمام الدول���ة العراقية التفاقية 
جني���ف، وعلى هذا اال�سا�س �سدرت الئحة قانون اعرتاف 
احلكومة العراقية بجمعية الهالل االحمر العراقية املرقمة 

40 لع���ام 1934، وكان ه���ذا القان���ون �س���روري العرتاف 
اللجن���ة االممية لل�سليب االحمر يف جنيف بهذه اجلمعية 
، وان�سمامه���ا اىل احت���اد جمعي���ات ال�سلي���ب االحمر يف 
باري����س، وهكذا اعرتف احتاد جمعي���ات ال�سليب االحمر 
به���ذه اجلمعي���ة وان�سمت اجلمعي���ة اىل االحت���اد كع�سو 
فيه وعق���ب ح�سول اجلمعية عل���ى االعرتافات احلكومية 
والدولي���ة، الف���ت هيئته���ا االداري���ة وغ���دا ار�س���د العمري 
رئي�س���ا لها وجعفر باقر ال�سبيب���ي نائبا للرئي�س وابراهيم 
حممود ال�سابندر �سكرتريا عامًا ويعقوب �سركي�س مفت�سا 

عاما، 
ومن اعمال اجلمعية املهمة ه���و ت�سييد م�ست�سفى االطفال 
يف منطق���ة ال�سي���خ عم���ر، وم�ستو�س���ف اله���الل االحم���ر 
ال���ذي افتتح عام 1935 ف�سال ع���ن تاأ�سي�سها مركزا خا�سا 
بالعناية باالأطفال عام 1944 و�سيدت له بناية من طابقني 
يف عام 1950 بكلفة قدرها )18000( دينار ا�سهم ال�سليب 

االحمر الهندي مببلغ )6000( دينار منها.
مل تكت���ف اجلمعي���ة بن�ساطاته���ا امل�س���ار اليه���ا  اع���اله بل 
كان���ت له���ا ا�سهامات خارجية متثلت بتق���دمي خدماتها اىل 
املر�سى واملنكوبني يف البالد العربية ال�سيما يف فل�سطني 

واالردن، كم���ا ا�سهم���ت اجلمعية يف دف���ع اعانات ملنكوبي 
زل���زال مدينة قار�س يف تركي���ة قدرها 1000 لرية تركية، 
وا�سهم���ت اجلمعية يف اعان���ت منكوبي زلزال بلوج�ستان 
وبدعوة من جمعية اال�سعاف الدويل، كما قررت احلكومة 
العراقي���ة تخ�سي�س م�ساعدات مالية للمت�سررين املغاربة 
ع���ام 1955، لك���ن احلكوم���ة الفرن�سي���ة رف�س���ت ال�سم���اح 
ل )جمعي���ة اله���الل االحم���ر العراقي( بتق���دمي م�ساعداتها 

للمت�سررين هناك.
وب���رز دور اجلمعي���ة ب�س���كل وا�س���ح يف اثن���اء في�سانات 
ع���ام 1946 ال���ذي نك���ب ب���ه العراق فق���د غمرت مي���اه نهر 
دجل���ة ورواف���ده م�ساح���ات �سا�سع���ة من امل���زارع والقرى 
مم���ا ادى اىل ت�سرد الكثري من املزارع���ني ، و�سكان القرى 
وامل���دن الذين ا�سبح���وا بدون م���اأوى، ف�سكل���ت اجلمعية 
جلن���ة مركزية خا�سة من اع�سائه الإغاث���ة املنكوبني با�سم 
اللجن���ة املركزي���ة الكتت���اب ا�سع���اف منكوب���ي الفي�س���ان 
برئا�س���ة الدكتور ابراهيم عاك���ف االلو�سي، وع�سوية كل 
من حممد جعف���ر ال�سبيبي، وعبد الهادي اجللبي، وحممد 
حدي���د واع�س���اء اخرين وق���د عهدت اجلمعي���ة اىل اللجنة 
جم���ع التربع���ات ع���ن طريق االكتت���اب الذي اذن���ت وزارة 
الداخلي���ة بافتتاحه لغر�س اغاث���ة املنكوبني، وقد ات�سلت 
اللجن���ة املركزي���ة بال�سلطات االداري���ة املحلية يف املناطق 
املنكوب���ة لغر����س احل�س���ول عل���ى املعلوم���ات الكافية عن 
الفي�سان���ات وح�سر اال�سرار واع���داد املت�سررين لغر�س 

تقدمي امل�ساعدات الأغاثتهم.
ام���ا بالن�سبة ملوقف جمعية اله���الل االحمر الفرع الن�سوي 
م���ن في�سان عام 1946، فقد ذهب���ت عدد من الع�سوات يف 
اجلمعية ال�ست�سارة امللك���ة عالية فيما يجب عمله ، فامرت 
امللك���ة عالي���ة بت�سكيل جلنة لغر����س م�ساع���دة املنكوبني، 
تاألف���ت ه���ذه اللجن���ة م���ن ال�سيدة نعم���ة يا�س���ني الها�سمي 
وال�سي���دة ا�سي���ا توفيق وهب���ي وتاتو�سياوع���زة حممود 
اال�سرتبادي، قامت هذه اللجنة يف الثاين ع�سر من ني�سان 
1946 بتنظيم حفلة لغر����س جمع التربعات وقد ح�سرت 
هذه احلفلة امللكة عالي���ة واالمرية عابدية، وجمموعة من 
�سي���دات املجتم���ع العراق���ي، واعلنت �سكرت���رية اجلمعية 
�سبيح���ة ال�سي���خ داود عن افتتاح الت���ربع ، فتقدمت امللكة 
عالية املتربعات مببلغ خم�سني دينار ، اما االمرية عابدية 
فتربعت مببلغ اربعني دينارا، وتربعت الن�ساء املوجودات 
مببالغ م���ن املال وعق���ب االنتهاء من الت���ربع اخذت امللكة 
عالي���ة جمموعة م���ن االقم�سة التي تربع به���ا للمت�سررين 
ووزعته���ا على ن�ساء اجلمعي���ة خلياطتها وتوزيعها عليهم 
وبع���د ذلك قدمت امللك���ة عالية �سكرها جلمي���ع احلا�سرات 
وحثته���ن على تقدمي امل�ساع���دة ايًا كان �سكله���ا، وا�سرفت 
مب�ساعدة �سقيقتها على بناء املخيمات لل�سكان، فكان لهذه 
االلتفات���ة وقع ح�سن يف نفو�س املنكوبني بالفي�سان ، وقد 

وزعت على ع�سوات اجلمعية �سارات الهالل االحمر. 
وتوا�سال للنهج ذاته قام���ت جمعية الهالل االحمر ال�سيء 
نف�سه اثناء في�سان عام 1954 الذي نكب به العراق اي�سا، 
اذ قامت )جمعية الهالل االحم���ر( بدورها باإغاثة منكوبي 
الفي�سان���ات ومدي���د الع���ون له���م، فالف���ت جلن���ة خا�س���ة 
له���ذه الغاية من اع�س���اء اجلمعية وو�سع حت���ت ت�سرفها 
مبل���غ ق���دره )5000( دينارا ، فقامت ب�سرفه���ا على اأعمال 
االغاثة، اىل جانب ذلك قامت اجلمعية بفتح باب االكتتاب 
بجم���ع التربعات يف حت�س���ني احوال امل�سردي���ن املعا�سية 

وال�سحية.
يف 14 ت�سري���ن الثاين 1957، ح�سر املل���ك في�سل الثاين 
حفل���ة اال�ستقب���ال الك���ربى الت���ي اقيم���ت يف به���و امان���ة 
العا�سم���ة مبنا�سبة م���رور 25 عاما عل���ى تاأ�سي�س جمعية 
اله���الل االحمر العراقية، و�سمل احلف���ل عدة فعاليات مثل 
اقام���ة �سوق���ا خريي���ة ومعر�سا للزه���ور وللف���ن العراقي، 
واح���اط امللك في�سل الثاين يتيم���ات الهالل االحمر بعطفه 
ورعايت���ه، وق���د الق���ى املل���ك كلم���ة اثن���اء احلفل ق���ال فيها 
:”يتي���ح يل االحتف���ال باليوبي���ل الف�سي جلمعي���ة الهالل 
االحم���ر العراقية فر�س���ة طيبة احتدث فيه���ا اليكم واجدد 
عهدي بكم.. واين الأ�سع���ر اعمق ال�سعور اذ احيي جمعية 
اله���الل االحم���ر ، بهذه املنا�سب���ة �سعور مبعث���ه االعجاب، 
مب���ا قدمت ه���ذه اجلمعية من خدمات للمجتم���ع العراقي ، 
وم���ا نذرت نف�سه���ا له من واجب ان�س���اين... ي�سرين بهذه 
املنا�سبة ان انوه بجهود هذه اجلمعية ، ومبا ندبت نف�سها 
للقي���ام به من واج���ب ان�ساين ووطني ، وم���ا قامت به من 
اعم���ال االغاثة واملوا�ساة يف الظروف احلرجة التي مرت 

ببالدنا العزيزة وبالبالد ال�سقيقة وال�سديقة املجاورة".
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امللك في�سل الثاين ي�ستقبل جمعية الهالل الأحمر

اجلمعية يف فل�سطني 1948

�سخ�سيات اجلمعية �سنة 1957
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االثنين )22( كانون الثاني 2018

ع���ب���د ال���رح���م���ن م��ن��ي��ف 

بدا وا�سحا بغياب في�سل االول يف اآب 1933، ان العراق 
دخ���ل يف طور �سيا�سي جديد. فاملل���ك ال�ساب، غازي، متالأ 
راأ�س���ه اأف���كار واأحالم تختلف عن اأبي���ه الراحل، والق�سايا 
التي كان���ت قابلة للت�سوية عن طري���ق التفاو�س ا�سبحت 
حتت���اج اىل الق���وة يف ت�سويتها، ولع���ل م�سكلة االآثوريني 
اإحدى اأبرز امل�ساكل الت���ي واجهت العهد اجلديد يف اأيامه 
االوىل. وم���ن خالل املعارك ونتائجها تتولد قوى جديدة. 
وكما اأ�سرنا يف مق���ال �سابق، ان بداية �سعود بكر �سدقي 
كون���ه الذي ق���ام بتاأدي���ب االآثوريني واإنه���اء متردهم. واإذ 
كان الن�س���ر االول يف معظ���م احلروب ين�س���ب اىل القادة 
ال�سيا�سي���ني بالدرجة االوىل، ويك���ون الع�سكر يف الغالب 
اأدوات تنفي���ذ، فان االنت�سارات الالحقة، خا�سة اإذا حققها 
الق���ادة الع�سكريون اأنف�سهم، يكون ه���وؤالء القادة �سركاء، 
ث���م ال تلب���ث ان تن�س���ب اليهم، مم���ا يجعل قاماته���م ترتفع 
واأ�سماءهم مت���الأ اال�سماع واالب�سار، وهذا ما ح�سل لبكر 
�سدق���ي على وجه التحديد، اإذ بعد ان ق���ام اأي�سا بالق�ساء 
عل���ى مترد الع�سائ���ر يف الفرات االو�س���ط، اأ�سبح له راأي، 
�سراح���ة او �سمنا، يف من يكون رئي�سا للوزراء، ومن هو 

االكرث مالءمة لوزارة الدفاع ورئا�سة االركان، وهكذا. 
كما اأن طبيعة العالقة الت���ي قامت بني بريطانيا والعراق، 
خا�سة خالل الفرتة االخرية من حكم في�سل، والتي كانت 

تت�س���م بالتوتر وتزايد اختالف وجه���ات النظر، ا�ستمرت 
�سلبياتها تت�ساعد، وب�سب���ب املواقف التي اتخذها غازي، 
اإذ ا�ساف���ة اىل ا�ستم���رار تاأيي���ده للق�سي���ة الفل�سطيني���ة، 
وتزوي���د املجاهدين الفل�سطيني���ني بالدعم وامل�ساندة، فان 
االح���داث التي وقعت يف �سوريا خالل ه���ذه الفرتة زادت 
العالقات �سلبية واحتداما. وكانت االذاعة التي اأقامها يف 
ق�سر الزه���ور تهاجم اال�ستعمارين الربيطاين والفرن�سي 
باال�س���م، وتدي���ن ت�سرفاتهم���ا، وحتر����س عل���ى ال�سمود 
واملقاوم���ة. اأك���رث م���ن ذل���ك �ساه���م غ���ازي باإم���داد الثوار 

ال�سوريني باال�سلحة والدعم. 
يف املقاب���ل، وبع���د ان كان احل���وار هو ال�سم���ة الغالبة يف 
العالقة بني ال�سا�سة العراقيني، فقد جلاأ اأغلبهم اىل تكوين 
ق���وى خا�سة بكل منه���م بني الع�سائ���ر اأوال ثم يف �سفوف 
الن���واب م���ن اأجل احل�سول عل���ى التاأييد ال���ذي ميكنه من 
حتقي���ق �سيا�ست���ه وماآرب���ه، واأ�سب���ح احل���وار، اإذا جرى، 
غط���اء للمواق���ف احلقيقي���ة ومتويها لها، وبه���ذه الطريقة 
ح�سل اأكرث من م���رة ا�سطفاف خمتلف للقوى ال�سيا�سية، 
اإذ تكون���ت اأح���زاب جدي���دة، او ظهرت اىل العل���ن اأحزاب 
كان���ت تعمل حتت االر�س، كما اأ�سبحت ال�سحافة يح�سب 

لها ح�ساب يف املواقف والعالقات. 
وال ب���د من اال�سارة اأي�س���ا اىل ان بع�س ال�س���وؤون �سغلت 

املل���ك غازي ع���ن ممار�س���ة دوره الكامل ك�ساح���ب �سلطة، 
االمر ال���ذي �سجع اأفراد الطبق���ة ال�سيا�سية على ان تطمح 
وتعم���ل الإ�سغ���ال اأدوار �سيا�سي���ة اأك���رب واأه���م، وه���ذا م���ا 
يف�سر ال�سراع بني ه���وؤالء، وبالتايل �سرعة تغري الوزراء 
وال���وزارات وحماول���ة الو�س���ول اىل �سيغة اأك���رث دواما 

وا�ستمرارا. 
كان م���ن جمل���ة التغريات الكبرية يف ه���ذه الفرتة ان كلف 
يا�سني الها�سم���ي بت�سكيل الوزارة، وه���ذه ال�سخ�سية لها 
ح�س���ور مميز منذ وقت مبكر، اإذ بعد ان ا�سرتك يف بع�س 
مع���ارك احلرب العاملي���ة االوىل، وكان �سابطا مرموقا يف 
اجلي����س العثم���اين، التحق بالث���ورة العربي���ة التي قادها 
احل�سني بن علي وا�ستقر يف دم�سق، وقد �سارك يف اإن�ساء 
دولة في�س���ل واحتل فيها مراكز هام���ة ومرموقة، نظرا ملا 
يتمت���ع به من كفاءة واإخال�س. وحني �سقطت دولة في�سل 
وذه���ب اىل العراق، منع���ت ال�سلط���ات الربيطانية يا�سني 
الها�سم���ي م���ن الع���ودة اىل موطن���ه اال�سلي نظ���را اىل ما 
يحتم���ل ان ي�سكل���ه من خط���ر على اال�ستعم���ار الربيطاين 
هن���اك، لكن هذا املن���ع مل يطل، اإذ تو�سط ل���ه في�سل االول 

و�سمحت له بريطانيا اأخريا بالعودة. 
مبجرد ان عاد يا�سني الها�سمي اىل بغداد بداأ ن�ساطا مكثفا 
يف �ست���ى املج���االت، وكان���ت �سمعت���ه الوطني���ة ونزاهته 

ت�سق���ان له الطريق اأينما ذهب واأينما حل، بحيث مل مت�س 
ف���رتة ق�س���رية اال واأ�سب���ح اأحد اأب���رز الرم���وز ال�سيا�سية 
الوطني���ة واأق���در املعربي���ن عنه���ا، خا�س���ة ان كفاءات���ه مل 
تقت�س���ر عل���ى اجلوان���ب ال�سيا�سي���ة وامن���ا ت�سافرت مع 
الكفاءات االخ���رى يف املجال املايل واحلقوقي وال�سوؤون 
الربملاني���ة وغريه���ا، االم���ر الذي اأهل���ه مبك���را الأن يتوىل 
رئا�س���ة ال���وزارة، وان ين�سئ حزبا �سيا�سي���ا، وان ي�ستمر 
دون خوف يف مناواأة ال�سيا�س���ة الربيطانية. ولقد تالقى 

يف هذا مع في�سل االول، ثم غازي بعد ذلك. 
وم���ا ان ا�سطرب���ت احلي���اة ال�سيا�سي���ة يف منت�س���ف عقد 
الثالثين���ات حتى جيء بيا�س���ني الها�سمي رئي�سا للوزراء، 
وكانت �سيا�ست���ه قد حتددت بو�سوح، ومواقفه مبقدار ما 
ت�ستقط���ب الق�سم االكرب من ال���راأي العام، فانها تثري ق�سما 
غري قليل من الطبقة ال�سيا�سية وبريطانيا، ومعهما حمليا 
اجلالية اليهودي���ة الكبرية والن�سيط���ة، ا�سافة اىل بع�س 

االأقليات االخرى. 
كان���ت اأبرز ماآخذ بريطانيا، ومعها اأتباعها، مناواأة يا�سني 
الها�سم���ي لل�سيا�س���ة الربيطاني���ة لي�س يف الع���راق وحده 
وامن���ا يف املنطق���ة كلها، وبالت���ايل �س���رورة ح�سد جميع 
الق���وى ملواجهة هذا اال�ستعمار ومنازلت���ه بكافة الو�سائل 
واال�سالي���ب. وين�سح���ب املوق���ف ذات���ه عل���ى اال�ستعم���ار 

الفرن�س���ي، خا�سة يف �سوريا ولبنان، البلدين اللذين يكن 
لهم���ا يا�سني الها�سم���ي عواطف ايجابي���ة وتقديرا خا�سا، 
نظرا الن���ه عرفهما عن ق���رب وتربطه بقادتهم���ا الوطنيني 

روابط وثيقة. 
خل���ق ه���ذا املن���اخ مواق���ف �سلبي���ة واإيجابي���ة جت���اه هذا 
الرج���ل؛ ي�س���اف اىل ذل���ك ان يا�س���ني الها�سم���ي تبنى يف 
ه���ذه املرحلة، وم���ن اأجل اإن�س���اء جي�س وطن���ي وتقويته، 
�سع���ار التجنيد االجب���اري. هذا ال�سعار ال���ذي ق�سم الراأي 
الع���ام املحلي واأّلب ق�سم���ا كبريا من الع�سائ���ر �سده، وقد 
لعب ال�سيا�سي���ون اخل�سوم ليا�سني دورا يف هذه التعبئة 
املعادي���ة. مل يقت�س���ر االم���ر على ذل���ك فقد ح�سل���ت بع�س 
اأعم���ال التم���رد والع�سي���ان خا�س���ة يف الف���رات االو�سط، 
ويف ال�سم���ال بني االقليات، وكما ذكرنا جلاأت ال�سلطة اىل 

العنف، واىل الطريان يف ق�سف مواطن التمرد. 
�سدف يف هذه االثناء ان دعي طه الها�سمي، االأخ ال�سقيق 
ليا�س���ني، وكان رئي�س���ا ل���الأركان، اىل انكل���رتا حل�س���ور 
املناورات هناك، ولكي يتم التباحث ب�ساأن �سفقة اال�سلحة 
التي طلبه���ا العراق من بريطانيا. وكلف طه الها�سمي بكر 
�سدقي لكي ينوب عن���ه، وكالة، يف رئا�سة االركان. وكلفه 

اي�س���ا ان يق���وم باال�س���راف على من���اورات اخلريف التي 
يجريها اجلي�س العراقي كل �سنة. 

مل ُيخ���ف بكر �سدق���ي غبطته به���ذا التكليف ال���ذي جاء له 
كهدي���ة من ال�سماء، وب���داأ يعمل باإ�سرار وه���دوء من اأجل 
تنفي���ذ اخلطة التي بيته���ا يف ذهنه منذ ف���رتة طويلة، فقد 
نق���ل القطع���ات اىل الق���رب م���ن بغ���داد، واأج���رى تنقالت 
يف �سف���وف القادة الع�سكري���ني امل�سوؤول���ني، واأخذ يزور 
القطع���ات والقادة الع�سكري���ني يف مواقعهم ليمنت العالقة 
معه���م وملعرفة حقيق���ة مواقفه���م جتاهه. كان يق���وم بهذه 
التح���ركات بالتن�سيق مع حكمت �سليمان، واأ�سبح االثنان 
�سريكني ب���كل معن���ى الكلم���ة. واأ�سبحا يح�س���دان القوى 
ويعبئ���ان ال���راأي الع���ام مبواقف �سلبي���ة مناوئ���ة ليا�سني 
الها�سم���ي، م�ستغل���ني امل�ساع���ب والتحدي���ات الت���ي كانت 
تن�س���اأ بني ال���وزارة والق�س���ر، وبني ال���وزارة وخ�سومها 

ال�سيا�سيني. 
م���ا ان اق���رتب موع���د من���اورات اخلريف حت���ى �سّعد بكر 
�سدقي مواقفه ومطالبه جت���اه الق�سر، ب�سرورة ا�ستقالة 
وزارة الها�سمي، الأن الراأي العام مل يعد يطيق ا�ستمرارها. 
كم���ا جل���اأ اىل ا�ستغالل خ�سوم���ات بع����س ال�سباط جتاه 
ال���وزارة وجتاه وزير الدف���اع، جعفر الع�سك���ري بالذات. 
فالفري���ق عبد اللطي���ف نوري الذي كان ناقم���ا على يا�سني 
الها�سمي وجعف���ر الع�سكري الأنهما مل يوفداه اىل اخلارج 
من اأج���ل املعاجلة، اأ�سب���ح االآن موؤيدا لبك���ر �سدقي وهو 
يطال���ب باإقال���ة ال���وزارة. اأم���ا ال�سب���اط املناوئ���ون له يف 
اخلط ال�سيا�سي فقد جمد الق�سم االكرب منهم حني و�سعهم 
يف املكاتب واأبعدهم عن قطعاتهم الع�سكرية. كما مل يرتدد 
بت�سفية �سباط اآخري���ن الأنهم ا�ستع�سوا عليه، او لكونهم 

يعرفون من املعلومات اكرث مما ينبغي. 
يف ي���وم 29 ت�سري���ن اأول اأعل���ن بك���ر �سدق���ي زحف���ه على 
بغ���داد، كم���ا اأر�سل ث���الث طائ���رات حربية األق���ت منا�سري 

تت�سمن مطالب اجلي�س. 
اأرف���ق بكر �سدقي املنا�سري باإنذار ح���ول �سرورة ا�ستقالة 
وزارة يا�س���ني الها�سمي خالل ث���الث �ساعات، واإال ف�سوف 
يلج���اأ اىل القوة. وحني انق�ست هذه ال�ساعات الثالث ومل 
ت�ستقل ال���وزارة املذكورة هاجمت الطائرات بغداد واألقت 
قنابله���ا عليه���ا، مم���ا اأدى اىل تالح���ق التط���ورات ب�سرعة 
كب���رية، اإذ ا�ستقالت ال���وزارة الها�سمية، واجته الع�سكري 
اىل مالق���اة بكر �سدقي، لكن م���ا لبث ان قتل الع�سكري من 
خالل كمني هياأه له بك���ر. وت�سكلت وزارة حكمت �سليمان 
الت���ي ا�سرتط���ت ان يت���م ت�سفري ن���وري ال�سعي���د ويا�سني 
الها�سم���ي ور�سيد عايل الكيالين اىل خارج البالد، فالتجاأ 

ن���وري اىل ال�سف���ارة امل�سري���ة الت���ي قام���ت بت�سفريه اىل 
القاه���رة. ام���ا الها�سمي والكيالين فقد اجته���ا اىل �سوريا 

بحرا�سة م�سددة. 
مل يقت�س���ر طل���ب املغادرة على ه���وؤالء اال�سخا�س الثالثة، 
اإذ طل���ب من اآخرين، من وزراء واأقارب ان يغادروا اأي�سا، 
فغادر �س���ادق الب�سام وزي���ر املع���ارف، وروؤف البحراين 
وزير املالي���ة، وعدد اآخر من االقرب���اء او املح�سوبني على 

القادة املذكورين. 
تل���ى ذلك تعطيل بع����س ال�سحف وحل املجل����س النيابي، 
وانتهاج �سيا�سة معادية للخط ال�سابق،  واأخذت التهديدات 
بالت�سفية املادية توجه اىل قادة البالد ورموزها. اأكرث من 
ذلك ج���رت اأكرث من حماول���ة الغتيال بع����س ال�سخ�سيات 
الوطني���ة، فق���د اأطلق���ت النار عل���ى مولود خمل����س، وقتل 
�سقي���ق جعفر الع�سك���ري، ومنعت زوجته م���ن االقامة يف 
الع���راق، واأرغم ر�ستم حيدر على اال�ستقالة كوزير للبالط 

وا�سطر اىل مغادرة البالد. 
م���ن االم���ور التي ق���ام الكثري م���ن ال�سواهد عليه���ا: عالقة 
بك���ر �سدق���ي الوثيق���ة بال�سف���ارة الربيطاني���ة وتعاونه���ا 
مع���ه من���ذ وق���ت مبك���ر. كم���ا ان بك���ر �سدقي حر����س على 
زي���ادة تعاونه م���ع اجلالي���ة اليهودية الكب���رية والوا�سعة 
النف���وذ يف الع���راق، ولع���ل عالقت���ه باأحد اأقط���اب اجلالية 
يف بغ���داد، وال���ذي كان وثيق ال�سلة باأك���رث من خمابرات 
اأجنبي���ة، وال���ذي يدع���ى ج�س���نت، وكان يف البداية موظفا 
يف الدوائ���ر الربيطانية ث���م ما لبث ان فت���ح حمال جتاريا 
يف بغ���داد يبيع فيه ال�سل���ع النادرة وغالي���ة الثمن للطبقة 
املرتف���ة من العراقيني واالجان���ب... ج�سنت هذا ما لبث ان 

فت���ح بيته لل�سهرات التي ُيدعى اليها علية القوم، وكان من 
بني هوؤالء بك���ر �سدقي وحكمت �سليم���ان، وكانا يرتددان 
على هذا البيت ب�سكل متزايد ويلتقيان فيه، باال�سافة اىل 
احل�سان، باإعداد من اجلوا�سي�س والطاحمني للقيام بدور 

�سيا�سي. 
ج�س���نت هذا ما لبث ان غادر العراق يف اأواخر االربعينات 
اىل فل�سطني، وهناك ان�سم اىل اإحدى املنظمات االرهابية 

ال�سهيونية وحارب يف �سفوفها اىل ان �سقط قتيال. 
ورغ���م تزاي���د م�ساغ���ل بك���ر �سدق���ي، فق���د وج���د الوق���ت 
املنا�س���ب والكايف لكي يعق���د قرانه على اإح���دى ال�سيدات 
النم�ساوي���ات، وكانت امراأة ر�سيقة الق���وام فاتنة اجلمال 
وله���ا �سالت وثيقة بدوائر املخابرات الربيطانية. وانتهز 
اليه���ود منا�سبة ال���زواج لكي يقدم���وا لبكر �سدق���ي اأغلى 

الهدايا واأثمن املجوهرات. 
ام���ا االو�س���اع يف داخ���ل الع���راق فق���د ات�سم���ت مبع���اداة 
حكومة بك���ر �سدقي، وحني اتيحت فر�س���ة للتمرد خا�سة 
يف الف���رات االو�س���ط، فق���د جل���اأت احلكوم���ة اىل ق�س���ف 
مناط���ق التم���رد عن طريق الطريان، مم���ا ادى اىل خ�سائر 
فادح���ة يف االرواح واملمتلكات. وق���د اعترب بع�س وزراء 
حكوم���ة حكمت �سليم���ان هذه الق�س���وة املبالغ فيه���ا �سببا 
كافي���ا لال�ستقال���ة، فا�ستق���ال م���ن ال���وزارة كل م���ن جعف���ر 
اب���و التمن وكام���ل اجلادرجي و�سالح ج���رب ويو�سف عز 

الدين. 
يف ظ���ل ه���ذه الفو�سى، وارتخ���اء قب�سة حكم���ت �سليمان 
على ال�سلطة، وتزايد نقمة الراأي العام، خا�سة يف اأو�ساط 
اجلي�س، وحتديدا ال�سباط ذوي االجتاهات القومية، فقد 

اأخذت تن�سج املوؤامرات لاليقاع ببكر �سدقي. 
اأما كبار ال�سيا�سي���ني، خا�سة املنفيني، مثل نوري ال�سعيد 
وزميلي���ه، الكيالين ويا�س���ني الها�سمي، فقد جل���اأ بع�سهم 
اىل اإيفاد االقرباء واملخل�سني اىل بغداد لدرا�سة االحوال 
وا�ستطالع الراأي العام، واي�سا للقيام باالت�ساالت وحمل 

الر�سائل، خا�سة نوري ال�سعيد. 
وفيم���ا كان���ت جتري هذه التح���ركات واالت�س���االت حتى: 
يا�سني  لقد تويف  >>طوى اجلزيرة وج���اء اخلرب<<: 

الها�سمي يف بريوت باأزمة قلبية. 
كان له���ذا اخلرب وقع ال�ساعقة على كثريين، ويف اأكرث من 
بل���د عربي، نظ���را ما يتمتع به ه���ذا القائد الف���ذ من �سمعة 
ح�سنة وما�س نا�سع، واعترب هذا الغياب، يف هذا الوقت 

بالذات خ�سارة ال تعو�س، خا�سة للعراق. 
وبع���د ان زال���ت ال�سدم���ة املبا�س���رة ب���داأ التفك���ري والعمل 
م���ن اأجل نقل اجلثم���ان اىل العراق لكي يدف���ن هناك، لكن 
احلكوم���ة العراقي���ة رف�س���ت ا�ستقبال اجلثم���ان، فتولدت 
مرارة م�ساعفة نتيجة هذا املوقف، واجته التفكري والعمل 
اىل دفن���ه يف دم�سق، باعتبار �سوري���ا وطنه الثاين، اإذا مل 
يكن االول. وتعبريا عن االحتفاء البالغ واالهتمام الكبري 
ج���رت للراحل جنازة مل ت�سهد دم�سق لها مثيال. مل يقت�سر 
االمر على ذلك، فقد دفن يا�سني الها�سمي اىل جانب �سالح 

الدين تقديرا واحرتاما. 
واالآن، ف���ان اأي زائ���ر لدم�س���ق، وبع���د ان يفرغ م���ن زيارة 
م�سجد بني اأمية، ال بد من ان يعرج على قرب �سالح الدين، 
القريب من امل�سجد، ليقراأ الفاحتة عن روحه. و�سريى اي 
زائر ان ثالثة قبور حظيت بهذا ال�سرف: يا�سني الها�سمي، 
والطياري���ن الرتكي���ني اللذي���ن و�سال اىل دم�س���ق يف اأول 
رحلة جوية يف اأعقاب احلرب العاملية االوىل، وقد �سقطت 
الطائرة ح���ني كانت تهم باالقالع للمغادرة، بعد ثالثة اأيام 
ق�سته���ا يف دم�س���ق، �سقط���ت الطائ���رة يف م���كان معر�س 

دم�سق الدويل احلايل. 
وهكذا انطوت �سفحة اخرى من تاريخ العراق واملنطقة، 

لكن ال يزال اريجها ميالأ املنطقة العربية على ات�ساعها.

عن كتاب )العراق.. تاريخ وذكريات( 

ثمانون عاما على وفاة ياس��ين 
الهاشمي

يف العرشي��ن من كانون الث��اين من عام 1937 تويف يف بريوت الس��يايس 

العراقي الكبري واحد بناة الدولة العراقية املحنكني، ياسني الهاشمي، بعد 

ان ترك العراق مضطرا عقب سقوط وزارته بانقالب بكر صدقي، وقد شيع 

تش��ييعا مهيبا يف الش��ام ودفن اىل جوار صالح الدين األيويب يف دمشق.. 

يف اذار 1935 توىل رئاس��ة الوزراء للمرة الثانية، وكانت من اقوى الوزارات 

يف تاريخ العراق الحديث، ومل تسقط اال بانقالب عسكري قاده الفريق بكر 

صدق��ي يف ترشين االول 1936، فرتك العراق وتويف كمدا. كان الهاش��مي 

ش��خصية موهوبة وسياسيا حصيفا وعسكريا ال يش��ق له غبار، وله العديد 

من املواق��ف الوطنية، وقد آثر املصلحة الوطني��ة يف كل توجهاته، فقال 

فيه الجواهري:

        وَسيان قالوا خطبة مرضية     لياسني ام تقدم جحفل

اخرتنا هنا مقالة عن الهاشمي كتبها الراحل عبد الرحمن منيف..

عراقية

من ذاكرة التاريخ 
ي����اس����ي����ن ال���ه���اش���م���ي

الها�سمي يف البالط 1924

ال�سيد �سلمان واولده ال�سباط داود وطه ويا�سني
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س��ف��ان��ة ه�����زاع ال��ط��ائ��ي

  عانى الع���راق طيلة خ�سوعه لل�سيط���رة العثمانية من 
ت���ردي احلال���ة ال�سحي���ة، اذ خي���م عليه الفق���ر واجلهل 
واملر����س، وكان���ت احلال���ة ال�سحية غاي���ة يف التدهور 
واالنحطاط، مما اأدى اىل انت�سار اخلرافات وال�سعوذة 
والدجل للعالج ب���ني النا�س. ومبا ان املو�سل هي جزء 
م���ن العراق، فقد عانت من تردي االحوال ال�سحية فيها 
�ساأنها �ساأن املدن العراقية االخرى، اذ ذكرت ال�سالنامة 
اخلا�سة بوالية املو�سل ل�سنة 1325ه�/ 1907م جملة 
ا�سب���اب كان لها دور يف توط���ن االمرا�س واالوبئة يف 
املو�س���ل ومنها تذبذب االحوال اجلوية خالل الف�سول 
االربع���ة لل�سنة مم���ا ادى اىل ح���دوث امرا�س خمتلفة، 
باال�سافة اىل تده���ور التعليم وانت�س���ار اجلهل والفقر 
ال���ذي �ساعد على انت�سار وتوط���ن االمرا�س اىل جانب 
نوعي���ة االكل غ���ري اجلي���د ال���ذي ي���وؤدي اىل امرا����س 
خمتلف���ة، وع���دم االهتمام بنظاف���ة مياه ال�س���رب، اذ ان 
وق���وع املدابغ ق���رب نهر دجل���ة ورمي ف�سالته���ا داخله 
�سب���ب مظاهر �سحي���ة غري �سليمة  وانت�س���ار االمرا�س 
ب���ني النا�س، كما ان كرثة املقاه���ي واملطاعم التي تفتقر 
اىل ال�س���روط ال�سحية هي االخرى م���ن العوامل التي 

�ساعدت على انت�سار االمرا�س. 
وميك���ن ا�سافة عوامل اخ���رى ا�سهمت يف   
انت�سار االمرا�س يف املو�سل ومنها الكوارث الطبيعية 
مثل ح���دوث في�سان نه���ر دجلة، مما ي���وؤدي اىل تدمري 
احلقول واملزارع، االم���ر الذي ادى اىل تدين امل�ستوى 
املعي�س���ي لل�سكان وخا�س���ة الفالح، ه���ذا باال�سافة اىل 
عدم اهتمام احلكوم���ة العثمانية باالحوال االجتماعية 
كاأخم���اد  الع�سكري���ة  باالم���ور  وان�سغاله���ا  وال�سحي���ة 
ثورات الع�سائر العراقية، واخريًا قيام احلرب العاملية 
االوىل الت���ي كان له���ا تاأث���ري كب���ري عل���ى املو�س���ل، اذ 
ا�سبح���ت �ساحة خلو�س املعارك، االم���ر الذي ادى اىل 
ح���دوث جماعة يف املو�سل ع���ام )1917 - 1918(، كل 
هذه االم���ور كانت �سببًا يف توط���ن وانت�سار االمرا�س 
يف املو�س���ل وغريه���ا م���ن امل���دن العراقي���ة. ومب���ا ان 
املو�س���ل كانت احد املراكز  التجاري���ة املهمة فقد يوؤدي 

اىل انت�سار املر�س يف املو�سل عن طريق العدوى. 
ومل تقت�س���ر ممار�س���ة مهن���ة الط���ب خالل   
الفرتة العثمانية على االطباء االخت�سا�سيني وحدهم، 
وامن���ا كان هن���اك احلالق���ون والعط���ارون الذي���ن كان 
اكرثه���م ي�سفون امل���واد العطارية للحم���ى واالمرا�س 
الباطني���ة، كم���ا  كان هن���اك اخلتان���ون، وكان اغلبه���م 

حالق���ني، كم���ا كان هناك )طب( يقوم به كب���ار ال�سن من 
الرج���ال اوالن�س���اء يتوارثون���ه م���ن االب���اء واالمه���ات 
عن طري���ق التجربة، فكان���وا ي�ستخدم���ون الكي بالنار 

وبع�س  االدوية امل�ستخل�سة من النباتات. 
ام���ا بالن�سب���ة خلدم���ات االطب���اء، ف���اإن قلة   
عدده���م، ناهي���ك ع���ن ع���دم معرفته���م الأح���وال الب���الد 
وع���دم معرفتهم اللغ���ة العربية جعل���ت اال�ستفادة منهم 
حم���دودة، كما ان  بع�س االطباء االجانب الذين جاءوا 
اىل العراق خالل تلك الفرتة مل ياأتوا خ�سي�سًا ملمار�سة 
مهن���ة الطب، وامنا كانت غايته���م تب�سريية او �سيا�سية 
او اقت�سادي���ة او الأغرا����س �سياحي���ة، فيم���ا كان  اغلب 
االطباء العثمانيني يرحلون مع القطعات الع�سكرية، اذ 
كانوا يتنقلون مع تنقل تلك القطعات، وبذلك مل يكونوا 

م�ستقرين يف مكان معني. 
الذي���ن  املو�سلي���ني  االطب���اء  اب���رز  وم���ن   
تخرجوا من مدر�سة اال�ستان���ة الطبية ومدر�سة دم�سق 
الطبي���ة  وبع�سهم من مدار�س اوربا ه���م داوؤد  اجللبي 
ع���ام 1909 ويح���ى نزه���ت وحن���ا خي���اط ع���ام 1914 
وغريه���م م���ن االطباء. ورغ���م قل���ة االطب���اء العراقيني 
املتخرج���ني اال انهم �سكل���وا ن���واة االدارة ال�سحية يف 

العراق بعد احلرب العاملية االوىل. 
ام���ا فيم���ا يتعل���ق باملوؤ�س�س���ات ال�سحي���ة،   

فق���د كان يف املو�س���ل م�ست�سفي���ات  ع�سكري���ة ومنه���ا 
م�ست�سفى الق�سل���ة )الثكنة الع�سكرية، والتي مت بناوؤها 
ع���ام 1843( وم�ست�سف���ى البلدية )الغرب���اء( واملدر�سة 
االعدادية، وامل�ست�سفى املركزي الذي افتتح يف املنازل، 
اذ ان ظ���روف احل���رب العاملي���ة االوىل، وقل���ة االماك���ن 
املخ�س�س���ة للم�ست�سفي���ات، دفعت ال�سلط���ات العثمانية 
اىل اتخاذ بع�س املدار�س واملنازل م�ست�سفيات ملعاجلة 
اجلرحى واملر�سى من اجلن���ود ويف هذه امل�ست�سفيات 
العناي���ة  كان���ت  املو�سلي���ني  من���ازل  يف  فتح���ت  الت���ي 
والنظاف���ة مفقودة االم���ر ال���ذي ادى اىل انت�سار القمل 
ب�سكل كث���ري ومن ثم انت�سار مر����س التيفو�س حتى ان 

االطباء انف�سهم اأ�سيبوا

به���ذا املر����س، ونتيج���ة  لظ���روف ومتطلب���ات احلرب 
ا�سي���ف )50( �سرير لهذه املوؤ�س�س���ة ال�سحية املختلطة 
الت���ي كان �سعتها )250( �سرير واطلق عليها امل�ست�سفى 
املرك���زي، كم���ا مت افتت���اح دار نقاه���ة يف ب���اب �سنجار 
وكان ب�سع���ة )500( �سري���ر، وعن���د ان�سح���اب الق���وات 
العثماني���ة اىل املو�سل ا�سي���ف للمر�سى الذين ادخلوا 
اليه���ا م�ست�سفي���ان �سعة كل منهم���ا  )300( �سرير، ومع 
امل�ست�سفي���ات املفتوح���ة �سابق���ًا ارتفع ع���دد اال�سرة اىل 
)3500( �سري���ر، ومل تقت�س���ر ه���ذه امل�ست�سفي���ات على 

معاجل���ة املر�س���ى واجلرح���ى اخلطري���ن وامن���ا اي�سًا 
قام���ت مبكافحة االمرا����س الزهرية الت���ي انت�سرت يف 
املدين���ة، وقد جعلت بع�س الكنائ����س والبيوت يف باب 
�سنجار على �سكل م�ست�سفيات كما افتتح االملان خمتربًا 

يف نف�س الوقت.
ام���ا امل�ست�سفيات املدنية فكان���ت م�ست�سفى   
البلدي���ة )الغرباء( التي ق���ام باإن�سائها �سعي���د بن قا�سم 
اآغ���ا �سعرت���ي اثن���اء رئا�ست���ه لبلدية املو�س���ل قرب باب 
�سنج���ار فوق تل الكنا�سة )تل كنا�س(، وكذلك كان هناك 
م�ست�سفى )الهالل االحم���ر العثماين( اما امل�ستو�سفات 
فكان هن���اك طبابة البلدية والتي يدي���ر �سوؤونها طبيب 
وملق���ح  ج���راح و�سي���ديل  ذل���ك  يعاون���ه يف  قان���وين 
للجدري ومولدة. ومن واجب���ات طبابة البلدية مراقبة 
نظافة املرافق العامة كاملطاعم واملقاهي وغريها. وكان 
يف املو�س���ل م�ستو�س���ف اآخر وه���و م�ستو�سف االباء 
الدومني���كان وكانت ه���ذه امل�ستو�سف تق���دم اخلدمات  
الطبي���ة للمر�س���ى، وعلى اث���ر ن�سوب احل���رب العاملية 
االوىل  غ���ادر االب���اء الدومنيكان املو�س���ل لكنهم عادوا 

عام 1920 لين�سرفوا اىل اعمالهم التب�سريية. 
اغل���ب  ان  �سب���ق  م���ا  خ���الل  م���ن  ويب���دو   
متطلب���ات  ب�سب���ب  قام���ت  ذكره���ا  امل���ار  امل�ست�سفي���ات 
وظروف احلرب العاملية االوىل، وكانت تعالج بالدرجة 

االوىل اجلن���ود العثمانيني. كما ان ال�سلطات العثمانية 
حولت بع�س املنازل واملدار�س اىل م�ست�سفيات ملعاجلة 
اجلرح���ى وهذا ي���دل على اهم���ال احلكوم���ة العثمانية 
للنواح���ي االجتماعي���ة وال�سحية، اذ انه���ا قامت بفتح 
امل�ست�سفي���ات خلدم���ة م�ساحله���ا غري مراعي���ة م�سالح 

املواطنني النف�سية وال�سحية. 
وان م���ا يوؤك���د عل���ى ه���ذا اال�ستنت���اج م���ا   
ج���اء يف احد الوثائ���ق الربيطانية، اذ تذك���ر انه عندما 
))تاأ�س�س���ت الدول���ة العراقي���ة امللكي���ة يف منت�سف عام 
1921 مل يك���ن يف انحاء القطر بناء واحد )ما عدا بناء 
م�ست�سفى بغداد( خا�س بال�سحة(( وهذا داللة �سريحة 
على درجة اهم���ال احلكم العثماين الأهم مناحي احلياة 
االجتماعي���ة يف ه���ذا القط���ر. ف���كان م���ن واج���ب رجال 
ال�سحة يف ذلك العهد ال�سعي، وا�ستدراكًا لالمر، الأعداد 
حمالت ومالج���ئ بطريق���ة اال�ستئج���ار للم�ستو�سفات 
وامل�ست�سفي���ات واملعاه���د الطبي���ة من جه���ة، وال�سروع 
ف���ورًا بت�سييد اأبني���ة خا�سة على نفق���ة الدولة من جهة 

اخرى. 
ام���ا بالن�سبة لالمرا�س التي كانت منت�سرة   
يف الع���راق عامة واملو�سل خا�سة فكان الطاعون الذي 
دخ���ل العراق عن طريق �سمال اي���ران بوا�سطة القوافل 
القادم���ة بخا�سة من تربيز التي ينت�سر فيها هذا املر�س 
بني فرتة واأخرى، ثم انتقل من �سمال العراق اىل و�سطه 
وجنوبه، ا�سافة اىل مر�س )اللي�سمانيا احل�سوية( اأي 
احلم���ى ال�سوداء، وكانت اال�سابات يف املو�سل تتوزع 
عل���ى الق���رى واملناطق املحيط���ة مثل القو����س و�سيبلي 
وال�سيخ���ان وتلكيف وفي�سخابور، وكان مر�س املالريا 
منت�س���ر يف ال�سم���ال وخا�س���ة م���ن اجله���ة الي�سرى من 
دجلة كم���ا كانت املناطق اجلبلية اآن���ذاك يف حالة يرثى 
لها لتو�سع نطاق املر�س، حتى ا�سبحت بع�س املناطق 
وخا�سة ق���رب جبل )مقلوب( غري �ساحل���ة لال�ستيطان 
الب�س���ري، يف ح���ني كان���ت تلعف���ر و�سنج���ار واملو�سل 
مناط���ق خالي���ة م���ن هذا املر����س، ولق���د انت�س���رت هذه 
واالنكل�ستوم���ا  البلهارزي���ا  مث���ل  وغريه���ا  االمرا����س 
واالكيا����س املائي���ة بدرج���ة عالي���ة يف الري���ف اكرث من 
املدن، وذل���ك بحكم البيئة التي يعي�س���ون فيها وطبيعة 
الع���ادات االجتماعي���ة والن�س���اط االقت�س���ادي. فالفالح 
ي�ستخدم اال�سمدة م���ن الف�سالت احليوانية وال يرتدي 
االحذي���ة التي تقيه من خماط���ر اجلراثيم املوجودة يف 
الرتب���ة، ناهي���ك ع���ن ان اغالبية الق���رى العراقية ومنها 

الواقعة يف �سم���ال العراق حمرومة من الكهرباء واملاء 
ال�سالح لل�سرب، و انعدام الرعاية االجتماعية وخدمات 
النق���ل واملوا�س���الت، وه���ذا ما جع���ل الف���الح يف عزلة 
بحي���ث ال ميكنه االت�سال ال�سريع باملوؤ�س�سات ال�سحية 
املوج���ودة يف امل���دن، ا�ساف���ة اىل انخفا����س م�ست���واه 
املعا�سي ال���ذي ال يوؤهله ملراجعة امل�ست�سفى او مراجعة 
طبيب متخ�س�س كل ه���ذه االمور �ساعدت على انت�سار 
االمرا����س املتوطنة  بينهم بدرجة  اكرب مما كانت عليه 

يف املدن. 
ويظهر مما تقدم ان مث���ل هذا التدهور يف   
احلال���ة ال�سحية يف املو�سل وم���ا �ساحبها من ظروف 
خمتلف���ة، مث���ل تعر����س املو�س���ل للك���وارث الطبيعي���ة 
وحدوث الفي�سانات واملجاعة، ادت اىل موت عدد كبري 
م���ن املو�سليني، اذ ان هذه الظروف دفعت اهل املو�سل 
اىل اتخ���اذ ع���ادة خ���زن امل���واد الغذائي���ة وذل���ك جتنبًا  

حلدوث جماعات اخرى. 
حالة املو�سل ال�سحية يف عهد االحتالل الربيطاين :

بع���د انته���اء احل���رب العاملي���ة االوىل ع���ام   
متخلف���ًا  الع���راق  يف  ال�سح���ي  الو�س���ع  كان   ،1918
يتج���اوزن  ال  فاالطب���اء  كب���رية،  بدرج���ة  ومتده���ورًا 
ا�ساب���ع الي���د وامل�ست�سفي���ات ال تتج���اوز ع���دد ا�سرته���ا 
)70( �سري���رًا يف امل���دن الكب���رية ومنه���ا املو�س���ل، وال 

يوج���د حت���ى م�ستو�س���ف او خمت���رب او معه���د علمي، 
واالمرا�س منت�سرة ب�سورة فاح�سة)(، لذلك فقد دفعت  
ه���ذه االو�س���اع ال�سحية املتده���ورة  �سلطات االحتالل 
الربيط���اين اىل التفك���ري ب�س���رورة اتخ���اذ اج���راءات 
عاجل���ة ملواجهة ه���ذا النق����س والتده���ور احلا�سل يف 
املوؤ�س�س���ات ال�سحي���ة، ال�سيما  بعد ان امت���الأت املدينة 
بالق���وات الربيطاني���ة الت���ي واجه���ت ظروف���ًا مناخي���ة 
�سعب���ة وغري ماألوفة بالن�سبة له���ا، االمر الذي ادى اىل 

ظهور العديد من اال�سابات بني افرادها. 
قام���ت ال�سلط���ات الربيطاني���ة ع���ام 1918   
بتاأ�سي����س اول ادارة �سحي���ة يف الع���راق عرف���ت باأ�سم 
)ادارة ال�سح���ة العام���ة املدني���ة( وكان يراأ�سه���ا رئي�س 
اداري يدع���ى بالرئي�س االداري للق�سم ال�سحي املدين، 
ويف ع���ام 1919 حت���ول ه���ذا الق�س���م اىل �سكرتاري���ة 
ال�سح���ة والتي ا�ستمرت تبا�سر عملها حتى عام 1921، 
ومنذ هذا العام ا�سبحت تعرف باإ�سم )مديرية م�سلحة 
ال�سح���ة العام���ة(، اذ فتح���ت له���ا فروعًا يف اه���م املدن 
العراقية، وتو�سع���ت اخلدمات ال�سحية بع�س ال�سيء، 
وبل���غ ع���دد اال�س���رة اآن���ذاك )1500( �سري���ر  ملختل���ف 
االمرا�س، وفتح ح���وايل 70 م�ستو�سفًا يتوىل �سوؤون 
ادارته���ا )45( طبيب���ًا بريطاني���ًا و )80( موظفًا �سحيًا 

هنديًا. 

و�سرعت ال�سلطات املحتلة بعد ذلك بتحديد   
املر�س���ى  ومعاجل���ة  ال�ستقب���ال  امل�ست�سفي���ات  اماك���ن 
واجلرح���ى م���ن ال�سب���اط واجلن���ود التابع���ني للجي�س 
الربيط���اين ب���داًل م���ن ار�ساله���م اىل الهن���د. وم���ن هذه 
امل�ست�سفي���ات، امل�ست�سف���ى امللك���ي يف املو�سل، اذ قامت 
ه���ذه امل�ست�سف���ى باأعمال كث���رية وفيما يل���ي اح�سائية 
الأعماله���ا خ���الل �سنت���ي )1918 - 1919( و )1919 - 

 .)1920
واىل جان���ب امل�ست�سف���ى امللك���ي يف املو�س���ل كان هناك 
م�ست�سف���ى �سغ���ري اآخ���ر لالمرا����س الزهري���ة احت���وى 
عل���ى )10( ا�س���رة، وهن���ا الب���د م���ن اال�س���ارة اىل ان 
اهتم���ام بريطانيا بتق���دمي اخلدم���ات ال�سحية لالهايل 
وفت���ح املوؤ�س�س���ات ال�سحي���ة رغ���م انه���ا ع���ادت بالنفع 
بع����س ال�س���يء عل���ى اه���ل الب���الد اال ان تل���ك اخلدمات 
ج���اءت خلدمة اجلي����س املحتل بالدرج���ة االوىل ومنعًا 
كم���ا  اجلي����س،  اىل  االه���ايل  م���ن  االمرا����س  النتق���ال 
ان �سلط���ات االحت���الل الربيط���اين مار�س���ت نوع���ًا من 
التمييز فيما يتعلق مبعاجل���ة املر�سى يف امل�ست�سفيات 
بتق���دمي  ذل���ك  متث���ل  اذ  الربيطاني���ة،  وامل�ستو�سف���ات 
االجان���ب عل���ى العراقي���ني يف املعاجلة الطبي���ة وحتى 
ب���ني االجانب انف�سهم، اذ كان للربيطانيني االف�سلية ثم 

االوربيني وبعدهم الهنود. 
 وبع���د قيام النظ���ام امللكي يف الع���راق حتولت مديرية 
بذاته���ا  قائم���ة  وزارة  اىل  العام���ة  ال�سح���ة  م�سلح���ة 
عرف���ت باأ�س���م وزارة ال�سح���ة، وت���وىل الدكت���ور حن���ا 
خي���اط من�سب اول وزير لل�سح���ة يف العراق، كما عني 

الكولونيل كراهام م�ست�سارًا بريطانيًا للوزارة. 
ومن���ذ ع���ام 1921 ب���داأ االهتم���ام بتح�سني   
االو�س���اع ال�سحية يف املو�س���ل، اذ مت تدريب عدد من 
ال�سيادل���ة واملمر�س���ات والقواب���ل، وخالل ه���ذا العام 
مل حت���دث اوبئ���ة يف االلوية �س���وى بع����س اال�سابات 
بالتيفو����س، وق���د ج���رى تطعي���م )1352( �سخ�سًا، كما 
مت خالل العام نف�س���ه معاينة طلبة املدار�س ومداواتهم 
وال �سيم���ا م���داواة امرا����س العني واجلل���د، ومت تبليغ 
املعلم���ني باإر�سال الطالب املر�سى اىل امل�ست�سفى امللكي 
للمعاجل���ة، فاأ�سفرت هذه الطريق���ة عن نتائج ح�سنة، اذ 
مت معاجل���ة ع���دد كبري م���ن الطالب امل�ساب���ني باأمرا�س 

العني واجللد. 
وم���ن اجلدير بالذك���ر ان مفتتح عام 1922   
�س���كل منعطفًا مهمًا يف التط���ور ال�سحي يف العراق، اذ 
و�سعت الوزارة خالل هذا العام منهجًا الأعمال ال�سحة 
ملدة ع�سر �سنوات، وذلك لتو�سيع دوائرها وموؤ�س�ساتها 

اطلق عليه )م�سروع الع�سر �سنوات(. 
ان ه���ذا التطور واالزدهار يف االو�ساع ال�سحية واجه 
الكث���ري م���ن العراقيل منه���ا الغ���اء وزارة ال�سحة يف 8 
حزي���ران ع���ام 1922 وحتويله���ا اىل مديري���ة ال�سحة 
العام���ة تابع���ة ل���وزارة الداخلية وتعي���ني الدكتور حنا 
خي���اط مدي���رًا عام���ًا لل�سح���ة ولي����س وزي���رًا ي�ساع���ده 
الدكت���ور هالين���ان مفت�س���ًا عام���ًا. ه���ذا باال�ساف���ة اىل 
تخفي�س ميزاني���ة ال�سحة م���ن )170ر781ر3( روبية 
اىل )700ر999ر2( روبية. ويبدو ان �سبب هذا االلغاء 
والتخفي�س يعود اىل �سوء االو�ساع االقت�سادية التي 
م���ر بها الع���راق يف اعقاب ع���ام 1922 وعل���ى اية حال 
ا�ستمر الدكتور حنا خياط مديرًا عامًا لل�سحة حتى 15 
ت�سري���ن الثاين عام 1931، اذ اأعف���ي من من�سبه وعني 
مدر�س���ًا للكلية الطبية امللكية العراقي���ة، وتقلد الدكتور 
عب���د الله الدملوج���ي من�سب املدير الع���ام، اما الدكتور 
هالينان فقد بقي مفت�سًا عامًا ملديرية ال�سحة العامة من 

عام 1922 حتى عام 1933. 
ومن العراقي���ل االخرى الت���ي اعاقت �سري   
اعم���ال اخلدمات ال�سحي���ة قلة االطب���اء العراقيني رغم 
فت���ح الكلي���ة الطبية البغدادي���ة، اال ان���ه مل يتخرج منها 
اطب���اء متخ�س�سني اال بعد خم�س �سنوات، اما بالن�سبة 
للم�ست�سفيات فقد ت�سلمت ادارة االمور ال�سحية االبنية 
التي كان���ت ت�سغله���ا اجليو�س الربيطاني���ة املحتلة يف 
بغ���داد واملو�سل وكركوك، ولقد كان���ت هذه االبنية يف 

حالة يرثى لها ف�ساًل عن �سيقها. 
 

عن ر�سالة :
 املو�سل يف �سنوات النتداب الربيطاين1932-1920

شيء عن الموصل واوضاعها الصحية 
في بدايات القرن الماضي

امل�ست�سفى الع�سكري يف املو�سل يف العهد العثماين
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ع��د���ش��ة

المقبرة الملكية

بغداد الج�شر القديم 1918

جعفر الع�شكري مع زوجته وابنه البكر.

عبا�س الديك 
في نزال مع 

الم�شارع 
االلماني

مدخل �شارع 
الر�شيد من 
الميدان 19٥1

ناظم با�شا والي بغداد
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ب���اس���م وح���ي���د ال��رب��ي��ع��ي 

ونتيجة للو�سع اجلدي���د الذي ح�سل بعد �سيطرة القوات 
الربيطانية املحتلة على مدين���ة بغداد، عملت هذه القوات 
عل���ى اإهمال البي���ان ال�سابق الذكر ومت ا�س���دار اوامر اىل 
اجل���رنال مود باأن يعلن للعراقي���ني اإن القوات الربيطانية 
ج���اءت اىل العراق حمررة ولي�ست فاحت���ة. وقد اأُعدَّ بيان 
 .))MARK SAYX( من قب���ل ال�سري مارك �سايك����س

ومت ار�سال�ه من لن�دن اىل بغداد.
لق���د ا�ست���اء اجل���رنال مود من ه���ذا البيان حي���ث عده غري 
مالئ���م من كل الوجوه اإذ اإنه �سوف ينع�س اآمال العراقيني 
ويجعله���م يطالبون باحلري���ة واال�ستقالل، يف وقت يجب 
اأن تبق���ى في���ه �سلط���ة اجلي����س الربيط���اين يف االرا�س���ي 
املحتلة هي ال�سائدة وغري متنازع عليها. غري اإن احلكومة 
الربيطاني�ة اأهملت ه�ذا االحتجاج ومل ت�ستجب له.اإذ وجه 

اجلرنال مود بيانه للعراقيني يف 19 اآذار 1917.
ونظ���رًا الأهمية بيان مود والوع���ود التي قطعها للعراقيني 
يف هذا البيان فقد وجدن���ا من ال�سروري ذكر ن�س البيان 

والذي جاء فيه :

))يا اأهايل بغداد.. 
اأنن���ي باأ�س���م جالل���ة ملك���ي املعظ���م وباأ�س���م �سعوب���ه التي 

يحكمها اوجه اليكم اخلطاب االآتي:
الغر�س من معاركنا احلربية دحر العدو واخراجه من هذه 
اال�سق���اع وامتامًا له���ذه املهمة وجه���ت ايّل ال�سلطة العليا 
املطلقة على جميع االأطراف التي حتارب فيها جنودنا، اإال 
اإن جيو�سنا مل تدخل مدنكم واأرا�سيكم مبنزلة قاهرين بل 
مبنزلة حمررين، فقد خ�س���ع مواطنوكم منذ اأيام هوالكو 
ملظ���امل الغرب���اء، فتخري���ب ق�سورك���م وجتري���د حدائقكم 
ومعان���اة ا�سخا�سك���م واأ�سالفك���م اال�ستعب���اد. ولقد �سيق 
اأبناوؤك���م اىل حرب مل تن�سدوها وجردكم القوم الظلمة من 

ثروتكم وبددوها يف اأ�سقاع �سا�سعة.
تكل���م االأتراك ومنذ اأيام مدحت با�س���ا عن اال�سالح، ولكن 
اأنظ���روا االآن اىل اخلرائ���ب واالأرا�س���ي املقف���رة املجدبة، 

ماذا جتدون؟ األي�س دلياًل قاطعًا على بطالن وعودهم. 
ولي�س���ت هي اإرادة جالل���ة ملكي و�سعبه وحده���ا، بل اأنها 
اأمني���ة ال�سع���وب العظيم���ة املتحالف���ة مع���ه اأن تك���ون اأمة 
متقدم���ة مزدهرة كما كنت���م يف �سالف الزم���ن عندما كانت 

اأر�سك���م خ�سبة معطاء، عندما اأعط���ى اأ�سالفكم العامل اأدبًا 
عظيمًا وعلم���ًا وفنًا عندما كانت بغ���داد يومها من عجائب 

الدنيا.
لق���د قام���ت عالق���ات ودي���ة وثيق���ة ب���ني �سعبك���م و�سعوب 
امرباطوري���ة جالل���ة ملك���ي وظ���ّل جت���ار بغ���داد والتجار 
الربيطانيون يتبادلون التج���ارة واملنافع امل�سرتكة طوال 

مئتي �سنة. 
م���ن جهة اأخرى لقد جع���ل االأملان واالأت���راك الذين نهبوكم 
و�سلبوكم اأموالكم من بغداد مركز قوة لهم يهاجمون منها 
بريطانيا وحلفاوؤها يف ايران واجلزيرة العربية. ولذا ال 
ي�سع احلكوم���ة الربيطانية اأن تبقى مكتوف���ة االأيدي اأزاء 
م���ا يج���ري يف بالدك���م االآن اأو ما �سيج���ري يف امل�ستقبل، 
الأن���ه نظ���رًا اىل م�سالح ال�سع���ب الربيط���اين وحلفائه، ال 
ي�سع احلكومة الربيطانية اأن ت�سمح مرة ثانية با�ستخدام 
بغداد مرك���زًا ملحاربة امل�سالح الربيطانية كما فعل االأمل�ان 

واالأتراك يف اأثن�اء احلرب.
اأم���ا اأنتم، يا اأهل بغداد الذين تعن���ى احلكومة الربيطانية 
باأزده���ار اأعمالكم، وتهتم بتجارتكم، وبتحرركم من الظلم 
واالعتداء اخلارجي، ف���ال ينبغي اأن يبادر اىل اأذهانكم اإن 
احلكوم���ة الربيطاني���ة ترغب يف اأن تفر����س عليكم اأنظمة 
وموؤ�س�س���ات غريبة ال تر�سون عنها، بل االأمر على نقي�س 
ه���ذا، اإذ اإن احلكومة الربيطانية تاأمل يف اأن تتحقق يومًا 
االأم���اين واالآمال التي كان يحلم به���ا مفكروكم واأدباوؤكم، 
و�سيزهو اأهل بغ���داد و�سينعمون برثواتهم واأموالهم يف 
ظل اأنظم���ة اأو موؤ�س�س���ات منبثقة من �سريعتك���م املقد�سة، 

ومن�سجمة مع �سجاياكم وخ�سائ�سكم القومية.
اإن عرب احلجاز قد طردوا االتراك واالأملان الذين ظلموهم 
واأعلن���وا ال�سري���ف ح�سني مل���كًا عليه���م، واإن جاللته االآن 
يحك���م البالد ح���رًا م�ستقاًل، وقد اأن�س���ّم اىل �سفوف االأمم 
التي حتارب االأت���راك واالأملان، وهكذا فعل اأ�سراف العرب 

ونبالوؤهم يف جند والكويت والع�سري.
هناك العديد من العرب االأ�سراف النبالء الذين ا�ست�سهدوا 
يف �سبي���ل احلرية عل���ى يد احلكام االأت���راك الغرباء الذين 
اأذاقوه���م من الظل���م والب���الء األوانًا، وقد وّط���دت حكومة 
بريطاني���ا العظم���ى، بالتع���اون م���ع ال���دول العظم���ى م���ن 
حلفائه���ا الع���زم عل���ى اإن ا�ست�سه���اد العرب النب���الء الذين 

�سّح���وا بحياتهم ل���ن يذهب عبث���ًا واإن ال�سعب الربيطاين 
و�سع���وب الدول املتحالفة معه ترغب وتاأمل يف اأن تنه�س 
االأم���ة العربي���ة وتع���ود اىل �سال���ف عزه���ا وجمده���ا كاأمة 
عظيمة ب���ني اأمم االأر�س، واأن تتحد يف �سبيل حتقيق هذا 

الهدف النبيل.
يا اأه���ايل بغ���داد، تذك���روا اإنك���م قا�سيتم الع���ذاب والظلم 
طوال �ست���ة وع�سرين جياًل يف ظل حك���م طغاة غرباء كان 
داأبه���م حتري�س قوم منكم على قوم، واث���ارة ع�سرية �سد 
ع�سرية، كي يجنوا اخلري من ان�سقاقكم، ولذا فاأيّن خمول 
اأن اأدعوك���م بوا�سطة �سيوخك���م واأ�سرافكم وممثليكم اىل 
اال�س���رتاك يف ت�سري���ف �سوؤونك���م امللكي���ة بالتع���اون مع 
املمثل���ني ال�سيا�سي���ني حلكوم���ة بريطانيا العظم���ى الذين 
اأتبع���وا اجلي����س الربيط���اين، فاحت���دوا باأخ���وان لكم يف 
ال�سم���ال وال�سرق واجلنوب والغ���رب كي حتققوا االأماين 

اجل�سام التي حتلم بها اأمتكم العظيمة((.
ومم���ا يالح���ظ على بيان اجل���رنال مود، تركي���زه امل�ستمر 
عل���ى املا�س���ي االألي���م وخ�س���وع العراقي���ني اىل ال�سيطرة 
املغولي���ة من���ذ عه���د هوالك���و حيث و�سفه���م باأنه���م  كانوا 
عبي���دًا لهم، وان العرب قد �سحوا بالكثري من اأ�سرافهم يف 
�سبيل انت���زاع احلرية من اأيدي العثماني���ني، مذكرًا اإياهم 
باأنه���م خ�سعوا ملدة �ست���ة وع�سرين جياًل �ساده���ا ال�سقاق 
ال���ذي زرع���ه العثماني���ني يف �سبي���ل م�سلحته���م، وبني اإن 
العثماني���ني واالملان قد اتخذوا بغ���داد وملدة ع�سرين عامًا 
مرك���زًا ملهاجمة نفوذ بريطانيا وحلفائها يف ايران والبالد 
العربي���ة واأ�سار البيان اىل اإن اطالق كلمة ا�سالحات على 
االعم���ال الب�سيط���ة الت���ي قام به���ا مدحت با�سا ه���ي باطلة 

وبدون جدوى تذكر.
وقد علل البيان باأن الغر�س من املعارك احلربية يف العراق 
هو دحر الع���دو )العثمانيني( واخراجهم من العراق، وان 
القوات الربيطانية مل تدخل للعراق فاحتة واإمنا حمررة.

واأ�ساف البي���ان عزم بريطانيا واالمم املتحالفة معها على 
اأن ت�سم���و االم���ة العربي���ة من جدي���د عظمة و�سي���اًء واأن 
ت�سع���ى وراء ه���ذه الغاي���ة باالحت���اد والوئ���ام، وتلك هي 
اأمني���ة جالل���ة مل���ك بريطانيا وال���دول العظم���ى املتحالفة 
معها.واأ�س���ار البيان اىل انه يجب على العرب اأن ال يظنوا 
ب���اأن بريطانيا ت�سع���ى لفر�س اأنظمة اأجنبي���ة عليهم واإمنا 

تعمل جاهدة �سد �سيا�سة التفرقة وال�سقاق.
لق���د ع���رج البي���ان عل���ى ال�سريف )ح�س���ني بن عل���ي( الذي 
ا�ستط���اع طرد العثمانيني من اجلزي���رة العربية بالتعاون 
مع عرب اجلزي���رة وباالأخ�س احلجاز، وه���و االآن حليف 
االأمم املحارب���ة �س���د الدول���ة العثماني���ة واأملاني���ا، ويحكم 
باال�ستقالل واحلرية، وا�سار اىل اإن هناك عربًا اآخرين يف 
اجلزي���رة هم حلفاء لربيطانيا من اأمراء جند وع�سري، كما 
اأ�سار البيان اىل اإن هناك روابط جتارية وم�سالح متبادلة 
ما بني العرب وبريطانيا منذ )مائتي �سنة(. وان بريطانيا 
تبذل اأق�سى جهدها من اأج���ل االهتمام بحرفكم التجارية، 

وتاأمينكم من الظلم واجلور العثماين.
وق���د دع���ا البي���ان املواطن���ني العراقي���ني اىل امل�ساركة يف 
اإدارة م�ساحله���م امللكية بوا�سطة اأ�سرافه���م وكبار ال�سن، 
من اأج���ل معا�سدة ممثلي بريطاني���ا ال�سيا�سيني املرافقني 

للجي�س باالن�سمام اىل اأبناء جلدتهم �سمااًل وجنوبًا �سرقًا 
وغربًا لتحقيق طموحهم القومي.

يف ح���ني ن���رى ان االدارة الربيطاني���ة مار�س���ت �سيا�س���ة 
ع�سكري���ة جتاه العراقي���ني خالل �سنوات احل���رب العاملية 
االوىل، فق���د فر�س���ت ح�س���ارًا �سم���ل جميع املناط���ق لكنه 

تركز على اأهايل بغداد.
فف���ي االول م���ن اأيل���ول 1917 اأ�س���در القائ���د الع�سك���ري 
اجلرنال مود بيانًا اآخر حدد فيه واجبات يجب اأتباعها من 
اأهايل بغداد، م�سريًا اىل اإن القوات العثمانية قد اندحرت 
من جميع املناطق با�ستثناء املو�سل ولقد مت ا�ستبدال تلك 
احلكومة ب�سلطة القائد العام يف تولية اأمرة قيادة القوات 
الربيطاني���ة، وب���نّي اجل���رنال م���ود يف بيان���ه ب���اأن هن���اك 
جماع���ة من اأهايل بغ���داد يجهلون ما عليه���م من التزامات 
جتاه القوات الربيطاني���ة مما يوؤثر على �سمعتهم، واأ�سار 
البي���ان اىل اإن ال�سكان امل�ساملني يتمتعون بحريتهم ب�سكل 
كامل يف متابعة اأعمالهم ووظائفهم االعتيادية طاملا يكون 
ذل���ك متالئمًا م���ع ال�سرورات الع�سكري���ة جلي�س االحتالل 
الربيطاين، واأ�ساف البي���ان باأنه يجب على العراقيني اأن 
يكونوا طوع���ًا للم�سوؤولني الربيطاني���ني واأن ال ي�ساركوا 

يف االأعمال العدائية �سدهم.
كم���ا ح���دد البي���ان ع���دة اأعمال تع���د �س���ارة الأم���ن القوات 
الربيطاني���ة وفعالياته���ا حم���ذرًا املواطن���ني م���ن الوقوع 
فيها، واأ�سار اىل منع حمل ال�سالح اأو امتالكه اإال مبوافقة 
الق���وات امل�سلح���ة يف اأي منطق���ة جت���ري فيه���ا الفعاليات 
الع�سكري���ة يف كل من مدين���ة بغداد ونواحيه���ا والب�سرة 
ونواحيه���ا، وح���ذر البي���ان من تزوي���د اأو نق���ل املعلومات 
مهم���ا كان نوعها اىل الق���وات العثمانية، اأو حمل الر�سائل 
ب���ني الع���دو واال�سخا�س املوجودي���ن يف املنطقة املحتلة. 
وحذر كذلك من تدم���ري االآالت احلربية وو�سائل االت�سال 
مثل �س���كك احلدي���د والتلغ���راف والو�سائل االخ���رى باأي 
طريق���ة كانت، ومن التاآمر عل���ى اجلي�س الربيطاين اأو اأي 
ع�س���وًا فيه اأو �سد احلكومة الربيطاني���ة، و�سدد العقوبة 
عل���ى كل م���ن ي�سل���ل الق���وات الع�سكرية عم���دًا وير�سدهم 
اىل جه���ة مغاي���رة وم���ن يق���دم الع���ون للق���وات العثمانية 
كت�سهي���ل عملياتها �سد الق���وات الربيطاني���ة اأو من يعمل 
لدى العثمانيني كمر�سد اأو تزويدهم باالمدادات واالموال 

وتوفري املاوى لهم.
و�س���دد كذل���ك عل���ى كل م���ن يحر����س اأو ي�ساع���د ع�سو يف 
جي����س االحتالل الربيطاين على اله���روب اأو اال�ست�سالم، 
اأو تقدمي الر�سوة الأحد عنا�سر قوات اجلي�س للقيام بعمل 

معني اأو الرتاجع عن القيام بعمل ما.
ام���ا االعالنات ال�س���ادرة من قب���ل االدارة الربيطانية، فقد 
حذرت من مغبة تدمريها اأو ت�سويهها واحلاق ال�سرر بها، 

وكذلك ح���ذرت من توزيع ال�سع���ارات والبيانات ال�سادرة 
من القوات العثمانية، اأما و�سائل النقل اخلا�سة باجلي�س 
الربيطاين، فقد حذرت االأدارة الربيطانية من امل�سا�س اأو 
الت�سبب يف تدمريها اأو االإغراق املتعمد للمركبات النهرية 
التي بحوزة القوات الربيطانية، وحذر البيان من انتهاك 
اأي فق���رة م���ن اأي نظ���ام اأو بيان اأو ب���الغ اأو �سعار ل�سلطة 
خمول���ة، ورك���ز البيان عل���ى فر�س العقوب���ات على كل من 

يروج للم�سروبات الكحولية بني افراد اجلي�س، اأو اطالق 
�سكاوى مبالغ فيها اأو خاطئة �سد اجلي�س.

واأو�سح البيان بان ه���ذه املقررات تطبق على كل املناطق 
املحتل���ة دون ا�ستثناء، اعتبارًا من تاريخ ن�سرها، و�سوف 
يعر����س املته���م ب�س���كل اأويل عل���ى املحاك���م الع�سكرية اأو 
احلكام الع�سكريني اأو نواب احلكام الع�سكريني ومن قبل 
ال�سباط عمومًا الذين يتمتعون ب�سلطة احلاكم الع�سكري 

ونائ���ب احلاك���م الع�سك���ري يف حال���ة ارت���كاب اأي جرمية 
اأو اعت���داء وان هذه االعمال �سوف يعاق���ب عليها بعقوبة 

االعدام اأو لدرجة اقل منها.
لق���د عانى العرقي���ون االمّرين جراء احل�س���ار الذي فر�س 
عليه���م اثن���اء احل���رب القائمة ب���ني احلكوم���ة الربيطانية 
واحلكوم���ة العثماني���ة بحيث ح���ددت حركته���م وحريتهم 

ال�سخ�سية وجتارتهم ب�سكل كبري.
هدن���ة  عق���د  حت���ى  احل�س���ار  ه���ذا  ا�ستم���ر  لق���د 
مودرو����س)MUDROS( الت���ي انه���ت احل���رب ب���ني 
الدول���ة العثماني���ة واحلكومة الربيطاني���ة يف 29 ت�سرين 

االول 1918.
الع���ام  القائ���د  ك�س���ف   1918 الث���اين  ت�سري���ن   2 ويف 
ري���ن  ولي���م  اجل���رنال  الع���راق  الربيطاني���ة يف  للق���وات 
الق���اه،  ال���ذي  مار�س���ال)MARSHAL(  يف خطاب���ه 
اثن���اء االحتف���ال ال���ذي اأقي����م يف بغ���داد مل�ساع���دة جمعية 
ال�سلي���ب االحم���ر، عن م���دى املعان���اة التي عا�سه���ا اأهايل 
بغ���داد وال�سغ���ط النف�سي ال���ذي مّر ب���ه البغداديون جراء 
�سيا�سة احلكومة الع�سكرية جتاههم، وعرب يف خطابه عن 
ح�س���ن نوايا بريطانيا جتاه العراقيون وانها �سوف تقوم 

بتحقيق ما ي�سبو اليه العراقيون.
وا�ستم���ل خطابه على اأهم االجراءات التي �سوف تتخذها 

احلكومة الربيطانية ومنها: 
1. اإن ا�س���رى احل���رب )م���ا ع���دا الذي���ن ه���م م���ن اجلي����س 
العثم���اين املعتقل���ني يف الهن���د( ي�سمح له���م بالرجوع اىل 

اوطانهم.
2. تطل���ق احلرية للتجارة داخ���ل االأرا�سي املحتلة ويرفع 

احل�سار جزئيًا.
3. ي�سمح ال�سفر ب�سكل حمدود.

4. تفت���ح الط���رق م���ن جدي���د للزي���ارات املنظم���ة م���ن قبل 
االأهايل اىل االأماكن املقد�سة.

5. ي�سمح مرة ثانية بنقل اجلثث للدفن يف مدينتي النجف 
وكربالء ب�س�روط منا�سبة. 

وعل���ى اأثر ه���ذا اخلطاب عمل���ت احلكوم���ة الع�سكرية يف 
بغ���داد على ا�س���دار بيان يف اخلام�س م���ن ت�سرين الثاين 
1918، عملت مبوجبه على تخفيف احل�سار الذي فر�سته 
على مدينة بغداد، حيث جاء يف البيان اأنه بامكان ال�سكان 
االحتف���ال مبختل���ف املنا�سب���ات �سواء كان ذل���ك يف مدينة 
بغداد اأو بقي���ة املدن العراقية االأخرى دون احل�سول على 
موافقة احلاكم الع�سكري، وبذلك خففت �سلطات االحتالل 
من القي���ود ال�سابقة التي فر�سته���ا والتي منعت مبوجبها 

التجمع�ات مهم�ا كانت املنا�سبة.
وبع���د انتهاء احل���رب العاملية االوىل �سن���ة 1918، عملت 
بريطاني���ا عل���ى حت�س���ني �سورتها اأم���ام ال�سع���ب العربي 
وقادت���ه كدلي���ل على ح�س���ن نواياه���ا جتاهه���م، وكان ذلك 
رد فع���ل الأحتج���اج االمري في�سل ب���ن ال�سريف ح�سني لدى 
اجلرنال اللنبي)E. H. H.ALLENBY(  ب�سرورة 
ا�سراع احللفاء با�سدار ما يعرب عن �سيا�ستهم ازاء املنطقة 
العربية(وعلى اأثر ذل���ك اأ�سدرت كل من فرن�سا وبريطانيا 

بيانًا يف 8 ت�سرين الثاين 1918 ت�سمن ما ياأتي :
1. اإن نظ���رة فرن�س���ا وبريطاني���ا اىل احل���رب يف املنطق���ة 
العربية هي الأنهاء طم���وح االأملان فيها، وا�ستكمال حترير 

ال�سعوب من اال�سطهاد العثماين.
2.  الت�سجي���ع وامل�ساعدة على اأن�ساء حكومات يف املناطق 
الت���ي مت حتريره���ا م���ن قبله���م يف كل م���ن �سوري���ا وبالد 

الرافدين.
3.  اإن كلت���ا الدولت���ني لن تفر����س اأي موؤ�س�س���ة معينة يف 

املنطقة العربية.
احلكوم���ات  وي�ساع���دوا  يدعم���وا  اأن  الع���رب  عل���ى    .4
واالدارات الت���ي �س���وف تعم���ل م���ن اأجل حتقي���ق اإرادتهم 
احل���رة ل�سمان العدال���ة وامل�ساواة والتط���ور االقت�سادي 

ون�سر التعليم.
5.  �س���وف ت�س���ع الدولت���ان )فرن�س���ا وبريطاني���ا( نهاي���ة 
لل�سق���اق واالنق�س���ام التي عمل العثماني���ون عليه منذ مدة 

طويلة.
لق���د اعتادت االدارة الربيطانية عل���ى ا�سدار هكذا بيانات 
كان الهدف منها هو امت�سا�س النقمة التي كان العراقيون 
يواجهون القوات امل�سلحة بها. واظهار نف�سها انها املنقذة 

الوحيدة لل�سعوب امل�سطهدة.

عن ر�سالة )بيانات واعالنات الدارة الربيطانية يف العراق(

البريطانيون وبياناتهم عند احتالل بغداد 1917

بيان الجنرال مود وحقيقته..

عندما متكنت القوات الربيطانية من احتالل مدينة بغداد يف 11 

آذار 1917 بقيادة الجرنال ستانيل مود أتخذ الربيطانيون أسلوبًا 

يعتمد عىل التطمني املبني عىل الود أتجاه العرب واملسلمني. 

حي��ث أصدرت وزارة الخارجية الربيطانية اوامرها اىل الس��ري 

بريس كوكس بأعداد مسودة بيان لنرشها يف بغداد.

وع��ىل أثر ذلك قام الس��ري بريس كوكس بأعداد مس��ودة بيان 

وذل��ك يف 18 آذار 1917، أكد فيها عىل إن بريطانيا تكن مش��اعر 

ودية للغاية أتجاه رجال الدين وس��كان االماكن املقدسة، وان 

الق��وات الربيطانية س��تعمل جاهدة عىل اتخ��اذ كافة التدابري 

واالحتياط��ات الالزمة للمحافظة عىل حرمة االماكن املقدس��ة 

وحاميته��ا. فض��اًل عن ذل��ك حامية كاف��ة املراق��د واملزارات 

املقدس��ة يف جميع أنحاء العراق من أي رضر خالل العمليات 

العسكرية.

اجلرنال مود يدخل بغداد يف 11 اآذار 1917

متثال مود امام ال�سفارة الربيطانية ببغداد
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الرجب محمد  قاسم 

ع����ل����ي أب�������و ال��ط��ح��ي��ن

ولدت اميا كوكران البوين امريكيني يف قرية 
ن�سطوري����ة يف كرد�ستان اي����ران قرب بحرية 
اورمي����ا �سنة 1863، حي����ث كان ابوها الق�س 
كوك����ران مديرا حل����دى املدار�����س التب�سريية 
االمريكية، فتعلمت اللغات الرتكية والفار�سية 
وال�سريانية بجانب لغتها االنكليزية. غادرت 
اميا اىل الواليات املتحدة االمريكية لدرا�سة 
التمري�س وعادت اىل ال�سرق يف �سنة 1885 
لت�ساعد اخوها الطبيب جوزيف كوكران يف 

امل�سف����ى العائ����د للبعثة االمريكي����ة. بعد عودته����ا ا�سيبت 
مبر�����س املالري����ا فن�سح����ت بالذه����اب اىل مدين����ة تربي����ز 
لنق����اء جوها.وهن����اك تعرف����ت على القن�س����ل الرو�سي يف 
تربيز ال�سيد بيريبونافيدين الذي ا�سبح زوجها. وقد مت 
زواجهما يف لن����دن كمنت�سف الطريق للعائلتني الرو�سية 
واالمريكي����ة. وبع����د رجوعهم����ا اىل �سان����ت بطر�سب����ورغ 
مت تعي����ني بونافيدي����ن قن�سال عاما لرو�سي����ا يف بغداد يف 
�سن����ة 1889 ملجابه����ة النف����وذ الربيط����اين يف العراق من 
جه����ة ومل�ساعدة امل�سلمني الرو�س الذين يزورون العتبات 
املقد�س����ة يف العراق وحل امل�ساكل التي يتعر�سون لها من 

قبل احلكومة الرتكية من جهة اخرى.
 توف����ى بي����ري بونافدي����ن يف �سن����ة 1919 بع����د الث����ورة 
الرو�سية، وا�ستطاعت اأميا مع اأثنان من اأوالدها األك�سندر 
وجوزي����ف باله����رب اىل الوالي����ات املتح����دة، وبق����ي اأبنها 
الكب����ري ج����ورج ال����ذي قتل يف �سن����ة 1920 وه����و يحارب 
الث����وار. و�سعت اأميا كوكران ذكرياتها عندما كان زوجها 
قن�س����ال يف العراق واإيران يف كت����اب بعنوان"حياتي يف 
ال�س����رق امل�سلم"يف �سنة 1932، ومنه����ا هذه الف�سول عن 

العراق. 

قرود، عقارب وآخرون
م����ن جميع النا�س الذين ع�ست بينهم، يبدوالعرب يل اأكرث 
النا�����س جمان�سًة للبالد التي يعي�سون فيها. كاأمنا ال�سيف 
احلار اجلاف قد حرق كل ما هو غري �سروري لهم، خملفًا 
فقط �سرارة احلياة وبنية مرهقة ومزاج من نار، متحماًل، 
�سلب����ًا لالأمل واخلوف، وال يهت����م للرغبات املرتفة اأو حتى 
متطلب����ات احلي����اة العادية، لق����د جفت كما ه����ي ال�سحراء 
يف ال�سي����ف. ال اأح����د ي����رى بن����ات �سغ����ريات يافعات. من 
طفل����ة رفيعة هزيلة اىل اأم����راآة �سبه نا�سج����ة تبدو كقفزة 
واحدة. �سبب ذلك لي�س فقط احلر، اأنها �سوء التغذية، من 
ال�سعب اأن جتد اأنا�س����ًا غذائهم اأكرث قلة واأكرث رتابة. يف 
ال�سح����راء، يك����ون للبدو معدة ن�سف خاوي����ة تتناوب مع 
والئ����م يف منا�سب����ات، عندما  تطبخ جم����ال يافعة. يف ذلك 
الوق����ت، بعدما ياأكل كبار القوم ما ي�ستهون، ينال االأطفال 
والن�س����اء م����ا بقي من العظ����ام لتنظيفها مبا بق����ي ورميها 
لل����كالب البائ�سة. من عل����ى �سطح القن�سلي����ة كنا نرى يف 
االأ�سف����ل ك����وخ �سغ����ري م����ن غرفة واح����دة بني م����ن الطني 
مال�سق����ًا ل�سي����اج القن�سلية يف زاوية م����ن ب�ستان للنخيل 
والربتق����ال. هنا تعي�س عائلة من الع����رب. مت تقدمينا لهم 

يف ليلة بوا�سطة القرد فيغارو.
حدث����ت الق�سة كما يلي : بعدم����ا اأ�ستقر بنا املقام يف بيتنا 
اجلدي����د، كانت ق�سية م�ستقبل القرد فيغارو يف االأعتبار. 
كان م����ن امل�ستحي����ل اأعط����اءه حريت����ه، لي�س م����ن اخلوف 
بالهرب)وال خطر من ذلك(، ب����ل ب�سبب وقاحته املتاأ�سلة. 
اخلباث����ة ه����ي اأح����د االأ�سي����اء، والوقاح����ة �سئ اأخ����ر. عقل 
فيغ����ارو الن�سيط كان على الدوام يخطط مبا يعمله عندما 
يكون طليقًا، وهذا ال�سئ من الثابت �سيطاين، بالتحطيم، 
اأو باأي����ذاء �سخ�س ما. كان لنا �سندوق كبري ومتني �سنع 
ل����ه وو�سع قرب الناف����ذة يف غرفة اجللو�����س. حني يكون 
الطق�����س جي����دًا خ����الل النه����ار، يرب����ط بحبل طوي����ل جدًا 
ورفيع، لط����خ بالقري ب�سدة لكي ال يح����اول قر�سه، ينتهي 

بح����زام عري�س من احلري����ر الناعم والق����وي ثبت مبتانة 
حوله. اأح����د اأطراف احلبل �سد بغ�سن م����ن �سجرة كبرية 
يف الباح����ة وربط����ت بط����ول حم�س����وب الأعط����اءه احلرية 
الكافي����ة ح����ول ال�سجرة اأ�ساف����ة اىل ف�ساء للع����ب حتتها. 
فاأ�سبح ماهرًا بذكاء بال�سيطرة على طول احلبل. يجمعه 
عل����ى �سكل كرة ويت�سلق الأعلى ال�سجرة، ويقفز ويتاأرجح 

من غ�سن اىل غ�سن بخفة ور�ساقة دون تاأثري احلبل.
اأوق����ات الف����راغ عل����ى ال����دوام يق�سيه����ا يف �س����د و�سح����ب 
وع�����س احلزام احلريري حول����ه. خالل هذا الوقت لنا من 
االأ�سب����اب لنع����رف اأن عقله املاكر يخطط م����اذا �سيعمل يف 
تل����ك ال�ساعات ال�سعيدة كنتيجة منطقي����ة لفك هذا احلزام 
املقي����ت. حامل����ا يك����ون طليق����اأ بالتاأكي����د �سينطل����ق �سريعًا 
كال�سه����م اىل االأ�سي����اء يف ذهنه. جرت الع����ادة، بعد نزول 
ال�سم�����س اىل م�ستوى ليجعل �سطح ال����دار يف ظالل تامة 
اأن ياأت����ي ال�سق����ة �ساع����دًا جمموعتني م����ن ال�سالمل حمماًل 
بامل����اء لري�س الطاب����وق املعب����د لغرفة الطع����ام وهي جزء 
م����ن ال�سطح. حني يالم�س املاء الطابوق احلار يحدث كما 
يح�س����ل لو �سكبت امل����اء على فرن حار. يحت����اج اىل اأكرث 
من قربة ماء لرتك بع�س االآثار منالرطوبة على الطابوق. 
بعد ان ر�س امل����كان جيدًا باملاء ورتبت الكرا�سي املريحة، 
يع����د كبري اخلدم ورجاله املائدة على �سوء النهار الباقي، 
وياأت����ى بفيغ����ارو ويرب����ط بحبل����ه الطويل مب����ا ميكنه من 
التج����وال على احلائط الواطئ ح����ول �سطح البيت. هناك 
يتمت����ع بالنظر وي�ستم اخلدم الع����رب الذين يكرههم، فهو 

�سديق فقط خلادمينا االأثنني من غوام الربتغالية.
يف اأحدى االأما�سي قدم األينا �سبي من العرب راك�سًا اىل 
البواب����ة طالبًا النج����دة. قائاًل"ق����رة �سيطان")وهو االأ�سم 
الذي يعرف به فيغارو يف طول بغداد وعر�سها،"ال�سيطان 

االأ�سود"للقن�سلي����ة الرو�سية( اأ�ستوىل على عائلتهم وهو 
ي����اأكل ع�سائه����م! و�سلنا اخلرب اىل حي����ث جنل�س، فاأ�سرع 
كل م����ن مين����دوزا وفرينان����دو للقب�س على الل�����س، وهما 
الوحي����دان القادران عل����ى ذلك. ذهبنا اىل ط����رف ال�سطح 
للنظ����ر اىل كوخ العرب يف االأ�سفل والذي حتدثت عنه. يا 
لُه من منظر اأمامنا! م�سباح من النفط مثبت على احلائط 
ي�س����ع ب�سي�����س من الن����ور عل����ى جمموعة جل�س����ت ب�سكل 
حلق����ة على ح�سرية مفرو�سة يف املدخل. قطعة من قما�س 
بلون زاهي يف الو�س����ط هي املائدة فوقها كان وعاء كبري 
وحي����د يحوي على طعامهم. مع وج����وه �سربت بالرهبة، 
جمي����ع من يف احللق����ة كان����ت نظراته ثابت����ه مروعة نحو 
وع����اء، بقربه يجل�س بهدوء ما�س����كًا احلافة باأحدى يديه، 
جل�����س هذا الق����رد االأ�سود ال�سغري، حجم����ه ب�سغر ن�سف 
قطة، مادًا يدي����ه الطويلة اىل الوعاء ليملئ حمتوياته يف 
فمه. ومع كل لقمة تدور عيناه ال�سيطانية ال�سغرية حول 
احللق����ة، يرف����ع حاجبي����ه وي�سيح"كرررررر"الأي����ة حركة 
حي����اة ي�سع����ر بها. هن����اك يجل�����س بخ�سوع ت����ام االأبوين، 
�سبيان كبار، وعدد ال يح�سى من ال�سغار الذين يخافون 
حتى من الب����كاء. كم وددنا لو متكنا م����ن ت�سوير امل�سهد! 
راأين����ا ب�سي�����س الفانو�س قادم����ًا من احلديق����ة. حني ظهر 
خدمنا الربتغاليون، بدء فيغارو بالرثثرة  لكنه مل يحاول 
اله����رب من عقابه، من الن����ادر اأن يغام����ر باالأبتعاد عنا يف 

ظالم الليل.
ه����ذه احلادثة، كما قلت، عرفتنا بالعائل����ة. بالطبع اأر�سلنا 
له����م باحل����ال ع�ساءن����ا ومن ث����م منحتن����ا الفر�س����ة ملراقبة 
احلي����اة يف االأ�سف����ل. ف����االآب واأح����د االأبن����اء كان قفةجي، 
تتطل����ب حياتهم جمه����ود بدين �ساق يف �س����راع مع قفتهم 
امل����دورة، اأح����د مالم����ح املراك����ب يف دجل����ة، �سنع����ت بهذا 
ال�س����كل ملواجه����ة اجلري����ان ال�سري����ع للنه����ر. ح����ني ياأتون 
متعبني يف امل�ساء، وعلى االأكرث يف جوع �سديد، يدخنون 
بينم����ا تعد الزوج����ة الع�س����اء -ذات الع�ساء عل����ى الدوام، 
كما ميكننا اأن ن����رى. تع�سر عدد من الرمان الكبري احللو 
وت�سيف قطع من اخلبز الذي عملته يف التنور. م�سلحني 
مبعالق خ�سبية تتجمع العائل����ة حول الطبق لتنظيفه. ثم 
يتم����ددون حتت ظ����الل ال�سجرعلى م�ساجعه����م ال�سغرية 
امل�سنوع����ة من �سعف النخيل. كي����ف ميكن لهوؤالء الرجال 
القيام بتلك االأعمال ال�ساقة بذلك الغذاء الب�سيط والقليل، 
كان غام�س����ًا لنا. ت�ساورنا مع خدمنا العرب بكيفية جتنب 
ج����رح كرامتهم، فالروح االأ�ستقاللي����ة موجودة اىل درجة 
حتى عند العرب املتح�سرة، مل�ساعدتهم ب�سحن من الغذاء 

ير�سل لهم كل م�ساء.
من عل����ى ال�سطح وقبل حلول الظالم، نتمتع بجمال النهر 
العظي����م ونخيل����ه الطوي����ل الر�سيق الذي يح����ادي جمرى 
النه����ر على م����د الب�سر. عل����ى جانبنا تقع اأف�س����ل البنيان، 
فجميع القن�سليات االأوربية والوايل الرتكي واملواطنون 
االأغني����اء على ط����ول جبهة النه����ر. ويف اجله����ة املعاك�سة 
ت�سم����خ قبب ومن����ارات الكاظمني، مدينة اأخ����رى لل�سيعة، 
تت�سل عرب ج�سر غري اآمن من القوارب املهتزة، متهرء اىل 
درج����ة لالأعتقاد اأنه ذات اجل�سر ال����ذي كان يعربه هارون 
الر�سي����د متنك����رًا يف الليل متفقدًا اأبن����اء �سعبه. من اأجماد 
بغ����داد مل يبق����ى �سئ. م����ن ال�سعب اأن جتد مدين����ة لها ذلك 
املا�سي الغن����ي ولي�س له بقايا، بن����اءًا اأو فنًا. قرب زبيدة، 
زوجة ه����ارون الر�سيد املف�سلة، خ����ان االآورطمة، هما كل 

ما بقي ظاهرًا ما له عالقة باملا�سي. 
بغ����داد لي�س اأكرث م����ن مدينة غري �سحي����ة، �سرقية عادية. 
مل نك����ن نحن الوحيدين على ال�سطح حني تهبط ال�سم�س. 
جمي����ع ال�س����كان يف اأعل����ى م����ا ي�ستطيعون يتلهث����ون الأية 
ن�سمة اآتية. ليايل ال�سيف م�سيعة للوقت، اأعداد هائلة من 
احل�س����رات )ال ي�ستطيع املرء اأن يع����رف تلك االأعداد حتى 
يالح����ظ م�سباح يف بغداد( جتعل من امل�ستحيل االأقرتاب 

م����ن النور. كان لن����ا فانو�س مربوط يف اأعل����ى عمود على 
م�ساف����ة من مائدة الطع����ام، وهي الطريق����ة الوحيدة الآكل 
الطعام اأحرارًا من حياة احل�سرات. بع�س االأحيان يكون 
ال�س����وء خافتًا من جراء تلك الغيوم م����ن احل�سرات تدور 
ح����ول وامللت�سق����ة عل����ى امل�سابي����ح. بعد الع�س����اء، يوظب 
الفرا�����س الذي كان قد حم����ي باأعتناء من اأ�سع����ة ال�سم�س، 
ويع����د يف اجلزء اخلا�س بالنوم من ال�سطح. كل �سئ يهز 
جيدًا الأخراج الزواحف، العقارب، اأو الثعابني التي غالبًا 
ما تختبئ هناك. وملزيد من الوقاية، �ستائر البعو�س تثبت 
بدقة، وعل����ى الغالب ت�سع اأرجل ال�سرير يف اأحوا�س من 
امل����اء. خالل احلر ال�سديد، نتجنب املنادر ون�سع بب�ساطة 
ح�س����رية من اخليزران ف����وق �سريرن����ا الناب�سي. الغطاء 
�سئ اليطاق حتى حوايل الثانية يف ال�سباح، عندما ينبع 
ه����واء بارد باملقارنة. بعد ع����ام اأو عامني ي�سبح اأح�سا�س 

املرء الأي اأنخفا�س يف احلرارة كاأمنا بردًا.
هذا االأح�سا�س لي�س خا�س����ة بالب�سر. كثرية هي احلاالت 
الت����ي علمنا لزحف الثعابني اىل الفر�س عند ال�سباح، كما 
يب����دو للدفء من ج�سم الب�سر. اأذا مل ُتزعج فاأنها تن�سحب 
به����دوء مثلم����ا ج����اءت. يف يوم م����ا، حني كن����ا نائمني على 
ال�سطح بالقرب من النهر، كان لنا مثل هذه التجربة. كانت 
ليل����ة غ����ري اأعتيادية، �سدي����دة احلرارة والرطوب����ة وبقينا 
يق�سني ل�ساعة متاأخ����رة، فال�سعور بالنوم كان م�ستحياًل. 
يف هذه االأوقات كان زوجي ي�ستعمل �سدر قمي�سه كمهفة 
�ساع����دًا ونازاًل بكلتا يديه. ومن كرثة االأرهاق اأ�ست�سلمت 
عنده����ا لن����وم عميق. وفج����اأة اأيقظت على �س����وت اخلادم 
املخل�����س ميندوزا �سارخًا،"مدام، م����دام، اأنه�سي، �سعي 
�س����ئ ودعين����ي اأحمل فرا�س����ك. مطر غزي����ر �سيهطل."�سئ 
غ����ري معقول مثل"مطر غزي����ر"يف ال�سيف كايف ليجعلني 
م�ستيقظ����ة متام����ًا يف حلظ����ة. ب����دون ت����ردد اأو اأ�ست����دارة 
-حقيقة رمبا اأنقذت حياتي- قفزت من �سريري وو�سعت 
ميندوزا."رك�����س  تاأت����ي،  اأن  وناديت"ميكن����ك  الكيم����ون 
بالفانو�س اىل �سريري ليلف الفرا�س من اأطرافه واأنحنى 
لياأخذه حت����ت ذراعه. باملقاب����ل اأرجت����ف �سارخًا"كوبرا! 
كوب����را!"ويف ثاني����ة األتف الثعبان ح����ول رقبته. لكن كان 
له الوقت لي�سع يده حت����ت لفاته وباأح�سا�س اليائ�س دفع 
بكلتا يديه اىل الفرا�س ثعبان �سخم. حمل زوجي كر�سيًا، 
واخل����دم الذين جاءوا لي�ساعدوا مين����دوزا بحمل الفر�س 
جتمعوا وقتل اأخريًا الثعبان. ظهر اأنه اأطول مني و�سمكه 
بق����در �ساعد رج����ل معتد. ومل تك����ن كوبرا، لك����ن الثعابني 
ال�سامة طبيعية يف ال�سحراء. اأت�سح اأنه كان نائمًا معي، 
ل����و كنت قد اأنقلبت عليه، بالتاأكي����د لع�سني ورمبا ملت من 
خ����ويف، حتى واأن ان كان غري �سام����ًا كما اأت�سح. مل ياأتي 
املط����ر لك����ن تلك الليل����ة اأ�سار األيه����ا رجالن����ا ب��"الليلة التي 

اأر�سل الله الغيوم الأنقاذ حياة املدام."
يف وق����ت اأخ����ر، ويف رحل����ة �سي����د، اأحدى بن����ات احلجي 
وزوجها، طبيب ع�سكري تركي، كانا ب�سحبتنا. نيام على 
االأر�����س كما يفع����ل النا�س، ت�سللت حي����ة ت�سعر بالربد يف 
فرا�سهم الدافئ. اأ�ستيقظ����ت املراآة عندما مل�ست �سئ بارد، 
فققزت م����ن فرا�سها �سارخًة بهي����اج لي�ستيقظ املخيم كله. 
اأح�س����ر ال�سوء ووج����د الزوج اأن ثعب����ان يتدىل وخمالبه 
على جانب زوجت����ه. بخنجره قطع الطبيب راأ�س الثعبان 
وعمل جرح عميق وم�س اجلرح. ويف ذات الوقت اأعطى 
اأوامرًا باأ�سعال نار وحمي نعال فر�س. وبعد امل�س املتاأين 
والك����ي، اأعطى زوجته ر�سفة كبرية م����ن العرق. وبالرغم 
م����ن العالج احلازم  واالآين كان التورم عظيمًا ولعدة اأيام 
كان وج����ه املراآة غري مميز وم����ن النادر اأن ترى فراغًا بني 
اأ�سابعه����ا. كان الق����رد ال�سغ����ري فيغارو خ����ري حار�س لنا، 
خوف����ه من الثعاب����ني جعلت����ه متيقظ����ًا على ال����دوام، وكنا 
نعرف اأذا نام يف فرا�سنا ال ميكن لثعبان اأن يتحرك بدون 

�سراخه احلاد يف لهجته للغة القرود تعني"ثعبان."

التم�س���ت اإح���دى قريبات���ي اأن تعر�س على 
نعم���ان االأعظم���ي �ساحب املكتب���ة العربية  
ولن���ا معه �سلة قربى و�سلة جوار،  رغبتي 
عليه الأ�ستغل عنده عاماًل �سغريًا بعد تركي 
املدر�س���ة، فواف���ق عل���ى الت���و، وا�ستغل���ت 
عن���ده يف اآب م���ن �سنة 1930، ومل���ا انتهى 
النه���ار اأعطاين )20( فل�سًا، فل���م اأكن اأدري 
اأ�سيك���ون راتبي ال�سهري به���ذا القدر، فلما 
كان���ت نهاية ال�سه���ر دف���ع يل )600( فل�سًا، 
ولكني يف اليوم الت���ايل انقطعت واأر�سلت 
ل���ه من ُيخربه باأن ه���ذا املبلغ ال يكفي حتى 
لتنقل���ي من االأعظمي���ة وبغداد، ف���زاده اإىل 
)750( فل�س���ًا يف ال�سهر، وبع���د �سنة كاملة 
انقطع���ت ف���زاده اإىل )900( فل����س، وبقيت 

اأعمل �سنتني بهذا الراتب ال�سئيل.
بقيت عند نعمان االأعظمي عاماًل حتى �سنة 
1936، وعم���ري حينذاك �سبع ع�سرة �سنة، 
اأع���اين م���ا اأُعاني���ه م���ن فقر وتع���ب وبوؤ�س 
وع���دم تقدير، وكنت كلم���ا فكرت باخلروج 
من���ه ال اأ�ستطي���ع اأن اأُحقق ما فك���رت فيه اإذ 
مل اأكن اأث���ق بنف�سي، وباأنن���ي �ساأمتكن من 
احل�س���ول على مثل راتب���ي اإذ تركت العمل 
عنده، الأنني مل ات�سل باأحد ومل اأتعرف اإىل 

اأحد ممن له قدرة يزيل عني هذه املحنة.
كان �سوق ال�سراي اآنذاك زاخرًا باملكتبات، 
ال�سغرية منها والكبرية، ومنهم من يعر�س 
ب�ساعت���ه عل���ى الر�سي���ف. وكان���ت املكتبة 
العربي���ة ك���ربى تل���ك املكتب���ات يف ال�سوق 
والعراق كافة، و�ساحبها نعمان االأعظمي، 
كان عارفًا بالكتب، ذواقًا باختيار ما ين�سره 
ويطبعه م���ن الكتب القدمية، عامل���ًا بالكتب 
اخلطي���ة، ب���ل كان الوحي���د ال���ذي يفهم هذا 

الف���ن، ويعتني بت�سوي���ق الكتاب املخطوط 
وعر�سه.

وكان �س���وق الكت���ب �سعيف���ًا، واملطبوعات 
قليل���ة، واالأمي���ة متف�سي���ة، كم���ا اأن الكت���ب 
اخلطي���ة ال تتحرك فال �سوق لها. فاإذا اأحرز 
نعم���ان االأعظم���ي بع�سه���ا حزمه���ا و�سافر 
به���ا اإىل م�سر ليبيعه���ا، اأو يبدله���ا بالكتب 
املطبوعة. وكان نعمان اإذا باع كتابًا يتغزل 
به، ويطرُق جملدًا مبجل���د لُيظهر له �سوتًا 
كما يفع���ل باعة االأحذي���ة، وي�سيح كل )كل 

ال�سيد يف جوف الفرا(.
مترنت على العودة اإىل بيتنا يف االأعظمية 
ما�سيًا ما ُيقارب ال�ستة اأ�سهر من ال�سنة بعد 
خروجي من املدر�س���ة املاأمونية عند انتهاء 
الدر�س لياًل وبهذا فاإنني ا�ستطعت اأن اأوفر 
بع����س النق���ود اأ�سرتي بها ج���زءًا من كتاب 
االأغ���اين الأب���ي ف���رج االأ�سبه���اين اأُطالع���ه. 
ولكت���اب االأغ���اين يع���ود الف�س���ل يف اإذكاء 

روح املطالعة التي اأحببتها كثريًا.
وبع���د تفك���ري وتاأم���ل راأي���ت اأن اأذه���ب اإىل 
اإحدى قريباتي الت���ي عرفُت اأنها قد جمعت 
مبلغ���ًا ال يقل عن ع�سرة دنانري، وقّلما وجد 
بني اأفراد عائلتنا �س���واًء اأكان من جهة االأم 
اأو جه���ة االأب من كان ميلك مث���ل هذا املبلغ 
الكب���ري اجل�سي���م. فطلب���ت منه���ا متو�س���اًل 
مت�سرعًا اأن تقر�سني اأربعة دنانري ون�سف 
الدين���ار، وال اأدري كيف وافقت ووثقت بي 
ح���ني اأقر�ستني م���ا طلبت. وعل���ى كل حال 
اأخذت املبلغ وذهبت به م�سرعًا اإىل امل�سرف 
العثم���اين وحولت���ه بوا�سطت���ه اإىل �سرك���ة 
الكتبي )لوزاك( بلندن، يف مقابل اأن تبعث 
اإيّل بن�سخة كاملة من كتاب )معجم االأدباء( 

تاأليف ياقوت احلم���وي الرومي، وهو يقع 
يف �سبع���ة جملدات، وبعد خم�سة وع�سرين 
يومًا و�سلت اإيّل الن�سخة، فاأخذتها وذهبت 
به���ا اإىل كلي���ة بغ���داد لالآب���اء الي�سوعي���ني 
االأب  اآن���ذاك  مديره���ا  وكان  ال�سلي���خ،  يف 
راي�س، فلما راأى الن�سخة ا�ستمهلني وطلب 
االنتظار دقائق ريثما يتاأكد من �سعرها من 
فهار�س املكتبات الت���ي كانت بحوزته، فلما 
راأى ثمنها وتاأكد منه وافق عليه ودفعه اإيّل 
وه���و �سبعة دنانري ون�سف الدينار. وبذلك 
ربحت راتبي يف يوم واحد. وهكذا �سرت 
كلما بعت ن�سخة طلبت غريها فاأح�سل على 
ربح قدره ثالثة دنانري. وبقيت احلال على 
ه���ذا املن���وال ثالث���ة اأ�سه���ر. اإىل اأن طلبني 
خ���ايل عبد الرحم���ن وعر�س عل���ّي اأن اأفتح 
مكتبة معه بعد اأن كان قد باع دارًا ي�سكنها. 
فوافقت على ما عر�سه على الرغم من �سوء 
عالقتن���ا مع���ه. بعث اإيّل خ���ايل مببلغ قدره 
خم�س���ة وع�سري���ن دين���ارًا، فاأر�سلت بع�س 
املبلغ اإىل م�سر وبع�س���ه اإىل اأوروبا طالبًا 
ب���ه ما عرف���ُت من خمتلف الكت���ب. ووجدت 
اأحد الدكاكني الفارغة ال تزيد م�ساحته على 

مرتين مربعني يف و�سط �سوق ال�سراي.
وق���د �س���د اأزري و�ساع���دين كث���ريًا بع����س 
م���ن التقي���ت به���م ي���وم كن���ت اأعم���ل عن���د 
نعم���ان االأعظم���ي، ومل مت�س م���دة ق�سرية 
حت���ى و�سل���ت اإيّل كمية كبرية م���ن نفائ�س 
م���ا ُطب���ع يف اأوروب���ا م���ن موؤلف���ات عربية 
قدمي���ة. وكان���ت ت�س���ل اإيّل با�س���م مكتبتي 
الت���ي ارتاأيت ت�سميتها يومئ���ذ با�سم مكتبة 
)املعّري(. وكان م���ن اأ�سدقائي عبد ال�ستار 
الق���ره غ���ويل فاأ�س���ار علّي ب���اأن اأُغ���رّي ا�سم 

مكتبت���ي واأجعل���ه )مكتب���ة املثن���ى(، ن�سبة 
اإىل )املثن���ى بن حارثة ال�سيباين( اأحد قادة 
اجلي�س العربي الذي فتح العراق يف �سدر 
االإ�س���الم. ويف ه���ذه االأثناء ن�س���ر االأ�ستاذ 
القره غويل كتابه امل�سمى )املثنى بن حارثة 
ال�سيباين(، فاأ�سار اإىل فتح مكتبتي ومتنى 
يل التوفي���ق، وطبع عل���ى غالفه )ُيطلب من 
مكتبة املثن���ى(، وكان ه���ذا اأول كتاب ُيذكر 

ا�سمي عليه.
ومل���ا و�سل بع�س ما طلبن���اه من الكتب من 
اأملاني���ا وهولن���دا وباري����س ولن���دن والهند 
اأح���دث و�سولها دويًا يف جمي���ع االأو�ساط 
ان  حت���ى  بغ���داد،  يف  والعلمي���ة  الثقافي���ة 
بع�سه���م ده�س وحتري مم���ا راأى وهو غري 
م�سدق، اإذ الأول مرة ت�سل هذه املطبوعات 
اإىل �س���وق بغداد فرياه���ا النا�س يف اأ�سغر 

مكتبة وعند اأ�سغر كتبي.
وقب���ل اأن ت�س���ل الكت���ب الت���ي طلبته���ا م���ن 
م�سر، اإذ بخايل املتقدم ذكره يطلب مني اأن 
اأعي���د اإليه املبلغ الذي اأعطاني���ه، فقد ح�ّسن 
ل���ه بع�سهم تربي���ة اخليل واأغ���روه باأرباح 

خيالية.

لق���د فتح���ت مكتبتن���ا الطريق وا�سع���ة اإىل 
ل���دى جمي���ع  العرب���ي  بالكت���اب  التعري���ف 
باال�ست�س���راق وبيع���ه  املعني���ة  اجلامع���ات 
يف خمتل���ف اأنح���اء الع���امل، واعتمدت لدى 
املكتب���ات العام���ة الهام���ة كمكتب���ة املتح���ف 
العام���ة  نيوي���ورك  ومكتب���ة  الربيط���اين 
ومكتب���ة الكونغر����س ومكتب���ات اجلامعات 
كاف���ة، و�سبب ذلك اأن مكتب���ة املثنى ال تهمل 
طلب���ًا، وال تتاأخر ع���ن الرد عل���ى اأي ر�سالة 

ت�سل اإليها من كافة اأنحاء العامل.
ويف خالل احل���رب العاملية الثانية وبعدها 
اأخ���ذت تزي���د طلب���ات الكت���ب م���ن اخلارج، 
واأُن�سئ ق�سم خا�س ملحق باملكتبة للتغليف 
وال�سح���ن وتلبي���ة طلبات اجلامع���ات. وقد 
اأخ���ذت ت�س���ل اإلينا طلب���ات كب���رية ومهمة 
واأغربه���ا م���ا تطلب���ه جامع���ات الياب���ان من 
التاريخي���ة  وامل�س���ادر  الديني���ة  الكت���ب 
واملعاجم اللغوية املختلفة، ومثلها جامعات 
كندا وكوهان�س���ربك وا�ستنبول التي كانت 

ال يدخل اإليها كتاب عربي.
وات�سع���ت معلوماتي يف عامل الكتب كثريًا، 
وزادت مطالعاتي، ف�سملت خمتلف التاآليف 
الباحث���ة يف التاري���خ والرتاج���م واالآداب 
ال���رتاث  والبل���دان وغ���ري ذل���ك م���ن كت���ب 
العرب���ي خا�سة، و�سرت ال اأنقطع يومًا عن 

القراءة.
وكثريًا ما راجعني بع�س الزبائن الأر�سدهم 
الت���ي  للموا�سي���ع  اإىل امل�س���ادر املطلوب���ة 
يبتغ���ون درا�سته���ا والوق���وف عليها، واإىل 

م�ساّن بع�س الكتب جهد امل�ستطاع.

عن )مذكراتي يف �سوق ال�سراي(

)3(ذكريات أيما كوكران في بغداد

 كتبي راحل

مكتبة  تأسس��ت  هكذا 
المثنى سنة 1936 ..
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التميمي عكار  هادي  وسام  د. 

اأدت اخلالف���ات والطموح���ات ال�سخ�سي���ة دورًا فاع���اًل يف 
قيام ذلك االنقالب، الذي كان ثمرة تعاون مدين وع�سكري 
بني )جماعة االأهايل(، والفريق بكر �سدقي، وكان )حكمت 
�سليمان(ابرز الداعني لذلك التعاون، وبعد جناح االنقالب 
اأّل���ف حكم���ت �سليم���ان وزارت���ه يف ي���وم االنق���الب نف�سه، 
و�سم���ت ثالثة وزراء م���ن جماعة االأهايل، ه���م جعفر اأبو 
التم���ن وزير املالي���ة، وكام���ل اجلادرجي وزي���ر االقت�ساد 

واملوا�سالت، ويو�سف عز الدين اإبراهيم وزير املعارف.
حظ���ي االنق���الب على دع���م الق���وى الوطنية   
التقدمي���ة، و�سمح���ت حكوم���ة االنق���الب لبع����س الكت���ب 
املمنوعة، التي حتمل االأفكار ال�سيوعية من دخول العراق، 
واأطلقت بع�س احلريات العامة، اإذ عاودت جريدة االأهايل 
ال�سدور اعتبارًا من 2 ت�سرين الثاين 1936 بعددها املرقم 
426، ل�ساحبها ومديرها امل�س���وؤول عبد القادر اإ�سماعيل، 
وخرج���ت يوم)3 ت�سرين الث���اين 1936( تظاهرة حا�سدة 
من جامع احلي���در خانة ببغداد تاأيي���دًا لالنقالب، و�سمت 
مئات املواطنني وهي تهتف بحياة امللك واجلي�س وحكمت 

�سليمان)8(. 
�سع���ارات  بع����س  ال�سيوعي���ني  رف���ع  نف�س���ه،  الوق���ت  يف 
مثل”املوت للفا�سي���ة املجرمة”"حتيا اجلبه���ة ال�سعبية"، 
كما �سوه���دت يف تلك التظاهرة بع����س الرايات احلمراء، 
ويف ه���ذا ال�سياق، اأو�س���ح حكمت �سليم���ان للدبلوما�سي 
االأمل���اين )فريت���ز غروب���ا Fritz Grobba- 18 مت���وز 
2/1886 اأيلول 1972( اإن احلكومة اجلديدة تاأمل اإقامة 
عالق���ات اإقت�سادي���ة وثقافي���ة مع اأملاني���ا وع���دَّ ال�سعارات 
ال�سيوعي���ة الت���ي رفع���ت يف التظاهرات هي حال���ة طارئة 

موؤ�سفة)9(. 
    كان م���ن الطبيع���ي عق���ب تاأليف ال���وزارة وا�سرتاك اأبو 

التم���ن واجلادرج���ي فيه���ا، اإن َم���الأ جماع���ة االأه���ايل اإىل 
الف���راغ ال�سيا�سي وممار�سة حرية التنظيم والتعبري التي 
اأُتيَح���ْت له���ا. فجماعة االأه���ايل الذين ُعرف عنه���م �سعيهم 
الدائ���ب لالقرتان بتنظيمات اجتماعي���ة حيثما هو ممكن؛ 
وتنظيمات �سيا�سية �سرية حيث الن�ساط ال�سيا�سي العلني 
حمظور اأو غري ممكن لهذا ال�سبب اأو ذاك، كان البد لهم يف 
مث���ل هذه االأجواء التي وفرتها التدابري االأولية لالنقالب، 
اأن ينه�س���وا مب�س���روع عم���ل تنظيم���ي جدي���د ي�ستوع���ب 
فكره���م ويحقق اأمانيهم واأهدافهم، ف�ساًل عن توفري الدعم 
ال�سعب���ي الالزم لوزارة توىل ع���دد منهم منا�سب �سيا�سية 

مرموقة.   
يف �س���وء ذلك، تقدم كل من كامل اجلادرجي، ويو�سف عز 
الدين اإبراهي���م، وعبد القادر اإ�سماعي���ل، و�سادق كمونة، 

ومك���ي جميل، وحمم���د �سالح الق���زاز، بطل���ب اإىل وزارة 
الداخلي���ة لتاأليف ح���زب �سيا�س���ي با�سم”جمعية االإ�سالح 
ال�سعب���ي”، يك���ون مقره���ا يف بغ���داد بتاري���خ 12 ت�سرين 
الث���اين 1936، ورفق���وا الطلب بنظام احل���زب ال�سيا�سي 

ونظامه الداخلي)10(. 
تاألي���ف  اأج���ازت  النظام���ني،  ال���وزارة  در�س���ت  اأن  وبع���د 
اجلمعية يف اخلام�س ع�سر من متوز 1937. ومن جانبها 
ن�س���رت اجلمعية منهاجها ونظاميه���ا االأ�سا�سي والداخلي 
يف ع���دد م���ن ال�سح���ف منه���ا الب���الد واالأه���ايل،، وعل���ى 
اأث���ر ذل���ك، اجتمع���ت الهي���اأة املوؤ�س�سة للجمعي���ة يف اليوم 
التايل وانتخب���ت كامل اجلادرجي �سكرت���ريًا لها و�سادق 
كمون���ة نائب���ًا لل�سكرتري وحمم���د �سالح الق���زاز حما�سبًا، 
وا�ستاأج���روا دارًا قريبة من الثانوي���ة املركزية يف بغداد، 
ث���م ق���ررت جمعية االإ�س���الح ال�سعب���ي يف اجلل�سة االأوىل 
للهيئة املوؤ�س�سة يف 16 ت�سرين الثاين 1936، عّد �سحيفة 
)االأهايل( �سحيفة تعرب ع���ن اأراء تلك اجلمعية اأي )ل�سان 

حالها()11(.
ا�ستوح���ى منه���اج جمعي���ة االإ�س���الح ال�سعب���ي بخال�س���ة 
عن”ال�سعبية”املب���داأ الذي �سعى جماعة االأهايل لتحقيقه. 
ففي بداية عام 1932 اأ�سدر جماعة االأهايل كرا�سًا �سغريًا 
من ثمان �سفحات كان لعبد القادر اإ�سماعيل دورًا رئي�سًا يف 
اإعداِدِه حت���ت عنوان”ال�سعبية املبداأ الذي ت�سعى االأهاىل 
مفهوم”ال�سعبية”ومبادئه���ا  في���ه  اأو�سح���ت  لتحقيق���ه”، 
يف  ورغبته���ا  واالجتماعي���ة،  واالقت�سادي���ة  ال�سيا�سي���ة 
اإر�س���اء كل ال�سع���ب م���ن دون متيي���ز ب���ني االأف���راد ح�سب 
الطبق���ة اأو املول���د اأو الدين، والدع���وة اإىل �سرورة القيام 

باإ�سالحات اجتماعية عاجلة يف العراق)12(. 
كم���ا اأكدت”ال�سعبية”عل���ى ال�سع���ب كمجم���وع ال كاأفراد، 
اإاّل اأنه���ا دعت يف الوقت ذات���ه، اإىل حماية حقوق االإن�سان 

االأ�سا�سي���ة، املتمثلة باحلري���ة ال�سخ�سي���ة، وحرية الراأي 
وتكاف���وؤ الفر�س والتحرر من الطغي���ان، ونادت باأن تعمل 
احلكوم���ة على اإنقاذ ال�سع���ب من عبودي���ة الفقر واجلهل، 
وتوف���ري فر�س العمل للعاطلني، ودع���م دكتاتورية الطبقة 
العاملة، بو�سفها الو�سيل���ة الوحيدة ملكافحة الراأ�سمالية، 
والنظام الفا�سي يف اإيطاليا، وم�ساعدة الطبقات امل�سحوقة 
يف املجتم���ع. فكانت”ال�سعبية”مفهوم���ًا و�سطًا ميزج بني 
املب���ادئ الدميقراطية واملبادئ اال�سرتاكية املارك�سية  وقد 
القت تل���ك املفاهيم قبواًل وجتاوبًا م���ن العنا�سر التقدمية 
الدميقراطي���ة حينذاك. ويرى البع����س اإن”ال�سعبية”هي 
اأقدم وثيقة �سيا�سية واقت�سادية يف تاريخ العراق ت�سلح 
اأن تك���ون نواة التط���ور العلمي واال�سرتاك���ي يف العراق 

وما جاوره)13(.
حددت اجلمعية يف منهاجها الغاية الرئي�سة من تاأ�سي�سها 
وهو”ال�سعي للقيام باإ�سالح �سيا�سي اجتماعي اقت�سادي 
يعود نفعه على عامة اأفراد ال�سعب ويحقق تقدمه ويق�سي 
على اال�ستغالل". اأما طرق حتقيق تلك الغاية فقد تناولتها 
يف �سب���ع فق���رات رئي�س���ة ه���ي ال�سيا�س���ة اخلارجي���ة 2- 
ال�سيا�سة الداخلي���ة 3- ال�سيا�س���ة االإقت�سادية 4- التعليم 

5-ال�سحة6-العمل 7- العالقات ال�سخ�سية.
 

    عق���ب ن�س���ر منه���اج جمعي���ة االإ�س���الح ال�سعب���ي �س���ارع 
ع���دد كب���ري م���ن ال�سخ�سي���ات املارك�سي���ة وال�سيوعية اإىل 
االن�سم���ام اإليه���ا، وبهذا ال�س���دد كت���ب  ال�سيوعي يو�سف 
اإ�سماعي���ل �سقي���ق عب���د الق���ادر اإ�سماعي���ل اح���د موؤ�س�سي 
اجلمعية”اأ�سب���ح االنتماء اإىل جمعي���ة االإ�سالح ال�سعبي 
�س���رورة وواجب���ًا، واإن���ه اأم���ر مفرو����س عل���ى املفكري���ن 
والط���الب والعّم���ال والفالح���ني الذي���ن عليه���م اأاّل يوفروا 
جهدًا الإجناح اجلمعية"، وكان �سيوعيو اجلنوب قد اأدلوا 

ب���اآراء م�سابهة. اأما موقف ال�سحافة ال�سوفيتية من منهاج 
اجلمعية فقد كان متحفظًا،اإذ كتبت �سحيفة )ريفوليو�سيني 
يف   ،)Revoliulsionnyi Vostok فو�ست���وك 
كانون الثاين 1937، من املهم مالحظة اأنهم – اأي اأع�ساء 
جمعي���ة االإ�س���الح ال�سعب���ي- عندم���ا يتحدثون ع���ن اإلغاء 
اال�ستغ���الل عمومًا فاإنه���م يعنون اإلغاء �س���كل واحد حمّدد 
م���ن اال�ستغ���الل؛ وه���و اال�ستغ���الل االإقطاع���ي، واأ�سافت 
ال�سحيفة اإىل اإن مطالبهم الزراعية كانت خجولة، ال�سيما 
ا�ست�س���الح االأرا�س���ي القاحل���ة وتوزيعها عل���ى الفالحني 
واإلغ���اء القوانني الزراعية الظاملة، فقالت اإن تنفيذ كل تلك 
االإج���راءات لن ُينهي حتى اال�ستغ���الل االإقطاعي كليًا. مع 
ذل���ك، راأت ال�سحيف���ة بالرغ���م من كل برناجمه���م الن�سايل 
الربج���وازي البح���ت �س���د االإقطاعي���ة فاإنه���م �سيجابهون 

�سعوبات هائلة يف تطبيقه)21(. 
اأم���ا موق���ف ال�سف���ارة الربيطاني���ة يف العراق م���ن جمعية 
االإ�س���الح ال�سعبي، فق���د رف���َع ال�سف���ري )اآرجيبولد كالرك 
كري Archibald Clark Kerr-17 اآذار 1882- 5 
متوز 1951( تقريرًا اإىل وزارة اخلارجية الربيطانية يف 
20 ت�سري���ن الثاين 1936، جاء فيه”اأت�سرف باإعالمكم اإن 
حزبًا �سيا�سيًا جديدًا قد األف لتاأييد حكومة حكمت �سليمان، 
وق���د �سّمي)جمعية االإ�س���الح ال�سعب���ي( و�سكرتريه كامل 
اجلادرجي وزير االقت�س���اد واملوا�سالت، ومن موؤ�س�سيه 
يو�س���ف عز الدين وزي���ر املعارف، وعبد الق���ادر اإ�سماعيل 
وه���و رجل اأظهر مي���واًل �سيوعيًة، وحمم���د �سالح القزاز، 
الذي كان منذ مدة من الزمن ن�سطًا كزعيم للحركة العمالية 
000اأرف���ق ن�سخة من منهاج احل���زب، كما ن�سر يف جريدة 
)االأه���ايل( اليومي���ة الناطق���ة بل�سانه، و�س���رتون اأن هناك 
م�سح���ة حمراء ملحوظة على كثري من م���واده، ولذلك فاإن 
التكهن ب�ساأن امل�ستقبل يزداد �سعوبة000 ومع ذلك، يجب 
اإن نذك���ر اإن جمعية االإ�سالح ال�سعبي وان مّت تاأليفها لدعم 
احلكوم���ة، فاأن احلكومة مل تتعه���د بتبني منهاج اجلمعية 
باأكمل���ه. واإىل اإن تفعل ذلك فاأن املنه���اج ال ميكن اإن يعترب 
ااّل قائمة باآمال نظرية يفرت�س اأنها و�سعت للح�سول على 

التاأييد ال�سعبّي”)22(. 
وم���ن جان���ب اآخ���ر، اأث���ار منه���اج اجلمعي���ة توج����س بكر 
�سدق���ي واأعوان���ه، وخم���اوف القومي���ني الذين قال���وا اإن 
نزع���ة االإ�سالحي���ني لي�س���ت عربي���ة، واعتق���دوا اإن و�سع 

فق���رات تدع���م القومي���ة العربي���ة يف مناهجه���م م���ن اجل 
اإ�س���كات مناوئيه���م فق���ط. يف ال�سياق ذات���ه، اأثارت خطط 
االإ�سالحي���ني خماوف فئة اأخرى، وهم اأ�سحاب االأرا�سي 
الكب���رية، و�سيوخ الع�سائر امل�ستغلون. فقد كانت الع�سائر 
وال�سيوخ ال�سيعة يف الفرات االأو�سط معار�سني ل�سيا�سة 
اجلمعي���ة، ال�سيما �سيا�سته���ا اخلا�سة باالأرا�س���ي، الذين 

و�سفوا املنهاج باأنه �سيكون اأداة لن�سر ال�سيوعية)23(. 
ومب���ا اإن العنا�س���ر التقدمي���ة الدميقراطي���ة والي�ساري���ة 
�سكلوا احلجر االأ�سا����س يف جمعية االإ�سالح ال�سعبي فقد 
اهتم ال�سيوعيون كثريًا مب�سري احلكومة عامًة واجلمعية 
خا�س���ًة، وه���و ما ظه���ر بو�سوح ت���ام يف ن�س���رة �سيوعية 
معنونة)انق���الب 29 ت�سري���ن االأول( ج���اء فيه���ا:”اإذا كان 
للنظام اجلديد اإن ي�ستمر، فاإن عليه اأن يزيح من احلكومة 
واجلي����س كلَّ العنا�س���ر التي تفتق���ر اإىل االأمانة والكفاءة 
واالإخال����س للجماه���ري، و�سيك���ون عل���ى النظ���ام كذل���ك 
مالحق���ة بقايا االأعداء الذي���ن �سربهم االنقالب وحرمانهم 
من اأية فر�سة الإعادة تنظيم اأنف�سهم. ولهذا، فاإنه �ستكون 

هناك حاج���ة اإىل اإدارة حتريات جنائية جديدة م�ستقيمة، 
الإحب���اط اأو �سحق املعار�سة التي قد تظهر. لن يكون كافيًا 
تقوية اجلي�س؛بل يجب اإيج���اد �سابطة اأهليه. واأكرث من 
ه���ذا فاإنه يجب اأال ُيَعنيَّ اإال معلَّم���ون ميكن االعتماد عليهم 
يف توحيد ال�سعب. ونظرًا الن كل حالة جديدة تخلق اأعداًء 
جددًا فاإنه ال بّد من التحالف مع القوى االأجنبية التي عزز 
االنق���الب م�ساحله���ا. ويف ه���ذا كله يج���ب اأال يغيب عامل 
الوق���ت عن االأنظار ويبق���ى االإ�سراع حا�سم���ًا، واحلكومة 
الت���ي توّلت ال�سلطة بالقنابل عليها اإن تعرف قبل كل �سيء 

اآخر اأنها تعي�س ومتوت باالأفعال ال�سريعة”)24(. 
ويف �سوء ذل���ك �سعى ال�سيوعيون اإىل ممار�سة دور فاعل 
يف )�سعب���ة الثقاف���ة والدعاي���ة( التي تاألف���ت يف اجلمعية 
مبوج���ب املادة )12( الفقرة )ب( من النظام الداخلي. وقد 
�سمت اجلمعي���ة اإىل جانب العنا�س���ر الي�سارية املتطرفة، 
عنا�س���ر ي�سارية معتدلة، واأخ���رى برجوازية وطنية، وملا 
كان���ت البالد على اأبواب انتخابات نيابية، فقد ان�سم اإليها 

الكثري من االنتهازيني وطالب الكرا�سي)25(.
ورغ���م اإن جعف���ر اأب���و التم���ن مل ي�ساه���م يف اجلمعية ومل 
ينت�س���ب له���ا اأول االأمر، ورمبا حماولة من���ه لعدم الظهور 
مبظه���ر املتط���رف ال ب���ل وال�سيوع���ي ال���ذي كان كل ع�سو 

باجلمعي���ة يو�سف به���ا، برغم ذلك 
اأن�س���م  اأبو التمن مبعية وزير الدف���اع عبد اللطيف نوري 
اإىل اجلمعي���ة يف 25 كانون االأول 1936)26(، ف�ساًل عن 
ان�سمام ناج���ي االأ�سيل وزير اخلارجي���ة، اإذ ذكر م�سباح 
االأ�سيل، اأن والده كان حم�سوبًا على جماعة االأهايل، الأنه 

كان �سديقًا حلكمت �سليمان وكامل اجلادرجي)27(.
 اأم���ا موق���ف رئي����س الوزراء حكم���ت �سليمان م���ن جمعية 
االإ�س���الح ال�سعب���ي، فق���د كان يف البداي���ة متعاطف���ًا م���ع 
ووطنيته���م  مببادئه���م  خمل�س���ًا  ويعتق���د  االإ�سالحي���ني 
ال�سادق���ة؛ ولكنه مل يت���َن مبادئ اجلمعي���ة لوقوعه حتت 
تاأث���ري بكر �سدقي والع�سكري���ني والقوميني. وقد جاء يف 
تقري���ر ال�سف���ارة الربيطانية”برغ���م اإن جمعي���ة االإ�سالح 
ال�سعب���ي كانت قد اأُ�س�ست لدعم احلكوم���ة، اإال اإن االأخرية 
مل تت���َنَّ برنامج اجلمعي���ة، واإىل اإن تعمل احلكومة بذلك، 
�سيبق���ى الربنامج عبارة عن ورقة باآمال خيالية ترمي اإىل 

ك�سب التاأييد ال�سعبي”)28(.  
ف�ساًل عن ذل���ك، اإن ابتعاد حكمت �سليمان عن اجلمعية، مل 
ي�سج���ع الكثريون عل���ى االرتباط به���ا، واإن البع�س ابتعد 
عنه���ا متاأثري���ن باالإ�ساعات الت���ي انت�سرت ب���ان موؤ�س�سي 

اجلمعية ه���م �سيوعي���ون يف عواطفهم، ولذل���ك فان جلنة 
ال���وزراء  رئي����س  اإىل  �سعوباته���ا  اأو�سح���ت  اجلمعي���ة 
ودعت���ه اإىل م�ساعدته���ا ب���ان ي�سبح ع�س���وًا يف اجلمعية، 
ولكن حكم���ت �سليمان رف�س ذلك، واق���رتح عليهم حتويل 
اجلمعي���ة اإىل حزب �سيا�سي وبعقيدة اق���ل تطرفًا وعندئذ 

ي�سبح احلزب ال�سيا�سي للحكومة القائمة)29(. 
كان اأب���و التم���ن موؤي���دًا لوجهة نظر حكم���ت �سليمان، الأنه 
عدَّ اقرتاحه حماولة الإيج���اد نوع من التقارب يف وجهات 
النظ���ر ب���ني االإ�سالحي���ني وجماع���ة بك���ر �سدق���ي وثن���ي 
العالقات م���ن التدهور بينهما، كما حب���َذ كامل اجلادرجي 

تلك الفكرة )30(. 
وفع���اًل فقد دع���ا جعفر اأب���و التم���ن اإىل اجتم���اع عقده يف 
داره يف 9 كان���ون الث���اين 1937، ح�س���ره )38( �سخ�سًا 
م���ن ال�سحفي���ني واملحامي���ني، ف�س���اًل عن رئي����س الوزراء 
وال���وزراء االآخري���ن. وبع���د اأن علَم املدع���وون الهدف من 
االجتم���اع وه���ي العم���ل عل���ى تاأليف ح���زب با�س���م )حزب 
االإ�س���الح ال�سعب���ي( غايته توحي���د اأبناء االأم���ة يف �سبيل 
خري اململكة واإنها�سه���ا. نتيجة ذلك، ان�سحبت هياأة اإدارة 
جمعية االإ�س���الح ال�سعبي من اللجن���ة التنفيذية للجمعية 
واإيداعه���ا اإىل هي���اأة ال���وزارة. ويف ذل���ك االجتم���اع ق���رر 

املجتمعون :
1- اإن تكون هياأة احلكومة هي الهياأة املوؤ�س�سة للحزب.

2- انتخ���اب خم�س���ة من احل�س���ور لالن�سم���ام  اإىل هياأة 
احلكوم���ة للم�س���اورة واملداول���ة ب�س���اأن منه���اج احل���زب 

ونظامه الداخلي)31(.
وبنتيج���ة الت�سويت الذي ج���رى لذلك الغر����س، فاز كل 
م���ن فخري الدين جمي���ل)25 �سوت( �س���ادق كمونة)24 
�سوت( عبد القادر اإ�سماعي���ل)23 �سوت( �سلمان ال�سيخ 
بع�سوي���ة  طه)12�س���وت(  عي�س���ى  �س���وت(  دواود)20 
اللجن���ة)32(. وهكذا �سمت الهي���اأة املكونة املنتخبة تلك 
بالت�س���اوي ممثل���ي االإ�سالحيني )و�س���ادق كمونة وعبد 
الق���ادر اإ�سماعيل( من جان���ب، ومناوئيهم)�سلمان ال�سيخ 
داود وعي�سى طه( من موؤيدي بكر �سدقي من جانب اآخر، 
يوفق بينهما فخر الدين جميل الذي انتخب الحقًا رئي�س 

املجل�س النيابي. 
    وبه���ذا ال�سدد ج���اء يف مذكرات كام���ل اجلادرجي باأن 
بكر �سدقي فر�س احد املح�سوبني عليه على جلنة و�سع 
منهاج جمعية االإ�سالح ال�سعب���ي وفر�س اأرائه بوا�سطة 
ذل���ك ال�سخ����س عل���ى اجلمعي���ة)33(. بي���َد اإن الباح���ث 
ف���وؤاد ح�س���ني الوكيل ذكر باأن���ه علَم من طري���ق املقابالت 
ال�سخ�سي���ة الت���ي اأجراه���ا م���ع عدد م���ن اأع�س���اء جماعة 
االأهايل باأن ال�سخ�س املذكور الذي مل ي�ساأ اجلادرجي اإن 
يذك���ر ا�سمه هو �سلمان ال�سي���خ داود، واالأخري مل يفر�س 
عل���ى جلن���ة و�س���ع منه���اج جمعي���ة االإ�س���الح ال�سعبي؛ 
ب���ل على هي���اأة و�سع منهج احل���زب املق���رتح، الأن منهاج 
اجلمعي���ة و�سع من قبل جماعة االأهايل اأنف�سهم ومل يكن 

لغريهم اأية عالقة)34(. 
علقت �سحيفة االنقالب التي كان حممد مهدي اجلواهري 
�ساحبه���ا ومديره���ا امل�س���وؤول، عل���ى اله���دف م���ن تاأليف 
ح���زب االإ�س���الح ال�سعبي مبق���ال حت���ت عنوان”احلزب 
بع���د اجلمعية”ج���اء فيه:”فوجئنا بنب���اأ االجتماع الذي 
اإع���الن ان�سح���اب  في���ه  عق���د يف دار وزي���ر املالي���ة ومت 
الهي���اأة التنفيذي���ة جلمعي���ة االإ�س���الح ال�سعب���ي واإبدالها 
بح���زب تت���وىل احلكوم���ة اإدارة �سوؤوِن���ِه000 كان���ت من 
جمل���ة االأ�سب���اب التي دعت اإىل هذا ح�س���ول اللغط حول 
مب���ادئ اجلمعي���ة واأغرا�سها ال�سعبية وك���رثة التقوالت، 
وه���ذه ح���دْت باحلكوم���ة اإىل اتخ���اذ تل���ك التداب���ري دفعا 
لتلك التقوالت"، و�ساندْت ال�سحيفة منهاج االإ�سالحيني 
وو�سفت���ه باأن���ه ال يوج���د في���ه م���ا يوجب التق���والت؛ بل 
العك�س، اإن املبادئ واالإغرا�س التي هدفت اإليها اجلمعية 
كان���ت وف���ق رغب���ات عام���ة ال�سعب وق���د و�سعته���ا اأيدي 
خمل�س���ة وعلمي���ة مب���ا يحتاجه ه���ذا ال�سعب م���ن وجوه 
اإ�س���الح، كما و�سفت منتقدي اجلمعية باأنهم عّباد املنافع 
ال�سخ�سي���ة وامل�سالح الذاتي���ة، الذين ال يروق لهم القيام 
باإ�س���الح يخدم عام���ة ال�سعب الذي ق�س���ت اأنظمة احلكم 

و�سيا�سة احلكومات ال�سابقة على حقوقه القانونية.

 عن ر�سالة )جمعية الإ�سالح ال�سعبي
 ودورها يف ال�سيا�سة العراقية(

من تاريخ الحركة الديمقراطية في العراق

كي��ف تألف��ت جمعية 

؟ اإلصالح الشعبي 

يف التاس��ع والعرشين من ترشين األول 1936، أطاح انقالب عسكري 

بوزارة ياسني الهاشمي الثانية )17 آذار 1935- 29 ترشين األول 1936(، 

وكان ذل��ك االنقالب هو األول من نوعه يف التاريخ املعارص للعراق 

والبلدان العربية. فقد استغل الفريق )بكر صدقي(قائد الفرقة الثانية، 

والفريق )عبد اللطيف نوري(  قائد الفرقة األوىل، املناورات السنوية 

مبدينة جلوالء يف لواء دياىل، فزحفت القوة العس��كرية نحو بغداد 

وأجربْت الوزارة عىل تقديم استقالتها.

حممد حديد مع امللك والو�سي
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رفعة عبد الرزاق محمد

يف العدد املا�س���ي من ملحقنا )ذاكرة عراقية( ن�سرت �سورة نادرة 
جلام���ع يف بغداد مبئذنت���ني بالراأ�س، ولعل الوهل���ة االوىل ت�سري 
اىل ان املئذنت���ني يف ط���ور االن�ساء، غري ان االم���ر غري ذلك، واليك 

التف�سيل :
جام���ع اال�سفية من جوامع بغداد القدمية، بني على انقا�س جامع 
قدمي كان املت�سوفة املولوي���ة )اتباع جالل الدين الرومي امل�سهور 
مبوالن���ا( ق���د اتخذوه تكية له���م با�سم املوخلان���ة، ويعتقد موؤرخو 
اخلط���ط البغدادي���ة ان���ه بني على امل���كان نف�س���ه ال���ذي كان ملحقا 
للمدر�سة امل�ستن�سرية با�سم دار القراآن. وقد اثبتت احلفريات التي 
اجريت يف هذا املكان ات�سال ا�س�س هذه الدار با�س�س امل�ستن�سرية 

ب�سكل كامل مما يدل على انها لبناء واحد.
 ومب���رور الزمان اآلت تكي���ة املولوية اىل اخل���راب حتى عهد وايل 
بغ���داد ال�سهري داود با�سا الذي توىل بغ���داد 1816 �� 1831، فجدد 
عمارت���ه ب�سكل �سام���ل و�سماه جلم���ع اال�سفي���ة، اذ كان داود با�سا 
يلق���ب نف�سه با�س���ف الزمان )وا�س���ف ا�سم خادم النب���ي �سليمان( 
وكان اي�سا يدعى لدى النا�س بجامع اجل�سر لقربه من ج�سر بغداد 

الوحيد يومذاك.

 كانت للجامع مئذنت���ان �سامقتان واحدة على ميني م�سلى اجلامع 
واالخ���رى على ي�ساره. وقد ارخ ال�ساعر �سالح التميمي الذي ارخ 
ب�سع���ره الكثري من اعم���ال داود با�سا، تا�سي����س املئذنتني، وخطت 
االبي���ات عل���ى لوح���ة م���ن الكا�س���اين كان���ت ف���وق حم���راب �ساحة 

امل�سجد:
جامع داود قد عم�������ره        فغدت حتكيه فردو�س اجلنان
وا�ستقامت بالتقى اركانه         بعد بعرثة طول الزم�����ان

جعلوا تاريخه اخلريات مذ      �سي���د فيه ارخو مئذنت���ان 
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يقول املوؤرخ البغدادي عبد احلميد عبادة يف عقده الالمع : 
ويف �سن���ة 1332 ه����� هب���ت ريح عا�سف���ة �سديدة عل���ى بغداد وقت 
الع�سر فاطارت الق�سم االعلى من املنارتني اىل حد احلو�س ورمت 
بهم���ا اىل االر����س، وكان ال�ساعر خ���ريي الهنداوي قريب���ا ف�ساهد 

احلادث فقال مقطوعة ارخ فيها ذلك فقال :
ومن املعجبات والعجائب جمة      المر عرى ومن االمور النادر

واذا رايت الربق �سل ح�س��امه        ارخ وقل را�س املنارة طائر
و�س���ادف يف حلظ���ة ال�سق���وط ان كان ال�ساعر عب���د الرحمن البناء 

مير بقرب اجلامع فا�سابت حجرة را�سه ف�سجته، فقال فيه �سديقه 
ال�ساع���ر عبد الرحم���ن الدندي مقطوع���ة طريف���ة ارخ فيها احلادث 
بح�س���اب اجلمل، واتذك���ر عبارة التاري���خ : فراأ����س ال�ساعر البناء 
�سج���ا. والدندي هو عبد الرحمن الهن���دي امللقب بالدندي، �سحفي 
م�س���ري كان ي�سدر بالقاهرة جريدة هزلية انتقادية با�سم )عفريت 
احلمارة(، ويبدو انه انتقد مقامات م�سرية عالية وتعر�س للتهديد 
ف�سافر اىل العراق وعقد �سداقات مع الكتاب واالدباء ببغداد ومنهم 
املرحوم عبد اللطيف ثنيان �ساحب جريدة الرقيب البغدادية التي 
هاجم���ت هي االخرى ال���وايل ناظم با�سا وا�سط���ر �ساحبها للهرب 
م���ن الع���راق. ا�سدر الدندي كتاب���ا طريفا جمع فيه ع���دد من �سعره 
يف بغ���داد �سماه )الهدي���ة امل�سرية للخطة العراقي���ة( �ساتناوله يف 

كلمة اخرى. 
ويف �سن���ة 1922 نق�س���ت اح���دى املئذنت���ني واكم���ل بن���اء الثانية 
بحو�سني داللة على انه كان هناك مئذنتان، لعلها اليوم هي املئذنة 
الوحي���دة ببغداد لها حو�س���ان. ومن غريب االتفاق انك اذا ح�سبت 
ع���دد ح���روف كلم���ة )مئذنت���ان( بح�س���اب التاريخ ال�سع���ري يكون 

جمموع ذلك تاريخ ان�سائها وهو �سنة 1242 بالهجري.


