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العدد )3929(
السنة الرابعة عشرة

االثنين )22( أيـار 2017

اجلري���دة الت���ي كان يوم���ا م���ا رئي�س���ا لتحريره���ا.. ج���اء 
يف الع���دد )1818( م���ن الزوراء م���ا يلي: »هو م���ن قدماء 
اال�س���راف وذوي البي���وت امل�سهوري���ن يف بلدتن���ا بالكرم 
والوفاء وال�سجاع���ة والب�سالة واال�سالة والنجابة. وكان 
رحمه الله، اديبا لبيبا كامال عارفا منفرد يف اللغة العربية 

واأدبياتها وله اليد الطوىل فيهما..«.
تويف عام 1899 )حمرم 1316ه�(.

5� طه ال�سواف
اق���دم من كتب عنه من املعا�سرين ال�سيد حممود االلو�سي 
يف كتاب���ه امل�سل���ك االذفر عندم���ا اأرخ لوال���ده )ال�سيخ عبد 
الرزاق البغدادي ال�سهري بال�سواف( وذكر اوالده وو�سف 
ال�سي���خ طه ب� )اف�سلهم واجله���م واكملهم واعقلهم الفا�سل 
االديب والكامل االري���ب(. وا�سار اليه موؤرخ علماء بغداد 
يف اجليل املا�سي ال�سيد حممد �سالح ال�سهروردي عندما 
ارخ حياة ابن ال�سيخ طه املرحوم ال�سيخ عبد امللك )توفى 
�سن���ة 953(، حي���ث ق���ال »ثم ع���ن مفتي���ا لوالي���ة الب�سرة 
وذاك بعد وفاة مفتيها وال���ده...«، وذكره ال�سيخ ابراهيم 
الدروبي )كان عاملا من االعالم ا�ستهر بن اخلا�ص والعام 
باأ�سول الفت���وى والتدري�ص يف اماكن متعددة يف جانبي 
الك���رخ والر�ساف���ة وكان �ساع���را ف�سيح���ا وذكر ل���ه اأبياتا 
انتقادي���ة �سنذكرها بعد قليل. وذك���ر اال�ستاذ العزاوي انه 
كان مفتيا ل�سامراء يف عام 1899 )1307ه�( وتقلد االفتاء 
يف الب�س���رة م���ن �سن���ة 1317 ه���� وو�سف���ه.. م���ن العلماء 
االدب���اء ول���ه �سعر جيد. وتوف���ى ال�سيخ ط���ه ال�سواف يف 
الب�سرة ع���ام 1910 )�سفر 1328(. وم���ن اجلدير بالذكر 
هنا تاأبن جريدة الرقيب وجريدة �سدى بابل البغداديتن 
ل���ه بعد وفرة ال�سحف يف بغداد عل���ى اأثر اعالن الد�ستور 
بغ���داد  جلري���دة  اياه���ا  ال�سح���ف  ومناف�س���ة  العثم���اين، 
الوحي���دة!. وال نعل���م بال�سبط تاري���خ ا�ستغاله وحتريره 
يف ال���زوراء اذ ي�سك���ت املوؤرخ���ون عن ذلك؛ ولك���ن لنا اأن 
جنعل���ه قب���ل قيام���ه بالتدري����ص مبدار����ص بغ���داد الدينية 
الكثرية حينذاك وقبل تقل���ده منا�سب الفتيا والق�ساء يف 

�سامراء والب�سرة.
اما االبيات االنتقادي���ة التي اأ�سرنا اليها اأعاله، فقد نظمها 
يف �سن���ة 1889، )1317ه����( وقب���ل ذهاب���ه اىل الب�س���رة 
ب�سفت���ه مفتيا، ويقال انه نظمه���ا ارجتاال وذلك عند وقوع 
ازم���ة الت�سخم النقدي يف الدولة و�سعف القوة ال�سرائية 
للنق���ود املتداول���ة، ويف االبي���ات تبكيت وتنكي���ت، وفيها 

و�سف �سارخ لطالب العلم يف عهده:
قل الأمري املوؤمنن الذي 

قد عمنا باجلود واللطف

درهمه ا�سحى وديناره
يف �سوق بغداد لدى ال�سرف

اذل من طالب علم اتى
حلاجة دائرة الوقف

6� حممود �سكري االلو�سي
راأ����ص ال�سي���د حممود �سك���ري االلو�س���ي )1856�1924(، 
رئا�س���ة حتري���ر الق�س���م العرب���ي م���ن جريدة ال���زوراء يف 
عه���د والية �سري با�س���ا 1889 )1307( وهو الوحيد ممن 
ندر�سه���م هنا ال���ذي تعينت م���دة رئا�سته حتري���ر الزوراء 
بال�سب���ط اذ بلغ���ت �سن���ة ون�سف �سنة وواح���دًا وع�سرين 
عام���ا وقد كانت ايام والية ال�سي���د االلو�سي حترير الق�سم 
العرب���ي من ه���ذه اجلريدة خ���ري اأيامها عل���ى االطالق كما 
يق���ول اال�ستاذ حمم���د بهجت االث���ري يف درا�ست���ه القيمة 
ع���ن �سيخه االلو�س���ي اذ )ارتقى فيها م�ست���وى الكتابة يف 
كل ما تناولته م���ن مو�سوعات، وف�سحت لغتها وح�سفت 
معانيه���ا، وتنوع���ت اغرا�سها، فمق���االت تاريخية واأخرى 
عمراني���ة اأو اأدبي���ة، واىل جان���ب ذلك مطارح���ات وا�سئلة 
يف العل���م واللغة كان ال�سيد االلو�سي يحرك بها ذلك اجلو 
ال�ساكن ويحفز العلماء واالدباء للبحث واالنتاج والن�سر. 
ثاب���ر على ذل���ك يف حترير هذه اجلريدة م���دة والية �سري 
با�س���ا.( وقد �س���ور اثر ت�س���در العالمة االلو�س���ي لرئا�سة 
اجلري���دة، تلمي���ذه ال�سيخ ال�سه���روردي يف كتاب���ه �سابق 
الذك���ر، يف توجي���ه النا�سئ���ة وطلب���ة العل���م اىل الكتاب���ة 
والتاأليف واال�سهام يف تنوير املواطنن عن طريق الن�سر، 
ق���ال عن���د ا�ستعرا�سه دور املرتجم ل���ه يف جريدة الزوراء 
»ح���رر فيها املق���االت يف خمتلف العلوم ودب���ج فيه ا�سئلة 
احج���م عن االجاب���ة عليها فح���ول العلم���اء... حتى اوجد 
ب�سبب ذل���ك حركة اأدبي���ة علمية كربى يف الب���الد وانت�سر 
االن�س���اء، فال�س���ك ان كل الكّت���اب يف هذه الب���الد هم عيال 

عليه.
وموؤلفات االلو�سي يف التاريخ واللغة والفقه وفتاواه يف 
الق�سايا العامة هي ا�سهر من ان تذكر، ومواقفه ال�سجاعة 
يف وج���ه الوايل عب���د الوه���اب ونفي���ه اىل االنا�سول يف 
العه���د العثم���اين، ثم مواقف���ه يف وجه املحت���ل االنكليزي 

جتعله يف مقدمة اأبطال الوطن.
7� عبد احلميد ال�ساوي

زامل ال�سيد االلو�سي يف حترير الزوراء ويف عهد الوايل 
�س���ري با�سا، واىل هذه احلقيقة التاريخي���ة ا�سار اال�ستاذ 
االث���ري، حيث ق���ال ).. وكان يزامل���ه يف التحرير �سديقه 
وزميل���ه عب���د احلمي���د ب���ك ال�ساوي وه���و من اب���رع ادباء 
الع���رب يف الكتاب���ة العربي���ة والرتكي���ة يف ع�س���ره. عده 
الع���زاوي من االدب���اء وو�سفه الدروب���ي بالكاتب ال�ساعر 

ومن �سعره قوله يف مدح اهله:
تذكرت بغداد بعد الهجوع 

ونحن بنجد وقيعانها
وما ذكر بغداد من حبها 

وال من مودة �سكانها
ولكن تذكرتها اذ زهت 

مبطعام )حمري( مطعانها
ابي وابو كل اكرومة

توارثها �سيد قحطانها
وق���د رثته الزوراء... )واملرح���وم من ا�سرة جنيبة مبجلة 

من وجوه مملكتنا وا�سرافها. 
ت���ويف يف 1898 )ربي���ع االول 1316ه�( وكان موظفا يف 

الب�سرة.
8� فهمي املدر�ص

ول���د يف بغداد ع���ام 1873، و�سغل ع���دة وظائف علمية ثم 
)عن مدي���را ملطبعة الوالي���ة يف بغداد م���ع حترير ق�سمي 
الرتك���ي والعرب���ي م���ن جري���دة ال���زوراء( وذل���ك يف عهد 
الوايل نامق با�س���ا ال�سغري الذي توىل الوالية يف 1899 
)1317ه����(، وق���د ورد ذك���ره يف اح���داث ع���ام 1318 يف 
بغداد، وح�س���وره احد االحتفاالت العام���ة ب�سفة )حمرر 

جريدة الزوراء(. 
و�سف���ه ابراهيم الدروبي باأنه من علم���اء بغداد واأفا�سلها 

امل�سهوري���ن، ا�سته���ر بقلم���ه ال�سي���ال. وكان يدي���ر جريدة 
الزوراء ببغداد. وكتب اال�ستاذ خريالدين الزركلي عنه يف 
االع���الم )تقلد يف العهد العثم���اين وظائف خمتلفة كادارة 
مطبعة الوالية ببغداد وحتري���ر جريدة الزوراء الر�سمية 
ث���م كان مدر�س���ا يف جامع���ة ا�ستانب���ول. وذك���ر اال�ست���اذ 
خ���ريي العمري يف درا�سة عنه يف جملة االقالم البغدادية 
ان املدر����ص »تاأث���ر بحكم ثقافت���ه اال�سالمي���ة بالدعوة اىل 
اال�سالح الديني التي بذر بذورها جمال الدين االفغاين.. 
وعل���ى �سوء ه���ذه احلقيقة ميكننا ان نف�س���ر موقف فهمي 
العثم���اين  الد�ست���وري  االنق���الب  تاأيي���د  م���ن  )املدر����ص( 

بحما�سة.«.
وخت���م اال�ستاذ منري بكر درا�سته عنه يف كتابه )ال�سحافة 
العراقي���ة واجتاهاتها ال�سيا�سي���ة واالجتماعية والثقافية 
احلك���م  )قي���ام   1921  � ال���زوراء(  )�س���دور   �  1869 م���ن 
االهلي(، وه���ي اوفى درا�سة عن فهم���ي املدر�ص العظيم.. 
قال.. ان الرجل دافع عن امته وقومه بكل ما اأوتي من قوة 
�س���واء اأكان يف الوظيف���ة ام يف جمال�س���ه اخلا�سة ام على 
�سفح���ات اجلرائد دفاع رجل احب قوم���ه فاحبوه ل�سدقه 

واخال�سه.
وق���د اأورثته ال���زوراء حب���ا لل�سحافة والتاألي���ف واطالعا 
وا�سعا على الثقافة العام���ة وحت�س�سا للراي العام، فعا�ص 
مث���ال املفك���ر اجل���رئ، وبق���ي ي���زود ال�سح���ف مبقاالت���ه 
ال�سيا�سي���ة والثقافية واال�سالحية حتى وفاته عام 1944 

يف بغداد.
9� عبد املجيد ال�ساوي

هو ثالث حمرر اأو رئي�ص حترير للزوراء قام بهذه الوظيفة 
من بيت واحد.. ولد ببغداد �سنة 1852 ودر�ص على علماء 
بغ���داد امل�سهورين واتقن االداب الرتكية وتوظف يف عدة 
وظائ���ف مهم���ة، وعن نائبا ع���ن العم���ارة واملنتفق مرتن 
يف املجل����ص النيابي العثم���اين، ويف احلكم االهلي ت�سنم 
وزارة الدول���ة يف ال���وزارة النقيبية، ثم ق���ام مبهمة امانة 

العا�سمة خري قيام. 
مار�ص نظم ال�سع���ر وا�ستهر بحافظة عجيبة، وكان يحفظ 
القراآن الكرمي ومطوالت ال�سعر العربي وا�ستهر بظرافته 

واريحيته وتخلقه باالخالق البغدادية اال�سيلة..
و�سف���ه الكات���ب اللبناين ام���ن الريحاين ب� »ذل���ك العربي 
احلر اجل���رئ اجلامع ب���ن حما�سن الب���دو واحل�سر، ذلك 
الفيل�س���وف ال���ذي ن���ر احلك���م وم���ا كتبه���ا، كان ل���ه راأ�ص 
كرا����ص �سقراط، �س���كال ومعنى، ول�سان كل�س���ان �سموئيل 

جون�سون، �سقراط االنكليز بف�ساحته ولواذعه..«
واح�س���ن من و�س���ف مواهب���ه وذكاءه �سديق���ه ومواطنه 
�ساعرن���ا الكب���ري اال�ستاذ مع���روف الر�سايف؛ ق���ال عندما 

رثاه:
اوتيت ف�سال يف النهى عجبا

ياأتي من االآراء بالعجب
كم كنت تك�سف فيه حمتجبا
وتنال اق�سى االمر من كثب

فبنيت جمدا منك مكت�سبا
من بعد اآخر غري مكت�سب

وبك العروبة قد زهت ن�سبا
يزهو بغبطة كل ذي ن�سب

توف���ى يف ب���ريوت يف خريف ع���ام 1928 ودفن بعيدا عن 
تراب بغداد!

10- جميل �سدقي الزهاوي
اك���د على ا�سناد رئا�سة حترير ال���زوراء اىل ال�ساعر الثائر 
املفكر جميل �سدقي الزهاي )1863-1937(، كل من كتب 
عنه بالعربية او باللغات االجنبية، ويذكر ال�سهروردي انه 
)بعد تعيينه ع�سوا يف جمل�ص املعارف عن مديرا ملطبعة 

الوالية ثم حمررا للق�سم العربي من جريدة الزوراء. 
ويذكر رفائيل بطي ان ا�سلوب الزوراء قد ركد قبل جميء 
الزه���اوي، وكان مو�سع انتقاد يف جمل�ص الوالية وي�سري 
الدكت���ور ماه���ر ح�س���ن فهم���ي يف كتاب���ه ع���ن )الزهاوي( 
م���ن اعالم الع���رب؛ اىل ان هذا ال�سبب ه���و الدافع با�سناد 
التحري���ر اىل الزه���اوي مل���ا عه���د عنه م���ن دراي���ة وقابلية 

وثقافة وا�سعة و�ساعرية نا�سجة.
والزه���اوي الرئي����ص لتحري���ر ال���زوراء يف اأواخ���ر العهد 
العثماين، يع���ود يف �سنة 1926 اىل ا�سدار جريدة يب�سر 

عن طريقها باآرائه واأفكاره وقد ا�سماها )اال�سابة(.
واخريا فان ال�سحف���ي اللبناين اال�ستاذ اأديب مروة يورد 
ا�سم ال�ساعر العراقي معروف الر�سايف مع فهمي املدر�ص 
والزهاوي عل���ى انه قد تراأ�ص حترير ال���زوراء، يف كتابه 
ع���ن )ال�سحافة العربية(، وهذا خط���اأ وا�سح مل يذكره اأي 
م���وؤرخ عراق���ي ع���ن ال�سحاف���ة العراقي���ة، اأو تاريخ حياة 

الر�سايف بالذات.

من البحوث التي قدمت يف الذكرى املئوية ل�صدور الزوراء
 عام 1969 

ومن الطبيعي ان جريدة هذا عمرها واأثرها قد اأ�س���هم يف 
ا�سداره���ا عدد كب���ري من املوظف���ن واملحرري���ن والفنين 
والعمال، ولكن من املوؤ�س���ف حقا ان ه���ذا اجلي�ص اجلرار 
من جنود القلم، اأكرهم جمهول لدى الباحثن واملوؤرخن 
ولدى القارئ العادي بخا�س���ة، ال�س���باب عدة، منها فقدان 
املجموع���ة الكاملة ل�س���حيفة الزوراء، وعدم تي�س���رها ملن 
يري���د الت�س���دي له���ذا االمر، ومنه���ا قلة او انع���دام عناية، 
الكت���اب واملوؤرخ���ن يف اجلي���ل املا�سي باأم���ور ال�سحافة 
وال�سح���ف، ل�سع���ف الثقاف���ة العام���ة او انعدامه���ا وقل���ة 
الرغبة يف هذا اللون االعالمي اجلديد، ا�سافة اىل اجلهل 
واالمي���ة اللذين كانا ال�سف���ة ال�سائدة لعموم القطر وتقلب 
احلكم يف اأيدي والة متعددين، يهدم احدهم ما بناه االآخر 
طبق���ا لرغب���ة �سيد الب���اب العايل ال���ذي ي�س���در فرمانه ملن 
ي�س���اء من �سنائعه وحا�سيته من احل���كام اال ما ندر و�سذ! 
ه���ذه اال�سباب والعوامل وغريه���ا ادت اىل قلة املعلومات 

عن كتاب وحمرري هذه اجلريدة االم يف العراق.
وه���ذا الواقع واجل���و املظلم ال يدع���وان الباحث اىل القاء 
�سالح���ه ووقوف���ه م�ست�سلم���ا عل���ى الر�سي���ف! ان���ه يجب 
ان يط���رح ما عر عليه، وم���ا اجتهد فيه، وعل���ى الباحثن 
االخرين ان يطرحوا ما عندهم يف حوار مفتوح على اآراء 
م�ستندة على ال�سواهد وامل�ستم�سكات والوقائع التاريخية 

حتى تنجلي احلقيقة التي هي بنت البحث كما يقولون!
وعل���ى ه���ذا اال�سا�ص كتبنا ه���ذا املو�سوع ال���ذي ناأمل من 
املوؤرخ���ن واملخت�سن ان ي�سيفوا اليه ما يرون فيه فائدة 

جلالء اجلوانب املظلمة.
لق���د حرر يف ال���زوراء اول االم���ر بع�ص موظف���ي الوالية 
ممن مل يح�سنوا العربي���ة لذلك ا�ساب الق�سم العربي منها 
»التباين يف اال�سلوب فكانت �سخيفة اأحيانا« وقد تداركت 
ال�سلطة هذا االمر، فاأناطت حترير ق�سمها العربي بجماعة 

م���ن رجال العل���م واالدب من العراقين منه���م: احمد عزت 
با�س���ا الفاروقي املو�سل���ي، ثم توىل حتري���ر الزوراء بعد 
الفاروقي اخوه علي ر�سا وقد حرر فيها كذلك ال�ساويون، 
عبد احلمي���د، واحمد وعبد املجي���د واال�ستاذ طه ال�سواف 

والعالمة حممود �سكري االلو�سي. 
وه���ا نحن اوالء ب�سرد �سورة خمت�س���رة من �سغل رئا�سة 
حتري���ر ال���زوراء م���ن ادب���اء الع���راق و�سيوخ���ه، جاعلن 
وكدن���ا اال�س���ارة اىل ه���ذه الوظيفة، و�سم���ن جمالها جهد 
االم���كان، م�سريي���ن اىل النه�س���ة االدبي���ة والعلمي���ة التي 
كان���ت ت�سمل بغداد يف اجليل املا�س���ي، والتي هي امتداد 
للحرك���ة املبارك���ة التي ب���داأت يف عهد داود با�س���ا الوايل، 
وامتدت اىل هذ العهد، كما ن�سري اأي�سا اىل ظهور االن�ساء 
)ال�سحف���ي( يف االدب العراقي والذي كان اأول من ح�سنه 

م���ن رجال ال�سحافة ال�سيخ احمد فار�ص ال�سدياق �ساحب 
اجلوائ���ب )�س���درت يف 1860( وبطر����ص الب�ست���اين يف 
اجلن���ان )تويف �سنة 1883( على ما يقول اال�ستاذ جرجي 

زيدان موؤ�س�ص جملة الهالل.
1� احمد مدحت

اأول رئي�ص حترير جلريدة الزوراء ي�سفه اال�ستاذ �سديق 
الدملوج���ي بانه م���ن كبار كت���اب تركيا، وي�سف���ه اال�ستاذ 
امل���وؤرخ عبا����ص العزاوي ان���ه كان له �س���اأن يف عامل االدب 
والتاريخ وي�سفه ا�ستاذ ال�سحافة يف جامعة بغداد ال�سيد 
منري بك���ر التكريتي بالكات���ب الرتكي املع���روف. ولد عام 
1841 من عائل���ة معدمة يف تركيا، وقدم بغداد مع الوايل 
امل�سلح مدحت با�سا وقام مبهمة رئا�سة حترير الزوراء.. 
والظاه���ر انه غ���ادر بغ���داد يف ع���ام 1870 اىل ا�ستانبول 
بتاأث���ري م���ن ال�سلطان حيث انقلب على اأف���كار مدحت با�سا 
ونا�سب���ه الع���داء و�س���ار ذي���ال الع���داء الد�ست���ور. له عدة 

موؤلفات يف الرتكية منها ا�ص انقالب وحقائق الوقائع.
2� احمد عزت الفاروقي

هو اول رئي�ص حترير للجريدة من العراقين.
ول���د يف املو�س���ل �سن���ة 1828 )1244ه�( ويذك���ر ال�سيخ 
عب���د الرزاق البيطار الدم�سقي ان اج���داده قدموا املو�سل 
م���ن ال�سام وق���د تخرج على علماء بغ���داد واملو�سل واتقن 
الفار�سي���ة والرتكي���ة. وكان كاتب���ا و�ساع���را، جم���ع �سعر 
ال�ساع���ر البغدادي عبد الغفار االخر�ص والف كتاب العقود 
اجلوهري���ة يف تراجم اأدباء ع�س���ره، وله كتب اأخرى تدل 
عل���ى عقلية مو�سوعية منها رحلت���ه اىل جند ور�سالته عن 
الت�سوي���ر ال�سم�س���ي وجمموعت���ه ال�سعري���ة، وع���رب من 

الرتكية وكتاب احكام االرا�سي.
وقد اورد اال�ستاذ من���ري بكر له ق�سيدتن ميدح باحداهما 
ال�سلط���ان عب���د العزيز ويهن���ئ باالخرى ال���وايل مدحت، 

وكلتاهم���ا من�سورتان يف جريدة ال���زوراء ومنهما ن�ستدل 
على ان الفاروقي راأ�ص حترير الزوراء خلفا الحمد مدحت 
الن تاريخ الق�سيدتن هو 1871 ووالية مدحت با�سا على 
بغ���داد انتهت يف 23 ماي�ص 1872. كما ن�ستدل اي�سا على 
ان���ه كان يرا�ص حترير ال���زوراء بق�سميها النه اأديب جميد 

يف اللغتن. 
وتوفى الفاروقي يف اال�ستانة عام 1892.

3� علي ر�سا الفاروقي
هو �سقيق اأحمد ع���زت املذكور، وال نعلم من اخباره �سيئا 
بعد ا�ستقراء امل�سادر التي بن ايدينا، واعتمدنا يف ذكره 
على ا�سارة اال�ستاذ رفائيل بطي اليه يف جملة منرب االثري 

البغدادية.
4� احمد ال�ساوي البغدادي

ال نعلم بال�سبط تاري���خ قيام ال�ساوي املذكور وال قيام كل 
م���ن عب���د املجيد ال�ساوي وط���ه ال�س���واف، برئا�سة حترير 
ال���زوراء. و�سفه اال�ستاذ العزاوي يف مو�سوعته )العراق 
بن احتاللن( باأنه عامل واأديب. وله �سعر جيد ومنه قوله 

يف هجاء دائرة املعارف العثمانية يف بغداد:
اجلهل اجمعه بدا

ئرة املعارف م�ستدير
اع�ساوؤها ورئي�سها

يف اجلهل لي�ص لهم نظري
وافى النذير بعزلهم
يا حبذا ذاك النذير

ملا اتى ارخت )ال
رجعت وال رجع احلمري(

و�س���رح نتف���ا م���ن �سع���ره الع���امل ال�سي���خ حمم���ود �سكري 
االلو�سي. 

ول���دى وفاته بع���د ان �سغل من�سب )مفت���ي الب�سرة( رثته 

ــود الــعــبــطــة ــم ــح م

حممود العبطة

فهمي املدر�س

مدحت با�صا

مع رؤســاء تحرير جريــدة الزوراء 
في تاريخها الرائد
صدرت يف عهد والية الوزير الشهري مدحت باشا عىل العاصمة 

بغ��داد  املع��روف يف تاري��خ ال��رق االوس��ط ب��أيب الحرية 

والدس��تور، اول جري��دة يف تاري��خ هذه الديار تطب��ع عىل آلة 

ميكانيكية اس��تقدمها معه من باريس لهذه الغاية، وقد أس��اها 

بأح��د القاب عاصمة بني العباس، وأم العواصم )بغداد(، وهي 

الزوراء وذلك يف يوم 16 حزيران عام 1869. 

وبقي��ت الجريدة تصدر ملدة تقارب نصف القرن، تحمل يف كل 

اسبوع اىل قرائها االخبار الرسمية واالعالنات الحكومية وتنقالت 

ال��والة واخبار بغداد ومدن الدول��ة، وال تبخل بأهم ما يقع يف 

العامل الكبري وما يس��تجد فيه م��ن احداث، وقد تنر املقاالت 

االنتقادي��ة، واملواضي��ع االدبي��ة والعلمية وذل��ك يف اللغتني 

العربي��ة والرتكية، وهي بذلك اق��دم جريدة عراقية ظهرت اىل 

الوجود، اضافة اىل انها الجريدة الوحيدة التي عاشت مدة طويلة 

متتد 49 عاما من 16 حزيران سنة 1869 اىل 11 آذار سنة 1917 وهذا 

العمر الطويل مل تعشه جريدة عراقية حتى االن سواء اكانت من 

القطاع العام أم من القطاع الخاص.

باحث راحل
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عبــاس بغــدادي

الحميد  شــهاب احمد 

وكاظم با�سا هذا هو احد قادة الفيالق العثمانية يف بغداد، 
ول���ه يف الفحامة ق���رب  ال�سلي���خ  ب�ستان عام���رة باأح�سن 
اأن���واع اال�سج���ار وه���و ب�ستان كاظ���م با�سا ال���ذي توزعت 

م�ساحته اإىل ب�ساتن �سغريه وقطع اأرا�سي �سكنية. 
الق�سر الثاين الفخم ه���و ق�سر النقيب الواقع قبالة دائرة 
الربي���د املركزية يف ال�سنك وعلى نهر دجلة  مبا�سرة وكان 
حديث البناء وميتاز بامل�سناة الوا�سعة وغرفه املطلة على 
النهر ، وكان مق���را ل�سكنى نقيب االإ�سراف واإقامة الوالئم 

اخلا�سة وحفالت ال�ستقبال غري الر�سمين.
 ام���ا مق���ر النقي���ب ف���كان ي�سم���ى )ال���دار كاه( وه���ي الدار 
الوا�سع���ة الفخم���ة الواقع���ة مقابل جامع الكي���الين والتي 
ا�ستملك���ت االآن ودخلت يف م�ستديرة باب ال�سيخ املحاذية 

للجامع. 
ث���م ق�س���ر عب���د الق���ادر دل���ه الواق���ع يف �س���ارع امل�ستن�سر 
بجوار غرفة جتارة بغداد وي�سكنه االأ�ستاذ ال�سيد يو�سف 
الكيالين كليدار احل�سرة الكيالنية وامل�سوؤول عن مكتبتها 
بهند�ست���ه التي جتمع ما بن الهندي���ة والرتكية وباأعمدته 

وقاعاته املبلطة بالرخام االبي�ص.
ثم الق�سور الثالثة يف �سريعة بيت لنج ب�سارع 
امل�ستن�سر وهي ق�سور بيت �سيمون غربيبيان 
التاج���ر الكبري وق�سر الن���واب الكبري الهندي 
ابو عبدالله وق�سر الدكت���ور جوبانيان الذي 

بني موؤخرا وهو ا�سغرها م�ساحة.
زم���ن  يف  الربيط���اين   املقي���م  ق�س���ر  ث���م 
العثمانين على دجل���ه بامتداد ق�سر النقيب 
جنوب���ا ، ثم الق�سر االآخر للمقيم الربيطاين 
اأي�س���ا وقد اتخذه قائد الق���وات الربيطانية 
مق���را ل���ه ، وكان املدفع والعل���م الربيطاين 
املرف���وع ظاه���را للعي���ان م���دة طويل���ة. ثم 
اخذ ه���ذا الق�س���ر والق�س���ر املج���اور مقرا 
ل���وزارة االقت�ساد ومقرا ل���وزارة الزراعة 
وال�س���وؤون االجتماعي���ة. واآخ���ر الق�سور 
ق�سر حجي يا�س���ن اخل�سريي ، ثم ق�سر 

بيت الباجه جي ال���ذي ذهب اىل مقرتبات ج�سر 
اجلمهوري���ة. وعلى �ساط���ئ دجلة ب�سارع اب���و نوؤا�ص اىل 
الك���رادة مل يكن هناك ق�سر �سخم ، ب���ل ق�سور متو�سطة، 
مث���ل ق�س���ر الوجيه حمم���ود االطرقج���ي ، والق�س���ر الذي 
كان ي�سكن���ه عبد املح�س���ن ال�سعدون ح���ن انتحر وبع�ص 

االأثرياء من اليهود يف منطقة ال�سبع ق�سور.
ام���ا يف الك���رخ فل���م يكن هناك ق�س���ر متميز غ���ري ال�سفارة 
، ب���ل كان���ت هن���اك ق�س���ور �سغ���رية مث���ل ق�س���ر ابراهيم 
االر�سرومل���ي ، وق�س���ر عبداملجي���د بك ال�س���اوي ، وق�سر 
احلج���ي احم���د الك���ردي تاج���ر ال�سيلم���ان ، وق�س���ر بيت 

االيلج���ي )القن�سل االي���راين( ، وبيت النواب الهندي 
، وق�سر يو�سف ال�سويدي. 

وه���ي جميعها لي����ص فيها �سيء م���ن الفخامة لك���ي ت�سمى 
ق�س���را ، ولك���ن وقوعها على دجل���ة مبا�س���رة اأعطاها ا�سم 
الق�سر. ويف طري���ق الكاظمية ي�سمى ق�س���ر االيل ويعود 
اىل عب���د احل�سن اجللبي والد عبد اله���ادي اجللبي ، وقد 
�سم���ي ق�سر االأي���ل لوجود متث���ال لغزال االأي���ل يف و�سط 
احلديقة االمامي���ة الوا�سعة ، حيث تف�سل ال�سدة الرتابية 
بينه���ا وب���ن النهر مبا�س���رة. ويف احلال احلا�س���ر اأ�سبح 

ق�سر االي���ل والب�ساتن املحاطة ب���ه دورا لل�سكن اما 
يف طري���ق االأعظمي���ة ، فلم يكن هن���اك غري ق�سر ابن 
�سع�س���وع وال���ذي مل يك���ن ق�س���را واحدا ، ب���ل ثالثة 
ق�سور اتخذ اأكربها بالطا للملك في�سل االأول واحلق 
ب���ه الثاين م���ن اجله���ة اجلنوبي���ة يف عملي���ة تو�سيع 

البالط.
 ام���ا الثالث ويق���ع �سماال فقد بقي غ���ري ملحق بالبالط 
وقد �سميت الثالثة )ق�سر ابن �سع�سوع( الأنها متجاورة 
وان اب���ن �سع�سوع هذا م���ن جتار بغ���داد االأثرياء ومن 
وجهاء الطائفة اليهودي���ة وميلك االرا�سي يف الفلوجة 
وبغداد والكاظمية ، ومل يزل بيت حفيده من�سي �سع�سوع 
قائما على �س���ارع اأبي نوؤا�ص بجوار فندق ال�سفراء العائد 
اىل خليل البحراين ويف االعظمية كانت البيوت الواقعة 
عل���ى نهر دجل���ه ت�سم���ى ق�س���ورا ي�ستاأجرها يه���ود بغداد 
لق�س���اء ف�س���ل ال�سيف فيها ي���وم كانت االعظمي���ه م�سيفا 
لليه���ود قب���ل ان يهربا منه���ا يف الثالثين���ات ، بعد اخلطب 
النارية التي كان يلقيه���ا الواعظ احلجي نعمان االعظمي 
، وانتقلوا جميعا اىل الكراده ال�سرقية. اما الق�سر الكبري 

يف االعظمي���ة فه���و ق�س���ر ال�سابن���در يف حمل���ة ال�سفينة ، 
وكان ي�سكنه مكي ال�سابندر.

ويف بداي���ة الثالثيني���ات �سي���د ناج���ي اخل�س���ريي ق�سره 
يف االعظمي���ة على نه���ر دجله و�سكن فيه قب���ل انتقاله اىل 
اجلادري���ه ثم �سكنه من بعده �سهره ع���زة اخل�سريي. اما 
البي���ت الذي �سمي ق�سرا ومل يكن على نهر دجله مبا�سره ، 
فهو بيت اجلوربجي الذي �سي���د يف منت�سف الع�سرينات 
بطريق االعظميه جماور مركز �سباب االعظمية االآن ، ومل 
يك���ن هن���اك بيت غ���ريه ثم تتابع بن���اء البي���وت بعد. ويف 
اواخر الع�سرين���ات بداأ بناء الق�سور على �سارع املجيدية 
بع���د توزي���ع ال�ساط���ئ املذكور عل���ى ال���وزراء واملتنفذين 
، كم���ا ب���داأ بن���اء الق�س���ور بالوزيرية بع���د اأن وزع البالط 
امللك���ي امالك���ه عل���ى املح�سوبن عل���ى البالط وب���داأ كذلك 
بناء الق�سور على �سواطئ كرادة مرمي مثل ق�سر الدكتور 
جني���ب بابان ، وق�سر عبدالعزي���ز الق�ساب والق�سر الذي 
ا�ستاأج���ره امللك علي. وقد اطلق لق���ب الق�سر على الدارين 
الكبريين اللتن بناهما توفيق ال�سويدي وتوفيق حممود 
مقاب���ل ال�سفارة الربيطانية والت���ي عدت االآن دورا تراثية 

و�سميت ق�سورا ل�سخامة بنائها و�سعة م�ساحتها.
 وعل���ى ذك���ر الق�سور فق���د �سيد املرحوم عبدالل���ه ال�ساوي 
بيت���ا كب���ريا قريبا م���ن هذي���ن البيتن وقد نق����ص يف اعلى 
باب���ه )ق�سر غم���دان ال�ساوي(وحن �ساألت���ه عن �سبب هذه 
الت�سمي���ة قال نحن ال�ساوية من ع�س���رية العبيد ومن ن�سل 
قحطان وحمري يف اليمن وتخليدا لق�سر غمدان يف اليمن 

فقد اأ�سميته ق�سرغمدان. 
اما مغاين بغداد فكانت ال تتجاوز ب�ساتينها املفتوحة غري 
املحرو�س���ة جيدا، ففي حملة الن�س���ة يف االأعظمية ب�ستان 
�سغ���ري يق���ال ان ال�سوفي���ه رابع���ة مدفونة في���ه ويح�سر 
النا����ص اإىل ه���ذا الب�ست���ان للنزه���ة كم���ا يذهب���ون ال�سي���د 
ادري����ص بالك���راده او عل���ى �سواطئ دجل���ه يف �سلمان باك  
مبو�سم الزي���اره الربيعية التي ت�ستم���ر �سهرا كامال حيث 
االإن����ص واالن�س���راح متوف���ر للجمي���ع ، وحديق���ة م���ود يف 
ال�ساحلي���ة وهي حديق���ة عامة اأن�ساأته���ا �سلطات االحتالل 
واأ�سمتها با�سم فاحت بغداد اجلرنال مود ثم انقلبت اأخريا 
اإىل مق���اه وبيوت �سكن وكراجات وكان���ت اأر�سها وقفا ثم 

قلبت ملكا �سرفا.
وب�ست���ان اخل����ص الذي مل يكن ب�ستانا اإمن���ا مزرعة للخ�ص 
ياأتيه���ا النا�ص لال�ستمتاع و�سرب الع���رق واأكل اخل�ص من 
املزرع���ة ذاتها بعد ان يختار م�س���رتي اخل�ص الراأ�ص الذي 
يري���ده ويقلع���ه م���ن االأر����ص وكان ب�ست���ان االر�سروملي 
متن���زه للنا�ص الكرخين الأنها خالي���ة من اال�سجار املثمرة 
التي يحر�ص اأ�سحابه���ا على منع النا�ص من دخولها ويف 
اجلعيفر من الكرخ كان ب�ستان عبا�ص الطعمة قرب اجل�سر 
احلدي���دي وب�ست���ان املتولي���ة العائ���د اىل حنين���ة احلجي 
عبا����ص حفي���دة االأ�سط���ى غني امل�س���ارع ال���ذي تغلب على 
م�سارعي اي���ران حن زيارة نا�سر الدي���ن �ساه ايران اىل 
بغداد وب�ستان مام���و يف الكرادة ومامو هو جد القانوين 
ال�سه���ري حمدي �س���در الدي���ن وب�ستان رخيت���ه وهي جدة 
املرح���وم نا�س���ر اجلناب���ي ام���ا ب�ستان احلج���ي ناجي يف 
اجلادري���ة فال ي�سم���ح بدخولها اال بع���د االذن الن امل�ص بل 
املعروف���ة كانت �سديق���ة مقربة للحجي ناج���ي وقد توجد 
يف الب�ستان مع اأ�سدقائها االنكليز والعراقين �سيفة على 
الناج���ي وكذل���ك ب�ست���ان الرتجمانية يف مع�سك���ر الر�سيد 
العائ���د اىل بيت النقي���ب م�سرتكا مع حاف���ظ القا�سي هذا 
عدا مزارع الر�ستمية  التي كانت مفتوحة لزيارات النا�ص 

وا�سرتاحاتهم.
وقد فاتني اأن اذكر البيت الكبري الذي بناه املهند�ص فهمي 
دول���ت يف حملة الكرميات قرب ال�سفارة الربيطانية وكان 
بيتا غري���ب الطابع والهند�سة فاأن���ه كان م�سيدا على طراز 
البي���وت التي بناها امل�ستعم���رون الربيطانيون يف اأدغال 
وم���زارع الهن���د و�سي���الن املبنية من اخل�س���ب وكان فرجة 

الأهايل بغداد.
بغداد يف الع�صرينات

 عن���َد احت���الل االنكلي���ز بغ���داد يف 11/اآذار 1917 
و�سع القائد العام للقوات الربيطانية بيانًا بالر�سوم 
الواج���ب ا�ستيفاوؤها من االأهايل حل�س���اب البلديات 
فبقي هذا البي���ان معمواًل به حتى اأواخر عام 1930 
ولك���ن الر�سوم الت���ي ورد ذكرها في���ه مل تكن لتجبى 
بالن����ص الأن البلدي���ات كث���ريًا ما كان���ت تتقا�سى عن 

اجلباية العتبارات اقت�سادية واأدبية.
فلم���ا جاءت ال���وزارة ال�سعيدي���ة اإىل احلكم يف اآذار 
البلدي���ات  لر�س���وم  قانوني���ة  الئح���ة  اأق���رت   1930
ا�ستغل���ت يف تهيئتها عدة وزارات م���ن قبل وقد اأمر 
الربملان العراق���ي هذه الالئحة فقوب���ل هذا القانون 
ب�سخ���ط ع���ام من الطبق���ات املكلفة مبراع���اة اأحكامه 
وال�سيم���ا العم���ال اإذ مل يك���ن الو�س���ع االقت�س���ادي 
ي�سم���ح بفر�ص ر�سوم جدي���دة على اأ�سحاب احلرف 

التي ت�سمنها القانون اجلديد.
واأ�سبح���ت )بغ���داد( يف ي���وم االأحد 5 مت���وز 1931 
وه���ي يف حالة م���ن الكاآب���ة وال�سكون 
�سملت جمي���ع مرافقها احلياتية، وقلما 
راأتها بغداد منذ ق���رون خلت فقد اأقفلت 
املدينة عن بك���رة اأبيها فال حركة جتارة 
وال حرك���ة بي���ع و�س���راء وال حرك���ة نقل 
و�س���ري وب���ات االه���ايل يف ذل���ك الي���وم 
وهم مكتف���ون من امر املعي�سة مبا ت�سنى 
له���م م���ن امل���وؤن يف بيوته���م اإذ مل يجدوا 
يف االأ�س���واق خب���زًا وال حلم���ًا وال فاكه���ة 
وال خ�س���رة حت���ى وال دخان���ًا وال عالج���ا 
وتعطلت ال�سيدلي���ات واملطاعم والفنادق 
ال�سينم���ا والرق����ص ومل  واملقاه���ي ودور 
يج���د ال�ساك���ن يف ال�سواحي �سي���ارة كراء 

يج���يء به���ا اإىل )العا�سم���ة( فا�سط���ر اإىل املج���يء 
راج���اًل وا�ستم���رت احلال���ة على ه���ذا املن���وال اأربعة 
ع�س���ر يوم���ًا وه���و اإ�سراب غري���ب مل ي�سه���د العراق 

نظريه من قبل.
وق���د �س���رت ه���ذه )الث���ورة ال�سامت���ة( اإىل بعقوب���ة 
والكاظمي���ة والفلوجة و االأعظمي���ة والكرادة ثم اإىل 
احللة والكوفة وكربالء والنجف والرمادي والكوت 
�سهرب���ان  اإىل  ث���م  ال�سي���وخ  و�س���وق  والنا�سري���ة 
وخانقن واملو�سل ثم عم���ت العراق بكامله ووقعت 
يف بع����ص الق�سب���ات واملدن ترا�سقات م���ع ال�سرطة 

اأ�سفرت عن وقوع بع�ص احلوادث املوؤملة.
اأم���ا احلكومة فكانت ق���د ا�ست�سعرت به���ذا االإ�سراب 
قب���ل وقوعه وق���د خولت وزي���ر الداخلي���ة �سالحية 
ال�سط���ب عل���ى بع�ص الر�س���وم كما خولت���ه �سالحية 
تخفي���ف البع�ص االآخ���ر واأ�س���درت احلكومة البيان 

التايل:
1. لقد قررت احلكومة عدم اإكراه احد على ا�ستئناف 

اأعماله وفتح دكانه اأو خمزنه.
2. اأوع���زت احلكوم���ة اإىل اأمان���ة العا�سم���ة بفت���ح 
خم���ازن عامة لبي���ع اللحوم واخلب���ز واخل�سراوات 

والفواكه للنا�ص باأ�سعار )متهاودة جدًا(.
3. ملا كان اأ�سحاب ال�سيارات الكبرية للنقل يف داخل 
بغ���داد وبينها وبن االأعظمي���ة والكرادة قد ا�سربوا 
ع���ن العم���ل وتب���ن اأنه���م يق�س���دون م���ن االإ�س���راب 
االإ�س���رار بالنا�ص فقد اأخذت االأمانة تنظر يف �سحب 

اإجازاتهم اإذا مل ي�ستاأنفوا العمل حاال هذا اليوم.
اأرب���اب  4. �سيطب���ق قان���ون ال�سح���ة عل���ى جمي���ع 
ال�سيدلي���ات الذي���ن يقفلون اأب���واب �سيدلياتهم وقد 
اأ�ساع امل�سربون واأ�سحاب العالقة بان اللحوم التي 

تقدمها البلديات للبيع هي من ذبائح االأرمن والهنود 
ال�سي���خ فا�س���رب النا����ص ع���ن �سرائه���ا وا�سط���رت 

البلديات اإىل رميها يف )دجلة(.
ثم تط���ور االإ�سراب ووقعت ترا�سق���ات بن ال�سرطة 
واالأه���ايل تط���ورت اإىل ح���وادث دموي���ة موؤملة وقد 
التج���ارة(  و)غرف���ة  العا�سم���ة(  )اأمان���ة  حاول���ت 
اأن تفاو����ص امل�سرب���ن الإنه���اء االإ�س���راب وطال���ب 

امل�سربون ب�:
1. اإلغاء ر�سوم البلديات.

2.النظر يف ق�سية العمال العاطلن.
3. اإلغاء قانون �سريبة الدخل.

ح���وادث  م���ن  كاف���ة  املوقوف���ن  �س���راح  اإط���الق   .4
االإ�سراب.

5. االحتجاج على ق�ساوة ال�سرطة.
وا�س���در جمل����ص ال���وزراء ي���وم 16 مت���وز 1931 
مر�سومًا خطريًا ياأم���ر فيه بفتح احلوانيت وت�سيري 
و�سائ���ط النقل الربي���ة والنهرية ويعاق���ب باحلب�ص 
مل���دة ال تزي���د عن �ستة اأ�سه���ر اأو بغرام���ة ال تزيد عن 
ال�600 ربية من ال يلتزم بهذا االأمر املوقع من رئي�ص 

الوزراء نوري ال�سعيد ونائب امللك )علي(.
ويف جل�سة جمل����ص النواب ي���وم 19 ت�سرين االأول 
1931 والت���ي كانت جل�س���ة نارية حمي فيها وطي�ص 
اجلدال وترا�سق النواب قار�ص الكالم وحملوا على 
وزي���ر الداخلي���ة مزاح���م الباججي حم���الت �سديدة 
واأو�سع���وه كالم���ا قا�سي���ا وق���د اأجمع���ت املعار�س���ة 
وال�سح���ف عل���ى اأن الباجج���ي كان عل���ة العل���ل يف 
االإ�س���راب فا�سط���ر اأخ���ريا اإىل تق���دمي ا�ستقالته ثم 
تق���دم نوري ال�سعيد رئي�ص الوزراء بتقدمي ا�ستقالة 

وزارته اأي�سًا.

رســوم البلديــات  التي اشــعلت 
انتفاضة اهالي بغداد 

حكــايات من قصور بغــــداد 
ايام زمان 

  كان البي��ت الكبري ذو الواجه��ة الفخمة , والذي يطل عىل نهر دجلة 

مبارشه يسمى قرصا. أما إذا كانت داخل املدينة ومها بلغت فخامته 

فال يس��مى قرصا. إمن��ا يطلق عليه )بيت درياه��ي( , او)بيت تندق له 

النوبه( اي سالم االمراء إظهارا لالحرتام و لذلك فأن اكرب وأضخم 

قرص يف بغداد كان قرص كاظم باشا الذي اتخذ أخريا مقرا للمندوب 

السامي إي السفارة الربيطانية يف محلة الكرميات يف الكرخ.

ق�صر اليهودي )الوي( )ال�صفارة الفرن�صية(
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ــف ســالــم  ــي ــط كـــمـــال ل

ابتداأ من عام 1914،وقبل ا�ستعال احلرب العاملية االأوىل 
�سيدت �سينما رويال وبداأت ت�ست���ورد االأفالم ال�سينمائية 
وتعر�سه���ا يف �سالة عر�ص الئق���ة ومريحة بجانب �سا�سة 
العر�ص الكبرية. وو�سعت �سا�سة �سغرية ت�سرح للمتفرج 
حرك���ة املمثل حي���ث كان���ت العرو����ص �سامتة!!ودخل يف 
قل���وب العراقي���ن �سغ���ارا وكب���ارا الفنان العامل���ي �ساريل 
�سابل���ن بحركات���ه ال�ساحكة.وكذلك ع�س���ق النا�ص حركات 
ميك���ي ماو����ص امل�سلية.وخالل هذه املرحل���ة وبعد �سقوط 
بغ���داد حت���ت �سناب���ك اخلي���ول الربيطاني���ة يف 3/11/ 

1917
دخلت الكهرباء مع دخول اجليو�ص الربيطانية اجلرارة.

وخ���الل ال�سن���وات 1920 -1928 �سي���د العدي���د م���ن دور 
العر����ص وكان ممولوه���ا رج���ال التج���ارة م���ن املواطنن 

اليهود.
ازداد ع���دد دور ال�سينم���ا يف ع�سرين���ات ذاك القرن بعد ان 
وج���د ا�سحاب االم���وال اقب���ال اجلمهور عليه���ا، فان�ساأوا 
العدي���د منه���ا. وح�سب مايذك���ر املوؤرخان عبا����ص بغدادي 
وفخ���ري الزبيدي وغريهم���ا ف���ان دار ال�سينم���ا 'العراقي' 
كان���ت يف املي���دان، و'روي���ال �سينم���ا' يف حملة باب���ا االغا 
على ال�سارع اجلدي���د فيما كانت '�سنرتال �سينما' يف حملة 
العم���ار ق���رب تكي���ة الب���دوي يف راأ����ص ج�سر م���ود مقابل 
حم���الت حاف���ظ القا�س���ي، ث���م '�سينم���ا اوملبي���ا' يف حمل���ة 
املربع���ة، ثم 'ال�سينما الوطني يف حمل���ة �سيد �سلطان علي 
وكله���ا تقريبا تطل عل���ى اجلادة اجلديدة )�س���ارع الر�سيد 
فيم���ا بع���د(، لك���ن روي���ال �سينما كان���ت افخم ه���ذه الدور 
م���ن ناحية اناق���ة ال�سالة واآثاثها. فيما كان���ت دار ال�سينما 
'العراقي' يف امليدان الترتادها الطبقة املتو�سطة يف بغداد 
النه���ا تقع يف املي���دان قرب باب املعظم حي���ث يوجد هناك 
'املنزول' اي املبغ���ى العام والذي تكر يف حميطة املالهي 

واملقاهي ال�سعبية. 
و�سينم���ا الع���راق الت���ي يف حمل���ة امليدان...افتتحت عام 
1922 و تنوع���ت فيه���ا و�سائ���ل الط���رب والله���و واملتعة، 

وكان فيلم االفتتاح ي�س���ور انت�سار االمريال نل�سون على 
ا�سط���ول االمرباط���ور نابليون بوناب���رت، وظهر خرب يف 

اجلرايد انذاك عن يوم االفتتاح يقول: 
'يفتت���ح قريبا يف حمل���ة امليدان �سينما جدي���د، ان�سئ على 
اح���دث طرازتعر�ص في���ه ال�سرائ���ط الفاخرة م���ن الدرجة 
االوىل فق���ط! و�سيعر����ص يف يوم االفتت���اح �سريط ميثل 
واقع���ة بحري���ة تاريخي���ة عظيم���ة ا�سته���ر فيه���ا االمريال 
نل�س���ون بتدمري ا�سط���ول االنرباطور نابلي���ون بونابرت 
وق�س���ى بذلك على اآم���ال هذا االنرباط���ور العظيم، ان هذا 
ال�سريط كلف �سنعه75000 الف لرية انكليزية وقد علمنا 
ان ه���ذه ال�سينما �سعت يف ترجمة �س���رح وقائع الروايات 
يف العربي���ة وا�سافته���ا اىل ال�سري���ط بحي���ث ان امل�ساهد 
يق���راأ �س���رح كل حادث���ة من ح���وادث الرواي���ة يف ال�سريط 
عينه بلغته فيتمكن بذلك م���ن تتبع احلوادث وفهمها بغري 
عناء، واحلق انه ل�سعي جميل ي�سكر و قد كان اعالنا مهما 
ذاك ال���ذي ظه���ر يف ال�سحف ع���ام 1927 ال���ذي يقول: 'ان 
ال�سينما الوطني خ�س����ص اماكن خا�سة للن�ساء يف �سالة 
ال�سينم���ا لي�ساه���دن االفالم'. واعترب ه���ذا االعالن من قبل 
اجلمهور الن�سائي البغدادي مبثابة نافذة انفتحت بوجوه 
الن�ساء، بعد ان كان حمرما عليهن الذهاب لل�سينما. كما ان 
االختالط مل يكن مباحا كما هو عليه االآن يف دور ال�سينما 
و�ساالت امل�س���ارح او االماكن العامة، ماعدا اماكن تخ�ص 
علية القوم من امل�سوؤول���ن الربيطانين والعراقين حيث 
كانت ه���ذه الطبقة اخلا�س���ة تقيم احتفاالته���ا يف نواديها 
وق�سوره���ا وفلله���ا اخلا�س���ة وال يوج���د بينه���ا مامين���ع 

االختالط بن اجلن�سن. 
لق���د �سهدت ال�سن���وات الع�س���ر بن عام���ي 1920 و1930 
تط���ورا اجتماعيا مل�سلحة املراأة فالنظ���ام امللكي العلماين 
�سج���ع تعليم املراأة وجتاوز ال�سغ���وط التي كان ميار�سها 
التي���ار الديني اال�سالمي املت�سدد اآن���ذاك والذي كان يحرم 

املراأة حتى من حقها يف التعليم.
يتح���دث موؤرخو تل���ك الفرتة ومنه���م عبا�ص بغ���دادي عن 

بغ���داد يف مطل���ع  ال�سينم���ا يف  حي���اة 
الع�سرين���ات عن ا�سهر مروج���ي افالم ال�سينم���ا للجمهور 
ان���ذاك وهو )عبا�ص حالوي( الذي كان يعمل مروج دعاية 
ل�سن���رتال �سينما يف ال�سارع اجلديد )�سارع الر�سيد(، كان 
اجلمه���ور البغ���دادي يعرفه م���ن عبارته ال�سه���رية )الليلة 
عندن���ا تبدي���ل( اي �سنعر�ص فيلما جدي���دا. كان يردد هذه 
العب���ارة عل���ى م�سام���ع النا����ص ان كان راكبا عرب���ة الربل 
ووراءه االطف���ال ي���رددون عبارات���ه او كان �سائح���ا ب���ن 
املقاه���ي ي���روج لالف���الم الت���ي يعر�سه���ا �سن���رتال �سينما 
او واقف���ا عل���ى باب ال�سينما ه���و و�ساحب���ه )ح�سقيل ابو 
البالطوات()البالطو هو املعطف( وكالهما يحثان جمهور 
املارة على ارتياد ال�سينما مل�ساهدة احدث االفالم، يناديان 

ب�سوت عال:
يالله عيوين اليفوتك الفيلم.. الليلة عندنا تبديل... اربعة 
مناظ���ر.. �ست���ة ادي بولو.. اثن���ان ط���رزان.. اثنان جاكي 

كوكان.. يالله التفوتك!!'
ويف �سن���ة 1928 و�سل���ت للع���راق االأف���الم ال�سينمائي���ة 
الناطق���ة، فودع اأ�سح���اب دور ال�سينما االف���الم ال�سامتة، 
ومت ا�ست���رياد اأجهزة ال�س���وت، فكانت �سينم���ا �سنرتال - 

الرافد ين - ال�سباقة يف هذا امل�سار،
واأخ���ذت ت�ستورد وتعر�ص االأفالم الناطقة ابتداأ من م�ساء 

يوم االثنن 1931/4/20 
ودخل العراق الفيل���م امل�سري الغنائي. وقد حذت حذوها 
�سينم���ا الوطن���ي و�سينم���ا روي���ال و�سينما لي���ايل ال�سفا 
يف منطق���ة امليدان،وودع���ت الفيل���م ال�سينمائ���ي ال�سامت 
نهائياَ.و�سيدت �سينما الزوراء يف حملة املربعة، و�سينما 
احلم���راء- ع�س���ام �سريف اإخ���وان - و�سينم���ا الر�سيد يف 

حملة العبخانة. 
ومت عر�ص فيلم ))اأوالد الذوات((يف �سينما الوطني وهو 
م���ن بطول���ة يو�سف وهب���ي واأمين���ة رزق ودول���ت ابي�ص 
وغريهم �سنة 1932،وعر�ست �سينما رويال فيلم )�سلمى( 

و�سينما �سنرتال اأفالما غنائية - عربية وهندية.
ويف ي���وم 1934/12/6 عر�س���ت �سينم���ا الوطن���ي فيلم 
ال���وردة البي�ساء م���ن بطولة املطرب حمم���د عبد الوهاب 
و�سم���رية خلو�سي، بينم���ا عر�ست �سينما ال���زوراء فيلم 
))اأن�س���ودة الف���وؤاد(( من بطول���ة املطربة ن���ادرة وامللحن 

زكريا اأحمد حيث تدور اأحداث الفيلم يف العراق! 
وق���د و�سع اأ�سحاب ال�سينما الفته يف باب ال�سينما خطت 
عليه���ا جملة: ))يف هذا الفيلم تن�س���د املطربة نادرة اغنية 
))يقولون ليلى يف العراق مري�سة((! اإذ �سرعان ما تهافت 

�سكان بغداد واملحافظات مل�ساهدة الفيلم 
وهو ماأخوذ عن ق�سة الكاتب امل�سري 

د. زك���ي مبارك كتبها عندم���ا كان يف العراق هو واالأ�ستاذ 
�ساطع اأحل�سري واأخوة لهم ليوؤ�س�سوا نظامًا تعليميًا يف 
العراق بداية تاأ�سي�ص الدولة العراقية عندما دخل العراق 
ع�سبة االأمم املتحدة يف 1932/10/3 حيث انزل يف هذا 
الي���وم العل���م الربيطاين ورفع العلم العراق���ي ذي االألوان 

الزاهية، 
و�سدح يف �سوح املدار����ص الن�سيد الوطني العراقي الأول 
م���رة 0 وابتداأت االأف���الم الغنائي���ة والكوميدية تغزو دور 
ال�سينم���ا التي تدر االإرباح عل���ى اأ�سحابها الربح اأكر من 

جتارة ال�سب والتمور00!
وم���ن بن اأف���الم املوجة الناطق���ة هذه، كان���ت اأفالم حممد 
عب���د الوهاب الوردة البي�ساء ودموع احلب، يحيا احلب، 
ممن���وع احلب، ي���وم �سعي���د، ول�س���ت م���الكًا الخ..و�سحر 
النا����ص ب�سوت )اأم كلثوم( وهي ت�س���دو يف اأفالم: وداد- 
ن�سيد االأمل دنانري عائدة. وجدير بالذكر اإن النا�ص عندما 
�ساه���دوا فيلم دنانري  وهو فيلم تاريخي تدور اإحداثه يف 
الع���راق يف ع�سر هارون الر�سيد واأكر اأغانيه عن بغداد: 
بغ���داد يادار ال�سالم الخ فقد ا�ست���د عليه الزحام من �سكان 
بغداد واملحافظات و�سجل عر�سه يف دور العر�ص �سهورا 
وا�ستمرت اأفالم اأم كلثوم تالقي النجاح يف العراق وعمت 

املحافظات ظاهرة اإن�ساء دور لل�سينما.
ويف عام 1945 جازفت عائلة �سودائي واأن�ساأت �ستوديو 
بغ���داد لالإنت���اج ال�سينمائي ف���كان باكورة اإنتاجه���ا الفي�لم 
العراقي اخلالد ))عليا وع�سام(( عن ق�سة الكاتب العراقي 
اأن���ور �ساوؤل وقد ج�سد البطول���ة فيه كل من اإبراهيم جالل 
و�سليم���ة مراد وعزمي���ة توفيق واعت���دال يو�سف واأحالم 
اإبراهيم والفنان عبد الله العزاوي واآخرون وقام بهند�سة 
ال�سوت عب���د اخلالق ال�سامرائي وجمع ه���ذا الفيلم نخبة 
م���ن اأ�سحاب املواهب الفنية ومع���ذرة للذين مل حت�سرين 

اأ�سمائهم. 
ويف ع���ام 1946 مت انتاج فيلم )اب���ن ال�سرق( لعادل جالل 
وج���اء املخرج احمد بدر خان للع���راق عام 1947 واجري 
مباحث���ات فنية م���ع اأ�سحاب دور العر�ص. وع���اد للقاهرة 
ومع���ه عددا م���ن ا�سحاب املواه���ب الفنية م���ن العراقين، 

وبعد �سهور عاد ومعهم فليم القاهرة بغداد. 
وه���و فيلم ت���دور اإحداثه بن القاهرة وبغ���داد عر�ص يوم 
1947/3/9 يف ع���دد م���ن دور العر����ص يف اآن واح���د فقد 
عر�ص يف �سينما احلمراء و�سينما االر�سروملي، و�سينما 

الن�سر. 
ويعت���رب ه���ذا الفيلم الوحي���د الذي يعر����ص يف ثالث دور 
عر�ص يف اآن واحد. وخطت اأ�سماء جنوم الفيلم بحروف 
كب���رية يف �سحافة بغداد مثل فنان الع���راق االأ�ستاذ حقي 
األ�سبلي ومديحه ي�سري واالأ�ستاذ جعفر ال�سعدي واالأ�ستاذ 
فوزي حم�سن االأمن واالأ�ستاذ عبد الله العزاوي ومطرب 

الريف ح�سريي اأبو عزيز. 
ويف نف�ص العام 1947 ت�ساعدت حركة االإنتاج ال�سينمائي 
وظه���رت اأفالم عراقية عدي���دة ا�ستندت على متويل بع�ص 
رج���ال ال�سينم���ا مثل حبي���ب امل���الك فكانت اأف���الم �سريعة 
االإنتاج مثل م�سروع زواج، ب�سره �ساعة 11،ورده وبدر، 

ارحموين، اأدبته احلياة الخ... 
لك���ن هناك اأفالم عالية امل�ست���وى ظهرت مثل )اأبن ال�سرق( 
بطول���ة عادل جالل واآخ���رون وبرز عل���ى راأ�ص املخرجن 
املخرج كام���ريان �سفيق ح�سني خري���ج املعاهد االأمريكية 
ال���ذي اخرج فيلم )�سعيد اأفندي( ال���ذي ج�سد البطولة فيه 
كل م���ن الفنان امل�سرح���ي يو�سف العاين و�سي���دة ال�سا�سة 

املرحومة زينب واآخرون 
وتبع ذلك االإنتاج الواقعي فيلم )من امل�سوؤول( ق�سة ادمون 
�سربي وبطولة الفنان �سامي عبد احلميد وال�سيدة ناهدة 
الرم���اح وفخ���ري الزبي���دي وعر����ص يف �سينم���ا احلمراء 
ع���ام 1958 وات�سعت دائ���رة االأفالم العراقي���ة اأنتاجا فنيا 

خمل�سا وت�سحية.

ذكريات عن سينمات
يف يوم الثالث��اء املواف��ق 1911/9/5 وبرعاية وايل بغداد  بغداد ايام زمان

)احم��د جال بيك( وبعد غروب الش��مس تم أول عرض 

سينايئ صامت عىل ساحة البستان وبجانبها لوحة بيضاء 

صغ��رية تظهر عليها كتابة توضح حركة القطار أو تش��يع 

جنازة ملك انجلرتا ادوارد السابع، وكانت جريدة )صدى 

بابل( البغدادية، الصحيفة الس��باقة لدعوة الناس للتمتع 

بالس��ينا، نرت بعدده��ا الصادر ي��وم 9/10 /1911 وهي 

تحث أهايل بغداد للتمتع به��ذه الظاهرة التي جاءت بها 

س��ينا توغراف، التي تس��ببت يف هجرة )بن��ي آوى( من 

بستان العوينة ومل تعد تعوي لياَل!

وتهافت اهايل العراق ملش��اهدة العروض الس��ينائية، 

ومثل��ا دارت عجالت قطار بغداد - البرصة، لنقل الناس 

لرؤية هذه الظاهرة )البدعة الحلوة املسلية( فقد تهافت 

رجال املال عىل اس��ترياد هذه البضاعة املدرة لألرباح، 

والتي مل يعهدها س��كان وادي الرافدي��ن من قبل حيث 

ظه��رت ع��ىل أثرها حرك��ة بن��اء دورَاعدي��دة للعروض 

السينائية،حسب مواصفات عاملية.
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ع�����راق�����ي�����ة

ع��د���ش��ة

  ر�شيد عالي الكيالني يلقي خطاب مع مفتي فل�شطين اآمين الح�شيني 
والقادة الألمان في افتتاح اإذاعة )حي العرب ( 1941 ال�شيخ خزعل 

بن جابر 
الكعبي امير 

المحمرة

انت�شار امني 
على ج�شر 

الجمهورية  
عام 1959

باب المعظم 1933

دائرة البريد والبرق

�شورة 
نادرة اإلى 

ولي العهد 
الأمير 
غازي 

عام1930

كركوك 
�شارع 
اطل�س في 
الخم�شينات

 مرقد المام العبا�س عليه ال�شالم

مزاحم الباجه جي رئي�س الوزراء 
ووزير الداخليه في العهد الملكي

الم�شور ال�شم�شيولية بغداد 1902 نهردجلة
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ترجمــة: ســليم طــه التكريتي

  يعد املوؤرخ الربيطاين املعروف �ستيفن هم�سلي لونغرغ 
من ب���ن القالئل الذين تخ�س�س���وا يف الكتابة عن تاريخ 
العراق احلديث. فقد جاء لونغرغ مع احلملة الربيطانية 
التي احتل���ت العراق خالل احلرب العاملية االأوىل و�سغل 
من�سب احلاكم ال�سيا�سي يف عدة اأماكن يف العراق اثناء 
االحت���الل كما عم���ل مفت�سا اداري���ا يف احلكومة العراقية 

التي ت�سكلت بعد قيام الثورة العراقية الكربى
ومل يلب���ث ان انكب عل���ى درا�سة تاري���خ العراق احلديث 
فا�ستط���اع باجله���د املتوا�س���ل ال�سه���ري )اربع���ة ق���رون 
م���ن تاريخ الع���راق احلدي���ث( وال���ذي يعد م���ن امل�سادر 
اال�سا�سي���ة لتاريخ العراق يف فرتة احلكم العثماين، ذلك 

الكتاب الذي ينبغي ان تخرج له ترجمة جديدة. 
ولق���د اعق���ب امل���وؤرخ لونغ���رغ كتاب���ة ذاك بكت���اب جديد 
ا�س���دره يف �سنة 1953 در�ص في���ه او�ساع العراق خالل 
الفرتة م���ن �سنة 1900 اىل �سن���ة 1950 الذي يعد مكمال 
حقا لكتاب )اربعة قرون من تاريخ العراق( ولقد او�سكنا 
على االنته���اء من ترجمة هذا الكت���اب القيم الذي تناول، 
ولو ب�سف���ة موجزة اأو�ساع العراق يف اخطر مرحلة من 
مراحل تاريخ���ه احلديث ونعني بها مرحلة ان�سالخه من 
االإمرباطوري���ة العثماني���ة وقي���ام حكم وطن���ي فيه للمرة 
االوىل بعد قرون عديدة من اال�ستبداد واخل�سوع للقوى 

االأجنبية الغريبة عن العن�سر العربي ب�سفة اأ�سا�سية. 
وه���ذا الف�س���ل ال���ذي اخرتن���اه م���ن الكت���اب يو�س���ح لنا 
الفو�س���ى الت���ي �س���ادت الع���راق خ���الل �سنت���ي 1915 و 

1916 نتيج���ة احتال الق���وات االنكليزية اأج���زاء وا�سعة 
من اأرا�سيه اجلنوبية والو�سط مبا يف  ذلك مدينة بغداد 
نف�سه���ا وبقاء القوات الرتكية مم�سكة باالأجزاء ال�سمالية 
وال�سمالي���ة الغربي���ة االأم���ر ال���ذي جعل الع���راق يف تلك 
الف���رتة يخ�سع حلكمن متناف�س���ن ومت�سارعن �سراعا 

م�سلحا وا�سعا. 
كان وق���ع امل�سرح العراق���ي و�سعب الع���راق على الغزاة، 
غ���ري مالئ���م ب�سفة عامة. فلق���د تاأثرت الق���وات من جميع 
االأ�سن���اف، بعزل���ة ال�سح���راء الت���ي تث���ري اال�سمئ���زاز، 
ان  ذل���ك  الق���رى.  يف  الطاغيت���ن  والق���ذارة  وبالفق���ر 
امل�ستويات الواطئة من احلي���اة، وال�سنوف املتدنية من 
الب�س���ر التي واجهته���ا تلك القوات فجعلته���ا حتكم عليها 
بانه���ا كانت انا�سا من الك�س���اىل وال�سحاذين والل�سو�ص 
املتذلل���ن الذين كانوا ي�ساه���دون يف اطراف املع�سكرات 

االنكليزية. 
ومل تتاأث���ر ه���ذه االنطباع���ات بالعم���ال املغايري���ن بدنيا 
والتابع���ن لفيلق العمال العرب الذي مت تاأليفه على وجه 
ال�سرع���ة. وال بحرا����ص حواني���ت االأ�س���واق الطماع���ن، 
الغال���ب،  م���ن اخلج���ل والقات���ل يف  املج���رد  واالبت���زاز 
ومتزي���ق جثث القتل���ى يف ميادين املعارك باأي���دي اأفراد 

الع�سائر ال�ساكنن على �سفاف االأنهار. 
مل يتي�س���ر الأح���د، ع���دا ال�سب���اط ال�سيا�سي���ن، االلتق���اء 
بالعنا�س���ر الطيب���ة واملواطن���ن املحرتم���ن، وروؤ�س���اء 
الع�سائ���ر او القرى الذي���ن ظلوا يتمتع���ون ب�سفاتهم من 

االحرتام ال�سخ�سي واملرح والذكاء وان بقوا مع االأ�سف 
ال�سدي���د غ���ري معروف���ن باالأغلبي���ة ال�ساحق���ة م���ن اأفراد 
الق���وات. ف���اذا مل يك���ن اجلندي الهن���دي ورفيق���ه امل�سلم 
معروف���ا ب�سف���ة خا�سة لدى �سكان اجلن���وب من العراق، 
فال�ساب���ط واجلن���دي الربيطانيان يكون���ان غريبن كلية 
ووقعهم���ا  واأمزجتهم���ا  طرائقهم���ا  الخت���الف  بالن�سب���ة 

وم�ستوياتهما عن اجلنود االأتراك. 
وعندم���ا تتجمع الواجبات وامل�سالح امل�سرتكة يف االأداة 
النهرية م���ع الفرقاء املتعب���ن اأو يف اجتماع���ات املقاهي 
باأ�س���كال جي���دة من العن�سري���ن �سوية �سرع���ان ما ي�سهل 
قي���ام عالق���ات ودي���ة ولكن مثل ه���ذه احل���االت كانت جد 
نادرة. فق���د ثبت عدم االإدراك وال���ردع الذاتي امل�سرتكن 
بن اجلي����ص وال�س���كان دوامهما ب�سف���ة موؤ�سفة حتى له 
ت�س���رف افراد الق���وات امل�سلح���ة ت�سرفا ح�سن���ا ودفعت 
مبال���غ وفرية ل���كل ال�سل���ع واخلدمات. ومل تك���ن الرقابة 
�سارم���ة م���ن ذل���ك اإ�س���كان اجلن���ود يف امل���دن واتخ���اذ 
اج���راءات احل�سار حلماية التموين���ات من غارات العدو 
وفر�ص االإج���راءات ال�سحية واحلج���ر ال�سحي ال�سديد 
وال�سيط���رة عل���ى احلركة وال�سف���ر واإن�س���اء الطرق عرب 
القن���وات والتل���ف ال���ذي تلحق���ه االإج���راءات الع�سكرية 
باحلا�س���الت وبالب�ساتن كل ذلك كان من االأمور املحزنة 

املتوا�سلة. 
وف�س���ال عن ذلك ف���ان االت�ساالت االأوىل ب���االإدارة املدنية 
الولي���دة التي كان يديرها ال�سر بر�سي كوك�ص وم�ساعده 

املخل����ص ال���ذي الي���كل ال�سيد ارنول���د ول�س���ون قد طغى 
عليه���ا انع���دام اي تاكي���د ب���ان االحت���الل �سيك���ون دائما. 
فم���ا تاثر الربيطانيون باحل���ذر وبال�سكوك ال�سادرة عن 
الفرن�سي���ن حتى كان �سمتهم عن هذا االمر يعترب مقدمة 
فعالة لتعاون نابع عن قلوب العراقين. فقد يعود االتراك 
االن. لكن كثريي���ن بل ان معظم البارزين من �سكان املدن 
والع�س���ار بداأ عليهم بانهم كانوا راغبن يف اظهار اف�سل 
تعاون ميكن توجيهه ويكون مفيدا اىل درجة ق�سوى".

مل تك���ن احلما�س���ة اخلال�س���ة واملجرب���ة ل���دى ال�سب���اط 
ال�سيا�سي���ن القادم���ن والتي تعترب من اغ���رب املفارقات 
اإزاء اأ�سالفه���م االأتراك قد اأحدثت اأدنى �سرر باملجتمعات 
الت���ي مل تتع���ود الطماأنين���ة الت���ي ح�سل���ت موؤخ���را اأو 
التطل���ع اإىل اأعم���ال ال�سل���ب ثانية او االأعم���ال التي كانت 
تثريه���ا الدعاي���ة الرتكية. فلق���د كانت هن���اك اأرتال تقوم 
باأعم���ال تاأديبية كثرية وغري ناجح���ة يف بع�ص االأحيان 
وذل���ك القتنا����ص املعتدي���ن واملذنب���ن. ويف الوقت ذاته 
كانت الدوائ���ر ال�سيا�سي���ة املقيدة �سيئ���ة التجهيز تغ�ص 
بالكتبة من الهنود وتطفح باأ�سحاب االلتما�سات وت�سهد 
من���ذ ال�سب���اح حتى اللي���ل ق�ساي���ا الت�س���رف باالأرا�سي 
واالإيرادات واالمور الع�سائري���ة واملحاكمات االإجرامية 
والق�ساي���ا البلدية ومهام ال�سرط���ة واملحاوالت اجلارية 
ملواجه���ة الطلب���ات الع�سكري���ة املتزايدة للح�س���ول على 

املعلومات وبطاقات التجول والعمل والتجهيزات. 
اأدى احتالل مدين���ة العمارة اإىل اإدخال البو حممد وبني 

الم داخل نطاق االإدارة املدنية اجلديدة التي كانت مطبقة 
ق���ي النا�سرية. اخ���ذت العالقات تتوط���د بالتدريج. كان 
كث���ري من زعماء الع�سائر يخجلون من االت�سال بحكومة 
م�سيحية م�ستحدث���ة. وقد ا�ستنكر البع�ص منهم مثل ذلك 
االت�س���ال، ورف����ص االذع���ان لتلك احلكوم���ة. يف املنتفق 
كان زيادة ال�سيطرة بطئي���ة و�ساقة. لذلك مت ترتيب نوع 
م���ن العي�ص ب�سالم ب���ن روؤ�ساء اآل ال�سع���دون وفالحيهم 
االعتيادي���ن، فربزت عن ذلك اداة ب�سيطة لالدارة، و�سرع 
بجم���ع االي���رادات وا�سب���ح م�ستطاع���ا اقام���ة حكومات 
اداري���ة يف االري���اف يديره���ا مدراء م���ن اف���راد الع�سائر 
انف�سه���م وحو�سرت الع���داوات املريقة للدم���اء، وجندت 
ق���وة من �سرطة الهجانة كان���ت مقدمة لقوات املرتزقة يف 

العراق. 
ومل يقع يف الب�س���رة او القرنة مايعكر الطماأنينة فيهما. 
ام���ا يف ال�سحراء فقد ا�سبح���ت قبيلة )الظفري( م�سوؤولة 
عن م�سريات احل���دود، وقد مت ا�ستدعاء )ابن الر�سد( من 
قبل ال�سر بر�سي كوك�ص لكي يطبق ال�سلح لكنه ف�سل اأن 

يظل يدور يف الفلك الرتكي. 
و�س���رع يف منطق���ة العم���ارة بتطبي���ق نظ���ام املقاطع���ات 
الزراعي���ة، وذلك لعدم وجود اية تغيريات ميكن اتخاذها 

هناك، ومت فر�ص ال�سرائب بنوع من الفطنة. 
وبع���د احت���الل مدينة الك���وت �س���رع باجت���ذاب ال�سيوخ 
الذي���ن كان���وا موالن لالت���راك، الواحد منه���م تلو االخر 
وذلك بعد ان ح�سلت تغيريات حا�سمة يف املواقف وبقي 
)وايل ب�ستك���وه( يحتفظ باحلي���اد اخلا�سع للمراقبة يف 
ح���ن كان���ت قبيلتا )زبي���د( و )ربيع���ة( يف حال���ة انتظار 

لالأحداث. 
بقي���ت العالق���ات م���ع ال�سي���خ خزع���ل قوية وودي���ة، وقد 
�ساعدته له �سلطته القبيلة التي تعر�ست لهزات عنيفة يف 
اأوائ���ل �سنة 1915. اما )مب���ارك( �سيخ الكويت الذي ظل 
خمل�سا لالنكليز حتى النهاية فقد تويف يف �سهر ت�سرين 
الث���اين 1915. وقد تنازل ولده )جاب���ر( الذي خلفه ملدة 
�سن���ة واحدة، عن الرئا�سة اىل اخي���ه )�سامل( الذي تطلب 
موقف���ه امل���وايل لالت���راك، وج���ود ق���وات بريطاني���ة يف 

الكويت. 
وبالن�سبة اىل عب���د العزيز بن �سعود فقد مت ار�سال بعثة 
ح�س���ن النوايا كان ميثله���ا النقيب �سك�سب���ري من االدارة 
ال�سيا�سي���ة الهندي���ة، وذل���ك ع���ن ان���دالع ن���ريان احلرب. 
ولكن اآل �سع���ود والر�سيد يف �سهر كانون الثاين 1915. 
ولذل���ك ان�سغ���ل ابن �سعود بالتمرد ال���ذي حدث بن افراد 
القبائل اخلا�سعة له. ويف �سهر كانون االول �سنة 1915 
مت التوقيع على معاه���دة اعرتاف و�سداقة متبادلن بن 
ابن �سع���ود واحلكوم���ة الربيطاني���ة. وكان ال�سر بر�سي 
كوك����ص هو الذي نظ���م تلك املعاه���دة. ويف �سهر ت�سرين 
الثاين 1916، وبعد ا�ستعرا�ص حكومي يف الب�سرة قرر 
الربيطاني���ون منح ابن ال�سعود كمية من االأ�سلحة، وهبة 

مالية تبلغ �ستن الف باون كل �سنة. 
واذا ق���رر ابن ال�سع���ود تاأجيل الت�سوية م���ع ابن الر�سيد 
فقد كان ينظ���ر بعن ال�سك اىل الث���ورة واالدعاءات التي 
اظهره���ا امري مك���ة الطم���وح ذو الفكر الثاق���ب، احل�سن 
بن علي. غ���ري ان ابن ال�سعود نف�سه، والأ�سباب نابعة من 

ال�سيا�سات العربية، مل ي�سارك يف احلرب. 
ادى تراجع االأتراك اإىل انتقال كبار املوظفن من جنوبي 
الع���راق االمر الذي جعل الذي���ن ميار�سون اعمال النهب، 
واملمتنع���ن ع���ن دف���ع ال�سرائ���ب، يقدم���ون عل���ى اإتالف 
ال�سجالت احلكومي���ة. ولذلك كان عل���ى االدارة اجلديدة 
اأن تبداأ م���ن ال �سيء. وكان ا�ستب���دال اللغة الرتكية التي 
كان���ت �سائدة، مبا يف ذل���ك ق�سايا تخمن االإيرادات، الأنه 

كان يتعذر وجود ما هو اأف�سل منها. 
كان يج���ري ا�ستيف���اء الر�س���وم الكمركية بن�سب���ة ع�سرة 
يف املائ���ة عن جميع مدخ���والت ال�سلع املدني���ة. وقد بقي 
الف�س���ل يف ق�ساي���ا االإج���رام يف ي���د احلاك���م الع�سك���ري 

وال�سباط ال�سيا�سين وم�ساعديهم. 
م���ن ب���ن ال�سروط الت���ي األغاها ق���رار ترك���ي ن�سر يف كل 
اإنح���اء االإمرباطورية الرتكية اث���ر اندالع نريان احلرب، 
ق���رار يق�س���ي يف ذلك الوق���ت بعدم احلاج���ة اأو ال�سوؤال. 
اأما بالن�سب���ة اإىل الق�سايا التي تقع ب���ن رجال الع�سائر، 
قان���ون خا����ص ه���و نظ���ام املنازع���ات  فق���د مت تطوي���ر 
الع�سائري���ة ال���ذي ظل �س���اري املفعول ل�سن���وات عديدة. 
وكان���ت الق�سايا املدنية جت���ري معاجلتها على يد حماكم 
اأن�سئ���ت حديثا يف مراك���ز متتابعة ويت���م تنفيذها باللغة 

العربي���ة. كذلك مت اإن�ساء ت�سكي���الت لل�سرطة، ولل�سرطة 
املحلي���ة حتت اإ�سراف ال�سب���اط الربيطانين يف كل من 
العمارة والنا�سرية. اما قوات )اجلندرمة( التي عرفت 
با�س���م )ال�سبانة( فقد ظلت تطبق االأوامر حتت اإ�سراف 
ال�سب���اط ال�سيا�سي���ن، ومتار����ص خمتل���ف اخلدم���ات 
يف امل���دن ال�سغ���رى واالأري���اف الواقعة عل���ى �سفاف 

االنهار. 
كان���ت ق���وات ال�سبان���ة يف منطق���ة العم���ارة ذاتها قد 
تاألف���ت من ال�سيوخ البارزي���ن اأنف�سهم. اأما يف القرنة 
وااله���وار فلم يك���ن اأف���راد ال�سبانة هوؤالء م���ن اأبناء 
الع�سائ���ر. ويف النا�سرية و�س���وق ال�سيوخ اأ�سيفت 
اإىل ق���وات ال�سرط���ة فيهم���ا ت�سكي���الت م���ن اخليالة 

الع�سائرين حتت اإمرة القيادة الع�سكرية. 
ومث���ل ه���ذا االهتم���ام مت بذل���ه ح�س���ب امل�ستط���اع، 
ويف وق���ت مبكر اي�س���ا، نحو املتطلب���ات ال�سحية 
حي���ث متثل يف �سف���ة م�ستو�سف���ات وم�ست�سفيات 
تق���وم بخدمة ال�س���كان املحلين، وكذل���ك االإ�سرار 
وال�سيط���رة  ال�سحي���ة،  باالأم���ور  التم�س���ك  عل���ى 
عل���ى الت���زود مبي���اه ال�س���رب يف امل���دن، واتخاذ 
االإج���راءات امل�س���ادة ملر�ص املالري���ا واالإمرا�ص 

الوافدة االأخرى.
متو�سط���ة  م�سلح���ة  اإن�س���اء  الب�س���رة  يف  ومت 
باللغت���ن  اإ�س���دار �سحيف���ة  لالأنب���اء حي���ث مت 

العربية واالنكليزية.
والعثم���اين  ال�سرق���ي  امل�سرف���ان  واأق���دم 

االإمرباط���وري عل���ى فت���ح فروع لهم���ا يف مدينة 
الب�س���رة، و�سرعان ما اأعقبهما يف ذلك امل�سرف الفار�سي 
 1916 و   1915 �سنت���ي  يف  وب���داأت  االمرباط���وري، 
مدار����ص ابتدائية قليلة متار����ص اأعمالها. وقدمت الهبات 
اىل مدر�س���ة التب�سري االمريكي���ة يف الب�سرة، وكذلك اىل 
املدار����ص الت���ي تديره���ا االأقلي���ات امل�سيحي���ة واليهودية 

هناك. 
غ���ري ان االحت���الل الربيط���اين مل يك���ن يف ه���ذه املرحلة 
لي�سمل �سوى اأجزاء �سغرية من العراق. اأما بقية االأجزاء 
فقد بقيت حتت اإ�س���راف احلكومة الرتكية التي تعاظمت 
ع�سكري���ا وفظاظ���ة ووهم���ا. فق���د غ���ادر بع����ص املقيمن 
االجانب يف بغداد قبل اعالن احلرب اىل كل من الب�سرة 
واملحم���رة وبقي���ت الطائف���ة الربيطاني���ة م�سون���ة غالبا 
عندم���ا انفجرت احل���رب، ومل يلبث الرجال م���ن افرادها 
ان غ���ادروا اىل �سوريا، حي���ث ا�ستطاع جمال با�سا وايل 
بغ���داد ال�سابق، واملع���روف ب�سفة �سخ�سي���ة لدى معظم 
الربيطاني���ن بتدخل���ه ان ي�سم���ن اإط���الق �سراحه���م م���ن 
دون اأدن���ى قيد اأو �سرط، يف ح���ن عاد اىل العراق، وكان 
م���ن بن ه���وؤالء املقدم �س���ون وارثر تود الل���ذان عادا اىل 
الب�س���رة عن طري���ق م�سر، اما الن�س���اء الربيطانيات فقد 
مكث���ن يف بغداد حتى �سه���ر اآذار 1917 حن مت ار�سالهن 

اىل ا�سطنبول ليبقن فيها بقية اأيام احلرب  

ولقد تعر�ست امل�سالح االأجنبية، وكذلك 
م�سال���ح معظ���م العراقي���ن املحتازي���ن خل�سائ���ر فادحة، 
نتيج���ة القي���ود املفرو�سة واعم���ال امل�س���ادرة ال�سديدة، 
واالغت�س���اب ال���ذي ين���در اأن يدف���ع اي تعوي����ص عن���ه. 
وازداد �سوء معاملة االأتراك لل�سكان تبعا لتعاظم احلركة 
القومية العربية، فا�ستد االأتراك يف �سخطهم نتيجة عدم 
مب���االة العرب د، اما �س���وء موقفه���م ازاء اجلهد احلربي 
الذي كان حكامه���م يبذلونه. فقد مت حل )اللجنة احلرة(، 
يف �سن���ة 1916 و اأوقف���ت اعم���ال البعث���ات التب�سريي���ة 
االجنبي���ة، الكرملي���ة منه���ا اليهودي���ة والربو�ستنتية يف 
بغ���داد والدومنيكي���ة يف املو�س���ل وفر����ص احلظ���ر على 
ن�ساطه���ا. ومت فر����ص التجنيد ب�سدة عل���ى الطبقات التي 
كانت معفاة منه قبال، واوجدت التعبئة العامة، املزيد من 

امل�ساعب الكثرية. 
ومت تعزي���ز االع���الن البك���ر للح���رب املقد�سة �س���د الكفار 
م���ن ل���دن جميع الوع���اظ يف اي م�سجد يع���ود اىل طائفة 
ال�سن���ة ام طائفة ال�سيعة، ي�ستطي���ع  االتراك التاثري فيه. 
وث���م خل���ق اح�سا�ص �سعب���ي او ديني اال ان���ه كان �سعيفا 
ولف���رتة ق�س���رية يف مدين���ة الب�سرة خ���الل �سنة 1915. 
ولك���ن هذا االمر برهن على انه ممكن يف ظل هذا التنكر، 
وذل���ك بتعبئة ب�سعة االف من اف���راد الع�سائر املتعط�سن 

اىل اعمال ال�سل���ب، من اوا�سط العراق، وي�سع 
مئ���ات م���ن جنوب���ي كرد�ست���ان وان�سمامها اىل 
الق���وات الرتكية التي كانت تق���اوم يف ال�سعيبة 

ويف عرب�ستان. 
ولق���د كانت القوة احلربي���ة لهوؤالء غري ذات بال، 
وكان نتاجها عبارة عن حدة اإ�سافية بن االأتراك 
والعرب، وف�س���ل م�سروع اجله���اد ب�سفة نهائية. 
ذلك ان رجال الع�سائر عادوا اىل اهليهم مطمئنن 
بع���د ان تاكدوا ان هربهم ل���ن يعر�سهم لالذى على 
ايدي الربيطاني���ن املحتلن ب�سفة موؤقتة. ذلك ان 
كثريا م���ن �سيوخ الع�سائ���ر قد بدل���وا والءهم عدة 
م���رات – اذا كان ح�سدهم، وت�سرفاتهم العقيمة يف 
الت�سب���ث ت�ستحق ان تذكر – وهكذا ا�ستمر االتراك 
يغدقون املنافع على عجمي ال�سعدون وابن الر�سيد، 
ويحر�سون الرجال يف اوا�سط الفرات على مقاومة 
الغزاة الكفار. ولقد جوبهت هذه اجلهود باخلالفات 
العميقة القائمة من ناحية، وبالدعاية الربيطانية من 
ناحية اخرى. وكذلك باالت�ساالت الع�سائرية ال�سابقة 

التي مل تنتج عنها اية نتائج حربية. 
ويف الوق���ت ذات���ه تط���ورت يف امل���دن املقد�س���ة حال���ة 
خطرية جدا بالن�سبة اىل االتراك. ذلك الن حقد االتراك 
عل���ى رجال الدي���ن يف النجف وكرب���الء مل تخف حدته 
بع���د. فقد وج���د الهاربون من �سف���وف القوات الرتكية 
ملج���ا لها يف مدين���ة النجف، وج���رت حماولة النقاذهم 
مما ا�ساف املزيد من اعمال االغت�ساب وال�سغب احلادة، 

واالنتقام التي احدثت العطب باالبنية املقد�سة. 
ومل تلب���ث احل�س���ود احلانق���ة ان تغلب���ت عل���ى الق���وات 
الرتكية، ونهبت دوائر احلكومة، واقامت حكومة موؤلفة 
من بع�ص املواطنن البارزين. واخذت حركة الثورة �سد 
االتراك تنت�سر اىل كربالء وغريها، نتيجة الدعم الوا�سع 
ال���ذي حظيت به من لدن افراد الع�سائر. وطردت احلامية 
الرتكي���ة واملوظف���ن االتراك، واحرق���ت منازلهم ودمرت 
ممتلكاته���م. ولكن هذه احلرمة مل تتطور اىل عمل موحد 
و�سرع���ان م���ا خم���دت وا�ستط���اع االتراك، بع���د فرتة من 

امل�ساحلة والتهدئة ان ي�ستعيدوا �سلطتهم اال�سمية. 
وتط���ورت املرا�س���الت يف �سه���ر ايل���ول �سن���ة 1915 بن 
الناطق���ن با�س���م امل���دن املقد�س���ة وال�سر بر�س���ي كوك�ص، 
حيث عر�ص اولئك الناطقون بعبارات ت�سويرية رفيعة، 
نق����ص والئه���م لالت���راك يف ح���ن قدم له���م ال�س���ر بر�سي 

كوك�ص هبات من االموال لقاء ذلك. 
بع���د �ستة ا�سهر اخرى انفج���رت اال�سطرابات جمددا يف 
كربالء، فق���د ادت حماولة اعتقال بع����ص اال�سخا�ص اىل 
اعم���ال عنف ثم ط���رد االتراك من املدين���ة خاللها جمددا. 
واعق���ب ذلك ح���دوث االأعم���ال نف�سها يف كل م���ن النجف 
واحلل���ة. ولق���د كان���ت احللة م�سرح���ا ملاأ�ساة ظ���ل النا�ص 
يتذكرونه���ا م���دة طويل���ة. ذل���ك ان القوات الرتكي���ة التي 
ظه���رت خ���ارج املدين���ة يف �سه���ر ت�سرين الث���اين 1915 
ق���د اأقدم���ت على اعتق���ال عدد م���ن الرج���ال املعروفن يف 
املدين���ة ف�سنقت بع�سا منهم، ث���م �سربت ق�سما من املدينة 

ونهبته. 

اما يف �سم���ايل العراق فان احلي���اة االقت�سادية وجتارة 
امل���رور اإىل فار����ص قد تعر�ست اىل كارث���ة نتيجة تعطيل 
خ���ط الب�س���رة التموين���ي، االم���ر ال���ذي ادى اىل تراك���م 
احلبوب والتمور املعدة للت�سدير يف الوقت الذي تعاظم 
فيه نق�ص املن�سوجات واالأدوات واحلاجيات ال�سرورية 
امل�ست���وردة وب���ذاك �سل���ت احلرك���ة التجاري���ة و�ساحب 
حركة ا�سدار العملة الورقية التي فقدت، احتكار وح�سي 
للذه���ب وللم���واد الت���ي لها قيمته���ا، وبذلك غ���دت احلياة 
بزيادة ال�سغط على االقليات، وبظهور الالجئن االأرمن 
باملئ���ات نتيجة املذاب���ح التي وقعت بينه���م وبن االأتراك 

يف االأنا�سول خالل �سنتي 1915 – 1916. 
ولقد وجد بع�ص ه���وؤالء الالجئن م�ستقرا لهم يف املدن، 
يف حن تفرق البع�ص االخر بن افراد الع�سائر. وا�سطر 
االوام���ر  جتاه���ل  اىل  املعت�س���رون  ال�سعف���اء  احل���كام 
ال�س���ادرة اليه���م بالق�ساء على مت���رد الع�سائ���ر ومع ذلك 
كان���ت توجد بع�ص ال�سرب���ات املوجهة من قبل احلكومة 
الرتكي���ة. فلقد مت الق���اء القب�ص على ال�سي���خ عبد ال�سالم 

الربزاين. 

جملة افاق عربية / اذار 1981

ماذا حدث اثناء دخول  دخول القوات 
البريطانية إلى العراق عام 1915؟ 

�صحفي راحل
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ــرمــيــثــي ـــــواد ال ج

 وحت�سر الواردات الربيدية من االأموال يف عهده مدير 
الدائ���رة الربيدي���ة، وجت���در االإ�س���ارة اإىل اأن الدائرة قد 
اأ�س���درت تعليم���ات بعدم قب���ول الر�سائ���ل التي حتتوي 
النق���ود، اإذ اعتم���د نظ���ام )احلواالت( وذل���ك حفاظا على 
النقود م���ن ال�سرقة وما �ساكلها ويف حاالت معينة ميكن 
االتفاق مع اأحد �سعادة الربيد لنقل ر�سالته دون احلاجة 
اإىل تثبي���ت طاب���ع عليها وخ�سو�س���ا اإذا كان���ت الر�سالة 
موجه���ة نح���و منطق���ة قريب���ة، عل���ى اأن يكون ذل���ك بعلم 

الدائرة ولقاء اأجره م�ساعفة عن االأجرة العادية. 
وكان م���ن حيثيات العمل الربي���دي اإر�سال الر�سائل ذات 
الطاب���ع اخلا�ص، حيث تو�سع الر�سالة يف ظرف بريدي 
مميز عن مثيلته وتخت���م يف ثالثة اأماكن، مع ا�سطحاب 
ال�ساعي عند نقله هذا الن���وع من الر�سائل اإقرارا بريديا 

ر�سميا يذكر فيه اأهمية هذا النوع من الربيد. 
اأما فيما يتعلق بكيفية اإي�سال الر�سائل فان دائرة الربيد 
حتدد اأوق���ات معينة، وي�سرع ال�سع���اة بتوزيع الر�سائل 
ح�سب عناوينها ابتداء م���ن املناطق القريبة، ثم انطالقا 
اإىل املناط���ق البعي���دة، كم���ا كان بع�ص ال�سع���اة يبذلون 
جه���دا اإ�سافيا خارج نطاق عملهم، وخ�سو�سا يف جمال 
اإي�س���ال الر�سائ���ل اإىل مناط���ق بعي���دة، فعنده���ا يحق له 
قانون���ا اأن يقدم طلب���ا اىل الدائرة يو�سح فيه ذلك اجلهد 

املنا�سب بغية احل�سول على مكافاأة منا�سبة.
وم���ن امل�ساكل التي كان���ت تكتنف عمل دائرة الربيد، هي 
ع���دم وجود طواب���ع بريدية مثبتة عل���ى الر�سائل، ف�سال 
ع���ن اأن الربي���د املنق���ول اىل مناط���ق خارج مرك���ز والية 
املو�س���ل، كان يتعر����ص اأحيانا اىل هجم���ات الل�سو�ص 

وقطاع الطرق. 
اأما التلغراف الذي يعد و�سيلة �سريعة لتاأمن االت�ساالت، 
فق���د ن�س���ب اأول خ���ط منه يف عه���د الدول���ة العثمانية ما 
بن املو�س���ل وبغ���داد يف ع���ام 1861)*(، وكانت هناك 
منظومة ات�س���االت تلغرافية ما ب���ن املو�سل ون�سيبن 
وماردي���ن وديار بكر، ف�سال عن وجود ات�سال �سمن تلك 
املنظومة ما بن الفاو، الب�سرة، القرنة، بغداد، كركوك، 

اأربيل، املو�سل. 
واقت�سر ا�ستخدام التلغراف يف بداية االأمر على اجلانب 
احلكوم���ي والر�سم���ي، اإذ مل يعت���د اأه���ايل املو�سل على 
ا�ستخدامه اآنذاك، ولكن مبرور الزمن عرف املو�سليون 
اأهمية التلغراف بو�سفه طريق���ة فاعلة لنقل مالحظاتهم 
وانطباعاتهم و�سكواه���م اإىل مراجعها االأ�سا�سية. وهذا 

التط���ور يف نظام التلغراف اآن���ذاك، كان له االأثر يف اداء 
دائ���رة الربي���د، اإذ اأ�سبح ا�ستخدام التلغ���راف يف مدينة 
املو�س���ل عل���ى درجة م���ن االأف�سلي���ة، ومل تت���وان دائرة 
الربي���د على اإعالن اأجور ا�ستخ���دام االت�سال بالتلغراف 
البالغ���ة )10 قرو����ص نظ���ري تدوي���ن ع�سري���ن كلمة( يف 
التلغ���راف امل�ستخ���دم يف داخ���ل املدين���ة، يف حن تزداد 
الوالي���ات  ب���ن  التلغ���راف  ا�ستخ���دام  كان  اإذا  االأج���رة 
املتباعدة. وجتدر االإ�س���ارة اإىل اأن كادر دائرة التلغراف 
كان يتاألف من املدير ومبعيته عدد من امل�ستخدمن)( يف 
دائرة خا�سة تعرف عند اأهايل املو�سل با�سم )التلغراف 

خانة(. 
وقد تعر�س���ت خطوط التلغ���راف يف مدينة املو�سل يف 
ف���رتة احلكم العثماين اإىل العب���ث وال�سرقة والتخريب، 
ولكن ال�سلط���ات العثمانية قابلت ذل���ك ب�سدة، اإذ فر�ست 
غرام���ات مالي���ة كب���رية يف حال���ة اإلق���اء القب����ص عل���ى 
العابث���ن، وح���ددت مق���دار الغرامة بق�س���د املخرب، فقد 
فر�س���ت )50.5( لرية ذهبي���ة اإذ كان التخريب بغري عمد 
م���ن فاعله، اأما اإذا كان التخري���ب بق�سد م�سبق من فاعله 
فعندها يغ���رم بغرامة قدرها )50-200( لرية ناهيك عن 

حجزهم وتاأديبهم لفرتة حمددة.
الدول���ة  اإج���راء  ب���ن  املوا�س���الت  موا�سف���ات  وح���ول 
العثماني���ة عموم���ا، وم���ا يتعل���ق باملوا�س���الت مبدين���ة 
املو�س���ل خ�سو�سا، فاإنها كانت عموما حتتاج اإىل تاأمن 
ال�سيطرة عليها، وخ�سو�سا يف جمال تعر�ص امل�سافرين 
اإىل هجم���ات الغزو والنهب وال�سل���ب، ناهيك عن افتقار 
بع�ص الط���رق اإىل اأ�سا�سيات مهمة لت�سريع النقل ما بن 

املو�سل والواليات االأخرى).
وكان���ت الطرق املعتمدة يف والية املو�سل يف ات�ساالتها 
مع الوالي���ات االأخرى على منطن فهن���اك الطرق الربية 
والطرق النهري���ة، ولعل موقع املو�س���ل احليوي جعلها 
نقطة انطالق للطرق الت���ي تتوجه اإىل الداخل العراقي، 
لتو�سطه���ا ما بن مرك���ز االإدارة العثماني���ة يف العا�سمة 

ا�ستانبول وبن اأرجاء العراق االأخرى.
وق���د اأظه���ر ال���وايل العثم���اين يف بغ���داد مدح���ت با�سا 
1869-1872م اهتمام���ا بالط���رق الربي���ة، اإذ عم���د اإىل 
اإر�س���ال فرقة هند�سية لغر�ص تطوير الطرق بن االألوية 

العراقية، ومنها ما بن املو�سل وبغداد. 
وتباين���ت اأج���ور النق���ل الربي عل���ى وفق ال�سن���وات، اإذ 
اأ�س���ارت اأ�سعار النقل لعام 1838م ما بن مدينة املو�سل 
ومدينة حل���ب اإىل )220-300 قر�ص للقنطار(، يف حن 
كان���ت يف العام 1860م مببلغ قدره )200 قر�ص(، وكان 
اأ�سلوب النقل يجري باأ�سل���وب القوافل، اإذ يتفق التجار 
املعني���ن باإر�س���ال ب�سائعهم م���ع م�س���وؤول القافلة، الذي 
يتحم���ل ب���دوره امل�سوؤولي���ة بع���د االتفاق عل���ى املواعيد 
الزمني���ة النطالق القوافل، ويع���رف رئي�ص القافلة با�سم 
)قافل���ة با�سي(، ال���ذي ميتلك موا�سف���ات اإيجابية توؤهله 
لهذا املن�س���ب ومن اأهمها الدراية الكاملة بالطرق الربية 
التي متر به���ا القافلة جتنبا حل���االت النهب وال�سلب يف 

بع�ص الطرق التي ال يوؤمن ال�سري فيها. 
فق���د ق�س���د احل���اج حمم���د توفيق نعم���ان الفخ���ري بيت 
الل���ه احل���رام الأداء فري�س���ة احلج ف�سلك طري���ق املو�سل 
ال�س���ام بريوت ب���را وركب الباخرة )الواب���ور( اىل جدة 
واأدى منا�س���ك احل���ج وع���اد م���ن طري���ق الذه���اب نف�سه 
وعن���د و�سول���ه ال�سام من احل���ج ا�ستاأج���ر عربة حنتور 
جدي���دة مع ثالثة خي���ول من ال�س���ام اإىل املو�سل وكانت 
اأج���رة النقل مقدارها )15( ل���رية عثمانية وكان �ساحب 
احلنت���ور حاجي على ال�سعراوي ق���د قب�ص ن�سف املبلغ 
اأي )7.5 �سبع���ة ل���ريات ون�سف( نق���دا والن�سف الثاين 

املتبقي يدفعوها عند و�سولهم املو�سل.
اأم���ا النقل النه���ري )املائ���ي( بوا�سط���ة االأكالك فيعد من 
اأقدم و�سائ���ط النقل ال�سائعة)( يف ح���ن كانت �سادرات 
املو�س���ل وبع�ص امل���دن ال�سمالية من الع���راق اإىل بغداد 
تنق���ل بوا�سط���ة االأكالك، تتكف���ل االأكالك بنق���ل الب�سائع 
وال�سل���ع التجاري���ة كاحلا�س���الت الزراعية م���ن الفاكهة 
واجل���وز والزبي���ب، اإىل جان���ب نق���ل امل�سافري���ن وباأقل 
اخل�سائر املمكنة”وقد ن�سط النقل النهري باالأكالك اأبان 
العه���د العثم���اين، وزاد م���ن اأهمية املدن وعم���ل تو�سيع 
م�س���ادر ثرواته���ا االقت�سادية خ���الل ذلك العه���د، وتبلغ 
حمول���ة الكل���ك م���ا ب���ن )5-30( طن���ا)( وه���ي ت�ستخدم 
بطريق���ة خا�س���ة يف نهر دجلة م���ن املو�س���ل اإىل بغداد، 
وعم���ل االأكالك وت�سريها يف نه���ر دجلة اأقت�سر على عدد 
من اأهايل املو�س���ل وكان ال�سخ�ص الذي يعمل يف الكلك 

يدعى الكالك. 
وامل���دة التي ي�ستغرقها الكل���ك يف رحلته من املو�سل اإىل 
بغ���داد ترتاوح ما بن )6-8( اأي���ام يف ف�سل ال�سيف اأما 
اإذا كان يف اأي���ام الفي�س���ان وعند ارتف���اع من�سوب املياه 
فال تزيد مدة الرحلة من )3-4( اأيام. ومن اأهم العراقيل 
الت���ي تواجه الكالك���ن يف ف�سل ال�سيف ه���ي انخفا�ص 
من�س���وب املي���اه النه���ر وظهور العدي���د من اجل���زر فيه، 
وهب���وب الرياح اأم���ا يف اأوقات مو�س���م الفي�سان فكانت 
املخاط���ر الت���ي تواج���ه الكلك تتمث���ل يف �سرع���ة جريان 
النه���ر اىل جانب ظهور دوامات قوية فيه كثريا ما توؤدي 
اىل انق���الب الكلك وغرقه ف�سال ع���ن تعر�ص االأكالك اىل 
هجم���ات وتعر�سات قطاع الط���رق والل�سو�ص واأغلبهم 

من البدو.
اأم���ا الط���رق النهرية فكان���ت مق�سمة عل���ى وفق حمطات 
معين���ة يف نهر دجلة الذي متر ع���ادة من مدينة املو�سل، 
وتب���داأ املحط���ة االأوىل للنقل النه���ري انطالقا من منطقة 
دي���ار بك���ر و�س���وال اإىل مدين���ة املو�س���ل، وكان اأغل���ب 
العامل���ن فيه���ا من �س���كان ديار بك���ر وجزي���رة اأبن عمر 
وبع����ص من اأه���ايل املو�سل، واملحطة الت���ي تر�سو فيها 

االأكالك يف املو�سل تعرف ب��سريعة القلعة.
اأما املحطة الثانية تنطلق فيها االأكالك ثانية من املو�سل 
باجت���اه تكري���ت وهي حتم���ل اأن���واع الب�سائ���ع وال�سلع 
ويت���وىل قيادته���ا كالكون معظمه���م من اأه���ايل تكريت، 
الذين كانوا قد اتخذوا م���ن مهنة الكالكة م�سدرا رئي�سا 
لرزقهم لقرون طويلة حتى اأ�سبحوا ي�سيطرون �سيطرة 
كلي���ة على النقل النهري ما بن املو�سل وبغداد، يف حن 
انتظموا يف جماعات م�ستقلة و�سكلوا �سنفا خا�سا بهم 
يف املو�س���ل ه���و )�سن���ف الكالكن(، وا�ستق���ر يف حملة 

باب عراق الواقعة يف منطقة باب اجلديد. 
املحطة الثالثة وه���ي حمطة تكريت، اإذ كان الكالكون قد 
اتخذوا منها حمطة ا�سرتاحة فيها تتوقف حركة االأكالك 
يف اللي���ل ليق�س���ون ليلتهم فيه���ا ثم ينطلق���ون ثانية يف 
ال�سب���اح باجت���اه بغداد حت���ى تر�سو هن���اك على �سفتي 
دجل���ة يف منطقة الكاظمية عن���د �سريعة االأعظمية بعدها 
يق���وم الكالكون بعملية تفري���غ حموالتهم وبيع اأخ�ساب 
االأكالك اإىل �س���كان بغ���داد ال�ستخدامه���ا يف بناء البيوت 
اأم���ا الظروف فكان بع�سها يباع يف بغداد وت�ستخدم يف 
نقل املياه او يف حفظ التمور يف حن يتم اإعادة بع�سها 

االآخر ال�ستخدمه مرة ثانية. 
واأورد ال�سي���د حمم���د توفي���ق نعم���ان الفخ���ري اأن هناك 
م�سروع نقل مائي من الب�سرة اإىل املو�سل عك�ص اجتاه 
جم���رى النهر ل�سركة اأهلية م�ساهمة واأول عّبارة و�سلت 
اىل املو�س���ل لنقل الب�سائ���ع واالأ�سخا�ص واخليول عام 
1870م وكان املر�س���ى ال���ذي خ�س�ص له���ا يف حملة باب 
الطوب الواقعة بن اجل�سر املتنقل القايغات على االأبالم 
وجامع جماهد الدي���ن )جامع اخل�سر عليه ال�سالم( وقد 
تاأيي���د يل باأن بي���ت احلاج طال���ب املعروف���ن بتجارتهم 
للخي���ول م���ع الهن���د باأنه���م كان���وا ينقلون خيوله���م بهذا 
الط���راد اإىل الب�س���رة ثم ي�سحنون خيوله���م من الب�سرة 
اإىل الهن���د بوا�سط���ة البواخر الكب���رية وبنف�ص الطريق 
كان���وا يجلب���ون االأث���اث اخل�سبية الكبرية وم���ن �سمنها 

املرايا.

عن كتاب املو�صل يف التاريخ
ا�صدار املركز الوثائقي يف جامعة املو�صل 1983

  �سددت احلكومة العراقية يف االربعينيات من القرن املا�سي  من اجراءاتها 
ال�سحي���ة بعد ظهور اعرا�ص باأ�سابات مر����ص الهي�سة )الكولريا( وت�سرب 
االخب���ار عن حدوث وفيات نتيجة ذلك املر�ص اخلطري، خا�سة يف الب�سرة، 
وكان���ت اه���م املنافذ الت���ي تتوقع ال�سلطات دخ���ول املر�ص منه���ا هي البحر 
والبواخ���ر القادم���ة من الهن���د والتي قد تكون نقلت هذا الوب���اء القاتل،  لذا 
ا�س���درت احلكومة اوامرها مبراقبة الط���رق اخلارجية كافة، البحرية منها 
والربي���ة، وعدم ال�سماح الحد بدخول بغداد من دون ابراز وثيقة التطعيم، 
و�س���ددت على القادمن من ايران خا�سة مناطق املحمرة وعبادان، وا�سبح 
التطعي���م داخل بغداد اجباريا، وكل من مل يراجع للتطعيم من امل�ست�سفيات 
احلكومي���ة فاأن���ه يذه���ب اىل عي���ادات االطباء اخلا�س���ة، واج���ور التطعيم 
كانت)ربي���ة( واحدة، ف�سال عل���ى اربع حبات من اقرا����ص )الكنن( جمانا، 
وق���د امتال م�ست�سف���ى العزل )الكرام���ة حاليا( يف الك���رخ بالنا�ص اخلائفن 
من مر����ص الكولريا )ابو زوع���ة( لغر�ص احل�سول عل���ى التطعيم وحبوب 

الكنن.
وا�ستمرت احلمالت ال�سحية من اواخر الع�سرينات حتى بداية الثالثينات 
واي���ام اال�سراب العام �س���د قانون ر�سوم البلديات والق�س���اوة التي ا�ستهر 
بها مزاحم الباجه جي وزير الداخلية انذاك وتوقيفه العمال،خا�سة اع�ساء 
جمعي���ة ا�سحاب ال�سنائع،وق���د طال هذا اال�سراب وتوقف���ت االعمال، مما 
اظط���ر رئي�ص الوزراء نوري ال�سعي���د اىل ان يعود اىل بغداد قاطعا زيارته 
للعا�سم���ة الربيطانية لن���دن لغر�ص ت���اليف االزمة التي ا�ست���دت بن وزير 
الداخلي���ة الباجةجي واهايل بغداد، وطلب م���ن الباجةجي اال�ستقالة، لكن 
االخري رف�ص ذلك مما دفع بنوري ال�سعيد اىل اال�ستقالة من رئا�سة الوزراء 
واخ���راج الباجةج���ي م���ن وزارت���ه، وق���د دفع ذل���ك مزاحم الباج���ة جي اىل 
التحري����ص �سد نوري ال�سعيد وامللك في�سل يف عملي���ة )الر�سائل ال�سرية( 
والت���ي �سيق املتهمون فيها اىل املحكمة واحلكم على ال�سحفي فا�سل قا�سم 

راجي باحلب�ص.

الكوليرا تطارد نوري الســعيد

من ذاكرة الموصل التراثية 

اعتمدت الدولة العثانية يف نظامها الربيدي عىل وسائل مواصالت بسيطة متمثلة 

باس��تخدام )الحام الزاجل، فضال عن استخدام س��عاة الربيد والذين يسمون ب� 

اللغ��ة الرتكية )الطاطارية – التاتارية(، إذ تتح��د مهاتهم بنقل الربيد من مصادره 

إىل الدوائر املعنية باألوامر والتعليات،  واس��تخدام أولئك السعاة الجال، التي 

تتحمل قطع املسافات الطويلة يف الرباري التي متتد قرابة 12 يوما. 

وتط��ور النظام الربيدي للدولة العثانية، إذ أسس��ت مصلحة الربيد املركزية يف 

عام 1840، ما انعكس إيجابيا عىل رسعة إيصال الربيد 

واتخاذ اإلج��راءات الالزمة عىل ضوئه، ويف أثر ذلك 

أنش��ئت يف املوصل دائرة الربي��د يف عام 1878م، 

وحملت املوص��ل رقمها الربي��دي )367(، فضال عن 

اس��تخدام الطوابع الربيدية كس��ياق إداري لرتصني 

عم��ل الربي��د، ولذلك ثب��ت تعليات مح��ددة فيا 

يتعلق باملراس��الت الربيدية، فعىل املرسل أن يدفع 

رس��ا رضيبيا إىل دائرة الربيد مقابل الرسائل التي تسلم إىل مركز الربيد، وكذلك 

يرتتب عىل املرس��ل أن يكتب أس��مه عىل ظرف الرس��الة مع الجهة املرسلة إليها، 

وعند حصول خلل صادر من املرس��ل، ترتتب عليه غرامة تتناسب مع حجم الخطأ 

املتعلق بالرسالة، وكذلك يرتتب عىل املرسل الذي يروم اسرتجاع رسالته توضح 

أس��باب ذلك م��ع اإلقرار بعائدية الرس��الة له، وينبغي عىل املرس��ل تثبيت عنوان 

املرس��ل إليه باللغة الرتكية فضال عن اللغة األجنبية )لغة إنكليزية أو لغة فرنس��ية 

مثال( يف حالة تحرير الرسالة إىل الدول األجنبية.
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العدد )3929(
السنة الرابعة عشرة

االثنين )22( أيـار 2017

ــري تـــرجـــمـــة كـــامـــيـــل صــب

ال�سف���ارة الربيطانية/ بغداد/�س���ري يف 11كانون الثاين 
.1954

م���ن ال�سري )ج���ون اتراويت���ك( اىل ال�سري)انط���وين ايدن( 
رئي�ص الوزراء الربيطاين

�سي���دي: 1� عم���ال بالتعليمات ال���واردة يف من�س���ور اللورد 
)�سالزب���وري( املرق���م)78( وامل���وؤرخ يف 9ايل���ول 1953� 
ات�س���رف بان اقدم لكم ملحقا بهذا التقرير خال�سة باحداث 
ال�سنة يف العراق 2� �ستذكر �سنة 1953يف العراق بحدثن 

اثنن.
اولهم���ا ارتقاء املل���ك في�سل الثاين عر����ص العراق والثاين 
تالي���ف اول حكوم���ة يف الع���راق من ن���وع جدي���د وخلفية 
جدي���دة، وقد �سه���دت ال�سنة اي�س���ا زيادة تلف���ت النظر يف 

امل�ساعر الي�سارية وال�سيوعية.

3� بعد ان اكمل امللك في�سل الثاين درا�سته يف كلية)هارو( 
يف اجنل���رتة يف ربي���ع �سن���ة 1952ق�س���ى ب�سع���ة �سهور 
متجوال يف الوالي���ات املتحدة وغريها، واخريا ا�ستقر يف 
بغ���داد يف ت�سري���ن االول 1954وخ���الل ال�سه���ور القالئل 
الثاني���ة جتول يف القط���ر ويف ماي�ص احتف���ل ببلوغه �سن 
الر�س���د وارتقائ���ه العر�ص وق���د بذلت جهود كب���رية البراز 
)االق���ل( اهمي���ة للمنا�سب���ة، وح�س���رت الوف���ود م���ن اثنن 
وثالث���ن قطرا - ومث���ل امللكة �ساحب ال�سم���و امللكي)دون 
غلو�س���رت( ال���ذي قوبل ب�س���ورة خا�سة برتحي���ب حار. 4� 
افتتح املل���ك في�سل الثاين عهده ب�سورة تب�سر باخلري. ان 
ا�سل���وب ت�سرفه ب�سيط وثقافت���ه العربية جيدة على الرغم 
م���ن درا�سته اللغ���ة االجنليزي���ة - وكانت الب���الد م�سرورة 
اي�س���ا بان ت�سهد انتهاء عه���د الو�ساية - الن �سعبية االمري 
عب���د االله كانت يف اندحار وكان مم���ا يبعث على االرتياح 
ان املل���ك كان يب���دو كلم���ا تقدمت ال�سن���ة انه يك�س���ب الثقة 
ويحتف���ظ ب�سعبيته كما ان املخاوف عل���ى �سحته مل ت�سفر 
عن �سيء، ولكن البد من االعرتاف ان هناك ظالال تعرت�ص 
طريقه اولها مايبدو من ان االمري عبد االله اليزال ميار�ص 
نف����ص القدر م���ن ال�سلطة الت���ي كان ميار�سه���ا وهو و�سي 
عل���ى العر�ص، وقد اليكون ذلك يف حد ذات���ه امرا �سيئا الن 
االم���ري عبد االله رمب���ا يقدم ن�سيح���ة �سيا�سي���ة خالية من 
الغر����ص اك���ر من م�ست�س���اري امللك االخري���ن ولكن معنى 
ذلك انه مل يكون هن���اك تغيري كبري يف الق�سر خا�سة وانه 
مل حت���دث اي���ة تغي���ريات كب���رية ب���ن رج���ال الق�س���ر وهم 
اليت�سف���ون بالنزاه���ة والبالكف���اءة، واه���م من ذل���ك اي�سا 
مايب���دو م���ن ان م�ست�س���اري امللك يتجه���ون اىل و�سعه يف 
مكان���ة تعل���و عل���ى رعاياه بدال م���ن تركه يختل���ط بهم على 
الطريق���ة العربي���ة التقليدية، كما انه���م يحاولون احلد من 
ات�ساالت���ه باالجان���ب اىل اق���ل درجة ممكنة فمث���ال انه كان 
فيم���ا اظن امللك الوحيد يف العامل با�ستثناء امللك بن �سعود 
الطاع���ن يف ال�سن الذي ت���رك االحتفال بتتويج جاللة امللك 
)ملك���ة بريطاني���ا( مير ب���دون ان يث���ري انتباه���ا يف بغداد 
ورمب���ا كان ال�سعور ال�سائد هو انه اليجوز له باي حال ان 
يظه���ر وكانه يف جيب االجنليز ولكن النتيجة العامة مهما 
كان االم���ر كان���ت باعث���ة على اال�س���ف. *عهد املل���ك في�سل 
يب�سر بخري و�سعبية الو�سي يف اندحار. *رئي�ص الوزراء 
جمي���ل املدفع���ي من اق���دم رجال اجلوق���ة القدمي���ة واقلهم 
كف���اءة. 5� دخلت ال�سن���ة واالحكام العرفي���ة قائمة بنتيجة 
االنتفا�س���ات يف ت�سرين الثاين 1952واللواء )نور الدين 
حمم���ود( يف من�س���ب رئي����ص ال���وزراء وحت���ت ا�سراف���ه 

اجري���ت االنتخابات الربملاني���ة يف كانون الثاين وا�سفرت 
عن جن���اح كا�سح الن�سار)نوري ال�سعي���د( وكان مما �سهل 
ذل���ك ه���و التدخ���ل ال�س���ارخ م���ن جان���ب الب���الط امللك���ي، 
ومقاطعة االنتخابات من قبل جميع الذين كانوا معار�سن 
لن���وري ال�سعيد تقريبا، وبع���د ان نفذ اجلرنال )نور الدين 
حمم���ود( واجب���ه ال�س���روري ا�ستق���ال ب�سيء م���ن الرتدد، 
وعه���د الو�س���ي عب���د االل���ه برئا�س���ة ال���وزارة اىل)جمي���ل 
املدفع���ي( وه���و واح���د من اق���دم رج���ال اجلوق���ة القدمية 
واقله���م كف���اءة وكان م���ن �سوء احل���ظ ان ا�ستقال���ة اللواء 
)ن���ور الدين حممود( ترك���ت �سعورا بامل���رارة يف �سفوف 
اجلي�ص، حيث �ساد االعتقاد بانه)نور الدين حمود( عومل 
بطريقة غري منا�سب���ة. 6� وكان مايالحظ يف وزارة)جميل 
الدفع���ي( بالدرجة االوىل انها ت�سم اربعة من وزراء العهد 
ال�ساب���ق ومتث���ل اك���ر القوى رجعي���ة يف الب���الد، وخالل 
ال�سه���ور ال�ست���ة الت���ي ق�سته���ا يف احلك���م مل حتق���ق اي���ة 
ا�سالح���ات اجتماعية جديرة بالذكر با�ستثناء خف�ص �سعر 
اخلب���ز ا�ساف���ة اىل ذلك فقد دخل )ن���وري ال�سعيد( بو�سفه 
وزي���را للدف���اع ع���ددا م���ن االج���راءات لتح�س���ن اح���وال 
ال�سب���اط واملرات���ب االخ���رى وو�س���ع اخلط���ط لتو�سي���ع 
القوات امل�سلحة ومن اجل ذلك طلبت امل�ساعدة الربيطانية 
واالمريكية واكت�سبت مع م���رور الزمن �سمعة غري حميدة 
ب�سب���ب ا�س���اءة اال�ستخ���دام وزاد االع���راب ع���ن اال�ستي���اء 
الع���ام. 7� ويب���دو ان���ه كان م���ن املزم���ع اجراء تغي���ري بعد 
ارتقاء املل���ك في�سل الثاين العر�ص مبا�س���رة ولكن التغيري 
مل يت���م حت���ى ايلول وبعد ع���دد من املوؤ�س���رات الكاذبة عهد 
تالي���ف  مبهم���ة  اخ���ريا  اجلم���ايل(  الدكتور)فا�س���ل  اىل 
الوزارة، وملا كان اجلمايل نف�سه رجال تعلم يف الغرب فقد 
اختار زمالءه من جي���ل ال�سباب وممن لديهم خلفية غربية 

ولي����ص م���ن االغلبي���ة الربملاني���ة، وا�ستبعد للم���رة االوىل 
العراقي���ن الذين تدربوا يف العه���د العثماين، وعلى الرغم 
م���ن ان وزارة اجلم���ايل كانت ق�س���رية العمر ف���ان تاأليفها 
ي�سج���ل عهدا جديدا نوعا م���ا يف تاريخ العراق، والبد لكل 
تغي���ري من ان ي���وؤدي اىل مكا�سب وخ�سائ���ر فال�سباب اكر 
حر�س���ا واكر جدية يف العمل حت���ى االن على االقل، وهو 
اق���ل ف�س���ادا ويهتم���ون باال�س���الح اهتماما حقيقي���ا يفوق 
اهتم���ام اولئك الذي���ن اكرب منه���م �سنا، ومن جه���ة اخرى، 
فانه���م ا�سيق افق���ا يف نظرتهم واكر مغ���االة وتع�سبا يف 
وطنيته���م، وهم عل���ى نحو ما رجال اقل وزن���ا. 8� مل تن�سر 
ال���وزارة اجلدي���دة منهاجا له���ا حتى اجتم���اع الربملان يف 
كان���ون االول حي���ث عر����ص منهاجه���ا يف خط���اب العر�ص 
ولك���ن ال���وزارة مل ت�س���ع وقتا كث���ريا يف اظه���ار نيتها يف 
اج���راء اال�سالح���ات يف امليادين ال�سيا�سي���ة واالجتماعية 
واالقت�سادية، فالغيت االح���كام العرفية �سريعا ولكن اعيد 
فر�سه���ا بع���د ذل���ك ب�سهري���ن يف ل���واء الب�س���رة عل���ى اث���ر 
اال�سراب الذي ح�س���ل يف �سركة النفط ولكن من الوا�سح 
ان���ه ا�س���راب �سيا�س���ي واظه���ر الوزراء)جمل����ص االعمار( 
بوادر منع�سة من الن�ساط وكان احد االجراءات االيجابية 
حلكومة)جمي���ل املدفع���ي( اعادة تكوين)جمل����ص االعمار( 
واح���داث وزارة لالعمار اىل جانبه وهذا ترتيب م�سطرب 
واغلب الظن ان���ه ادخل ب�سور رئي�سة لزعزعة مكانة نائب 
رئي����ص املجل����ص يف ذلك الوق���ت وقد جنحت ال���وزارة يف 
غر�سه���ا ومع ذل���ك فيجب ان يق���ال ان الوزير احلايل رجل 
دوؤوب يف العم���ل مت���زن ويبدو ان املجل����ص يعمل ب�سهولة 
اك���ر من ال�سابق وحتت ت�سرفه االن مزيد من االموال مع 
زي���ادة تدفق عائدات النفط ومل جت���ر خالل ال�سنة حماولة 
ل�سج���ب االتفاقية م���ع �سركة نف���ط الع���راق)I.P.C( وان 

كان���ت املحادثات قد اجريت بهدف تعديلها ل�سالح العراق. 
9� ان منه���اج احلكوم���ة اال�سالح���ي ال���ذي يغط���ي ميادين 
وا�سع���ة اليزال حتى االن يف مرحلته الورقية اىل حد كبري 
وان قطع���ه مرحل���ة اخرى ام���ر يدخل يف نط���اق التكهنات 
وحده���ا، ومن الوا�س���ح ان اجلماعة القدمي���ة وان�سارهم 
اق���دام  زل���ة  االن ويرتب�س���ون  ينتظ���رون  �سن���ا  اال�سغ���ر 
امل�ستجدي���ن الذي���ن هم االن يف احلكم ام���ا اجلهاز االداري 
فه���و اي�س���ا لي����ص يف و�س���ع ي�ستطي���ع مع���ه اقامة)دول���ة 
الرفاهية( وت�سيريها وان الدكتور اجلمايل على الرغم من 
ادراك���ه لذلك ومالديه من خطط لتقوي���ة االدارة قليل الفهم 
للم�س���اكل ذات العالقة، وهكذا ف���ان طريق اال�سالح مل يكن 
�سال���كا على وج���ه التاكي���د ومع ذل���ك ف���ان الدكتور)فا�سل 
اجلم���ايل( عل���ى حماقت���ه وغ���روره و�سعف �سجيت���ه لديه 
فك���رة �سحيحة من حيث اال�سا����ص وقد يكون �سحيحا كما 
يدع���ي ويل العهد عبد االله ان احلكوم���ات ال�سابقة مل تكن 
�سيئ���ة بالدرجة الت���ي تو�سف بها االن ولك���ن احلقيقة هي 
ان اال�ستي���اء من االو�ساع ال�سائدة كان ينمو باطراد حيث 
ازداد ع���دد اولئ���ك الذي���ن يدركون م���دى قلة الفائ���دة التي 
يجنونه���ا م���ن ث���روة البالد املتزاي���دة، واذا ترك���ت االمور 
ت�س���ري على جمراها ال�سابق خ���الل هذه املدة الطويلة، فان 
ح���دوث انفج���ار يب���دو ام���را المنا����ص من���ه وق���د اظه���ر 
يف  ملحوظ���ة  زي���ادة  معه���م  واملتعاطف���ون  ال�سيوعي���ون 
الن�س���اط خ���الل ال�سن���ة املا�سية ويب���دو انهم ق���د ا�سبحت 
لديه���م االن �سيطرة قوية على الط���الب واملحامن وبع�ص 
العمال ال�سناعين كما انهم يو�سعون ن�ساطهم بحيث ميتد 
اىل املناطق الريفية ومن اجلدير باملالحظة ان هذه القوى 
الثوري���ة لي�س���ت موجهة �سد)ن���وري ال�سعي���د( وا�سدقائه 
فق���ط بل انها موجهة بنف�ص الدرج���ة �سد امل�سلحن اجلدد 
ام���ا اذا كانت لدى االخرين الق���وة الكافية الحتوائهم فتلك 
احدى عالم���ات اال�ستفهام الكبرية القادمة يف نهاية ال�سنة 
ولك���ن لي�ص هن���اك �سبب لالعتق���اد بان الع���ودة اىل احلكم 
اجلماع���ي الق���دمي �ستنج���ح مل���دة طويلة يف حف���ظ النظام 
ناهي���ك ع���ن ادخال اال�سالح���ات فقد ان�سح���ب اولئك خالل 
�ساع���ات حينم���ا واجههم التحدي يف ال�س���وارع يف خريف 
ع���ام 1952. بع���د ان تق���رر ع���ودة امللك في�س���ل الثاين اىل 
عا�سم���ة ملك���ه ا�ستق���ر ال���راي عل���ى ان تك���ون عودته على 
مراح���ل لك���ي يت�سني امل���رور ببع����ص العوا�س���م االوربية 
والعربي���ة ل���ذا فقد غ���ادر اجل���زر الربيطانية بح���را، وبعد 
مروره بفرن�سا اجته نح���و اال�سكندرية حيث ا�ستقبل فيها 
ا�ستقب���اال ح���ارا كان له مغزاه اذ مل يك���ن قد مر على الثورة 
امل�سري���ة وتنازل امللك ف���اروق عن العر�ص �س���وى �سهرين 
وكان���ت يف ا�ستقبال���ه املدم���رة )ابراهي���م( عل���ى بعد ثالثة 
اميال من ال�ساطىء الذي عج باالالف من ابناء م�سر الذين 
هرع���وا ال�ستقبال ملك الع���راق ويف مقدمتهم اللواء الركن 
حرب)حمم���د جنيب( رئي����ص اجلمهوري���ة واركان القيادة 
العام���ة وعدد من ال�سخ�سي���ات امل�سري���ة والعربية وتقدم 
الل���واء )حممد جني���ب( رئي����ص جمهورية م�س���ر من امللك 
في�س���ل الث���اين وقال)انه مل���ا ي�سرفني ان اك���ون يف �سرف 
ا�ستقبال جاللتكم با�سم ال�سع���ب واحلكومة واجلي�ص وقد 
قدمت���م اه���ال وحللت���م يف بلدكم، فعل���ى الرح���ب وال�سعة( 
وبع���د ان ق�س���ى امللك في�سل الث���اين ليل���ة يف اال�سكندرية 
غادره���ا �سبيحة يوم 29ت�سرين االول 1952قا�سدا ميناء 
ب���ريوت حيث و�سل���ت الباخرة يف الي���وم التايل وكان يف 
ا�ستقبال���ه الرئي����ص )كمي���ل �سمع���ون( رئي����ص اجلمهورية 

اللبناني���ة وبعد ا�سرتاح���ة ق�سرية غادر ب���ريوت على منت 
طائ���رة عراقية قا�سدا بغداد وكانت قد �سافرت اىل بريوت 
بعث���ة �س���رف ال�ستقبال���ه موؤلفة من وزي���ر الدف���اع )ح�سام 
الدين جمعة( ورئي�ص الت�سريفات امللكية )حت�سن قدري(. 
ع���اد املل���ك في�س���ل الث���اين اىل عا�سم���ة ملك���ه بغ���داد يف 
30ت�سري���ن االول 1952وق���د �سر مبا �ساه���ده من ال�سعب 
العراق���ي م���ن حمبة ووف���اء فوجه الكلم���ة التالي���ة من دار 
االذاع���ة م�س���اء ي���وم 2ت�سري���ن الث���اين 1953:� )�سعب���ي 
العزي���ز.. يف الوق���ت الذي اع���ود فيه اىل ب���الدي العزيزة 
الي�سعني اال ان اتقدم اليكم بوافر ال�سكر على ماابديتموه 
نحوي م���ن ترحيب ووالء مما ترك اعم���ق االثر يف نف�سي 
وان���ه لي�سرين ان اعود اىل الوطن بع���د ا�ستكمال درا�ستي 
و�سيك���ون يف و�سع���ي ان اتلم�ص حاجات �سعب���ي وامانيه 
ع���ن كث���ب دار�س���ا وم�ستق�سي���ا مايع���ود نفعه عل���ى البالد 
باخل���ري واين الم���ل بف�س���ل تازركم وتعاونك���م الوثيق ان 
تتحق���ق للب���الد امانيها وختام���ا اكرر �سك���ري ودعائي لكم 
امل���وىل العل���ي القدي���ر ان ياخ���ذ بي���د اجلمي���ع ملافي���ه خري 
ال�سعب وع���ز البالد(. بعد ارتقاء امللك في�سل الثاين عر�ص 
12اذار  فف���ي  الزي���ارات  تب���ادل  بواج���ب  ق���ام  الع���راق 
1954توج���ه امللك في�س���ل الثاين وويل عه���ده االمري عبد 
االل���ه اىل )كراجي( بزيارة ر�سمية بن���اء على الدعوة التي 
وجهه���ا حاك���م باك�ست���ان الع���ام ويف 18 ت�سري���ن الث���اين 
1954 غادر امللك في�سل الثاين اىل عمان ومعه االمري عبد 
االل���ه وبعد يوم���ن �سافر اىل بريوت حي���ث اجتمع بكميل 
�سمع���ون رئي�ص اجلمهورية اللبناني���ة وتناولت املباحثات 
مو�س���وع اق���دام العراق عل���ى الدخول يف حل���ف ع�سكري 
ت�س���رتك فيه تركيا واي���ران وباك�ست���ان ويف 28اذار �سافر 
امللك في�س���ل الثاين اىل عمان حل�س���ور زفاف امللك ح�سن 
بن ط���الل على االمرية)دينا( ويف 20 ايل���ول 1956 �سافر 
اىل)الدم���ام( يف ال�سعودي���ة حي���ث اجتمع هن���اك بالعاهل 
ال�سعودي )�سعود بن عبد العزيز( وجرت بينهما حمادثات 
عام���ة تتعل���ق بام���الك الها�سمي���ن يف احلج���از وم�ستقبل 
العالق���ات بن اململكتن العراقية وال�سعودية ويف 4 متوز 
1957�سافر املل���ك في�سل الثاين ومعه االمري عبد االله اىل 
�سف���اف  عل���ى  ال�سي���ف  ف�س���ل  لتم�سي���ة  )ا�ستانب���ول( 
البو�سف���ور( ويف 18 ت�سري���ن االول 1957توج���ه املل���ك 
في�س���ل الث���اين ب�سحب���ة ويل عه���ده عبد االل���ه اىل طهران 
بن���اء عل���ى دع���وة وجهه���ا �س���اه اي���ران وعن���د تاأمي���م قناة 
ال�سوي����ص كان املل���ك في�س���ل الث���اين يف اجنل���رتة يتناول 
طعام الغداء مع رئي�ص الوزراء الربيطاين)انطوين ايدن( 
عندم���ا وردت برقية تنبيء بتاميم قناة ال�سوي�ص وقد �سهد 

حماول���ة ن���وري ال�سعي���د دفع)انط���وين اي���دن( اىل اتخاذ 
اج���راء ع�سك���ري �سد م�سر وع���رف نوايا خال���ه الذي راح 

يزن النتائج التي �سوف تعقب ذلك يف العراق..

ويف اي م���كان اخر يف اعقاب انت�س���ار الرئي�ص جمال عبد 
النا�س���ر ويكرر قول���ه بان���ه اذا مل ي�سقط عب���د النا�سر يف 
وق���ت ق�سري ج���دا اي يف اقل من ب�سع���ه ا�سابيع فان االمر 
يبدو متاخ���را جدا. كانت �سيا�سة عبداالله ونوري ال�سعيد 
مكروهة من قبل ال�سعب العراقي باعتبارها �سيا�سة حترتم 
امل�ساري���ع اال�ستعمارية، ومل ين�ص ال�سعب موقف عبد االله 
من اع���دام قادة حركة ماي�ص التحررية ع���ام 1941� وملا مل 
يك���ن مبقدور املل���ك في�سل الث���اين ان يتخ���ذ اي اجراء او 
ق���رار يحد من هذه ال�سيا�سة فقد اخ���ذ يفقد �سعبيته وخاب 
ف���األ الذين كانوا يرون فيه االمل املرجتي وهكذا ظهر امللك 
في�سل الثاين اىل جانب عبد االله ونوري ال�سعيد م�سلوب 

االرادة غ���ري قادر على اتخاذ قرار م�ست�سلما يف كل االمور 
حت���ى يف م�سال���ة خطبته من االم���رية )عائ�س���ة( ابنة امللك 
)حممد ب���ن يو�س���ف( اخلام�ص مل���ك املغرب وعل���ى �سعيد 
العالق���ات اخلارجي���ة كان م���ن اب���رز اح���داث الف���رتة التي 
تل���ت تتويج امللك في�سل الثاين هي حماوالت ربط العراق 
بامل�ساري���ع اال�ستعماري���ة االجنل���و � امريك���ي يف ال�س���رق 
االو�سط اثارة مبحاوالت عقد اتفاقيات ثقافية معه وطورا 
بربط���ه مبعاه���ده عراقية تركي���ة وعراقي���ة � اردنية لتكون 
مقدم���ة لتكوين منظم���ة اقليمية دفاع ع���ن ال�سرق االو�سط 
للحفاظ عل���ى م�ساحلها من جهة، والوقوف بوجه االحتاد 
ال�سوفيت���ي من جهة اخري وكان م���ن نتائج تلك املحاوالت 
دخول العراق يف حلف بغداد عام 1955 الذي رافقته حملة 
عب���د االله ونوري ال�سعي���د على احلري���ات العامة با�سدار 
عدة مرا�سيم قمعية وعقابية ادت اىل زيادة نقمة العراقين 
على الطبق���ة احلاكمة يف العراق خا�سة بعد تاأييدها لدول 
الع���دوان الثالث���ي عل���ى م�س���ر ع���ام 1956الت���ي اعتربها 
ال�سع���ب العراقي عدوة م�ساحله وامال���ه الكربى وال�سيما 
يف ق�سي���ة فل�سطن التي يعتربها ق�سيت���ه امل�سريية. على 
وف���ق ه���ذا املنظور ج���اءت املحاولة املوجهة �س���د الوحدة 
العربي���ة الت���ي قامت بن م�سر و�سوري���ا عندما حترك عبد 
االله القامة احتاد عربي بن العراق واالردن يف 14 �سباط 
1958 باعتبارها خطوة �س���د الزحف القومي الذي حاول 
االنعت���اق م���ن الطوق اال�ستعم���اري والتبعي���ة االمربيالية 
بعد ان اوعز عبد االل���ه اىل وزير اخلارجية )برهان الدين 
با�ص اعيان( بان اليعرتف العراق بهذه الوحدة كان ظهور 
االحت���اد العربي بن الع���راق واالردن قد تعلق االمر بامللك 
في�سل الث���اين اخر حدث تاريخي �س���ارك من قبل م�سرعه 
يف 14 مت���وز 1958، واخ���ر �ساهد على ك���ون امللك في�سل 
الث���اين كان م�سلوب االرادة، لق���د ج�سد امللك في�سل الثاين 
با�سع���ف االمي���ان انتم���اءه العرب���ي على الرغم م���ن انه مل 
ي�ستط���ع جتاوز خال���ه عبد االل���ه وال ان يحد م���ن حماقات 
)ن���وري ال�سعي���د( واندفاع���ه املتوا�س���ل لدع���م املعتدي���ن 
الفرن�سي���ن  ه���م  �س���ركاء  االجنلي���ز وكتح�سي���ل حا�س���ل 
وال�سهاين���ة، وال���ذي مل يت���وان ع���ن ا�س���دار الت�سريحات 
والت�س���رف بح�س���ب موقف���ه ومزاج���ه دون الرج���وع اىل 
القن���وات الر�سمي���ة وال�سرعي���ة وعليه حتمل املل���ك في�سل 
الث���اين جريرة اخط���اء غ���ريه، وال�سقت به ه���ذه املواقف 
اخلاطئ���ة وهو بعيد عنها، ابتداء من املوقف املخزي جتاه 
ال�سقيق���ة م�سر وال���ذي كان خمالفا ل���راأي ال�سارع العراقي 
ال���ذي هب لنج���دة وم�سان���دة ا�سقائ���ه يف قتاله���م من اجل 
ال�س���رف والكرامة العربي���ة، وابتداء بكب���ت حريات ابناء 
العراق وع���دم ال�سماح لهم بالتغيري ع���ن مكنونهم الذاتي، 
احلقيق���ة مل يكن امللك في�سل الث���اين بعيدا عما كان يجري 
يف الب���الد فق���د كان يت�سل���م مذك���رات وعرائ����ص الهيئ���ات 
ال�سيا�سي���ة والتعليمية واملحامن واالعيان والنواب وهي 

تنب���ه املل���ك اىل النه���ج اخلاط���ئ للحكومة والت���ي جاء يف 
احداه���ا: يا�ساحب اجلالل���ه لقد بدا ن���وري ال�سعيد حكمه 
االخ���ري من���ذ �سه���ر مت���وز 1954 بغم���ط حق���وق ال�سعب، 
وم�سادرة حرياته، فعطل احلياة احلزبية والغى امتيازات 
ال�سح���ف، و�سيطر على جميع و�سائل الن�سر، ومنع دخول 
الكثري من ال�سح���ف واملطبوعات العربية وحتى االجنبية 
للع���راق، ومن���ع عق���د االجتماع���ات العام���ة، وعط���ل �سائر 
احلري���ات الد�ستورية متهيدا لعقد ميث���اق بغداد، وا�ستمر 
يف ه���ذه ال�سيا�س���ة خوفا من انتفا�س���ة ال�سعب للتحرر من 
ه���ذا امليثاق، فلم���ا ن�س���ب الع���دوان الربيط���اين الفرن�سي 
ال�سهي���وين عل���ى م�س���ر واالم���ة العربي���ة اعل���ن االح���كام 
العرفي���ة واتخذها و�سيلة للحيلولة دون تعبري ال�سعب عن 
م�ساعره يف ن�سرة م�سر وا�ستنكار العدوان عليها، وقاوم 
كل تظاه���ر �سلم���ي بق���وى ال�سرطة الت���ي ا�ستباحث �سرب 
املتظاهري���ن وقت���ل ع���دد منه���م وزج الكثريم���ن املواطنن 
يف ال�سج���ون واملعتق���الت و�سادجو اره���اب عنيف وتوتر 
نخ�سى عواقبه يا�ساحب اجلاللة اليخفى على جاللتكم انه 
الب���د من وجود جت���اوب بن �سيا�سة اي���ة حكومة ومطالب 
�سعبها فاذا انعدم ه���ذا التجاوب ا�سبح بقاء تلك احلكومة 
خط���را عل���ى م�سالح االم���ة و�سالم���ة اهدافها وق���د ات�سح 
م���ن مراجعة خمتل���ف الهيئات واجلماع���ات وال�سخ�سيات 
ملقامك���م ال�سام���ي انع���دام التجاوب ب���ن �سيا�س���ة حكومة 
ن���وري ال�سعي���د، ومطالب ال�سعب يف ه���ذا املرحلة الدقيقة 
الت���ي يتقرر فيه���ا م�سري االم���ة العربية مم���ا يجعل تخلي 
وزارة ن���وري ال�سعي���د عن احلك���م �س���رورة وطنية لتحل 
مكانها حكومة تتجاوب �سيا�ستها مع مطالب ال�سعب ويف 
مقدمته����ا ان�سح����اب العراق من )حلف بغ����داد( والت�سامن 
اجل����دي م����ع ال����دول العربية االخ����رى واط����الق احلريات 
الد�ستوري����ة واالف����راج ع����ن املوقوف����ن واملعتقلن ب�سبب 
انت�ساره����م حلرك����ة التحرير العربي وا�ستن����كار العدوان 
اال�ستعم����اري وال�سهيوين على االم����ة العربية. لكن امللك 
في�سل الثاين مل ي�ستطع اال�ستجابة لتلك النداءات، كانت 
ال�سلط����ة احلقيقي����ة بي����د خاله عب����د االله، ومل يك����ن امامه 
منا�ص من اتباع م�سورة خالة الذي عمل الكثري من اجله، 
وحتى لو كان للملك في�سل الثاين �سخ�سية م�ستقلة لوجد 
م����ن ال�سع����ب ان يتح����دى التقاليد الها�سمي����ة التي تق�سي 
باح����رتام الكبري من ابناء اال�سرة ان مل نقل جتاوز الدور 
الذي اعد ل����ه ليكون م�سلوب االرادة منف����ذا اراء ورغبات 
خال����ه ويقال ان����ه عندما ج����اءه بع�ص الط����الب ينا�سدونه 
انق����اذ زمالئه����م الذين كان����وا يعان����ون من تعذي����ب رجال 
ال�سرط����ة يف ال�سجون قي����ل انه بكى معه����م عندما �سردوا 
علي����ه ما يلق����اه ه����وؤالء الزمالء، ولكن����ه طبع����ا مل ي�ستطع 
القي����ام ب����اي �سيء وهو م����ا يوؤكد مقول����ه )ان فاقد ال�سيء 
اليعطي����ه( ويق����ال ان امللك امل�سكن في�س����ل الثاين ا�ستكى 
قائ����ال: )انن����ي مثل الع�سفور يف القف�����ص حائر بن خايل 
ونوري ال�سعي����د(. واذا كان امللك في�س����ل الثاين م�سلوب 
االرادة، وه����يء عرب �سن����ي درا�سته واع����داده ليكون ابن 
االخ����ت الطائع لتوجيه����ات خاله وامل�ستم����ع لن�سائحه بل 
رمب����ا املنف����ذ الوام����ره اىل ح����د اقر في����ه املل����ك )ح�سن بن 
ط����الل( اب����ن عم املل����ك في�س����ل الثاين حي����ث ق����ال: ان ابن 
عم����ي امللك في�س����ل الثاين كان من دون اي����ة �سلطة، فال بد 
له����ذه الربقية التي بعث بها امللك ح�س����ن اىل امللك في�سل 
الث����اين �سدى ملا عان����اه من كبت عاي�سه عل����ى االقل خالل 
تواج����ده يف العا�سمة الربيطانية اب����ان العدوان الثالثي 
عل����ى م�سر وراآى باأم عينية كي����ف يذبح �سعب عربي على 
ي����د االجنليز)م�سيف����ه( وبتاأييد وت�سفي����ق ومباركة خاله 
عبد االله ورئي�ص حكومة نوري ال�سعيد،بل رمبا احت�سى 
باأم����ر خاله نخ����ب انت�سار بريطانيا املزع����وم يف عدوانها 
م����ع فرن�س����ا وا�سرائي����ل عل����ى م�س����ر و�سعبه����ا وانتمائها 
العربي. ترك تدخل عبد االله وحتكمه يف االمور اثرا يف 
نف�ص املل����ك ح�سن بن طالل ال����ذي راح يرثي لو�سع امللك 
في�س����ل الث����اين قائال)كان اب����ن عمي ورفي����ق درا�ستي يف 
كلي����ة )هارو( مقربا اىل نف�سي فتبينت االمنية التي اعرب 
عنه����ا جمال عبد النا�سر عام 1955 اذ قال)انني امتنى له 
الكث����ري من النج����اح واعلن عليه اماال كب����ارا ولكن في�سل 
الث����اين كان يعي�����ص ماأ�ساة.فلم ي�ستط����ع ان يحقق اية من 
رغبات����ه وم�سروعاته ومل تعط له الفر�سة اطالقا ليمار�ص 
�سخ�سي����ا م�سوؤولياته وعندما افكر يف اليوم الذي وقعت 
في����ه معاهدة االحتاد يعود ذهني اىل الكثري من الذكريات 
الت����ي اعتقد ب�سرورة الك�سف عنه����ا الل�سيء االللدفاع عن 

ذكرى �سديقي واخي يف الدم في�سل �

تقرير الســفارة البريطانية عن ارتقاء 
الملك فيصل الثاني عرش العراق
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  ت���رك عبا����ص جمي���ل ب�سم���ات خال���دة خ���الل 
م�س���واره الفني الطويل فكانت ل���ه منزلة كبرية 
يف قلوب حمبيه وزمالئه وطلبته، احلياة وقفت 
مع���ه الأن���ه �سادق يف فن���ه ميتلك موهب���ة �سجعه 
البا�س���ا/ ن���وري ال�سعي���د بان ينق���ل خدماته من 
الكلي���ة الع�سكرية التي كان مدرب���ًا ع�سكريًا فيها 
اإىل مو�سيق���ى اجلي�ص،  لكن املو�سيقي االأجنبي 
فيه���ا اعت���ذر عن ع���دم قب���ول عبا�ص جمي���ل اإىل 
الفرقة برغم موهبته الأنه وجد فتحة بن اأ�سنانه 
االأمامي���ة.. لكن البا�سا )ن���وري �سعيد( مل يخيب 
ظن املبدع العراق���ي الكبري فاقرتح عليه التقاعد 
برتبة اأعلى حتى يتفرغ لفنه الراقي الن اجلي�ص 
يتطل���ب الق�س���وة واخل�سون���ة اأما اأوت���ار عوده 

فاأنها حترك �سراين القلب وت�سحر النا�ص. 
ف���رح الفنان عبا�ص جميل من كل قلبه الأنه �سوف 
يتفرغ الإبداعه ويخط البا�سا نوري �سعيد والذي 
كان عازف���ًا ه���و االآخر رغ���م دهائ���ه ال�سيا�سي.. 
وب���داأت اأوت���ار اجلمي���ل ت�سنع االأحل���ان لزهور 
ح�س���ن ووحي���دة خلي���ل وغ���ادة �س���امل ومليع���ة 
توفيق ولع���دد من املطربن واملطربات االآخرين 
وكانت اأحلانه متتاز بطابع القرية واملدينة ويف 
عام/1965 نه�ص الفنان اجلميل الرائع باعذب 
واأجمل االحل���ان العراقية االأ�سيل���ة فكان كرميًا 
لطيف���ًا ظريفًا فهو مركز اإ�سعاع لكل من حوله يف 

عدة موؤمترات ومهرجانات فنية عربية.
�سيبق���ى راحلن���ا حا�س���رًا وم�سرق���ًا يف الذاكرة 
العراقي���ة بع���د اأن اأج���اد يف ال�ساح���ة املو�سيقية 
اإذ ان���ه اح�س���ن االمل���ام بثقاف���ة مو�سيقي���ة عالية 
امل�ستوى متيزت بعمل���ه وخربته و�سعة مداركه 

و�سالمة ذوقه وح�سن اأدائه.
وم���ن خالل ه���ذا املنظ���ور اإذ اأكدن���ا اأن �سلطاننا 
الراح���ل ه���و احد ال���رواد ال���ذي حتمل���وا اأعباء 
مرحل���ة االأربعيني���ات وم���ا تالها واخ���ذوا على 
عاتقه���م مهم���ة حتري���ك الواقع الغنائ���ي باجتاه 
احل�س���ول عل���ى نتائ���ج موؤث���رة يف اخلط���وط 
العام���ة العراقي���ة ف���كان اإن�سانًا رقيق���ًا يحب كل 
النا����ص وخا�س���ة اأ�سدقائ���ه الفنانن لق���د اأعطى 
عط���اء ثرًا من���ذ بدايته حتى رحيل���ه يف جت�سيد 
االأغني���ة العراقي���ة الر�سينة النابعة م���ن اأ�سالة 
تراث الع���راق ونخيله ودجل���ة والفرات وتغنت 

بها االأجيال وحفظها ورددها اجلميع 
يف ح���وار �سحف���ي  اأجريته مع  الفن���ان الراحل  
ق���ال فيه : اجته���ت اإىل مرحلة التلح���ن لالأغنية 

العراقية التي كانت”تلوب”وقتها حتت الردح 
املو�سيقي القدمي،”اأي االإيقاع الثقيل”فلحنت 

زه���ور  الراحل���ة  اغنية”كتجربة”للفنان���ة  اأول 
ح�سن وكان مطلعها: 

يكولون".  النا�ص  وعلي  احجي  "اخاف 
فانت�سرت هذه االغنية انت�سارا وا�سعا، وحققت 
جناح���ا �سعبي���ا، وذلك خلف���ة اإيقاعه���ا، و�سرعة 
فهم ال���كالم امل�سحوب م���ع املو�سيق���ى العراقية 

االأ�سيلة. 
وم���ع ذلك، فقد وج���دت يف نف�سي حاجة اإىل نهل 
الكث���ري م���ن مناه���ل الف���ن يف جم���ال املو�سيقى 
وان اك���ون ملما ب�س���وؤون املو�سيق���ى على  وجه 

العموم. 
لل�سن���ة  اجلميل���ة  الفن���ون  معه���د  فدخل���ت 
الدرا�سي���ة”1950- 1951”فدر�س���ت عل���ى ي���د 
االأ�ست���اذ �سلم���ان �سك���ر �سن���ة واح���دة، وعلى يد 
االأ�ستاذ املرحوم منري ب�سري، الن الدرا�سة كانت 
وقتها يف املعهد �سبع �سنوات..فتخرجت بدرجة 
�سرف..وعينت معلما للن�سيد يف احدى املدار�ص 

االبتدائية. 
يف ه���ذه املرحل���ة ب���داأت التلح���ن، بع���د جن���اح 
التجربة االأوىل وكنت اأحل���ن اغنية التي تتوفر 

فيها �سروط النغمة العراقية اال�سيلة....
فلحنت لزهور ح�سن اغاين كثرية هي:

غريبة من بعد عينج ياميه 
جيت يا اهل الهوى 

مي عيون حراكة 
اين اللي اريد احجي 

كما وحلنت اغنية”جاوي���ن اهلنه”للفنانة 
وحيدة خليل وكذل���ك اغنية”على بايل ابد 

ما جان فركاك".
و"عن بعن على ال�ساطئ تالكينه".

وحلنت ل�سليمة مراد اأغنية،”ياميه ثاري 
هواي”اأم���ا عفيف���ة ا�سكن���در، فق���د حلنت 

لها: 
عنادك” "على 

وال مت�سي ورى اللي ي�سحكك".
وكان���ت اول جتربة يل يف جمال تلحن 
االأغني���ة الريفي���ة، ه���ي اأغني���ة لداخ���ل 

ح�سن عنوانها:
"يا طبيب �سواب داليل كلف ال تلجمه 

بحطة ال�سماعة"


