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الخماسي الهادي  عبد  د. 

ع���زي���ز ج���اس���م ال��ح��ج��ي��ة

تنت�س���ر يف �لعر�ق �ملقاهي �ل�س���عبية �لتي تركت لها �أ�سمًا 
و�أثرً� يف �حلي���اة �لعامة. وقد يتذكر �لكثري من �لعر�قيني 
بع����ض ه���ذه �ملقاه���ي و�أثره���ا يف �ملجتمع �لعر�ق���ي، كما 
�أن معظ���م �لعر�قي���ني �ن مل يك���ن جميعه���م ق���د �تخذو� من 
�ملقه���ى مكان���ًا لق�ساء �أوقاته���م، �أو لل�سمر في���ه، �أو �للعب، 
�أو لق���اء �سدي���ق فاملقهى ج���زء من �حلي���اة �ليومية. �أثرت 
�ملقاهي، و�ل�ساي �أي�سًا يف �ل�سعر �لعر�قي ب�سقيه �لعامي 
و�لف�سي���ح. يف بع�ض م���ا ذكره �ل�ساع���ر �لفيل�سوف عبود 

�لكرخي دليل على هذ� �لتاأثر:
كون �أنكلب فنجان بيْد �لَكْهوجي

و�أو�سل حلكك هو�ي �أنتحب و�أبجي
�أو ق���ول �لر�سايف بع���د موجة من حتوي���ل بع�ض �ملقاهي 

�ىل مالٍه عام 1909:
�أرى بغ���د�د ت�سب���ح باملاله���ي              وتعب���ث بالأو�م���ر 

و�لنو�هي
�أو م���ا ن�سمع���ه من �أغ���ان فولكلوري���ة متتد ملئ���ات �ل�سنني 
تتغنى بال�س���اي وتتغزل باحلبيب �لذي يعد �ل�ساي، ولعل 

�أ�سهر هذه �لغاين:
خدري �جلاي خدري        عيوين ملن �أخدره

َدره ْ مالج يا بعد �لروح            دومج مجِ
�أم���ا �أول مقه���ى فتح يف بغ���د�د كما يذك���ر �ل�ساعر معروف 
�لر�س���ايف يف مذكر�ت���ه �لتي ن�س���ر بع�سها وفق���د بع�سها 
�لآخ���ر فت���م �فتتاحه ع���ام 1590م ��سمه"خ���ان جغان"يف 
زمن �ل���و�يل �لعثماين"جغال���ة ز�دة �سن���ان با�سا"�يطايل 
�لأ�س���ل وعين���ه �ل�سلطان"م���ر�د �لثالث"وحك���م بغد�د من 
ه���ذه  ��سم���اء  نذك���ر  �أن  1586م وحت���ى 1590م. وقب���ل 
�ملقاه���ي �ل�سهرية ومو�قعها و�أ�سماء رّو�دها ل بد �أن نذكر 
�لأدو�ر �لت���ي لعبتها هذه �ملقاهي يف �حلي���اة �لجتماعية 
�ل�سلط���ات  �خ�سعته���ا  حت���ى  �لع���ر�ق،  يف  و�ل�سيا�سي���ة 
�ملتتالي���ة عل���ى حك���م �لع���ر�ق للمر�قب���ة �لأمنية �أم���ا ��سهر 

�ملقاهي و�أهمها فهي:
مقه���ى فا�سل يف �ل�ساحلية.مقهى عل���ي �لنهر يف �لف�سل. 
مقه���ى �جلم���ايل يف ب���اب �ل�سيخ.مقهى يا�س���ني يف �سارع 
�أبونو�����ض. مقه���ى �ملو��سل���ة يف �س���ارع �لر�سيد.مقه���ى 
�أبو�سفو يف �س���ارع �ل�سمو�أل.مقهى �سيد بكر قرب وز�رة 
�لدفاع.مقهى وهب يف �مليد�ن.مقهى �لقر�ءة خانة يف باب 
�ملعظم.مقه���ى �لعبد يف �لباب �ل�سرق���ي. مقهى �لتبانة يف 
حملة �لف�سل.مقهى �ل�سو�مرة يف �لكرخ.مقهى �لنقيب يف 

حملة قنرب علي.مقهى بيت هي�ض يف �لكرخ.
مقهى حرتو�ض يف �مل�ساهدة. مقهى ماج�ستيك يف �مليد�ن. 
مقه���ى عارف �آغا يف �حليدرخانة.مقهى �سبع يف �مليد�ن.
مقه���ى عز�وي يف ب���اب �ملعظم. مقه���ى �لبالبل يف حملة 

�لبارودية.مقهى مالحمادي يف حملة �ملربعة.
مقهى �لبه���رز�وي. مقه���ى �خلفافني �س���وق �ل�ساعجية.
مقه���ى �لوق���ف مقاب���ل وز�رة �لدف���اع. مقه���ى �لعكام���ة 
ج�س���ر �ل�سه���د�ء �لك���رخ. مقاهي عكيل تق���ع قرب جامع 
عط���ا بالكرخ وه���ي ثالثة مقاٍه )مقه���ى حمادي( )مقهى 
ر�سي���د �لنجف���ي( و)مقه���ى يا�س���ني(. مقه���ى �ل�سابندر 
�س���ارع �ملتنبي.مقهى �ملميز ج�سر �ل�سه���د�ء �لر�سافة. 
مقهى �أبو �لقا�سم يف �لكرخ.مقهى ح�سريي �بوعزيز 
�لكرخ.مقه���ى �بر�هي���م ع���رب �س���ارع �لر�سي���د. مقهى 
�لربملان �س���ارع �لر�سيد.مقه���ى فتاح �س���ارع �لر�سيد. 
مقه���ى �لقياجني �س���ارع �لر�سيد.مقه���ى �ل�سوي�سرية 
�س���ارع �لر�سيد.مقه���ى ح�س���ن عجم���ي. مقه���ى عبود 
بامل�ستن�سرية.مقهى �بو رزويف �لكرخ.مقهى نا�سر 
حكي���م �لكرخ.مقه���ى �لبلدي���ة �س���ارع �لر�سيد.مقهى 
خليل �لقي�سي �سارع �لر�سيد. مقهى �أم كلثوم �سارع 
�لر�سي���د. مقهى �ك�سربي�ض فل�سطني �سارع �لر�سيد. 
�لرب�زيلية �س���ارع �لر�سيد.مقه���ى �لزهاوي. مقهى 

�لنعمان يف �لعظمية.
ه���ذ� عدد من مقاهي بغ���د�د �لتي عرفت خالل �كرث 

م���ن قرن من �لزمن، و�سكل���ت خريطة مكتملة ملعظم 
�أرجاء بغد�د �لقدمية، �لتي �متدت �ت�ساعًا يف �خلم�سينات 
و�ل�ستينات، وبال �سك فاإن عددً� من هذه �ملقاهي قد �عدمت 
بع���د �أن �ت�سعت بغد�د. م���ا �فقد �لعر�قي���ني بع�ض �لرت�ث 
�ملهم لأن ه���ذه �ملقاهي كانت مر�كز ل�سعر�ء و�أدباء وجتار 
و�عالم بغ���د�د، وفيها من �لذكريات و�لحد�ث ما يوؤرخ له 
يف �حلياة �لعامة وهي �سو�هد لأحد�ث �كرث من قرن مرت 
عل���ى �لعر�ق. كما �أرجو �أن �أكون قدمت ر�سدً� من دون �ن 
�ن�سى بع�ض هذه �ملقاهي. ولعلي �أقول ل بد وقد غاب عن 
ذهن���ي بع�سها خا�س���ة و�أنني ��سعر �أن بع����ض �لثقوب قد 
�بتلي���ت به���ا ذ�كرة مل ت���زر �لوطن خالل ربع ق���رن، �إّل من 
خالل حلم ظل يعانقني طيلة �لربع قرن �لتي �ن�سلخت من 
عم���ري. �إن بع�ض �لأعالم من �ل�سعر�ء و�لأدباء و�ملفكرين 
و�لعلم���اء و�لتج���ار و�ل�سخ�سي���ات �لعتباري���ة �لخ���رى 
�رتب���ط بو�حد من ه���ذه �ملقاهي، بل �إن كر�سي���ًا معينًا يف 

�ملقهى يظل �ساغرً� �ىل �أن يجل�ض عليه �ساحبه 
من هوؤلء �لأعالم.

مقه���ى �ب���ن �سف���و: يق���ع يف �سريع���ة �مل�سبغ���ة بجان���ب 
�لر�سانة، وهذ� �ملقهى من �أقدم مقاهي بغد�د، ومن ��سماء 
ه���ذ� �ملقهى"مقهى �ل�سط"�أو"مقهى �لتج���ار"كان �ساحبها 
ح�س���ن �سف���و، ول���ه �أخ ��سمه �حم���د �سفو من ��سه���ر قّر�ء 
�ملق���ام �لعر�ق���ي وكان يغن���ي يف �ملقه���ى، يف ع���ام 1909 
حت���ول �ملقهى �ىل مله���ى ليلي غّنت فيه"ط���رية �مل�سرية"، 
وط���رية ج���اءت م���ن م�سر قب���ل �حل���رب �لعاملي���ة �لأوىل، 
وغن���ت ��سه���ر �لأغ���اين �لعر�قية"عبودي جا م���ن �لنجف 

�سايل مكنزية".
مقه���ى عارف �آغ���ا: يقع يف �حليدر خان���ة، بجانب �مل�سجد 
�مل�سمى بال�سم نف�سه كان يلتقي يف هذ� �ملقهى كبار �لتجار 
وكب���ار �ل�سا�سة و�لوجهاء و�لنو�ب و�لأعيان. وقد �تخذه 
مع���روف �لر�سايف مل�سًا له يحيط به حمبوه ومريدوه، 
و�رتاده من �ل�سا�سة يا�س���ني �لها�سمي، وحكمت �سليمان. 

حتول �ملقهى مبرور �لزمن �ىل دكاكني عامة.
ب���ني  �لدف���اع  وز�رة  بج���و�ر  يق���ع  بك���ر:  �سي���د  مقه���ى 
�ملقه���ى  ه���ذ�  ��سته���ر  وق���د  �ملعظ���م،  وب���اب  �ملي���د�ن 

ب�سباقات"�لديكة"وكذلك"نطاح �لكبا�ض".
* مقه���ى كلوزي���ر: ذك���ره �لر�س���ايف يف مذكر�ت���ه، ملتقى 
�لطبق���ة �لربجو�زي���ة يف بغ���د�د، يقع بجانب ب���اب وز�رة 
�لدف���اع وبالق���رب من معم���ل �أحذي���ة �لكاهجي، ه���دم عام 

1915 بعد تو�سعات �سارع �لر�سيد.
مقه���ى �سبع: �ساحب���ه �سبع �أ�سهر قهوج���ي يف بغد�د، يقع 
�ملقه���ى يف �ملي���د�ن. وكان ي�ستق���دم ع���ددً� م���ن �ملغني���ات 
�حللبية"وق���د  جر�دة"و"�سفيق���ة  �مللعي���ة  ومنهن"رحل���و 

ذكرها �ل�ساعر مال عبود �لكرخي يف ق�سائده �لظريفة:
هذي"رحلو"رحلة �ل�سيف و�ستاء

ما �ظن يوجد مثلها بالن�ساء
ب"كهوة �سبع"�نظر �ىل �حلورية

�سفيقة بالأ�سل ميكن"حلبية"
ومم���ا يذكر عن ه���ذ� �ملقهى �أن �ل�ساع���ر �بر�هيم �لباججي 
�أطلق �لنار على فتى �سوري"حلبي"جميل، ومات �حللبي 
يف م�ست�سف���ى �لغرب���اء بالك���رخ. وقد رث���اه �ل�ساعر عبود 

�لكرخي مثلما رثاه معروف �لر�سايف 
عام،1907 ولأن هذه �لق�سائد توؤرخ 
مقتله وهي جميلة تعرب عن روح �أهل 
بغد�د، فاإنن���ي �ذكرها هنا مع �لإ�سارة 

�ىل ديو�ين �لر�سايف و�لكرخي.
يقول معروف �لر�سايف:

فاأطلق من م�سد�سه ر�سا�سًا   
   به يف �لرمي تنحرف �جل�سوم

فخر �ىل �جلبني به"نعيم"  
كما �نف�ست من �ل�سهب �لرجوم

�ساأبكيه ومل �أعباأ بالح            
  و�أندبه و�إن �سخط �لعموم
وملا �أن ثوى ناديت �أرخ        

  ثوى قتاًل بال مهل"نعيم"
�ما �ملال عب���ود �لكرخي فيقول يف ق�سيدة 

رثائه:
يا دكة �ملا تنحجي     
 �سو�ها �بن �لباججي

خلو عليه �لتوبجي  
 وت�سحك عليه �ل�سبيان

�للطم لنعيم وجب     
 و�لدمع عاخلد �ن�سجب
كظه ويانه ب�ض رجب   
و�سارت كتلته ب�سعبان

مقهى عز�وي: وهو م���ن �أ�سهر مقاهي بغد�د، 
وكان يعر����ض م�سرحي���ات خي���ال �لظل"عيو�ظ 
وكرك���وز"، كم���ا مث���ل يف ه���ذ� �ملقه���ى �أ�سه���ر �لكوميديان 
�لقطري"جعف���ر �آغا لقل���ق ز�دة"وكذلك مثلت في���ه �لفنانة 
عفيف���ة �أ�سكن���در، وه���و يق���ع يف ب���اب �ملعظم ق���رب جامع 
�لحمدي، وق���د غنى فيه �أي�سًا ��سه���ر مطربي ذلك �لع�سر 
�أمثال جنم �ل�سيخلي، و�حمد زيد�ن، وقد ورد ��سم �ملقهى 
يف ��سه���ر �أغني���ة فولكلورية"فر�كه���م بجاين"و�لت���ي هي 

�أي�سًا"يا لكهوتك عز�وي بيها �ملدلل زعالن".
مقه���ى �لبالب���ل: للبلبل �أث���ر يف حي���اة �لبي���وت �لعر�قية، 
وين���در �أن جتد بيتًا عر�قي���ًا من دون �قفا����ض �لبالبل"�أنا 
�لعبد �لفقري مل �ت���رك هذه �لعادة، و��ستوردت �لبالبل من 
�لب�س���رة لتعي�ض معي يف �لبي���ت، و��ستيقظ فجرً� كل يوم 
عل���ى غنائه���ا، و�لبالبل تفه���م، وتتحاور ملن يع���رف لغتها 
�ملهم �أن هذ� �ملقهى خم�س�ض ملحبي �لبالبل يف بغد�د، يقع 
يف حملة �لبارودية، ويحتف���ظ ��سحاب �لبالبل بالأن�سال 

من �لبالبل.
مقهى �لتبانة: يقع يف حملة �لف�سل بجانب �لر�سافة، كان 
ميث���ل فيه �ملمثل �لكوميدي )�ب���ن �حلجامة( ويتبارى يف 
�لنهار"�خلرفان"وق���د ذكر �لعديد م���ن �ل�سعر�ء �ل�سعبيني 

يف ق�سائدهم وهو من �أقدم مقاهي بغد�د.
مقه���ى �ل�سابن���در: يق���ع يف �س���ارع �ملتنبي، كان���ت مكاتب 
جريدتي"�لك���رخ"، و"حبزبوز"تق���ع يف �لطاب���ق �لعلوي 
من���ه، وقد غنى يف ه���ذ� �ملقهى ب�سكل م�ستم���ر قارئ �ملقام 

�ملعروف"ر�سيد �لقندرجي".
مقهى �لعكامة: و�لعكامة م�سطلح بالعامية �لعر�قية ي�سري 
�ىل �لذين يهتمون بقو�فل �جلمال، وكان من رّو�ده �لعالمة 
حمم���د بهجت �لث���ري وكذلك �ل�ساعر مال عب���ود �لكرخي، 

وقد هدم �ملقهى و�أن�سئ مكانه �جل�سر �حلديدي.
مقه���ى ح�س���ريي �أب���و عزيز: يق���ع يف منطق���ة �ل�ساحلية، 
�ساحب���ه �لفنان �خلالد ح�سريي �أبوعزي���ز �أ�سهر فنان يف 
مال �لأغني���ة �ل�سعبي���ة �لعر�قية، وهو �ساح���ب �لأغنية 

�خلالدة:
عمي يا بياع �لورد       كلي �لورد بي�ض

عن كتاب )بغداديات(

  عل���ى �سعي���د �آخ���ر، كان �لأم���ري عب���د �لإله 
يق�س���ي ق�سطًا من �أوق���ات فر�غه يف مقاطعة 
)�لبغيلة( �لزر�عي���ة، �لو�قعة يف �لنعمانية، 
يف ل���و�ء �لكوت �لتي كان عم���ه �مللك في�سل 
عل���ي  �ملل���ك  و�ل���ده  �ىل  �أهد�ه���ا  ق���د  �لأول 
وبالرغم م���ن �أن غالبي���ة م�ساحتها كانت يف 
�لبد�ي���ة �أر�����ض �سحر�وي���ة �إل �أن عملي���ات 
�ل�ست�س���الح �لت���ي ج���رت عليه���ا، حولته���ا 
�ىل �أر�����ضٍ خ�سب���ة. لذل���ك كان �لم���ري عبد 
�لإل���ه وعائلته ميكث���ون هناك �أيام���ًا، بهدف 
حت�سينها م���ن جهة، ولق�س���اء بع�ض �لوقت 
يف �جو�ء مغاي���رة لأجو�ء �ملدينة، من جهة 
�أخ���رى. �م�سى �لأمري عب���د �لإله �سنتني من 
عمره بع���د قدوم���ه �ىل بغد�د ب���ني �لدر��سة 
و�لرتدد على �ملزرع���ة، وبعد �أن قطع �سوطًا 
م���ن در��ست���ه يف بغ���د�د ��ستع���د لل�سفر �ىل 
فل�سط���ني به���دف �كم���ال تعليم���ه يف �لكلي���ة 
�لعربي���ة يف �لقد�ض، عام 1928 وهي عبارة 
عن كلي���ة دينية، وق���د بلغ �خلام�س���ة ع�سرة 
م���ن عم���ره، وكانت رغب���ة و�ل���ده �مللك علي 
�لذي ع���رف بتدينه �ذ )كان عامل���ًا بال�سريعة 
و�لدي���ن، �سديد �ل���ورع �ىل درج���ة �خليال( 
د�فع���ًا ور�ء ق���ر�ر �ل�س���رة �ر�س���ال �لأم���ري 
لإكمال در��سته يف �لقد�ض ورمبا كان يهدف 
من ور�ء ذلك �أن يقتدي �لأمري باأثره يف هذ� 
�ملجال. ولكن يبدو �أن �جتاهات وميول عبد 
�لإل���ه مل تتفق مع طبيعة تل���ك �لدر��سة �لتي 
�قت�س���رت على �لعل���وم �لدينية فقط، لهذ� مل 
ميك���ث �لأمري طوي���اًل يف �لقد����ض، ف�سرعان 

)بكلي���ة  �للتح���اق  وق���رر  �أم���ره  ح���زم  م���ا 
فكتوريا( بال�سكندري���ة، بهدف �لتو�سع يف 
در��س���ة �للغ���ة �لنكليزي���ة و�آد�به���ا، وكذلك 
در��سة �لعلوم �ملعرفي���ة، وكان ذلك يف �سهر 
�كتوب���ر/ ت�سري���ن �لأول م���ن ع���ام 1928. 
و�سل �لأمري عب���د �لإله �ىل م�سر عن طريق 
�لأردن ����� فل�سطني لاللتح���اق بكلية فكتوريا 
يف �ل�سكندري���ة، وبه���دف تهيئ���ة �لأج���و�ء 
رئي����ض  بع���ث  هن���اك،  لدر��ست���ه  �ملالئم���ة 
�لدي���و�ن �مللك���ي، ر�ستم حي���در، بر�سالة �ىل 
�سكرت���ريه �ملعتم���د �ل�سام���ي �لربيطاين يف 
�لع���ر�ق، �لكابنت هولت نق���ل فيها رغبة �مللك 
عل���ي يف �ر�س���ال ولده �لأمري عب���د �لإله �ىل 
�ل�سكندري���ة لإكمال تعليم���ه هناك. ل تتوفر 
لدين���ا معلوم���ات تف�سيلية عن حي���اة �لأمري 
عب���د �لإل���ه �لدر��سي���ة �جلدي���دة، وم�ستو�ه 
�لعلمي، وطبيعة عالقات���ه �لتي �أقامها هناك 
�س���وى �إ�سار�ت قليلة ل تكف���ي لر�سم �سورة 
و��سح���ة عن طبيعة تل���ك �حلقبة من حياته، 
فق���د ذك���ر ناج���ي �سوك���ت يف مذكر�ت���ه، �أن 
�لأم���ري عبد �لإله عند �لتحاقه بكلية فكتوريا 
)كان م�سرب �ملثل يف �لك�سل و�سوء �خللق، 
وكانت تقارير عم���ادة �لكلية ل تب�سر بخري، 
فاأعيد �ىل �لع���ر�ق قبل �أن يتم در��سته فيها( 
يف حني يقول �لدكتور �سندر�سن )�إن �لأمري 
عب���د �لإل���ه و��سل تعلم���ه يف كلي���ة فكتوريا 
بال�سكندري���ة، و�م�س���ى �أيامه فيه���ا هانئًا، 
ومع �نه كان و��سع �لذكاء �إّل �نه مل يفكر يف 

�حل�سول على �سهادة من �جلامعة(. 

�أم���ا بخ�سو����ض �لعالق���ة ب���ني �لأم���ري عب���د 
�لإل���ه وعم���ادة كلي���ة فكتوري���ا، فق���د �أخربنا 
عبد�ل���رز�ق �حل�سني، �ن���ه �سمع من �لطالب 
�لعر�قي���ني �لذين كان���و� يدر�سون مع �لأمري 
عبد �لإله يف كلي���ة فكتوريا، �إن عميد �لكلية 
�ذ� غ�سب على عر�قي يف كليته قال له موؤنبًا 
 )Lazy Abdul Illah لي���زي عبد �لإله(
�لعقي���د دي  �ل���ذي ي�س���ف في���ه  يف �لوق���ت 
ج���وري تلك �لعالقة بقوله: )كان هذ� �لعميد 
رجاًل يحبه جميع �لفتيان ويحرتمونه وظل 
يحتف���ظ بتاأثريه فيهم حتى بع���د �أن غادرو� 
وكربو�، لق���د تركت �لأحادي���ث �خلا�سة مع 
ه���ذ� �لعمي���د �نطباع���ًا ثابت���ًا يف نف����ض عبد 
�لإل���ه، هياأت ل���ه، ��سافة �ىل خلفيت���ه ذ�تها، 
�ح�سا�س���ًا قويًا بامل�سوؤولي���ة و�لفخر بالدور 
�ل���ذي متار�س���ه عائلت���ه يف �لع���امل �لعربي. 
ومهم���ا يكن من �مر، فق���د �م�سى �لأمري عبد 
�لإل���ه ث���الث �سن���و�ت يف �لكلي���ة، وتوثق���ت 
عالقاته مع عدد م���ن طالبها، وقد ظل �لأمري 
يتذكره���م حت���ى بع���د ت�سلم���ه �لو�ساي���ة ثم 
�ب���دى �لأم���ري عبد�لإل���ه بع���د ذل���ك رغبة يف 
�كم���ال حت�سيل���ه يف بريطاني���ا للتخ�س����ض 
يف علمي �ل�سيا�سة و�لقت�ساد. غادر �لأمري 
عبد�لإل���ه �ىل لن���دن، ع���ن طري���ق م�سر، يف 
�ل�ساد����ض و�لع�سري���ن م���ن �غ�سط����ض/ �آب 
1932 لاللتح���اق بكلية ه���ارو، وكان و�لده 
�أو  يرغ���ب يف �إحلاق���ه بجامع���ة �ك�سف���ورد 
كامربدج ويف لندن �ختري بيت �أحد �ملعلمني 
�لربيطاني���ني ليك���ون مق���رً� ل�سكن���اه �إّل �أن 

�لأم���ري عبد�لإل���ه مل ميكث طوي���اًل ل�سعوره 
ب�سعوب���ة �لدر��س���ة، و��ست���د�د حنين���ه �ىل 
�لوط���ن فغ���ادر بريطانيا، وق���د علقت وثيقة 
بريطانية على ذلك قائلة: )كان من �مل�سكوك 
فيه جدً� �أن لدى �لأمري عبد �لإله من �لتعليم 
م���ا يجعله ق���ادرً� على �ل�ستف���ادة من در��سة 
�خلارجي���ة  يف  )ت�سريفات���ي(  جامعي���ة(. 
ظ���ل �لأم���ري عبد �لإل���ه يتلقى رعاي���ة خا�سة 
لكون���ه �أحد �ف���ر�د �لعائلة �ملالك���ة، وتدفع له 
خزينة �ملل���ك �خلا�سة خم�س�س���ات �سهرية، 
�ىل جان���ب م���ا كان يتلق���اه م���ن م�ساع���د�ت 
�سقيقت���ه �مللك���ة عالي���ة، وملا ��سته���ر عنه من 
كيا�سة، قرر رئي�ض �لوزر�ء يا�سني �لها�سمي 
تعيين���ه ملحق���ًا يف وز�رة �خلارجية. با�سر 
�لأم���ري عب���د �لإله عمل���ه �جلدي���د يف وز�رة 
�خلارجي���ة، وق���د �س���رد طال���ب م�ست���اق يف 
مذكر�ت���ه ق�سة تعيين���ه على �ل�س���كل �لآتي: 
يا�س���ني  يوم���ًا  ز�رين   1935 �سن���ة  )يف 
�لها�سم���ي يف مكتب���ي يف وز�رة �خلارجية، 
وكان حينذ�ك رئي�سًا للوز�رة، وقال يل �ين 
�رغ���ب يف �أن ين�ساأ �لأمري عب���د �لإله موظفًا 
دبلوما�سي���ًا، ف���اإن بع�ض مظاه���ره تدل على 
قابليت���ه به���ذ� �مل�سل���ك، و�أرى م���ن �ملفيد �أن 
يعم���ل يف وز�رة �خلارجي���ة )ملحقًا فخريًا( 
باإ�سر�فك مبا�س���رة، ويف �ليوم �لتايل هياأنا 
غرف���ة قريبة م���ن غرفتي، فبا�س���ر �لأمري يف 
وظيفته �جلديدة، ولق���د قمت مب�سوؤولياتي 
نح���وه خ���ري قي���ام، عل���ى م���ا �عتق���د، كن���ت 
�عطي���ه ملفات بع����ض �لق�ساي���ا و�أطلب �إليه 

�ن يدر�سه���ا ويق���دم يل تقري���رً� بخال�ستها، 
و�أكلف���ه �حيان���ًا بتح�سري م�س���ود�ت �جوبة 
على بع����ض �ملخاب���ر�ت �لرئي�س���ة �لتي متر 
بالد�ئ���رة �لقن�سلية، وقد هي���اأت له كتابًا يف 
�لقانون �لدويل، طالبًا �أن يطالعه يف �أوقات 
فر�غه، وكان هو من جانبه ي�سعى �ىل تنفيذ 
ما يطل���ب �ليه، ومل �أَر فيه ط���و�ل دو�مه يف 
يف  متاه���اًل  �أو  تكا�س���اًل  �خلارجي���ة  وز�رة 
�د�ء و�جبات���ه(. �أم���ا عبد�ل���رز�ق �حل�سني، 
فيوؤكد �أن يا�س���ني �لها�سمي لأجل �أن يح�سن 
و�س���ع عبد �لإله �ملايل �أم���ر بتعيينه بوز�رة 
�خلارجي���ة، بر�ت���ب �سئي���ل ج���دً�، ولكنه مل 
يالزم �لوز�رة، ومل يذه���ب �ليها على �لرغم 
م���ن �لر�تب �ل���ذي كان ي�سرف ل���ه يف نهاية 
كل �سه���ر للغر�ض �ملذك���ور، يف �لوقت �لذي 
يوؤك���د في���ه �ل�سه���روردي، �إن �سه���ره ر�سيد 
عايل �لكيالين، رئي����ض �لديو�ن �مللكي، هو 
�لذي تبنى تعيينه كاتبًا بوز�رة �خلارجية، 
يف ح���ني يرى عبد �لر�سا كا�سف �لغطاء، �إن 
�لأم���ري عبد �لإله هو �لذي طلب �سخ�سيًا من 
�بن عمه �ملل���ك غازي تعيينه ملحق���ًا فخريًا، 
يف وز�رة �خلارجي���ة. ومهم���ا يك���ن من �مر 
تعيين���ه، فقد ��ستهل �لأمري عب���د �لإله، عمله 
�جلديد بوظيف���ة )�لت�سريفات���ي( يف وز�رة 
�خلارجية ومن �ملوؤكد �أن وجوده يف وز�رة 
�خلارجي���ة ق���د و�ّس���ع معلومات���ه، و�أك�سب���ه 

خربة دبلوما�سية.

عن كتاب )الأمري عبد الإله 1939 ــ 1958(

 م��ا أذك��ره ع��ن مقاه��ي بغداد 
القديمة ت

ـــا
ـــــ

ديــ
دا

 عندما حّل األمير عبد اإلله في بغداد بغ
كيف ُعّين في وزارة الخارجية؟

   بعد أن استقر األمري عبد اإلله 

اىل جوار أرسته يف بغداد(وصلها 

يف الثامن من كانون الثاين عام 

1926(، أمر امللك فيصل األول 

مبواصلة تعليمه الذي كان قد بدأه 

من قبل يف الحجاز وعامن، فاختري 

لهذا الغرض مجموعة من األساتذة 

والعلامء األكفاء أمثال العالمة 

يوسف العطاء، مفتي بغداد، الذي 

قام بتدريسه الفقه والتوجيه، 

واألستاذ نعامن االعظمي، الذي 

اعطاه دروسًا يف اللغة العربية 

وآدابها واألستاذ ابراهيم الدباس، 

الذي توىل مهمة تعليمه اللغة 

االنكليزية،
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الباقي عبد  نعيم  نهلة     

حسين زعيل الموسوّي
 ولدت �لأمرية عزة عام  1905  يف �أ�سطنبول، 
وكان����ت �أكرب �أبناء �ملل����ك في�سل �لأول، عادت 
�ىل �حلج����از ولها م����ن �لعمر ث����الث �سنو�ت، 
عا�ست طفولتها �ملبكرة يف مكة حتى ميئها 
�ىل �لع����ر�ق ع����ام  1924 م����ع عائلتها وبقيت 

هناك حتى زو�جها عام  1936.
     عا�س����ت �لأم����رية ع����زة يف �حلج����از حي����اة 
تختل����ف متام����ًا عم����ا كان����ت علي����ه يف بغ����د�د 
فلم يك����ن باأ�ستطاع����ة �سيد�ت �لعائل����ة �ملالكة 
�خل����روج من �لبيت مثل �لن�ساء �لأخريات �إّل  
لي����اًل  فق����د كان خروجهن يقت�س����ر على زيارة 
جده����ن �ل�سريف ح�سني. �أم����ا يف بغد�د �لتي 
تعت����رب �أكرث �أنفتاح����ًا، فق����د كان باأ�ستطاعتها 
�أن تخ����رج وتفعل م����ا تريد، وكان����ت �لأمرية 
عزة تختل����ف متامًا  يف طبيعة ت�سرفاتها عن 
�سقيقته����ا �لأم����رية ر�جحة، فلم تك����ن طبيعية 
وتبك����ي  ت�سح����ك  كان����ت  �إذ  ت�سرفاته����ا  يف 
�أناني����ة  وكان����ت  منا�سب����ة،  غ����ري  �أوق����ات  يف 
ب�س����كل كب����ري ومل تك����ن متل����ك �أّي �س����يء م����ن 
مقوم����ات �جلم����ال، ومل يتقدم �أح����د خلطبتها 
م����ن �لعو�ئل �لت����ي ترغب �لعائل����ة �ملالكة يف 
�لقرت�ن بها، وكانت ع�سبية �ملز�ج وت�سخط 
عل����ى �لآخرين من دون �أي����ة �أ�سباب �إذ مل تكن 
و�لدته����ا تر�قب ت�سرفاتها وق����د كان باإمكانها 
�حل�سول على �أّي �سيء من دون تفكري وهذ� 
ما دفعها �ىل �إقامة عالقة مع �لنادل �لأيطايل 
ع����ام 1936 )ت�سري بع�ض �مل�س����ادر باأنه كان 
يعم����ل �سفرجي����ًا يف بغ����د�د وبع�سه����ا يوؤك����د 
باأن����ه كان يعم����ل يف �أحد �لفن����ادق يف جزيرة 
لالأم����رية يف  �لدلي����ل  رود�����ض وق����ام مبهم����ة 
�ثن����اء  �أقامتها يف �جلزيرة ب�سحبة �سقيقتها 
�لأم����رية ر�جح����ة �إّل �أن �لأم����رية بديعه تذكر 
باأنه مل يكن طباخًا يف ق�سر �لزهور كما زعم 
�لبع�����ض و�أمن����ا كان ن����ادًل  يف �أح����د �لفنادق 
�ل�سياحي����ة يف جزيرة رود�����ض، ومل ياأت �ىل 
�لعر�ق و�أمن����ا تعرفت �إلي����ه يف �سفرة �سابقة 
له����ا يف �ليون����ان(، وق����د تظاه����رت باملر�����ض 
�لع����ر�ق،  خ����ارج  �ىل  ت�ساف����ر  ك����ي  �ل�سدي����د 
ف�سم����ح له����ا �سقيقه����ا �مللك غ����ازي بال�سفر �ىل 
�إحدى �جلزر �ليونانية للعالج و�ل�سطياف 
ب�سحبة �سقيقتها �لأمرية ر�جحة على �أمل �أن 
تتح�سن �سحتها هناك، ور�فقهما  �سكرتريها 
�خلا�����ض فيكتور باحو�ض مع ثالث خادمات، 
لكن تبنّي فيما بع����د باأنها قد تعرفت يف �لعام 
�ملا�سي عند �سفره����ا �ىل جزيرة رود�ض على 
ن����ادل يعمل يف �أحد �لفن����ادق يدعى �أن�ستا�ض 
خار�لمبو�����ض. وق����د �رتبط����ت مع����ه بعالق����ة 
عاطفي����ة، �أذ �تفق����ا عل����ى �ل����زو�ج، ويف �أثناء 
وج����ود �لأم����رية ع����زة يف �ليون����ان متكن����ت 
م����ن �له����رب و�ل����زو�ج م����ن �لن����ادل و�عتنقت 
�لديان����ة �مل�سيحي����ة و�أ�ستبدلت �أ�سمه����ا باأ�سم 
�أن�ستا�سي����ا، وعقد قر�نها يف كني�س����ة �أكاليد� 
يف �أثينا، وبع����د �لنتهاء من مر��سيم �لزو�ج 
توّج����ه �لعرو�س����ان �ىل فن����دق �أتالنتيك �لذي 
كان خار�لمبو�ض مقيم����ًا فيه وبعد ذلك غادر 
�لعرو�س����ان بالطائ����رة �ىل جزي����رة رود�����ض 

لق�ساء �سهر �لع�سل.
     لق����د جاء يف تقرير كتب����ه فيكتور باحو�ض 
�ىل رئي�����ض �لدي����و�ن �مللكي ر�ست����م حيدر يف 
�لر�بع ع�سر من حزي����ر�ن عام  1936، ب�ساأن 
ق�سية �لزو�ج"حال و�سولهم �ىل �أثينا �سكن 
�جلمي����ع يف جناح و�ح����د يف �لفندق وكانت 
�إح����دى �خلادم����ات وهي طليعة عم����ر مالزمة 
لالأمرية ع����زة، وكانت �لأخ����رية تعي�ض حياة 
طبيعية ومل يظهر على ت�سرفاتها ما ي�سرتعي 
�لنتب����اه �أو �ل�سك، ويف �ليوم �لثاين �سحبت 
م����ن ح�سابه����ا مبل����غ مائ����ة وخم�سني دين����ارً�، 
وكان����ت حياته����م �ملعي�سية يف �أثين����ا منتظمة 
كل �لنتظام، ومل ت����رتك �لأمريتان لوحدهما 
يوم����ًا، �إّل �أن����ه يف �سبيح����ة ي����وم �لأربع����اء 
�ملو�فق �ل�ساب����ع و�لع�سرين من حزير�ن عام  
1936 جاءت �خلادمة طليعة عمر و�أخربتهم 
باأن �لأم����رية عزة غري موج����ودة يف غرفتها، 
وتب����نّي فيم����ا بع����د �أنه����ا غ����ادرت �لفن����دق مع 
�ل�سخ�����ض �لذي تزوجته وكان ذلك يف ر�سالة 
�سلمت �ىل �لأمرية ر�جحه باللغة �لإنكليزية 
بتوقيعها تخربها باأنها  نظرً�  لفقد�ن و�لدها 
و�أنها مل تكن لها بد من �أن تلحق بالرجل �لذي 
حتبه وق����د تزوجت وتن�سرت")يذكر �ستيفن 
لونكريك باأنه مل يثبت ر�سميًا �أن �لأمرية عزة 
�أخ����ت �مللك غ����ازي قد �أعتنق����ت �مل�سيحية بعد 
زو�جه����ا من �خلادم يف �سهر �أيار 1936، لقد 
كان����ت تلك من دعاة �أعد�ء �لبيت �لها�سمي من 
�لعر�قيني وغريه����م ل�سيما �أقطاب �ملعار�سة 
يا�س����ني  لإ�سق����اط  يخطط����ون  كان����و�  �لذي����ن 
�لها�سم����ي وكان����ت �ل�سح����ف �لرتكي����ة �أوىل 

�ل�سح����ف �لت����ي ن�س����رت 
و�سن����ت  �حل����ادث  ذل����ك 
حمل����ة و��سع����ة للت�سهري 
وعززته����ا  و�لت�سني����ع 

بن�سر �سورة لالأمرية عزه مع زوجها(.
�أطلع����ت  �أن  بع����د  ر�جح����ة  �لأم����رية  هرع����ت 
عل����ى �لر�سال����ة �ىل فندق �أتالنتي����ك �لذي كان 
�لعرو�س����ان يقيم����ان في����ه يف حماول����ة منه����ا 
ملعاجل����ة �لأم����ر و�إلغ����اء �لزو�ج لك����ن �لأمرية 
عزة رف�ست مقابلة �أحد وبعثت بورقة باللغة 
�لأنكليزية طلبت فيها من �ختها عدم �لنتظار 
لأنها تزوجت و�أنتهى �لأمر، و�أخذت �لأمرية 

ر�جح����ة تن����ادي عل����ى �أختها من خل����ف �لباب 
قائلة"ع����زة ع����زة م����ا �ل����ذي تفعلين����ه فك����ري 
باأخين����ا �س����وء ما �أن����ت فاعلته، م����اذ� �سيكون 
�س����رف عائلتن����ا عندم����ا ينت�س����ر ه����ذ� �خل����رب 
�ملخ����زي يف بغ����د�د، فاأجاب����ت ع����زه من خلف 
�لب����اب، ل تن�سغل����و� ب����ي �أن�س����وين و�أعلن����و� 
بر�ءتك����م مني فاإين بر�ء من كل �سيء ل �أريد 
�ل�سمع����ة �أو �لرثوة �أو �مللكي����ة فلقد �أ�سبحت 
�لآن م�سيحية وتزوجت ول ينفع ما تقولينه 

�أين �أحب فقط")2(.
      جل����اأت �لأم����رية ر�جح����ة �ىل �ل�سف����ارة 
ب�ست����ى  حماول����ة  �ليون����ان  يف  �لربيطاني����ة 

�لط����رق منع تل����ك �لف�سيح����ة، فقدمت �سكوى 
عل����ى �لزوج����ني باأنهما قد �سرق����ا موهر�تها 
�لتي تقدر ب�ستة �آلف جنيه �أ�سرتليني ومبلغ 
مائة وخم�سني دين����ارً�، وكان غر�ض �لأمرية 
ر�جح����ة  من ه����ذه �ل�سكوى و�س����ع �لزوجني 
حت����ت �حلر��سة لك�سب بع�����ض  �لوقت للقيام 
بجه����ود لإلغاء ه����ذ� �ل����زو�ج، وح�سر �ملدعي 
�لع����ام �ليون����اين �ىل فن����دق �أتالنتي����ك وهّي����اأ 
مقابلة ب����ني �ل�سقيقتني وكان يحيط بالأمرية 
ع����زة زوجه����ا وحماميها وبع�����ض �ملنا�سرين 
لهم����ا، ومل يبد عليه����ا �أي تاأثر و�أخذت جتيب 
عل����ى �أ�سئلة �ل�سرطة بكل ج����ر�أة، �أما �لأمرية 
ر�جح����ة فل����م تتمال����ك نف�سها فاأخ����ذت حتدث 
�أختها بكل لطف ذ�كرة �أعمال و�لدها ومده 
و�سرف �مللك و�لوطن و�لعائلة نا�سحة �إياها 
باإعادة �لنظر فيما فعلته و�لعودة �ىل �لعر�ق 
وع����دم ف�سح �أّي م����ال لإحل����اق �إهانة كربى 
بالعائل����ة، لك����ن �لأمرية عزة مل تع����ر �سقيقتها 
�هتمامًا وكانت عنيدة، �إذ قالت لأختها"لي�ض 
عندي �أخت ول �أق����ارب ول وطن، �أعتربوين 
ميت����ة، ه����ذ� ه����و ن�سيب����ي فه����و يل �ل����كل يف 
�لكل لق����د تن�سرت وتزوجت م����ن هذ� �لرجل 
�ل����ذي �أحبه ولي�ض مبق����دور �أحد �أن يف�سلني 
عن����ه، و�إذ� كان عندك����م حق م����ا فعليكم جلبي 
بو��سط����ة �ملحاكم ولن �أع����ود �ىل �لعر�ق بعد 

�لآن و�إذ� ما �أجربت على ذلك �ساأنتحر".
   ع����ادت �لأم����رية ر�جحة بع����د �أن �أخفقت يف 
�إقن����اع �سقيقته����ا بالع����ودة وعده����ا �لق�س����اء 
�لع����ام �ليون����اين ق�سي����ة �سرقة ب����ني �لإخوة، 
وعل����ى ما يبدو ف����اإن �لأم����رية عزة ق����د دّبرت 
زو�جه����ا مبه����ارة فائق����ة م����ن دون دلي����ل قبل 
�حل����ادث و��ستقرت �لأمرية ع����زة يف جزيرة 
رود�����ض وح�سلت عل����ى �جلن�سي����ة �لأيطالية 
وع����د  �جلن�سي����ة،  �أيط����ايل  زوجه����ا  لك����ون 
زو�جها م�سروع����ًا ونافذً� يف قانون �لأحو�ل   
كل  نف����دت  �أن  بع����د  �لأيط����ايل.   �ل�سخ�سي����ة 
مدخر�تها ح����اول زوجها �حل�سول على عمل 
يف جزي����رة قرب�����ض ومبا �أنهم����ا ل يخ�سعان 
لقان����ون �لهجرة، فقد ف�سل����ت �ملحاولت كلها، 
ذهب �لزوجان �ىل لندن، �إذ حاول زوجها �أن 
يعم����ل بائع �أ�سفن����ج هناك، لكن����ه �أخفق �أي�سًا 

يف �حل�سول على فر�سة عمل.
        مل ي�ستمر زو�ج �لأمرية عزة، �إذ �نف�سلت 
ع����ن زوجها ع����ام  1939 وع����ادت �ىل �أيطاليا 
ع����ام  1940، ومل تنج����ب م����ن زو�جها، وعند 
عودته����ا منحته����ا �حلكوم����ة �لأيطالي����ة ر�تبًا 
قدره مائتا ل����رية �أيطالية �سهريًا،  ثم �زد�دت 
�ىل �أربعمائة لرية �سهريًا عام  1944، وكانت 
�آخ����ر دفعة ت�سلمتها �لأمرية قبل دخول قو�ت 
�حللف����اء �ىل روما، وبعد ذلك قدمت طلبًا �ىل 
�حلكومة �لأيطالية با�ستم����ر�ر هذه �ملعونة، 
ولك����ن طلبها قوبل بالرف�����ض لأن �جلمهورية 

�جلديدة ل ت�سمح بذلك.

عن ر�سالة )�سيدات العائلة املالكة ودورهن 
الجتماعي وال�سيا�سي(

�ل�سعوب���ات  تل���ك  �أه���م  وكان���ت 
يف  �لنقدي���ة  �لأو�س���اع  ��سط���ر�ب 
�لع���امل بعد �حل���رب �لعاملي���ة �لأوىل، 

وكذل���ك تقرير �سكل ومكان �لبيئة �لتي 
�سوف تت���وىل ��س���د�ر �لعمل���ة �لعر�قية 

و�د�رته���ا ب�سكليها(�ملعدين و�لورقي(� ويف 
�لعام 1925 مرت بالعر�ق �زمة �قت�سادية خطرية 

ب�سب���ب ما �أ�س���اب �لزر�عة من �آفات طبيعي���ة وو�سع مايل 
�سيئ، ونتيجة لذلك ��ستقدمت �حلكومة �لعر�قية جلنة من 
��ست�ساري���ني بريطانيني برئا�س���ة �خلبري �ملايل �لربيطاين 
�ل�سري هلنت يانغ. و�سل هذ� �خلبري �لربيطاين(�لنكليزي 
)�ىل بغ���د�د يف �و�خر �آذ�ر من �لع���ام1926، و�لذي و�سع 
تقري���رً� م�سهب���ًا ومو�سع���ًا ملعاجل���ة �لو�س���ع �مل���ايل للبلد. 
و�أع���د م�سروع���ًا يف ع���ام 1926 �أو�س���ى في���ه �ىل �سرورة 
��ستخ���د�م �للرية �لنكليزي���ة كو��سطة للتب���ادل �ف�سل من 
Indian Rupee نتيج���ة ل�س���الت  �لروبي���ة �لهندي���ة 
�لع���ر�ق �لتجارية و�ملالية مع بريطاني���ا �أ�سد مما هي عليه 
م���ع بالد �لهن���د و�أو�سى �أي�س���ًا ��سناد هذه �لل���رية و�د�رة 
�لعمل���ة �لعر�قية �ىل جلنة مركزها لن���دن، لكن هذه �لفكرة 
��سطدم���ت مبعار�س���ة �ل�سع���ب، مم���ا حّم���ل �حلكومة �ىل 
�هم���ال ه���ذ� �مل�س���روع وقيامه���ا يف �سن���ة 1927  باقرت�ح 
تاأ�سي����ض بن���ك وطني تعه���د �ل�سد�ر، �إل �أن ه���ذ� �مل�سروع 
�أهم���ل �ي�س���ًا ل�سب���ب رئي����ض �نعك����ض فيه �لخت���الف على 
�لقاعدة �لتي ت�ستند �إليها �لعملة �جلديدة، ويف عام 1929 
طلب���ت �حلكوم���ة �لعر�قي���ة م���ن �خلبري �مل���ايل �لربيطاين 
�أوتونيم���ري)oto Naimer( �لعم���ل عل���ى ح���ل م�سكلة 
�لأ�سا����ض �ل���ذي ت�ستن���د �إلي���ه �لعمل���ة �لعر�قي���ة، و�أو�سى 
�حلكوم���ة  �ىل  �ملق���ّدم  بتقري���ره  �خلبري(�وتونيم���ري)، 
 1929 �لأول  ت�سري���ن   14 بتاري���خ  و�مل���وؤرخ  �لعر�قي���ة 
على:"�أن من م�سلح���ة �حلكومة �لعر�قية �أن ت�سدر �أور�قًا 
نقدية على ��سا�ض عملة �أخرى ثابتة كاللرية �لنكليزية، �أو 
�ل���دولر �لأمريكي"، وكان �خلبري(�وتونيمري )قد مال �ىل 
�ختي���ار �للرية �لنكليزية ؛ لأن���ه �أف�سل نظام نقدي ويتفق 
مع م�سال���ح �لع���ر�ق �لقت�سادي���ة، نظرً� لعالق���ات �لعر�ق 

�لتجارية مع بريطانيا.
ويف ع���ام 1931 �سّكل���ت جلن���ة عر�قي���ة لإ�س���د�ر �لعمل���ة، 
ويك���ون مقرها لن���دن وتاأجيل تاأ�سي�ض �مل�س���رف �لوطني، 
وقد ج���اء يف �لأ�سب���اب �ملوج���ب �ل�سايف لقان���ون �لعملة 

�لعر�قية. 
ر�أي  لأو�نه"ح�س���ب  �ساب���ق  �أم���ر  كه���ذ�  بن���ك  �إح���د�ث  �إن 
�لخت�سا�سيني"وم���ن �ساأن���ه �ن يحرم �خلزين���ة و�ل�سعب 
م���ن �لأرب���اح �لناجت���ة م���ن ��س���د�ر �لعمل���ة، ول ميك���ن �أن 
يك���ون م�سرف كه���ذ� �إل عر�قيا بال�س���م و�جنبيًا من حيث 
ر�أ�ض �ملال و�لد�رة. يبدو لنا �أن هذ� �لر�ي �سائب وحكيم 
يف وقت���ه، وذل���ك لع���دم وجود موظف���ني �أكف���اء لإد�رة هذه 
�ملوؤ�س�س���ة �ملهمة و�ل�سديدة �لتعقيد، كم���ا �إن �لعر�قيني هم 
حديث���و عهد بتكوي���ن �لدولة و�لد�رة، ف�س���اًل عن ذلك كان 
م���ن �ل�سع���ب �حل�س���ول على موظف���ني �أكفاء م���ن عر�قيني 
م�ستقمني ل يرتبطون باأحز�ب �ل�سلطة، �أو لي�ض لهم عالقة 
بال�سيا�سة.وبع���د مد�ولت عدة ج���رت يف مل�ض �لأعيان 

�ل���وزر�ء، تقرر  ومل����ض 
�س���ن 1926،  �إع���ادة م�س���روع  �أو  بع���ث، 
وبذل���ك �سدر قر�ر من مل�ض �لوزر�ء يف 
17 �آذ�ر1931 باإ�سد�ر عملة عر�قية يكون 
وحدته���ا �لدينار، على �أن تكون هىذه �لعملة 
م�ستندة �ىل �لباون �ل�سرتليني وم�ساوية له يف 

�لقيمة من غري �سك دنانري ذهبية لأغر��ض �لتد�ول.

ويف 17 �أيار 1931 و�سل �ىل بغد�د �مل�ست�سار 
تقري���رً�  وو�س���ع  يان���غ،  هل���نت  �ل�س���ر  �مل���ايل 
مو�سع���ًا1931، و�ل���ذي �أك���د يف مذكرت���ه �ىل 
رئي�ض �لوزر�ء عن �لدور �لأ�سا�ض �لذي يقوم 
به �مل�سرف �ملركزي يف جهاز �لدول من حيث 
تنظيمه للحياة �لقت�سادية، مع فو�ئد �أخرى 
لالقت�س���اد �لعر�ق���ي، ويب���دو ح�س���ب تقري���ر 
يان���غ، �أن �لع���ر�ق ل يز�ل بعي���دً� عن حتقيق 
ه���ذ� �ل�س���رط؛ لأن���ه بالرغ���م م���ن ��ستقالل���ه 
�ل�ستق���الل  ه���ذ�  �أن م�ست���وى  �إّل  �سيا�سي���ًا 
ل ي���ز�ل عل���ى �س���كل ل يعطي للع���ر�ق كيانًا 

�قت�سادي���ًا خا�س���ًا،  فامل�س���ارف �لعام���ة يف �لع���ر�ق ل تعد 
موؤ�س�سات عر�قية وذلك

لكونه���ا فروع���ًا مل�س���ارف �جنبية، كم���ا �إن جت���ارة �لعر�ق 
�خلارجية تقوم بها موؤ�س�سات

�جنبي���ة، و�ىل �أن ي�سبح للعر�ق كيان���ًا �قت�ساديًا م�ستقاًل، 
فاإن �لبنك �ملركزي �لعر�قي يف

ح���ال تاأ�سي�سه �سوف يبقى معتمدً� عل���ى �جلهاز �لئتماين 
�لتابع �ىل تلك �لدول �لتي

تنت�س���ب �ليه���ا �مل�س���ارف 

�لتجاري���ة و�ملوؤ�س�سات �لعامة يف �لع���ر�ق، ويذكر �أن يانغ 
�أّي���د معظم �مل���و�د �لتي عر�س���ت يف لئح���ة 1931، �ل �نه 
مل يوؤّي���د ��ستثمار موجود�ت �لعم���ل على �ل�سند�ت، و�لتي 
يحميه���ا �أ�سحابه���ا؛ لأن ذل���ك ل يعط���ي �سمان���ًا للحكوم���ة 
�لعر�قي���ة ل�ستثمار�ت �سندوق �لحتياط���ي، وبذلك يجب 

�لحتفاظ بها يف مكان عمل �ملجل�ض يف لندن.
 �نتقد يانغ �لقرت�حات �لتي تقدمت بها غرف جتارة بغد�د 
و�لغ���رف �لتجاري���ة �لعر�قية �لأخرى و�لت���ي �جمعت على 
�سرورة ��سد�ر عملة وطنية و�إن ��سد�رها يجب �أن يكون 
عل���ى �أ�سا�ض �لذهب، كما �نتق���د �نتقادً� �سديدً� 
�لقرت�ح���ات باإن�س���اء بن���ك مرك���زي يق���وم 
باإ�سد�ر �لعملة �لعر�قية و�لحتفاظ بغطاء 
�لعمل���ة، لأن �لإقد�م عل���ى حتقيق هذ� �لعمل 

قد يوؤدي �ىل �حد�ث م�ساألتني
مهمت���ني هم���ا:  �لوقت �ل���ذي يتطلب���ه �إن�ساء 
هذ� �لبنك، و�لو�جبات و�ملهمات �لتي �سوف 

يقوم
به���ا. وبنّي �مل�ست�سارون �أن �ن�ساء بنك مركزي 

قد يتطلب �ر�سال مال �سخم و�د�رة مالية
قوي���ة( خ���رب�ء �قت�سادي���ون)، وهذ� م���ا كانت 

تعجز عنه �حلكومة �لعر�قية يف ذلك �لوقت
لير�د�ت �خلزين���ة �لعر�قية من جهة، ول�سعف 

�لناحية �ملالية عند ��لعر�قيني عامة،
ث���م لطبيعة �ل�س���ك يف نفو�سهم م���ن جهة �أخرى، 

وبالنتيجة �سوف يكون هذ� �لبنك عر�قيًا
بال�س���م فق���ط �ذ� م���ا �أن�سئ و�جنبي���ًا من حي���ث ر�أ�ض �ملال 

و�لإد�رة ومما جاء يف
تو�سياته"�أم���ا �ن ترتك �لمور كما ه���ي( �ي بقاء �لروبية 
�لهندي���ة بالت���د�ول)�أو �أن يقب���ل �لع���ر�ق نظ���ام �ل�س���رف 
باجلنيه���ات �لنكليزي���ة، ف���اإذ� �عرت����ض عل���ى ذل���ك بحجة 
�نه غ���ري مقبول كان ذل���ك �سببًا لأن ترتك �لأم���ور كما هي. 
ونتيج���ة لتلك �لظروف و�لأ�سب���اب �ل�سالفة �لذكر، تقرر �أن 
تن�ساأ جلنة تتوىل �ل�س���د�ر موؤقتًا ويكون مقرها يف لندن 
ولي����ض يف بغد�د لأ�سباب فني���ة، و�ل�سبب يف �ختيار لندن 
مقرً� للجنة لتمكني �سلطة �لنتد�ب من �لحتفاظ مبر�قبتها 

على �لعملة. 
يف �لع���ام 1931 متت �حالة لئح���ة قانون �لعملة �لعر�قية 
م���ن قبل مل�ض �لن���و�ب �ىل �ملجل�ض �لقت�س���ادي و�ملايل 
يف �ملجل����ض، وبعد مد�ولت متت �ملو�فق���ة عليها، من قبل 
مل�س���ي �لن���و�ب و�لعي���ان و�ملجل�سني �مل���ايل وم�سادقة 
�مللك في�س���ل �لأول عليها، وبذلك مت ت�سري���ع قانون �لعملة 
�لعر�قي���ة رق���م44 ل�سن���ة 1931 )، و�أجريت عل���ى �لقانون 
�ملذكور �لعديد من �لتعديالت على بع�ض مو�ّده، ومبوجبه 
عه���د �أمر ��سد�ر �لعملة و�إد�رته���ا �ىل جلنة خما�سية باأ�سم 
جلنة �لعملة �لعر�قي���ة، ويكون مقرها يف لندن وميثله من 
�لع���ر�ق موظف ي�سّم���ى ماأمور �لعملة ووكي���ل �أو �كرث من 

�مل�سارف �لتجارية �لعاملة يف �لعر�ق.

عن ر�سالة )البنك املركزي العراقي 1964-1947 
 درا�سة تاريخية(

ح��ادٌث مثي��ر ف��ي الب��اط الملك��ي.. 
األميرة عزة وزواجها

19
36

ار 
 أي

27
ي 

ف

كي��ف ب��دأت فكرة تأس��يس 
مصرف وطني عراقي؟

ب��دأت رغب��ة العراق بتأس��يس مرصف مرك��زي منذ وقت 
مبكر، وذلك بعد تش��كيل الحك��وم العراقية املؤقتة عام 
1921، ليمثل ش��كاًل من أشكال استكامل االستقالل السيايس 
واالقتص��ادي، وكان��ت املطال��ب ترتك��ز يف البداية عىل 
اضط��الع املرصف املرك��زي بتحقيق وظيف��ة واحدة من 

وظائفه األساسية وهي اصدار العملة العراقية.
وب��دأ التفكري فيها فعليًا س��نة 1921، وق��د أثريت يف ذلك 
الوقت مشكلة تحديد مش��كلة اصدار األوراق النقدية يف 

الع��راق، ويف عام 1922 كان البحث جاريًا لوضع 
األس��س الصالحة التي ميك��ن أن تقوم عليها 

العملة الجدي��دة، والتغلب عىل الصعوبات 
الرئيس��ة والتي كان��ت تحول دون 

املطلوب��ة  الفك��رة  تحقي��ق 
آنذاك.
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ث����ام����ر م���ح���م���د ح��م��ي��د 

ش�����ك�����ي�����ب ك������اظ������م*

     وخ���الل ��ستعر��سنا لت�سكيل���ة �حلكومة �ملوؤقتة، جند 
�أن �س���وؤون �لتعليم و�ل�سحة �أ�سبحت لهما وز�رة و�حدة 
عرفت ب�)وز�رة �ملعارف و�ل�سحة �لعمومية( وهي وز�رة 
)�أ�سيل���ة( و�أ�سند �أمرها �إىل ع���زت با�سا �لكركوكلي*، �إّل 
�أن���ه ت���رك من�سب���ه يف )29كانون �لث���اين1921( ليتوىل 
�أعم���ال وز�رة �لأ�سغال و�ملو��سالت، فاأ�سندت �إىل حممد 
مهدي بح���ر �لعلوم يف )22 �سباط 1921( وبقي يف هذ� 
�ملن�سب حتى )23 �آب 1921( وهو يوم ��ستقالة �لوز�رة 
�لنقيبي���ة �لأوىل بع���د تتويج في�س���ل ملكًا عل���ى �لعر�ق. 
يف)10  منف�سل���ة  وز�رة  �ملع���ارف  وز�رة  و�أ�سبح���ت 
�لثاني���ة.  �لنقي���ب  وز�رة  يف  ذل���ك  وكان  �أيل���ول1921( 
ويف)27 �أيل���ول 1921( �أ�سند من�سب وزير �ملعارف �إىل 

حممد علي هبة �لدين �ل�سهر�ستاين.
    تول���ت وز�رة �ملع���ارف �س���وؤون �لرتبي���ة و�لتعلي���م يف 
�لب���الد، و�أ�سبحت �لإد�رة �لتعليمي���ة يف �لعر�ق مركزية 
ووزير �ملعارف هو �ملرجع �لأعلى يف �لوز�رة، و�مل�سوؤول 
ع���ن �إد�رة �سوؤونها وعن قيام جميع �ملوظفني بو�جباتهم 
على �أمّت وجه، فالتعلي���م يف �لعر�ق �أ�سبح عماًل حكوميًا 
بيد وزير خمت����ض من �أع�ساء �ل���وز�رة �لقائمة وبا�سمه 
ت�س���در جمي���ع �لتعليم���ات و�لأو�مر وباإ�سر�ف���ه ورقابته 

تنفذ �لتعيينات و�لرتقيات كافة.
     عّين���ت �سلطة �لنتد�ب �لربيطاين �إىل جانب كل وزير 
م���ن وزر�ء �حلكومة �لعر�قية م�ست�س���ارً� بريطانيًا، ففي 
 )E.L.Norton(وز�رة �ملعارف عني �مل�سرت نورتون
م�ست�س���ارً� و�سعى يف �لو�ق���ع �أن يكون موجه���ًا �أ�سا�سيًا 
لل���وز�رة وبعد رحيله �أ�سبح ناظ���ر �ملعارف �لعام �مل�سرت 
ليوني���ل �سمي���ث )Lionel F.Smith( يق���وم مبه���ام 
�مل�ست�س���ار للوزي���ر يف �مل�سائ���ل �لتعليمي���ة، ومل يت�سّل���م 
من�سبه ب�س���كل فعلي �إّل يف بد�ية عام)1923(. و�أ�سارت 
�مل�سادر �لربيطانية �إىل وقوع م�ساكل عديدة بني �لوزير 
و�مل�ست�س���ار. كان م���ن �أ�سبابه���ا �أن �مل�ست�س���ار كان يجمع 
وظيفتني يف وق���ت و�حده فهو �لقائ���م باأعمال �مل�ست�سار 
وه���و ناظر �ملع���ارف، كما �أن ح���دود م�سوؤوليت���ه مل تكن 
و��سح���ة بالن�سب���ة للوزي���ر، ف�ساًل ع���ن ��ستم���ر�ر �سلطة 

�لنت���د�ب �لربيط���اين يف �سيا�سته���ا �لتعليمي���ة �لقائم���ة 
على �إعد�د مد�ر����ض �بتد�ئية توؤ�زرها يف عملها �ملد�ر�ض 
�لطائفية، مع �أن �سيا�سة �حلكومة كانت تقوم على �أ�سا�ض 
�لتخل�ض من �ملد�ر�ض �لطائفية بالتدريج، مع �ل�سعي �إىل 
تو�سيع جهاز �ملد�ر�ض �لوطنية من �لبتد�ئية و�لثانوية، 
�لأم���ر �لذي ل تتقبل���ه �ل�سيا�سة �لربيطاني���ة �لقائمة على 
توجيه �ل�سيا�س���ة �لتعليمية يف �لع���ر�ق على نحو يخدم 

م�سالح بريطانيا �ل�ستعمارية.
      ت�سم���ن منه���اج �ل���وز�رة �لنقيبي���ة �لثاني���ة يف)12 
�أيل���ول1921- 19 �آب1922( �ل�سعي �إىل )ترقية �لعلوم 
و�ملع���ارف يف �لع���ر�ق( و�سم���ان )�هتم���ام �لأهلني بهذ� 
�لأم���ر �خلطري و��سرت�كه���م �لفعلي( يف ه���ذ� �ملو�سوع. 
يت�س���ح م���ن ذل���ك �هتم���ام �حلكوم���ة �جلدي���دة ب�س���وؤون 
�لتعليم، وعدته من �لو�سائل �لفعالة يف �لنهو�ض بالبالد 
ورف���ع م�ستو�ها، وقد و�سعت هذه �مل�سوؤولية على عاتق 
وز�رة �ملع���ارف �لت���ي �أخ���ذت تعم���ل عل���ى �إيج���اد نظ���ام 
تعليمي جديد ي�سعى �إىل تنمية �لروح �لقومية و�لوطنية 
وزيادة �ملتعلمني من �أبناء �لبالد �لذين ي�ستطيعون قيادة 

�ملجتمع وتطويره.
      �أ�س���درت وز�رة �ملعارف يف )7 �آب1921( �أول تقرير 
ر�سمي عن �أعمالها للم���دة )1920-1921( وذلك يف عهد 
�لوزي���ر حمم���د مهدي بح���ر �لعل���وم، وج���اء يف �لتقرير 
�أن �ل���وز�رة �أخ���ذت بفت���ح مد�ر�ض �بتد�ئي���ة جديدة لكال 
�جلن�س���ني يف �ألوية �لعر�ق كافة، كم���ا �أ�سار �لتقرير �إىل 
قيام �ل���وز�رة بتعديل رو�تب �ملعلم���ني، لرغبتها يف رفع 
م�ست���وى مهن���ة �لتعلي���م، وتط���رق �لتقري���ر �إىل �لتعلي���م 
�ملهني و�أ�سار �إىل تطور مدر�سة �ل�سنائع يف بغد�د و�إىل 
زيادة عدد طالب د�ر �ملعلمني فيها �لذين بلغ عددهم )95( 

طالبًا.
      ق���ررت وز�رة �ملع���ارف يف زم���ن �لوزي���ر هب���ة �لدين 
�ل�سهر�ست���اين* يف وز�رة �لنقي���ب �لثانية تغيري �ملناهج 
�لتعليمي���ة جلميع �ملر�حل �لدر��سية �أو ق�سم منها بعد �أن 
�سعرت ب�سوء �ملنهج �لتعليمي �لقائم، و�سرعت بطلب �آر�ء 
�ملعلمني ومديري �ملد�ر�ض متهيدً� لذلك، كما قررت ت�سكيل 

مل����ض عام للمع���ارف يف بغ���د�د �سم �أكرث م���ن ع�سرين 
ع�س���وً�، منهم �ساطع �حل�س���ري، �إبر�هيم فهمي �ملدر�ض، 
يو�س���ف عز �لدين، جميل �سدق���ي �لزه��اوي، حممد ر�سا 
�ل�سبيبي، �ن�ستا�ض م���اري �لكرملي، وتنح�سر مهمة هذ� 
�ملجل����ض يف )تقدمي �ل�ست�سار�ت �إىل وز�رة �ملعارف يف 
�لأم���ور �ملهم���ة، ف�ساًل ع���ن ت�سجيع �لأهايل عل���ى �إر�سال 
�أولده���م �إىل �ملد�ر����ض وم�ساع���دة �لط���الب �ملحتاج���ني، 
وقيام���ه بجمع �لتربعات لإن�ساء �لأبني���ة �ملدر�سية(، مما 
�سج���ع �لأه���ايل على �لت���ربع وتوجهه���م لدع���م �ملد�ر�ض 
�لر�سمي���ة ومتكنهم من جمع �أكرث م���ن ربع مليون روبية 
للم�ساع���دة يف بن���اء �ملد�ر����ض، يف حني مل تك���ن ميز�نية 

وز�رة �ملعارف �آنذ�ك �أكرث من مليون روبية.
      وجدي���ر بالذكر �أن ن�س���ري �ىل ميز�نية وز�رة �ملعارف 
ملا ت�سّكله م���ن �همية كبرية يف �لتنمية �لعلمية و�لثقافية 
ل�سيم���ا و�أن �مل���دة قي���د �لبح���ث �سه���دت بد�ي���ة تاأ�سي�ض 
�مليز�نية �لعامة للدول���ة و�لتي كانت �سعيفة وتعاين من 

قل���ة �ل���كادر �ملتخ�س�ض، فقد كان مقد�ره���ا لعام )1921(
)4290975( دينارً� يف حني كان���ت �مليز�نية �ملخ�س�سة 
)1921-1920( �لدر��س���ي  للع���ام  �ملع���ارف  ل���وز�رة 
)145200( دين���ار، وم���ن ذل���ك يت�س���ح �سع���ف �مليز�نية 
�ملخ�س�س���ة لوز�رة �ملع���ارف �لتي تبل���غ ن�سبتها )%3،3( 
من �مليز�ني���ة �لعامة وهي ن�سبة �سئيل���ة جدً� ول ميكنها 
�أن تغط���ي حاجة �لب���الد م���ن �ملد�ر�ض �ملوج���ودة �آنذ�ك، 
�إل �أّنه���ا �سه���دت زي���ادة تدريجي���ة يف �لأع���و�م �لالحقة، 
ولو تتبعن���ا ن�سبة ميز�نية �ملع���ارف �إىل �مليز�نية �لعامة 
لوجدناها ت���زد�د بالتدريج �إّل �أنها ب�سورة بطيئة، وبعد 
عامني ت�ساعفت �لن�سب���ة، و�نعك�ست هذه �لزيادة �يجابًا 

على �لتعليم.

ملحق :
ــ عزت با�سا الكركوكلي )1869-1932(: اأحد القادة الع�سكريني 
املتقاعديـــن، اأ�سلـــه مـــن مدينة كركـــوك، تقلد من�ســـب الوايل على 
الب�سرة بالوكالة عـــام 1913، اأحيل على التقاعد عام1914، عاد 
اإىل اخلدمـــة بعـــد قيام احلـــرب العاملية الأوىل و�ســـف �سالحياته 
يف احلكومـــة العراقيـــة املوؤقتـــة قائـــاًل )اإن �سالحياتـــي ل تتجاوز 
حـــدود هذا الربفـــان( للتعبري عن مدى تعاظـــم �سلطة امل�ست�سارين 

الربيطانيني التي جعلت من �سالحيات الوزير هام�سية.

ـــــ حممـــد مهـــدي ح�ســـن الطباطبائـــي )1897-1933(: املعـــرف 
بـمـــرزة كجك ال�سغري متيـــزًا عن جده الأعلى اآية الله حممد مهدي 

بحر العلوم، فقيه من كربالء عمل مديرًا لأوقاف كربالء.

ـــــ حممد علي هبة الديـــن ال�سهر�ستاين )1884-1967(: هو عامل 
ديـــن مثقف ولد يف �سامراء اأ�سدر جملة العلم عام1910، وعرف 
باأنـــه ذو نزعـــة جتديديـــة وا�سحـــة، واأ�سهـــم يف ثـــورة 1920، ثم 
اعتقـــل واأطلق �سراحـــه ويف 27 اأيلول 1921 اأ�سنـــد اإليه من�سب 
وزيـــر املعـــارف يف احلكومة العراقية،فقد ب�ســـرة، ا�سبح ع�سوًا 

يف جمل�س النواب.

عن ر�سالة )احلياة الثقافية يف بغداد1921 – 1933( 

لكن �لعناي����ة �لإلهية تقي�ض له �سديق����ًا يخربه باأن وز�رة 
�لدفاع �أعلنت حاجته����ا �إىل ع�سرين طالبًا يدر�سون �لطب 
عل����ى نفقتها، كان ه����ذ� �خلرب �إنقاذً� له، ه����و �لذي ي�سعب 
علي����ه توف����ري متطلب����ات �لدر��س����ة يف كلي����ة �لط����ب، لك����ن 
�سع����ف �لب�سر هذه �لعقبة �ل����كاأد�ء تقف حائاًل دون �إمتام 
طموحات����ه �لعلمية لكن����ه يتمكن من �لو�س����ول �إىل طبيب 
�لعي����ون �ملقدم ماجد �حلل����ي، �لذي كانت عيادته يف حملة 
�لكرميات بكرخ بغد�د. يذهب �ساكر حممود �جلنابي �إليه 
يف عيادت����ه عار�سًا �أمام����ه �سهاد�ته وتفوقه، فيعده خريً�، 
وكان ع����ن وع����ده  ل����دى عر�س����ه �أم����ام �للجن����ة �لطبية يف 
م�ست�سفى �لر�سيد �لع�سك����ري ويقبل يف �لفح�ض وينجح 
لك����ن تقف �أمامه عقبة �أ�سد فيجب �أن يكفله �سخ�ض �سامن 
مببل����غ �ست����ة �آلف وخم�ض مئ����ة دينار عر�ق����ي، وكان هذ� 
�ملبل����غ �أو�خ����ر �لأربعينات خيالي����ًا، ويعر�����ض �لأمر على 
�سي����خ �لع�س����رية، عب����د �ملنع����م �لر�سي����د، فيكفل����ه وينتظم 
�لطال����ب �ساك����ر حممود ن�سار �جلناب����ي يف �لكلية �لطبية 
�مللكية �لعر�قية حتى �إذ� كان يف �ل�سف �لر�بع يح�سل ما 
ع����رف ب� )�نتفا�سة ت�سرين �لثاين 1952( وتعلن �لأحكام 
�لعرفي����ة ويت����وىل رئي�ض �أركان �جلي�����ض �لعر�قي �لفريق 
�لرك����ن نور �لدين حممود ت�سكيل �لوز�رة ويطرد �لطالب 
�ساك����ر �جلنابي من �لكلية لن�ساطاته �ل�سيا�سية و�لتظاهر 
هو �لذي كان قد �نتظم يف حزب �ل�سعب ملوؤ�س�سه �لأ�ستاذ 

عزيز �سريف )�لعاين(.
ويظل �ساك����ر يطرق �لأبو�ب من غري جدوى، حتى ت�سكل 
وز�رة جدي����دة يك����ون فيه����ا �لطبي����ب عبد �لأم����ري عالوي 
وزيرً� لل�سحة فيعفو عنه و�لطلبة �ملف�سولني معه ويعود 
�إىل مقاع����د �لدر��سة طالبًا نابهًا متفوقًا �أزرت �ل�سيا�سة به 

و�آذته.
ويتخ����رج �ساكر حمم����ود �جلنابي يف �لكلي����ة �لطبية 
وت�س����در �لإر�دة �مللكية �ل�سامية مبنحه رتبة )رئي�ض 
طبيب( �أي نقيب برتب هذ� �لزمان وظل يزور �ملقدم 

�لطبيب ماجد �حللي �ساكرً� ف�سله.
نقر�أ يف �لكتاب فتلم�����ض طيبة هذ� �لرجل وب�ساطته 
حت����ى �أنه ل����دى زي����ارة �مللك في�س����ل �لث����اين وخاله 
ويل �لعه����د �لأمري عبد �لإل����ه ير�فقهما رئي�ض �أركان 
�جلي�ض فب����دل �أد�ء �لتحية �لع�سكرية لهوؤلء �لقادة 
�لكب����ار فاإنه مير �أمامهم و��سع����ًا غطاء ر�أ�سه حتت 
�أبط����ه قائ����اًل )�ل�س����الم عليك����م( فيث����ري ��ستغر�به����م 

وحنق �آمر مع�سكر �أبي غريب قائاًل له.
-�أي ع�سكرية هذه و�أي �سبط هذ� �ل�سالم عليكم؟
حينم����ا ح�سلت ثورة متوز 1958 يوؤيدها ب�سبب 
كره����ه للحك����م �مللك����ي و�أف����كاره �لي�ساري����ة: لك����ن 
ي�سدم����ه مر�أى �ل�سباط �لذين �تهمو� بال�سرت�ك 
بحرك����ة �لعقيد �لركن عبد �لوه����اب �ل�سو�ف �أمر 
جحف����ل �لل����و�ء �خلام�ض ومق����ره �ملو�س����ل �سد 
�ملركزي����ة يف 1959/3/8 وي�سدم����ه  �ل�سلط����ة 
منظ����ر �ل�سب����اط و�لدم����اء ت�سي����ل منه����م ب�سبب 
�س����دة �لتعذي����ب ول�سيما منظر �لل����و�ء حممود 
�سيت خطاب، و�ل�سابط �لطبيب ر�جي عبا�ض 
�لتكريتي فيخاطب �لطبابة �لع�سكرية عار�سًا 
عليهم و�سع هوؤلء �ل�سباط �ل�سحي، بو�سفه 
�سابط �لطباب����ة يف مع�سكر �أبو غريب، �لأمر 
�لذي يثري عليه حنق �آمر �ملع�سكر �لعقيد عبد 
�لرحمن عارف لأن����ه يتخطى �سل�سلة �ملر�جع 

ويبحث عن �مل�ساكل.
ه����ذه �لكتب و�ملر��سالت �لتي �أث����ارت عليه �سخط بع�سهم 
كان����ت �سفيع����ًا له بع����د �عتقاله �إث����ر حركة �سب����اط 1963، 
فيطل����ق �سر�ح����ه ويحيل نف�س����ه �إىل �لتقاعد ك����ي يتخل�ض 
من �لتبعات �لع�سكري����ة، لكنه ما جنا من �حلر�ض �لقومي 

فيعتقله.
و�إذ يطل����ق �سر�ح����ه بع����د ��سهر فاإن����ه يغادر �لع����ر�ق �لذي 
�أحب����ه نحو �ململكة �ملتحدة ومن ثم نحو �لوليات �ملتحدة 
ويبق����ى به����ا حتى خط����وة �حلكومة �لعر�قي����ة با�ستقطاب 
�لكفاء�ت �لعلمية على خمتلف �ل�سعد منت�سف �سبعينات 
�لقرن �لع�سرين، ويع����ود �إىل �لعر�ق طبيبًا يف م�ست�سفى 
�لريم����وك ببغ����د�د ويبقى فيها ويفتح عي����ادة له، ومت�سي 
�حلي����اة به����دوء حت����ى يعتق����ل يف �أقبي����ة �ملخاب����ر�ت يف 
باحلك����م  �لإطاح����ة  عل����ى  �لعم����ل  بتهم����ة   1991/3/17

و�لتخابر مع جالل �لطالباين!.
بعد �إط����الق �سر�حه يقرر �لهجرة نح����و �لوليات �ملتحدة 
�لأمريكي����ة ويلتقي �سديق����ه �لقدمي �لطبي����ب )ورثهامير( 
�ل����ذي كان ر�ف�س����ًا لفكرة عودته �إىل �لع����ر�ق �سنة 1975، 
ويرتب �أموره ليعم����ل يف ق�سم �لباطنية منذ �سنة 1992، 
وحت����ى 2003، لكن ه����ذ� �لطبيب �لإن�س����اين )ورثهامير( 
مير�ض �سن����ة 2000، ون�سحه �لأطباء بب����رت �ساقه لإنقاذ 
حيات����ه لكنه يرف�ض ذل����ك قائاًل ل ل �أريد حي����اة �أكون فيها 
عال����ة عل����ى �لآخرين، ل����كل �س����يء نهاية وج����اءت نهايتي، 
عملت �خلري د�ئمًا و�أريد �أن �أذهب ب�سالم. وكان �لدكتور 

�ساكر �جلنابي �إىل جانبه وهو يف �لنزع �لأخري.
و�إذ ي�ست����د نذير �حلرب �سنة 2002 يق����رر زيارة �لعر�ق، 
فكلما طال غيابي عن �لع����ر�ق يقول �لدكتور �ساكر، �زد�د 
�سوق����ًا �إليه، كيف ل و�أهل����ي و�أحبائي وكل ذكرياتي هناك 
مرة �أخ����رى ب����د�أت ��ستاق 

لزي����ارة وطني �لأول وب����د�أت �ن�س����ى �أو �أتنا�سى ما حدث 
له فيه، وما �أ�سابني يف دهاليز �سجون خمابر�ته فيلتقي 
بال�سيخ عدنان عبد �ملنعم �جلنابي و�للو�ء عالء �جلنابي 
و�للو�ء �ساحب �جلنابي و�لدكتور فا�سل �جلنابي مدير 
�لطاق����ة �لذري����ة �ل����ذي يوؤكد له �أنن����ا ل منل����ك �أ�سلحة دمار 

�سامل يف �لوقت �حلا�سر تر�جع �ض144.
 �سي����ف 2003 ي�سد �لدكتور �ساك����ر �جلنابي �لرحال مرة 
�أخ����رى �إىل �لوط����ن �ملوج����وع �ل����ذي دم����ره �ملحتلون، مل 
يوؤي����ده �أحد من �أ�سرته يف قر�ر �لعودة و�إذ مل ي�ستمع �إىل 
ن�سيحة �سديقه �لطبيب ورثهامير بعدم تقدمي �ل�ستقالة 
من عمله يوم �أزمع �لرحيل �إىل �لعر�ق �سنة 1975، ها هو 
-مرة �أخ����رى- ل ي�ستمع لر�أي رئي�ض ق�سم �لباطنية �لذي 
ح����اول ثنيه عند تق����دمي ��ستقالته، ون�سح����ه باأخذ �إجازة 
طويل����ة �لأمد ميكنه بعدها �لرج����وع �إىل عمله، �إذ� ما قرر 
�لعودة من �لعر�ق لأ�سباب �ستى ويعود �إىل �لعر�ق ولكن 
يفجع مبا ر�أى وبعد �أ�سهر يقرر �ملغادرة نحو �أمريكا بعد 

�أن فقد عمله فيها، �إذ عنّي بدله طبيب �ساب �آخر!
يف �لكت����اب ه����ذ� )مقتطفات م����ن �لذ�كرة( ملوؤلف����ه �لطبيب 
�لعر�ق����ي �ملغ����رتب يف نيوي����ورك �ساك����ر �جلناب����ي، �لذي 
�مت����د �إىل مئة وثمان����ني �سفحة، �سرد لوقائ����ع �حلياة يف 
�لع����ر�ق وبع�����ض دول �ملهجر عل����ى مدى �أك����رث من ن�سف 
قرن من����ذ �أربعينات �لقرن �لع�سرين وحت����ى �سنة 2008، 
ر�أي����ت �أن �أنق����ل للق����ر�ء �لك����ر�م وباخت�س����ار حادثة، تبني 
علو �أخالق �لزعي����م �لركن خليل �سعيد قائد �لفرقة �لثالثة 
�أيام �جلمهوري����ة �لأوىل وكذلك �لعقيد �لركن عبد �جلبار 
�سن�س����ل �ساب����ط رك����ن �لفرق����ة يح����دث �أن ينعق����د مل�����ض 
�س����ر�ب يف بيت �ملقدم )مولود �أب����و متري( ح�سره �سابط 
�أخ����ر، و�إذ تعت����ع �ل�سك����ر �لدكتور �ساكر، فاإن����ه فاه ببع�ض 
�لعب����ار�ت �لتي تنال من �سخ�ض �للو�ء �لركن عبد �لكرمي 
قا�سم وما هي �إّل �أيام حتى ي�ستدعى هذ� �ل�سابط 
�لطبي����ب �لب�سيط �لذي مل تعرك����ه �حلياة و�لذي 
يج����ول يف قلب����ه ت�سمع����ه م����ن ل�سان����ه ي�ستدع����ى 
�إىل مكت����ب �سن�سل، ي�سف����ه �جلناب����ي باأنه موؤدب 
ُعه  و�سري����ح، ويدخلون����ه �إىل مكتب �لقائ����د لُي�ْسمجِ
ت�سجي����اًل بجل�س����ة �خلمر تل����ك وي�ساأل����ه �لقائد عن 
�سحة �لت�سجي����ل، فيوؤيد �سحت����ه...  يطلب �لقائد 
منه����م �خل����روج ويبق����ى �ملق����دم مولود قائ����اًل �إنني 
�أري����د �ن �أعط����ي ه����ذ� �لطبي����ب در�س����ًا مل����ا فعله عند 
خ����روج �لآخرين قال �لقائد: )�أل تخ����اف من �لله يا 
مق����دم مول����ود �إن ه����ذ� �لطبيب يعتربك و�ل����دً� و�أخًا 
كب����ريً� له وهو يف �سيافت����ك ويف بيتك وحتت تاأثري 
�مل�سروب وقب����ل �أن ينتظر جو�بًا قال ل����ه: )�سكرً�... 
لقد قمت بو�جب����ك، و�ساأعطي ه����ذ� �ل�سابط �لطبيب 
غ����ري �ملن�سبط در�سًا، وملا خ����رج �ملقدم قال يل �لقائد: 
�بن����ي �ساك����ر �إين �سمع����ت عنك �لكث����ري و�أن����ا تاأملت ملا 
حدث و�أن����ا �ساأعاقبك بنقلك �إىل وحدة يف مقر �لفرقة، 
ق����رع �جلر�ض وطلب دخول �لعقي����د �لركن عبد �جلبار 
�سن�س����ل، فق����ال له: �أب����و مازن يظه����ر �أن �لدكت����ور قليل 
�خل����ربة بالأمور �لع�سكري����ة ويدور م�س����اكل لذ� �طلب 

نقله �إىل وحدة يف مع�سكرنا.
يقول �لدكت����ور �ساكر �جلنابي: �سعرت �أن �لعقيد �لركن 
عب����د �جلبار �سن�س����ل كان فرحًا بهذ� �لق����ر�ر فاأ�سدر �أمرً� 
بنقل����ي �آم����رً� مل�ست�سف����ى بعقوب����ة �لع�سك����ري... تر�ج����ع 

�ض78-77.

نصف قرن من تاريخ العراق الحديث

مقتطف��ات من ذاك��رة الدكتور 
شاكر الجنابي

وأنت تنجز قراءة كتاب 

)مقتطفات من الذاكرة( 

للطيب شاكر الجنايب 

والذي طبعه يف نيويورك 

حيث يقيم هناك منذ 

سنوات عديدة، تناجي 

نفسك أية خسائر فادحة أصابت 

هذا الوطن العراق، منذ أن 

اضطرب فيه الحال منذ عقود 

وعقود، وهو يخرس كفاءاته عىل 

مختلف الصعد، فهذا املولود 

يف إحدى قرى ناحية اإلسكندرية 

نهاية عقد العرشين من القرن 

العرشين والذي شغف باملدرسة 

والتحصيل العلمي، هو الذي بدأ 

حياته يرعى أبقار األرسة، ويعني 

أباه يف الزراعة والفالحة واستطاع 

بذكائه أن ينهي الدراسات 

االبتدائية واملتوسطة والثانوية 

وبتفوق، لكن كان ضعف برصه 

يقف حائاًل دون إكامل دراسته 

يف دار املعلمني الريفية ابتداًء 

ومن ثم يف القبول بكلية الهندسة 

أو دار املعلمني العالية فرع 

الرياضيات.

وزارة المعارف في س��نواتها األولى 
في العشرينيات

أقدمت الحكومة الربيطانية بعد اندالع ثورة 

العرشين اىل إدخال بعض التعديالت يف سياستها 

بإدارة شؤون العراق، فقررت تشكيل حكومة 

مؤقتة متهد لحكم وطني دائم يف البالد، اوكلت 

 )Sir.P. Cox( مهمتها إىل السري بريس كوكس

ال كحاكم مدين عام بل ليعنينّ مندوبًا ساميًا 

يف العراق وذلك لعالقاته الواسعة بالساسة 

العراقيني، وبعد سلسلة من املباحثات تم يف 

)25 ترشين األول 1920( تشكيل الحكومة العراقية 

املؤقتة واختري عبد الرحمن النقيب*، نقيب 

أرشاف بغداد لرئاستها.
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طرائف شعرّية في االنتخابات النيابّية
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إعداد : ذاكرة عراقية

لالنتخابات ق���������امت مع�����ارٌك ومعامْع
لكّل حزٍب ه�ت�������اٌف ت�ستك منه �مل�سامْع

فلل�سباب طم����������وٌح و)لل�سيوخ( مطامْع
�سوق �ل�سم�ائر فيها مابني �ساٍر وبائ����ْع
ذر�ئُع �لق��وم �ستى و�ملال بع�ض �لذر�ئْع
ولي�ض ي����ربح �إل  من ر�ّسحته �مل���ر�جْع

 ه����ذه �لأبي����ات لل�ساع����ر �لعر�قي و�خلطي����ب �ملفّوه 
�ل�سيخ حممد علي �ليعقوبي )ت1965(، وقد نظمها 
يف �لنتخابات �لنيابي����ة يف �لعهد �مللكي يف عهدها 
�لأول، و�أعني بها �نتخابات �لع�سرينيات من �لقرن 
�ملا�سي. و�حلقيقة �أن �ل�سعر �لعر�قي يف �لنتخابات 
�لنيابية �أو يف �ملجال�ض و�ع�سائها كثرية، ومل يفت 
�أمره����ا عل����ى �أّي من �سعر�ئنا �ل����رّو�د، لكننا يف هذه 
�ملقالة �سنكتفي ب�سعر �ل�سيخ �ليعقوبي �لطريف يف 

هذ� �ملو�سوع.
عل���ى �أن �أ�سه���ر ق�سائ���ده �لتهكمي���ة و�ل�ساخ���رة يف 
�ملجال�ض �لنيابية ما قاله يف منت�سف �لثالثينيات  :

�أر�أي����ت يف ب��غد�د مل�سنا �ل����ذي      �أخذت مقاعدها 
به �لن������و�ُب

ن�سبت على تلك �لكر��سي �لتي   
   فيها هياكل كّله��ا �أن�س������اُب

جنحو� و�أ�سباب �لنج��اح كثريٌة   
  يف �لنتخاب، وبئ�ست �لأ�سباُب
ر�سيت نفو�سهم بنيل مر�ره���ا    

  وجميع �أبناء �لبالد غ�س���اُب
ما �سّرهم،وق�سورهم فيما �ْز    

    دهت معمورة، �إّن �لبالد خ�ر�ُب
�سيطول موقفهم �إذ� ما حو�سبو�    

   حيث �جلر�ئم ما لهّن ح�س���اُب
ومن �لأمور �مل�ستحيلة �أّن��ه      

   ينجو �لقطيع، وحار�سوه ذئ���اُب
ل دّر دّر م���ال�ضٍ  �أع�ساوؤها   

   �سّيان �إن ح�سرو� بها، �أو غابو�
يعت����رب �ليعقوبي من �لطبق����ه �لأوىل من بني �سعر�ء 
ع�س����ره، فهو حالة متميزة - ل�سهولة �سعره �ملمتعة، 

وجز�لة لفظه، وعذوبة نغمه، وقوة معانيه �ملبتكرة، 
و�سرعة بديهت����ه. وكان خطيبًا ح�سينيًا مفّوهًا د�لت 
ل����ه دولة �خلطابة �ذ كان ي�سم����ن خطاباته �لق�س�ض 
�ملفيدة و�لأدب �جلميل و�للتقاطات �لدبية �لنادرة. 
وقي����ل عن����ه خطيب����ًا : �أم����ا خطابت����ه، فه����و �خلطيب 
�ملفّوه �ل����ذي ي�سحرك بنرب�ت����ه �جليا�سة، وق�س�سه 
�لتاريخي����ة �ملمتعة ملا يريد �أن يدلك عليه من جتارب 
�لأول����ني، و�أخبار �ملا�سني باأ�سل����وب جذ�ب، فت�سمع 
ولمت����ل، بل ت�ستزي����د، و�سو�ه����ده �ل�سعرية �ملمتعه 
و�ملكملة للمعنى �لذي يري����دك �أن تذهب �إليه فر�سًا، 
و�أن����ت طائ����ع مطيع!، وكان����ت هذه �سغلت����ه ومهنته، 
و�سغل����ه �ل�ساغ����ل، ومل يقبل لها بدي����اًل، لأن بب�ساطة 
عل����ى �ملنرب ه����و �لآمر �لناه����ي، وعل����ى �لكر�سي هو 
�ملاأم����ور �ملنه����ي، وقد �س����رح بذلك �سر�ح����ة، عندما 
�أغرته �ل�سلط����ات مبن�سب رفيع ل�ستمالته و�إ�سكاته 

و�سكوته ع����ن �لنق����د �لفا�س����ح، و�لت�سريح �جلارح 
قائاًل:

�أ�أرتاح بالكر�سي مزدهيًا به          
   تهتز ّ من �سوقٍ �إيل ّ �ملنابُر؟

و�أ�سرع ماأمورً� لناهٍ  و�آمٍر      
    ويل مقول ٌ يف �ل�سعب ناهٍ  و�آمُر
ر�سيت لنف�سي يف �حلياة مبقنٍع   
   من �لعي�ض ياأباه خطيب ٌ و�ساعُر

ومل �أدخر غري �لقناعة ثروة      
     وتلك �لتي تبقى وتفنى �لذخائُر

������ وث����ار �ل�سيخ �ليعقوب����ي على طلب تركي����ا باإحلاق 
�ملو�س����ل �حلدب����اء �إىل �أر��سيه����ا يف موؤمت����ر لوز�ن 
�ل�سه����ري �سن����ة 1923 م، باأعتب����ار �أن �ملو�س����ل كانت 
خ����ارج �لنف����وذ �لربيط����اين عن����د �إع����الن �لهدنة عام 
)1917(، و��ستمرت �مل�سكلة فرتة من �لزمن و�عترب 
�ليعقوب����ي، �إن �ملو�سل ر�أ�ض �لع����ر�ق، ول ميكن �أن 

يعي�ض بدونه، فقال خماطبًا �ملجل�ض �لتاأ�سي�سي:
يا �أيها �ل���نو�ب �سونو� �سعبكم     
    بالت���حاد وباحلجى و�لب���ا�ضجِ جِ 

�ملو�سل �حلدباء ر�أ�ض بالدكم     
     و�جل�سم يفنى بعد قطع �لر��ضجِ

وم����ن طر�ئف �سعره م����ا ذكر عندم����ا مت توزيع قطع 
�أر��س����ي يف �لنجف على علماء �لدي����ن �إبان حكومة 
�لدكت����ور فا�س����ل �جلمايل، وعن����د مر�جع����ة �سيخنا 
�إحدى دو�ئر بغد�د �ملخت�سة لتنفيذ �لقر�ر، ��ستغفل 
�ملوظف �مل�س����وؤول �خلطيب �مل�سه����ور، وكان يجهله 
جلهل����ه بالأم����ور، فاأعطاه رقم����ًا وهمي����ًا ل �أ�سا�ض له 
ول ر�أ�����ض، وعن����د ذهاب����ه للنج����ف لغر�����ض ت�سجيل 
�لقطع����ة با�سم����ه ل����دى �لد�ئ����رة �لعقاري����ة، �أخ����ربه 
�ملوظف �لنجفي ل وجود للرقم �ملزعوم يف �سجالت 
�لقي����د �ملر�س����وم، وما هذه �إّل حيلة، فع����اد خائبًا �إىل 
بغد�د، ولكن توجه �إىل مكتب رئي�ض �لوزر�ء، وكان 
�لرئي�����ض نف�سه قد �أ�سدر �أم����رً� - يف �لفرتة نف�سها - 
بغلق دور �لدعارة يف حملة �ل�سابوجنية �لبغد�دية، 
دخل �ل�سيخ �جلليل على �لدكتور �جلمايل، ��ستقبله 

�لرجل ��ستقباًل حاف����اًل، يليق مبن مثله، وطلب منه 
�جللو�����ض، رف�����ض �ل�سي����خ �ليعقوبي ه����ذ� �لعر�ض، 

وقال له: �أقر�أ عليك هذين �لبيتني:
قالو� ببغد�د �جلم�����ايل قد حمى      

   منازل قد كانت بهّن �لعو�هُر
فاإْن طّهرت تلك �ملنازل مل تكن      

  لتطهر من �أبنائهّن �لدو�ئ�����ُر
وم����ن طر�ئف ما ينق����ل من �سع����ره �ل�سيا�سي �لهازل 
و�ل�ساخ����ر و�لنتق����ادي عندما  �أقام ن����ادي )�ملتنبي( 
يف �لكوف����ة حفلة تكرميية لقائممق����ام �لنجف �ل�سيد 
ح�س����ن �جل����و�د، �ألق����ى �ل�ساع����ر �ملب����دع �ل�سيخ علي 
�لب����ازي ق�سي����دة خت����ام �حلف����ل، ق����ال فيه����ا خماطبًا 

�جلو�د:
�أيف مثل ع�سر �لنور نحي��ا بظلمٍة

ومثلك فينا ميلك �لنهي و�لأمر�
على �لنهر من �ساطي �لفر�ت بيوتنا 

و�أكبادنا مم������������ا تكابده حّرى
وم����ا �إن �نته����ى �لب����ازي م����ن �سع����ره حت����ى �ن����ربى 
�جل����و�د  وخماطب����ًا  ومد�عب����ًا  مرجت����اًل  �ليعقوب����ي 

نف�سه:
ل تعر �أهل كوفة �جلند �سمع��ًا 

ودع �لقوم يهلكون ظم�اء�
كيف ت�سقي يا �بن �جلو�د �أنا�سًا  

منعو� جّدك �حل�سني �ملاء�
كان����ت مد�عب����ة �ل�سي����خ �ليعقوب����ي مفارق����ة لطيف����ة، 
ومب����ادرة غريب����ة، طل����ب �حل�س����ور ت�سطريهما من 
�ل�سي����د حمم����ود �حلبوب����ي، ف�سطرهم����ا يف �حل����ال 
�سام����ًا �سوت����ه ل�س����وت �سديقه �حلمي����م �ليعقوبي، 
و�أيده �ل�سيخ عبد �لغني �خل�سري، ولكنَّ �ل�سيخني 
حممد �خلليل����ي و�لبازي د�فعا ع����ن �لكوفة و�أهلها، 

ومما قاله �لبازي �جلميل:
ل تعر �أهل كوفة �جلند �سمع�����ًا 

عجبا منك، يطلبون جفاء�
ويقولون ل جتب�������هم ب�س���يٍء 

ودع �لقوم يهلكون ظماء�


