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زغ��ي��ر أم��س��ل��م  ف��ه��د   . د   

ال��ح��ل��ي ط���اه���ر  .ع���ل���ي  د 

 ظ���ل مو�ضوع تعدي���ل قوانني املطبوع���ات ، والتي حددت 
مبجمله���ا االط���ار الع���ام الذي ي�ض���ر ال�ض���حافة والن�ض���ر 
مو�ضع اهتمام اأع�ضاء جمل�س النواب العراقي باأ�ضتمرار 
، اإذ ع���روا ومن خالل طروحاتهم عن رف�ض���هم لقيود تلك 
القوان���ني واملرا�ض���يم مطالبني بني الفين���ة واالأخرى برفع 
او تعدي���ل هذه امل���ادة او تلك مب���ا يتالئم واأ�ض����س احلياة 
الدميقراطي���ة ، لت�ض���كل تلك الطروحات ورقة �ض���غط على 
ال�ض���لطة التنفيذي���ة الع���ادة النظ���ر يف �ضيا�ض���اتها جت���اه 
مطالب وم�ض���اعر الراي العام ال�ض���عبي. وفيم���ا ملتقطات 
من دع���وات النواب يف االربعينيات واخلم�ض���ينيات بهذا 

املو�ضوع .
فعلى �ضبيل املثال ا�ضتنكر النائب �ضعد �ضالح  )الديوانية( 
تعطي���ل وزارة الداخلي���ة  لل�ض���حف، واإ�ض���اءة ا�ض���تعمال 
قانون املطبوعات الأ�ض���باب كثرة عمدًا اأو خطاأً اأو  حتزبًا 
، مطالبًا بان تكون املحاكم هي املرجع يف ق�ض���ايا الن�ض���ر 
ويك���ون لها القول الف�ض���ل يف اإدانة اأو ترئة النا�ض���ر، اإذ 
ال يجوز اأن جتتمع �ض���لطة اخل�ض���ومة واحلكومة يف يد 

�ض���خ�س واحد ، وَعّد اأنَّ حرية ال�ضحافة ب�ضبب اإجراءات 
احلكوم���ة اأ�ض���بحت "ج�ض���مًا ب���ال روح حاله���ا ح���ال بقية 

احلريات".
      ودعا النائب نف�ضه اأي�ضًا، اإىل اإلغاء قانون منع الدعاية 
امل�ض���رة يف العراق، وَعدَّ هذا القانون  �ض���الحًا بيد وزراء 
الداخلية ليطبق على كل معار�س، كما اعتر عقوبة النفي 
ملدة �ض���نة واحدة حتت مراقبة ال�ضرطة  باأنها عقوبة ثقيلة 
ولي�ض���ت ب�ض���يطة كما يقول نوري ال�ض�عيد رئي�س الوزراء 
اآن���ذاك  ... يف حماولة م���ن النائب الثبات وجهة نظره من 
خالل ا�ضت�ض���هادة بكالم رئي�س ال���وزراء يف احدى خطبه 

التي اكد فيها �ضعوبه تلك العقوبة .
واتف���ق النائب عبد الك���رمي كنة )بغداد( مع م���ا قاله احمد 
العام���ر ... موؤك���دا على وجوب ان ي�ض���م اجلو ال�ض���حفي 
عنا�ض���ر كف���وءة ميكنهم ان يثبت���وا موجوديته���م يف هذا 
املج���ال مع �ض���مانة كاملة م���ن قبل قان���ون املطبوعات لهم 
، داعي���ًا احلكوم���ة ان تتخلى عن " ال�ض���حف املاأجورة " ، 
وان تنبذ "ال�ض���حفي الطارئ"  ، يف ا�ضارة مبطنة الولئك 
الذي���ن يخدمون توجهات احلكوم���ة ويعملون كاأبواق لها 

ول�ضيا�ضاتها  .

        ويف خ�ض���م مناق�ض���ات النواب حول م�ض���روع تعديل 
قانون املطبوعات ، اف�ض���ح النائب متى �ضر�ضم )املو�ضل( 
ع���ن راأي ي���كاد يختلف بع�س ال�ض���ئ عن ما طرحه �ض���ابقًا 
بخ�ض���و�س حري���ة ال�ض���حافة ... حي���ث ابدى معار�ض���ته 

مل�ضروع تعديل القانون ، مررًا ذلك ب�قوله :
 " اين ال اوم���ن اميان���ًا قوي���ًا بحري���ة ال�ض���حافة ... وان  

يف�ضح لها املجال لتقول ما ت�ضاء ، وتن�ضر ما ت�ضاء"
 لكن���ه بالرغم من ذلك ع���اد ليعار�س القي���ود التي حتد من 
حري���ة الكالم ، مطالب���ًا احلكومة بان تتق���دم بالئحة تزيل 
فيه���ا " التعطيل االداري" ، وتف�ض���ح املجال لل�ض���حافة ان 
تكتب ما ت�ض���اء... ولعل التف�ض���ر الوحي���د لذلك التناق�س 
ه���و حيادي���ة النائ���ب املفرط���ة ، والتي جتاوز م���ن خاللها 
ما يوؤمن به من اجل م�ض���ايرة متطلبات احلياة الع�ض���رية 
الدميقراطي���ة ، والت���ي ت�ض���كل حري���ة ال�ض���حافة اإح���دى 

م�ضاديقها .

        واراد النائب رزوق �ض���ما�س )بغداد( ان يطمئن على 
م�ضتقبل ال�ضحافة ، من خالل اقرتاحه ان يت�ضمن قانون 
املطبوعات ن�ضو�ض���ًا جتعل فيها مقدرات ال�ض���حافة بيد 
املحاك���م ... مطالبًا بان تكون تلك االخرة هي �ض���احبة 

القرار يف ايقاف ال�ضحف او منعها ، او فيما يتعلق بهيئة 
حتريره���ا من دع���اوى قانوني���ة ... كما ذه���ب النائب اىل 
ابعد من ذل���ك حينما طلب ان يطبق "مب���داأ املحلفني" على 
ال�ضحافة ... م�ضت�ضهدًا بال�ضحافة الريطانية واالأمريكية 
، والتي تودع ق�ض���اياها لدى حماكم ت�ضم هيئات حملفني 
، وق���د ب���رر ذل���ك االأمر ب���ذكاء بالغ عندم���ا قال " ب���ان لهذا 
االم���ر فائدة للحكومة نف�ض���ها ، فتتخل�س من االنتقاد على 
"  ، اإذ اإن  تعطيلها �ض���حيفة او حب�ض���ها ملدير حترير معني 
النائ���ب هنا حاول حتقيق مطلبه من خالل اقناع احلكومة 

مبا تخ�ضى منه .
وكان للنائ���ب ا�ض���ماعيل الغ���امن )بغ���داد( مداخلة 

ع���رت عن هم���وم ال���راأي الع���ام جت���اه بع�س التفا�ض���يل 
اخلا�ض���ة باأ�ض���عار ال�ض���حف وعدد �ض���فحاتها والتي كان 
يتمن���ى ان يت���م  حتديده���ا يف مر�ض���وم  املطبوع���ات لعام 
1954 ، حي���ث انتقد الغامن ان تباع ال�ض���حيفة ب�12 فل�س 
معترًا ان هذا املبلغ "يفوق قدرة الكثرين ممن يحتاجونه 
الأمور معا�ض���ية اهم من قراءة اجلريدة"، وملح اىل ان هذا 
املبلغ باه�ض���ًا بالن�ضبة لالرباح التي ي�ضتفيد منها �ضاحب 

اجلريدة من اجور ن�ض���ر االعالنات والتي ق���د تبلغ يوميًا 
بح���دود )40( دين���ار ... كما واأيد ما جاء يف املر�ض���وم من 
حتديد الإعداد ال�ض���فحات والتي اأ�ض���بحت معها ال�ضحف 
وعل���ى حد تعب���ر النائب " هزيلة ... واأ�ض���بحنا عاجزين 
 ...  " ع���ن ق���راءة اجلرائد الن النه���ار كله اليكف���ي لقرائتها
واذا م���ا علمنا بان النائب كان احد امل�ض���تفيدين من اجور 
ال�ضحف وكرثة عدد �ضفحاتها ، كونه كان �ضاحب جريدة 
واملدير امل�ضوؤول جلريدة االهايل ، وهو ما يعطينا �ضورة 
وا�ضحة عن النائب الذي اآثر كونه نائبًا عن كونه �ضاحب 
جري���دة ، ليطالب مب���ا قد ي�ض���ره ماديًا من اجل م�ض���لحة 

الق�ارئ. 
كم���ا وطل���ب النائ���ب ذاته م���ن وزي���ر الداخلية 
بنوعي���ة  االرتق���اء   ب�ض���رورة 
طري���ق  ع���ن  ال�ض���حفية  الكتاب���ات 
املر�ض���وم  يف  االم���ر  ذل���ك  حتدي���د 
احل���ايل ، كي ت�ض���تحق اجلريدة ان 
ي�ض���يع االن�ض���ان وقت���ه يف قرائتها  
العتق���اده  " ب���ان اجلرائد اأ�ض���بحت 
ال ت�ض���تحق الق���راءة  ب�ض���بب تفاه���ة 
"  ... وهنا  املوا�ضيع التي تن�ضر فيها 
ي���رى الباحث ب���ان ماكان يرم���ي اليه 
النائ���ب هو ابع���د بكثر مما ق���د يفهم 
م���ن كالم���ه ظاهريًا ... يف ا�ض���ارة اىل 
منع املر�ض���وم ن�ض���ر املوا�ضيع اجليدة 
واحل�ضا�ضة يف نف�س الوقت ، والتي قد 
تتعر����س للحكومة او احد ا�ضخا�ض���ها 
بالنق���د ، او تعالج ظاهرة ف�ض���اد معين���ة ...الخ  ، مما دفعه 

بالقول بان اجلرائد اأ�ضبحت ال ت�ضتحق القراءة  .
وناق����س النائ���ب جم���ال عم���ر نظم���ي )اربي���ل( مر�ض���وم 
املطبوعات يف خطبة م�ضهبة ، حاول من خاللها ت�ضخي�س 
موط���ن اخلل���ل يف ه���ذا املر�ض���وم ... فعل���ى �ض���بيل املثال 
انتق���د نظمي الفل�ض���فة التي بني���ت عليها  ا�ض����س ومبادئ 
ذلك املر�ض���وم والتي ا�ض���تند عليها يف الغاء جميع قوانني 
احلكوم���ة(  )اأي  ذل���ك  معلل���ة   ... ال�ض���ابقة  املطبوع���ات 
مب���ا اح���رزه الع���راق م���ن التق���دم يف النواح���ي الثقافي���ة 
واالإجتماعي���ة واالقت�ض���ادية ، يف ح���ني وج���د النائ���ب ان 
م�ضمون املر�ضوم ال يتالئم مع تقدم العراق ... حيث يقول 

يف ذلك ما ن�ضه :                 
اي���ة                                          اجل�دي���د  املر�ض���وم  ق���راءة  عن���د  جن���د  ال  انن���ا   "  
حق���وق جدي���دة ، او ا�ض���افة حري�����ات للجرائ���د   بل االمر 

بالعك�س ، نرىزيادة قيود والتزامات".  
 وا�ض���تغرب نظمي من �ضالحيات وزير الداخلية يف املادة 
الثالثني من املر�ض���وم املذك������ور" لوزير الداخلية اأن يقرر 
تعطيل ال�ض���حيفة اأو املجلة الت���ي يطلب اإجراء التعقيبات 
القانونية بحقها.. اإىل حني �ضدور قرار املحكمة ب�ضاأنها..
فكي���ف يج���وز له تعطي���ل ال�ض���حيفة قبل اإ�ض���دار املحكمة 

.  " قرارها 

عن ر�سالة )   موقف املجل�س النيابي من ال�سيا�سة التعليمية 
وحركة الن�سر يف العراق  (

حاولت بع�س االو�ض���اط املعادية للحلفاء ا�ض���تغالل انهاء 
خدم���ات مزاح���م الباج���ه ج���ي م���ن ال�ض���لك الدبلوما�ض���ي 
وخالف���ه م���ع حكوم���ة ن���وري ال�ض���عيد ل�ض���مه اىل جانبها 
واالإفادة من امكاناته ال�ضيا�ض���ية وخراته التي اكت�ض���بها 
يف جمال العمل الدبلوما�ضي يف ال�ضلك اخلارجي، ف�ضعت 
ال�ضلطات االملانية املحتلة يف فرن�ضا ا�ضتمالته اىل جانبها 
عندما ات�ضل به القن�ضل االملاين العام يف مدينة ) في�ضي( 
الفرن�ضية يف الثالث من اآب عام 1942، واخره ان ر�ضيد 
ع���ايل الكيالين ي���ود مقابلت���ه يف ميونخ طالب���ًا منه ابداء 
راأي���ه يف ال�ض���فر اىل هن���اك يف اأي وق���ت يرغ���ب ب���ه للقاء 
الكيالين،و كان ر�ض���يد عايل الكيالين قد غادر العراق يف 
ي���وم 30/اآي���ار/ 1941 ومعه مفتي فل�ض���طني حممد امني 
احل�ض���يني، ث���م جل���اأ لوح���ده اىل تركي���ا، ومنها ا�ض���تطاع 

االملان تهريبه اىل  برلني .
كان ر�ض���يد ع���ايل الكيالين قد و�ض���ل اىل برل���ني ، والتقى 
هناك مبفتي فل�ض���طني حمم���د اأمني احل�ض���يني وعمال معًا 
�ض���د احللف���اء ، فحاوال ك�ض���ب اك���ر عدد ممك���ن من رجال 
ال�ضيا�ض���ة وال�ضلك الدبلوما�ضي العراقي من الناقمني على 
ال�ضيا�ض���ة الريطاني���ة يف الع���راق اأو الذين كان���ت لديهم 
م�ض���اكل مع حكومة نوري ال�ض���عيد املوالية لهم ، وكان من 
هذه ال�ضخ�ض���يات التي اأرادوا �ضمها اليهم مزاحم الباجه 
جي الذي كان موجودًا يف مدينة ) في�ضي( الفرن�ضية     اإال 
اأن مزاح���م الباج���ه ج���ي اأدرك غاي���ة الكيالين م���ن تكليف 
القن�ضل االملاين العام يف فرن�ضا لالت�ضال به ، فاعتذر عن 
ال�ض���فر اىل املانيا بحجة املر�س، لكن ال�ضلطات االملانية مل 
تقتنع بحجته، فعاودت االت�ضال به ثانية يف ال�ضابع ع�ضر 
م���ن اأيلول عام 1942 وحاولت ان تو�ض���ل ل���ه مبلغًا قدره 
اأربعون الف فرنك مر�ض���لة من ر�ض���يد ع���ايل الكيالين، اإال 
اأن مزاح���م الباجه جي رف�س ا�ض���تالم هذا املبلغ النه لي�س 
بحاجة اليه ، ورجا املبعوث الذي اأر�ض���له القن�ضل االملاين 
يف مار�ض���يليا ان ي�ضكر ر�ضيد عايل الكيالين على مبادرته 

ويوؤكد له عدم حاجته اىل املال بتاتًا.
وعلى الرغم من هذا الرف�س املتكرر ملحاوالت   
االمل���ان اقناع���ه بال�ض���فر اىل بالده���م ولق���اء ر�ض���يد ع���ايل 
الكي���الين يف ميونخ ، فاأن ال�ض���لطات االملانية يف فرن�ض���ا 
مل ترتك���ه وا�ض���تاأنفت االت�ض���ال ب���ه مرة اخ���رى يف االأول 
من ت�ض���رين الث���اين 1942 عن طريق ار�ض���ال ع�ض���كريني 
املانيني اىل غرفته يف مدينة ) ني�س( الفرن�ض���ية واخراه 
ان القن�ض���لية االملاني���ة هن���اك تطل���ب جواز �ض���فره ملنحه 
�ض���مة املرور من املانيا يف طريقه اىل العراق عر البلقان، 
فرجاهما مزاحم الباجه جي ان يطلب ذلك بوا�ضطة وزارة 

خارجية فرن�ضا. 
اأدرك مزاح���م الباجه جي بثاقب ب�ض���رته ان   
االملان ومعهم ر�ض���يد عايل الكي���الين لن يرتكوه بعيدًا عن 
خمططاتهم ، وان ما عر�ض���وه عليه من منحه �ض���مة مرور 

من املانيا وطلبهم جواز �ضفره ما هو اال جمرد ا�ضتدراجه 
للذهاب اىل املانيا ، فقرر ترك مدينة ) ني�س( والذهاب اىل 
) مونت كارلو( التي كانت تتمتع با�ضتقالل ا�ضمي لغر�س 
التخل�س من املح���اوالت االملانية و�ض���غوطها عليه للعمل 

مع دول املحور . 
مل ي�ضتمر الو�ضع يف فرن�ضا على ما هو عليه   
، اذ اأدت هزمي���ة االمل���ان يف معركة العلمني ، ونزول قوات 
احللفاء يف �ض���مال افريقيا يف ال�ض���ابع من ت�ضرين الثاين 
1942 ، اىل ان حتت���ل املانيا جميع االرا�ض���ي الفرن�ض���ية، 
واحتل االيطاليون �ض���احل الريفر الفرن�ض���ي مبا يف ذلك 
) ني����س(، ف���ازداد موق���ف مزاحم الباجه ج���ي حراجة النه 
اأر�ض���ل جواز �ض���فره اىل القن�ض���لية االملانية يف مار�ضيليا 
ملنحه تاأ�ض���رة املرور من املانيا، واأبلغ من الوزير االملاين 
املفو�س امل�ض���وؤول عن رعاية امل�ضالح العراقية يف فرن�ضا 
ب���ان احلكوم���ة االملاني���ة وافق���ت عل���ى منح���ه التاأ�ض���رة 
املطلوبة، اال ان القن�ض���لية االملانية احتفظت بجوازه ومل 
تع���ده اليه، فتاأك���دت لديه �ض���كوكه من ان االملان ي�ض���عون 
لدفعه اىل ال�ض���فر الملانيا وااللتقاء بر�ضيد عايل الكيالين، 
فزاد احباطه وكتب يف دفرت مذكراته يف الرابع ع�ض���ر من 
ت�ض���رين الث���اين 1942" ملل���ت ه���ذه احلي���اة وال ادري ما 
العمل حتى االآن مل تر�ضل القن�ضلية االملانية جواز �ضفري 

واين يف غاية اال�ضتغراب من عملها هذا".

ا�ض���تمرت دول املح���ور يف حماوالته���ا ال�ض���تمالة مزاح���م 
الباجه جي اليها ودفعه لل�ضفر اىل املانيا ولقاء ر�ضيد عايل 
الكيالين ، ففي ال�ضابع ع�ضر من كانون االأول 1942 زاره 
قن�ضل ايطاليا يف موناكو بدون موعد م�ضبق واخره انه 
تلقى اوامر من حكومته الجراء الت�ض���هيالت الالزمة له اذا 
م���ا اراد زيارة روما ، ف�ض���كره مزاحم الباج���ه جي وادرك 
ان ذل���ك م���ن عمل ر�ض���يد ع���ايل الكي���الين ال���ذي كان يريد 
لق���اء مزاحم الباج���ه جي يف اأي دولة م���ن دول املحور،ان 
ياأ����س من جميئ���ه اىل املانيا فحاول هذه امل���رة االإفادة من 
احتالل االيطاليني للمدينة التي ي�ضكن فيها مزاحم الباجه 
جي لل�ض���غط عليه وت�ض���هيل مهمة �ضفره اىل روما لغر�س 

مقابلته . 
ازدادت م�ض���اكل مزاحم الباجه جي وتعقدت   
او�ض���اعه بعد اعالن العراق احلرب عل���ى دول املحور يف 
ال�ض���اد�س ع�ض���ر م���ن كان���ون الثاين �ض���نة 1943 فا�ض���بح 
و�ض���عه اك���رث حرجًا النه اأ�ض���بح م���ن رعاي���ا دول االعداء 
بالن�ضبة الملانيا وايطاليا ، وا�ضطر ب�ضبب ال�ضائقة املالية 
الت���ي ترتب���ت على انه���اء خدمات���ه اىل بيع م���ا ميتلكه من 
�ضجاد ايراين نفي�س كان ميتلكه بابخ�س االثمان ملواجهة 

متطلبات معي�ضته الباهظة يف مونت كارلو. 
ع���ادت ال�ض���لطات االملاني���ة وااليطالي���ة اىل   
االت�ض���ال مبزاح���م الباج���ه ج���ي يف الثال���ث والراب���ع من 

�ض���باط 1943 ، فق���د ت�ض���لم القن�ض���ل االيط���ايل يف مونت 
كارل���و يف الثال���ث من �ض���باط برقية من روم���ا تطلب فيها 
احلكوم���ة االيطالي���ة من مزاح���م الباجه ج���ي الذهاب اىل 
روم���ا بداًل م���ن مكوثه يف مون���ت كارل���و، ويف الرابع من 
�ض���باط 1943 ح�ض���ر اىل غرفته يف ) مونت كارلو( اثنان 
من الدبلوما�ض���يني االملان وهما الهر �ضونر نائب القن�ضل 
االمل���اين يف مار�ض���يليا ، واله���ر هان�س �ض���يه واخراه ان 
احلكومة االملانية قررت ار�ض���اله اىل املانيا وابقاءه هناك 
حتى نهاية احلرب العاملية الثانية الن العراق اأعلن احلرب 

على املانيا وحجز الدبلوما�ضيني االملان يف العراق.  
كان جواب مزاحم الباجه جي للدبلوما�ضيني   
االملاني���ني يت�ض���من ان احلكوم���ة العراقي���ة مل حتجز على 
اأحد م���ن الدبلوما�ض���يني االملان ، بل انها �ض���هلت �ض���فرهم 
اىل خارج احلدود العراقي���ة منذ اواخر عام 1939 عندما 
ق���رر العراق قطع عالقاته الدبلوما�ض���ية م���ع املانيا، بينما 
اأمتنع���ت املاني���ا عن منحه ال�ض���مات الالزم���ة لرجوعه اىل 
الع���راق يف الوقت الذي منحتها لغره من الدبلوما�ض���يني 
، واكد مزاح���م الباجه ج���ي ان وزارة اخلارجية العراقية 
انهت خدماته من ال�ض���لك الدبلوما�ضي منذ ني�ضان 1942 ، 
وهو يقيم يف ) مونت كارلو( ب�ض���فته ال�ضخ�ضية ولي�ضت 
له اأي �ضفة ر�ضمية، ومثله مثل االالف من الرعايا االجانب 
الذي���ن اأعلن���ت دولهم احلرب على املانيا، وي�ض���كنون يف ) 
موناكو( وجنوب فرن�ض���ا دون ان يتعر�س لهم اأحد، ف�ضاًل 
ع���ن ذل���ك فان���ه �ض���اكن يف ارا�ٍس حمتل���ة من قب���ل ايطاليا 
حليف���ة املانيا ، لذلك ف���ان وجوده يف ) مون���ت كارلو( هو 
حتت ا�ضراف ال�ض���لطات الع�ضكرية االيطالية، وهذا يعني 
ان���ه موج���ود يف منطقة كوج���وده يف املانيا نف�ض���ها ، فرد 
الدبلوما�ضيان االملانيان على كالمه بالقول انهما �ضمعا من 
م�ض���در موثوق ان احلكومة االيطالية تنوي القاء القب�س 
عليه وت�ضفره اىل روما حتى نهاية احلرب، لذلك ، وح�ضب 
راأيهما، ان من االأف�ضل له الذهاب اىل املانيا ومقابلة ر�ضيد 

عايل الكيالين هناك.

 وعندما ف�ض���لت كل املحاوالت وال�ض���غوط التي ا�ضتهدفت 
دف���ع مزاح���م   الباج���ه ج���ي اىل ال�ض���فر اىل روم���ا ح�ض���ر 
القن�ض���ل االيط���ايل اىل الفن���دق الذي كان ي�ض���كنه مزاحم 
الباج���ه جي يف ) مونت كارلو( يف الثامن والع�ض���رين من 
�ض���باط 1943 واخره انه ا�ضتلم برقية من حكومته اكدت 
فيه���ا ان مزاحم الباجه جي له ملء احلرية يف البقاء يف ) 
مونت كارلو( اأو املجيء اىل روما اأو الرجوع اىل العراق 
ع���ر ايطاليا ، وان احلكومة االيطالي���ة ال تنوي اأو ترغب 

بالت�ضييق عليه. 

عن ر�سالة )مزاحم الباجه جي ودوره يف ال�سيا�سة العراقية 
)  ]1968 – 1934[

الحريات الصحفية وقانون المطبوعات 
في االربعينيات

دعوات نيابية واماني صحفية

عندم��ا ارادت الماني��ا الهتلري��ة 
استمالة سياسي عراقي كبير

أدى انهاء خدمات مزاحم الباجه جي من السلك الدبلومايس 

وخالفه م��ع حكومة نوري الس��عيد السادس��ة التي عدها 

مزاح��م الباج��ه جي املس��ؤولة ع��ن ملف انه��اء خدماته 

اىل ان يصب��ح متقاع��دًا مدنيًا يف الثاين م��ن ترشين الثاين 

1942 واس��تمر مزاحم الباجه جي يتس��لم راتبه التقاعدي 

حتى تعيينه رئيس��ًا للوزراء يف حزي��ران 1948 فقطع راتبه 

التقاعدي. 
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: ذاك����رة ع��راق��ي��ة اع����داد 

محمد ال���رزاق  عبد  رفعة 
يف م�ضتهل عهد اخلليفة العبا�ضي امل�ضتظهر ) 487 � 512( 
، �ض���رع باإن�ض���اء �ض���ور عظيم يحيط باجلانب ال�ضرقي من 
بغداد عا�ض���مة الدولة العبا�ض���ية ، ويحيط بال�ضور خندق 
ميالأ باملياه . ويحيط هذا ال�ضور بجميع املن�ضاآت واملباين 
الت���ي كانت حميطة بدار اخلالف���ة وحرميه .  وقد ظل هذا 
ال�ض���ور قائما اىل الن�ضف الثاين من القرن التا�ضع ع�ضر ، 
اإذ كانت نهايته يف عهد الوايل مدحت با�ض���ا الذي ا�ضتعمل 

اآجره يف ت�ضييد بنايتي الق�ضلة وال�ضراي .
  جع���ل لل�ض���ور اأربع���ة اأبواب كب���رة ، ف�ض���مي االأول باب 
ال�ض���لطان اأو ب���اب املعظم ، والثاين ب���اب الظفرية ومازال 
قائم���ا ويدعى الباب الو�ض���طاين ، والثالث باب الطل�ض���م، 
ن�ض���فه االأتراك ح���ني خروجهم من بغداد ع���ام 1917 ، اأما 
الباب اجلنوبي وهو عند االأهايل با�ض���م الباب ال�ض���رقي ،  
كان ي�ضمى باب الب�ض���لية اأو باب كلواذى ، و�ضمي بالعهد 
العثم���اين الباب املظلم ، وبعد االحت���الل الريطاين جعل 
كني�ض���ة لالنكليز با�ض���م كني�ضة �ض���ان جورج . ويف الثاين 
ع�ض���ر من ماي����س عام 1937 �ض���رع عمال اأمانة العا�ض���مة 
به���دم الباب ال�ض���رقي ، وذلك بعد غروب ذل���ك اليوم ، ومت 
اله���دم بع���د اأيام .   وهك���ذا حرمت بغداد من اثر اإ�ض���المي 
عبا�ض���ي كبر ، عل���ى قلة ما بقي من ه���ذه االآثار ، ومل يبق 
م���ن اآثارها العبا�ض���ية �ض���وى ثمانية مع���امل اأثرية جديرة 
باالهتم���ام والعناية . وم���ن اجلدير ذكره ان �ض���ور بغداد 
ال�ض���رقية مل يبق منه �ض���وى قطعة طولها ع�ضرة اأمتار بني 

جامع االأزبكية  وقاعة ال�ضعب حاليا .

حديقة االمة او حديقة الملك غازي 
والزائ���ر ملنطق���ة الب���اب ال�ض���رقي الب���د ان ت�ض���افح عيناه 
واحدًا من معاملها املميزة اال وهي حديقة االمة التي كانت 
ت�ض���مى يف العه���د امللك���ي حديقة امللك غ���ازي والتي جرى 
ان�ضاوؤها عل جزء من اخلندق الذي يحيط بال�ضور وكذلك 
ال�ض���ارع املمت���د من �ض���احة التحري���ر اىل �ض���احة الطران 
وهو احلد الفا�ضل بني منطقة الباب ال�ضرقي واالورفلية. 
ذك���ر ابراهيم الدروب���ي يف كتاب���ة )البغداديون �س393( 
ان "بغ���داد يف العه���د العثماين كانت مدين���ة حمدودة اذا 
و�ضلت الباب ال�ضرقي مل جتد بعد عبادان قرية والجل هذا 
كان البغدادي���ون يتخذون من اطراف بغداد و�ض���واحيها 
العامرة ومنه���ا منطقة الباب ال�ض���رقي مكانا للنزهه حيث 

يخرجون ع�ضر كل يوم المتطاء اجلياد".
وحديق���ة االم���ة او حديق���ة امللك غ���ازي كانت غن���اء مليئه 
بال�ض���تالت والزهور ويزين ار�ض���يتها الع�ض���ب االخ�ض���ر 
واقيم بعد ثورة متوز 1958 فيها بحرة وج�ض���ر للم�ضاة 
وم�ض���اطب جللو����س االه���ايل ومعر�س للزهور وا�ض���ماك 
الزين���ة كم���ا كان يتجول فيه���ا امل�ض���ورون الفوتغرافيون 
بكثاف���ة لتوثيق الذكريات ل���زوار احلديقة... ا�ض���افة اىل 

وجود متثال لالم كعالمة فارقة يف احلديقة.

وكت���ب امل���وؤرخ الراح���ل �ض���امل االلو�ض���ي معرف���ا بالب���اب 
ال�ضرقي ونق�ضه فيقول :

وم���ن املوؤ�ض���ف ان���ه مل يبق يف الوق���ت احلا�ض���ر من هذه 
االبواب االربعة اال الباب الو�ض���طاين الذي �ض���بق لدائرة 
االث���ار القدمي���ة ع���ام 1936 ان قامت برتميمه و�ض���يانته 
وجعلت���ه متحف���ا لال�ض���لحة ام���ا ب���اب الطل�ض���م فقد ن�ض���فه 
اجلي�س العثماين ليل���ة 11-3- 1917عند دخول اجلي�س 
الريط���اين م���ن الذخائ���ر املخزونة يف باب الطل�ض���م وقد 

اأ�ض���ف اهل بغ���داد على تدمره���ذا االث���ر التاريخي ورثاه 
عدد من ال�ض���عراء . اما ب���اب كلواذا – اي الباب ال�ض���رقي 
– فقد هدمته امانة العا�ضمة يوم االثنني 1937-5-12 . 

كما رواها اال�ضتاذ يعقوب �ضركي�س 

ق�صة باب كلواذا 
حظ���ى باب كلواذا – ويكتب احيان���ا – كلواذى – بااللف 
الكت���ب  م���ن االخب���ار فق���د تناولت���ه  املق�ض���ورة بالكث���ر 
واملوؤلفات وو�ض���فه عدد من الرحال���ة واالثاريني االجانب 
فقد رافقته احداث  ووقائع تاأريخية نظرا لتعدد ا�ضتخدام 
الب���اب الغرا�س كثرة بعد ان كان ح�ض���نا دفاعيا ومدخال 
للمدينة ، ي�ض���اف اىل ذلك تعدد ا�ض���ماء الباب كما �ض���نبني 
ذل���ك 1- �ض���مي ب���اب كل���واذا ن�ض���بة اىل بل���ده مهم���ة فيها 
جامع خا�س ب�ض���الة اجلمع���ة من الدور العبا�ض���ي عرفت 

ب)كلواذى ( واال�ضم كما يبدو من لفظه اراميا .
2- عرف الباب ب)باب الب�ضلية ( الن الطريق الذي يخرج 
من���ه ويوؤدي اىل قرية كلواذى كان مزروعا بالب�ض���ل ويف 

جوار باب الب�ضلية ان�ض���اأ اخلليفة املقتدي حملة الب�ضلية 
كما يذكرياقوت احلم���وي وكان احد قواد املغول قد اتخذ 
مقر مع�ضكره باأزاء باب كلواذى يف اثناء احل�ضار املغويل 
لبغداد �ض���نة 656ه� وعندما احتل الريطانيون بغداد يف 
11 اذار �ض���نة 1917 اتخذوا من باب كلواذاى كني�ضة لهم 
 church بعد ترميمها – با�ضم كني�ضة )�ضنت جورج –
بالكني�ض���ة  كذل���ك  و�ض���ميت    )   of saint George
، وكني�ض���ة احلامي���ة الريطاني���ة وعندم���ا  االنكليكاني���ة 
توفيت امل�ضت�ض���رقة الريطانية –غرت���رود لوثيان بيل – 
اي امل�س بيل )miss bellc.l.( ( �ضيف عام 1926 اأقيم 
لها قدا�س يف هذه الكني�ضة ومنها �ضيعت لتدفن يف املقرة 

االنكليزية يف الباب ال�ضرقي . 
3- ويف الق���رون االربع���ة املا�ض���ية زار بغ���داد ع���دد م���ن 
احواله���ا  ع���ن  م�ض���اهداتهم  ودون���وا  االجان���ب  الرحال���ة 
وو�ض���فوا ال�ض���ور واالبواب اوجاءت االبواب با�ض���مائها 
الرتكي���ة العثماني���ة خا�ض���ة ب���اب كل���واذى مثل ق���ره لغ ، 

قارويغ قابي ، قرة او لو ق00الخ

وعندما توىل امل�ض���لح الكبر مدحت با�ضا والية بغداد قام 
با�ض���الحات كبرة منها ان�ض���اء م�ض���انع ، فقد ان�ضاأ معمال 
لدباغة اجللود خا�ض���ا ب�ض���نع اللوازم الع�ضكرية للجنود 
كاالحذي���ة واحلقائ���ب واحتياجاته���م ولوازمهم احلربية، 
فقام با�ض���الح وترميم باب كل���واذا وجعله ) الدباغخانه ( 
وقد ظهر ا�ض���م )الدباغخانه ( يف عدد من اخلرائط ل�ض���ور 
بغ���داد ال�ض���رقية . وع���ن موق���ع الدبخانة ج���اء يف تاريخ 
الع���راق بني احتاللني نق���ال عن جريدة الزوراء ال�ض���ادرة 
يف 26- رم�ض���ان  – 1334ه� مايل���ي : فتحت جادة خليل 
با�ض���ا ) خليل با�ض���ا �ض���ي ( بعر�س 16 م ويف مدة وجيزة 
وتبت���دىء م���ن الدبخان���ة الع�ض���كرية اىل ب���اب االعظمية 

وجرى افتتاحها يوم اعالن الد�ضتور يف 1916-7-23 .
الباب ال�ض���رقي :اما ا�ض���م الباب ال�ضرقي فلم يظهر اال على 
خارطة ال�ض���ابط العراقي ر�ض���يد اخلوجة با�ضم ) �ضرجي 

قبو (وذلك �ضنة 1908 

حديقة الملك 
كان �ض���ور بغ���داد ال�ض���رقية حماط���ا بخن���دق عمي���ق ياخذ 
م���اءه من نهر دجلة من نقطة تقع يف مو�ض���ع بداية مدينة 
الط���ب ويج���ري املاء م���ن هذا اخلندق وت�ض���ب م���ن نقطة 
عن���د موق���ع املطعم الرتك���ي وعن���د دار عب���د القادر با�ض���ا 
اخل�ضري . وبقى هذا اخلندق مباءة لالو�ضاخ والنفايات 
واحليوانات النافقة حتى جاءت امانة العا�ض���مة على عهد 
امينها املهند�س ار�ض���د العمري فحولت ال�ض���لع اجلنوبي 
ال�ض���رقي من اخلندق اىل حديقة با�ضم "حديقة امللك غازي 
"وذلك يف اوا�ضط الثالثينات من القرن الع�ضرين ، وحول 
اال�ض���م بع���د ثورة 14 مت���وز اىل "حديقة االم���ة " يرتادها 
اه���ايل بغ���داد ويق���وم يف مدخلها ن�ض���ب احلري���ة للفنان 

الكبر جواد �ضليم 
رب �ض���ائل ي�ض���ال : اي���ن تقع قري���ة كل���واذا ؟ ويجيب على 
هذا ال�ض���وؤال ا�ضتاذنا العالمة م�ض���طفى جواد ، يقول تقع 
كل���واذا يف جن���وب منطق���ة الكرادة ال�ض���رقية ومو�ض���عها 
يف تل���ول الزوي���ة املعروف���ة ب) اي�ض���ن حاج عب���د ( – اي 
تل���ول احل���اج عبد ، وقد عرث يف هذه التل���ول على اثار من 

الفخاريات وغرها .

 يذك���ر اال�ض���تاذ عبد احلميد الر�ض���ودي : ولكنك اذا نظرت 
الي���ه  من زاوي���ة اخرى وتاأمل���ت رجال ات���ى الطاعون يف 
املا�ض���ي فاردى اباه وامه وجدته ، ودّب مر�س ال�ض���ل يف 
ج�ضمه وبداأ يزحف اىل اوالده وزوجه ، ونظرت اليه وهو 
يتاأمل �ضجل حياته بني طفولة بائ�ضة و�ضيخوخة يائ�ضة ، 
التم�ض���ت له العذر ، ومهدت له �ض���بيل العفو ، ي�ض���اف اىل 
ذلك انه ما اأراد من برقيته اال متاقاة خ�ض���ومه ال تقواهم ، 
وال عجب يف مثل هذه املواقف اذا طا�ض���ت االحالم وزلت 

االقدام .
  هل ا�ض���توىل علي���ه ال�ض���عور بالذنب ؟ وق���د بلغته اخبار 
ا�ض���تياء ا�ض���دقائه املعتقل���ني يف الف���او والعم���ارة مم���ن 

�ضايعوا حركة ماي�س 1941 ؟. 
  عندم���ا ف�ض���ل م���ن الوظيفة كان يق�ض���ي �ض���اعات طويلة 
يف خم���زن مكتب���ة املثن���ى وه���و يطال���ع كت���ب الت�ض���وف 
واخبارال�ض���وفية ، ولعلها كانت تداوي جروحه النف�ضية 
وتخفف من ازمة ال�ض���مر وتبعد عنه �ضبح االعتقال . ذكر 
اال�ض���تاذ خالد الدّرة : راأيته �ض���دفة يف مكتبة املثنى يقلب 
احد الكتب ، ف�ضاألته مداعبا هل تقراأ يا ابا ريا�س ما يفيدك 
يف ال�ض���تم وال�ض���باب ؟ فبدى عليه االنفع���ال والتاأثر وقال 
وقد اغرورقت الدموع يف عينيه : يا خالد انني الا�ضتحق 

هذا ال�ضتم ... .
ويذكر املرحوم الكتبي قا�ض���م حمم���د الرجب يف مذكراته 
: بقي اال�ض���تاذ �ض���كر م���دة طويلة على هذه احل���ال ، حتى 
ن�ض���ر ا�ض���مه ذات ي���وم يف ال�ض���حف ال�ض���باحية ، واذي���ع 
من حمط���ة االذاعة من جملة املعتقلني . تاأملت وت�ضو�ض���ت 
عليه ، ومل امتكن من ان ا�ض���ال احدا عنه ملا ا�ض���اب النا�س 
م���ن هلع وخوف . ولكنني بعد يوم���ني راأيته ياأتي كعادته 
، ففرح���ت بافالت���ه م���ن االعتقال اي ف���رح ، و�ض���األته كيف 

جنا من ذلك ؟ فقال ا�ض���مع القول لك �ض���را 
وارج���و ان تخر عن ل�ض���اين باين مدين 
بحياتي ه���ذه التي �ض���احياها اىل نوري 
ال�ض���عيد ، نعم اىل نوري ال�ضعيد ، فعلى 
الرغم مما كان قد ح�ض���ل بين���ي وبينه ، 
وتناولت���ه بالنق���د وال�ض���تم يف اجلرائد 
واملجال�س ، فعفا عني وطلب من وزارة 
الداخلية واملعنيني باالمر ان ي�ض���طبوا 
ا�ض���مي ، وانت ترى ان �ضائر املعتقلني 
قد اودعوا قطار ال�ضباح وابعدوا عن 
بغ���داد ، فلو اعتقلوين ملا ع�ض���ت يوما 
واحدا وانا على ما ذكرت ، فاحمد الله 

على ذلك ،.
�ضعر ابراهيم �ضالح �ضكر بدنو اجله فكتب 

اىل �ض���ديق له يف بروت ر�ض���الة ينعى بها نف�ضه ويطلب 

اىل �ض���ديقه ام���ني نخل���ة ان ي�ض���تعد لرثائه وق���د جاء يف 
الر�ضالة ) .. و�ضل كتابك االخر وال�ضمعة تذوب والذبالة 
ترجت���ف وما ادري ! اهذه الكلم���ات هي اخر ما امليه على 
ولدي ريا�س ام اين قادر على ان ا�ض���تقبل م�ضرق ال�ضم�س 
وم�ض���هد الغروب يف م�ض���تقبلي املكتظ باملح���ن واالكدار . 
وم���ا ادري اته���ز الفاجعة اخي احلبيب امني نخلة فين�ض���د 

مرثية الفجر يف ماأمت ال�ضفق .. . 
 وق���د ابتل���ى يف �ض���نواته االخرة مبر�س ال�ض���كري وداء 
ال�ض���ل ، وق���د اجتمع���ا و�ض���ارا ب���ه اىل امل���وت يف م�ض���اء 
اخلام�س ع�ضر من ماي�س 1944 . ووري الرثى يف مقرة 
الغزايل ببغداد ، لي�ضدل ال�ضتار على حياة نابغة عا�س بني 

املاأ�ضاة واالحالم وحب الوطن وع�ضق ال�ضحافة .
واود هن���ا بي���ان ام���ر له �ض���لة يالهزي���ع االخر م���ن حياة 
ابراهيم �ض���الح �ضكر. فقد �ض���معت من العديد من االفا�ضل 
ان نف�ض���ية �ضكر ازدادت �ضوءا بعد ان اعدم �ضديقه يون�س 
ال�ض���بعاوي الوزير يف حكوم���ة الكيالين يف حركة ماي�س 
1941. وله���ذا ق�ض���ة موؤملة. فقد كان ال�ض���بعاوي من ا�ض���د 
ا�ضدقاء ابراهيم �ض���الح �ضكر، وحدث يوما ان دار بينهما 
جدل حاد تاثر له ابراهيم من كلمة �ض���درت من ال�ضبعاوي 
اعترها ما�ضة وحتملها على م�ض�س. وقاما �ضوية وذهبا 
اىل جمل�س حممود �ض���بحي الدفرتي )�ض���الون اجلمعة(. 
وعندم���ا و�ض���ال حمل���ة احليدرخان���ة حيث بي���ت الدفرتي 
ام�ض���ك �ض���كر بتالبيب ال�ض���بعاوي وقال: اذهب اىل دارك 
واجلب م�ضد�ض���ك النني اريد قتلك الن���ك اهنتني.... ولكن 
ال�ض���بعاوي الطفه واعتذر منه وخفف من ع�ضبيته. وبعد 
ان انته���ت امل�ض���كلة ح���دث ان اغمي على �ض���كر يف جمل�س 
الدفرتي، حتى اذا ا�ضتفاق التفت اىل ال�ضبعاوي يقول:.. 
يا يون�س اين اراك اليوم ت�ضعد على �ضلم املجد فهل يكتب 

ان اراك على امل�ضنقة قبل ان اموت؟.
  وم�ضت االيام وا�ضبح ال�ضبعاوي وزيرا يف وزارة ر�ضيد 
عايل الكيالين، وتطورت االحداث فهرب ال�ض���بعاوي اىل 
االرا�ضي االيرانية. ومل ين�س وهو يف طريقه اىل احلدود 
ان ي���زور �ض���ديقه ابراهيم �ض���الح �ض���كر قائمق���ام خانقني 
ليودع���ه ويقول له مداعبا: امنيتك ي���ا ابراهيم يف روؤيتي 
معلق���ا بحب���ل امل�ض���نقة ق���د خاب���ت... غ���ر ان العم���ر امتد 
ب�ض���كر لي�ض���هد اليوم الذي �ضنق فيه �ض���ديقه ال�ضبعاوي، 
وكان ذل���ك ا�ض���د م���ا كان يوؤمله ويح���ز يف نف�ض���ه. وقد ظل 
�ض���بح ال�ض���بعاوي يطارده يف نومه ويالحق���ه يف يقظته، 
العتق���اده ان تل���ك الكلمة التي قالها يف �ض���اعة الغ�ض���ب قد 
بقي���ت عالق���ة يف ذهن ال�ض���بعاوي وترن يف اذني���ه عندما 
�ض���عد اىل امل�ضنقة. بقي �ضكر يتذكر ذلك بامل وبكاء ويردد 
ام���ام ا�ض���دقاء له: ليتني مل اقل تل���ك الكلمة. وقد انحدرت 

�ضحتة كثرا بعد اعدام ال�ضبعاوي حتى ا�ضلم الروح.

من تاريخ العبث باثار العراق
تهديم الباب الشرقي في 12 مايس 1937

في ذكرى رحيله في 15 مايس 1944

ابراهيم صالح شكر وايام الوداع االخير

عندما  قامت الحرب العراقية الربيطانية سنة 1941 وهو مبنصب قائم مقام خانقني اعلن 

ابراهيم صالح ش��كر  تاييده لها بربقيتني مشاركا الناس يف امنياتهم الوطنية البعيدة عن 

االعيب  السياس��يني . وبعد انتهائها نقل اىل قامئقامية قلعة صالح . ثم فصل من وظيفته  

يف ترشين الثاين 1941 عقابا له ، وهو يف حالة نفسية سيئة ، اذ اسلم نفسه  اىل الهواجس 

والخوف ، ولعل شبح االعتقال والنفي كان يهدده يف كل لحظة ، فضال عن االمراض التي 

تناوبت عليه وفقره . لكنه حاول االستدراك عىل ذلك ، فام ان اعلنت وزارة نوري السعيد 

الحرب عىل دول املحور عام 1943 ، اهتبل الفرصة وكتب برقية اىل السعيد ، فاعيد اىل 

الخدم��ة الحكومية بوظيفة يف مكتبة االوق��اف العامة براتب قدره ثالثون دينارا . وكانت 

تلك من االيام السود يف حياته وتاريخه الوطني .
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ري�����اض ف���خ���ري ال��ب��ي��ات��ي
ن����������������ور ال��������م��������الك

ظهر يف تاريخ العراق االجتماعي العديد من ال�ضخ�ضيات 
الظريف����ة الت����ي خل����دت ا�ض����ماوؤها مب����ا تركت����ه م����ن نكات 
وطرائف ونقدات �ض����اخرة للواقع ال�ضيا�ضي واالجتماعي 
يف ايا . ومن هوؤالء املرحوم عبد املجيد ال�ضاوي الوجيه 

البغدادي والوزير والنائب وع�ضو جمل�س االعيان .
وه����و عبداملجيد بن ح�ض����ن بن م�ض����عود �ض����اوي العبيدي 
احلمري.ول����د يف بغداد �ض����نة 1862 وتويف يف بروت 
�ض����نة 1927 وقد ق�ض����ى  معظ����م حيات����ه يف العراق.تلقى 
عل����وم العربي����ة والعل����وم الديني����ة على يد عدد م����ن علماء 
ع�ض����ره، وتعّلم الرتكي����ة فاأجادها. مما اهل����ه  للعمل كاتًبا 
يف دائرة حترير والية بغداد، وحمرًرا يف الق�ضم العربي 

جلريدة »الزوراء«، ثم مميًزا يف دائرة والية الب�ضرة.
تدّرج يف املنا�ض����ب االإدارية وال�ضيا�ضية:  وتوىل من�ضب 
وكال����ة مت�ض����رفية العم����ارة )1905 - 1907( ث����م انتخب 
نائًبا عن اللواء يف »جمل�س املبعوثان« العثماين )1912 
- 1918( وعني وزيًرا بال وزارة يف حكومة عبدالرحمن 
النقي����ب االأوىل )1920( -  واختر رئي�ًض����ا لبلدية بغداد 
)1919 - 1922( ث����م مت�ض����رًفا لل����واء الدلي����م )1922 - 
1923( وانتخ����ب  نائًبا عن الكوت )1924( ثم نائًبا عن 
لواءالرمادي يف جمل�س النواب العراقي االأول )1925( 
واخترع�ض����ًوا يف جمل�س االأعيان حتى وفاته .وتنقل 

عن عبد املجيد ال�ضاوي الكثر من الطرائف اجلميلة .
يف بداي����ة ع����ام 1921 وق����ع االختي����ار عل����ى الق�ض����لة 
االنت����داب  عه����د  يف  لل����وزارات  مق����رًا  ببغداد،لتك����ون 
الريطاين،وا�ض����تحوذ ال�ض����يد طال����ب النقي����ب رئي�س 
ال����وزراء املدع����وم من-ال�ض����ر بر�ض����ي كوك�س-عل����ى 
اف�ضل االجنحة فيها كمقر لوزارته،لكنه اعرت�س على 
التخ�ضي�ض����ات املالية لراتبه والتي حددت ب7�ضبعة 
االف روبيه،حي����ث ان����ه رف�س ان يك����ون راتبه قريبا 
من راتب وزير املاليه،فاجتمع جمل�س الوزراء بناءًا 
على اقرتاح من املندوب ال�ض����امي يف العراق للنظر 
يف االق����رتاح وكان لل�ض����يد طال����ب النقي����ب خ�ض����وم 

معار�ضني.
كتاب-حكاي����ات  ع����ن  نق����اًل  ال�ض����دد  ه����ذا  يف  وي����روى 
�ضيا�ض����ية-�س45-لالأديب خري العمري- ق�ض����ة طريفة 
ج����دًا-اأن الوزراء كانوا قد اتفقوا فيم����ا بينهم قبل انعقاد 
املجل�س على معار�ض����ة االقرتاح عن����د تقدميه اليهم،واأخذ 
ي�ض����جع بع�ضهم بع�ض����ًا على ال�ض����مود �ضد ال�ض����يد طالب 
النقيب،ولكنهم عندما انعقد املجل�س تخاذلوا جتاه نظرات 
اأول املتخاذلني-الوزي����ر  ال�ض����يد طال����ب املرعب����ه.؟ وكان 
�ضا�ضون ح�ضقيل- حيث �ض����ارع اىل القول-)موافق( -ثم 
اأخذ ال����وزراء يقتدون ب����ه واحدًا بعد االخر،حتى و�ض����ل 
ال����دور اىل -الوزي����ر عبداملجيد ال�ض����اوي- وكان معروفًا 
بح�ض����ن النكت����ه فهو ب����داًل من ان يق����ول -)مواف����ق(- قال 

-)منافق( .
وم����ن نكات ال�ض����اوي الظريف����ة التي تروى عن����ه، انه مرة 
�ض����اله اح����د زمالئه م����ن وزارة الدولة الذين مل ت�ض����ند لهم 
حقيبة معينة عن ال�ض����ر يف ان راتب وزير الدولة ي�ضاوي 
ن�ض����ف رات����ب الوزي����ر ال����ذي ي�ض����ارك يف حقيب����ة وزارة 
معينة. فكان جواب ال�ض����اوي لل�ض����ائل: ان����ه مطابق حلكم 

ال�ضرع ال�ضريف )وللذكر مثل حظ االنثيني( .
م����ن نوادر عب����د املجيد ال�ض����اوي، رحمه الل����ه، وهو نائب 
يف الرمل����ان العثماين ث����م وزير بدون وزارة ومت�ض����رف 
لواء الدليم ومت�ض����رف لواء الكوت، بعد تاأ�ض����ي�س اململكة 
العراقية، تويف �ضنة 1927، اأنه يف مرة ا�ضتعطفه موظف 
�ضغر ف�ضل من وزارة املالية فرجاه اأن يرجعه لوظيفته، 
فات�ضل املرحوم ال�ض����اوي بوزير املالية وطلب منه اإعادة 
املوظف الب�ض����يط اإىل وظيفته، فكان ج����واب وزير املالية 

للمرحوم ال�ضاوي: م�ضتحيل ال ميكن اإعادته اإىل وظيفته، 
الأن ه����ذا املوظف ف�ض����ل بعدما ثبتت عليه تهمة الر�ض����وة. 
فحبكت النكتة عند املرحوم ال�ض����اوي وقال لوزير املالية: 
»عجي����ب.. هذا مف�ض����ول بتهمة الر�ض����وة؟! يا معود رجعه 
ب�ض����رعة لوظيفته ال�ض����غرة، اأخاف يعرفون به ويعينوه 

وزير
ويروي امني الريحاين يف كتابه ملوك العرب ان ال�ضاوي 
كان احد اربعة ممن يكفرونهم يف العراق 

وهم: الزهاوي والر�ضايف وكاظم الدجيلي 
ومرتجمنا، وي�ض����ف عبد املجيد ال�ضاوي بانه من القالئل 
الذين يعطون املن�ضب ا�ضعاف ما ياخذون منه فيخل�ضون 
اخلدم����ة، يعدل����ون وي�ض����لحون وال يك����ون جزاوؤهم غر 
ج����زاء من اليعدل وال ي�ض����لح بل اقل، يبذل����ون من قواهم 
ومواهبه����م خره����ا ويخرجون م����ن دار احلكومة والفقر 

ب�ضيعهم اىل البيت النزاهة ترافقهم وتلزمهم دائما. 
ويف رواية الأمني الريحاين انه ي�ضبه عبد املجيد ال�ضاوي 

بال�ضيا�ض����ي الفرن�ض����ي كليم����ن يف �ض����ورته وذكائ����ه 
املتاجج و�ض����لوكه املتوا�ضع ال�ض����اذ وقد تكون �ضورة 
اال�ضد يف وجه ال�ضاوي اظهر من �ضورة النمر – على 

حد تعبر الريحاين – اإال انه يف �ضوته ال يزجمر. 
ويف اجتم����اع مع امني الريح����اين يف احدى حفالت امللك 
في�ضل االول ان قال لل�ضيف الريحاين : )انت ابن املعري 
وانا ابن اخليام واالثنان اخوة لي�س يف االن�ضاب ا�ضرف 

من هذا الن�ضب: 
واذا انت�ض����بت وقل����ت اين واح����د م����ن خلق����ه فكف����ى بذاك 

تن�ضبًا 
اراد املع����ري بقول����ه من خلق الله ونحن فك����را ومبدءًا من 

خلق����ه اي م����ن خل����ق املع����ري، فقال اح����د احل�ض����ور ولكن 
املعري كان متق�ض����فا اىل  حد الن�ض����ك، فاج����اب عبد املجيد 
ال�ض����اوي على الفور: لزوم ما اليلزم ونحن كذلك ننق�ضف 

اىل حد اال�ضطرار. 
 وم����ن نكات����ه ال�ض����هرة عندم����ا ظ����ل وج����ود املبغ����ى العام 
ق����ذى يف عيون االآخرين من غر ال����رواد والزبائن. فكان 
ان طال����ب الوطني����ون وامل�ض����لحون بازال����ة ه����ذه املحل����ة 
املوب����وءة، غ����ر ان غرهم ذه����ب غر هذا املذه����ب. قالوا 
انها �ض����رورية حل�ض����ر الف�ض����اد يف منطقة معينة تراقبها 
وت�ض����يطر عليه����ا الدولة. اخذ عب����د املجيد ال�ض����اوي بهذا 
الراأي. وا�ضتمر النقا�س يف اجلرائد. كان مدخل الكلجية 
يوؤدي اىل حملة الف�ض����ل، وهي منطقة حمرتمة حمافظة. 
طال����ب القوم بغلق هذا الباب وحتويل املدخل اىل �ض����ارع 
الر�ضيد، �ض����ارع املالهي واحلانات. قدموا عري�ضة بذلك. 
ولكن ام����ني العا�ض����مة جتاهلها. تو�ض����ط يف االأمر نوري 

ال�ضعيد، رئي�س الوزراء، فتجاهله اي�ضا.
اخ����را طرح االأم����ر على امللك في�ض����ل االول رحمه الله يف 
جل�ض����ة عقدت يف البالط امللكي. �ضاأله امللك، يا عبد املجيد 
ب����ك، مل����اذا تعار�س يف نقل باب املبغى من منطقة الف�ض����ل 
اىل �ض����ارع الر�ض����يد يف املي����دان؟ اجاب����ه ام����ني العا�ض����مة 
قائ����ال: يا �ض����يدي انا ام�ض����ي ح�ض����ب القاع����دة القانونية، 
الق����دمي يبق����ى على قدم����ه واحل����ادث يقلع. ت�ض����لمت امانة 
العا�ضمة ووجدت باب املبغى من االول يف مكانه هذا من 
منطقة الف�ض����ل و�ض����اأتركه يف مكانه. وهنا اعرت�س عليه 
احلا�ضرون من الوزراء. قالوا: من قال لك ان باب املبغى 
كان من االول يف حملة الف�ض����ل؟ اجابه����م قائال: انا اقول 
لك����م ان باب املبغى كان دائما مفتوحا على حملة الف�ض����ل، 

واذا ما ت�ضدقوين، ا�ضاألوا امهاتكم يف البيت.

اأواًل :- حماول���ة اغتي���ال بك���ر �ض���دقي يف ليل���ة 28 اأي���ار 
1937م ، ح���ني ذه���ب حل�ض���ور حفل���ة اأقيم���ت ل���ويل عهد 
اململكة ال�ضعودية يف ق�ضر الزهور ، اإذ كان مقررًا اغتياله 
وه���و يف طريقه حل�ض���ور تل���ك احلفلة ، لكن ت���ردد بع�س 

القائمني على تنفيذها حال دون تنفيذ تلك املحاولة .
ثانيًا :- حماولة اغتياله يف اإحدى ال�ضهرات التي تقام يف 
النادي الع�ضكري ، لكنها مل تنفذ لكرثة حرا�س بكر �ضدقي 

ويقظتهم .
ثالث���ًا :- حماول���ة اغتيال���ه يف بهو اأمانة العا�ض���مة ، حني 
ح�ض���وره احلفل���ة التكرميية ي���وم 22 حزي���ران 1937م ، 
الت���ي اأقيم���ت على �ض���رف ال�ض���يفني ) ر�ض���دي ارا�س ( و ) 
جالل بايار ( وزيري اخلارجية وال�ضناعة الرتكيني ،  لكن 
العملية األغيت ، خمافة اأن ي�ضاب اأحد ال�ضيفني بر�ضا�ضة 

طائ�ضة ، فت�ضوء العالقة بني البلدين .
رابعًا :- حماولة ال�ض���باط القوميني : )) جنيب الربيعي ، 
حممود الدرة ، وعبيد عبد الله امل�ض���ايفي ، ومزاحم ماهر 
الكنعاين (( ، اغتيال بكر �ضدقي يف اإحدى االأم�ضيات التي 
اعتاد احل�ض���ور اليها يف ق�ض���ر امللح ) على طريق بغداد ( 
، حني تناوله الع�ض���اء على مائدة امللك غازي ، و يكون بكر 
�ضدقي بحالة �ضكر من جراء تن�اوله الكحول لكن املحاولة 
األغيت خوفًا  على حياة امللك غازي من ر�ضا�ضة طائ�ضة قد 

توؤدي اىل قتله .
وجه���ت احلكوم���ة الرتكية دع���وة اىل احلكوم���ة العراقية 
حل�ض���ور من���اورات للجي����س الرتك���ي ابت���داأً م���ن يوم 18 
اب 1938م ، وا�ض���تجابة لتل���ك الدعوة فو�ض���ت احلكومة 
العراقية وفدًا برئا�ض���ة رئي�س اركان اجلي�س بكر �ض���دقي 
، وع�ض���وية ح�ض���ني فوزي، ونور الدين حممود ، وحممد 

رفيق عارف ، حل�ضور تلك املناورات .
وقد و�ضعت خطة من قبل ال�ضباط القوميني للتخل�س من 
بكر �ض���دقي اأثناء �ضفره اإىل تركيا وحني مروره باملو�ضل 
، اإذ خطط ال�ض���باط القوميون لدعوته اإىل حفل �ضاهر يف 
نادي ال�ض���باط ليتم اغتيال���ه اأثناء احلفلة ، ويف حالة عدم 
تلبية بكر �ض���دقي لتلك الدعوة يتم اإر�ض���ال �ض���رية متجهة 
اإىل منطق���ة ت���ل كوج���ك ) اليعربي���ة حالي���ا( ملهاجمته قبل 

اجتيازه احلدود ال�ضورية – الرتكية .
وحني و�ض���ل بكر �ضدقي اإىل املو�ض���ل يوم 11 اآب 1937 
م ، وبرفقة قائد الفرقة االأوىل اللواء ح�ضني فوزي ، واآمر 
الق���وة اجلوية حممد عل���ي جواد ، مت ا�ض���تقبالهم من قبل 
اآمر املنطقة ال�ض���مالية حممد اأمني العمري ، واملقدم حممد 
فهمي �ض���عيد ، وبعد تناول بكر �ضدقي الطعام ا�ضتكى بكر 
�ض���دقي من احلر ال�ض���ديد ، فا�ض���ار عليه حممد علي جواد 

بالذهاب اىل مطار املو�ضل الع�ضكري .
ويف ال�ض���اعة الرابع���ة وخم�س واأربعني دقيقة من م�ض���اء 
ي���وم 11 اآب 1937م مت اغتيال بكر �ض���دقي وزميله حممد 

علي جواد اآمر القوة اجلوي���ة اأثناء تواجدهما يف حديقة 
مطار املو�ض���ل الع�ض���كري ، اإذ تقدم احد اجلنود نحو بكر 
�ض���دقي وباغته ب�ض���رعة ، وقد اخرج م�ضد�ض���ًا من ا�ض���فل 
االإن���اء ال���ذي كان يقدم عليه املرطبات ، ف�ض���وب م�ضد�ض���ه 
نحو بكر �ض���دقي فاأ�ض���ابت الر�ضا�ض���ة االأوىل راأ�ضه ، ثم  
انفج���رت الثانية فاأ�ض���ابت قلبه و�ض���دره ، فاأردته قتياًل ، 
وق���د ح���اول حممد علي ج���واد الوقوف حائاًل ب���ني القاتل 
وبك���ر �ض���دقي ، لكنه هو االآخ���ر  قد فارق احلي���اة على يد 
نف�س القاتل املذكور ، ومتكن ال�ضباط الذين كانوا باملطار 
م���ن االإم�ض���اك بالقات���ل، واخذوا ب�ض���ربه ، و�ض���رخ فيهم 
اجلندي ، مدعيًا انه بريء من حادث القتل ، وان ال�ضابط 
حمم���ود هندي هو م���ن اأتى ب���ه اإىل املطار ليق���وم بخدمة 

ال�ضباط ، بينما اختفى حممود هندي عن االأنظار.
وهنال���ك راأي اأف���اد اأن العملي���ة مل تنفذ مب�ض���د�س اجلندي 
وحده ، واإمنا كان هناك اأحد ال�ضباط من ذوي االجتاهات 
وامليول القومية، وقد تدخل مفرغًا طلقات م�ضد�ضه �ضوب 
بكر �ضدقي ، بعد ان الحظ تخاذل اجلندي وتباطوؤه ، ومل 
يذكر ا�ض���مه ا�ضتجابة لطلب من اأبنائه، رحمه الله وا�ضكنه 

ف�ضيح جناته.
ويف رواي���ة اأخرى اأفادت قي���ام عبد العزيز ياملكي باإقناع 
حممد اآمني العمري اآمر منطقة املو�ض���ل لالن�ض���مام اإليهم 

يف عملي���ة التخل�س م���ن بكر �ض���دقي ، وان عملية اغتيال 
بكر �ضدقي نفذت باإ�ضراف حممد خور�ضيد ) اأحد ال�ضباط 

القوميني (.
وق���د يكون ل���كل من نوري ال�ض���عيد وطه الها�ض���مي يد يف 
عملي���ة اغتي���ال بكر �ض���دقي وال�ض���يما اأن نوري ال�ض���عيد 
وبعد حدوث انقالب عام 1936م ، وا�ض���تقراره يف م�ض���ر 
خ�ضية ا�ضتهدافه من قبل بكر �ضدقي واأعوانه ،اخذ يراقب 

تط���ورات االأح���داث يف بغ���داد ويتح���ني الفر����س للقي���ام 
بعمل ي�ض���تهدف حكوم���ة االنقالب ، اإذ ح���اول اإقحام امللك 
ال�ض���عودي عبد العزيز بن �ضعود يف املو�ضوع ، لكن امللك 
ال�ض���عودي تفادى ذلك خ�ضية اإغ�ضاب الريطانيني ، ومما 
�ضي�ض���يء اإىل العالقة بني ال�ض���عودية والعراق ، ف�ضاًل عن 

قيامه بعقد االجتماعات املناه�ضة حلكومة االنقالب.
اأما بخ�ضو�س طه الها�ضمي ، فقد اأ�ضارت اكرث امل�ضادر اإىل 
م�ضاركته يف عملية االغتيال تلك ، وانه من املخططني لقتل 
بكر �ض���دقي ، اإذ كان على ات�ضال دائم بال�ضباط القوميني 
الذي���ن نف���ذوا عملية القتل .ومما يرجح ذل���ك الراأي قيام ) 
كتلة ال�ض���باط القوميني ( اإر�ضال مبعوث اإىل طه الها�ضمي 
الأخب���اره بني���ة الكتل���ة بالقيام بحركة �ض���د بكر �ض���دقي ، 
لكنه رف����س ذلك حفاظًا على وحدة اجلي�س وحر�ض���ًا على 
الوح���دة الوطنية ، وخ�ض���ية حدوث حرب اأهلية ، مف�ض���اًل 

العمل وفق) خطة ر�ضيدة( للق�ضاء على بكر �ضدقي .
وهنال���ك راأي اآخ���ر يدرج طه الها�ض���مي يف تل���ك العملية ، 
حني وردت ر�ض���الة جمفرة من املو�ض���ل اإىل طه الها�ض���مي 
، بعد مقتل بكر �ضدقي وفيها عبارة ) ان املري�س �ضفي ( ، 
كما اأ�ض���ار ناجي �ضوكت يف مذكراته عن دور طه الها�ضمي 
واعتق���اده بوجود عالقة له بقتل بكر �ض���دقي ، اذ انه حني 
ق���ام باإخبار طه الها�ض���مي بخ���ر مقتل بكر �ض���دقي ، راأى 
عالمات ال�ض���رور عل���ى وجهه ، لكنه اقتن���ع انه مل يكن هو 

اأول من اخره بذلك اخلر .
ت���رددت �ض���ائعة اأخرى مفاده���ا اأن الريطاني���ني هم الذين 
قاموا بالتخل�س من بكر �ض���دقي، ب�ض���بب موقفهم ال�ضلبي 
منه على اثر موقفه من ق�ض���ية الكويت الداعي اإىل �ض���مها 
للعراق، وباأنهم قام���وا باغتياله باأيادي عراقية ، وبتدبر 

احد �ضباط اال�ضتخبارات الريطانية .
كان الغتي���ال بك���ر �ض���دقي تداعيات كب���رة ، اإذ اأ�ض���درت 
ال�ض���لطات املخت�ض���ة امرًا بتوقيف عدد من ال�ضباط الذين 
كانت حت���وم حولهم ال�ض���بهات ، وكان من ب���ني املوقوفني 
العقي���د حممد فهمي �ض���عيد والرئي�س حممود هندي ، لكن 
اآمر منطقة املو�ض���ل حممد اأمني العمري ، رف�س ار�ض���الهم 
اىل بغداد ، وطلب ان تكون حماكمتهم يف املو�ضل ، واعلن 
قط���ع عالقته ببغداد، ف�ض���اًل عن ت�ض���جيعه على الع�ض���يان 
الع�ض���كري الذي ح���دث يف املو�ض���ل بعد ايام م���ن اغتيال 
بكر �ض���دقي، والذي حظى بتاأييد كل ال�ضباط الع�ضكريني 
الذي���ن طالبوا با�ض���تقالة حكومة حكمت �ض���ليمان ، وتعزز 
ذلك املوق���ف حني حدث تذمر قطعات اجلي�س يف مع�ض���كر 
الو�ض���ا�س بقي���ادة �ض���عيد التكريت���ي، مما ا�ض���طر حكومة 
حكمت �ض���ليمان يف نهاية االأمر اإىل تقدمي ا�ض���تقالتها يوم 

17 اآب 1937م .

عن ر�سالة ) ظاهرة االغتياالت ال�سيا�سية يف العراق (
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هكذا انتهى عهد اول انقالب عسكري

روايات مصرع الفريق بكر صدقي
 في مطار الموصل

نتيجة للسياس��ة التي انتهجها بك��ر صدقي وأعوانه تول��دت حالة من 

الس��خط بني صفوف الجيش والشعب والفئات املثقفة ، واثرت كثريا 

عىل س��معة وزارة االنقالب التي رأس��ها حكمت س��ليامن  مام ش��جع 

الضباط املناوئني لالنقالب عىل عقد العزم من اجل تغيري األوضاع ، 

من خالل عدة محاوالت الغتيال بكر صدقي ، لكن مل يكتب لها النجاح 

، وكانت تلك املحاوالت كاأليت :
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علوش محمد  الستار  عبد 

مل تكن كلية بغداد مبع���زل عن التطورات واملتغرات 
ال�ضيا�ض���ية واالجتماعي���ة احلا�ض���لة يف الع���راق، بل 
كانت مواكبة لكثر من االأحداث وقريبة من كل ما هو 
جاٍر فمنذ تاأ�ضي�ض���ها عام 1932 و�ضط العا�ضمة بغداد 
حتى انتقالها �ض���مال العا�ض���مة يف منطق���ة االعظمية 
�ض���نة 1936 وبقائه���ا يف ذل���ك املوق���ع مل���دة تزيد على 
الثالث���ة عق���ود، فاأنه���ا عا�ض���ت الكث���ر م���ن االأح���داث 

احلا�ضلة يف البالد.

مل تك���ن حادث���ة في�ض���ان بغ���داد ه���ذه ه���ي االأوىل يف 
تاريخن���ا احلدي���ث واملعا�ض���ر، ب���ل تعر�ض���ت لع���دة 
في�ض���انات اأهمه���ا، في�ض���ان بغ���داد �ض���نة 1830 الذي 
وق���ع مع نهاية عهد املماليك يف العراق، تبعه في�ض���ان 
ع���ام 1914 وفي�ض���ان 1919 خ���الل م���دة االحت���الل 
ح���دث  و1925   1923 اأع���وام  ويف  الريط���اين. 
في�ض���انان، تبعهما في�ض���ان اآخر ع���ام 1937-1936. 
ويف مطل���ع االأربعيني���ات 1941-1942 اأغرقت مياه 
الف���رات اجلان���ب الغرب���ي من بغ���داد بعد اأن و�ض���لت 

املي���اه اإىل حدائق ق�ض���ر الرحاب. ثم تكرر الفي�ض���ان 
يف عام 1950. وكان اكرثها ترويعًا الذي ح�ض���ل يف 
عام 1954. ويعود الف�ض���ل االأكر يف اإنقاذ العا�ضمة 
بغداد من الغرق ل�ض���نوات عديدة اإىل �ضدة ناظم با�ضا 
)الث���اين( الرتابية )1909-1913( الت���ي اأقامها على 
ط���ول اجلانب ال�ض���رقي لبغداد التي مت تو�ض���يعها من 
قب���ل االنكليز فيم���ا بعد ابتداًء من ال�ض���مال ال�ض���رقي 
للعا�ض���مة يف موقع خل���ف – كلية بغ���داد – لتنعطف 
نح���و اجلن���وب ال�ض���رقي خمرتق���ة اأط���راف �ض���احية 

االعظمية والوزيرية.

ان حادث���ة في�ض���ان بغ���داد ع���ام 1954 م���ن االح���داث 
املث���رة يف تاري���خ الع���راق احلدي���ث، ذل���ك احل���دث 
ال���ذي طبع يف خميل���ة العراقيني وقتذاك �ض���ورة من 
اأب�ض���ع ال�ض���ور حلوادثه وكوارثه املوؤمل���ة ملا خلفه من 

دم���ار. وعل���ى الرغم م���ن كل اجله���ود الت���ي بذلت من 
قبل احلكوم���ة واجلي�س الإيقاف ذل���ك الزحف الهائج، 
لكن���ه مل يتواَن يف اإغ���راق االأحياء والق���رى واملزارع 
وتخري���ب طرق املوا�ض���الت وه���دم املباين. ول�ض���دة 
خطورة هذا الفي�ض���ان فاأنه اأقلق امل�ضهد ال�ضيا�ضي يف 
الع���راق لدرجة اأن ث���الث وزارات تناوبت على احلكم 

من نهاية ني�ضان حتى اأوائل اآب 1954.
وما و�ض���لت نداءات اال�ض���تغاثة اإىل ط���الب املدار�س 
والكليات وب�ض���منها كلية بغداد حتى �ض���ارع اجلميع 
لتلبي���ة ذل���ك الن���داء، و�ض���اركت كل جمموع���ة �ض���من 
اأق���رب قاطع له���ا يف اجله���ود الرامية لدرء الفي�ض���ان 
يف مناطق ال�ض���ليخ والوزيري���ة حتى بغداد اجلديدة 
وج�ض���ر دياىل، وبن���اًء على ه���ذه التحديات اخلطرة 
فق���د اأوىل طالب كلية بغداد اهتمام���ًا كبرًا بذلك، عن 
طريق م�ض���اركتهم طالب املدار����س االأخرى يف تدعيم 

ال�ض���داد الرتابي���ة وتقويته���ا من خ���الل م���لء اأكيا�س 
ال���رتاب وحمله���ا على ظهوره���م ثم نقلها الإ�ض���ناد تلك 
ال�ض���دود و�ض���ط قلق متداعي وخ���وف مرتقب يف كل 
حلظ���ة من تدف���ق مياه النه���ر، اإذا ما علمنا اأن ال�ض���دة 
احلاج���زة ملي���اه النه���ر تق���ع بالقرب م���ن كلي���ة بغداد 
اإىل اجلان���ب ال�ض���مايل ال�ض���رقي منه���ا وه���ي ال تعلو 
اأر�س الكلية �ض���وى ثماني���ة اأمتار. كم���ا اأنهم ترعوا 
مب�ض���اركة اجلي�س على مدار تلك االأي���ام الإيقاف مياه 
النه���ر الت���ي راح���ت تتدفق مكت�ض���حة اأمامه���ا املوانع 
وكل املباين وال�ض���دود الطبيعية وال�ض���ناعية، وكان 
رئي�س الوزراء فا�ض���ل اجلم���ايل يرافق تلك احلمالت 
ال�ض���عبية لت�ض���جيع ورفع معنويات وهمة امل�ضاركني 
لدرء خطر الفي�ض���ان اأو على االأقل للتخفيف من �ضدة 
وطئت���ه، اإال اأن تلك التدابر التي قامت بها يد الب�ض���ر 
القوي���ة والعقول املوجهة مل حت���ل دون غرق املدينة. 
م���ن جانب اأخر حتولت بنايات كلية بغداد اأحيانًا اإىل 
م���الذ ومكان اآمن جلاأ اإليه بع����س االأهايل ملا تتميز به 
االأر����س التي تقع عليه���ا الكلية بارتفاعها ن�ض���بيًا عن 
املناطق املجاورة ف�ض���اًل عن متانة وق���وة بناء الكلية 
باعتبارها االأحدث يف عموم املنطقة، ال�ض���يما بعد اأن 
اخرتقت مياه النهر ل�ض���دة ناظم با�ض���ا من مو�ضعني، 

وبات كثر من النا�س بال ماأوى وال �ضكن.
كان م���ن الطبيع���ي اأن يخلف في�ض���ان 1954 خ�ض���ائر 
ج�ض���يمة يف االأموال واالأنف�س حتى اإذا انح�ض���ر املاء 
وزال خطره حلت االأمرا�س بني النا�س وظهر التدين 
الكبر يف م�ض���توى اخلدمات ال�ض���حية يف العا�ضمة 
بغ���داد وعج���ز يف اأداء موؤ�ض�ض���اتها مل���ا �ض���ببته تل���ك 
الكارثة من دمار وخراب. ومن اأجل تخفيف االآالم عن 
عدد من النا�س وم�ضاهمة من لدن كلية بغداد وطالبها 
يف م�ض���اعدة املنكوبني فقد عملت الكلية وبتوجيه من 
اإدارته���ا الي�ض���وعية على جمع الترع���ات من الطالب 
وم���ن كل من لدي���ه القدرة عل���ى امل�ض���اعدة، اإذ جمعت 
كميات كبرة من الطعام واملالب�س ومت توزيعها على 

جمموعة من ال�ضكان املت�ضررين.

عن ر�سالة ) كلية بغداد 1928-1969 " درا�سة تاريخية"(


