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ح�سقيل  �سا�سون  العراقية  املالية  وزير 
ينتمي اىل اأ�سرة يهودية بغدادية قدمية 
عرفت بالرثوة والتجارة واجلاه. وكان 
بن  �سلومو  بن  ح�سقيل  احل��اخ��ام  اأب��وه 
الدين  رج��ال  من  داود  بن  �سلومو  ع��زرا 
وقد  املو�سوية،  ال�سريعة  يف  املتفقهني 
1909م.  �سنة  ب��غ��داد  يف  كني�سا  �سيد 
ب��غ��داد يف 17  اف��ن��دي يف  �سا�سون  ول��د 
اآذار 1880م وتلقى درا�سته يف مدر�سة 
االليان�س. ثم ق�سد ا�ستانبول يف اوائل 
ب�سحبة  ���س��ف��ره  وك���ان  1877م،  �سنة 
نائبا  انتخب  الذي  دانيال  �سالح  مناحم 
))املبعوثان((  جمل�س  يف  ب��غ��داد  ع��ن 
عبد  ال�سلطان  عهد  على  االأول  العثماين 

احلميد الثاين.
املدر�سة  اىل  �سا�سون  الفتى  وانتمى 
احياء  من  "غلطة"  يف  ال�سلطانية 
اىل  م�سى  ثم  الرتكية  العا�سمة 
فيينا عا�سمة النم�سا ودر�س يف 
حدثني  القن�سلية.  االكادميية 
انه  قال  العمري،  �سعادة هادي 
انتمى اىل االكادميية القن�سلية 
العظمى  احل��رب  بعد  فيينا  يف 
انه  للم�سجل  قال  فلما  االأوىل. 
ال�سيخ:  امل�سجل  قال  بغداد،  من 
م��ن��ذ حقبة  م��در���س��ت��ن��ا  در�����س يف 
طويلة فتى بغدادي كان طالبا المعًا. 
كان  وق��ال:  القدمية  �سجالته  قلب  ثم 
ا�سمه �سا�سون. وقد اعلمه �سعاد العمري 
ان هذا الطالب ملع جنمه وا�سبح وزيرا 

للمالية. 
عرج �سا�سون بعد تخرجه يف االكادميية 
على برلني ولندن. ثم عاد اىل ا�ستانبول 
ون��ال اج��ازة احل��ق��وق، وع��اد اىل بغداد 
بغداد،  ل��والي��ة  ترجمانا  وع��ني  1885م 
التي  املهمة  ال��والي��ة  م��ن وظ��ائ��ف  وه��ي 
توؤمن حلقة الت�سال بالقنا�سل االجانب. 
النهرية  االدارة  مديرية  اليه  وا�سندت 
�سنة  يف  ال�����س��ن��ي��ة  ل���الم���الك  ال��ت��اب��ع��ة 

1904م. 
1908م  مت��وز   23 يف  الد�ستور  واعلى 
فانتخب �سا�سون ح�سقيل نائبا عن بغداد 
يف جمل�س النواب الرتكي االأول )كانون 
النيابة  مقعد  يف  وظ��ل  1908م(  االأول 
وانف�سال  العظمى  احل���رب  نهاية  اىل 
العثمانية )1918م(.  الدولة  العراق عن 
وكان  كبريا  ن�ساطا  املجل�س  يف  واب��رز 
واوفد  العامة.  امليزانية  للجنة  رئي�سا 
اىل  ر���س��م��ي��ة  ب��ع��ث��ة  يف  م   1909 ���س��ن��ة 
الرتكية  ال�����س��داق��ة  ع��رى  لتثبيت  ل��ن��دن 

االنكليزية. 
ثم   ، 1912م  �سنة  نائبا  انتخابه  واعيد 
عني م�ست�سارا لنظارة التجارة والزراعة 
وزي��ره��ا  ع��ه��د  ع��ل��ى  1913م(  )اي���ل���ول 
"االلياذة"  مرتجم  الب�ستاين  �سليمان 
عن  ن��ائ��ب��ا  ان��ت��خ��اب��ه  وج���دد  )1904م(. 
الثاين  كانون  يف  الثانية  للمرة  بغداد 

1914م. 
1920م،  �سنة  اول  يف  بغداد  اىل  وع��اد 
فعني اول وزير للمالية يف حكومة ال�سيد 

عبد الرحمن النقيب يف 27 ت�سرين االول 
1920م. ويف اذار 1921م ح�سر موؤمتر 
القاهرة مع املندوب ال�سامي ال�سر بر�سي 
الع�سكري،  جعفر  الدفاع  ووزير  كوك�س 
العراقية  امل��م��ل��ك��ة  ان�����س��اء  ت��ق��رر  ح��ي��ث 
احل�سني  بن  في�سل  لالآمري  تاجها  وعقد 
الها�سمي. وقد عقد هذا املوؤمتر برئا�سة 
امل�ستعمرات  وزي���ر  ت�سر�سل  ون�����س��ن 

الربيطانية اآنذاك. 
املالية  وزارة  مبن�سب  �سا�سون  احتفظ 
ايلول   10( الثانية  النقيب  وزارة  يف 
1922م(  ايلول   30( والثالثة  1921م( 
االأوىل  ال�سعدون  املح�سن  عبد  ووزارة 
 21 اىل  1922م(  الثانية  ت�سرين   18(
وزي��را  وع���اد  م   1923 ال��ث��اين  ت�سرين 
وزارة  يف  اخل��ام�����س��ة  ل��ل��م��رة  ل��ل��م��ال��ي��ة 
يا�سني الها�سمي من 4 اآب 1924 اىل 25 

حزيران 1925م. 
ب���غ���داد يف متوز  ن��ائ��ب��ا ع���ن  وان��ت��خ��ب 
ايار 1928  انتخابه يف  1925م، وجدد 
وفاته.  اىل  1930م  ال��ث��اين  وت�سرين 
وتقلد يف املجل�س النيابي رئا�سة اللجنة 

املالية واللجنة االقت�سادية. 
وقد �سافر يف �سيب 1932م اىل اوروبة 
باري�س  يف  الوفاة  فادركته  لال�ست�سفاء، 

يف 31 اآب 1932م. 
***

او�سمة  على  ح�سقيل  �سا�سون  ح�سل 
املدين  ال��راف��دي��ن  و���س��ام  منها  ع��دي��دة، 
املتمايز  وني�سان  الثانية،  ال��درج��ة  م��ن 
وخور�سيد  ���س��ري  وو�����س����ام  ال����رتك����ي، 
االي��������راين، وو�����س����ام االم���رباط���وري���ة 

الربيطانية بدرجة فار�س ولقب "�سر". 
جانب  اىل  ال��ل��غ��ات،  م��ن  يح�سن  وك���ان 
والعربية  والفار�سية  الرتكية  العربية، 
مع  واالملانية،  والفرن�سية  واالنكليزية 
وقوف على اللغتني القدميتني اليونانية 
عامرة  مكتبة  لديه  وكانت  والالتينية. 
ال�سيا�سية  املوا�سيع  يف  الكتب  ب��اآالف 
واالقت�سادية والتاريخية. وكانت ثقافته 
امهات  مكتبته  ت�سم  وا�سعة،  العربية 
الكرمي  القراآن  العربية من  باللغة  الكتب 
ومعجمات  وال�����س��رية  احل��دي��ث  وك��ت��ب 
اللغة اىل املئات من كتب االأدب والتاريخ 
الرتاث  ا�سفار  و�سائر  ال�سعر  ودواوي��ن 
القدمي التي كان يحر�س على �سرائها من 

اوربة وم�سر. 
ا�ستولت احلكومة على مكتبته بعد  وقد 
نزع اجلن�سية العراقية عن افراد ا�سرته 
دار  مكتبة  اىل  و�سمها  ال�ستينات  يف 

االآثار!.

تأسيس ألحكومة العراقية 
اركان  م��ن  ركنا  ح�سقيل  �سا�سون  ك��ان 
احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة ال��ت��ي ال��ف��ت �سنة 
1920م. وقد امتنع بادئ بدء عن قبول 
امل�سر  "اخلاتون"  وق��ال��ت  ال������وزارة. 
لدار  ال�سرقية  ال�سكرترية  بل،  جرترود 
االعتماد، انه رف�س الوزارة النه اليحب 
ان يكون زميال لل�سيد طالب ال�سر بر�سي 

الداخلية  وزارة  وم�����س��ت�����س��ار  ك��وك�����س 
عليه  واالحل���اح  القناعه  فيلبي،  امل�سرت 
جميعا  ���س��ع��روا  واف���ق،  فلما  ب��ال��ق��ب��ول، 
�سدورهم  عن  ازي��ح  قد  ثقيال  عبئا  ب��ان 
وان م�ستقبل احلكومة العراقية الوقتية 

وجناحها م�سمونان. 
ابيها  لها اىل  وقالت امل�س بل يف ر�سالة 
1920م  االول  ك��ان��ون   4 يف  م���وؤرخ���ة 
يقوم  الداخلية  وزي��ر  النقيب  طالب  ان 
لدى  موقفه  حت�سني  اىل  ترمي  بحركات 
ي�سمئزون  كانوا  ال��ذي  العرب  ال�سباب 
منه حتى االآن. وقالت ان �سا�سون افندي 
الوحيدان  هما  ال�����س��اوي  املجيد  وع��ب��د 
اللذات يقفان حقا يف وجه ال�سيد طالب 
ان  اقنعتهما  وق��د  ال���وزراء.  جمل�س  يف 
يف  حقا  الي��رغ��ب��ون  اه��م  ول��و  االنكليز، 
يريدها  ال��ت��ي  احل��ك��وم��ة  ���س��ك��ل  ت��ق��ري��ر 
يجيء  ان  ي��ري��دون  لكنهم  ال��ع��راق��ي��ون 
بد�سائ�س  متاثر  وغ��ري  �سحيحا  القرار 

اي كان.
وق��ال��ت امل�����س ب��ل يف ر���س��ال��ة اخ���رى ان 
ال���ذي حت��ب��ه ح��ق��ا ه��و �سا�سون  ال��رج��ل 
اق����در رج���ل يف جمل�س  ، وه���و  اف��ن��دي 
اىل  وينظر  قليال  �سلب  ان��ه   . ال���وزراء 
الد�ستوري  احلقوقي  وجهة  من  االم��ور 
الحوال  كافيا  اع��ت��ب��ارا  يعطي  ان  دون 
اىل  ونزيه  حر  لكنه   ، املتاخرة  ال��ع��راق 
باملقدرة  اليتمتع  وه��و   ، اب��ع��داحل��دود 

احلقيقة فح�سب ، بل له خربة وا�سعة.

ساسون في مؤتمر القاهرة
ح�سر �سا�سون موؤمتر القاهرة الذي عقد 
يف اذار 1921 برئا�سة ون�سن ت�سر�سل 
لت�سوية  الربيطانية  امل�ستعمرات  وزير 

�سوؤون ال�سرق العربي .
وعندما ر�سح االمري في�سل لعر�س العراق 
ل�سا�سون:جرت  زم��ي��ال  في�سل  )وك���ان 
يوؤتى  ان  م��ا،  بلد  ي�ستقبل  ال��ع��ادة،ح��ني 
من  ولي�س  ال�سمال  من  امري  او  مبلك  له 
كنهان  ان  تن�سى  ال   : له  فقيل   . اجلنوب 
كورنوالي�س �سيكون برفقة االمري في�سل 

، وهو من ال�سمال...
العراق  ان  ب��اع��رتا���س��ه  �سا�سون  ق�سد 
يحكمه  ان  فيجدر  احل��ج��از،  م��ن  ارق���ى 
ح�سارة.  واك���رث  ث��ق��اف��ة  ا���س��ع  �سخ�س 
باتخاذ  ال��ع��ادة  جريان  اىل  ا�سارته  ام��ا 
امللوك من ال�سمال لدول اجلنوب، فريمي 
البلقان  دول  من  عدد  ا�ستقالل  اىل  بذلك 
وغريها خالل القرن التا�سع ع�سر فيجئ 
�سمالية:  اوروب��ي��ة  دول  م��ن  مبلوك  لها 
ا�ستقاللها  اعلن  التي  اليونان  ذلك  مثال 
االأم��ري  لها  ملكا  فاختري  1832م  �سنة 
امللك  خلع  وملا  بافارية.  ملك  جنل  اوت��و 
اليونان  بعر�س  عهد  1862م  �سنة  اوتو 
الدمنركي. ويف �سنة  االأمري جورج  اىل 
1887م انتخب االأمري فرديناند االأملاين 
ذلك  بعد  وات��خ��ذ  بلغارية،  ل��دول��ة  ام��ريا 
لقب امللك. واختري االأمري ولهلم االملاين 

اي�سا امريا اللبانية �سنة 1914م. 
واختري االأمري ليوبولد ملكًا لبلجيكة عند 

ساسون حسقيل من اعالم 
مير بصريالسياسة العراقية
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اعالن ا�ستقاللها �سنة 1831م. وانتخب 
االأمل��اين  هوهنزولرن  دي  ك��ارل  االأم���ري 
ثم  )1866م(،  روم��ان��ي��ا  ل��دول��ة  اأم����ريًا 
انف�سلت  ا�سبح ملكا �سنة 1881م. وملا 
الرنويج عن ال�سويد �سنة 1905م دعي 
عر�سها  الرتقاء  الدمنركي  �سارل  االأم��ري 
فاتخذ لنف�سه ا�سم امللك هاكون ال�سابع. 

وح��دث��ن��ي ���س��ف��وت ب��ا���س��ا ال��ع��وا ناظر 
ف�سل  نفقات  ان  خا�سة  امللكية  اخلزينة 
الربيد والربق املخ�س�سة للديوان امللكي 
�سنة 1925م قد نفدت قبل ا�سهر من ختام 
ك��ان��ت احل���رب احلجازية  ف��ق��د  ال�����س��ن��ة: 
وكانت  و�ساق،  قدم  على  قائمة  النجدية 
الربقيات تر�سل يوميا من البالط امللكي 
العراقي اىل امللك علي يف احلجاز ملعرفة 
امللكي  الديوان  فكتب  احلربي.  املوقف 
على  املوافقة  ي�ساأل  املالية  وزارة  اىل 
امليزانية  يف  اآخ��ر  ف�سل  من  مبالغ  نقل 
امل�سدقة اىل ف�سل الربيد والربق تالفيًا 

للم�سروفات الطارئة. 
ق���ال ���س��ف��وت ب��ا���س��ا: دخ���ل ع��ل��ي وزي��ر 
املالية �سا�سون افندي ثائرًا ينتقد كرثة 
االعتماد.  نقل  على  ويعرت�س  النفقات 
وقد ا�سرعت اىل تهدئته و�سرح االأ�سباب 
اإال حدة  الطلب، وهو اليزيد  التي تربر 
وج������دااًل، ف��ق��ل��ت ل���ه: ان الل���ة امل��ل��ك يف 
الغرفة املجاورة وال يف�سلنا عنها �سوى 
لئال  �سوتك  من  فاخف�س  خفيف،  ج��دار 
الطلب،  يتنا�سى  ان  له  وقلت  ي�سمعنا. 
اال�سافية  النفقات  ت��دارك  و�سعنا  ويف 

من اخلزينة اخلا�سة. 
ويف اليوم الثاين دخلت على امللك، فقال 
مل��اذا كان  ق��د �سمع ح��وارن��ا:  يل، وك��ان 
ان  فحاولت  باالأم�س؟  هائجًا  �سا�سون 
اخفف من وقع املر ، لكن امللك قال: انني 
و�سالبته.  ماليتي  وزي��ر  ملوقف  مبتهج 
ال�سديد  املوقف  هذا  مني  يقف  كان  فاذا 
ا�سد  موقفا  يقف  ان��ه  اىل  مطمئن  ف��ان��ا 
واملوظفني  ال��وزراء  �سائر  جتاه  �سالبة 
ال�سليمة  املالية  بالقواعد  التم�سك  الأجل 

واحلر�س على خزينة الدولة. 
كان ذلك موقف وزير املالية �سنة 1925م 
ال  العراقية  ال��دول��ة  ميزانية  كانت  ي��وم 
يف  ام��ا  دي��ن��ار.  ماليني  خم�سة  تتجاوز 
العهد اجلمهوري، بعد ن�سف قرن، فايراد 
ع�سرين  على  زاد  قد  النفط  من  العراق 
الدولة  ميزانية  لكن  دوالر،  مليون  األف 

ا�سبحت رهينة باهواء الطبقة احلاكمة 
وال  جمل�س  اليقرها  احلاكم،  احل��زب  او 
يتقيد مبفرداتها �سوى �سغار املوظفني. 
اما رئي�س اجلمهورية واعوانه من كبار 
رجال احلكومة واحلزب في�سعون حزم 
الدنانري يف جمرات  املئات واالآالف من 
على  ح�ساب  دون  بها  لينعموا  مكاتبهم 
حدثني  وق��د  لهم.  واملتزلفني  اع��وان��ه��م 
اع�ساء  ان  ب��ريوت  يف  ال�سيارفة  اح��د 
العا�سم  اىل  ي��اأت��ون  ون�ساءهم  احل��زب 
حقيبتان  او  حقيبة  ومعهم  اللبنانية 
فيعر�سونها  النقدية،  باالوراق  مملوءة 
فيهبط  ك��ان،  �سعر  ب��اي  ال�سيارفة  على 
هبوطا  العراقي  الدينار  حتويل  �سعر 
ثانية  طريقها  الدنانري  وتاأخذ  ج�سيما. 
اما  النقدي.  الت�سخم  لت�سدد  بغداد  اىل 
عليها  يح�سل  التي  اخل��ارج��ي��ة  العملة 
ا���س��ح��اب��ه��ا امل��ح��ظ��وظ��ون ف��ت��و���س��ع يف 
وجنيف  بريوت  يف  ال�سرية  ح�ساباتهم 

ولندن ونيويورك. 
املالية  وزي�����ر  ���س��ا���س��ون  م���وق���ف  ذل����ك 
احل��ري�����س ع��ل��ى خ��زي��ن��ة ال���دول���ة. وقد 
غارة  اأث���ر  على   ،1922 اآخ���ر  يف  ح��دث 
جنوبي  على  ال��وه��اب��ي��ني  "االخوان" 
ال��ع��راق وا���س��ت��ق��ال��ة ع���دد م��ن ال����وزراء، 
وقد  اي�سا.  ا�ستقالته  �سا�سون  ق��دم  ان 
ال�سامي  املندوب  لكن  ا�ستقالته،  رف�ست 
كتب بذلك اآ�سفا، فاهتم وزير امل�ستعمرات 
ا�سفه  واب���دى  ب��االم��ر  ت�سر�سل  ون�سن 
لهذه اال�ستقالة وابرق �سخ�سيا اىل امللك 

في�سل بوجوب رف�سها. 
يف  املناق�سة  اث��ن��اء  يف  ان��ه  يذكر  ومم��ا 
تاأ�سي�س االحزاب  جمل�س الوزراء حول 
ب�سرورة  ���س��ا���س��ون  ق���ال   ، )1922م( 
ال�سماح بان�ساء احلياة احلزبية فيالعراق 
التكتالت  اقامة  على  النا�س  ي�سطر  لئال 
قانون  ف�سدر  براأيه،  عمل  وقد  ال�سرية. 
922م،  حزيران  يف  االح��زاب  تاأ�سي�س 
يف  اح���زاب  ث��الث��ة  االث���ر  على  وا�س�ست 
�سهر اآب، منها اثنان للمعار�سة )احلزب 
موؤيد  واآخ��ر  النه�سة(  وح��زب  الوطني 

للحكومة )احلزب احلر(. 

مفوضات النفط 
يف  املالية  وزي��ر  وه��و  �سا�سون،  وق��ف 
1925م  �سنة  الها�سمي  يا�سني  وزارة 
مع  النفط  مفاو�سات  م��ن  �سلبا  موقفا 

ال�سركة الربيطانية وا�سر على م�ساهمة 
احلكومة العراقية يف ال�سركة امل�ستثمرة 
الذهب.  ا���س��ا���س  ع��ل��ى  ال��ع��وائ��د  ودف����ع 
حدثني حممد ر�سا ال�سبيبي، وكان وزير 
الها�سمي  ان  ال��وزارة،  تلك  يف  املعارف 
كيف  خ��ا���س��ة:  ب�����س��ورة  �سا�سون  ���س��األ 
ت�سر على امل�ساهمة يف راأ�س مال �سركة 
لدينا  ولي�س  خاوية  واخلزينة  النفط، 
املايل الالزم لذلك، ف�سال عن وجود تركة 
العراق  التي مل ي�سدد  العثمانية  الديون 
االمر  ان  �سا�سون:  فقال  منها؟  ن�سيبه 
ب�سيط، فاذا اجبنا اىل طلبنا وخ�س�ست 
امل��ال، ميكنني رهن  لنا ح�سة يف راأ���س 

تلك احل�سة يف االأ�سواق املالية العاملية 
كلندن او جنيف واحل�سول على قر�س 

يربو على قيمتها. 
اما بخ�سو�س الدفع على ا�سا�س الذهب 
واملوظفون  ال�سركة  ممثلو  ناق�سه  فقد 
مناق�سة  امل��ال��ي��ة  وزارة  يف  االن��ك��ل��ي��ز 
�سديدة، وقالوا ان نظرية قاعدة الذهب 
نظرية قدمية بالية، فقال �سا�سون: اأجل، 
ان ذلك �سحيح، لكنني امت�سك بها الأنني 
بقايا  من  الفكر  متحجر  رجل  اي�سا  انا 
العهد العثماين الزائل. ومل يتزحزح عن 
موقفه قيد �سعرة، حتى اذا ما قبلت لندن 
النفط  اتفاقية  يف  الن�س  و�سجل  برايه 
عن مبداأ الدفع بالذهب، ار�سل اىل اولئك 
الكتب  اح���دث  امل��وظ��ف��ني وامل��ف��او���س��ني 
لراأيه  تاأييد  وفيها  االنكليز،  االقت�سادية 
يكن،  مل  ان��ه  لهم  ليثبت  امل��و���س��وع،  يف 
كما قال، متحجر الفكر من انقا�س العهد 
ت�سلبه  اثر  من  وكان  الزائل.  العثماين 
يف مفاو�سات النفط انه مل ي�ستوزن بعد 

ذلك قط. 
ون�سب اىل داود احليدري الذي عني بعد 
ل�سركة  حقوقيا  م�ست�سارا  �سنوات  عدة 
ال��ن��ف��ط ال��ربي��ط��ان��ي��ة حلقول  ا���س��ت��ث��م��ار 
املو�سل انه قال: رحم الله �سا�سون، فقد 
راتبي  حتدد  ان  النفط  �سركة  من  طلبت 
على ا�سا�س الذهب اقتداء به، فافدت من 
العاملية  احل��رب  ن�سبت  حني  كثريا  ذل��ك 

الثانية وهبط �سعر العملة الربيطانية. 
رئي�س  ن��ائ��ب  ال�سامرائي  ف��ائ��ق  وك��ت��ب 
1949م  ني�سان  يف  اال���س��ت��ق��الل  ح���زب 
"لواء  ج��ري��دة  يف  مت�سل�سلة  م��ق��االت 
النفط  امتيازات  تعديل  اال�ستقالل" عن 
"لقد  العراقي، فقال يف املقال اخلام�س: 
كان اإ�سرار املرحوم �سا�سون ح�سقيل يف 
الربيطانية  النفط  �سركة  مع  مفاو�ساته 
ال�سلن  دف��ع  وج���وب  على  1925م  ع��ام 
بالعملة الذهبية كان يبدو غريبا بوقته، 
الأن الباوند اال�سرتليني كان ي�ستند اىل 
الن�س  هذا  ولكن  اآن��ذاك.  الذهب  قاعدة 
بعد خروج بريطانية على قاعدة الذهب 
افاد العراق فائدة كبرية و�ساعف كثريا 

من اأرباحه". 

ساسون البرلماني والرجل 
بالوحدة  موؤمنا  ح�سقيل  �سا�سون  ك��ان 
العراقية ووجوب �سهر جميع الطوائف 

وجعلها  ال��وط��ن  بوتقه  يف  واالق��ل��ي��ات 
وكان  مت�سامنا.  واح���دا  عراقيا  �سعبا 
ي��وؤم��ن ب��ال��دمي��ق��راط��ي��ة وي��ح��ر���س على 
وتطبيق  ال�سحيحة  الربملانية  التقاليد 
راأيته  النواب.  ملجل�س  الداخلي  النظام 
يف اواخ����ر ح��ي��ات��ه، وك��ن��ت م��وظ��ف��ا يف 
يزور  ما  كثريا  وكان  اخلارجية،  وزارة 
اخلارجية  م��دي��ر  خ��ي��اط  ال��دك��ت��ورح��ن��ا 
العام، فكان مهيبا حمرتما، طويل القامة 
يحمل  ال��ق��ن��اة،  مثقف  اجل�����س��م،  نحيل 
مدببة  ق�سيدة  حلية  ول��ه   ، بيده  ع�سار 

كان �سديد العناية بها. 
ال�سبيبي  ر���س��ا  حممد  ال�سيخ  حدثني 
اللجنة  رئي�س  ك��ان  �سا�سون  ان  اي�سا: 
امل���ال���ي���ة يف جم��ل�����س ال����ن����واب، وك���ان 
اللجنة  اع�����س��اء  م��ن  ال�����س��ب��ي��ب��ي، وه���و 
جل�ساته،  بع�س  يف  جانبه  اىل  يجل�س 
مالية،  ق�����س��ي��ة  يف  ال��ن��ق��ا���س  واح���ت���دم 
فانربى احد النواب ال�سباب واخذ يتكلم 
كثريا،  ال��ك��الم  واط���ال  وب��الغ��ة،  بطالقة 
ي��ح��وم حول  منمقًا  ادب��ي��ا  ك��الم��ه  وك���ان 
ف�ساق  واالق��ت�����س��اد.  امل��ال  اإال  �سيء  ك��ل 
اتلقي  قائال:  وقاطعه  ذرع��ا  به  �سا�سون 
علينا �سعرًا؟ وانتبه اىل وجود ال�سبيبي 
ال�ساعر بجواره، فالتفت اليه وهم�س يف 

اذنه: ليتني اح�سن نظم ال�سعر!.. 
ال�سبيبي  ان  ال�سدد  ه��ذا  يف  ذك��ر  ومم��ا 
ع�����س��وا مبجل�س  ك���ان  ن��ف�����س��ه، ح��ي��ن��م��ا 
طلب  امللكي،  العهد  اواخ��ر  يف  االع��ي��ان 
الكالم ليهاجم احلكومة يف نف�س الوقت 
الذي طلب الكالم رئي�س الوزراء نوري 
رئي�س  خماطبا  ال�سعيد  فقال  ال�سعيد. 
كي  لل�سيخ  اوال  املجال  اف�سح  املجل�س: 

يلقي ق�سيدته. 
فغ�سب ال�سيخ حممد ر�سا واخذ عباءته 
على  الي��ل��وي  املجل�س  قاعة  م��ن  وخ��رج 
امل�ساء  يف  ال�سعيد  نوري  وذهب  �سيء. 
له:  له ويرت�ساه، وقال  يعتذر  داره  اىل 
فانه  اعنتها،  على  جت��ري  االأم���ور  ات��رك 

�سوف ياأتي يوم ترتحم على عهدنا. 
�سلب  امل�����زاج،  ع�سبي  ���س��ا���س��ون  ك���ان 
ومبادئه.  بارائه  التم�سك  �سديد  العود، 
وقد حافظ على الطربو�س اىل يوم مماته 
بال�سدارة،  عنه  يعتا�س  ان  ير�س  ومل 
امللك في�سل.  ابتكره  الذي  الراأ�س  �سعار 
البالط  حفالت  احدى  يف  امللك  امر  وقد 
ان يوؤخذ طربو�سه ويعطي عند خروجه 
�سدارة يعتمرها. وملا هم باخلروج، قال 
الطربو�س  ان  الت�سريفات  م��وظ��ف  ل��ه 
ق��د ���س��اع، ون��اول��ه ���س��دارة، لكنه رف�س 
طلب  على  واأ���س��ر  راأ���س��ه  على  و�سعها 

طربو�سه. 
جل�سة  يف  ي���وم  ذات  ال��ن��ق��ا���س  وا���س��ت��د 
�سا�سون يجادل  ال��وزراء. وكان  جمل�س 
بحدة وحما�سة بينما كان �سائر الوزراء 
ميد  به  فاذا  راأيه،  ويفندون  يعار�سونه 
ع�سبية  بحركة  بنطلونه  جيب  اىل  يده 
حتى لقد ظن زمالوؤه انه يخرج م�سد�سا. 
بيد انه اخرج يده بهدوء من جيبه وابرز 
الق�سرية،  حليته  مي�سط  واخ��ذ  م�سطا 

ف�سحك اجلميع ونزلوا عند راأيه. 
تاأبينه:  يف  الها�سمي  يا�سني  كتب  وق��د 
"لقد زاملت �سا�سون افندي يف الوزارة 
املجال�س  يف  وح��ادث��ت��ه  ال��ربمل��ان،  ويف 
اعجابا  اإال  ازدد  فلم  واخلا�سة،  العامة 
تقديرا  اإال  ي��زدين  ومل  وثقافته،  بخلقه 
ل�سخ�سيته املمتازة بني رجاالت العراق 
يف ���س��ع��ة االط�����الع وم��ع��رف��ة ال��واج��ب 
والعمل على تاأديته حق االأداء، مهما كلف 
من الت�سحية بالوقت او النف�س. فاذا ما 
ذكر �سا�سون افندي فيجيء ذكره مقرونا 
بالكفاح العظيم يف تنظيمه �سوؤون دولة 

العراق يف �سني االنتداب العجاف". 

قال صفوت باشا: دخل علي 
وزير المالية ساسون افندي 
ثائرًا ينتقد كثرة النفقات 

ويعترض على نقل االعتماد. 
وقد اسرعت الى تهدئته 
وشرح األسباب التي تبرر 

الطلب، وهو اليزيد إال حدة 
وجدااًل، فقلت له: ان اللة 

الملك في الغرفة المجاورة 
وال يفصلنا عنها سوى جدار 
خفيف، فاخفض من صوتك 

لئال يسمعنا. وقلت له ان 
يتناسى الطلب

مع جعفر الع�سكري وال�سري كوك�س
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اثناء  يف  الريحاين  ام��ني  اليه  وتعرف 
فذكره يف  �سنة 1922م،  للعراق  زيارته 
كتابه "ملوك العرب" وقال: "انه الوزير 
الثابت يف ال��وزارات العراقية الأن لي�س 
يف العراق من ي�ساهيه يف علم االقت�ساد 
املالية..."  ال�سوؤون  ادراك  من  والت�سلع 
وو�سف النادي العراقي الذي يجتمع فيه 
كل م�ساء الوزراء وامل�ست�سارون االنكليز 
"بروح  وال���وج���ه���اء  امل��وظ��ف��ني  وك���ب���ار 
مبنية  الأنها  �سحيحة  وطنية  اجتماعية 
"اما  وق���ال:  واالخاء"،  امل�����س��اواة  على 
العراقي  النادي  يف  اخل�سراء  الطاولة 
فهي مثل احلكومة العراقية قليلة املوارد 
حمدودة اخلراج، ولها ان تفاخر غريها 
بالكيفية ال بالكمية. هي برجالها تفتخر 
راأ�سها  على  هناك  واموالها.  باألعابها  ال 
من  اف��ن��دي،  �سا�سون  امل��ايل  االخ�سائي 
كل  ماليتها، يجيء  امر  اليه  االأمة  وكلت 
يوم، وهو اثبت يف ذلك من قيم النادي، 
ليفادي ب�سيء من ماليته. ولكني مل ا�سمع 
انه خرج مرة خا�سرا او ان ارباحه كانت 
تتجاوز اخلم�س روبيات. وكلهم يف لعب 
اأتى على  "الربديدج" اخ�سائيون.." ثم 
بك  املح�سن  عبد  فقال:  ال���وزراء  و�سف 
ال�سعدون الوزير االأول يف وزارته تبدو 
فيه العروبة احلقة، والثاين عبد اللطيف 
با�سا املنديل. اما االآخرون ففي ظاهرهم 
ا�سبه  ال�سويدي  بك  ناجي  م�ستعجمون: 
���س��م��ايل اوروب�����ة، و�سبيح  م��ن  ب��رج��ل 
يف  منه  اك��رث  تركيته  يف  هو  ن�ساأت  بك 
ون��وري  )ال��ع�����س��ك��ري(  ع��روب��ت��ه. جعفر 
افندي  و�سا�سون  االكراد،  من  )ال�سعيد( 
اال�سرائيليني  من   - العامل   من  ح�سقيل 
يف العامل". وقال �ساعر العراق معروف 

الر�سايف يرثيه: 
نعى الربق من باري�س �سا�سون فاغتدت 

ببغداد اأم املجد تبكي وتندب 
وال عرو ان تبكيه اذ فقدت به 

نواطق اعمال عن املجد تعرب 
لقد كان ميمون النقيبة، كلما 

تذوقته يف النف�س يحلو ويعذب 
ت�سري اليه املكرمات بكفها 

اذا �سئلت اي الرجال املهذب 
اأال ل تقل قد مات �سا�سون، بل فقل: 

تغور من اأفق املكارم كوكب.. 

فقدنا بها �سيخ الربملان ينجلي 
به ليله الداجي اذا قام يخطب 

وكان، اذا ما قال، اوجز قوله 
ولكنه يف فعله اخلري م�سهب 

وكانت له يف الرتك قبال مكانة 
بها كل ذي ف�سل من الرتك معجب 

رزين النهى ال ي�ستخف ح�ساته 
مع الغيد ملهى او مع ال�سيد ملعب 

وما �سره من دولة العجم رتبة 
وال عره من دولة العرب من�سب 

لقد كان يف االأوطان يراأب �سدعها 
في�سعى اىل اال�سالح فيها ويداأب 

فاأ�سغى ل�سكواها وزيرا ونائبا 
وعاجلها منه الطبيب املجرب 

وابعد مرمى حبها يف �سبابه 
وجاهد يف ا�سعادها وهو ا�سيب 

لئن كنت، يا �سا�سون، غيبك الردى 
لذكراك بالعلياء ال تتغيب 

منثورة  بق�سيدة  ميخائيل  م��راد  ورث��اه 
قال فيها يخاطب روحه: 

نحلقني، حمجبة  العالء  اىل  العالء،  اىل 
بغالف الكمال، 

اىل االأعماق، اىل االأعماق تغو�سني 
م�سخمة بعبري اخللود.. 

عنه  ينف�س  وال��ع��راق  ال���رثى،  تو�سدت 
الرتاب، 

واخ���رتت ال��ظ��الم، وف��ج��ر ال��ع��راق على 
و�سك البزوغ. 

كلمته  يقول  والعراق  ال�سكوت،  ولزمت 
لل�سعوب. 

لقد وافى ربيع احلياة، فاأين بذورك؟ 
لقد حان اوان احل�ساد، فاين منجلك؟... 

النجم الهادي طواه الردى، 
ال�سرحة العظيمة اقتلعتها الريح، 

واملوقد امل�ستعل ا�ستحال رمادا. 
فانطلقي، ايتها الدموع، 

وتكلمي ، ايتها الكاآبة، 
فقيثاري احلزين اخر�سه امل�ساب... 

ساسون في وزارة المالية
تقلد �سا�سون وزارة املالية يف اول عهد 
على  فحر�س  العراقية،  الدولة  تاأ�سي�س 
امليزانية  وو�سع  املالية  الدوائر  ت�سكيل 
والر�سوم  ال�سرائب  وق��وان��ني  العامة 
ا�سا�س  على  وال�سرف  االي��راد  وقواعد 
ل�سنة  عامة  ميزانية  اول  و�سع  وطيد. 
وك���ان  امل���ال���ي���ة،  1922م   – 1921م 
جمموع مبالغها ي�ساوي زهاء 5 ماليني 
الدنانري. وكان معظم  املليون من  وربع 
االيراد يتاألف من باب الكمارك واملكو�س 

ور�سوم حا�سالت االرا�سي. 
اال�س�س  تطبيق  ع��ل��ى  ح��ري�����س��ا  وك����ان 
النا�سئة  ال��دول��ة  يف  ال�سحيحة  املالية 
ال�سيد  حدثني  اب���دا  ذل��ك  يف  الي��ت��ه��اون 
عبد  ال�سيد  جن��ل  ال��ك��ي��الين،  مكرم  عمر 
ان  ال�����وزراء،  رئ��ي�����س  النقيب  ال��رح��م��ن 
اىل  ار�سل  الداخلية  وزير  النقيب  طالب 
ورق��ة حتويل مببلغ  املالية  وزي��ر  زميله 
الف روبية بيد احد اال�سخا�س، فغ�سب 
�سا�سون وزجمر و�سمم على اال�ستقالة. 

خاطره،  طيب  الرحمن  عبد  ال�سيد  لكن 
ينايف  عمله  ان  الداخلية  وزي��ر  واف��ه��م 
وزير  وان  احلكومة  يف  ال�سرف  قاعد 
الدولة  ام��وال  يدفع  �سرافا  لي�س  املالية 

بتحاويل! 
هذا وقد ن�سرنا ترجمة حياته يف كتابنا 
احلديث"  العراق  يف  ال�سيا�سة  "اعالم 
وكتب  1987م.  �سنة  لندن  يف  ل�سادر 
�سرية حياته املف�سلة اي�سا جندة فتحي 
ال��درا���س��ات  م��رك��ز  "جملة  يف  ���س��ف��وة 
جامعة  ت�����س��دره��ا  ال��ت��ي  الفل�سطينية" 
بغداد )العدد 23، متوز – اب 1977م(. 
"كان على الدوام  قال جندة ان �سا�سون 
احلجة،  ق��وي  راأي����ه،  اع���الن  يف  جريئا 
وكانت  ال��ربمل��اين.  ال��روح  على  حري�سا 
وا�سعة  الربملانية  ال�سوؤون  يف  خربته 
جمل�س  يف  ن��ي��اب��ت��ه  خ����الل  اك��ت�����س��ب��ه��ا 
امل��ب��ع��وث��ان ال��ع��ث��م��اين وق���ال ان���ه يروي 
�سا�سون  تراأ�س  التي  امل��رات  اح��دى  يف 
الها�سمي  يا�سني  كان  املالية  اللجنة  فيها 
دقيقا  �سا�سون  وكان  اللجنة  لتلك  مقررا 
ان  حني  يف  العامة  امليزانية  �سوؤون  يف 
يا�سني كان يحاول توجيه اعمال اللجنة 
�سايقه  فلما  ال�سيا�سية.  اخلالفات  اىل 
مقررية  من  ا�ستقال  االم��ر  يف  �سا�سون 
اطالعه على  لدى  �سا�سون  فقال  اللجنة. 
يف  يريد  يا�سني  ان  الها�سمي  ا�ستقالة 
احلقيقة ان ا�ستقيل انا من رئا�سة اللجنة 
اعمالها،  يف  ال�سيا�سة  اقحام  يريد  النه 
وان����ا ح��ري�����س ع��ل��ى ال�����روح ال��ربمل��اين 
منه  ب��دال  ان��ا  ا�ستقيل  ول��ذل��ك  ال�����س��ايف، 
ومن  اللجنة  رئا�سة  من  فعال  وا�ستقال 

ع�سويتها. 
ح�سقيل  �سا�سون  "وبوفاة  جندة:  وقال 

يهود  ت��اري��خ  يف  ف��ري��دة  �سفحة  طويت 
العراق. وعلى الرغم من وجود عدد من 
اليهود )من جتار وموظفني كبار واع�ساء 
يف جمل�س االعيان والنواب( ممن كانت 
لهم مكانة حمرتمة يف املجتمع العراقي 
و�سالت وثيقة برجال الدولة العراقيني، 
فلم يظهر بينهم �سخ�س يهودي ا�ستطاع 
ان ي�سد مكان �سا�سون ح�سقيل او يحتل 

مثل مركزه". 
وقال توفيق ال�سويدي يف كتابه )وجوه 
عراقية عرب التاريخ( ان يا�سني الها�سمي 
كان كثريا ما يقول له حني يتوىل وزارة 
انه  م��رة،  من  اكرث  تورهالا  وقد  املالية، 
ياأ�سف لعدم توافر عنا�سر عراقية كفوؤة 
ت�سند وزير املالية يف اآرائه وا�سالحاته 
مما ي�سطره على االعتماد على املوظفني 
ال��ربي��ط��ان��ي��ني اخل�����رباء.. ول���و مل تتح 
العامل  �سا�سون ح�سقيل  الفر�سة لوجود 
وابراهيم  كوزير  امورها  يف  واخلبري 
املالية  االدارة  يف  كمت�سلع  ال��ك��ب��ري 
لبقيت  املحا�سبة  يف  ك��م��ال  واب��راه��ي��م 
عن�سر  اي  م���ن  خ��ل��وا  امل��ال��ي��ة  وزارة 

ي�ستطيع اتقان العمل. 
اخيه  ترجمة  يف  اي�سا  ال�سويدي  وق��ال 
الد�ستور  الع��داد  جلنة  الفت  ان��ه  ناجي 
من  وك����ان  1922م(  )���س��ن��ة  ال���ع���راق���ي 
وناجي  املالية  وزي��ر  �سا�سون  اع�سائها 
ال�سويدي وزير العدلية وبع�س الوزراء 
وقال  االنكليز.  وامل�ست�سارين  االخرين 
كان  ���س��ا���س��ون  ان  ال�����س��وي��دي  ت��وف��ي��ق 
م��ن اجلميع يف االم��ور  اط��الع��ا  او���س��ع 
ال��د���س��ت��وري��ة، ل��ك��ن��ه ك���ان ج���ام���دا على 
النظريات وقليل االطالع على التطبيقات 
وامل��ك��ان. وبقدر  ال��زم��ان  م��الءم��ة  وعلى 

م��ا ك��ان��ت ال��ف��ائ��دة امل��ت��وخ��اة م��ن اطالع 
الفائدة  ف���ان  مهمة  ال��ن��ظ��ري  ���س��ا���س��ون 
املتوخاة من ايجاد احللول املوفقة على 
ال�سعيد العملي من قبل ناجي ال�سويدي 

كانت اكرب واو�سع مدى. 
املندوب  دوب�����س  ه��رني  ال�سر  واق���رتح 
الثاين  ك��ان��ون  يف  الربيطاين  ال�سامي 
للعراق  ممثال  �سا�سون  تعيني  1925م 
يف لندن بدال من جعفر الع�سكري وذلك 
ارتاأى  في�سل  امللك  لكن  املالية.  خلربته 
ل��ن��دن خ�سية  ���س��ا���س��ون اىل  اي��ف��اد  ع���دم 
اال�ستغناء  ذل���ك  م��ن  الق�سد  يف�سر  ان 
ال  �سا�سون  �سحة  ان  كما  خدماته،  عن 

ت�ساعده على ال�سفر اىل اخلارج. 
املانية  قن�سل  روزن  ف��ري��دي��ري��ك  وق���ال 
يف بغداد �سنة 1898 م يف مذكراته ان 
الوايل عطاء الله با�سا كان �سيخا تركيا 
�سا�سون  االول  م�ساعده  وك��ان  وق���ورا، 
لطيف  ي���ه���ودي  رج����ل  "وهو  اف���ن���دي 
االملانية  يجيد  ال�سعر،  ا�سهب  املظهر 
تامة،  اج���ادة  والفرن�سية  واالنكليزية 

والتعامل معه �سريح". 
بال�سحف  القن�سل  يزود  �سا�سون  وكان 
وفرن�سة  ان��ك��ل��رتا  م��ن  عليه  ت���رد  ال��ت��ي 
بعد  ب��ه روزن  اج��ت��م��ع  وق���د  وام���ريك���ا. 
اكرث من 12 �سنة يف اال�ستانة حيث كان 

ع�سوا بارزا يف الربملان الرتكي. 
كتابه  يف  ق���زاز،  ن�سيم  ال��دك��ت��ور  ون��ق��ل 
يف  ال��ع��راق  "يهود  ع��ن  العربية  باللغة 
القد�س  يف  ال�����س��ادر  الع�سرين"  ال��ق��رن 
�سنة 1991من مقابلة طريقة مع �سا�سون 
يف  ن�سرت  الرتكي  املجل�س  يف  النائب 
العربية  العامل  جريدة  يف  1909م  اذار 
بولندة  اع��م��ال  م��ن  ويلنا  يف  ال�����س��ادرة 
انئذ. ن�سرت ال�سحيفة كلمة موجزة عن 
حياة النائب البغدادي وقالت انه "اطول 
وكالمه  مظهره  ودل  املجل�س"  اع�ساء 
عالية  ثقافة  ذي  متق�سف  نبيل  رجل  عن 
واخ��ال���س ادب���ي. وب��ال��رغ��م م��ن ط��رازه 
ن�ساأة  على  ي��دل  مظهره  ف��ان  االوروب���ي 

عربية وا�سحة. 
يف  اليهود  ع��دد  ان  افندي  �سا�سون  ق��ال 
وهم  ال��ف��ا،   50 او   45 نحو  يبلغ  ب��غ��داد 
بابل  يهود  �ساللة  من  انف�سهم  يعتربون 
ال���ع���ودة اىل بالد  ال��ذي��ن ام��ت��ن��ع��وا ع��ن 
ا�سرائيل بعد ال�سبي االول. وقد اتخذوا 
طرز  وا�سطنعوا  لكالمهم  العربية  اللغة 
املجتمع  يف  وان��دجم��وا  العربي  احلياة 
ال��ع��راق��ي. وق��د ت�سلع احل��اخ��ام��ون من 
يف  رفيعة  مكانة  لهم  و���س��ارت  ال��ت��وراة 
احلياة املدنية يف البالد واقطار ال�سرق. 
وارتاأى �سا�سون ان العالقات بني اليهود 
وال�سبب  متاما،  جيدة  تكن  مل  والعرب 
من  اك��رث  متنورين  ال��ي��ه��ود  ان  ذل��ك  يف 
�سئل  وملا  االميني.  املتع�سبني  امل�سلمني 
يف  اجل��دي��دة  ال�سهيونية  احل��رك��ة  ع��ن 
�سا�سون  ان  ظ��ه��ر  ورو���س��ي��ة،  ب��ول��ن��دة 
لي�ست له معلومات معينة عن املو�سوع، 
دينية  لغة  ال��ع��ربي��ة  اللغة  ان  وارت����اأى 
حم�سة، وال فائدة من اتخاذها لغة الكالم 
اليومي. واقرتح اذا امكن تا�سي�س مركز 

روحاين يهودي يف فل�سطني. 

ساسون حسقيل وكتبه 
التي  �سا�سون  مكتبة  اىل  واح���دة  ن��ظ��رة 
�سنة  العراقية  احلكومة  عليها  ا�ستولت 
املتحف  م��ك��ت��ب��ة  اىل  و���س��م��ت��ه��ا  1970م 
و�سعة  ال��رج��ل  ثقافة  على  ت��دل  ال��ع��راق��ي 
دينية،  ا���س��رة  يف  ن�ساأ  وه��واي��ات��ه.  اف��اق��ه 
ان  بد  فال  اليهود،  احبار  من  اب��وه  وك��ان 
ال�سريعة  اح��ك��ام  ودر����س  ال��دي��ن  يف  تفقه 

املو�سوية. 
العامل  الوزير  بكتب  مف�سلة  قائمة  امامي 

مع بع�س ال�سخ�سيات اليهودية
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والفرن�سية  االجنليزية  العربية  باللغات 
واال�سبانية  واالي���ط���ال���ي���ة  واالمل���ان���ي���ة 
وال���رتك���ي���ة. وان���ن���ي الع���ج���ب م���ن رجل 
الغربية  بالثقافة  وتثقف  احلقوق  در���س 
ك��ي��ف ح���وت مكتبته  اع��ج��ب  وال��رتك��ي��ة، 
ومطبوعات  القدمي  العربي  االدب  عيون 
والق�سطنطينية  والهند  وب��ريوت  م�سر 
الكتب  هذه  تت�سدر  الخ.  وليدن  واليبزغ 
واىل  الكرمي  القراآن  من  خمتلفة  طبعات 
�سبح  مثل  واللغة  االدب  امهات  جانبها 
االع�سى للقلق�سندي ونفح الطيب للمقري 
لال�سفهاين  واالغ��اين  املقريزي  وخطط 
وال��ع��ق��د ال��ف��ري��د الب���ن ع��ب��د رب���ه وجممع 
لكاتب  الظنون  وك�سف  للميداين  االمثال 
و�سقط  للجاحظ  والتبيني  والبيان  جلبي 
واال�سراف  التنبيه  وكتاب  للمعري  الزند 
و�سحيح  ال��ب��الغ��ة  ون��ه��ج  ل��ل��م�����س��ع��ودي 
وكتب  املرت�سى  ال�سيد  واآم��ايل  البخاري 
متام  ابي  ودواوي��ن  والفتوحات  ال�سرية 
وابن  واملتنبي  والبحرتي  نوا�س  واب��ي 
والنحل  وامل��ل��ل  الفار�س  واب��ن  ال��روم��ي 
املحيط  والقامو�س  للثعالبي  اللغة  وفقه 
ال�سابي  ور����س���ائ���ل  امل��ح��ي��ط  وحم���ي���ط 
احليوان  وح��ي��اة  ل��ل��ج��اح��ظ  واحل���ي���وان 
وبلوغ  البلدان  ومعجم  للدمريي  الكربى 
االرب لاللو�سي ووفيات االعيان ور�سالة 
الغفران والبخالء للجاحظ وفهر�ست ابن 
لل�سيد  اال���س��الم  وفنون  وال�سيعة  النامي 
الفداء ورحلة  ابي  ال�سدر وتاريخ  ح�سن 
العربية  اللغة  اداب  وتاريخ  بطوطة  ابن 
اب���ن خلدون  جل��رج��ي زي�����دان وم��ق��دم��ة 
الهمداين  وم��ق��ام��ات  احلما�سة  ودي����وان 
وال��زخم�����س��ري واحل����ري����ري ودواوي�����ن 
احلمداين  ف��را���س  واب��ي  ربيعة  ب��ن  عمر 
و�سفي الدين احللي وابن نباتة امل�سري 
واالدب  ال�سعر  كتب  و�سائر  واخلن�ساء 

واللغة والتاريخ العربية القدمية. 
اما كتبه الغربية فتتناول تواريخ اال�سالم 
والفار�سي  ال��ع��رب��ي  واالدب  وال���ع���رب 
ل��ي��ل��ة وليلة  ال���ق���راآن واأل�����ف  وت��رج��م��ات 
الكتب  ه��ن��اك  ث���م  ورب���اع���ي���ات اخل���ي���ام. 
البابية  القانونية والفقهية ودرا�سات عن 
والقرامطة  واال���س��م��اع��ي��ل��ي��ة  وال��ب��ه��ائ��ي��ة 
واال�سورية  البابلية  االث��ار  وكتب  ال��خ..، 
ال��ع��راق وكتب  ال��ق��دمي��ة وال��رح��الت اىل 
واالقت�ساد  واملالية  والتاريخ  ال�سيا�سة 
االنكليزية  ال��ك��ت��ب  وم����ن  وال���ت���ج���ارة. 
والفرن�سية التي تناولت اهتمام �سا�سون 
املوؤلفات املتعلقة بتاريخ احلياة الربملانية 
الد�ستورية  احلقوق  وتطور  انكلرتة  يف 
االقت�سادية  والنظريات  والدميقراطية 
رعاية  واقت�ساديات  ال�سرائب  و�سوؤون 
واالجتماع  ال��ت�����س��ري��ع  وع��ل��وم  ال�����س��ك��ان 
واالخالق  واالقت�ساد  احل�سارة  وتاريخ 
احلديثة  ال��دول��ة  وال��ي��ة  العامة  واالدارة 
وجمهورية  الفرن�سية  ال��ث��ورة  وت��اري��خ 

افالطون الخ.. 
وهناك املوؤلفات الكاملة للمفكر ال�سيا�سي 
)1805م  توكفيل  دي  الك�سي  الفرن�سي 
يف  "الدميقراطية  �ساحب  1859م(   –
والثورة"  ال�سابق  و"النظام  امريكا" 
وغ��ريه��م��ا، وق��د ك��ان مل��وؤل��ف��ات��ه اث��ر كبري 
ال�سيا�سة  اىل  احل��رة  امل��ب��ادئ  ادخ��ال  يف 
االوروبية يف القرن التا�سع ع�سر وتعريف 

الدميقراطية االمريكية النا�سئة. 
ومل تخل مكتبته من املوؤلفات التي طبعت 
احلرب  بعد  وم�سر  وفرن�سة  انكلرتا  يف 
العظمى االوىل اىل �سنة وفاته، وال�سيما 
واميل  �سو  وب��رن��ارد  وي��ل��ز  ج.  ه���.  كتب 

لدويغ. 

عن كتاب اعالم اليهود 
في العراق

القرن  اإىل  يعود  ال��ع��راق  يف  لليهود  وج��ود  اأق���دم  اإن 
فيها  احلكم  ك��ان  التي  ال��ف��رتة  يف  امل��ي��الد  قبل  الثامن 
للدولة االآ�سورية، وقد اأخذت اأعدادهم باالزدياد ب�سكل 
كبري يف الع�سر البابلي احلديث على اأثر احلملة التي 
قادها نبوخذ ن�سر الثاين �سنة 598 ق.م على فل�سطني 
وق�سائه على مملكة يهوذا حيث نقل معه اإىل بابل اآالفًا 
البابلية،  وامل��دن  القرى  جوار  يف  اأ�سكنهم  اليهود  من 
ممار�سة  يف  واال�ستمرار  التجمع  على  �ساعدهم  مما 
خا�س  جمتمع  وتكوين  وتقاليدهم  الدينية  طقو�سهم 
املجتمع،  يف  نفوذهم  وب��ن��اء  �سيطرتهم  لتاأمني  بهم 
بيتا  تن�سئ  اأن  بابل  اليهودية يف  وا�ستطاعت اجلالية 

ماليا كبريا كانت له فروع يف بلدان العامل القدمي)1(.
اليهود  حاخامات  عليه  حث  التجاري  التوجه  هذا  اإن 
اأ�سبح  ال�سنني  بتقادم  والتلموذ،  التوراة  كما ورد يف 
اليهود اأقلية مهمة يف العراق وتولوا منا�سب خطرية 
يف اأجهزة الدولة حتى اأ�سبح لهم اإبان الع�سر العبا�سي 
م�ستوطنة يف بغداد ظلت مزدهرة حتى �سقوط بغداد 

على يد املغول �سنة 1258م)2(.
وقد قدر عدد اليهود يف العراق يف القرن التا�سع ع�سر 
تعمل  غالبيتهم  كانت  يهودية،  اأ�سرة   2500 بحوايل 
عددهم  بلغ  حني  يف  امل�سرفية،  واالأعمال  التجارة  يف 
اأنحاء  على  يهوديا موزعني   )87488( عام 1920  يف 

البالد)3(.
االأ�سر  تلك  اإح���دى  ح�سقيل  �سا�سون  اأ���س��رة  فكانت 
اليهودية، كانت اأ�سرة مي�سورة احلال، تربى �سا�سون 
بغداد  يف  1860م  اآذار   17 يف  ول��د  وال��ذي  كنفها  يف 
هناك  احلقوق  در�س  اإذ  اال�ستانة،  يف  درا�سته  واأكمل 
متقنا  كان  التي  امل�سرفية  بالعلوم  اهتمامه  عن  ف�سال 
جزءا منها كون اأ�سرته كانت تعمل يف ذلك العمل)4(. 
اأخ����ذت ت��ل��ك االأ����س���ر ال��ي��ه��ودي��ة ب��ال��ت��ق��رب م��ن الدولة 
يف  مرموقة  مراكز  على  احل�سول  اأجل  من  العثمانية 
ح�سقيل  �سا�سون  اأ�سرة  فاإن  احلال  وبطبيعة  الدولة. 
كانت واحدة من تلك االأ�سر بالفعل فقد ح�سل ذلك بعد 
مناحيم  فعني  1876م.  عام  الد�ستوري  احلكم  اإع��الن 
�سا�سون  انتخب  ث��م  وم��ن  ب��غ��داد،  ع��ن  ممثال  دان��ي��ال 
العثمانية وع�سوا  التجارة  ح�سقيل م�ست�سارا لوزارة 

يف جمعية االحتاد والرتقي)5(.
جمال  يف  كبري  دور  ل�سا�سون  كان  فقد  ذلك  عن  ف�سال 
التعليم يف العراق يف هذه الفرتة ال �سيما على �سعيد 
من  العديد  اإن�����س��اء  يف  �ساهم  اإذ  ال��ي��ه��ودي��ة،  الطائفة 
راحيل  مدر�سة  اأمثال  العراق  يف  اليهودية  امل��دار���س 
يف  يهودية  مدر�سة  عن  ف�سال  1909م،  ع��ام  �سمعون 
ال��ب�����س��رة وك��ذل��ك يف خانقني،  واأخ����رى يف  امل��و���س��ل 
تاأ�س�ست  قد  كانت  التي  االليان�س  ملدار�س  فروع  وكلها 
يف بغداد عام 1846م، اإذ كان الهدف من تلك املدار�س 

تهيئة اليهودي تعليميا وثقافيا ودينيا)6(.
امل�سرفية  ل��الع��م��ال  ح�سقيل  ���س��ا���س��ون  ح��ب  اأن  اال 
واملحا�سبة كان هو ال�سائد يف ن�ساطه، االأمر الذي اأدى 
اأن ي�سبح رئي�س امل�سارفة يف بغداد يف نهاية  به اإىل 
البنك  املن�سب مبثابة حمافظ  ذلك  عام 1919م، ويعد 

املركزي اليوم)7(.
الرحمن  عبد  برئا�سة  املوؤقتة  احلكومة  ت�سكيل  وعند 
اأول  فعد  للمالية،  وزي���را  �سا�سون  اأ�سبح  الكيالين 
وزير للمالية يف العراق بعد تاأ�سي�س الدولة العراقية 
البلد  ميزانية  تنظيم  على  �سا�سون  فعمل  احلديثة. 
تنظيم  يف  ع�سريا  نظاما  اعتمد  كما  مم��ي��ز،  ب�سكل 

ال�سرائب وهيكلتها ب�سورة منظمة ودقيقة)8(.
وعلى ال�سعيد ال�سيا�سي العراقي كان �سا�سون من بني 
اآذار  يف  القاهرة  موؤمتر  يف  �ساركوا  الذين  االأع�ساء 
العراقية  اململكة  قيام  ملباحثات  الذي خ�س�س  1921م 
ات�سم  العراق.  على  ملكا  احل�سني  بن  في�سل  وتر�سيح 

عندما  العراق  بلده  وح��ب  بالوطنية  �سا�سون  �سلوك 
دخل يف جدال مع ون�ستون ت�سر�سل وزير امل�ستعمرات 
اآنذاك عند اختيار في�سل بن احل�سني ملكا للعراق، االأمر 
ت�سر�سل  ون�ستون  من  يطلب  اأن  ب�سا�سون  دفع  ال��ذي 
بال�ساأن  اأع��رف  كونه  للعر�س  عراقي  �سخ�س  اختيار 
العراقي ف�سال عن اأن في�سل من احلجاز الذي يعد بلدا 
بدويا بالن�سبة للعراق ح�سب ما تقول النظرية. اإال ان 
اأفندي،  �سا�سون  يا  قائال: �سحيح هذا  اأجابه  ت�سر�سل 
باأن كورترالي�س ذاهب مع في�سل وهو  ولكن ال تن�س 

من ال�سمال.
امللك  اأ�سرار  الذي عد كامت  اأن كورتوالي�س  اأي مبعنى 
م�ست�سارا  اأ�سبح  ثم  ومن  ال�سخ�سي  ومرافقه  في�سل 
لوزارة الداخلية وبعدها �سفريا لربيطانيا يف العراق 
�سوف يكون �ساحب القرار االأخري واأنه هو الذي يدير 
الربيطانية،  امل�سلحة  تتطلب  كما  وي�سريها  االأم��ور 
غري  العراق  ملك  اآن��ذاك  كورتوالي�س  عد  فقد  وبالفعل 

املتوج.
على  ح�سقيل  �سا�سون  حر�س  ذلك  خالل  من  فنالحظ 
على  ق��ادر  ع��راق��ي  ملك  اختيار  ب��ل��زوم  واإمي��ان��ه  بلده 
مع  نقا�س  يف  وال��دخ��ول  ال�سعب،  متطلبات  حتقيق 
وبعد  العراقي.  الوفد  اع�ساء  من  غريه  دون  ت�سر�سل 
 ،1921 اآب   23 يف  العراق  على  ملكا  في�سل  تن�سيب 
اأبدع  اأي�سا، والذي  املالية  تقلد �سا�سون من�سب وزير 
واملحا�سبة  املالية  باالأمور  خلربته  كبري  ب�سكل  بعمله 
معها  وال��ت��ع��ام��ل  ب��ل��ده  ث���روة  على  حر�سه  ع��ن  ف�سال 
قدمه  الذي  الكبري  للجهد  ب�سكل �سادق ونزيه، ونظرا 
اخلام�س،  جورج  امللك  قلده  العراق،  مالية  ولتنظيمه 
ملك بريطانيا و�سام B.D. يف عام 1923 باعتبار اأن 
بال�سري  يدعى  واأ�سبح  العراق.  على  و�سية  بريطانيا 

ح�سقيل)9(.
ومما جتدر االإ�سارة اإليه هنا اأن اأ�سرة �سا�سون ح�سقيل 
اأ�سبح لها �ساأن كبري يف العراق نظرا للجهود الكبرية 
حتى  العراق،  ميزانية  تنظيم  يف  �سا�سون  بذلها  التي 
ارتبط ا�سم ح�سقيل بعد ذلك بكل �سيء مادي، وجتاوز 
عامة  ك�سخ�سية  ح�سقيل  ا�سم  حتول  حتى  االأم��ر  ذلك 
اإىل عنوان يف)10( ثلب اليهود مبا ي�سار اإليه بالبخل 
موريه  �ساموئيل  ال��ك��ات��ب  ذك���ره  م��ا  وه���ذا  واجل����ن، 

)�سعوره باالأمل والعتب جراء ذلك()11(.
احلكومة  فو�سته  اإذ  اأخ��رى،  مهمة  ل�سا�سون  اأ�سندت 
امتياز  ح��ول  الربيطانيني  ملفاو�سة  اآن���ذاك  العراقية 
�سركة النفط العراقية-الرتكية ]�سركة بريطانية[، فاأخذ 
�سا�سون ذلك االأمر بكل جدية واأ�سر على ان يكون بيع 
مرارا  ذلك  على  واأكد  الذهبي،  بال�سلن  العراقي  النفط 
العراقي  الوفد  اع�ساء  مع  خالف  يف  ودخل  وتكرارا، 
الورقية،  بالعملة  البيع  يكون  اأن  اأرادوا  الذين  اأي�سا 
وقد قدر العراقيون فيما بعد اأهمية موقف �سا�سون يف 
ب�سكل  العراقية  امليزانية  اأف��اد  وال��ذي  املفاو�سات  تلك 

كبري فيما بعد)12(.
ف�سال عن ذلك فقد اأقدم �سا�سون على عمل مهم يذكر له 
من  دقيقة  خطة  و�سع  على  و�ساعد  حياته  اأواخ��ر  يف 
من  جاهدا  وعمل  وطنية،  عراقية  عملة  اإ���س��دار  اأج��ل 
اأجل حتقيق ذلك ي�ساعده يهودي اآخر هو اإبراهيم كلري 
اآنذاك، وبالفعل فقد مت ذلك  املالية  مدير عام املحا�سبة 
املتداولة  هي  العراقية  النقود  واأ�سبحت  1932م  عام 

بدال من الروبية الهندية واللرية الرتكية)13(.
حياته  اأواخ��ر  يف  ح�سقيل  به  قام  عمل  اأه��م  ذلك  فكان 
 )62( يناهز  عمر  عن  31/اآب/1932  يف  انتهت  التي 
اثبتت  با�سمه والتي  اأعماال كبرية �سجلت  تاركا  �سنة، 
�سدمة  وفاته  خرب  فكان  ال�سادقة،  ووطنيته  عراقيته 
ورثاه  �سديدين،  واأمل  بح�سرة  تلقوه  الذين  للعراقيني 
ع�سماء،  بق�سيدة  الر�سايف  معروف  الكبري  ال�ساعر 

مطلعها:)14(
اأال ال تقل قد مات �سا�س�ون، َبل فقْل

تغّور من اأف��ق املكارم كوكُب
فقدنا به �سيخ الربملان ينجلي

به ليل��ه الداجي اإذا قام يخطُب
وهذا دليل على مدى حب النا�س له، نظرا ملا قدمه من 

خدمات جليلة لوطنه و�سعبه

د. عدي محسن الهاشمي

ساسون حسقيل 1932-1860
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اإذا كان م�سطلح الوزير قد ا�ستق من الظهر 
الذي يتقوى به اجل�سم كذلك تتقوى الدولة 
بالوزير  )ا�سدد به اأزري( ومن امللجاأ حيث 
يت�سم اللجوء اليه يف ال�سدائد )كال ال وزر( 
الوزير  يحمل  حيث  واحلمالة  احلمل  ومن 
اإثقال الدولة ويتحملها )والتزر وازرة وزر 
اأخرى( فان الوزير �سا�سون ح�سقيل الوزير 
العراقي اليهودي ي�سدق عليه كل ذلك وغريه 
فهو الوزير يف اخلم�س وزارات االأوىل التي 
مت ت�سكيلها بداية احلكم امللكي �سنة 1920 
الرفيع  واالقت�سادي  البارع  القانوين  وهو 
وال�����س��خ�����س��ي��ة ال��وط��ن��ي��ة ال����ذي ح��ف��ظ حق 
وهو  االجنبية  النفط  �سركات  لدى  العراق 
الد�ستوري �ساحب الدور الكبري يف حتديد 
االأول  في�سل  وزميل   1925 د�ستور  احكام 
النواب  جمل�س  يف  نائبا  االأول  ك��ان  عندما 
نائب  وهو  احلجاز  عن  العثماين  املبعوثان 
عن العراق وهو )ترجمان( االدارة يف بغداد 
مترد  من  وه��و  الكثرية  االأو�سمة  و�ساحب 
ال�سدارة  يرتد  ومل  االأول  في�سل  امللك  على 
امل�سهور  )ال���ربي���دج(  والع���ب  )الفي�سلية( 

و�سوى ذلك فمن هو: 
هو �سا�سون بن احلاخام ح�سقيل الذي �سيد 
ابن   1909 �سنة  بغداد  يف  لليهود  كني�سا 

�سلومو )�سليمان( بن عزره بن �سلومو بن 
داوود ولد يف بغداد ودر�س فيها واملدر�سة 
العثمانية  ال��ع��ا���س��م��ة  يف  ال�����س��ل��ط��ان��ي��ة 
وبرلني  فيينا  يف  القن�سلية  واالك��ادمي��ي��ة 
ولندن وح�سل على �سهادة القانون من كلية 
اىل  ا�سافة  يجيد  وكان  العثمانية  احلقوق 
اللغة العربية الرتكية والفار�سية والعربية 
املام  مع  واالملانية  والفرن�سية  واالنكليزية 
القدمية  واليونانية  الالتينية  باللغة  كبري 
بداية عهده وهي  )ترجمانا( يف  كذلك عني 
توؤمن  التي  املهمة  بغداد  من وظائف والية 
االت�سال بالدبلوما�سيني االجانب وانتخب 
نائبا عن بغداد يف جمل�س النواب العثماين 
منذ اأول انتخابات ح�سلت يف العراق �سنة 
الدولة  م��ن  ال��ع��راق  ان�����س��الخ  حتى   1908
للجنة  رئي�سا  وكان   1918 �سنة  العثمانية 
نائبا  ك��ان  ان��ه  كما  املجل�س،  يف  امل��وازن��ة 
منذ  العراقي  النواب  بغداد يف جمل�س  عن 
بداية ت�سكيله �سنة 1925 وحتى وفاته �سنة 
1932 ح�سل على و�سام الرافدين العراقي 
ون��ي�����س��ان امل��ت��م��اي��ز ال��رتك��ي وو���س��ام �سري 
وخور�سيد االيراين وو�سام االمرباطورية 
)�سري(  ول��ق��ب  ف��ار���س  ب��درج��ة  الربيطانية 
وتقاليده  ارائه  يف  حمافظا  �سا�سون  وكان 

الرتكي  الطربو�س  ارت��داء  على  حافظ  وقد 
التي  الفي�سلية  ي��رت��د  ومل  وف��ات��ه  ح��ت��ى 
احدى  يف  ان��ه  حتى  في�سل  امللك  اعتمدها 
طربو�سه  ي��وؤخ��ذ  ان  امل��ل��ك  ام���ر  احل��ف��الت 
ويعطي عند خروجه ال�سدارة بادعاء �سياع 
الطربو�س ولكنه رف�س و�سع ال�سدارة على 
كان  واذا  يرتديها  ان  رف�����س  حيث  راأ���س��ه 
يجتمع  ال��ذي  النادي  يف  )ال��ربي��دج(  يلعب 
فيه م�ساء كل يوم الوزراء واالنكليز وكبار 
ان  فانه مل يحدث  القوم  املوظفني ووجهاء 

خ�سر يف اللعبة طوال عدد اللعبات. 
وقال ال�ساعر الر�سايف يف نعيه: 

نعى الربق من باري�س �سا�سون فاغتدت 
اأال ال تقل قد  ببغداد ام املجد تبكي وتندب 

مات �سا�سون بل فقل 
تفور من اأفق املكارم كوكب 

وهي ق�سيدة طويلة اخرتنا القليل منها: 
االح��زاب  ق��ان��ون  يف  وا�سحا  دوره  وك��ان 
)قانون اجلمعيات( ل�سنة 1922 اذ انه ا�سر 
ال�سيا�سية  احل��ي��اة  بان�ساء  ال�سماح  على 
ت�سكيل  اىل  النا�س  يلجاأ  لئال  ال��ع��راق  يف 
االحزاب ال�سرية وعلى وفق ذلك �سدر هذا 

القانون الذي اباح ت�سكيل االحزاب. 
براعته  ح�����س��ق��ي��ل  ���س��ا���س��ون  اث��ب��ت  ول��ق��د 

الوطنية  وعقليته  واالقت�سادية  القانونية 
يف املفاو�سات مع �سركات النفط االجنبية 
ذلك انه الح على ا�سهام العراق يف راأ�سمال 
العوائد  ودف��ع  للنفط  امل�ستثمرة  ال�سركة 
رئي�س  �ساأله  وعندما  الذهب  ا�سا�س  على 
ال�����وزراء ي��ا���س��ني ال��ه��ا���س��م��ي؟ ك��ي��ف ت�سهم 
توجد  وال  ال�سركة  راأ�سمال  يف  احلكومة 
العراق  ح�سة  ل�سداد  احلكومة  لدى  اموال 
ال  الوزراء  رئي�س  �سيدي  �سا�سون؟  فاجابه 
تهتم لهذا املو�سوع ذلك ان بامكان احلكومة 
اال�سواق  يف  العراق  ح�سة  رهن  العراقية 
منها  قر�س  على  واحل�سول  العاملية  املالية 
و�سوف لن نخ�سر �سيئا فان وفقنا فاحل�سة 
ك��ان االأم���ر خ��الف ذلك  ال��ع��راق وان  ح�سة 

فاحل�سة تذهب للوفاء بالقر�س. 
دف��ع عوائد  ي��ك��ون  ب��ان  ك��ان يطالب  ك��ذل��ك 
بالعملة  ولي�س  بالذهب  النفطية  ال��ع��راق 
بان  اجلاهلون  جابهه  وعندما  الربيطانية 
العملة االنكليزية مقومة بالذهب قال �سوف 
تكون قابل االيام م�سداقا لقويل هذا وفعال 
كبري  ب�سكل  االنكليزية  العملة  انخف�ست 
احلرب  اثناء  ويف  الع�سرينيات  نهاية  يف 
العاملية الثانية بحيث كانت ال ت�ساوي �سيئا 

من الذهب او ت�ساوي القليل جدا منه. 

الد�ستوري  ح�سقيل  ���س��ا���س��ون  دور  ام���ا 
للجنة  ع�سويته  خ��الل  م��ن  وا�سحا  فكان 
�سنة  الد�ستور  م�سودة  درا�سة  تولت  التي 
منه  جلنة  في�سل  امللك  �سكل  حيث   1921
ومن  ال�سويدي  ن��اج��ي  ال��ع��دل  وزي���ر  وم��ن 
قامت  ح��ي��ث  ح��ي��در  ر���س��ت��م  امل��ل��ك  �سكرتري 
ثبتها  ال��ت��ي  االح��ك��ا  بع�س  ب��ال��غ��اء  اللجنة 
حيث  امل�سودة  يف  الربيطانيون  املوظفون 
مبجل�س  وا�ستبدلته  امللك  جمل�س  الغاء  مت 
النواب  جمل�س  مع  ي�سكل  وال��ذي  االعيان 
الت�سريعية  ال�سلطة  وه��و  االأم���ة  جمل�س 
بع�س  اي���راد  اللجنة  وت��ول��ت  فيالد�ستور 
االح����ك����ام م���ن د����س���ات���ري ال������دول االخ����رى 
عدم  اللجنة  واقرتحت  الياباين  كالد�ستور 
م�سي  بعد  اإال  للد�ستور  تعديل  اي  اج��راء 
ثماين �سنوات العطاء �سيء من اال�ستقرار 
الغاء  اللجنة  وط��ل��ب��ت  ال��د���س��ت��ور  الح��ك��ام 
العمال  امل�سروعية  باعطاء  اخلا�س  احلكم 
قبل  احلا�سلة  الربيطاين  ال�سامي  املندوب 

نفاذ الد�ستور. 
وق����د ك����ان ���س��ا���س��ون ح�����س��ق��ي��ل م���ع جعفر 
الع�سكري ميثل العراق يف موؤمتر القاهرة 
الدولة  ان�����س��اء  ت��ق��رر  ح��ي��ث   1921 ���س��ن��ة 
ملكية  ت��ك��ون  ان  على  اجل��دي��دة  ال��ع��راق��ي��ة 
ملكا  احل�����س��ني  ب��ن  في�سل  االم���ري  وي��ك��ون 
طالب  جت��اه  م��ع��روف��ا  موقفه  وك���ان  عليها 
انه  حتى  النقيب  الرحمن  عبد  بن  النقيب 
ال�سديد  االحل��اح  بعد  اال  ال���وزارة  يقبل  مل 
من االخرين الن طالب النقيب ر�سح لوزارة 
الداخلية يف هذه الوزارة ب�سبب موقفه من 
مرة  الد�ستورية  فل�سفته  وظهرت  ال�سباب 
ال���وزراء  رئي�س  على  ا���س��ار  عندما  اخ��رى 
بوجوب ا�ستقالة الوزارة والتي مل ت�ستمر 
باحلكم اإال ا�سهر عدة وعندما قال له رئي�س 
ال�����وزراء ب���ان ال�����وزارة ه��ي ال��ت��ي وافقت 
العراق  ع��ل��ى  في�سل  امل��ل��ك  تن�سيب  ع��ل��ى 
جديد  حاكم  اىل  احلكم  ايلولة  ب��ان  اجابة 
يتوىل  لكي  اال�ستقالة  الوزارة  يوجب على 
احلاكم اجلديد ت�سكيل وزارة جديدة تتفق 
الوزارة  قدمت  وفعال  ال�سيا�سي  وت�سوره 
ا�ستقالتها بعد انتهاء مرا�سيم تتويج االمري 
هذه  دع��ت  وق��د  ال��ع��راق  على  ملكا  في�سل 
�سا�سون  الوزير  عنها  داف��ع  التي  احلادثة 
فيه  يكن  مل  زمن  يف  �سيا�سي  عرف  مبثابة 
اعتمده  وال��ع��رف  التقليد  وه���ذا  د���س��ت��ور 
رئي�س الوزراء عبد الرحمن البزاز بعد اكرث 
من اربعني �سنة اذ يف �سنة 1966 مت تعيني 
للجمهورية  رئي�سا  ع���ارف  ال��رح��م��ن  عبد 
عبد  اجلمهورية  رئي�س  �سقيقه  مقتل  بعد 
بعد  وزارت��ه  ا�ستقالت  حيث  عارف  ال�سالم 
احلاكم  من  بدال  للدولة  جديد  حاكم  تعيني 

ال�سابق. 
لقد كان للوزير اليهودي الوحيد يف تاريخ 
اعداد  يف  الكبري  دور  العراقية  ال���وزارات 
 1922 ل�سنة  االنتخابات  النظام  م�سودة 
دائ��رة   13 اىل  مق�سما  ال��ع��راق  ك��ان  حيث 
العراق  ع���دد حم��اف��ظ��ات  ب��ق��در  ان��ت��خ��اب��ي��ة 
للع�سائر وللم�سيحيني  )كوتا(  اآنذاك ومنح 
غري  االنتخابات  نظام  واعتماد  واليهود 
جمموعة  الناخبون  ينتخب  حيث  املبا�سر 
كان  ول��ق��د  ال��ن��واب  ان��ت��خ��اب  ت��ت��وىل  ثانية 
ال�سريبة  دف��ع  �سرط  ادخ��ال  على  حري�سا 
االنتخاب  ����س���روط  م���ن  ك�����س��رط  ل��ل��دول��ة 
يدفع  ال  ومن  للموازنة  مايل  م��ورد  لتوفري 
ان  الي�ستحق  ل��ل��دول��ة  امل��ال��ي��ة  االل��ت��زام��ات 

يكون نائبا كما كان يرى.
ان  اق����رتاح  ق��د  ح�سقيل  ���س��ا���س��ون  وك���ان   
)االرادة  ت�سمى  ب��ادارة  امللك  اوام��ر  ت�سدر 
يومنا  بلغة  مر�سوما  يعني  وه��ذا  امللكية( 
هذا على ان يتوىل الوزير املخت�س ورئي�س 
وهذا  امللك  توقيع  قبل  توقيعها  ال���وزراء 
االوامر  جميع  على  ال���وزراء  اط��الع  يعني 
التي ي�سدرها امللك وان هذه االوامر يوىل 

ال�����وزي�����ر األم���ث���ل

جعفر الع�سكري

يا�سني الها�سمير�ستم حيدر

طالب النقيب

ناجي ال�سويدي

طارق حرب
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علي حسين

�سورا  التلفزيون،  �سا�سات  على  ت�ساهد  عندما 
اآبائهم  تقاليد  باحياء  ليهود عراقيني متم�سكني 
العراق،  يف  وعا�سوا  ول��دوا  الذين  واجدادهم 
ماذا يخطر ببالك؟ الادري، اما انا فيخطر يل ان 
ارفع برقية اعجاب وتقدير لهذه النفو�س التي 

التريد ان يغادرها احلنني اىل اوطانها.
اخالقية  ادان��ة  العراقيني  اليهود  �سرية  ت�سكل 
لي�س جلوهر الفكر ال�سهيوين فقط بل للكيفية 
العراق  العربية ومنها  الدول  بها  تعاملت  التي 
من  ج���زءًا  ك��ان��ت  ال��ت��ي  اليهودية  اقلياتها  م��ع 
هذه  ابناء  ان  بل  للبالد،  االجتماعي  الن�سيج 
الطائفة عملوا كل ما بو�سعهم خلدمة اوطانهم 
ح�سقيل  �سا�سون  حكاية  لنا  تقدم  اال�سلية، 
توىل  الذي  الكبري  املايل  الرجل  و  االأقت�سادي 
تاأ�سي�س  اوائ��ل  يف  مرات  خم�س  املالية  وزارة 
للتفاين واالخال�س  العراقية، امنوذجا  اململكة 
قد  العام  امل��ال  على  حر�سه  �سدة  ومن  فالرجل 
يقولون  ال��ع��راق��ي��ني  فتجد  م��ث��ال،  ا�سمه  ذه��ب 
لتح�سقلها  ميعود   « امل��ال  ام��ور  يف  يت�سدد  ملن 
يف  احلنفي  ج��الل  ب��غ��داد  عالمة  »،يكتب  زاي��د 
 « ال��ب��غ��دادي��ة:  العامية  االل��ف��اظ  معجم  كتابه 
�سا�سون  املالية  بوزير  ح�سقله  مفردة  ارتبطت 
على  ال�سديد  حر�سه  عنه  ع��رف  ال��ذي  ح�سقيل 
امور  يف  وت�سدده  العراقية  ال��دول��ة   ميزانية 

ال�سرف ». 
وي���ق���ول ع��ب��ود ال�����س��اجل��ي يف م��و���س��وع��ت��ه » 
» ان مفردة ح�سقلها جاءت  البغدادية  الكنايات 
من كلمة ح�سقيل وهو اول وزير مالية عراقي 
مايتعلق  ك��ل  يف  وحما�سبته  ب��ت�����س��دده  ع���رف 

ب�سوؤون املال.
�سا�سون  الوزير  عن  الروايات  ا�سهر  من  ولعل 
ال�سويدي  ناجي  وب��ني  بينه  ماجرى  ح�سقيل 

الذي كان وزيرا للداخلية حول 
مبلغ »45 » دينار والتي كانت �سمن التخ�سي�س 
وزير  اىل  ال�سويدي  ناجي  قدمه  ال��ذي  امل��ايل 
املالية لرتميم بناية »الق�سلة »التي كانت انذاك 

ثكنة ع�سكرية: 
اقتطعت  مل�����اذا  ح�����س��ق��ي��ل  ���س��ي��د  ال�������س���وي���دي: 
املخ�س�س  دي��ن��ار   )300( ال���  م��ن  دي��ن��ار   )45(
املهند�س  تخمينات  وفق  الق�سلة  بناية  لرتميم 

امل�سوؤول. 
�سا�سون ح�سقيل: يا �سيد ناجي افندي ناق�ست 
هذه امل�ساألة مع املهند�س يف موقع العمل ودار 
بيني وبينه حديث طويل وتو�سلنا اىل نتيجة 

مفادها باأن )255( دينار تفي بالغر�س. 
�سا�سون  عليك  ال��ل��ه  خلف  ال�����س��وي��دي:  ن��اج��ي 
افندي الي�س باالمكان اعادة مبلغ التخمني اىل 
التاريخية  املعامل  الق�سلة من  ان  )300( دينار. 

لبغداد.
�سا�سون: �سيدنا احلفاظ على املعامل التاريخية 
يف بغداد يجب ان يكون متوازيا مع احلفا�س 
فاالأهدار  االأه��دار  عن  وبعيدا  العام.  املال  على 
يعلم  ال�سائب  وامل��ال  )�سائبا(  امل��ال  من  يجعل 
با�سرها  ب��غ��داد  ت��خ��رج  ان  والع��ج��ب  ال�سرقة 
ت�سيع جنازة الوزير �سا�سون يتقدمها الر�سايف 

راثيا:
نعى الربق من باري�س �سا�سون فاغتدت

بغ��داد اأّم املجد تبلى وتندب
وال غ��رو ان تبكي��ه اذ فق��دت به

نواطق اأعماٍل عن املجد ُتعرب
ح�سقيل  با�سرة  احاطت  التي  احلكايات  وم��ن 
العا�سمة  امني  بني  جمعت  التي  احلب  حكاية 
قريبات  واح����دى  ال���دف���رتي  �سبحي  حم��م��ود 
من  كبري  جانب  على  فتاة  كانت  وق��د  �سا�سون 
اجلمال ا�سمها » جانو »، لكن يبدو ان الظروف 
كانت اقوى من العا�سقني، فتعذب الدفرتي ل�سد 
فكلف  بقلبها  يفوز  كيف  يعرف  ومل  حمبوبته 
بان  ان��ذاك  بغداد  مفتي  اخلطيب  عطا  �سديقه 
يكتب له ابياتا من ال�سعر ع�سى ان يلني له قلب 
املحبوبة فكتب اخلطيب بيتني ظريفني �سرعان 

ماتناقلتها االل�سن يف بغداد: 
حممود �سبحي الدفرتي ياجانو

زادت به من بع����دك اال�سج��اُن
عجب االنام مبا راأوا من حال��ه 

حتى اليهود ت�ساءلوا » وي! ا�س جانوا«
وم�سيحيني  م�سلمني  العراقيون  عا�س  هكذا 
الذين   « »التحرير  دع��اة  يظهر  ان  قبل  ويهود 
البحر  يف  اليهود  يرموا  اأن  اج��ل  من  نا�سلوا 
فكان ان رموا باأوطانهم اىل م�ستنقع احلروب 

والعوز والقتل على الهوية

حتى اليهود تساءلوا!! 
ثم  يريده  ال��ذي  بال�سكل  اع��داده��ا  املجل�س 
امل��ج��ل�����س وك��ان  امل��ل��ك ط��ب��ق��ا الرادة  ي��وق��ع 
ع�سبة  اىل  ال��ع��راق  ب��دخ��ول  املنادين  ا�سد 
لالمم  ال�سابقة  الدولية  املنظمة  االمم وهي 
املنظمة  ه��ذه  ع�سوية  ان  ل��ك��ون  امل��ت��ح��دة 
وال�سيادة  باال�ستقالل  االع���رتاف  ي��وج��ب 
املفاو�سات  ذلك وا�سحا من  للدولة ويظهر 
لعقد  وال��ع��راق  بريطانيا  ب��ني  ج��رت  ال��ت��ي 
ولقد  ال��ه��دف،  ه��ذا  حتقيق  ت��وؤم��ن  معاهدة 
ا�ستقالتهم  قدموا  الذين  ال��وزراء  احد  كان 
الوهابيون  به  قام  الذي  الغزو  حادثة  بعد 
والغربية  اجلنوبية  للمناطق   1922 �سنة 
وال�سفري  �سمر  ع�سائر  م��ن  لالقت�سا�س 
الع�سائر  من  وغريها  والزياد  واالعاجيب 
اآل  عا�سدت  التي  الع�سائر  هذه  من  انتقاما 
اآل �سعود يف اجلزيرة  ال�سمري �سد  ر�سيد 

العربية. 
ح���ي���ث مت ت�����س��ك��ي��ل جل���ن���ة ل��ل��ت��ح��ق��ي��ق يف 
العراقية  الع�سائر  اآل �سعود على  اعتداءات 
وا���س��ت��ح��واذه��ا ع��ل��ى االم�����وال م��ن ام���وال 
وزارة  تق�سري  اللجنة  وق���ررت  وم��وا���س 
انف�سال  دع����وات  ام���ام  ال��داخ��ل��ي��ة ووق���ف 
ق��ول يف  ل��ه  ك��ان  ال��ع��راق كما  ع��ن  الب�سرة 
يت�سمن  االأمم  ع�سبة  من  قرار  ا�ستح�سال 
احلاق والية املو�سل بالعراق بعد ان كانت 
العليا  اليد  �ساحب  وكان  تركيا  بها  تطالب 
العراقي  التاأ�سي�سي  املجل�س  ت�سكيل  يف 
اليه  اوك��ل  وال���ذي  مائة ع�سو  م��ن  امل��ك��ون 
مهمة م�سادقة املعاهدة العراقية الربيطانية 
و�سن  )الد�ستور(  االأ�سا�س  القانون  واقرار 
�سدور  ثم  حيث  لالنتخابات  جديد  قانون 
قانون انتخابات جمل�س النواب �سنة 1924 
النواب  ملجل�س  ال��داخ��ل��ي  النظام  وكتابة 
اولوية  ادارة  وقانون   1928 �سنة  ال�سادر 
وقانون   1927 ل�سنة   28 رق��م  املحافظات 
ال�سكاين(  )ال���ت���ع���داد  ال��ن��ف��و���س  ت�سجيل 
وقانون   1927 ل�سنة  اجلمعيات  وق��ان��ون 
 1924 ل�سنة   42 رق��م  العراقية  اجلن�سية 
وقانون ممار�سة الطب رقم 27 ل�سنة 1925 
 20 رقم  واال�سطرارية  اال�ستعانة  وقانون 
رقم  الوطني  العلم  وق��ان��ون   1923 ل�سنة 
الوطنية  العملة  وقانون   1928 ل�سنة   36
رقم 44 ل�سنة 1931 وقانون ن�سر القوانني 
رقم 51 ل�سنة 1926 وقانون ت�سكيل ديوان 
ذلك من  ل�سنة 1926 غري  التف�سري رقم 87 
الت�سريعات حيث ا�سهم يف اعداد ومناق�سة 
وزيرا  ك��ان  عندما  �سواء  الت�سريعات  ه��ذه 
وعلو  النواب  جمل�س  يف  نائبا  او  للمالية 
جمل�س  اع�ساء  ع��دد  قلة  من  يت�سح  دوره 
ال��وزراء اآن��ذاك حيث بلغ عدد ال��وزراء يف 
ا�سرتك  ال��ت��ي  ال�����وزارات  م��ن  وزارة  اك��رب 
ثمانية  على  وزي��را  ح�سقيل  �سا�سون  فيها 
الكثري منهم واعطاوؤهم  ا�سراك  كان  وزراء 
التي  اجلوانب  اما  ال��وزارات  احدة  وزارة 
ال�سعب العراقي او ل�سبق  تتعلق مبكونات 
الأ�سباب  او  العثمانية  ال��دول��ة  يف  العمل 
حممد  االوق��اف  وزي��ر  مثاله  دينية  �سرعية 
علي فا�سل وال��ذي كان وزي��را يف الوزارة 
ويبقى  لالوقاف  والثالثة  والثانية  االأوىل 
�سا�سون ح�سقيل فقط حمتمال اعباء االدارة 
واملالية  واالداري��ة  والقانونية  الد�ستورية 
حمله  يف  ي�ساركه  وقد  الدولية  والعالقات 
�سا�سون  ا�سغل  لقد  احيانا  اخر  وزي��ر  هذا 
خم�سة  يف  املالية  وزي���ر  من�سب  ح�سقيل 
التي  االوىل  ال��وزارة  هي  عراقية  وزارات 
يراأ�سها عبد الرحمن النقيب والتي ت�سكلت 
�سكلها  التي  وال��وزارة   1920/10/20 يف 
تتويج  مت  حيث   1921/9/12 يف  النقيب 
التي  وال�����وزارة   1921 اآب   23 يف  امل��ل��ك 
 1922/9/30 يف  اي�����س��ا  النقيب  �سكلها 
والوزارة الرابعة التي �سكلها عبد املح�سن 
وال���وزارة   1922/11/18 يف  ال�سعدون 
يف  الها�سمي  يا�سني  �سكلها  التي  ال�ساد�سة 

1925/6/21 والتي كانت الوزارة االخرية 
التي ا�سرتك فيها �سا�سون ح�سقيل ولقد كان 
ع�سوا يف جمل�س الوزراء الذي ا�سدر قرارا 
العراق  على  ملكا  بفي�سل  ينادي  جماعيا 
ب�سرط مل يكن معروفا �سابقا وهو �سرط ان 
تكون احلكومة د�ستورية نيابية دميقراطية 
املهمات  ك��ان��ت  ول��ق��د  ب��ال��ق��ان��ون،  م��ف��ي��دة 
بحكم  ج��دا  �سعبة  ال���وزارات  بتلك  املناطة 
ا�سمها  جديدة  ل��دوة  اجلديدة  االدارة  انها 
بعد  املتخلف  االداري  النظام  بعد  العراق 
العهد العثماين وفو�سى االحتالل واحلرب 
العاملية االوىل وكان الوزير �سا�سون قطب 
الرحى يف هذه الوزارات بحكم كونه وزير 
للنظام  تتعدى  التي  ال���وزارة  وه��ي  املالية 
نقل  مت  حيث  واملحا�سبي  وامل��ايل  االداري 
مع  وت�سريعها  امل��ت��ط��ورة  ال����دول  ق��وان��ني 
وطبيعة  يتنا�سب  ال��ذي  بال�سكل  تعديلها 

املجتمع العراقي. 
لقد اح�سن واجاد يف ذلك حيث توىل اعداد 
الت�سريعات  تبديل  او  ج��دي��دة  ت�سريعات 
العثمانية مبا فيها ا�سدار بيانات وبالغات 
االأموال  املحافظة على  �سانها  وقرارات من 
العامة وحت�سني جباية الر�سوم وال�سرائب 
وحتديد الواردات والنفقات و�سوى ذلك من 
القواعد  ذلك  ومن  واالداري��ة  املالية  االمور 
اململوكة  االم���ريي���ة  ب��االرا���س��ي  اخل��ا���س��ة 
واالرا�سي  امل��وق��وف��ة  واالرا����س���ي  ل��ل��دول��ة 
وكيفية  امل�������وات  وارا������س�����ي  امل����رتوك����ة 
ي��ج��ب دفعها  ال��ت��ي  ا���س��ت��ح�����س��ال االم�����وال 
االيجارات  ب��دالت  فيها  مبا  ا�ستغاللها  عن 
وا�ستحداث دوائر الت�سجيل العقاري كجهة 
توثيق للت�سرفات العقارية وقانون �سريبة 
الدخل رقم 52 ل�سنة 1927 حيث مت حتديد 
وكيفية  واالع����ف����اءات  ال�����س��ري��ب��ي��ة  وع����اء 
واالوراق  االم��وال  ت�سليم  ونظام  جبايتها 
وال�سجالت واالثاث اململوكة للدولة واعمار 
وا�ستمالك  االم��ريي��ة  االرا���س��ي  وا�ستثمار 
املوا�سي  ور�سوم  العام  لل�سالح  العقارات 
ور�سوم الطوابع وقانون نقل ملكية اموال 
ل�سنة  ال���ع���راق  اىل  ال��ع��ث��م��ان��ي��ة  احل��ك��وم��ة 
1927وانظمة الطوابع الربيدية وا�ستيفاء 
البلديات  ادارة  وتنظيم  االن��ارة  من  املبالغ 
التبغ  وواردات  ال�سوارع  تبليط  ور�سوم 
وقانون  وال���دالل���ة  ال��ب��ور���س��ة  وم��ع��ام��الت 
التفتي�س املايل رقم 43 ل�سنة 1928 وجباية 
تدقيق  للحكومة وقانون  امل�ستحقة  الديون 
 1928 ل�سنة   17 رق��م  ال��ع��ام��ة  احل�سابات 
املوظفني  ب��روات��ب  اخلا�سة  والتعليمات 
وغري  العامة  املحا�سبة  وا�سول  وخدمتهم 
املالية  واالدارية  الت�سريعات  ذلك كثري من 
ع�سوا  ب�سفته  او  للمالية  وزي���را  ب�سفته 
االح���وال  جميع  ويف  ال��ن��واب  جمل�س  يف 
ف��ان ال��وزي��ر وال��ن��ائ��ب وامل��ح��ام��ي العراقي 
النموذج  ك��ان  ح�سقيل  �سا�سون  اليهودي 
والنواب  ل��ل��وزراء  االف�سل  واملثل  االمثل 
ال��ع��راق��ي��ني مم��ن جمع اخلربة  وامل��ح��ام��ني 
وال��ك��ف��اءة وال���رباع���ة واالب�����داع وامل��ك��اءة 
م��دة ت�سكيل  م��دة ع�سيبة هي  وال��ق��درة يف 
كان  ان  بعد  العراق  يف  الوطنية  احلكومة 
العراق جزءا من الدولة العثمانية فلقد كان 
ارباب  ومن  الوطنية  العقول  ا�سحاب  من 
ياأتي الزمان  القلوب العراقية الذي ندر ان 
من  دره  فلله  بنظريه  االي��ام  وت��اأت��ي  مبثله 
واعتنق  الرافدين  ببالد  امن  وطني  عراقي 
لهما  اخال�سا  االك��رث  فكان  الفراتني  ار���س 
ون�ساأل  �ساأنهما  الع���الن  ���س��وق��ا  واالع��ل��ى 
من  ياخذون  وزراتنا  جميع  يكون  ان  الله 
وا�سوة  ومثال  من��وذج��ا  ح�سقيل  �سا�سون 
ولي�س  وال��ع��م��ل  بالعمل  ف��ال��ع��ربة  ح�سنة 
احلزب  او  املذهب  او  القومية  او  الديانة 
التي  املعايري  من  ذلك  �سوى  او  ال�سيا�سي 
اال�ستيزاز  يف  ن��ق��ري  ���س��روى  ت�����س��اوي  ال 

والوزارة والنيابة والربملان. 
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نجدة فتحي صفوة   حقب��ة ناصع��ة م��ن تاري��خ العراق

ساسون حسقيلساسون حسقيل
ساسون حسقيل

ساسون حسقيل

�سا�سون ح�سقيل �سخ�سية فريدة يف تاريخ 
العراق ال�سيا�سي احلديث، فهو اول وزير 
مالية يف دولة العراق احلديثة، واليهودي 
فيها،  الوزارة  �سغل من�سب  الذي  الوحيد 
ا�سهموا  ال��ذي��ن  ال���ع���راق  رج����االت  وم���ن 
م�ساهمة فعالة يف ر�سم م�ستقبله، وار�ساء 

كيانه ال�سيا�سي واالداري واملايل. 
ح�سقيل  �سا�سون  ت��ب��واأه  ال��ذي  املركز  ان 
بعد  ق��ام��ت  ال��ت��ي  الفتية  ال��دول��ة  ه��ذه  يف 
زوال احلكم العثماين، يدل – �سمن امور 
الذي  الت�سامح  – على مدى  كثرية اخرى 
كان ين�سف به العراقيون، وعلى نظرتهم 
اىل اليهود العراقيني كمواطنني يتمتعون 
بحقوق مت�ساوية حتى قبل �سن الد�ستور 

الذي �سمن لهم ذلك ب�سورة ر�سمية. 
العهد  اواخ������ر  يف  ال����ع����راق  ي���ه���ود  ك����ان 
ال��ع��ث��م��اين ي���وؤل���ف���ون اح�����دى االق��ل��ي��ات 
الرئي�سية يف البالد. وكانوا يقيمون على 
�سكل جمموعات متما�سكة، وباعداد كبرية 
او �سغرية، يف كل مدينة من مدن العراق 
اليهودية ب�سورة  الطائفة  تقريبا. وكانت 
عامة ن�سيطة ولكنها منكم�سة على نف�سها، 
اخلدمة  م���ن  م�ستثنني  اف���راده���ا  وك����ان 
احلياة  يف  ي�����س��ارك��وا  ومل  ال��ع�����س��ك��ري��ة، 
املهن  ميار�سون  كانوا  بل  كثريًا،  العامة 
واهمها  تقليديا،  طائفتهم  امتهنتها  التي 
مدار�سهم  ويديرون  وال�سريفة،  التجارة 
اخل��ا���س��ة وم��ع��اب��ده��م. وك���ان ع��دده��م يف 
العدد  وه���ذا   ،  50.000 ح���وايل  ب��غ��داد 
ال�سنيني،  امل�سلمني  ع��دد  ع��ن  ي��زي��د  ي��ك��اد 
كما انه يفوق عدد امل�سيحيني وااليرانيني 
بغداد،  يعود  وك��ان  جمتمعني.  واالت���راك 
ب���وا����س���ط���ة وك���الئ���ه���م امل��ن��ت�����س��ري��ن يف 
م�سيطرين  وباري�س،  وبومبي  ماجن�سرت 
ع��ل��ى ال��ت��ج��ارة ال��داخ��ل��ي��ة واخل��ارج��ي��ة، 
وكثريا ما وجد التجار امل�سلمون انف�سهم 
ت�سهيال  التجارة  يف  مل�ساركتهم  م�سطرين 
التعليم  وك���ان  ل��ه��ا.  وت��روي��ج��ا  ال�سغالهم 
منت�سرا  احلديثة  الغربية  اال�ساليب  على 
وخا�سة  الكثرية،  مدار�سهم  بف�سل  بينهم 
التي  اال�سرائيلية"  االآليان�س  "مدر�سة 
كانت موجودة يف بغداد منذ �سنة 1864. 
من  ك��ث��ريا  �سمت  ال��ت��ي  الطائفة  ه��ذه  ان 
ومتو�سطي  االغ��ن��ي��اء  وال��ت��ج��ار  امل��الك��ني 
�سمال  يف  – وخا�سة  �سمت  كما  احل��ال، 

العراق – افقر العنا�سر واكرثها تاأخرًا. 
امل�سلمة  االكرثية  جانب  من  تعامل  كانت 
يف البالد بت�سامح كبري، وان كانت كفاءة 
معظم افرادها وثرواتهم تثري يف كثري من 
احل��االت غ��رية االآخ��ري��ن، وان مل ترث يف 
�سيا�سية.  �سبهات  اية  حولهم  الوقت  ذلك 
العراق  يف  ورخائهم  مكانتهم  انهيار  وان 
تقريبا،  قرن  بن�سف  ذلك  بعد  �سياتي  كان 
نتيجة لظهور ال�سهيونية ال�سيا�سية التي 

رمبا كانوا احدى �سحاياها. 
ال��ع��ام  ال��ق��ن�����س��ل  ار����س���ل���ه  ت��ق��ري��ر  ويف 
اىل  "لورميري"  ب��غ��داد  يف  ال��ربي��ط��اين 

يهود  اح���وال  ع��ن  الربيطانية  احل��ك��وم��ة 
اهم  ان  ج���اء   ،1910 ���س��ن��ة  يف  ال���ع���راق 
ال�سخ�سيات اليهودية يف بغداد، واكرثها 
– وهي تلك التي تنتمي اىل اغنى  نفوذا 
)�ساحب  ال��ي��ا���س  م��ري   : ه��م   – الطبقات 
ويو�سف  )مالك(  دانيال  ومناحيم  ا�سهم( 
حاخام  و����س���اوؤول  )���س��رييف(  �سنطوب 
)تاجر(  يهودا  وح�سقيل  )تاجر(  ح�سقيل 
ويهودا زلوف )تاجر( و�ساوؤول �سع�سوع 
)�سرييف وتاجر ومالك( و�سيون عبودي 
كانوا  اال�سخا�س  ه��وؤالء  – وان  )م��راب( 
زع��م��اء ال��ط��ائ��ف��ة ال��ي��ه��ودي��ة، وه���م الذين 
الواجب  االج��راءات  يف  يتداولون  كانوا 
ويوؤلفون  الطوارئ،  ح��االت  يف  اتخاذها 
كبار  من  وغ��ريه  ال��وايل  ملواجهة  الوفود 
املوظفني يف املنا�سبات املهمة، وان رئي�س 
ه���وؤالء  ل��ن��ف��وذ  يخ�سع  ك���ان  احل��اخ��ام��ني 

اال�سخا�س ويكاد يكون العوبة بايديهم. 
ان ال�سخ�س الرابع بني هوؤالء ، "�ساوؤول 
االكرب  ال�سقيق  وه��و  ح�سقيل"،  ح��اخ��ام 
ل�����س��ا���س��ون ح�����س��ق��ي��ل ال�����ذي ق����در ل���ه ان 
يهودية  �سخ�سية  اب���رز  بعد  فيما  ي��ك��ون 
ال�سخ�سيات  اب���رز  م��ن  ب��ل  ال���ع���راق،  يف 
وهو  االط���الق،  على  زم��ان��ه  يف  العراقية 
وهي  داود"،  "�سلومو  ا�سرة  اىل  ينتمي 
املعروفة،  الغنية  اليهودية  اال���س��رة  م��ن 
وخ��ا���س��ة يف م��ي��دان ال��ت��ج��ارة. ام��ا ابوه 
"احلاخام ح�سقيل" فكان من علماء اليهود 

الروحانيني البارزين ببغداد. 
ولد "�سا�سون" يف بغداد يف 18 اذار �سنة 
االليان�س  "مدر�سة  يف  ودر����س   ،1860
اال�سرائيلية" بها، ثم ار�سل يف اوائل �سنة 
1877 اىل ا�ستانبول الكمال درا�سته فيها. 
وقد �سافر �سحبة "مناحيم �سالح دانيال" 
ب��غ��داد يف  ع��ن والي��ة  نائبا  انتخب  ال��ذي 
جمل�س املبعوثان العثماين االول يف عهد 

ال�سلطان عبد احلميد. 
ا�ستانبول  يف  درا�سته  �سا�سون  وا���س��ل 
زمنا، ثم انتقل منها اىل لندن حيث اجتاز 
امتحان "امليرتيكولي�س"، وذهب بعد ذلك 
اىل فينا، فدخل كلية "ماريا ترييزا" فيها، 
حلمي  عبا�س  هناك  �سفه  ابناء  من  وك��ان 
با�سا خديوي م�سر ال�سابق، ثم انتمى اىل 
على  وح��از  اي�سا،  فينا  يف  احلقوق  كلية 

�سهادتها. 
على  فيها  وح�سل  ا�ستانبول  اىل  ف��ع��اد 
اىل  جاء  ومنها  املحاماة،  ممار�سة  اج��ازة 
العمل  ينوي  وهو   1884 �سنة  يف  بغداد 
باملحاماة، وكان يف ذلك الوقت اليتجاوز 
وبينما  العمر.  م��ن  والع�سرين  ال��راب��ع��ة 
الظروف،  لديه  تغريت  لذلك  ي�ستعد  هو 
وبقي  وامل�سريية،  للوالية  ترجمانا  فعني 
�سا�سون ح�سقيل يف هذه الوظيفة حوايل 
ع�سرين عاما، اي حتى نهاية �سنة 1904، 
فاك�سبته هذه اخلدمة الطويلة نفوذا كبريا 
�سوؤون  يف  وا�سعة  وخ��ربة  ال��والي��ة،  يف 
البالد وادارتها، وكان يحكم ثقافته وذكائه 

– بحكم  حمل اعتماد الوالة، كما انه كان 
وبني  بينهم  االت�سال  وا�سطة   – وظيفته 

قنا�سل الدول االجنبية ومعتمديها. 
ويروي "فريدريك روزن" – قن�سل املانيا 
يف بغداد عام 1989 يف عهد واليها "عطا 
الله با�سا" – يف مذكراته انه تعرف على 
بغداد،  يف  عمله  خ��الل  ح�سقيل  �سا�سون 
للوايل"  االول  "امل�ساعد  كان  انه  ويقول 
لطيف  يهودي  رجل   .." انه  قائال  وي�سفه 
االملانية  يجيد  ال�سعر،  ا�سهب  امل��ظ��ه��ر، 
تامة.  اج����ادة  والفرن�سية  واالن��ك��ل��ي��زي��ة 
وال�سك ان التعامل معه كان مريحا لو كان 
هنالك اي عمل، ولكنني �سرعان ما وجدت 
وكان  مطلقا.  اعمله  م��ا  ل��دي  يكن  مل  ان��ه 
التي  �سا�سون يزودين اجلرائد واملجالت 
وامريكا.  وفرن�سا  انكلرتا  من  عليه  ت��رد 
ذل���ك باثنتي  ب��ع��د  اق��اب��ل��ه  ���س��رين ان  وق���د 
كان  حيث  الق�سطنطينية،  يف  �سنة  ع�سرة 

ع�سوا بارزا يف الربملان الرتكي. 
�سا�سون  اىل  ا���س��ن��دت   1904 �سنة  ويف 
وهي  ال��والي��ة،  يف  اخ���رى  مهمة  وظيفة 
مديرية االدارة النهرية احلميدية، وكانت 
ي��وم��ئ��ذ ت��اب��ع��ة ل�����الدارة ال�����س��ن��ي��ة، فبقي 
الد�ستور  اعلن  ومل��ا  �سنوات،  ارب��ع  فيها 
واجريت   ،  1908 ���س��ن��ة  يف  ال��ع��ث��م��اين 
انتخب  امل��ب��ع��وث��ان،  ملجل�س  االن��ت��خ��اب��ات 
���س��ا���س��ون ن��ائ��ب��ا ع��ن والي���ة ب��غ��داد للمرة 
انتخابه  ج��دد  ثم  ال�سنة،  تلك  يف  االوىل 
نهاية  حتى  جميعا  التالية  ال���دورات  يف 
العاملية االوىل، ويروي معا�سرو  احلرب 
وكان  كبيا،  ن�ساطا  اب���دى  ان��ه  �سا�سون 
يف  اخلا�سة  اللجان  من  كثري  يف  ع�سوا 
العامة،  امليزانية  للجنة  ورئي�سا  املجل�س، 
ال�سوؤون  يف  وال���س��ي��م��ا  اراوؤه،  وك��ان��ت 
االقت�سادية واملانية، ي�سغي اليها باهتمام 
واتزان.  من عمق  به  تت�سم  كانت  ملا  كبري 
�سا�سون  العثمانية  احلكومة  اوف��دت  وقد 
مرة  من  اكرث  وباري�س  لندن  اىل  ح�سقيل 

يف مهام خا�سة. 
وال�سك ان �سا�سون تعرف خالل 

ف����رتة ن��ي��اب��ت��ه ال��ط��وي��ل��ة يف 
جمل�س  يف  بزميله  اال�ستانة 
في�سل  االم����ري  امل��ب��ع��وث��ان 
نائبا  الذي كان  بن احل�سني 
عن "جدة"، فكان ذلك بداية 
ع��الق��ة ا���س��ت��وؤن��ف��ت ب��ع��د ذلك 

تقريبا  عاما  ع�سر  بثالثة 
حني جلبت االقدار في�سال 
ملكا  ليتوج  ال��ع��راق  اىل 

�سا�سون  وا���س��ب��ح  ع��ل��ي��ه، 
وزيرا ملاليته. 

اىل  ع���ه���د   1913 ���س��ن��ة  ويف 
���س��ا���س��ون مب��ن�����س��ب ك��ب��ري يف 

العثمانية،  احل��ك��وم��ة 
من�سب  وه��و 

م�ست�سار وزارة التجارة والزراعة يف عهد 
ناظرها �سليمان الب�ستاين. وكانت وظيفة 
امل�ست�سار يف ذلك الوقت )وما زالت كذلك 
يف عهد احلكومة الرتكية حتى االن( تقابل 
وظيفة وكيل الوزارة، اي ال�سخ�س الثاين 
الوظيفة  هذه  مثل  تكن  ومل  الوزير.  بعد 
اىل  "االمرباطورية"  عا�سمة  يف  لتعهد 
ي��ه��ودي م��ن ب��غ��داد ل��وال ان��ه اب���دى كفاءة 

حقيقية، وح�سل على مكانة حمرتمة. 
ال��ع��امل��ي��ة االوىل  ومل����ا و���س��ع��ت احل�����رب 
اوزارها، وانتهت باندحار املانيا – ومعها 
الدولة العثمانية – وان�سالخ العراق عنها، 
�سنة  يف  بغداد  اىل  ح�سقيل  �سا�سون  عاد 
اليها  ع��اد  اي�سا  ال�سنة  تلك  ويف   ،1920
ال�سربر�سي كوك�س، بعد ان ف�سلت �سيا�سة 
قيام  اىل  وادت  اال���س��ت��ع��م��اري��ة،  ويل�سن 
البالد  يف  انت�سرت  التي  العراقية  الثورة 
املهمة  وكانت  اله�سيم،  يف  النار  انت�سار 
بعد  ال�سربر�سي كوك�س  بها  ا�سطلع  التي 
عودته حاال هي تهدئة االحوال واخماد ما 
اآثار الثورة العراقية، وتا�سي�س  تبقى من 

حكومة اهلية "ذات واجهة عربية". 
�سلة  على  �سا�سون  ا�سبح  م��ا  و���س��رع��ان 
اعماله  ب���داأ  ال���ذي  كوك�س  بال�سربر�سي 
وال�سيوخ  الوجهاء  مبقابلة  ال��ع��راق  يف 
وال�سخ�سيات املهمة التي اعدت �سكرتريته 
ال�سرقية "م�س بل" بالتعاون مع "فيلبي"، 
قائمة با�سمائهم. وال�سك ان ا�سم �سا�سون 
كان على تلك القائمة بو�سفه ممثال بارزا 
اكرث  توؤلف  كانت  التي  اليهودية  للطائفة 
ذل���ك الوقت،  ب��غ��داد يف  ���س��ك��ان  م��ن رب���ع 
وكانت م�سيطرة على جتارة البلد. ويبدو 
وب�سرعة  ب�سهولة،  ا�ستطاع  �سا�سون  ان 
كبرية، ان يك�سب ثقة كوك�س الذي و�سفه 
على  كتبه  ال���ذي  التعليق  يف  ب��ع��د،  فيما 
�سنة  يف  ن�سرت  حينما  ب��ل  م�س  ر�سائل 
1927، بانه "كان يتمتع باحرتام اجلميع 
للطائفة  رئي�سيًا  ممثال  بو�سفه  وثقتهم 

اليهودية يف بغداد". 
وت���������روي م�������س ب�����ل ان 

ن  �سو �سا

فيما  كوك�س،  بر�سي  ال�سر  ن�سح  ح�سقيل 
يتعلق بتهدئة االحوال يف منطقة بعقوبة، 
يف  امل��ه��م��ة  ال�سخ�سيات  اىل  ي��ط��ل��ب  ان 
وا�سعة يف  ارا�سي  بغداد، ممن ميتلكون 
الع�سائر  ابناء  ي�ستدعوا  ان  املنطقة،  تلك 
لهم  في�سرحوا  ارا�سيهم،  يف  املوجودين 
ال�سر بر�سي كوك�س ب�سان م�ستقبل  نوايا 
ثم  فيه،  )وط��ن��ي(  حكم  وان�ساء  ال��ع��راق، 
ي�ستف�سروا منهم عن الغاية التي يقاتلون 

�سا�سون  ن�سيحة  راق��ت  وق��د  اجلها،  م��ن 
لل�سر بر�سي، ووجدها خطوة يف االجتاه 
ال�سحيح، النها جتعل اهل بغداد ي�سهمون 

يف امر هو يف النهاية من �سانهم. 
بت�سكيل  كوك�س  بر�سي  ال�سر  �سرع  ومل��ا 
ال�سيد  اق��ن��اع  حم��اوال  امل��وؤق��ت��ة،  احلكومة 
مل  رئا�ستها،  بقبول  النقيب  الرحمن  عبد 
تكن م�سكلة ايجاد الوزراء املنا�سبني 
رئي�سهم،  اختيار  من  �سعوبة  اق��ل 

الأول وك�����������ان  الب���������د 

في سنة 1904 اسندت الى 
ساسون وظيفة مهمة اخرى 

في الوالية، وهي مديرية 
االدارة النهرية الحميدية، 

وكانت يومئذ تابعة لالدارة 
السنية، فبقي فيها اربع 

سنوات، ولما اعلن الدستور 
العثماني في سنة 1908 ، 
واجريت االنتخابات لمجلس 
المبعوثان، انتخب ساسون 

نائبا عن والية بغداد للمرة 
االولى في تلك السنة

ساسون حسقيل..
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ساسون حسقيل

تتالف  ان  العهد اجلديد  وزارة عربية يف 
من ا�سخا�س تتوافر فيهم اف�سل ال�سفات، 
البالد،  م��ك��ان��ة حم��رتم��ة يف  ل��ه��م  وت��ك��ون 
املعروفة،  الكبرية  اال���س��ر  اىل  وينتمون 
كما كان من ال�سروري ان ميثلوا خمتلف 
باكرب  ويتمتعوا  والطوائف،  االجتاهات 
قدر من تاييد ال�سعب، باال�سافة اىل كونهم 
ولذلك  بريطانية.  مع  التعاون  ان�سار  من 
كان ايجاد ال�سخ�سيات التي تتوافر فيهم 
الن  ع�سريا،  مطلبا  ال�سفات  ه��ذه  جميع 
معظم الرجال املعروفني كانوا عازفني عن 
التعاون مع االنكليز، ويخ�سون ان يكون 
اال�سرتاك يف حكومة من �سنعهم حطا من 

مكانتهم ومطعنا يف وطنيتهم. 
يجب  ال��ت��ي  ال�سخ�سيات  اه��م  م��ن  وك���ان 
اقناعها هو ال�سيد طالب النقيب، ومل يكن 
حمله على قبول الوزارة امرا ي�سريا بعد 
تخطيه يف رئا�ستها، النه مل يكن لري�سى 
للنقيب  بالن�سبة  ح��ت��ى  ث��ان��وي��ة  مب��رت��ب��ة 
نف�سه، وهو الذي كان يطمح ال اىل رئا�سة 

الوزارة فقط، بل اىل رئا�سة الدولة 
متكنت  وق���د  اي�����س��ا.  امل��ل��ك��ي��ة  او 

بل"  – "م�س 

اقناعه  م��ع   – اي�سا  قلبي  م��ع  بالتعاون 
ب�سعوبة كبرية. 

الطبيعي  املر�سح  ح�سقيل  �سا�سون  وكان 
لوزارة املالية النه – باال�سافة اىل متثيله 
الطائفة اليهودية امل�سيطرة على التجارة، 
االقت�سادية  ال�����س��وؤون  يف  ك��ف��اءت��ه  واىل 
االعمال  يف  الطويلة  وخ��ربت��ه  وامل��ال��ي��ة، 
مبعار�سته  م��ع��روف��ا  – ك���ان  احل��ك��وم��ي��ة 
كان  ك��م��ا  ب�����س��دة،  ال��ن��ق��ي��ب  ط��ال��ب  لل�سيد 
ال�سيد  مي��ار���س  ان  ي��ري��دون  ال  االنكليز 
طالب يف الوزارة نفوذا اكرث مما ينبغي، 
ويحقق  ال��ن��ف��وذ،  ذل��ك  م��ن  يحد  يكن  ومل 
�سوى  ال�����وزارة،  يف  ال��ت��وازن  م��ن  �سيئا 
ادخال �سا�سون ع�سوا فيها، فعر�ست عليه 
ال�سر بر�سي كوك�س  ال��وزارة، ومل يتوقع 

اال انه �سيوافق على اال�سرتاك فيها. 
وي��ب��دو ان ���س��ا���س��ون، وه���و ع��ث��م��اين يف 
اكرث  العثمانية  الدولة  خ��دم  وق��د  نزعته، 
من اربعني عاما، كان مرتددا يف اال�سرتاك 
االح��ت��الل  ���س��ل��ط��ات  ت��وؤل��ف��ه��ا  وزارة  يف 
الربيطانية على الرغم من عالقاته الطيبة 
معها، ولي�س من املحتمل ان يكون �سا�سون 
باحوال  وم��ع��رف��ت��ه  ال��ع�����س��ري��ة،  بثقافته 
من  املنطقة،  وظ���روف  ال�سيا�سية  ال��ع��امل 
اول��ئ��ك ال��ذي��ن ي��ت��وق��ع��ون ع���ودة االت���راك 
يوؤثر  كان  انه  الظن  واغلب  العراق.  اىل 
احلكومة  يف  من�سب  ق��ب��ول  يف  ال��رتي��ث 
وبانتظار  احل��ذر،  �سبيل  على  اجل��دي��دة، 
ما ت�سفر عنه االحداث، وتوؤول اليه حالة 
البالد، ذلك ف�سال عن انه مل يكن راغبا يف 
ان يكون وزيرا مع ال�سيد طالب يف وزارة 
واحدة، يف حني ان ذلك كان احد اال�سباب 

الرئي�سية الختياره. 
وتروي م�س بل حادثة رف�سه الوزارة، ثم 
اجلهود املبذولة حلمله على قبولها قائلة: 

ك��ان ك��ل ���س��يء ي��ب��دو وك��ان��ه ي�سري �سريا 
مر�سيا، وبعد الظهر ح�سر امليجر ييت�س 
امل�سرت  يرافقه  ال�ساي معي، وكان  لتناول 
بقوله  تود  امل�سرت  ففجاأنا  وزوجته،  تود 
بتعيينه  لتهيئته  افندي  �سا�سون  زار  انه 

وزيرا للمالية. 
ف��وج��ده م��ع ح��م��دي ب��ا���س��ا ب��اب��ان )ال���ذي 

بال  وزي��ر  من�سب  عليه  عر�س 
كالهما  وك���ان  وزارة( 

ق���د ق���ررا 

الرف�س". 
"وبينما كان االثنان مهمني، فان �سا�سون 
�سروريا  ك��ان  للمالية(  )ك��وزي��ر  اف��ن��دي 
�سي�سم  ك��ان  رف�سه  ان  مطلقة،  ب�سورة 
الوزارة بانها وزارة طالب، ويكتب عليها 

الف�سل منذ البداية". 
ثم ت�سنف اجلهود التي بذلتها – مع فلبي 

وكاليتون – القناعه قائلة: 
ا�سربه،  ان  دون  ال�ساي  فنجان  تركت   .."
امل�سرت  الخرب  املكتب  اىل  عائدة  وهرعت 
ف��ل��ب��ي، ف��ل��م ي��ك��ن ه���ن���اك، ول���ك���ن الح يل 
اليه  فذهبت  ال�سربر�سي،  غرفة  يف  �سوء 
واخربته. فرجاين ان اذهب اىل �سا�سون 
حلمله  جهدي  اب��ذل  ان  وخولني  اف��ن��دي، 
على العدول عن راأيه. فذهبت وانا ا�سعر 
كاأين احمل م�ستقبل العراق كله على يدي. 
افندي  �سا�سون  بيت  اىل  و�سلت  وح��ني 
وجدت ان امل�سرت فلبي والكابن كالين قد 
�سبقاين اليه، مما كان مبعث ارتياح عظيم 
يل. وكان النقيب قد ت�سلم ر�سالة �سا�سون 
على  فلبي  امل�سرت  اليه  فار�سل  بالرف�س، 
يف  و�سلت  فقد  ذل��ك  وم��ع  ال�سرعة.  وج��ه 
الوقت املنا�سب، اذ انهما كانا قد ا�ستنفذا 
جميع حججهما، و�سا�سون مازال متم�سكا 
اوحي  قد  العظيم  قلقي  ان  بقراره، والبد 
ايل ب�سيء، اذ انه بعد �ساعة من املناق�سة 
ب�سورة  م��وق��ف��ه  ع���ن  ت���زح���زح  امل���رك���زة 
وا�سحة، على الرغم من ان اخاه �ساوؤول 
ح�سر  اي�سا(  واحرتمه  به  اعجب  )ال��ذي 
جعل  من  متكنا  وقد  �سدنا..  جهده  وبذل 
يف  التفكري  اع���ادة  على  ي��واف��ق  �سا�سون 
ال�سربر�سي  ملقابلة  واحل�سور  املو�سوع، 
قناعة  ل���دي  وك��ان��ت  ال���ت���ايل،  ال��ي��وم  يف 
 – ذلك  وكان  اللعبة،  ربحنا  باننا  داخلية 
– يعود جزئيا اىل عالقات  حل�سن احلظ 
ولكن  �سا�سون،  مع  ا�س�ستها  التي  الثقة 
االمر،  م��ن  متاكدا  ك��ان  م��ن  بيننا  يكن  مل 
ومل امت معظم تلك الليلة، وكنت اقلب يف 
فكري احلجج التي اوردتها، وات�ساءل هل 

كان باالمكان ان اآتي باح�سن منها.. 
"ويف اليوم التايل ح�سر �سا�سون افندي 
مبا�سرة  فاخذته  ال��ع��ا���س��رة،  ال�ساعة  يف 
ن�سف  وبعد  وتركتهما،  ال�سربر�سي،  اىل 
ان��ه واف��ق،  ع��اد واخ���ربين  �ساعة 
التي  امل�ساعدة  هي  ما  و�سالني 
لنا، فار�سلته  ي�ستطيع تقدميها 

اىل النقيب را�سا". 
ذلك  يف  ح�سقيل  كان�سا�سون 
عمره،  من  ال�ستني  يف  الوقت 
العراق،  يف  مالية  وزي��ر  اول 
وزي���ر   – واآخ������ر   – واول 
ي���ه���ودي. وك���ان���ت م�����س بل 
لدار  ال�سرقية  "ال�سكرترية 
�سديدة  الربيطاين،  االعتماد 
االعجاب  كبرية  عليه،  العطف 
كثرية  ا�سارات  ر�سائلها  ويف  به، 

اليه، من اهمها قولها: 
اح��ب��ه  ال������ذي  "الرجل 
ه����و ���س��ا���س��ون 

بعيد  ت��ف��وق اىل ح��د  اف���ن���دي، وك��ف��اءت��ه 
تعوزه  ال����وزراء،  جمل�س  اع�ساء  �سائر 
نظر  يتخذ وج��ه��ة  ق��ل��ي��ال، وه���و  امل���رون���ة 
ال����رج����ل ال���ق���ان���وين ال���د����س���ت���وري، وال 
ح�سابا  البدائية  العراق  لظروف  يح�سب 
االهتمام  عن  وبعيد  �سادق  ولكنه  كافيا، 
حقيقية  بكفاءة  اليتمتع  وهو  مب�سلحته، 

فقط، بل بتجربة وا�سعة اي�سا". 
احلكومة  ت�سكيل  بعد  االم���ور  و���س��ارت 
م�سكلة  با�ستثناء  ي���رام،  م��ا  على  املوؤقتة 
تقريبا  ا�سهر  بثالثة  ت�سكيلها  بعد  حدثت 
)يف �سباط 1921( بني وزارتي الداخلية 
طالب  ال�����س��ي��د  وزارت�����ي  – اي  وامل��ال��ي��ة 
اوال بني  امل�سكلة  ب��داأت  – وقد  و�سا�سون 
للوزارتني  ال��ربي��ط��ان��ي��ني  امل�����س��ت�����س��اري��ن 
منهما  ك��ل  ف��اث��ار  و"�سليرت"،  "فلبي" 
وزي���ره، وك��ان ال��وزي��ران ي��وؤل��ف��ان قطبي 
امل�سكلة  وتتعلق  امل��ت��ن��اف��ري��ن.  ال�����وزارة 
التي  وال�����وزارة  الليفي،  ق���وات  مب�سري 
�سا�سون  ك��ان  فقد  بها.  ترتبط  ان  يجب 
ب���وزارة  احل��اق��ه��ا  وج���وب  ي���ري  ح�سقيل 
يلح على  ال�سيد طالب   كان  بينما  الدفاع، 
احلاقها بوزارة الداخلية الن تلك القوات 
�ستكون م�سوؤولة عن املحافظة على االمن 
نطاق  يف  ت��دخ��ل  مهمة  وه���ي  ال��داخ��ل��ي، 
الدفاع،  واج��ب��ات وزارت����ه. وك���ان وزي���ر 
وال  ال���راأي،  ه��ذا  يوؤيد  الع�سكري،  جعفر 
ي��ري��د احل���اق تلك ال��ق��وات ب��وزارت��ه، الن 
كان  مما  حم�سة،  بريطانية  كانت  قيادتها 
قادة  مع  الت�سادم  من  كثري  اىل  �سيوؤدي 
اجلي�س الوطني يف بداية عهده. فتدخلت 
م�س بل يف املو�سوع، ومتكنت من اقناع 
احلاقها  على  ف��واف��ق  وتهدئته،  �سا�سون 

بوزارة الداخلية. 
ت�سكيل  منذ  م�سغوال،  بر�سي  ال�سر  وك��ان 
"احلكومة املوؤقتة"، مب�سكلة اختيار رئي�س 
الدولة، وذلك الكمال واجهتها العربقية من 
جهة، ول�سرورة وجود حاكم ي�ستطيع ان 
العراق معاهدة  با�سم  بريطانية  يوقع مع 
حتل حمل االنتداب، من جهة اخرى . وقد 
ال�سكرترية  بو�سفها  ب��ل،  م�س  ا�سهمت 
الق�سية،  هذه  االعتماد، يف  لدار  ال�سرقية 
الرغم  وعلى  فيها،  رئي�سي  دور  لها  وكان 
الدعاة  اق���وى  م��ن  ك��ان��ت  ب��ل  ان م�س  م��ن 
ل��رت���س��ي��ح ف��ي�����س��ل، ف��ان��ه��ا يف وق����ت من 
االوقات او�سكت ان متيل اىل فكرة ن�سب 
ح�سقيل  �سا�سون  وك���ان  ع��ث��م��اين.  ام��ري 
موؤيدا لهذه الفكرة بقوة اي�سا، ب�سرط ان 
الربيطاين،  االنتداب  حتت  العراق  يبقى 
كانت  نف�سها  الربيطانية  ان احلكومة  كما 
يف ذلك الوقت تدر�س هذه الفكرة ب�سورة 
عدم  م��ع  ت��رك��ي��ة،  ار����س���اء  بق�سد  ج��دي��ة 
اغاظة اليونان كثريًا، وذلك بعقد معاهدة 
جديدة حتل حمل معاهدة "�سيفر" وتبقي 
ولكن   . ما  بطريقة  ازم��ري  يف  اليونانيني 
الدعاية  م�س بل وجدت فيما بعد ان تيار 
ال��ع��راق، وان  ج��دا يف  قويا  ك��ان  الرتكية 
كبرية  �سعوبة  �ستجد  االن��ت��داب  �سلطات 
يف العمل مع امري تركي، فعدلت عن هذه 
الفكرة، ون�سحت حكومتها بالتخلي عنها 

نهائيا. 

وك����ان ت��غ��ري ال�����س��ي��ا���س��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة يف 
انتقال  الوقت  نف�س  يف  يرافقه  ال��ع��راق، 
اىل  الهند  وزارة  م��ن  ادارت��ه��ا  م�سوؤولية 
االن  ت��واله��ا  ال��ت��ي  امل�ستعمرات  وزارة 
ت�سر�سل.  م�سرت  ال�سابق  ال��دف��اع  وزي���ر 
دائرة  امل�ستعمرات  ا�س�ست يف وزارة  فقد 
بق�سد  االو���س��ط  ال�سرق  ل�سوؤون  جديدة 
هذه  يف  كلفة  اق���ل  ت��ك��ون  �سيا�سة  ر���س��م 

املنطقة. 
النظام  حمل  يحل  موحد  ا�سراف  وايجاد 
هذه  م�سوؤولية  يق�سم  ك��ان  ال��ذي  ال�سابق 
وزارات  )هي  وزارات  ثالث  بني  املنطقة 
اخلارجية والهند وامل�ستعمرات( وبالتايل 
يف  والتعقيد  االرت��ب��اك  من  كثريا  ي�سبب 

العمل. 
بق�سد  اجل���دي���د،  ال���وزي���ر  ارت������اأى  وق����د 
املنطقة  ق�����س��اي��ا  ع��ل��ى  ال��ع��اج��ل  االط����الع 
ل���وزارت���ه، وال��ن��ظ��ر يف خمتلف  ال��ت��اب��ع��ة 
ان  االو���س��ط،  ال�سرق  مل�ستقبل  االمكانات 
موؤمترا   1920 �سنة  اذار  اوائ��ل  يف  يعقد 
املدنيون  املمثلون  يح�سره  القاهرة  يف 
يف  الربيطانيون  الع�سكريون  وال��ق��ادة 
احلال  بطبيعة   – بينهم  وك��ان  املنطقة، 
ال�سامي  املندوب  كوك�س  ال�سربر�سي   –
هولدين  اي��ل��م��ر  واجل����رنال  ال���ع���راق،  يف 
قائد القوات الربيطانية فيه. فا�ست�سحب 
امل�ست�سارين  م��ن  ع��ددا  معه  ال�سربر�سي 
الربيطانيني، ب�سمنهم �سكرتريته ال�سرقية 
العراقيني،  ال��وزراء  من  واثنني  بل،  م�س 
الع�سكري.  وجعفر  ح�سقيل  �سا�سون  هما 
درا�سة  الرئي�سية  امل��وؤمت��ر  مهمة  وك��ان��ت 
اف�سل الطرق خلف�س النفقات الربيطانية 
وم��وؤه��الت خمتلف  االو���س��ط،  ال�سرق  يف 
املر�سحني لعر�س العراق، وكيفية معاجلة 
القوة  وطبيعة  الكردية،  املناطق  ق�سية 
يف  اجلديدة  للدولة  ايجادها  يجب  التي 

العرق وحجمها. 
الع�سكري  وكان �سا�سون ح�سقيل وجعفر 
وقد  الوفد،  يف  الدخالها  جدا  م�سرورين 
يف  الربيطانيني  غري  من  الوحيدين  كانا 
كان،  طالب  ال�سيد  ان  ح��ني  يف  امل��وؤمت��ر، 
لعدم  ج��دا  م��ت��اث��را  ب��ل،  م�س  رواي���ة  على 

�سمه اىل الوفد. 

ومع ذلك، فيظهر من االطالع على حما�سر 
موؤمتر القاهرة ان دور �سا�سون وجعفر مل 
يكن ا�سا�سيا، وانهما مل يح�سرا اجتماعات 
كانا  ال�سليبني، بل  املوؤمتر ب�سفة اع�ساء 
حيثما  ي�ستدعيان  ا�ست�ساريني  ع�سوين 
يجد املجتمعون حاجة اىل ا�ستمزاج راأي 
ا�سماهما  ج��اء  وق��د  كليهما.  او  احدهما 
وبعد  العراقي"  "الوفد  قائمة  اخ��ر  يف 
وامل�ست�سارين  امل��وظ��ف��ني  �سغار  ا���س��م��اء 
"الكرنل" كورنوالي�س،  مثل  الربيطانيني 
و "امليجر" نونيل، و"امليجر" ايدى، على 
كانا وزيرين، وان جعفر  انهما  من  الرغم 
ب�سفته  وهو  "جرنال"،  رتبة  يحمل  كان 
ي�سبق  ان  امل��ف��رو���س  ك��ان  للدفاع  وزي���را 
ترتيبه "امليجر ايدي" الذي كان م�ست�سارا 
وكان  بالوكالة،  العراقية  الدفاع  ل��وزارة 
"امل�سرت  وكذلك  الوفد،  يف  ا�سيال  ع�سوا 

كان السر برسي مشغوال، 
منذ تشكيل »الحكومة 

المؤقتة«، بمشكلة اختيار 
رئيس الدولة، وذلك الكمال 

واجهتها العربقية من 
جهة، ولضرورة وجود 

حاكم يستطيع ان يوقع 
مع بريطانية باسم العراق 

معاهدة تحل محل االنتداب، 
من جهة اخرى . وقد 

اسهمت مس بل، بوصفها 
السكرتيرة الشرقية لدار 

االعتماد.
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كان  الذي  املالية  وزارة  �سليرت" م�ست�سار 
يتقدم وزيره العراقي. 

وجعفر  ح�سقيل  ���س��ا���س��ون  ان  وال���واق���ع 
االجتماعات  حل�سور  يدعيا  مل  الع�سكري 
الع�سكري  جعفر  ا�سرتك  بينما  مرتني،  اال 
اللجان  اح���دى  اج��ت��م��اع��ات  م��ن  ع���دد  يف 
فقد  الع�سكرية.  اللجنة  وه��ي  الفرعية، 
ت�سر�سل"  "م�سرت  املوؤمتر  رئي�س  اق��رتح 
دعوتهما يف نهاية االجتماع الثاين للجنة 
يف  اللجنة  اكملت  ان  وبعد  ال�سيا�سية، 
جل�ستيهما االوىل والثانية بحث مو�سوع 
العراق،  لعر�س  املر�سحني  اف�سل  اختيار 
العراقيان  الوزيرين  ي�ستدعي  ان  وقبل 
كان  ال��ذي   – كوك�س  بر�سي  ال�سر  اب��دى 
يتوقع  ان��ه   – الرجلني  راأي  على  مطلعا 
املر�سح  ب��ان  الع�سكري  جعفر  يتفق  ان 
تدعمه  ال���ذي  امل��ر���س��ح  ه��و  �سيفوز  ال���ذي 
احل��ك��وم��ة ال��ربي��ط��ان��ي��ة، ك��م��ا ان���ه يتوقع 
يتعلق  – فيما  �سيف�سل  ح�سقيل  �سا�سون 
بانتخاب رئي�س الدولة – ان يوؤجل اتخاذ 
كان  وان  �سنوات،  ثالث  ملدة  نهائي  ق��رار 
امري  بانتخاب  القائل  االق��رتاح  اىل  مياال 
لالن�سمام  الوزيران  ا�ستدعي  وملا  تركي، 
اىل اللجنة مل يتمكن جعفر الع�سكري من 
ولكن  وح��ده،  �سا�سون  فح�سر  احل�سور، 

مو�سوع تر�سيح في�سل مل يرث. 
ال�سيا�سية  للجنة  الثالث  االجتماع  ويف 
العراق اخلارجية  بحث مو�سوع عالقات 
الدولة  ان  اىل  وا�سري  االن��ت��داب،  ظل  يف 
عن  الدفاع  عن  م�سوؤولة  �ستكون  املنتدبة 
ال��ب��الد م��ن ال���ع���دوان اخل���ارج���ي، وكذلك 
هذه  نهاية  ويف  اخلارجية،  عالقاتها  عن 
وجعفر  ح�سقيل  �سا�سون  دعي  االجتماع 
الع�سكري، فابدى لهما امل�سرت ت�سر�سل ان 
اللجنة در�ست الو�سع ال�سيا�سي عن كتب، 
وان الراأي الذي متيل اليه هو انه من بني 
في�سل  االم��ري  يبدو  العديدين  املر�سحني 
اختياره  ميكن  من  اف�سل  احل�سني(  )ب��ن 
العامة  وال�سيا�سة  العراق  م�سالح  خلدمة 
لربيطانية يف ال�سرق االو�سط وقال ان من 
الربيطانية  احلكومة  ت�سدر  ان  املحتمل 
تبدي  ت�سريحا  العراق(  �سعب  اراده  )اذا 
طريق  يف  عراقيل  اي��ة  ت�سع  ل��ن  ان��ه  فيه 
حالة  يف  تاييدها  �ستمنحه  وانها  في�سل، 
وقال  العراقي،  ال�سعب  قبل  من  انتخابه 
راأي  اىل  ي�ستمع  ان  ي�����س��ره  ان���ه  اخ���ريا 

�سا�سون افندي، وجعفر با�سا. 
ما  هنالك  لي�س  انه  ح�سقيل  �سا�سون  فقال 
يعتقد  ولكنه  في�سل،  تر�سيح  م��ن  مينح 
وذكر  املعار�سني،  بع�س  له  يكون  قد  انه 
ال�سروري  من  يرى  انه  الع�سكري  جعفر 
بنف�سه،  البالد  في�سل  ال�سريف  ي��زور  ان 
وجوابا عن �سوؤال وجهة امل�سرت ت�سر�سل. 
ي�سل  ان  جدا  امل�ستح�سن  من  انه  ا�ساف 
�سا�سون  واب��دى  املقبلة،  االنتخابات  قبل 
ح�سقيل اي�سا ان النقيب وال�سيد طالب قد 

يثريان دعاية �سد ال�سريف. 
وان  ح��ت��ى  ل��ه  ت��اأي��ي��ده��م��ا  ي�سك يف  وان���ه 
بل  معهما،  ال��ع��م��ل  يف  برغبته  ابلغهما 
ويرى من املحتمل جدا ان ي�ستقيل النقيب 

حينما  من�سبيهما  م��ن  ط��ال��ب  وال�����س��ي��د 
ي�سمعان بالقرار، حتى وان ت�سلما ر�سالة 
ي��رغ��ب يف تغيري  ب��ان��ه ال  ال�����س��ري��ف  م��ن 
ي�سعر  ك��ان  ان��ه  كما  احلا�سرة.  احلكومة 
اخلا�س  االق��رتاح  �سيوؤيدون  ال�سيعة  ان 
�سا�سون  ات��ف��ق  وق���د  ف��ي�����س��ل،  ب��رت���س��ي��ح 
بان  ال��راأي  الع�سكري يف  ح�سقيل وجعفر 
النظر  الميكن  للعراق  �سعود  ابن  تر�سيح 
فيه، ومن اال�سخا�س الثالثة الذين يعترب 
طالب،  ال�سيد  )اي  املر�سحني  اب��رز  انهم 
االخري  فان  في�سل(  وال�سريف   ، والنقيب 
البالد  يف  غريه  من  اكرث  مقبوال  �سيكون 

ب�سورة عامة. 
احلجاز  م��ن  ال��ع��راق  اىل  في�سل  وت��وج��ه 
العراق يف  لعر�س  تر�سيحه  تقرر  ان  بعد 
 23 يف  الب�سرة  فو�سل  القاهرة،  موؤمتر 
حزيران   29 يف  وبغداد   ،1921 حزيران 
حفالت  تتويجه  قبل  لفي�سل  اقيمت  وق��د 
ت��ك��رمي م��ت��ع��ددة ك��ان��ت اح��داه��م��ا حفلة 
ح�سب  في�سال  اليهودية  الطائفة  اقامتها 
التقاليد اليهودية،/ فقدم كبري احلاخامني 
ولوحا  املذهبة  ال��ت��وراة  م��ن  ن�سخة  اليه 
"بارك  ال��ت��وراة:  اآي��ة  عليه  كتبت  ابريزيا 
وحطم  يديه،  بعمل  وارت�س  قوته،  يارب 
متون مقاومته ومبغ�سيه، حتى اليقوموا 
" والقيت يف احلفلة خطب عديدة، اجاب 

عنها في�سل بكلمة قال فيها: 
ان  ا����س���م���ع  ان  اري������د  ك���ن���ت  م����ا   ..."
م�سلمني  ع���ن���ا����س���ر  ال����وط����ن  ه������ذا  يف 
وطن  ه��ذا  الن  وم�سيحيينوا�سرائيليني 
وال�ساميني،  ال���ع���رب  وط����ن  ال��ق��وم��ي��ة، 
م�سلم  ا�سمه  الوطنية  ع��رف  يف  وال�سيء 
�سيء  هناك  ب��ل  وا�سرائيلي،  وم�سيحي 

يقال له العراق...
اال  العراقيني  وطنيي  م��ن  اط��ل��ب  "اين 
ي��ك��ون��وا اال ع��راق��ي��ني، الن��ن��ا ن��رج��ع اىل 
ازوم����ة واح����دة ودوح����ة واح�����دة، جدنا 
العن�سر  اىل  م��ن�����س��وب��ون  وك��ل��ن��ا  ���س��ام، 
امل�سلم  ب��ني  ذل���ك  يف  ف���رق  وال  ال�����س��ام��ي، 

وامل�سيحي واليهودي... 
القومية  وا���س��ط��ة  اال  ال��ي��وم  لنا  "لي�س 
كلمة  رددن���ا  اذا  ونحن  التاثري،  اللغوية 
م�����س��ي��ح��ي وي���ه���ودي ك��ن��ا م��ث��ل م���ن يريد 

التقدم ولكنه يرجع اىل الوراء.. الخ." 
عبد  ال�سيد  ا�ستقال  في�سل  تتويج  مت  وملا 
ال��رح��م��ن ال��ن��ق��ي��ب م��ن رئ��ا���س��ة ال�����وزارة، 
وكانت  ت�سكيلها،  ب���اع���ادة  ك��ل��ف  ول��ك��ن��ه 
في�سل  عهد  يف  ت��وؤل��ف  وزارة  اول  ه��ذه 
يف  ح�سقيل  ���س��ا���س��ون  وا���س��رتك  االول. 
اي�سا،  للمالية  وزي��را  اجل��دي��دة  ال���وزارة 
اي  يرث  ومل  طبيعيا،  ام��را  ا�سرتاكه  وب��دا 
اخلربة  عظيم  الرجل  كان  فقد  اعرتا�س، 
ال��ي��ه��ودي��ة عددها  وال��ك��ف��اءة. وال��ط��ائ��ف��ة 
البالد قوية.  كبري و�سيطرتها على جتارة 
ال�سخ�سية  في�سل  معرفة  اىل  باال�سافة 
ل�سا�سون الذي زامله يف جمل�س املبعوثان 
ال��ع��ث��م��اين و���س��ه��د م��ك��ان��ت��ه يف ال���دول���ة 

العثمانية. 
اي�سا  املالية  ب���وزارة  �سا�سون  واحتفظ 
 –  1922 )اآب  الثالثة  النقيب  وزارة  يف 

عبد  ف����وزارة   )1922  – ال��ث��اين  ت�سرين 
املح�سن ال�سعدون االوىل )ت�سرين الثاين 

1922 – ت�سرين الثاين 1923(. 
ويف هذه ال�سنة )1923( منحت احلكومة 
الربيطانية �سا�سون ح�سقيل و�سام "فار�س 
 )K.R.E( الربيطانية"  االم��رباط��وري��ة 
ومينح  "�سر"  بلقب  حاملة  يلقب  ال���ذي 
هذا الو�سام عادة لل�سخ�سيات الربيطانية 
لالمرباطورية  ت��ق��دم  ال��ت��ي  واالج��ن��ب��ي��ة 
قلده  وق��د  مم��ت��ازة.  خ��دم��ات  الربيطانية 
يف  الربيطاين  ال�سامي  املندوب  الو�سام 
العراق "ال�سر جدري دوبز" يف 4 كانون 
االول �سنة 1923 يف جفلة ازاحة ال�ستار 

عن متثال اجلرنال مود. 
وزارة  يف  ح�سقيل  �سا�سون  ي�سرتك  ومل 
جعفر الع�سكري االوىل )1923 – 1924( 
التي توىل علي جودت وزارة املالية فيها، 
ولكنه عاد فتوىل وزارة املالية يف وزارة 
 –  1924 )اآب  االوىل  الها�سمي  ي�سني 

حزيران 1925(. 
وهكذا كان �سا�سون ح�سقيل اول من تقلد 
احلديثة،  العراق  دول��ة  يف  املالية  وزارة 
�سنوات  خ��م�����س  م��ن  ن��ح��وا  �سغلها  وق���د 
ال�سنوات  تلك  وك��ان��ت  تقريبا،  متتالية 
تا�سي�س  يف  ح��ا���س��م��ة  م��رح��ل��ة  ري���ب  ب��ال 
الت�سكيالت املالية، وو�سع ميزانية الدولة 
وار�ساء قواعدها على ا�س�س ثابتة، وكان 

ل�سا�سون دور رئي�سي فيها جميعا. 
ين�سب  امل��وؤق��ت��ة  ق��رار احلكومة  ك��ان  ومل��ا 
)ال�سادر  العراق  على  ملكا  االوىل  في�سل 
يف 11 متوز �سنة 1921( قد ا�سرتط، ان 
نيابية،   ، د�ستورية  �سموه  حكومة  تكون 
فقد ظهرت  بالقانون"،  دميقراطية، مقيدة 
ل�سنة  العاجلة  احلاجة  تتويجه  اث��ر  على 
للحكم،  ا���س��ا���س��ا  ي��ك��ون  ل��ل��دول��ة  د���س��ت��ور 
على  للمحافظة  و�سيلة  ال��وق��ت  وبنف�س 
االدارة  ام���ور  لت�سهيل  واداة  امل��ع��اه��دة، 
مبوجب التزامات بريطانية يو�سفها دولة 
لتعزيز  اداة  اخ��رى،  بعبارة  او  منتدبة، 

مركز بريطانية يف العراق. 
موظفني  م����ن  م���وؤل���ف���ة  جل���ن���ة  وب���������داأت 

ب��ري��ط��ان��ي��ني )ه��م��ا امل��ي��ج��ر ي��ون��غ، من 
االو�سط  ال�سرق  دائ��رة  موظفي 

امل�����س��ت��م��ع��رات،  وزارة  يف 
وك�����ان م��ن��ت��دب��ا ل��ل��ع��م��ل يف 
الربيطاين  املعتمد  دائ����رة 
العراق وامل�سرت دزاور،  يف 
العدلية(  وزارة  م�ست�سار 
الد�ستور،  م�سودة  بو�سع 

الطرق  اف�سل  ان  ووج��دت 
االغ��را���س  ت��ل��ك  لتحقيق 
ه��ي و���س��ع اك��رث م��ا ميكن 

امللك  بيد  ال�سالحيات  م��ن 
ب�سورة  ال�سامي  )وامل��ن��دوب 

غري مبا�سرة( وعلى قدر االمكان 
تتخذها  قد  التي  الفر�س  ابعاد 

املنتخبة  امل���ج���ال�������س 
و�سيلة لعرقلة 

م�ساعي احلكومة. 
وبعد ذلك تاألفت جلنة اخرى، من اع�ساء 
ع��راق��ي��ني، ل��درا���س��ة ه��ذه امل�����س��ودة، فكان 
�سا�سون ح�سقيل ع�سوا فيها )والع�سوان 
العدلية،  وزير  ال�سويدي،  ناجي  االخران 
فاعرت�ست  امللك(  �سكرتري  حيدر،  ور�ستم 
التي  الوا�سعة  ال�سلطات  اللجنة على  هذه 
منحت للملك بحجة ان املجل�س التاأ�سي�سي 
لن يوافق عليها مطلقا، واقرتحت ت�سييق 
�سا�سون  يهتم  ان  دون  ال�سالحيات،  تلك 
اللجنة مبا قد ترتكه  او غريه من اع�ساء 
مقرتحاتهم من �سعور اال�ستياء لدى امللك. 
ال����ذي ناق�س  ال��ت��اأ���س��ي�����س��ي  امل��ج��ل�����س  ام���ا 
فان  عليها،  و���س��ادق  ال��د���س��ت��ور  م�����س��ودة 
ب�سبب  اع��م��ال��ه  يف  ي�����س��رتك  مل  ���س��ا���س��ون 
التي حازها  اال�سوات  تعداد  اختالف يف 
يف االنتخابات ادى اىل عدم ح�سوله على 

ع�سوية هذا املجل�س. 
فقد ظهرت بني االوراق االنتخابية لق�ساء 
"�سا�سون  ا�سم  حتمل  اوراق  ثالث  بغداد 
افندي" جمردا عن اي لقب فاهملت، وكان 
"الياهو  ه��و  اآخ��ر  ي��ه��ودي  مر�سح  هنالك 
عاين" ح�سل على 76 �سوتا بينما ح�سل 
اال�سوات  ع��دا  �سوتا   73 على  �سا�سون 
كتابا  �سا�سون  فقدم  اهملت،  التي  الثالثة 
فاجتمعت  امل��و���س��وع،  ع��ن  فيه  ي�ستف�سر 
للنظر  االنتخابية  امل�سابط  تدقيق  جلنة 
كانت  وان  انها  تقريرها  يف  واب��دت  فيه، 
اهملت  التي  الثالثة  اال�سوات  ان  ترجح 
فان  ح�سقيل،  �سا�سون  بها  املق�سود  ك��ان 
ظن  اللجنة  لدى  احلا�سل  الرتجيح  "هذا 
بدليل حم�سو�س،  تاييده  جمرد وال ميكن 
ولهذا فانها ترى انه من املقت�سي ان ينظر 
فيها  ويبت  مبا�سرة  امل�ساألة  يف  املجل�س 
تلك  با�سافة  اقتنع  ف��اذا  قناعته،  ح�سب 
�سا�سون  عليه  ح�سل  م��ا  اىل  اال���س��وات 
مع  مت�ساوية  ا���س��وات��ه  ت��ك��ون  ح�سقيل، 
يعمل  ذل��ك  وعند  ع��اين،  الياهو  ا���س��وات 
انتخابات  قانون  من   48 امل��ادة  مبوجب 
القرعة  اج��راء  وهو  التا�سي�سي،  املجل�س 
الق�سية يف  بينهما، وقد نظر املجل�س يف 
ني�سان   22 يوم  املعقودة  جل�سته 
املح�سن  ع��ب��د  ب��رئ��ا���س��ة 

وابدى  بتف�سيل.  وناق�سها  ال�����س��ع��دون، 
املناق�سة  خ���الل  )ال��ب�����س��رة(  زك���ي  حم��م��د 
لواء  يف  لالنتخابات  التفتي�س  هيئة  "ان 
م�سرح  انتخابية  ورقة  كل  ح�سبت  بغداد 
ح�سقيل  الياهو  اىل  ع��اين(  )الياهو  فيها 
عاين، مع ان ثالثة ا�سخا�س من املنتخبني 
قائلني  ذلك  على  اعرت�سوا  قد  القانونيني 

انهم ق�سدوا الياهو عزره عاين.. 
تلك  رف�ست  ق��د  التفتي�س  هيئة  ان  ومب��ا 
اال���س��وات  جميع  وع���دت  االع��رتا���س��ات 
الل���ي���اه���و ح�����س��ق��ي��ل ع������اين.. ف��ل��ي�����س من 
التي  اال���س��وات  حت�سب  ال  ان  االن�ساف 

با�سم �سا�سون افندي ح�سقيل وزير املالية 
ال�سابق لكونها جمردة عن اللقب، ومما هو 
معلوم لدى اجلميع ان املق�سد من �سا�سون 
افندي هو �سا�سون ح�سقيل، واذا قيل مثال 
ان ر�سح للوزارة الفالنية �سا�سون افندي 
يعتقد  �سخ�س  فكل  �سا�سون  انتخب  او 
افندي  �سا�سون  املراد هو  ان  اىل  ويذهب 

ح�سقيل..." 
وقال ا�سف قا�سم اغا )املو�سل( انه 
مل��ا ك���ان ي��رتدد 
ع���ل���ى 

ساسون حسقيلساسون حسقيل
ساسون حسقيل

ساسون حسقيل

هكذا كان ساسون حسقيل 
اول من تقلد وزارة المالية 
في دولة العراق الحديثة، 

وقد شغلها نحوا من خمس 
سنوات متتالية تقريبا، 
وكانت تلك السنوات بال 
ريب مرحلة حاسمة في 

تاسيس التشكيالت المالية، 
ووضع ميزانية الدولة وارساء 

قواعدها على اسس ثابتة، 
وكان لساسون دور رئيسي 

فيها جميعا. 
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يهودي  يلقب  ك��ان  ما  �سنة  اربعني  بغداد 
�سا�سون  ومنهم  قليل  نفر  اال  "افندي"  ب� 
يعتقد  وان��ه  ال�سابق  املالية  وزي��ر  افندي 
وقال  ب��ه.  خا�سة  ال��ث��الث��ة  اال���س��وات  ان 
جرى  ملا  انه  )احللة(  �سريف  ال��رزاق  عبد 
لالنتخاب  ر�سح  لواء احللة  االنتخاب يف 
روؤوف،  منهم  ك��ل  ا�سم  ا�سخا�س  ارب��ع��ة 
كثريا  ان  وج��د  اال���س��وات  ت�سنيف  وعند 
اللقب،  ع��ن  جم���ردا  روؤوف  ب��ا���س��م  منها 
فاهملت جميعا وانه لذلك يقرتح ان يهمل 

ا�سم �سا�سون املجرد عن اللقب. 
حول  املناق�سة  طالت  ان  وبعد  واخ���ريا، 

 ، اهمالها  او  الثالثة  اال�سوات  احت�ساب 
وقف الياهو عاين، وقال انه رغبة منه يف 
�سد باب هذه املناق�سة فانه ين�سحب ليحل 

�سا�سون ح�سقيل حمله. 
على  انه  )بغداد(  ال�سويدي  ناجي  فابدى 
عاين،  الياهو  �سعور  تقديره  م��ن  ال��رغ��م 
عامة  الق�سية  ان  يعتقد  لراأيه  واحرتامه 

لي�س  ���س��خ�����س��ي��ة، وان����ه  ول��ي�����س��ت 
ع���ن حقه  ي��ت��ن��ازل  ان  ح��ق��ه  م���ن 

واق����رتح ل�������غ�������ريه.. 

الف�سية  و�سع  )املو�سل(  العمري  اجم��د 
املجل�س  ف��ق��ب��ل  ال�����س��ري  ال��ت�����س��وي��ت  يف 
الت�سويت  اج���ري  ف��ام��ا  االق�����رتاح،  ه���ذا 
عدد  ان  اال����س���وات  ت��ع��داد  بنتيجة  ظ��ه��ر 
امل���واف���ق���ني ع��ل��ى ا���س��اف��ة اال����س���م���اء اىل 
�سا�سون ح�سقيل كان 26 مقابل 24 �سوتا 
معار�سا وم�ستنكف واحد، فاعلن الرئي�س 
الثالثة،  اال�سوات  اهمال  وهي  النتيجة، 
وبذلك اعترب "الياهو ح�سقيل عاين" نائبا 
عن  ح�سقيل  �سا�سون  وا�ستبعد  بغداد  عن 

ع�سوية املجل�س التاأ�سي�سي. 
والك يف انه لو انتخب لع�سوية املجل�س 
مذكراته  خ���الل  م��ه��م��ة  ازاء  ف��ي��ه  الب����دي 
تكن  مل  التي  ال�سابقة  الربملانية  خلربته 
املجل�س،  اع�����س��اء  معظم  ل��دى  م��وج��ودة 
الد�ستورية  النظم  على  اطالعه  عن  ف�سال 

يف العامل. 
ولعل من اهم ما يذكر عن اعمال �سا�سون 
ح�سقيل دوره يف ق�سية امتيازات النفط، 
ال�سعدون  املح�سن  عبد  فقد خولته وزارة 
ب�سان  الرتكية"  النفط  "�سركة  مبفاو�سة 
احل��ق��وق ال��ت��ي ط��ال��ب��ت ب��ه��ا م��دع��ي��ة انها 
ح�����س��ل��ت م���ن احل��ك��وم��ة ال��ع��ث��م��ان��ي��ة قبل 
احلرب على امتياز للتنقيب عن النفط يف 

واليتي املو�سل وبغداد. 
من  الطلب  ه��ذا  ا�سحاب  معظم  ك��ان  ومل��ا 
ال�سامي  املعتمد  تدخل  فقد  الربيطانيني 
جمل�س  ول��ك��ن  الق�سية،  يف  ال��ربي��ط��اين 
باالمتياز  االع����رتاف  ع��دم  ق��رر  ال����وزراء 
�سا�سون  وتفوي�س  ال�سركة،  تدعيه  الذي 
لندن، مبفاو�سة  بقائه يف  اثناء  ح�سقيل، 
النفط  ام��ت��ي��از  لطلب  امل��ت��ق��دم��ة  ال�����س��رك��ة 
املفاو�سات  نتيجة  وت��ق��دمي  ال��ع��راق  يف 
احلكومة  اىل  مب��الح��ظ��ات��ه  م�����س��ف��وع��ة 

العراقية. 
املعتمد  م����ن  اآخ������ر  ط���ل���ب  ع���ل���ى  وب����ن����اء 
العراقية  احلكومة  واف��ق��ت  ال��ربي��ط��اين، 
النفط  �سركة  مندوب  مع  املفاو�سة  على 
اثناء  ح�سقيل  �سا�سون  فاقرتح  الرتكية، 
املو�سوع  ح��ول  ال���وزراء  جمل�س  مذاكرة 
يفهم  ق�����رار  ات���خ���اذ   1924 اب   14 يف 

بان  مبوجبه  ال�سركة  م��ن��دوب 
ك��ل م��ا ي��ج��ري معه من 

ال  او جل��ن��ة  ق��ب��ل وزارة  م��ن  م��ف��او���س��ات 
يعترب نهائيا، بل يجب غر�سه على جمل�س 

الوزراء، فتمت املوافقة على اقرتاحه. 
وب��ع��د ان دخ��ل��ت احل��ك��وم��ة ال��ع��راق��ي��ة يف 
موقف  ح�سقيل  ل�سا�سون  كان  املفاو�سات 
اخلا�س  اق��رتاح��ه  وه��و  بالتقدير،  ي��ذك��ر 
بوجوب دفع ح�سة احلكومة العراقية من 
عائدات النفط بالعملة الذهبية، وقد ا�سر 
وبدا  ب�سدة،  ه��ذا  اقرتاحه  على  �سا�سون 
الوقت غريبا، الن  ذل��ك  اال���س��رار يف  ه��ذا 
الباون اال�سرتليني كان ي�ستند اىل قاعدة 
ال�سعب، ولكن هذا الن�س عاد على العراق 
االزمة  اثر  على  ج�سيمه  بفوائد  ذلك  بعد 
�سنة  يف  انكلرتة  اجتاحت  ال��ت��ي  املالية 
1920 وخروج الباون عن قاعدة الذهب، 
الذهبي  اجلنيه  ع��ن  �سعره  انخف�س  اذ 
بن�سبة كبرية وكان ذلك دليال على بعد نظر 

�سا�سون ح�سقيل يف ال�سوؤون املالية. 
انه  وزي��را  ح�سقيل  �سا�سون  عن  وي��روي 
كان �سديدا يف معاملة املوظفني، موهوب 
اجلانب منهم، وانه كان �سريع الغ�سب اذا 
وجد منهم تهاويا او تق�سريا ، ولكنه كان 
لالنكليز  امل��داراة  �سديد  اخرى  ناحية  من 
على  �سواهد كثرية  بل  امل�س  ر�سائل  ويف 

ذلك منها قواتها يف احداها. 
اخجل  واكاد  كبري،  بتاثري  ا�سعر  "انني 
يظهرهما  ال��ل��ت��ني  وامل�����س��ك��ن��ة  امل��و���س��وع 
وهو  ب��ه،  ويعمل  ن�سحي،  يطلب  وه��و 
اال  ل�ست  فانني  ن�سحي،  لي�س  الواقع  يف 
�سدى لتفكري ال�سربر�سي، ولكن ما يبعث 
منه،  راعية  واج��دين  الر�سى،  نف�سي  يف 

هو ال�سداقة املتينة التي تقوم بيننا. 
حلادثة  و�سف  بطي  رفائيل  اوراق  ويف 
ال�سبيبي  ر���س��ا  حممد  ال�سيخ  ل��ه  رواه���ا 
الذي كان ع�سوا يف وزارة ي�سني الها�سمي 
للمالية  وزيرا  ح�سقيل  و�سا�سون  االوىل، 
فيها. فقد عر�س على جمل�س الوزراء نظام 
يعار�س  ان  البع�س  واراد  املالية،  وزارة 
اقرتاحات �سا�سون، فغ�سب وقال لزمالئه 
الوزراء، هذا مو�سوع اخت�سا�سي، وهو 
اعار�س  ال  اين  وك��م��ا  اخت�سا�سي،  م��ن 
الها�سمي يف ال�سوؤون الع�سكرية، وال فالن 
الداخلية،  االدارة  م��و���س��وع  يف 
يف  معار�ستي  على  اواف���ق  ف��ال 
اخت�سا�سي،  من  هو  مو�سوع 
والنظام من راأيي، فان وافقتم 
ف��ي��ه��ا وخ����ريا، واال فال  ع��ل��ي��ه 
املجل�س،  وغ��ادر  معكم،  اعمل 
نخ�سع  ان  يجب  ي�سني:  وقال 
وال  البلد،  وح��اج��ة  للمنطق 
واخ���ريا  للع�سبية،  معنى 
الها�سمي وارجعه اىل  ذهب 
جل�سة  يف  ال�����وزراء  جمل�س 
اخرى، وقبل نظام وزارة املالية 
ح�سب اقرتاح �سا�سون بحذافريه. 
وي�����روي ���س��اط��ع احل�����س��ري يف 
قدم  حينما  ان��ه  م��ذك��رات��ه 
ال�����ع�����راق  اىل 
ة  للمر

االوىل يف اآب �سنة 1921 قام بزيارة عدد 
من ال�سخ�سيات والوزراء، بق�سد التعرف 
عليهم، ودون اهم مادار من احاديث بينه 
ما  ح�سقيل  �سا�سون  عن  وكتب  وبينهم، 

ياأتي: 
 ، ال����وزراء  اذك���ى  ك��ان  ان��ه  �سك  وال   .."
ولكن  احل���ك���م..  ����س���وؤون  يف  واع���رف���ه���م 
البالد،  م�سالح  يف  التفكري  ع��ن  ابعدهم 
كانت  اال�سرائيلية  طائفته  م�سلحة  ف��ان 
ويف  ت��ف��ك��ريه  يف  االول  امل���وق���ع  ت�����س��غ��ل 

عمله. 
"حديثه معي، خالل مالقاتنا االوىل، كان 
املعارف  انه خالل عملي يف  طبيعيا، غري 

خا�سم م�ساريعي ب�سدة..". 
فيها  ا���س��ط��دم  ال��ت��ي  الق�سايا  اه���م  وم���ن 
"معاونا  ع��ني  )ال����ذي  احل�����س��ري  ���س��اط��ع 
ح�سقيل،  و���س��ا���س��ون  املعارف"(  ل��وزي��ر 
متنح  ال��ت��ي  امل��ال��ي��ة  ب��امل�����س��اع��دات  تتعلق 
للموؤ�س�سات التعليمية. وقد روى اال�ستاذ 
يف  وم��الب�����س��ات��ه��ا  تفا�سيلها  احل�����س��ري 
"وزارة  مذكراته. وخال�ستها يف ميزانية 
املعارف" كانت تت�سمن بع�س االعتمادات 
امل��خ�����س�����س��ة مل�������س���اع���دة امل�����دار������س غري 
امل�ساعدات  هذه  جميع  ولكن  احلكومية، 
واليذهب  االجنبية،  للدار�س  متنح  كانت 
�سيء منها اىل املدار�س االهلية والوطنية 
وجعلهم  ال��وط��ن��ي��ني  ان��ت��ق��اد  اث�����ار  مم���ا 

يطالبون بتغيري هذا الو�سع. 
وق���د ا���س��ت��دت ه���ذه االن���ق���ادات م��ع بداية 
)احل��ك��م ال��وط��ن��ي(، ول��ذل��ك ق���رر جمل�س 
الوزراء قطع امل�ساعدات املالية عن املدار�س 
"االليا�س  االهلية واالجنبية، الن مدر�سة 
اجنبية،  لي�ست  انها  ادع��ت  اال�سرائيلية" 
بدليل ان الطائفة اليهودية يف العراق هي 
التي تتفق عليها. وكانت الق�سية ما تزال 
يف  عمله  احل�سرى  با�سر  حينما  معلقة 
وزارة املعارف، وكان من رايه ان مدر�سة 
االليا�س يجب ان تدخل يف عداد املدار�س 
"جمعية  ل���  ال��ع��ام  امل��رك��ز  الن  االج��ن��ب��ي��ة 
باري�س،  يف  كانت  اال�سرائيلية"  االليا�س 
املركز،  ل��ذل��ك  تابعة  ك��ان��ت  امل��در���س��ة  وان 
ويعني  ير�سمها،  التي  اخلطط  على  ت�سري 
"االليا�س"  ارادت  واذا  قبلها،  من  مديرها 
عراقية  اهلية  مدر�سة  �سفة  تكت�سب  ان 
م�سوؤولة  ادارية  هيئة  لها  تعني  ان  فعليها 
يف  ترجع  ان  دون  امل��ع��ارف  وزارة  ام��ام 

امورها اىل الهيئة املركزية يف فرن�سة. 
ب��ت�����س��وي��د مذكرة  ���س��رع احل�����س��ري  وق���د 
تو�سح هذه االمور، ولكنه قبل ان ينتهي 
منها فوجئ بقرار ا�سدره جمل�س الوزراء 
يق�سي بان كل مدر�سة غري حكومية تعترب 
"اهلية" اذا زاد عدد طالبها العراقيني على 

90 باملئة من جمموعهم. 
ويقول احل�سري ان وزير املالية �سا�سون 
ال���وزراء  جمل�س  دف��ع  ال���ذي  ه��و  ح�سقيل 
اىل ات���خ���اذ ه���ذا ال���ق���رار ب��ق�����س��د ادخ���ال 
عداد  يف  اال�سرائيلية"  االليا�س  "مدر�سة 
ث��م تخ�سي�س  وم���ن  االه��ل��ي��ة،  امل���دار����س 
لكرثة  نظرا  لها.  املالية  امل�ساعدات  معظم 
تابعية  ان  احل�سري  والح��ظ  تالميذها، 

تابعية  ح�سب  تتقرر  ان  يجب  امل��در���س��ة 
تالميذها،  مبتابعية  ال  االداري���ة،  هيئتها 
على  املالية  امل�ساعدات  ت��وزي��ع  م��ب��داأ  ام��ا 
امل���دار����س ب��ن�����س��ب��ة ع���دد ت��الم��ي��ذه��ا، فلم 
فان  �سحيح.  ا�سا�س  اىل  م�ستندًا  يجده 
عدد  مع  دائما  تتنا�سب  ال  املدر�سة  نفقات 
وم�ستوى  درج��ت��ه��ا  تتبع  ب��ل  ت��الم��ي��ذه��ا، 
التعليم فيها وعدد معلميها، ف�سال عن اية 
الواحد  الف�سل  يف  التالميذ  ع��دد  زي���ادة 
التاأخر  اىل  ي��وؤدي  املعقول  اكرث من احلد 
م�ستوى  وه���ب���وط  ال����درو�����س  ���س��ري  يف 
امل�ساعدات  ت��وزي��ع  ف��ان  ول��ذل��ك  التعليم. 
اىل  االلتفات  دون  التالميذ،  ع��دد  بن�سبة 
م�ستوى التعليم واالعتبارات االخرى، قد 
يوؤدي اىل منح اكرب امل�ساعدات اىل ا�سواأ 

املدار�س. 
وملا كان قرار جمل�س الوزراء قد �سدر يف 
بامللك  احل�سري  ات�سل  فقد  ال�ساأن،  ه��ذا 
في�سل االول �سارحا له اوجه اخلطاأ فيه، 
راأي��ه، وحمله  ب�سواب  اقناعه  من  ومتكن 
على عدم امل�سادقة على القرار، فاعيد اىل 
جمل�س الوزراء الذي ا�سدر قرارًا اآخر خول 
امل�ساعدات  توزيع  املعارف"  "وزارة  فيه 
على املدار�س االهلية بعد درا�سة احوالها 
واملالية.  التعليمية  ال��وج��وه  جميع  م��ن 
ويقول احل�سري ان هذه النتيجة اغاظت 
�سا�سون ح�سقيل، فاخذ يتعاون بعدها مع 
خ�سومه الذين كانوا ي�سعون اىل ابعاده 
كانت  ان  و�سادف  "املعارف"،  ميدان  عن 
جلنة  ال��وق��ت  ذل��ك  يف  الفت  ق��د  احلكومة 
البالد  حالة  لدرا�سة  االخت�سا�سيني  من 
املالية، واقرتاح الو�سائل الالزمة ملعاجلة 
امل�ستحوذة  ال�سديدة"  املالية  "ال�سائقة 
 – اللجنة  ه��ذه  زم���ام  ال��ب��الد. وك���ان  على 
املالية  وزي��ر  ي��دي  – يف  احل��ال  بطبيعة 
�سا�سون وم�ست�ساره االنكليزي "فرنون". 
بالغاء  ق���رار  ات��خ��اذ  ع��ل��ى  اللجنة  فحمل 
بحجة  املعارف"  وزي��ر  "معارف  وظيفة 
وظيفة  واح���داث  النفقات،  يف  االقت�ساد 
القرار  وت�سمن  العام".  املعارف  "مدير 
الوظيفة  هذه  ا�سناد  ت�سرتط  اخرى  فقرة 
احل���ري:  وي��ق��ول  عراقي".  م��دي��ر  "اىل 
عن  ال�ستار  تك�سف  كانت  الفقرة  هذه  "ان 
ال���ذي ك��ان ي�سعى اىل  ال��غ��ر���س اال���س��ل��ي 
حتقيقه �سا�سون: انه مل يكن االقت�ساد يف 
لنفقات، بل كان – يف حقيقة االمر – الغاء 
وظيفة �ساطع احل�سري احلالية، مع عدم 
املعارف  لتوليه وظيفة )مدير  املجال  ترك 

العام.. لكونه غري عراقي". 
وواف��ق جمل�س ال���وزراء على ما ج��اء يف 
"معاون  وظيفة  والغيت  اللجنة  تقرير 
ان  احل�����س��ري  وي����رى  املعارف".  وزي����ر 
ال����دور ال����ذي ق���ام ب��ه ���س��ا���س��ون يف هذه 
دليل،  اىل  اليحتاج  وا�سحا  كان  املناورة 
هبة  ل�سابق  املعارف  وزير  فان  ذلك،  ومع 
مبدة،  ذلك  بعد  زاره  ال�سهر�ستاين  الدين 
واكد له ذلك من تلقاء نف�سه قائال: "تعرف 
الق�سية  هذه  يف  ي�ستغل  كان  �سا�سون  ان 
منذ مدة، كان يقول يل: ملاذا يوجد معاون 
يف وزارتك يف حني انه ال يوجد معاونون 

ساسون حسقيلساسون حسقيل
ساسون حسقيل

ساسون حسقيل

يروي عن ساسون حسقيل 
وزيرا انه كان شديدا 

في معاملة الموظفين، 
موهوب الجانب منهم، 
وانه كان سريع الغضب 
اذا وجد منهم تهاويا 

او تقصيرا ، ولكنه كان 
من ناحية اخرى شديد 
المداراة لالنكليز وفي 

رسائل المس بل شواهد 
كثيرة على ذلك منها 

قواتها في احداها. 
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هل  وي�ساألني:  االخ���رى؟  االوزارات  يف 
انت يف حاجة اىل معاون؟ اال ترى االوفق 

ان تلغى هذه الوظيفة؟ . 
ظن  ح�سقيل  �سا�سون  ان  من  الرغم  وعلى 
بهذه  احل�����س��ري  �ساطع  م��ن  تخل�س  ان��ه 
وقف  االول  في�سل  امل��ل��ك  ف��ان  ال��ط��ري��ق��ة، 
االمور،  جم��رى  غري  موقفا  الق�سية  ازاء 
اللجنة خرجت عن حدود  "ان  فقط الحظ 
ملعاجلتها، ومع  دعيت  التي  املالية  االمور 
هذا مل ي�ساأ ان يعرت�س عليها، ولكنه قال 
ان  يجب  احل�سري  اال�ستاذ  ان  ل��ل��وزراء: 
عاما  م��دي��را  فيعني  مثلي،  عراقيا  يعترب 
ي�سني  وزارة  ا�ستقالة  وبعد  للمعارف". 
الها�سمي االوىل يف حزيران �سنة 1925، 
الوزارة  يف  ح�سقيل  �سا�سون  ي�سرتك  مل 
املح�سن  عبد  وزارة  وه��ي  خلفتها،  التي 
ال�سعدون الثانية التي ت�سلم وزارة املالية 
احتفظ  ولكنه  اجلادرجي"،  "روؤوف  فيها 
النيابي،  املجل�س  يف  بغداد  عن  بنيابته 
اخلام�سة  امت  ق��د  ال��وق��ت  ذل���ك  يف  وك���ان 

وال�ستني من عمره. 
تعيينه  يف  ف��ك��رت  احل��ك��وم��ة  ان  وي��ب��دو 
"�سركة  ادارة  جمل�س  يف  للعراق  ممثال 
لندن، ون�سرت بع�س  الرتكية" يف  النفط 
يتم،  مل  التعيني  هذا  ولكن  ذل��ك،  ال�سحف 
وانيطت هذه املهمة بوزير العراق املفو�س 
يف لندن، وبقي �سا�سون ع�سوا يف جمل�س 
النواب يف جميع دوراته حتى وفاته. كان 
�سا�سون ح�سقيل نائبا عن لواء بغداد يف 
يف  االوىل  دورت����ه  م��ن��ذ  ال��ن��واب  جمل�س 
�سنة 1925، وقد اعيد انتخابه يف جميع 
ال�����دورات ال��ت��ال��ي��ة ح��ت��ى وف��ات��ه يف �سنة 
املالية  جلانها  م��رارا  ت��راأ���س  وق��د   ،1932
جريئا  ال����دوام  على  وك���ان  وال��ق��ان��ون��ي��ة. 
يف اع���الن راأي����ه، ق��وي احل��ج��ة، حري�سا 
يف  خربته  وكانت  الربملاين،  ال��روح  على 
ال�سوؤون الربملانية وا�سعة اكت�سبها خالل 

نيابته يف جمل�س املبعوثان العثماين. 
التي تراأ�س  ويروى انه يف احدى املرات 
الها�سمي  ي�سني  كان  املالية،  اللجنة  فيها 
دقيقا  �سا�سون  وكان  اللجنة.  لتلك  مقررا 
ان  حني  يف  العامة،  امليزانية  �سوؤون  يف 
ي�سني كان يحاول ان يحيد باعمال اللجنة 

يف اخلالفات ال�سيا�سية. 
ا�ستقال  االم��ر  يف  �سا�سون  �سايقه  فلما 
لدى  �سا�سون  فقال  اللجنة،  مقررية  م��ن 
ي�سني  ان  الها�سمي  ا�ستقالة  على  اطالعه 
ان����ا من  ب��ا���س��ت��ق��ال��ت��ه ان ا���س��ت��ق��ي��ل  ي��ري��د 
ال�سيا�سة  اقحام  اللجنة، النه يريد  رئا�سة 
ال��روح  على  حري�س  وان���ا  اع��م��ال��ه��ا،  يف 
الربملاين ال�سايف، ولذلك ا�ستقيل انا بدال 
ومن  اللجنة  رئا�سة  م��ن  وا�ستقال  منه. 

ع�سويتها اي�سا. 
ات�سف  التي  الربملانية  ال��روح  هذه  ولعل 
بها �سا�سون ح�سقيل واظهر عليها حر�سا 
الذي  بالر�سايف،  ح��دث  التي  هي  �سديدا 
ان  امل��ب��ع��وث��ان،  جمل�س  يف  ن��ائ��ب��ا  زام��ل��ه 
رثائه  يف  ق��ال��ه��ا  ال��ت��ي  الق�سيدة  ي��ع��ن��ون 

بعنوان: "�سيخ الربملان". 
يقوموا  ان  اع���ت���ادوا  ق��د  ال���ن���واب  وك���ان 
اقرتحاتهم  ل��ت��ق��دمي  ال��رئ��ا���س��ة  م��ق��ام  اىل 

كان  فانه  �سا�سون،  اال  بانف�سهم،  املكتوبة 
الرئي�س  اىل  به  وير�سل  االق���رتاح  يكتب 
املجل�س  ف��را���س��ي  اح���د  م��ع  اجل��ل�����س��ة  يف 
يوما  فاعرت�س  ال��ق��اع��ة.  يف  امل��وج��ودي��ن 
نائب الرئي�س �سلمان الربك عليه – وكان 
مل��اذا تفعل  ل��ه:  – وق��ال  ي��رتا���س اجلل�سة 
النظام  يف  وه��ل  �سا�سون:  ف��اج��اب  ذل��ك؟ 
النائب  ت��ق��دمي  ع��ل��ى  ين�س  م��ا  ال��داخ��ل��ي 
يوجد  وه��ل  بنف�سه؟  للرئي�س  االق����رتاح 
مثل هذا ال�سرط يف انظمة جمال�س العام 
الت�سريعية؟ فاجاب الرباك ان ذلك موجود 
�سا�سون  فجهله  كلها،  العامل  جمال�س  يف 
يف  النيابية  املجال�س  انظمة  ان  له  وق��ال 
يوجد  وامن��ا  تقول،  ما  عك�س  على  العام 
املجل�س  قاعة  داخل  يف  الفرا�سون  هوؤالء 
ان  الحد  اليحق  اذ  وامثاله.  الغر�س  لهذا 
يدخل املجل�س غري النواب. وظل �سا�سون 
يقدم اقرتاحاته بهذه الطريقة حتى اذعن 

نائب الرئي�س و�سلم ب�سحة راأيه. 
ل�سا�سون،  ي��ذك��ر  م��وق��ف  اق���وى  ان  ع��ل��ى 
ب���اجل���راأة، ه��و موقفه  واك����رثه ات�����س��اف��ا 
ق�سية  على  ي�سوت  املجل�س  ك��ان  حينما 
ع��ادة  م��ن  وك����ان  ب��ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة.  تتعلق 
ان  املجل�س  يف  يجل�س  عندما  �سا�سون 
هذا  ع��ر���س  ومل��ا  ميينه،  اىل  خ��ده  ي�سند 
خده  عن  ي��ده  ان��زل  للت�سويت  املو�سوع 
موافقته  عدم  عن  اعالنا  يديه  كلتا  وكتف 

�سوميخ"   "روبني  وراأى  املو�سوع،  على 
وهو نائب يهودي اآخر يف املجل�س يرتدد 
يف الت�سويت، ويوؤيد املو�سوع، الن بقية 

االع�ساء احلا�سرين موافقون. 
ت�سويت  ان  يعتقد  من  هنالك  لي�س  ولكن 
واليهودية  ال�سهيونية  ���س��د  ال��ي��ه��ودي 
او  جم���اراة  امن��ا  اق��ت��ن��اع،  على  ت�سويت 

حماباة، وهذا اليليق بالرجال. 
الداللة، ومع  املوقف كبري  ان هذا  وال�سك 
���س��ا���س��ون ح�سقيل  ي�����س��در ع��ن  ف��ل��م  ذل���ك 
وال  ال�سهيونية  اىل  بامليل  يت�سم  موقف 
ت�سريحا مي�سها من قريب او بعيد، ولذلك 
انه  ي��ق��ول  ان  املن�سف  ل��ل��م��وؤرخ  المي��ك��ن 
كان �سهيونيا، اما ما كان يخالع قلبه من 

�سعور فعلم ذلك عند الله. 
ويف �سيف �سنة 1932 �سافر �سا�سون اىل 
باري�س لال�ست�سفاء، وهنالك تويف يف 31 
اآب وكان يف الثانية وال�سبعني من عمره، 
"بريال�سيز" يف باري�س.  ودفن يف مقربة 
فيها  لتاأبينه  اقيمت  بغداد  نعيه  بلغ  ومل��ا 
اأي���ل���ول 1932 يف   7 ي���وم  ك��ب��رية  ح��ف��ل��ة 
تلميذا  عرفته  التي  االليان�س"  "مدر�سة 
�سغريا، والتي خدمها ودافع عنها وزيرًا، 
علية  من  غفري  "جمع  احلفلة  ح�سر  وق��د 
فخامة  بينهم  العا�سمة،  ووج��ه��اء  القوم 
وكيل رئي�س الوزراء، والوزراء، وبع�س 
امل�����س��ت�����س��اري��ن، وم���ن���دوب ع���ن ال��ب��الط، 

من  وجماعة  االعتماد،  دار  عن  ومندوب 
من  كبري  وفريق  االجانب،  املوظفني  كبار 

االعيان والنواب". 
والقيت يف احلفلة خطب عديدة يف تاأبني 
منها  ومزاياه،  و�سريته  ح�سقيل  �سا�سون 
خ�سوري،  ���س��ا���س��ون  احل���اخ���ام  خ��ط��اب 
ع���زرا ح���داد، وم���راد ميخائيل،  وخ��ط��اب 
يف  القي  ما  اه��م  ان  على  م��راد  و�سا�سون 
الر�سايف"  "معرف  ق�سيدة  ك��ان  احلفلة 

التي رئى بها �سا�سون ، وافتتحها قائال: 
نعي الربق من باري�س �سا�سون فاغتدت 

ببغداد ام املجد تبكي وتندب 
وال غرو ان تبكيه اذ فقدت به 

نواطق اعمال عن املجد تعرب 
ومن ابياتها: 

فقدنا به "�سيخ الربملان" ينجلي 
به ليله الداجي اذا قام يخطب 

وكان اذا قال اوجز قوله 
ولكنه يف فعله اخلري م�سهب 

وكانت له يف الرتك قبال مكانة 
بها كل ذى ف�سل من التك معجب 

رزين النهى ال ي�ستخف ح�ساته 
مع الغيد ملهى او مع ال�سيد ملعب 

وما �سره من دولة العجم رتبة 
وال غره من دولة العرب من�سب 

يتزوج،  ان  دون  حياته  �سا�سون  ق�سى 

وم���ات وه���و اع����زب. وك���ان ل��ه ب��ي��ت فخم 
النهر،  �سارع  اآخر  )يف  دجلة  �ساطيء  من 
وقرب غرفة جتارة بغداد احلالية( ومكتبة 
ال�سخ�سية  املكتبات  اك��رب  من  تعد  فخمة 
الكتب  مبختلف  غنية  وكانت  ب��غ��داد،  يف 
واالنكليزية  والرتكية  العربية  باللغات 
والفرن�سية واالملانية. وهي االآن يف مكتبة 

املتحف العراقي. 
فريدة  طويت  ح�سقيل  �سا�سون  وب��وف��اة 
من  الرغم  العراق. وعلى  يهود  تاريخ  يف 
وجود عدد من اليهود )من جتار وموظفني 
ك���ب���ار واع�������س���اء يف جم��ل�����س��ي االع���ي���ان 
حمرتمة  مكانة  لهم  كانت  ممن  والنواب( 
وثيقة  و���س��الت  ال��ع��راق��ي،  املجتمع  يف 
برجال الدولة العراقيني، فلم يظهر بينهم 
مكان  ي�سد  ان  ا�ستطاع  ي��ه��ودي  �سخ�س 

�سا�سون ح�سقيل، يحتل مثل مركزه. 
يت�ساءل  ان  اىل  البع�س  وقد يجنح خيال 
ب�سا�سون  االج����ل  ام��ت��د  ل���و  م����اذا  االآن: 
ال�سهيوين،  التيار  ا�ستداد  ف�سهد  ح�سقيل 
اليهودية،   – العربية  العالقات  وت��ط��ور 
�سنة  وح����رب  ف��ل�����س��ط��ني،  تق�سيم  وق����رار 
هجرة  واخ���ريا  ا�سرائيل،  وق��ي��ام   1948

اليهود العراقيني اليها؟ 
م������اذا ك�����ان امل����وق����ف ال������ذي ي���ت���خ���ذه من 
موقف  م��ن��ه��ا  وق���ف  واذا  ال�����س��ه��ي��ون��ي��ة؟ 
ي�ستطيع  ك���ان  ف��ه��ل  ب�����س��راح��ة  امل��ع��ار���س 
على  به  ع��ادت  ما  دون  يحول  ان  مبفرده 
ام  وخيمة،  عواقب  من  العراقيني  اليهود 
كان التيار الكا�سح يجرفه كما جرف غريه 
فال يجد بدا من مغادرة العراق هو اي�سا، 
الدولة  ت��ك��ون  ج��دي��دة،  دول���ة  يف  ليخدم 
الثالثة التي يحتل فيها منا�سب مرموقة؟ 

كان �سا�سون ح�سقيل يف الثانية وال�سبعني 
من عمره حني وفاته، وقد عا�س يف فرتة 
اليهودية  الطائفة  كانت  معينة  تاريخية 
و�سيا�سي  اج��ت��م��اع��ي  و���س��ع  يف  خ��الل��ه��ا 
بعد  اليه  اآل��ت  عما  االخ��ت��الف  كل  يختلف 
وب�سبب  عديدة،  ب�سنوات  �سا�سون  وف��اة 
مل  متالحقة  تاريخية  وت��ط��ورات  اح��داث 

تكن كلها من �سنع ايديهم. 
ول���ذل���ك ف���ان ه���ذا ال��ت�����س��اوؤل ي��ق��وم على 
خيال  عنها  االج��اب��ة  يحاول  قد  فر�سيات 
االديب، ولكنها تخرج عن حدود ما يطالب 
تلقي  ال   ، بعد  وه��ي  امل����وؤرخ،  حتليل  ب��ه 
ت�سيف  وال  جمهولة،  حقيقة  على  �سوءا 

جديدا اىل التاريخ. 
– وهو  امل��رء نف�سه  ذل��ك، فال يتمالك  ومع 
– من  �سا�سون ح�سقيل  ي�ستعر�س �سرية 
قبل  ال��ع��راق  يف  اليهود  و�سع  ي��ق��ارن  ان 
به  يتمتعون  ك��ان��وا  وم��ا  ع��ام��ًا،  خم�سني 
م��ن ح��ق��وق، وي��ع��ام��ل��ون ب��ه م��ن ت�سامح، 
مع  ال��ي��وم،  ا�سرائيل  يف  ال��ع��رب  بو�سع 
تزيد  فيها  امل��وج��ودي��ن  ال��ع��رب  ن�سبة  ان 
ذلكالوقت  العراقيني يف  اليهود  ن�سبة  عن 
فل�سطني  ع��رب  ا�سبح  فقد  كبرية.  زي��ادة 
من  وط��ردوا  بالدهم،  يف  م�سطهدة  اقلية 
– ال حقوقهم وحدها  ديارهم، واغت�سبت 
– بل ممتلكاتهم مبا فيها اعز ما ميلكون، 

وهو وطنهم. 
مجلة المؤرخ العربي 1977

ساسون حسقيلساسون حسقيل
ساسون حسقيل

ساسون حسقيل
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يف  الربيطانية  القن�سلية  تقرير  يف  ج��اء 
اكرث  ان   1910 عام  العراق  يهود  عن  بغداد 
�سهرة  نفوذا واكربها  اليهودية  ال�سخ�سيات 
ويو�سف  دانيال  ومناحيم  اليا�س  مري  هي: 
زلوف  ويهودا  ح�سقيل  و�ساوؤونل  �سنطوب 
وقد  ع��ب��ودي.  و�سيون  �سع�سوع  و���س��اوؤول 
وا�سبحوا  اليهودية  الطائفة  ه��وؤالء  تزعم 
وال�سخ�س  املختلفة.  املحافل  يف  ممثليها 
ل�سا�سون ح�سقيل  ال�سقيق االكرب  الرابع هو 
برثائها  املعروفة  داود(  )�سلومو  ا�سرة  من 
الوا�سع و�سيطرتها على الكثري من احللقات 
القرن  منت�سف  منذ  ال��ع��راق  يف  التجارية 
التا�سع ع�سر. غري ان االحداث الالحقة اثبتت 
ال�سخ�سيات  اك��رب  هو  ح�سقيل  �سا�سون  ان 
احلياة  يف  كبريا  دورا  لعبت  التي  اليهودية 

العامة كما �سرنى يف هذا املقال. 
اذار   �سا�سون ح�سقيل يف بغداد يف 18  ولد 
مبدر�سة  احل��اق��ه  مت  طفولته  وم���ن   1860
اىل  ار�سل  ثم  بغداد.  اليهودية يف  االليان�س 
فيها ومن عا�سمة  ا�ستانبول الكمال درا�سته 
فدخل  فيينا  ثم  لفندن  اىل  انتقل  العثمانيني 
وبعد  احلقوق،  وكلية  ترييزا«  »ماريا  كلية 
اىل  ذه��ب  ال��ت��خ��رج  ���س��ه��ادات  على  ح�سوله 
ع��ل��ى اج����ازة ممار�سة  ا���س��ت��ان��ب��ول وح�����س��ل 
عام  يف  بغداد  اىل  فعاد  فيها.  املحاماة  مهنة 

 .1884
للوالية  ترجمانا  تعيينه  تقرر  ما  و�سرعان 
الوظيفة  ه����ذه  يف  وا���س��ت��م��ر  وامل�����س��ريي��ة 
)الرتجمان(  ووظ��ي��ف��ة   ،1904 ع���ام  ح��ت��ى 
كان  �ساحبها  الن  اخل��ط��رية،  الوظائف  م��ن 
وقنا�سل  ال�����والة  ب���ني  االت�����س��ال  وا���س��ط��ة 
على  يطلع  ان  غ��راب��ة  ف��ال  االجنبية،  ال���دول 
ال�سغرية والكبرية. ومكافاة  الوالية  ا�سرار 
اليه  ا�سندت  فقد  الوالية  خدمة  يف  جلهوده 
التي  احل��م��ي��دي��ة،  النهرية  االدارة  م��دي��ري��ة 
ا�س�ست ملناف�سة الن�ساط املالحي االجنبي يف 
دجلة والفرات على النحو الذي ف�سلناه يف 
مقالتا عن ثورة البغداديني على �سركة )بيت 
جملة  م��ن  ال��راب��ع  ال��ع��دد  يف  املن�سور  ل��ن��ج( 

)احل�سارة( البغدادية )ماي�س 1988(. 
الدولة  يف  الد�ستور  اعلن   1908 ع��ام  ويف 
نائبا  ح�سقيل  �سا�سون  وانتخب  العثمانية، 
املوؤلف  امل��ب��ع��وث��ني  جم��ل�����س  يف  ب��غ��داد  ع��ن 
يف  انتخابه  ج��دد  كما  الد�ستور،  اع��الن  بعد 
الدورات الالحقة حتى اندالع احلرب العاملية 
املبعوثني  نيابته يف جمل�س  االوىل، وخالل 
ويف  العربية  ال�سخ�سيات  اكرب  على  تعرف 

مقدمتهم امللك في�سل بن احل�سني . ويف عام 
م�ست�سار  من�سب  �سا�سون  اىل  عهد   1913
وزارة التجارة العثمانية، وهو من املنا�سب 
املهمة التي ال ت�سنداال ملن له �سهرة وا�سعة يف 
الدولة  اعتماد  وحمل  وامل��ال  التجارة  جمال 
عوامل  تن�سيبه  وج��ه  يف  تقف  ومل  عليه، 
الدين وعالقته بقنا�سل الدول االجنبية. وقد 
توهم )ايرالند( باعتبار �سا�سون احد وزراء 

الدولة العثمانية. 
�سا�سون ح�سقيل اىل بغداد عام 1920،  عاد 
يف االيام نف�سها التي عاد اليها ال�سر بر�سي 
وانهاء  العراق  يف  االو�ساع  لتهدئة  كوك�س 
ما بقي من ثورة 1920. وعندما بدا كوك�س 
داخل  امل��ع��روف��ة  ال��وج��وه  مبقابلة  ن�ساطه 
قابلهم  من  مقدمة  يف  �سا�سون  كان  العراق، 
اليهودية  للطائفة  الرئي�سي  املمثل  باعتباره 
املن�سورة  ب��ل  امل�����س  ر���س��ائ��ل  يف  ب��غ��داد  يف 
ك��ان��ت حمل  ���س��ا���س��ون  اراء  ب����ان  ي��ف��ي��د  م���ا 
تا�سي�س  قبل  الربيطانية  ال�سلطات  اعتبار 
االت�ساالت  ب��دات  وعندما  العراقية.  الدولة 
العراقية  احل��ك��وم��ة  لت�سكيل  وامل�����س��اورات 
املوؤقتة، كان �سا�سون ح�سقيل املر�سح االول 
لوزارة املالية ملا عرف عنه من خربة وا�سعة 
يف ال�سوؤون املالية، ف�سال عن متثيله للطائفة 
احللقات  على  حينذاك  امل�سيطرة  اليهودية 
�سبب  وهناك  العراق.  يف  والتجارية  املالية 
ثالث ركزت عليه املدونات االنكليزية، هو ما 
عرف عن �سا�سون من معار�سته لل�سيد طالب 

النقيب، تقول امل�س بل يف احدى ر�سائلها. 
افندي  �سا�سون  زار  انه  تود  امل�سرت  فاجانا 
حمدي  مع  فوجده  املالية.  ل���وزارة  املر�سح 
ب��ال وزارة.  امل��ر���س��ح ك��وزي��ر  ب��اب��ان  ب��ا���س��ا 
وكالهما قررا الرف�س – اي �سا�سون وحمدي 
افندي كان �سروريا ب�سورة  �سا�سون  – ان 
مطلقا وان رف�سه �سيجعل الوزارة اجلديدة 
مو�سوفة بانها وزارة طالب النقيب، ويكتب 

الف�سل لها منذ البدء. 
�سا�سون  ���س��رية  يف  ال��ه��ام��ة  ال��ن��ق��اط  وم���ن 
يف  الع�سكري  جعفر  مع  ا�سرتاكه  ح�سقيل، 
اليه  دع��ت  ال��ذي   1921 ع��ام  القاهرة  موؤمتر 
م�ستقبل  يف  للنظر  الربيطانية  احل��ك��وم��ة 
العراق، على الرغم من ان �سا�سون كان يف�سل 
عودة االتراك ، غري ان ال�سيا�سة الربيطانية، 
ر�سحت االمري في�سل ملكا على العراق، وملا 
من  يبد  فلم  بريطانيا،  بيد  كله  االم���ر  ك��ان 
املو�سوع،  حول  راأي  غريه  من  او  �سا�سون 
للم�سرت  ���س��ا���س��ون  وج���ه���ه  ����س���وؤال  ����س���وى 

بان  الربيطاين  امل�ستعمرات  وزي��ر  ت�سر�سل 
الدولة  عن  املن�سلخة  البالد  يف  جرت  العادة 
اىل  ال�سمال  من  االم��راء  ياتي  ان  العثمانية، 
ال�سمال.  اىل  اجلنوب  من  ولي�س  اجلنوب، 
ان  تن�سى  ال  ول��ك��ن  ن��ع��م،  ت�سر�سل،  فاجابه 
في�سل  االم��ري  مع  ذاه��ب  كورنوال�س  امل�سرت 

وهو من ال�سمال. 
حتمل  ت�سر�سل  اج��اب��ة  ف��ان   ، اليخفى  وكما 
داللة وا�سحة، فقد بقي كورنوال�س م�سيطرا 

على �سوؤون العراق املختلفة ل�سنني طويلة. 
ا�سرتك �سا�سون ح�سقيل يف الوزارة العراقية 
خم�س مرات ويف جميعها كان وزيرا للمالية، 
وذلك يف وزارات ال�سيد عبد الرحمن النقيب 
ال�سعدون  املح�سن  ع��ب��د  ووزارة  ال��ث��الث، 
االوىل،  الها�سمي  يا�سني  ووزارة  االوىل، 
الفائقة  لكفاءته  طبيعيا  امرا  ا�سرتاكه  وكان 
يف االم���ور امل��ال��ي��ة وخ��ربت��ه االداري����ة التي 
�سقلتها جتاربه االدارية منذ العهد العثماين. 
لعل  ع��دي��دة،  مواقف  يف  كفاءته  ب��رزت  وق��د 
النفط(  )ام��ت��ي��ازات  ق�سية  يف  دوره  اهمها 
عام 1924، فقد طالبت �سركة النفط الرتكية 
ح�سلت  انها  زعمت  التي  احل��ق��وق  ببع�س 
امتياز  ومنها  العثمانية،  احلكومة  من  عليها 
وبغداد،  امل��و���س��ل  يف  النفط  ع��ن  التنقيب 
على  االنكليزية  ال�سركة  ه��ذه  اعتمدت  وق��د 
ا�سناد املندوب ال�سامي لها، غري ان احلكومة 
العراقية برئا�سة عبداملح�سن ال�سعدون قررت 
ح�سقيل،  �سا�سون  وخولت  االع��رتاف،  عدم 
لندن،  يف  ال�سركة  مبفاو�سة  املالية  وزي��ر 
�سا�سون  اق��رتح  املفاو�سات  ب��داأت  وعندما 
عائدات  م��ن  ال���ع���راق  ح�سة  دف���ع  ب��وج��وب 
النفط بالذهب، وقد ا�ستغرب اجلميع من هذا 
االقرتاح الن الباون اال�سرتليني كان ي�ستند 
املفاو�س  ا�سرار  وام��ام  الذهب.  �سعر  على 
مقرتحه،  تنفيذ  على  وت�سميمه  ال��ع��راق��ي 
ظهرت  وعندما  ذهبا،  الدفع  ال�سركة  وافقت 
خرج   ،1930 عام  انكلرتا  يف  املالية  االزم��ة 
�سعره  وانخف�س  الذهب  قاعدة  عن  الباون 
امام �سعر الذهب بن�سبة ال ت�سدق، فعاد هذا 

التغري على العراق بفوائد مالية كبرية. 
وعلى الرغم من هذه اجلهود، فان ثمة حقيقة 
امل��ق��ال��ة وه��ي ان  ن��ذك��ره��ا يف ه��ذه  يجب ان 
العامل،  اليهود يف  �سا�سون �سانه �سان اغلب 
فان م�سلحة طائفته كانت ت�سغل املوقع االول 
يف تفكريه، وال نعرف ماذا �سيكون موقعه لو 
امتد به العمر اىل عام 1948 ويرى قيام دولة 

ا�سرائيل عندها �سيكون لكل حادث حديث. 

يرتدد  ال  ك���ان  ح�سقيل  ���س��ا���س��ون  ان  اق���ول 
على  ولو  طائفته  مي�س  امر  اي  مقاومة  يف 
ح�����س��اب ب��ل��ده، وخ���ري م��ث��ال ن�����س��وق��ه هنا، 
خالفه مع املرحوم �ساطع احل�سري، معاون 
املعارف. وخال�سة احلادث ان وزارة  وزير 
امل�ساعدات  ب��ع�����س  مت��ن��ح  ك��ان��ت  امل���ع���ارف 
هذه  جميع  ولكن  احلكومية،  غري  للمدار�س 
انتقاد  اثار  عراقية، مما  كانت غري  املدار�س 
احلركة الوطنية وجعلها تطالب بتغيري هذا 
ال���وزراء  جمل�س  فقرر  اخل��اط��ئ،  اال�سلوب 
للمدار�س  ومنحها  امل�����س��اع��دات  ه��ذه  قطع 
م�سكلة  حينذاك  فظهرت  وح��ده��ا،  االهلية 
وذلك  واالجنبية،  االهلية  املدار�س  تعريف 
الن مدر�سة االليان�س ادعت انها غري اجنبية 
عليها.  تنفق  اليهودية  الطائفة  ان  بدليل 
مدر�سة  ت��ع��د  ان  احل�����س��ري  ���س��اط��ع  وراى 
ان  بدليل  اجنبية  غري  انها  ادع��ت  االليان�س 
اليهودية تتفق عليها. وراأى �ساطع  الطائفة 
�سمن  االليان�س  مدر�سة  تعد  ان  احل�سري 
املدار�س االجنبية الن مقر جمعية االليان�س 
تابعة  واملدر�سة  باري�س،  يف  كان  اليهودية 
اجلمعية،  قبل  من  يعني  ومديرها  للجمعية، 
)االهلية(  �سفة  املدر�سة  ه��ذه  تكت�سب  ويل 
امام  م�سوؤولة  اداري��ة  هيئة  تعني  ان  فعليها 
مقر  اىل  ال���رج���وع  دون  امل���ع���ارف  وزارة 

اجلمعية يف باري�س. 
وي��ذك��ر ���س��اط��ع احل�����س��ري يف م��ذك��رات��ه ان 
الذي  ه��و  ح�سقيل  �سا�سون  االم��ال��ي��ة  وزي��ر 
ق��رار يجعل  ال��وزراء اىل اتخذا  دفع جمل�س 
االهلية  امل��دار���س  �سمن  االليان�س  مدر�سة 
وتخ�سي�س معظم امل�ساعدات لها نظرا لكرثة 
تالميذها، فا�سطر احل�سري اىل مقابلة امللك 
املدر�سة  تابعية  بان  واقناعه  بنف�سه  في�سل 
بتابعية  ول��ي�����س  ادارت���ه���ا  ب��ت��اب��ع��ي��ة  ت��ت��ق��رر 
احل�سري  ب���راي  في�سل  واق��ن��ت��ع  ط��الب��ه��ا، 
واعاد قرار جمل�س الوزراء. وهذا ما اغا�س 
خ�سوم  مع  يتعاون  فاخذ  ح�سقيل،  �سا�سون 
املعارف  عن  واب��ع��اده  منه  للنيل  احل�سري 
يومذاك  املوؤلفة  اللجنة  حمل  يف  وجنحوا 
لدرا�سة حالة البالد احلالية على ا�سدار قرار 
بالغاء وظيفة معاون وزير املعارف واحداث 
وظيفة مدير املعارف العام على ان ت�سند اىل 

مدير عراقي.
ويذكر احل�سري ان وزير املعارف هبة الدين 
�سا�سون  ب��ان  ام��ام��ه  اع���رتف  ق��د  احل�سيني 
الوظيفة.  الغاء  الذي �سعى اىل  ح�سقيل هو 
جعل  في�سل  للملك  رائ��ع��ا  م��وق��ف��ا  ان  غ��ري 

الرياح،  ت��ذروه��ا  احل�سري  خ�سوم  جهود 
ان  قائال:  ال��وزراء  جمل�س  امللك  خاطب  فقد 
عراقيا  يعترب  ان  يجب  احل�سري  اال�ستاذ 

مثلي ويعني مديرا عاما للمعارف. 
ح�سقيل  �سا�سون  �سهرة  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 
احل�سول  يف  ف�سل  ق��د  ف��ان��ه   ، طائفته  ب��ني 
ب�سبب  التا�سي�سي  املجل�س  ع�سوية  على 
ظهرت  فقد   ، االنتخابات  يف  ةطريفة  حادث 
ثالث  بغداد  لق�ساء  االنتخابية  االوراق  بني 
وقد  اف��ن��دي(  )�سا�سون  ا�سم  حتمل  اوراق 
اهملت هذه االوراق مما ادرى اىل ح�سول 
بينما  ���س��وت��ا   73 ع��ل��ى  ح�سقيل  ���س��ا���س��ون 
ح�سل مناف�سه )الياهو عاين( على 76 ثوتا، 
جلنة  ان  غري  ذل��ك،  على  �سا�سون  فاعرت�س 
تدقيق امل�سابط االنتخابية اجابت انها وان 
ل�سا�سون  الثالثة  ترجح ان تكون اال�سوات 
الرتجيح ترجيح ظن دون  فان هذا  ح�سقيل 
التا�سي�سي  املجل�س  وعلى  حم�سو�س  دليل 
املجل�س  مناق�سات  ويف  الق�سية.  يف  النظر 
التا�سي�سي لعام 1924 جند ان )حممد زكي 
عليها  كتب  انتخابية  ورق��ة  كل  ان  ذكر  قد   )
)الياهو  ل�سالح  اع��ت��ربت  ع���اين(  )ال��ي��اه��و 
ح�سقيل عاين( مع ان بع�س اليهود ر�سحوا 
)الياهو عزرا عاين( فلي�س من االن�ساف ان 
مع  افندي(  )�سا�سون  با�سم  اال�سوات  تهمل 
ان اجلميع يعرفون ان املق�سود به �سا�سون 
ذلك  اغا  قا�سم  ا�سف  واي��د  ح�سقيل،  افندي 
ب��ق��ول��ه ان���ه م��ن��ذ ارب��ع��ني ع��ام��ا ي����رتدد على 
بغداد وال يعرف ان �سا�سون افندي هو غري 

�سا�سون ح�سقيل. 
وبعد ان طالت النقا�سات، قرر الياهو عاين 
حمله،  ح�سقيل  �سا�سون  ليحل  االن�سحاب 
ان  وقال  ذلك  على  اعرت�س  املجل�س  ان  غري 

الق�سية عامة ولي�ست �سخ�سية. 
الها�سمي  ي��ا���س��ني  وزارة  اي����ام  وب��ان��ت��ه��اء 
العراقية، وبقي ع�سوا  الوزارة  ح�سقيل يف 
يف جمل�س النواب يف جميع الدورات حتى 

وفاته عام 1932. 
تويف �سا�سون ح�سقيل يف 31 اب 1932 يف 
له  بقي  ما  خري  ولعل  هناك،  ودف��ن  باري�س 
ق�سيدة ال�ساعر الكبري معروف الر�سايف يف 
رثائه، ومل يكن له عقبا ، اذ ق�سى حياته دون 
م�سرفاعلى  الفخم  بيته  والزال  يتزوج،  ان 
مع  )النهر(  امل�ستن�سر  �سارع  يف  دجلة  نهر 
�سكنا  كانت  الكبرية  الق�سور  من  جمموعة 
لعوائل يهودية معروفة قبل هجرتهم الكربى 

اىل خارج العراق. 

ساسون حسقيل مواقف ثابتة واخرى قلقة

رفعة عبد الرزاق محمد 

موؤمتر القاهرة وتظهر فيه الآن�سة جريتروود بيل مع ال�سري ون�ستون ت�سرت�سل وبر�سي كوك�س وجعفر با�سا الع�سكري و�سا�سون ح�سقيل واجلرنال هالداين
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العدد )2176( 
السنة الثامنة 
الخميس )30( 
حزيران 2011

ساسون حسقيل كما رأته المس بل في أوراقها
اعداد: عراقيون

ت�سم ر�سائل امل�س بل )1868 – 1926( 
واالنطباعات  والنوافذ  املعلومات  من 
التاريخية ما ال ت�سمه جمموعة اخرى. 
وم���ن���ذ ان وري�����ت ال�����رثى ب���ب���غ���داد يف 
ر�سائلها  ا�سبحت   ،1926 مت���وز   12
ما ذكره  للتاريخ، ولعل  ملكًا  ال�سخ�سية 
ابيها،  اىل  ر�سالته  يف  العرب  لورن�س 
الر�سائل  ه���ذه  خ���ط���ورة  ع��ل��ى  ي���دل  م���ا 
واهميتها، يقول: ر�سائلها انعكا�س دقيق 
كادت  بل  مهتمة،  ت��واق��ة،  كانت  لذاتها. 
ت��ك��ون دائ��م��ا ���س��دي��دة احل��م��ا���س م��ع من 

حولها. وما تعي�سه من احداث يومية..
احلديث،  تاريخنا  حظ  ح�سن  من  ولعل 
من  الذهبية  املجموعة  بهذه  يحظى  ان 
�ساهدته  ما  فيها  ف�سلت  التي  ر�سائلها 
�سادقة  اآراء  من  ابدته  وما  �سمعته  وما 
حول ال�سخ�سيات العراقية عن تا�سي�س 
اول حكومة عراقية عام 1920 وما تبعه 
من تا�سي�س للدولة العراقية. ان جملدين 
بان  ك��ي��ف��الن  ال�سخ�سية  ر�سائلها  م��ن 
العامة يف  للحياة  يقدم �سورة وا�سحة 
العراق وما تخللتها من نوازع وتيارات 

خمتلفة. 
التي  الر�سائل  هذه  يف  ما  اط��رف  ولعل 
التي  العراقية  ال�سخ�سيات  من  كتبتها 
تاأ�سي�س  يف  ال��رائ��دة  تكون  ان  لها  ق��در 
ال�سخ�سيات  تلك  من  العراقية..  الدولة 
الفذة، يربز ا�سم �سا�سون ح�سقيل، الذي 
وحبها،  ب��ل  امل�����س  اع��ج��اب  مو�سع  ك��ان 
مزايا  م��ن  عليه  �سخ�سيته  تنطوي  مل��ا 

وخ�سال جديرة بالتنويه والتقدير. 
ك��ت��ب��ت امل�����س ب��ل اواخ����ر ���س��ن��ة 1920: 
�سا�سون  ه��و  اح��ب  ال���ذي  ال�سخ�س  ان 
افندي الذي اعتربه اىل حد بعيد الرجل 
ال����وزراء.  اع�����س��اء جمل�س  ب��ني  االك��ف��اأ 
فانه  اح��ي��ان��ا،  ت�سلبه  م��ن  ال��رغ��م  وع��ل��ى 

املتمر�س  املحامي  مبنظار  االم��ور  يرى 
بال�سوؤون املتعلقة بالقانون الد�ستوري، 
وبذلك فانه ال ياأخذ بعني االعتبار احوال 
ال���ع���راق ال��ب��دائ��ي��ة، اال ان���ه ���س��ادق يف 
وتوخي  التحيز  ع��ن  وبعيد  توجهاته. 
امل�سالح ال�سخ�سية. واىل جانب قدراته 
وا�سعة،  بخربة  يتمتع  فانه  احلقيقية 
وال�سري  م�سورتي  طلب  اىل  �سعيه  وان 
على هديها، اليخفقان يف ترك اثرهما يف 
عليه  ينطويان  ما  ان  بل  فح�سب  نف�سي 
يكادان يدفعانني  ادب جم وتوا�سع  من 
اىل ال�سعور باخلجل الينبغي اعتبار ما 
اقوله بهذا ال�سدد م�سورة حقيقية اقوم 
�سخ�سيا با�سدائها، النها لي�ست اكرث من 
�سدى ملا يجول يف راأ�سي ال�سري بر�سي 
كوك�س من افكار. بيد ان ما يثلج �سدري 
حقا، ويعزز �سعوري بالثقة. هي اآ�سرة 
ال�سداقة احلقيقية التي تربط بيننا وما 
باالحرتام.  متبادل  �سعور  من  يعززها 
والبد من االعرتاف بهذا ال�سدد بان هذا 
عام  بوجه  للجميع  اكنه  ما  هو  ال�سعور 
وان كان ذلك بدرجات متفاوته، انه الأمر 
مهم، الي�س كذلك؟ كما انه اال�سا�س املتني 
املقاه  الواجبات  تنفيذ  نحو  لالنطالق 

على عاتقنا. 
عن  ب��ل  امل�س  كتبت  التالية،  ال�سنة  يف 
جم��ل�����س ال������وزراء، خ��الف��ات ال�����وزراء، 
الداخلية  ب��وزي��ر   – كعادتها   - م��ن��دده 
ال�سيد طالب النقيب، فتقول عن �سا�سون 

ح�سقيل: 
ام����ا ���س��ا���س��ون اف���ن���دي ح�����س��ق��ي��ل فيكن 
يدفعه  بالكراهية  �سعورا  طالب  لل�سيد 
يعمد  مقرتح  او  اج��راء  اي  احباط  اىل 
ال�����س��ي��د ط��ال��ب اىل ط��رح��ه��م��ا والب����د يل 
ل�سا�سون  اك���ن  ب��ان��ن��ي  االع�����رتاف  م���ن 
ذلك  واالح��رتام،  باملودة  �سعورا  افندي 

بني  من  االك��ف��اأ  بانه  قناعتي  جانب  اىل 
يف  اليوم  �سباح  زارين  وق��د  وزرائ��ن��ا. 
مكتبي )27 كانون الثاين 1921( حيث 
لو  امتنى  ك��م  ط��وي��ل،  حديث  بيننا  دار 
ال��وق��ت، او  اك���رب م��ن  ل���دي مت�سع  ك���ان 
ب���االح���راى ل��و مت��ك��ن ال�����س��ر ب��ر���س��ي من 
تخ�سي�س مزيد من الوقت لال�ستماع اىل 
التحليالت والتف�سريات ال�سخ�سية التي 
اعتربها بوجه عام اكرث فائدة وجدوى 
من اي �سيء اآخر اذا ما ادركنا ان الفريق 
ال�سهل  من  جمموعة  يعترب  ال  ال���وزاري 
يتطلب  ال��ذي  االم��ر  وتوجيهها  قيادتها 
املخت�سة  ال��ربي��ط��ان��ي��ة  اجل���ه���ات  ق��ي��ام 
بالتعامل معها ب�سورة �سخ�سية دائما.. 
ان ما اعجز عن القيام به ميكن ل�سا�سون 
القيام  الع�سكري  با�سا  جعفر  او  افندي 

به... 
االمر  اول  يف  اف��ن��دي  �سا�سون  رف�����س 
املوؤقتة  العراقية  ال���وزارة  اىل  الدخول 
النقيب،  الرحمن  عبد  ال�سيد  برئا�سة 
ا���س��رت بريطانيا  ال��ت��ي  ال����وزارة  وه��ي 
على تاأليفها مل�سح اآثار الثورة التي قامت 
يف ارجاء العراق يف �سيف 1920، غري 
ان امل�س بل وبع�س الربيطانيني متكنوا 
من اقناعه ملقابلة ال�سري بري�س كوك�س. 
وكانت امل�س بل تعتقد ان قبول �سا�سون 
الوزارة من  �سينقذ  املالية  من�سب وزير 
ت�سلط طالب النقيب وبالتايل انهيارها. 

افندي  �سا�سون  اقناع  من  متكنا  تقول: 
اىل  وال��ذه��اب  موقفه  يف  النظر  ب��اع��ادة 
م��ق��اب��ل��ة ال�����س��ري ب��ر���س��ي ك��وك�����س، وقد 
ربحنا  ق��د  باننا  خفي  �سعور  خاجلني 
املباراة وهو جانب يعزى جزء منه اىل 
ج�سور الثقة التي جنحت يف اقامتها مع 
�سا�سون... ويف اليوم التايل، واثر لقاء 
دام قرابة ن�سف �ساعة مع ال�سري بر�سي، 

خرج �سا�سون افندي ليخرب االن�سة بيل 
بانه قد وافق على من�سب وزير املالية.

متفرقة  �سذرات  بيل  امل�س  ر�سائل  ويف 
تبوئه  بعد  ح�سقيل  �سا�سون  اخبار  من 
النقيب  وزارة  يف  املالية  وزارة  من�سب 
املوؤقتة. وتذكر يف 18 / كانون االول/ 
مكتبي  اف��ن��دي  �سا�سون  دخ��ل   :1920
بعد  واالرتياح  الفرح  غاية  يف  بدا  وقد 
الوزراء  ملجل�س  ثالثة  جل�سة  ح�سوره 
قانون  �سقل  من  انتهوا  قد  بانهم  ليعلن 
النهائية  اللم�سات  االنتخابات وو�سعوا 

له. 
وتقول يوم 7 / �سباط/ 1921: �سهدنا 
بني  ق��ام  خ��الف  ب�سبب  عا�سفا  ا�سبوعا 
الربيطانيني  امل�ست�سارين  م��ن  اث��ن��ني 
حول كيفية معاجلة و�سع افراد القوات 
)الليفي( اي اجلندرمة،  املحلية املجندة 
وهو خالف اثار بدوره غ�سب الوزيرين 
افندي(  �سا�سون  طالب  )ال�سيد  املعنيني 
اللذين مل يكونا على وفاق ووئام ا�سال، 
وو�سل اىل احلد الذي بات من خالله امر 
حمتمال  جانبا  افندي  �سا�سون  ا�ستقالة 
جدا اثر تو�سل جمل�س الوزراء اىل قرار 
الذكر  اآن��ف��ة  ال��ق��وات  و�سع  مبوجبه  مت 
وزارة  من  ب��دال  الداخلية  وزارة  بامرة 
الدفاع، وهو قرار مل ياأت من�سجما مع ما 
ابداه �سا�سون من راأي حول املو�سوع. 

النقا�س  مت  احل����دي����ث  ب������داأ  وع���ن���دم���ا 
العراق  عر�س  حول  وال�سراع  باخلالف 
ومبر�سحني لتويل زعامة العراق املقبلة، 
االآراء  بع�س  ح�سقيل  ل�سا�سون  كانت 
هذا  قبل  كتبت  االأم���ر  ه��ذا  يف  املختلفة 
بوقت مبكر 10/ ت�سرين االول/ 1920. 
قبل ب�سعة ايام دار بيني وبني �سا�سون 
من  بينت  لالهتمام،  تثري  حديث  افندي 
بر�سي  ال�����س��ري  ل���دى  م��ان��ع  ال  ان  خ��الل��ه 

كوك�س ابدا فيما يتعلق بال�سخ�س الذي 
يختاره العراقيون اما من وجهة نظري 
بهذا  االج���دى  م��ن  ان  ف��ارى  ال�سخ�سية 
ازاء  عربيا.  ام��ريا  يكون  ان  ال�سخ�س 
ادرك  م��ا  اذا  اف��ن��دي:  �سا�سون  ق��ال  ذل��ك 
تر�سيح  ت���وؤي���دون  ان��ك��م  ال�سعب  اب��ن��اء 
�سيوافقون  فانهم  النقيب  طالب  ال�سيد 
على ذلك ظاهريا ب�سرف النظر عن راأيهم 

بال�سيد طالب. 
وكتبت يوم 7 �سباط 1921: 

وكان يل حوار مع �سا�سون افندي امتد 
ق�سايا  وتناول  الزمن  من  �ساعتني  مدى 
هذه  جملة  م��ن  ك��ان   .. ع��ام  ط��اب��ع  ذات 
تن�سيب  بامكانية  املتعلقة  تلك  الق�سايا 
العراق(.  عر�س  على  )ملكا  تركي  ام��ري 
وقد وجدت �سا�س�سون موؤيدا لها �سريطة 
بريطاين..  انتداب  ظل  يف  ذل��ك  يتم  ان 
ومن خالل متابعة ا�ستطالعاتي حول ما 
افكار  البلد من  ابناء  يجول يف روؤو���س 
اكت�سفته  ما  اذهلني  بامل�ستقبل  تتعلق 
من م�ساعر معادية لالتراك لدى مقامات 
ماأدبة  خ��الل  فمن  ب��امل��رة.  متوقعة  غ��ري 
غداء كنت اقنعت ال�سري بر�سي باقامتها 
ودعوة كل حكمت بك �سليمان و�سا�سون 
كثريا  تفاجاأت  اليهما.  ح�سقيل  افندي 
عندما علمت برف�س حكمت بك كليا فكرة 
العثماين  ال�سلطان  ابناء  احد  تن�سيب 
قوله  العراق وبانه على حد  على  حاكما 

قد قطع كل عالقة له برتكيا. 
هام�س: 

* اعتمدنا يف هذه الن�سو�س على كتاب 
)جري تروود بيل من اوراقها ال�سخ�سية( 
وتعليق:  ترجمة  بريغوين.  الليزابيث 
)ب��ريوت 2002( يف  عبا�س مظفر  منري 
ال328،   ،294،304،326 ال�سفحات: 

.354 ،353 ،347 ،341

ساسون حسقيل: أشهر وزير في تأريخ 
الحكومات العراقية المتعاقبة

جريتروود بيل ورفاقها يف بغداد يف عام 1924 ويجل�س اىل ميينها كل من ال�سيد �سا�سون ح�سقيل وزير املالية وال�سريكنهان كورنوالي�س م�ست�سار وزارة الداخلية الذي اأ�سبح فيما بعد �سفري بريطانيا لدى العراق
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ساسون حسقيل: أشهر وزير في تأريخ 
الحكومات العراقية المتعاقبة

يعد �سا�سون ح�سقيل اأحد اهم اأعمدة 
عام  تاأ�سي�سها  منذ  العراقية  ال��دول��ة 
�سهر  بامكانية  موؤمنًا  وك��ان   ،1921
جميع الطوائف واالقليات يف بوتقة 
عراقيًا  �سعبا  واع��ت��ب��اره��ا  ال��وط��ن 
واحدًا، وكما قال امللك في�سل االول، 

الدين لله والوطن للجميع.
يهودية  عائلة  اىل  �سا�سون  وينتمي 
بالتجارة،  وا�ستهرت  برزت  بغدادية 
املتفقهني  الدين  من رجال  والده  كان 
امل���و����س���وي���ة.. ول���د  ال�����س��ري��ع��ة  يف 
�سا�سون يف بغداد عام 1860 ودر�س 
اىل  ذه��ب  ث��م  االليان�س،  مدر�سة  يف 
ا�سطنبول للدرا�سة عام 1877.. عني 
عودته  بعد  ب��غ��داد  ل��والي��ة  ترجمانًا 
نائبًا  وانتخب   1885 عام  بغداد  اىل 
االول  ال��رتك��ي  ال���ن���واب  جمل�س  يف 
احد  �سا�سون  ويعترب   ،1908 ع��ام 
حكومة  اأول  يف  الثمانية  االع�ساء 
كوك�س  بر�سي  ال�سري  بتعيينها  ق��ام 
عني  ال��ربط��اين(.  ال�سامي  )امل��ن��دوب 
ال�سيد  حكومة  يف  مالية  وزي��ر  اول 
عبد الرحمن النقيب وانتخب �سا�سون 
النقيب  وزارة  يف  امل��ال��ي��ة  ل�����وزارة 
ووزارة  والثالثة   "1921" الثانية 
عبد املح�سن ال�سعدون االوىل وكذلك 

يف وزارة يا�سني الها�سمي.. 
ال�سخ�سيات  م���ن  ���س��ا���س��ون  اع��ت��رب 
العراق  ت��اري��خ  يف  املهمة  ال��ع��راق��ي��ة 
التقاليد  على  حر�س  وق��د  املعا�سر، 
الربملانية ال�سحيحة وتطبيق النظام 
العراقي،  ال��ن��واب  ملجل�س  ال��داخ��ل��ي 
"اأقدر  ب��اأن��ه  بيل  امل�س  و�سفته  وق��د 
ال����������وزراء، هو  رج�����ل يف جم��ل�����س 
من  االأم���ور  اإىل  وينظر  قلياًل  �سلب 
اأن  دون  الد�ستوري  احلقوقي  وجهة 
العراق  الأح��وال  كافيًا  اعتبارًا  يعطي 
اأبعد  اإىل  ونزيه  حر  ولكنه  املتاأخرة، 

احلدود". 
�سا�سون ح�سقيل من�سب وزير  �سغل 
املالية 5 مرات يف فرتة احلكم امللكي. 
وزير  واأن����زه  ا�سهر  �سا�سون  وي��ع��د 
عراقي يف تاأريخ احلكومات العراقية 
مالية  وزي���ر  اأول  ف��ك��ان  امل��ت��ع��اق��ب��ة، 
و�سع  يف  كبري  ب�سكل  اأ�سهم  عراقي 
االقت�ساد  لقيام  ال�سحيحة  االأ�س�س 
ال��ع��راق��ي وب��ن��اء م��ال��ي��ت��ه ع��ل��ى وفق 
نظام دقيق، وخري دليل على ما نقول 
مع  النفط  م��ف��او���س��ات  �سجالت  ه��و 
املفاو�س  على  ا�سار  حينما  االنكليز، 
)ذه���ب( على  كلمة  ا���س��اف��ة  ال��ع��راق��ي 
احت�ساب  عند  �سلنات(  )اربعة  جملة 
ا�ستقرار  ي�سمن  لكي  النفط،  عوائد 
ما  ال��ط��ري��ف  وم���ن  ال��ع��وائ��د.  ن�سبة 
اأوردته اخلاتون االنكليزية )جرترود 
ع�سيقة  كانت  باأنها  يقال  التي  بيل( 
بان  االأول، يف ر�سائلها،  امللك في�سل 
وزي��را  )ال��ي��ه��ودي(  �سا�سون  تعيني 
ومل  م��ن��ه��ا،  �سخ�سي  ب��ت��دخ��ل  مت  ق��د 
النقيب  عبدالرحمن  اإقناع  ي�ستغرق 
اإال ن�سف �ساعة، بينما مل تقنعه ايام 

والتربيرات  ال��ت��دخ��الت  م��ن  ط���وال 
لتعيني وزير  )اخل��ات��ون(  ط��رف  م��ن 

)�سيعي( يف وزارته!. 
ويذكر جندة فتحي �سفوة يف بحث 
له ن�سر يف جملة درا�سات فل�سطينية 
اأوراق رفائيل بطي على  انه عرث يف 
و�سف حلادثة رواها له ال�سيخ حممد 
ع�سوًا  ك���ان  ال����ذي  ال�سبيبي  ر���س��ا 
االأوىل،  الها�سمي  يا�سني  وزارة  يف 
للمالية  وزي����رًا  ح�سقيل  و���س��ا���س��ون 
فيها. فقد عر�س على جمل�س الوزراء 
نظام وزارة املالية، واراد البع�س اأن 
يعار�س اقرتاحات �سا�سون، فغ�سب 
مو�سوع  هذا  ال��وزراء  لزمالئه  وقال 
اخت�سا�سي،  من  وهو  اخت�سا�سّي، 
يف  الها�سمي  اأع��ار���س  ال  اأين  وكما 
يف  ف��الن  وال  الع�سكرية،  ال�����س��وؤون 
مو�سوع االدارة الداخلية، فال اأوافق 
معار�ستي يف مو�سوع هو من  على 
فان  راأيي،  اخت�سا�سي، والنظام من 
فال  واال  وخ���ريًا،  فبها  عليه  وافقتم 
وقال  املجل�س.  وغ��ادر  معكم،  اأعمل 
للمنطق  نخ�سع  ان  ي��ج��ب  ي��ا���س��ني: 
للع�سبية.  معنى  وال  البلد،  وحاجة 
واأرجعه اىل  الها�سمي  ذهب  واأخ��ريًا 
اأخ��رى،  جل�سة  يف  ال����وزراء  جمل�س 
املالية  وزارة  ن��ظ��ام  على  و���س��ودق 

ح�سب اقرتاح �سا�سون بحذافريه. 
وي���روي ان��ه يف اح��دى امل���رات التي 
تراأ�س فيها اللجنة املالية، كان يا�سني 
وكان  اللجنة.  لتلك  مقررًا  الها�سمي 
امليزانية  �سوؤون  يف  دقيقًا  �سا�سون 
العامة، يف حني اأن يا�سني كان يحاول 
ان يحيد باأعمال اللجنة اىل اخلالفات 

ال�سيا�سية. 
فلما �سايقه �سا�سون يف االأمر ا�ستقال 
�سا�سون  فقال  اللجنة،  مقررية  م��ن 
الها�سمي،  ا�ستقالة  على  اطالعه  لدى 
ان يا�سني يريد با�ستقالته اأن ا�ستقيل 
انا من رئا�سة اللجنة، النه يريد اقحام 
حري�س  وان��ا  اعمالها،  يف  ال�سيا�سة 
على الروح الربملاين ال�سايف، ولذلك 
من  وا�ستقال  منه.  ب��داًل  اأن��ا  اأ�ستقيل 
رئا�سة اللجنة ومن ع�سويتها اأي�سًا. 

يختم  ان  وفاته  قبل  �سا�سون  ح��اول 
الكثرية  منجزاته  من  مبنجز  حياته 
اأجل  من  دقيقة  خطة  و�سع  وح��اول 
و�سعى  وطنية،  عراقية  عملة  اإ�سدار 
ي�ساعده  ذلك  حتقيق  اأجل  من  جاهدا 
يهودي اآخر هو اإبراهيم الكبري مدير 
وبالفعل  اآنذاك،  املالية  املحا�سبة  عام 
واأ�سبحت  1932م  ع��ام  ذل��ك  مت  فقد 
النقود العراقية هي املتداولة بدال من 

الروبية الهندية واللرية الرتكية. 
اأن  دون  عازبا  حياته  �سا�سون  ق�سى 
له  اأع��زب. وكان  يتزوج، ومات وهو 

بيت فخم على �ساطئ دجلة )يف اآخر 
���س��ارع ال��ن��ه��ر، وق���رب غرفة 

احلالية(  ب��غ��داد  جت��ارة 
تعدَّ  فخمة  ومكتبة 

املكتبات  اكرب  من 
ال�������س���خ�������س���ي���ة 

ب�����غ�����داد،  يف 
غنية  وك��ان��ت 
مب���خ���ت���ل���ف 
ال������ك������ت������ب 
ب����ال����ل����غ����ات 
ال����ع����رب����ي����ة 
وال���رتك���ي���ة 
واالنكليزية 
ن�سية  لفر ا و
واالأمل���ان���ي���ة، 

ا�ستولت  وقد 
احل�����ك�����وم�����ة 

عام  ال��ع��راق��ي��ة 
ع���ل���ى   1970

�سا�سون  م��ك��ت��ب��ة 
�سمن  واأودع���ت���ه���ا 
م���ك���ت���ب���ة امل��ت��ح��ف 

مكتبته  �سمت  العراقي، 
عديدة  وبلغات  خمتلفة  كتبًا 

واالنكليزية  االي��ط��ال��ي��ة  منها 
واالملانية والرتكية واال�سبانية 

والعربية. 
قالوا عنه: 

* قال عنه امني الريحاين: 
يف  الثابت  الوزير  "انه 

الوزارات العراقية النه 

لي�س يف العراق من ي�ساهيه يف علم 
ال�سوؤون  ادراك  والت�سلع  االقت�ساد 

املالية". 
رثاه  فقد  ال��ر���س��ايف  م��ع��روف  ام��ا   *

قائاًل: 
�سا�سون  ب��اري�����س  م���ن  ال����ربق  ن��ع��ى 

فاغتدت 
بغداد اأم املجد تبكي وتندب 

وال غرو اأن تبكيه اذ فقدت به 
نواطق اعمال من املجد تعرب 

لقد كان ميمون النقيبة، كلها 
تذوقته يف النف�س يحلو ويعذب 

ت�سري اليه املكرمات بكفها 
اذا �سئلت اي الرجال املهذب 

اال التقل قد مات �سا�سون، بل فقل: 
تغور من اأفق املكارم كوكب 

�سفوة  فتحي  جن��دة  اال���س��ت��اذ  ام��ا   *
"كان على الدوام جريئًا يف  في�سفه: 
حري�سًا  احلجة،  ق��وي  راأي���ه،  اع��الن 
على الروح الربملاين، وكانت خربته 
اكت�سبها  وا�سعة  الربملانية  بال�سوؤون 
املبعوثان  جمل�س  يف  نيابته  خ��الل 

العثماين". 
عنه:  ف��ق��ال  الها�سمي  يا�سني  ام��ا   *
فيجيء  اأفندي  �سا�سون  ذكر  ما  "اذا 
يف  العظيم  بالكفاح  م��ق��رون��ًا  ذك���ره 
تنظيم �سوؤون دولة العراق يف �سني 

االنتداب العجام". 

مازن لطيف علي 

التصحيح اللغوي: نوري صباح

يذكر نجدة فتحي صفوة 
في بحث له نشر في مجلة 

دراسات فلسطينية انه عثر 
في أوراق رفائيل بطي على 

وصف لحادثة رواها له الشيخ 
محمد رضا الشبيبي الذي 

كان عضوًا في وزارة ياسين 
الهاشمي األولى، وساسون 

حسقيل وزيرًا للمالية فيها. 
فقد عرض على مجلس 

الوزراء نظام وزارة المالية، 
واراد البعض أن يعارض 

اقتراحات ساسون
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