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في الخمس��ينيات  ..دار العم��ارة وبناية
مصرف الرهون
م ��ن اكرب املكاتب اال�ست�ش ��ارية العراقية ت�أ�س�س ��ت منذ
خم�سينات القرن اا َلع�شرين واليزال وخالل هذه املراحل
�أجنز العديد من الت�صامي ��م املعمارية التي تعترب درو�س ًا
يف العم ��ارة العراقي ��ة كما كان رائ ��د ًا يف تطوير املفاهيم
الت�صميمي ��ة الهند�سية يف العمارة والتطبيقات الهند�سية
وادارة امل�شاري ��ع  .نق ��ل دار العمارة م ��ن الدول املتطورة
العدي ��د من التقني ��ات وا�شرتك مع املكات ��ب العاملية وكان
�شريك ًا مكافئ ًا يف اجناز العديد من امل�شاريع واالجنازات
يف العراق كما مت �شرحها يف هذا الف�صل والف�صل التا�سع
ع�شر.
ب ��د�أ �شقيق ��ي قحطان املدفع ��ي بت�أ�سي�س مكتب ��ه للهند�سة
املعماري ��ة من ��ذ �سنة  . 1952وقد جن ��ح بتفوق يف معظم
االعمال الت ��ي قام بها  ،وحازت ت�صاميم ��ه املعمارية على
اجلوائ ��ز االوىل يف العديد من امل�سابق ��ات املعمارية منذ
اخلم�سين ��ات م ��ن الق ��رن املا�ض ��ي  .ومنه ��ا دور موظف ��ي
امل�صايف يف ال ��دورة  ،ودور �شركة مدينة املن�صور ( حي
املن�صور حاليا ) .
التحق ��تُ مبكتب قحطان املدفعي بعد ا�ستقالتي من �شركة
نفط الب�ص ��رة ع ��ام  ،1954و�سماه �أخي قحط ��ان( مكتب
قحط ��ان املدفع ��ي وم�شارك ��وه )  .وكان ��ت معظ ��م اعم ��ال
املكت ��ب تنح�ص ��ر يف ت�صاميم ال ��دور ال�سكني ��ة يف بغداد
 ،والقلي ��ل منه ��ا خارج بغ ��داد  .وملا كان معظ ��م م�ؤ�س�سي
املكت ��ب ه ��م موظف ��ون يف الدول ��ة �صباحا كان ��ت املكاتب
الهند�سي ��ة غريوا�سعة ب�سبب �صغ ��ر االعمال املوكلة اليها
وتعم ��ل ع�صر ًا فق ��ط � ،صادف ان ترك ��زت كل تلك املكاتب
يف الطاب ��ق االول من عم ��ارة مطاع اخل�ض�ي�ري الواقعة
يف نهاية �شارع الر�شي ��د مطلة على منطقة الباب ال�شرقي
 ,وه ��ي مكتب ( الن ون ��زار علي جودة ) ومكتب ( قحطان
املدفع ��ي وم�شارك ��وه ) ومكت ��ب ( عبد الل ��ه اح�سان كامل
ورفع ��ة اجلادرجي واح�سان �ش�ي�رزاد ) ومكتب ( قحطان
عبد الله عوين ) ومكتب ( مدحت و�سعيد علي مظلوم ).
وبتو�س ��ع اعم ��ال مكتبن ��ا  ،ا�صب ��ح بق� �ا�ؤه يف عم ��ارة
اخل�ض�ي�ري غ�ي�ر ممك ��ن  .وب�إنته ��اء اعم ��ال البن ��اء يف
عم ��ارة منري عبا�س ال�صغ�ي�رة  ،التي �صممه ��ا مكتب عبد
الل ��ه اح�سان ورفعة اجلادرج ��ي يف �ساحة الوثبة  ،قررنا
االنتقال اىل مكان او�سع يف هذه العمارة  ،يكفي لن�شاطنا
الهند�س ��ي املتنام ��ي  .كما انتق ��ل مكتب عبد الل ��ه اح�سان
واجلادرج ��ي اي�ضا اىل الطابق الثاين من العمارة نف�سها
 .ويف منت�ص ��ف ال�ستينات  ،وبع ��د تو�سع اعمالنا  ،قررنا
تغيريا�س ��م املكتب لرفع ال�صف ��ة ال�شخ�صية عن تعامالتنا
 .وبع ��د درا�س ��ة عدد كب�ي�ر من اال�سم ��اء  ،اخت ��ار �شقيقي
قحط ��ان ا�س ��م ( دار العم ��ارة ـ� �ـ ا�ست�شاري ��ون يف العمارة
والهند�س ��ة والتخطي ��ط )  ،ووافق ��ت على ه ��ذه الت�سمية
اجلميل ��ة  .وعم ��ل بتوجي ��ه قحط ��ان على اال�س ��م الرمزي
( )logoاملهند� ��س عدن ��ان ا�س ��ود وه ��و اح ��د معماري ��ي
مكتبن ��ا  ،واعتم ��د ل ��دى نقاب ��ة املهند�س�ي�ن  .ويف الوق ��ت
نف�سه اعتمدت املكاتب االخرى اال�سلوب نف�سه مثل مكتب
اال�ست�شاري العراقي واخلازن والروافد .
عندم ��ا اعلن ��ت م�سابق ��ة و�ض ��ع ت�صاميم عم ��ارة م�صرف
الرهون  ،قرر كل من اخي قحطان وعبد الله اح�سان كامل
م ��ن مكتب اال�ست�ش ��اري العراق ��ي امل�شارك ��ة يف امل�سابقة
 .وك�أي م�سابق ��ة معماري ��ة  ،بد�أ عم ��ل املعماريني عبد الله
وقحط ��ان عل ��ى عم ��ل الت�صامي ��م يف االيام االخ�ي�رة قبل
موع ��د التقدمي  .مل يكن لدينا من الر�سامني من يتمكن من
مواكبة متطلبات الر�س ��م يف ال�ساعات االخرية  ،لذا قمت
انا ورفعة اجلادرجي باعمال الر�سم يف الليلة االخرية
الت ��ي �سبقت يوم التقدمي  .واتذك ��ر ان قحطان وعبد الله

بناية م�صرف الرهون
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تش��كلت وزارة توفيق الس��ويدي يف الخامس من ش��باط عام  ، 1950واشرتك فيها حزب واحد
هو حزب االتحاد الدس��توري الذي يتزعمه نوري الس��عيد  ،الذي اش�ترك بخمسة وزراء هم
(شاكر الوادي للدفاع  ،ضياء جعفر لالقتصاد  ،سعد عمر للمعارف  ،خليل كنه وجميل االورفه
يل وزراء ب�لا وزارة)  ،ومنح��ت وزارة الداخلية اىل صالح جرب .أجمل��ت اآلراء عىل ان توفيق
الس��ويدي مل يكن موفقا يف اختيار اعضاء وزارته  ،ورمبا تعمد ذلك من اجل الس��يطرة عىل
قراراتها بسهولة  .ويتبني ان الوزارة السويدية الثالثة كانت قامئة عىل ثالثة اقطاب ( ،السويدي
والسعيد وصالح جرب)  ،وهم ميثلون الفئة املؤيدة للسياسة الربيطانية دون قيد او رشط حتى
وان تعارضت مع مصلحة العراق واالقطار العربية.

من مذكرات هشام المدفعي
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خرجا لتناول الع�شاء زهاء ال�ساعة العا�شرة لي ًال  ،وبقينا
انا ورفع ��ت م�ستمرين بالر�سم با�ستخدام ادوات التحبري
البدائي ��ة الت ��ي كانت م�ستخدم ��ة �آنذاك  .وعن ��د عودتهما
علمنا بانهما اتفقا على تغي�ي�ر بع�ض الت�صاميم للطابقني
االر�ض ��ي واالول  ،مما يدعو اىل تغي�ي�ر لوحات الر�سم .
وعلى الرغم من امتعا�ضنا انا ورفعة على ذلك  ،فان الر�سم
ا�ستم ��ر اىل �ساعات متاخرة حت ��ى مت اكمال اعمال الر�سم
يف �صب ��اح اليوم الت ��ايل  .ويف ظهر الي ��وم التايل قدمت
الت�صاميم اىل جلنة التحكيم ومن اع�ضائها املعمارية الن
علي جودة واملهند�س املدين نيازي فتو .
بع ��د ا�سبوعني التقى قحط ��ان بال�سيدة الن  ،وقد �شعرنا
بانه ��ا كانت فرح ��ة عند التحي ��ة  ،مما يدع ��و اىل التفا�ؤل
بنجاحن ��ا  ،وبالفع ��ل ف ��ازت ت�صاميمن ��ا باجلائزة االوىل
 .وق ��د �شيدت عم ��ارة م�ص ��رف الرهون ونف ��ذت مبوجب
خرائ ��ط امل�سابق ��ة  ،وه ��ي اول عم ��ارة متع ��ددة الطوابق
يق ��وم مكتبن ��ا بامل�ساهم ��ة يف ت�صاميمه ��ا املعمارية وقام
اال�ست ��اذ اح�سان �شريزاد بالت�صاميم االن�شائية الإن�شائية
 .وبقيت لفرتة طويلة من اجمل االبنية يف بغداد .
اخ ��ذت اعم ��ال املكات ��ب املعمارية تتو�سع يوم ��ا بعد يوم
 ،مم ��ا دع ��ا اىل �ض ��رورة ا�ش ��راك خمتل ��ف التخ�ص�ص ��ات
الهند�سي ��ة االخ ��رى لو�ض ��ع الت�صاميم الالزم ��ة  .وبد�أت
املكات ��ب باالعتم ��اد عل ��ى املهند�س�ي�ن االخت�صا�صي�ي�ن ،
كاملهند�س�ي�ن الكهربائي�ي�ن ملنظوم ��ات الطاق ��ة واالن ��ارة ،
واملهند�س�ي�ن امليكانيكي�ي�ن لأعم ��ال التكيي ��ف او التربيد ،
واملهند�سني ال�صحيني لأعمال املاء واملجاري  .ا�ضافة اىل
اعمال فح�ص الرتبة خمتربيا ومعرفة مقدار حتملها .
كان ��ت االعم ��ال الت�صميمي ��ة تعتم ��د ال�ش ��روط العاملي ��ة
املعرتف بها  ،كاملوا�صفات الربيطانية او االمريكية لعدم
وج ��ود موا�صف ��ات عراقية كاملة وكان م ��ن االعتيادي ان
ت ��رى مراج ��ع علمية تخطيطي ��ة او معماري ��ة او هند�سية
يف قاع ��ات الر�سم يف املكات ��ب  ،وجتدد بني فرتة واخرى
ح�س ��ب متطلبات العمل  .وكان م ��ن ال�سهل مالحظة اعداد
املهند�سني امل�صممني يف خمتلف االخت�صا�صات  ،يف تلك
املكات ��ب لتجعل من تل ��ك معاهد علمية للبح ��ث عن اف�ضل
الط ��رق وا�سل ��م احلل ��ول الت�صميمي ��ة  ،وحتليله ��ا وف ��ق
املوا�صفات العاملية  ،ومطابقتها لظروف العراق وطبيعته
 .ف�ل�ا غ ��رو ان جن ��د اخلريج�ي�ن اجل ��دد م ��ن املهند�سني ،
ينخرطون يف مكاتبنا للتعلم وتلقي اخلربات الت�صميمية
ب�شكل مبا�شر .
بع ��د ث ��ورة  14متوز ع ��ام  1958اجته ��ت �سيا�سة وزارة
التخطيط اىل ف�س ��ح املجال امام املهند�سني اال�ست�شاريني
العراقي�ي�ن لال�ش�ت�راك يف ت�صامي ��م امل�شاري ��ع الهند�سي ��ة
ب�ش ��كل اكرب واك�ث�ر لذا يف اوائ ��ل ال�ستين ��ات  ،اختريت
املكاتب لو�ض ��ع ت�صاميم امل�ست�شفي ��ات ال�صغرية واعمال
متخ�ص�ص ��ة اخ ��رى  .و�أنيطت مبكتبن ��ا ( قحطان املدفعي
وم�شارك ��وه ) االعم ��ال الت�صميمي ��ة مل�ص ��ح يف اربي ��ل .
وكان ��ت ه ��ذه نقط ��ة املبا�ش ��رة يف االنتق ��ال م ��ن االعمال
الت�صميمي ��ة مل�شاري ��ع �صغ�ي�رة اىل م�شاري ��ع كبرية  .مما
ات ��اح الفر�ص ملكتبنا واملكات ��ب االخرى اىل اال�شرتاك مع
املكات ��ب اال�ست�شاري ��ة العاملي ��ة  ،وبالتايل نق ��ل اخلربات
اال�ست�شاري ��ة العاملية اىل الع ��راق  .وب ��د�أ اال�ست�شاريون
العاملي ��ون يقدم ��ون طلباته ��م للم�ساهم ��ة م ��ع مكاتبنا يف
اعم ��ال هند�سية متخ�ص�صة  .وال�ش ��ك انهم كانوا ي�سعون
اىل احل�ص ��ول على اخلربات املحلي ��ة  ،وحتقيق االعمال
نف�سها بكلف عمل اقل .

عن مذكرات ه�شام املدفعي ( نحو عراق جيد ،
�سبعون عاما من البناء واالعمار )
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ص���ال���ح ح���س���ن ع���ب���د هللا

وزارة توفيق السويدي
واسقاط الجنسية عن اليهود
او�ضح ��ت اطراف عديدة �أراءها ب ��وزارة ال�سويدي  ،فقد
و�صفها مزاحم الباجه جي(( :ان عدم التجان�س يف االراء
وااله ��داف هو طابع ال ��وزارة احلقيقي … ولنفر�ض ان
فخام ��ة رئي�س الوزراء هو الذي انتقى زمالءه ..اقول مع
اال�سف الكبري  ،ان ��ه كان انتقاء غري موفق ب�صدد بع�ضهم
عل ��ى االق ��ل)) .وي ��رى حممد ر�ض ��ا ال�شبيب ��ي ان حكومة
ال�سوي ��دي ت�ألفت على �صورة ال تتالءم مع روح الد�ستور
واالو�ضاع الد�ستورية.
واك ��دت �صحيفة لواء اال�ستقالل  ،ان ال ��وزارة القائمة مل
تراع ال�شعور العام يف ت�شكيلها  ،فكان طبيعيا ان يقابلها
ال�شع ��ب بوجوم ت ��ام  ،واملتتبع لكيفي ��ة تاليفها يتبني من
ال�صيغة ال�سائ ��دة يف جمعها ان الرئي�س احلقيقي لها هو
ن ��وري ال�سعي ��د وان مل يرت�أ�سه ��ا ر�سميا او يتب ��و�أ مركزا
فيها.
يالح ��ظ من خ�ل�ال االراء الت ��ي طرحت يف وقته ��ا لتقييم
وزارة ال�سوي ��دي  ،انه ��ا وزارة غ�ي�ر م�ؤهل ��ة لتنظ ��ر يف
قان ��ون مب�ستوى ( قانون ا�سق ��اط اجلن�سية ) وخطورته
 ،فكان البد من وزارة بهذه املوا�صفات لكي مترر القانون
ب ��دون عقب ��ات او معار�ض ��ة ،ومل يبتعد اح ��د النواب عن
احلقيق ��ة عندم ��ا ق ��ال (( :ان كل عراق ��ي متن ��ور ال يج ��د
�صعوب ��ة يف معرفة اجتاه ال ��وزارة وطابعها  ،فهي ت�ضم
عنا�صر لها طابع امليل اىل ت�أييد �سيا�سة بريطانيا وال�سري
مع املع�سكرات الغربية دون ترو وال متح�ص)).
يف الثاين من �آذار عام  ،1950كانت الئحة قانون ا�سقاط
اجلن�سية جاهزة للنظر فيه ��ا يف جمل�س النواب العراقي
 .وقب ��ل ان نتطرق اىل مناق�شة هذه الالئحة يف الربملان ،
البد من التوقف عن ��د الت�سا�ؤل الذي يهم كل باحث عندما
يناق�ش (تهج�ي�ر يهود العراق)  .ه ��ل كانت الالئحة متثل
ح�ل� ًا تو�صلت اليه حكوم ��ة ال�سويدي ملواجه ��ة ( امل�شكلة
اليهودي ��ة) يف العراق ؟ كما ج ��اء يف مربراتها على ل�سان
وزي ��ر الداخلية �صالح جرب حني قال (( :تقدمت احلكومة
به ��ذه الالئحة بعد ان ت�أكد لها ان ال مفر من تقدميها نظرا
للو�ض ��ع ال�شاذ ال ��ذي ي�سود ق�سما م ��ن املواطنني اليهود ،
مم ��ا ي�ضطر احلكوم ��ة ان تتقدم مبثل ه ��ذا الت�شريع …
تعلمون ان حركة هروب بع�ض املواطنني اليهود قد بد�أت
من ��ذ زمن غ�ي�ر ي�سري وق ��د ا�ستم ��رت هذه احلرك ��ة �آخذة
يف االزدي ��اد �شيئا ف�شيئا  ،ولكن كان ��ت ال تتعدى الو�ضع
االنف ��رادي �سواء كان م ��ن حيث هروب بع� ��ض ه�ؤالء او
م ��ن ناحية امل�سهلني لهزميتهم ،ولك ��ن هذه احلركة اخذت
تتط ��ور مع الزمن تطورا لي�س من امل�صلحة ال�سكوت عنه
 ،فق ��د ا�صبح الذين يري ��دون الهرب وترك الع ��راق نهائيا
ال بالأف ��راد كم ��ا كان احلال يف املا�ضي وامن ��ا بالع�شرات
ب ��ل وقد جت ��اوز عدده ��م املئ ��ات يف اال�سابي ��ع االخرية ،
ب�صورة غري م�شروعة وخمالفة للقوانني املرعية  .ورمبا
الحظ الكث�ي�ر منكم مراكز بيع االث ��اث املنبثة هنا وهناك

ا�ستعدادا للت�صفية وللهرب)).
هذه هي اهم اال�سب ��اب التي �ساقها وزير الداخلية لتربير
�ص ��دور قان ��ون ا�سق ��اط اجلن�سي ��ة  ،واملالح ��ظ هن ��ا  ،ان
وزارة ال�سوي ��دي ق ��د �شكلت يف اخلام�س م ��ن �شباط عام
 ، 1950وقدم ��ت منهاجها يف ال�ساد�س ع�شر منه  ،وقدمت
الالئحة يف الثاين من اذار اىل جمل�س النواب ملناق�شتها ،
هذا يعني ان اعداد الالئحة وما �سبقها من اجراءات متت
خ�ل�ال ا�سبوعني فق ��ط  ،وهذه الفرتة تتناق� ��ض مع ادعاء
وزي ��ر الداخلية م ��ن ان الالئحة قد اع ��دت بحكمة وروية
ودق ��ة اىل جان ��ب ات�صاالته مع وجه ��اء الطائفة اليهودية
للتع ��اون مع احلكوم ��ة لو�ضع حد للهجرة غ�ي�ر ال�شرعية
 .ومم ��ا قاله به ��ذه ال�ص ��دد (( :عندما ا�ستلم ��ت احلكومة
احلا�ض ��رة زم ��ام احلكم وكان هذا الو�ض ��ع �سائدا (يق�صد
الهجرة غري امل�شروعة) كان البد لها ان تعالج االمر بحكمة

وروي ��ة ودقة وبحزم  ،ف�أت�صلن ��ا ببع�ض العقالء من ابناء
ه ��ذه الطائفة والفتنا انظاره ��م اىل الو�ضع الراهن واىل
�ضرورة التع ��اون مع احلكومة للق�ض ��اء على هذه احلالة
اال�ستفزازي ��ة والرجوع اىل امتثال القان ��ون ولكن يظهر
ان مهم ��ة ه�ؤالء كانت �صعبة على ما يظهر فلم ي�ستطيعوا
ان يعمل ��وا �شيئ ��ا للحيلول ��ة دون هذا اله ��رب املنظم غري
القانوين .))..
فه ��ل ميكن حلكومة متوازنة وحكيم ��ة  ،كما يدعي �صالح
ج�ب�ر  ،ان مته ��ل نف�سه ��ا م ��دة ا�سبوع�ي�ن فق ��ط الج ��راء
مفاو�ض ��ات م ��ع وجه ��اء الطائف ��ة  ،وتتخ ��ذ اج ��راءات
لو�ضع حد مل�شكلة الهج ��رة غري ال�شرعية  ،وت�صدر الئحة
ت�سته ��دف وج ��ود طائفة تعداده ��ا اكرث م ��ن (  )120الف
ن�سم ��ة ؟ ب ��ل ان رئي�س ال ��وزراء توفي ��ق ال�سويدي عندما
طالب ��ه اح ��د النواب قب ��ل يوم واح ��د من تق ��دمي الالئحة

باتخ ��اذ �سيا�س ��ة حازم ��ة ب�ش ��ان
ح ��وادث اله ��روب  ،اج ��اب ان ذل ��ك م ��ن
اخت�صا� ��ص الوزراء ذوي العالق ��ة ولي�س من �ش�أن رئي�س
ال ��وزراء  .وتظه ��ر الالئحة يف اليوم الت ��ايل مع املطالبة
باملذاك ��رة عليها على عجل  ،فاين ال�ت�روي واحلكمة بهذا
االجراء ؟ .
وبالرغ ��م م ��ن ان توفي ��ق ال�سوي ��دي كان يف ذل ��ك الوقت
يعترب امل ��ع �شخ�صية قانونية يف الع ��راق ،اال ان الالئحة
جاءت غري حمكم ��ة من الناحية القانوني ��ة  ،تاركة امورا
كث�ي�رة غ�ي�ر حم�سوم ��ة ،ابرزه ��ا م ��ا يتعلق باالج ��راءات
اخلا�ص ��ة بام ��وال وممتل ��كات الذي ��ن يرغب ��ون بالتخلي
ع ��ن جن�سيتهم مما وف ��ر لهم فر�صة تهري ��ب اموالهم حتى
�صدور قرار جتميد �أموال اليهود يف العا�شر من اذار عام
 .1951مما يدلل ان الذي و�ضع مفردات القانون مل يراع
امل�صالح العراقية .
ي�ش�ي�ر امل�ؤرخ عبد الرزاق احل�سني يف لقاء مع ال�سويدي
ان االخ�ي�ر كان يرغب باخراج اليهود من العراق واقرتح
عل ��ى ال�سف ��ارة الربيطاني ��ة يف بغ ��داد بنقله ��م اىل الهند
للتخل� ��ص م ��ن م�شكلته ��م  ،اال ان بريطاني ��ا مل ت�ستح�سن
الفك ��رة  ،فكل ��ف وزي ��ر الداخلي ��ة ملتابع ��ة املو�ض ��وع م ��ع
ال�سف ��ارة الربيطانية فكان احلل قانون ا�سقاط اجلن�سية.
ومل يك ��ن اختي ��ار �صال ��ح ج�ب�ر له ��ذه املهم ��ة اعتباط� � ًا ،
فه ��و يتمتع ب�ص�ل�ات قدمية م ��ع االنكليز متت ��د اىل بداية
االحت�ل�ال الربيط ��اين للع ��راق  ،حي ��ث دخ ��ل يف خدم ��ة
امل�ست�ش ��ار ال�سيا�سي الربيط ��اين ييت�س الذي عني الدارة
مدين ��ة النا�صري ��ة يف متوز  ، 1915ورمبا ي�ب�رر لنا هذا
االم ��ر ا�ص ��رار ن ��وري ال�سعي ��د عل ��ى ادخال ��ه يف وزارة
ال�سوي ��دي  ،وق ��د ا�ش ��ار االخري اىل ه ��ذا االم ��ر(( :كانت
بع�ض ال�صعوبات ت�أتي من وزير الداخلية �صالح جرب مع
علمه باين ال ارت ��اح ملعاونته ومل ارحت لدخوله الوزارة ،
وقد افهمته ذلك �صراحة عند الت�أليف غري ان �شهادة نوري
ال�سعي ��د كانت ت�شفع له بانه �سوف ال يعرقل �أي عمل اراه
واية اجراءات اتخذها)).
عن ر�سالة (تهجري يهود العراق )1952 - 1941
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كيف عرف��ت الموصل التعليم االهلي
والمدارس األهلية ؟
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قصة مرور صباح نوري السعيد بطائرته من

ُيع��د التعليم مرآة عاكس��ة لواقع وفلس��فة املجتمع وتأريخه
وم��دى تطوره وآفاق طموحاته املس��تقبلية ،إذ غدى التعليم
الحديث م��ن ركائز النهضة يف الكثري م��ن البلدان يف العامل
وذلك ملا يوفره من كوادر علمية تساعد يف بناء املجتمع .فضال
ع��ن دوره الفاع��ل يف تيقظ األفكار ،وتنمية الوعي ،وتوس��يع
قاعدة املثقفني .ويف هذه النبذة اقدم عرضا لبدايات التعليم
االهيل يف املوصل ..

تحت الجسر في بغداد

رواية المصور ارشاك عن الحادثة

د .وس����ام ه����ادي ع��ك��ار

عالء الدين حسين مكي خماس
اروي هذه الق�صة نق�ل�ا عن امل�صور الذي التقط ال�صورة،
فكم ��ا تعرف ��ون ويعرف كب ��ار ال�سن منا ان ��ه كان هناك من
امل�صوري ��ن امل�شهورين يف بغ ��داد احلبيبة م�ص ��ور ا�سمه
�أر�ش ��اك ،وهو م ��ن ا�صل �أرمني جاءت عائلت ��ه �إىل العراق
من ��ذ بداية ت�سعينيات القرن املا�ضي ،وكان م�صور ًا ماهر ًا
م�شهورا يلتق ��ط الت�صاوير لكب ��ار ال�شخ�صيات العراقية ،
وكان �صديق ��ه املرحوم �صباح بن نوري ال�سعيد  ،و�صباح
كان طي ��ارا يف الق ��وة اجلوي ��ة العراقي ��ة  .يف ذلك الوقت
كان ع ��دد من اخل�ب�راء الأجانب (الأمري ��كان) يعملون يف
الق ��وة اجلوية ل�صيان ��ة �أو تدريب طيارين ��ا على طائرات
( دوكال� ��س  ) Doglasاالمريكي ��ة  ،حي ��ث مت �ش ��راء 15
طائ ��رة منها  ،وقد و�صلت الطائ ��رات  ،دون �أ�سلحتها التي
�شحن ��ت بح ��را  ،لكن الإنكلي ��ز احتجزوا ال�سفين ��ة الناقلة

للأ�سلح ��ة  ،لذا بقيت الطائرات غ�ي�ر م�سلحة  ،وا�ستعملت
للتدريب املتقدم.
ج ��اء م ��ع ه ��ذه الطائ ��رات ع ��دد م ��ن الطيارين
والفني�ي�ن لتدريب الطياري ��ن والفنيني العراقي�ي�ن عليها.
ويف هذا اخل�صو�ص يروي امل�صور �أر�شاك �أن �صباح ًا قال
ل ��ه ذات يوم� ،أنه قد ن�شب �شجار بين ��ه وبني �أحد املدربني
الأمري ��كان ال ��ذي كان يبدي ا�سته ��زاءه بق ��درة الطيارين
العراقيني على ا�ستخدام هذه الطائرات �أو غريها والأوىل
بهم �أن يط�ي�روا طيارات �أم ال�سناط�ي�ر (�أي الورقية) وقد
ق ��ال هذا �أثن ��اء جل�سة له ��م يف بار �صال ��ة اال�سرتاحة ،فما
كان م ��ن �صب ��اح �إال �أن وبخه بعنف وقال ل ��ه �س�أريك (راح
ا�شوفك) غدا ماذا �س�أعمل .ويف اليوم التايل جاء الرئي�س
الطيار �صب ��اح �إىل �صديقه امل�صور �أر�ش ��اك وطلب منه �أن
يذهب ومعه �آلة الت�صوير �إىل �ساحل نهر دجلة بالقرب من
ج�سر الأم�ي�ن يف و�سط بغداد ،ويتهي� ��أ اللتقاط ال�صور له
وهو مير بطائرته من حت ��ت اجل�سر بال�ساعة كذا من يوم
غد ،وذلك حتديا للمدرب الأمريكي ولبيان قدرة الطيارين
العراقي�ي�ن ومهارته ��م يف قي ��ادة الطائ ��رات .وهن ��ا يقول
�أر�ش ��اك( ،فع�ل�ا فق ��د ذهبت يف الي ��وم الت ��ايل ويف الوقت
املح ��دد واتخ ��ذت م ��كاين بالقرب م ��ن اجل�س ��ر يف و�سط
بغ ��داد ،ويف الوق ��ت املح ��دد بال�ضبط ظه ��رت يف ال�سماء
طائرة �صباح نوري ال�سعيد ودارت حول اجل�سر دورتني،
ثم ذهبت بعيدا وانخف�ضت وجاءت بارتفاع منخف�ض جدا
وهي تطري فوق ماء النهر بارتفاع ال يتجاوز ب�ضعة �أقدام
وحتلق بعك�س اجتاه جريان املاء ،وما هي �إال حلظة حتى
مرق ��ت الطائ ��رة مبروره ��ا ال�سري ��ع واخلاط ��ف من حتت
اجل�س ��ر مارة بني دعامتني من دعامات اجل�سر .وي�ستطرد
�أر�ش ��اك قائ�ل�ا ان ��ه هي� ��أ الكام�ي�را عل ��ى �أ�سل ��وب االلتقاط
ال�سري ��ع واملتتابع للقطات الت�صويري ��ة فتمكن من التقاط
عدة لقطات للطائرة وهي تقرتب من اجل�سر وهي متر من
حتت ��ه ومن بعدها تغادره من الناحي ��ة الثانية مرتفعة يف
اجلو وه ��ي تتقلب على حمورها بحركات (رول ت�سلقي).
ق ��ام بعدها امل�صور ال�شهري �أر�ش ��اك بتحمي�ض الفيلم ومن
ث ��م طب ��ع الت�صاوير وقال لنف�س ��ه �س�أذهب به ��ا �إىل البا�شا
ن ��وري ال�سعيد و�أعطيها له ومن امل�ؤكد انه �سوف يكافاين
عل ��ى ذل ��ك .وفع�ل�ا ذه ��ب ومع ��ه الت�صاوي ��ر �إىل جمل� ��س
ال ��وزراء وطل ��ب مقابلة البا�ش ��ا لأ�سب ��اب �شخ�صية وفنية
مهم ��ة ،وكان البا�شا يعرفه طبع ��ا .وي�ستطرد �أر�شاك قائال

(عن ��د دخويل عل ��ى البا�شا قال يل ه ��ا �أر�شاك م ��اذا تريد؟
فقلت له عندي مفاج� ��أة �سارة لك �أيها البا�شا ،فقال له �شنو
هاي املفاج� ��أة؟ ف�أخرجت الت�صاوير واريته �إياها ،فقال له
البا�شا �شنو هاي الت�صاوير؟ ف�أخربته بالق�صة ،فا�ست�شاط
البا�ش ��ا غ�ضب ًا وقام بتمزيق الت�صاوير جميعها ،و�ضربني
را�شدي �أ�صلي (الرا�شدي يعني �صفعة بالعراقي) وطردين
م ��ن دائرته قائال هل �أنت جمنون مثل �صباح؟ كيف توافق
على ذل ��ك ومل تخربين مبا ينوي عمل ��ه م�سبقا؟) وي�ستمر
�أر�ش ��اك قائال (�أن البا�ش ��ا عنف ووبخ �صباح� � ًا على فعلته
ومنع ��ه من الطريان بعد ذلك كعقاب له على ما فعل) .وهنا
ي�ست ��درك �أر�شاك ان ��ه عند عودته �إىل حمل ��ه وهو مت�أ�سف
ل�ضي ��اع ه ��ذه الت�صاوي ��ر الثمين ��ة ،و�إذا ب ��ه يج ��د ن�سخة
منه ��ا مل ت�ضي ��ع وكذلك م�سودات الفيل ��م فاحتفظ بها وهو
اليوم ين�شرها عل ��ى �صفحات التوا�صل االجتماعي (في�س
ب ��وك) .لقد قر�أت ه ��ذه الق�صة منذ عدة �سن ��وات عندما مت
ن�ش ��ر الت�صوي ��ر ور�سخ ��ت يف ذهني ،ومل يك ��ن يف وقتها
ن ��وع الطائرة معروفا م ��ن قبل القراء الأع ��زاء ،فق�سم قال
�أنه ��ا من نوع (هارف ��ارد) الأمريكية التدريبي ��ة التي كانت
لدين ��ا يف بداية خم�سينيات القرن املا�ضي ،وق�سم قال �أنها
(ب�سنت بروف�س ��ت)  .بل �أن البع�ض ه ��ذه الأيام خ�صو�صا
قد ذهب بعي ��دا ف�أخذ ال�صورة الأ�صلية وعمل لها مونتاجا
واب ��دل ال�ص ��ورة ب�صورة طائرة نفاثة م ��ن نوع ميك ، 17
وه ��ي مل تكن �أ�صال موجودة يف وقت حدوث الق�صة التي
نتح ��دث عنها  .وهن ��ا �أود �أن �أقول �أنن ��ي �سبق وقمت بعد
ن�شر ال�صورة الأ�صلية م ��ن قبل �أر�شاك ومل تكن وا�ضحة،
بتحلي ��ل �ش ��كل الت�صاوير ومقارنة ذلك ب�أن ��واع الطائرات
الت ��ي كانت موجودة لدى القوة اجلوي ��ة يف الأربعينيات
من القرن املا�ضي ،وا�ستنتج ��ت �أنها كانت طائرة من نوع
(دوكال�س) وذلك لي�س ب�سبب �شكل الطائرة ووقت حدوث
الواقع ��ة فق ��ط ،بل الن �صب ��اح كان يتحدث ع ��ن �شجار مع
م ��درب طريان �أمريك ��ي  ،ومل يكن لدينا طائ ��رات �أمريكية
يف ذلك الوقت غري طائ ��رة (نورثورب دوكال�س)  .وارفق
�ص ��ورة الطائ ��رة الأ�صلي ��ة جاثمة عل ��ى الأر� ��ض ،وكذلك
ال�ص ��ورة الأ�صلي ��ة للطائ ��رة وهي متر من حت ��ت اجل�سر،
كما �أود �أن �أ�شري �إىل �أن هناك موقع ا�سمه متحف التاريخ
بالإم ��كان امل�شارك ��ة فيه لالطالع على كث�ي�ر من املعلومات
التاريخية املفيدة عن عراقنا العزيز.

م�ستل من بحث ( ملحات وخوطر عن �أن�شطة الطريان يف العراق
مع نظرة خا�صة �إىل ن�شوء اخلطوط اجلوية العراقية )

مدر�سة دار الأدب مكتبي:
�أحدث ��تْ وزارة املع ��ارف العثماني ��ة يف املو�صل مدر�سة
ابتدائي ��ة �سمتها ب� �ـ(دار الأدب مكتب ��ي) يف حملة خزرج
�سمي ��تْ مطل ��ع ع ��ام  1915باخلزرجي ��ة االبتدائية ،وقد
تعاق ��ب عل ��ى �إدارتها الكثريون ،غ�ي�ر �إن امتناع الأهايل
يف تل ��ك املنطق ��ة عن التعلي ��م لكونهم اق ��رب �إىل البداوة
منه ��م �إىل احل�ض ��ارة وانهماكهم يف �أ�شغاله ��م الب�سيطة
الت ��ي �ألفوها كالزراعة والرع ��ي� ،أدتْ �إىل ت�أخر املدر�سة
و�إعاقتها عن التقدّم� ،إذ �أو�شكتْ املدر�سة على الإ�ضمحالل
يف تل ��ك امل ��دة ب�سبب النفري الع ��ام �أيام احل ��رب العاملية
الأوىل .وبا�ستفح ��ال �أم ��ر املجاعة والغ�ل�اء ت�شتت �أهل
املحلة ،ث ��م عادتْ فانتظم الدوام فيه ��ا بعد احلرب .ولقد
انبثق ��تْ م ��ن دار الأدب الفكرة القومي ��ة و�أزداد ال�شعور
الوطن ��ي يف تل ��ك املدر�سة ب�شكل �سري م ��ن جهة وعلني
م ��ن جهة �أُخ ��رى ،فو�ضع مدي ��ر املدر�سة(حمم ��د ر�ؤوف
الغالم ��ي) نظام ًا اقت�صادي� � ًا �سماه(�صن ��دوق االقت�صاد)
�ن عر�ضه على املدار�س
ع ��ام  ،1917خلدمة الطالب وح�ي َ
الأخرى ،وافقوا عليه و�ساهم به الكثري من الطالب ،وملا
زاد الإقب ��ال عليه� ،أرت�أى �إخ ��راج ال�صندوق من املدر�سة
و�إىل جم ��ال �أو�سع وجعله م�ؤ�س�سة م�ستقلة بعنوان(دار
الأدب) ،و�أن يت�ضمن منهاج ًا �إلقاء املحا�ضرات وا ُ
خلطب
وتدري� ��س الدرو�س ،وت�أليف ال ُكت ��ب وت�أ�سي�س املدار�س
الأهلية وكل ما يعزز مبد�أ العلم .وعندما �أو�شك االحتالل
الربيط ��اين يتم ملدين ��ة املو�صل ق ��ررتْ الإدارة حتويلها
�إىل جامعة �أُطلق عليها جامعة الآداب.

جامعة الآداب الأهلية:
عندما �أ�صبح الربيطاني ��ون على و�شك احتالل املو�صل،
ارت�أى الأ�ستاذ حمم ��د ر�ؤوف الغالمي ،الإ�سراع بتبديل
عن ��وان(دار الآدب) ،وجعله(جامع ��ة الآداب االهلي ��ة)،
لتك ��ون م�ؤ�س�س ��ة �شبه علني ��ة ت�أخذ لها حي ��ز ًا قبل دخول
ق ��وات االحتالل .لذلك جمع عدد م ��ن الأ�ساتذة منهم عبد
املنع ��م الغالم ��ي وحمم ��د �سعي ��د اجلليلي وعب ��د املجيد
�شوق ��ي البكري وتوفيق الدباغ لو�ض ��ع (د�ستور جامعة
الآداب الأهلية) .وت�ضمن د�ستور اجلامعة:
 -1فتح مكتبة وا�سعة للمطالعة و�إعارة الكتب.
� -2إلقاء املحا�ضرات العلمية والأدبية والت�أريخية.
 -3تدري�س اللغتني االنكليزية والفرن�سية.
 -4اتخ ��اذ اخلطوات لفت ��ح مكتبة عامة م ��ع العمل لفتح
مدر�سة ابتدائية للبنني.
و�أخ َذ الأ�سات ��ذة يعملون لتنمية تلك اجلامعة و�إي�صالها
�إىل الدرج ��ة الراقي ��ة علم ًا و�أدب ًا� ،إذ كان ��تْ لتلك اجلامعة
�أهدافها الوطنية والعلمية .وجتلى ال�شعور الوطني يف
تنظيم االجتماع ��ات ال�سيا�سية وبتدبري احلركات للقيام
ال�سلطة املُحتلة� .أما �أهدافها العلمية فتظهر
بالثورة �ضد ُ
يف ن�شر الثقافة بني �أفراد ال�شعب والتوجيه �إىل النه�ضة
العلمي ��ة القائم ��ة يف الب�ل�اد العربية وتاليف م ��ا �أحدثته
احل ��رب العاملي ��ة من ُخ�س ��ران وتعطي ��ل املدار� ��س .وقد
حققتْ الكثري ،كان من ثمارها فتح مكتبة اخل�ضراء التي
قدّمتْ خدمات عظيمة للبلد يف ن�شر الثقافة واملعارف يف

البلد ،و�إلقاء املحا�ضرات والدرو�س وفتح املدار�س ،كان
منها فتح مدر�سة دار النجاح الأهلية.
مدر�سة النجاح الأهلية:
وه ��ي �أول مدر�سة �أهلي ��ة �إ�سالمية ُ�أن�شئ ��تْ يف املو�صل
بع ��د انته ��اء م ��ن ا ُ
حلك ��م العثم ��اين والوق ��وع حت ��ت
�سيطرة االحتالل الربيطاين ع ��ام  ،1919وكانتْ الهي�أة
التدري�سي ��ة فيه ��ا م ��ن �أع�ض ��اء جامع ��ة الآداب �أنف�سهم،
وكانتْ املدر�سة ت�سري وفق املنهج االبتدائي الر�سمي مع
تعدي ��ل ما تراه منا�سب ًا ل�صال ��ح املدر�سة وتوجيه الطلبة
توجيه ًا وطني ًا �سليم ًا.
كان الإقب ��ال عل ��ى املدر�س ��ة كب�ي�ر ًا لأنه ��ا كان ��تْ مدر�سة
ظاهرها التدري�س� ،إال �أنها غدتْ مركز الن�شاط ال�سيا�سي
الوطني ،مما �ضاقتْ حكومة االحتالل ذرع ًا بها و�شددتْ
الرقابة عليه ��ا ،وملا وجدتْ �سلطة االحتالل �إن حركة دار
النجاح الأهلية(الوطنية) ،مل تتوقف و�ضعتْ يدها عليها
و�أحلقتها مبدار�سها الر�سمية.
مدر�سة دار الإ�صالح الأهلية:
�أُ ّ�س ِ�س ��تْ تل ��ك املدر�س ��ة يف مطل ��ع ع ��ام  ،1919يف نف�س
املوق ��ع ال�ساب ��ق ل� �ـ(دار النج ��اح الأهلي ��ة ،بع ��د انتقالها
�إىل بنايته ��ا اجلديدة يف حملة باب النب ��ي) ،كانت غاية
املدر�س ��ة متمثلة ب�شخ� ��ص مديرها (ب ��در الدين نوري)،
ن�شر التعليم والثقافة يف البالد ف�ض ًال عن عملها الوطني،
وق ��د ظلتْ تواكب عملها الرتبوي قراب ��ة �ستة �أعوام ،ثم
�أوقفتْ �أعمالها نهائي ًا بفعل �ض�آلة ماليتها وعدم م�ساهمة
احلكومة لها باملال.
المدر�سة الإ�سالمية الأهلية:
ع� �دُتْ (جمعي ��ة العه ��د العراق ��ي) ،م ��ن �أول اجلمعي ��ات
العراقي ��ة التي �أهابتْ برجاله ��ا العاملني للقيام بالأعمال
الوطني ��ة ،وال�سري بالب�ل�اد يف م�ضمار التق� �دّم والتمتع
باحلري ��ة واال�ستق�ل�ال ،فكم ��ا كانت تل ��ك اجلمعية تعمل
يف املج ��ال ال�سيا�سي �ضد �سلطات االحتالل الربيطاين؛
ف�إنه ��ا فك ��رتْ �أن تعمل يف املجال العلمي ��ة فكان من ثمرة

جهوده ��ا ت�أ�سي� ��س (املدر�س ��ة الإ�سالمي ��ة) يف ت�شري ��ن
الأول � ،1919ضم ��ت ()20طالب� � ًا وتقرر �إ�سن ��اد �إدارتها
�إىل ال�شي ��خ( عبد الله النعم ��ة)�إذ خ�ص�ص لكل طالب(20
روبي ��ة) ،من تربعات املي�سوري ��ن والأع�ضاء لت�ساعدهم
على موا�صلة درا�ستهم العلمية.
تف ��وق منهاج املدر�س ��ة الإ�سالمي ��ة على منه ��ج الدرا�سة
االبتدائي ��ة احلكوم ��ي� ،إذ ت�ضمن ��ت الدرو� ��س فيها على
العلوم الديني ��ة والأدبية والع�صرية ومدة الدرا�سة فيها
(� )12سن ��ة ،لكل م ��ن ال�سن�ي�ن الدرا�سية منه ��اج درا�سي
ت�ضع ��ه الهي� ��أة العلمي ��ة ،كم ��ا �شكل ��ت املدر�س ��ة جمعي ��ة
خريي ��ة تقوم ب�إدارة �ش�ؤون املدر�سة م ��ن الناحية املالية
والإدارية والعلمية.
ومل ��ا ا�شتد �ساعدها �أ�صبحت حت ��ت �أنظار دائرة املعارف
املحتل ��ة يف املو�صل عن كثب ،ثم �إرت� ��أتْ �أن تتقرب منها
ع ��ن طريق منحها الإكرامي ��ات ال�سنوية ،وقد �أفلحتْ يف
ذلك ب�سبب �إحلاح بع� ��ض املقربني املتنفذين ،مما �أ�ضطر
الإدارة للموافق ��ة عل ��ى القبول على املنح ��ة ،كما اتخذت
ال�سلط ��ة املحتل ��ة �إزاءه ��ا �سيا�س ��ة خا�ص ��ة بفع ��ل كونها
مدر�س ��ة ديني ��ة وقائم ��ة يف جام ��ع ديني وه ��و (اجلامع
الكب�ي�ر) ،و�إن البع�ض من القائم�ي�ن ب�ش�ؤونها من علماء
ووجه ��اء كان ��وا عل ��ى ات�ص ��االت �شخ�صية به ��ا .نتيجة
ذل ��ك ،ف�إنها مل تظهر ك�أختها دار النج ��اح الأهلية باملظهر
الوطن ��ي .وا�ستطاع ��تْ بذلك ال�سلط ��ة املحتلة عن طريق
منحه ��ا الإكرامية م ��ن التدخل والإ�ش ��راف على �ش�ؤونها
بالتدريج.
ظل ��تْ �إدارة املدر�س ��ة مرتبط ��ة ر�سمي� � ًا باملع ��ارف �إىل ما
بع ��د دور ا ُ
حلكم الوطني ،وق ��د �أخلتْ ماليتها يف الرتدي
�أخري ًا ب�سب ��ب ابتع ��اد �أكرثية املتربعني عنه ��ا معتمدين
عل ��ى منح ��ة املع ��ارف ال�سنوي ��ة ،فتمكن ��تْ الإدارة م ��ن
اال�ستفادة من منح ��ة واردات الأوقاف العامة ،ثم �ضمتْ
�إىل الأوق ��اف وجعل ��تْ منهاج� � ًا تطاب ��ق م� � َع (متو�سطة
دينية)،عقب ذلك� ،صدرتْ �إرادة ملكية بتبديل ا�سمها �إىل
املدر�سة الفي�صلية الوقفية.

من بحث طويل ار�سله الباحث م�شكورا اىل ملحقنا

6

z y
…@Y0µ

العدد ()4443
السنة السادسة عشرة
االثنين ( )3حزيران 2019

الكرملي واالحتفال به في بيت
رئيس الوزراء عبد المحسن
السعدون
اكرم الشيخ مهدي مقلد
حتر� ��ص الأمم وال�شع ��وب املتمدنة عل ��ى االحتفاء باعالم
له ��ا تباه ��ي به ��م بقي ��ة �أمم الأر�ض،باعتباره ��م ري ��ادة
ح�ضارية،ه ��ذا الأم ��ر حدا بالنخب املثقف ��ة يف العراق من
طالئع النه�ضة الثقافي ��ة يف �أواخر الع�شرينات من القرن
املن�صرم ،اىل االحتفاء باالبان�ستا�س ماري الكرملي .وهو
ال ��ذي �سعت الي ��ه املجام ��ع العلمية واملنتدي ��ات اللغوية
ل�ضم ��ه اليه ��ا ع�ض ��وا عام�ل�ا وفعاال،فق ��د انتخب ��ه جممع
امل�شرقي ��ات الأمل ��اين ع�ض ��وا في ��ه الع ��ام ،١٩١١واختاره
املجم ��ع العلم ��ي العربي يف دم�شق ع�ض ��وا فيه .ور�شحته
وزارة املع ��ارف العراقية ع�ضوا م�ؤ�س�س ��ا املجمع العلمي
العراق ��ي منذ الع ��ام ،١٩٢٧وانتخب ��ه جممع ف� ��ؤاد الأول
للغة العربية عام .لذلك فعند بلوغ االب ال�ستني من عمره،
تداع ��ى نفر من ادباء ومثقوفو العراق ويف الطليعة منهم
ال�شاع ��ر الكبري(جمي ��ل �صدق ��ي الزهاوي)ان يك ��رم االب
ان�ستا� ��س ،ويحتف ��ى به.وقد كان ��ت للم�ساع ��دة والتعاون
ال ��ذي �أبداه رئي�س الوزراء وقته ��ا عبد املح�سن ال�سعدون
�،أث ��ره يف ت�سهيل مهم ��ة �إقامة مثل ه ��ذه االحتفالية.كذلك
ف�إنها �أقيم ��ت يف دار ال�سيد عبد املح�س ��ن كذلك..وقد كتب
الزهاوي �صيغة بطاقة الدعوة املوجهة لل�ضيوف ب�صفته
ام�ي�ن جلن ��ة االحتفالية ج ��اء فيها( ومل ��ا كان العالمة االب
ان�ستا� ��س م ��ن الذي ��ن اجنبه ��م الع ��راق نابغ ��ة يف علوم
العربي ��ة وقد خ ��دم اللغ ��ة ب�ص ��دق خم�سني عام ��ا وم�ضى
يقول ..فجئت ادعو با�سم اللغة العربية يف العراق وبقية
الأقط ��ار العربية من �شعراء وعلماء وكتاب �إىل اال�شرتاك
يف تكرمي االب الذي اكرم فيه اللغة العربية)
وج ��رت مرا�سي ��م ه ��ذا التك ��رمي يف م�س ��اء ي ��وم
 .١٩٢٩/١٠/٧و�ساه ��م في ��ه جمه ��رة من علم ��اء و�أدباء
بغ ��داد .و�أدب ��اء العربية،والق ��ى الزهاوي ق�صي ��دة �أ�شاد
فيها بف�ضل االب نحو لغة العرب .جاء يف مطلعها..
حفلنا با�ستاذ تبحر يف اللغى
وال�سيما الف�صحى �سليلة يعرب
وان ان�ستا�سا هو ال�سند الذي
همى علمه للظامئني ك�صيب
ترهب يرعى العلم خم�سني حجة
فاكرب به من عامل مرتهب
.ام ��ا �سكرت�ي�ر جلن ��ة االحتف ��ال (احم ��د حام ��د ال�صراف)
وال ��ذي �سم ��ي وقتها (بكت ��وم اللجنة) فقد ج ��اء يف كلمته
احلافل ��ة بالروح الوطني التي �أ�شاد فيها بالطيف العراقي
كله وهو ين�شد
وع�شنا وعا�شت يف الدهور بالدنا
جوامعنا يف جنبهن الكنائ�س.
و�سوف يعي�ش ال�شعب يف وحدة
عمائمنا يف جنبهن القالن�س.
ومم ��ن �شارك يف تلك االحتفالية م�صطفى جواد الذي غدا
الحقا العالم ��ة الدكتور م�صطفى ج ��واد .وهو رفيق االب
يف حتري ��ر جملة (لف ��ة العرب ) جنتزئ بع� ��ض �أبيات من
ق�صيدة القاها بهذه املنا�سبة.
يا�سائراووجيب القلب �صاحبه
اب
لنا ببغداد من بني الق�سو�س ٌ

اقري عليه �سالمي خال�صا عطرا
ف�إنه من معني احلب من�سكب.
هك ��ذا كان ��ت بغ ��داد النهو� ��ض ب�شبابه ��ا يف ثالثين ��ات
واربعينات ذلك القرن الزاهي وهو كما عرب عنه بحق قرن
التنه ��دات واالرها�صات الوطنية ،حتتف ��ي بالغر امليامني
م ��ن �أوالدها املتميزي ��ن يف كل �أبواب املعرفة� .سالم عليك
�أجي ��ال عراقية نه�ض ��ت وب�شرف يف خدمة ب�ل�اد �أحببتها.
فن ��م قرير العني ايها االب الراه ��ب والراهب االب .مل تكن
لطائف ��ة كنت لوطن حتبه فبورك في ��ك وبلغة نذرت نف�سك
لها.
واعلق على هذا احلادث اجلميل بقويل :
هن ��اك جانبنان للحي ��اة االن�سانية .جانبه ��ا امل�شرق الذي

7

المحاماة في العراق في العهد العثماني
اح��م��د م��ج��ي��د ال��ح��س��ن *

X
bèå

تبدو فيه احلياة مر�أة بلورية،
وجان ��ب �آخ ��ر قد يغ�ش ��اه بع�ض
ال�ضباب مما يعك ��ر احلياة نوعا ما.
وهكذا ف ��ان حياة العالم ��ة االب ان�ستا�س
م ��اري الكرمل ��ي يف الدير �شابته ��ا بع�ض العقبات
.فهو قد عا� ��ش عي�شة متق�شفة .حدثن ��ي �أبي ال�شيخ مهدي
مقل ��د وال ��ذي كان قريبا روحيا لالب ومالزما له مع احمد
حام ��د ال�صراف..ان راهبا بلجيكي ��ا كان يجرب االب على
تن ��اول حلم اخلنزب ��ر الذي مل يك ��ن ي�ست�سيغ ��ه .فيت�صل
بوال ��دي الذي يو�ص ��ي له بوجبة كب ��اب و�سكنجبيل من
منطق ��ة املي ��دان .وي�ستطرد ال�شيخ مقل ��د �أن املرحوم االب
كان يح ��ب اكل لب اجلوز ،وان له �أ�سنان قوية رغم تقدمه
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يف العمر...
يق ��ول الأ�ستاذ
(عب ��د ال ��رزاق
اله�ل�ايل) يف مقال ��ة ل ��ه
يف جمل ��ة العرب ��ي الكويتية (اذا
كنا ق ��د عر�ضنا للق ��ارئ �صورة عن حياة ه ��ذه ال�شخ�صية
الفذة،ف� ��إن علين ��ا الإ�ش ��ارة �إىل حيات ��ه يف جمتم ��ع (دير
الآب ��اء الكرملي�ي�ن) فق ��د كان وا�ضح ��ا ملن كان عل ��ى �صلة
وثقى به ،ان حياته يف ذلك املجتمع حياة ي�شوبها �شئ من
النف ��ور و�شعور وا�ضح من عدم الر�ضا ب�سبب من �سلوكه
الوا�ضح واندفاعه املجيدللغة العربية وان�صرافه للكتابة
يف جمل ��ة لغ ��ة العرب...ام ��ا ال�شيخ العالم ��ة (حممد ر�ضا
ال�شبيب ��ي) فيقول (اين لأعرف �أنه لق ��ي يف �سبيل الدفاع
ع ��ن ارائه ومعتقداته مالق ��ي  ،وقا�سى الأمرين و�ضحى
.وكان ��ت معانات ��ه م ��ن الناحي ��ة واملادية معروف ��ة .وغري
جمهول ��ة يف ه ��ذا ال�ش�أن.هذا النفور الحظن ��اه يف �أواخر
حياته .وهو يعاين من املر�ض وال�شيخوخة ولي�س له من
م�ساعد �أو معني .جتمع امل�صادر �أن �أيامه الأخرية يف الدير
كانت مليئة بامل�أ�س ��ي واملنغ�صات).كتب من فل�سطني �إىل
الأ�ست ��اذ طه الراوي (.لقد حت�سنت �صحتي نوعا ما ولكن
�ضع ��ف ال�شيخوخ ��ة الي ��داوى) و�شكا ل�صدي ��ق �آخر رمبا
يو�سف يعق ��وب م�سكوين انه ال ميلك ثم ��ن �شراء الدواء.
ه ��ذه الأم ��ور وغريه ��ا دفع ��ت امل�س�ؤول�ي�ن يف احلكوم ��ة
العراقي ��ة �أن ينقل ��وه �إىل دار التمري� ��ض يف امل�ست�شف ��ى
التعليمي يف بغداد.وهناك احيط بالرعاية الالزمة .ولكن
مكوثه مل يط ��ل .اذ فا�ضت روحه لبارئها يف �صبيحة يوم
اجلمع ��ة ال�ساب ��ع من �شه ��ر كانون الثاين الع ��ام ..١٩٤٧
فا�س ��دل ال�ستار على حياة هذا العامل اللغوي واملو�سوعي
ال ��ذي قدم اثمن منج ��زات خلقت من العربية لغة ت�ضاهي
�أرق ��ى لغات العامل احلية وحفر ا�سمه يف �سحل اخلالدين.
بك ��ى عليه الباكون ورثاه حمبوه و�أ�صدقائه .ففي ذكرى
اربعينيت ��ه ق ��ام تلميذه ال�شيخ مه ��دي مقلد برثائه بهذه
الق�صيدة.
ياجهبذا بك زينوا �صدر النبي
باالم�س ا�شياخ البيان ويف غد
الله ي�شهد كنت للف�صحى ابا
عنها تدافع بالل�سان وباليد
�ألقت اليك زمامها فرفعتها
يف اخلافقني ملتهم وملنجد
مرتهبا البن البتول وباحثا
عنها بثوب النا�سك املتعبد
فجمعت بني النا�صري وبينها
مثل اجتماع الفرقدين مب�شهد
من بيت حلم �سرت حتمل راية
خفقت على عليا متيم فتهمد
فالقلب من ابن مرمي وحيه
والفكر من لغة النبي حممد
�أن ابن مرمي والنبي حممدا
نوران نور هداية ونور توجد
وهدايتان ي�ؤم نهجهما الورى
من مقتد بهما و�آخر مهند.

م ��ن املعروف ان العراق كان جزء ًا من الدولة العثمانية من
�سن ��ة ( )1534اىل �سن ��ة ( ،)1917لذا ف� ��إن تطور املحاماة
في ��ه كان تبع ًا لتطوره ��ا يف الدولة العثماني ��ة ،وبذلك فان
درا�سته ��ا يف العه ��د العثم ��اين يع ��د �أ�سا�س ًا ملعرف ��ة ما �آلت
الي ��ه يف العراق احلديث بعد انتق ��ال املحاماة من �صيغتها
امل�شوبة بالفقه الإ�سالمي اىل مفهومها احلديث املنقول عن
الغرب.
وكان الدفاع عن الغري �أمام املحاكم �آنذاك ،يجري مبوجب
الوكال ��ة املعروفة يف الفق ��ه الإ�سالمي ،حيث عرف الق�ضاء
الإ�سالم ��ي نظام ��ا يف الدف ��اع عن ط ��ريف الدع ��وى �سمي:
(وكالء اخل�صوم ��ة �أو وكالء الدعاوى) ،وهو املحاماة يف
حقيقته ،ولكن مل يذكر فيه كلمة املحاماة با�سمها و�صفتها؛
لأنها م�صطلح حديث.
وبع ��د �صدور جملة االح ��كام العدلية التي ن�ص ��ت (املادة/
 )1516منه ��ا" لكل م ��ن املدعي �أو املدعى عليه �أن يوكل من
ي�ش ��اء باخل�صوم ��ة ،وال ي�شرتط ر�ضاء الآخ ��ر" ،ا�صبحت
هي امل�صدر الذي ت�ستمد منه االحكام يف الوكالة وغريها.
وكان ��ت املحام ��اة يف الع�ص ��ر العثم ��اين يف بداي ��ة االم ��ر
متار� ��س من خ�ل�ال ال ��وكالء كم ��ا ه ��و الأم ��ر يف الع�صور
اال�سالمي ��ة ال�سابقة ،وكان املتقا�ض ��ون يوكلون �أيا �شاءوا
من الأ�شخا�ص ليرتافعوا عنهم ويدافعوا عن حقوقهم �أمام
املحاكم.
وبالرغ ��م م ��ن ان ب ��اب الوكال ��ة كان مفتوح ًا يلج ��ه كل من
�أراده،�إال �أن املتقا�ض�ي�ن مل يكون ��وا ليوكل ��وا يف دعواه ��م
�إال الذي ��ن ي�ضعون فيهم ثقتهم ممن يت�صفون بالعلم والفقه
والبالغ ��ة والذكاء،وكانوا ي�سم ��ون يف ذلك الع�صر (وكيل
دعوى) �أو (وكيل عامل).
ومل تك ��ن مهن ��ة املحام ��اة مبعناه ��ا احلديث ق ��د عرفت يف
النظام القانوين العثماين ،اال يف �سنة  ،1875عندما ن�ص
نظ ��ام (ا�صول املحاكمات التجارية) عل ��ى امكانية ح�ضور
اخل�صوم بالذات �أو عن طريق وكالء ميثلونه.
كم ��ا �أن �أنظم ��ة (جمل� ��س �ش ��ورى الدولة) ونظ ��ام (ديوان
االح ��كام العدلي ��ة) ،كانت تن�ص على ال ��وكالء ،ومل ت�صرح
ب ��ان يك ��ون الوكي ��ل حماميا لع ��دم �شي ��وع ه ��ذا امل�صطلح
�آنذاك.
ومل يكن يع ��رف ملهنة املحاماة (الوكالة عن املتقا�ضني) يف
العه ��د العثم ��اين الأول اي تنظيم خا� ��ص باملهنة ،وخ�ضع
وكالء الدعاوى للقواعد ال�شرعي ��ة العامة املتعلقة ب�أ�صول
التوكي ��ل ال�شرع ��ي ،وبعد ان �صدرت جمل ��ة احكام العدلية
�سن ��ة (� )1869ص ��ار تطبي ��ق �أحكامها �إلزامي� � ًا يف حماكم
جميع الأقاليم الإ�سالمي ��ة اخلا�ضعة لها ،فخ�ضعت الوكالة
لأحكامها� ،إ�ضافة اىل اح ��كام ا�صول التوكيل �أمام املحاكم
املن�صو� ��ص عليه يف (املادة )94/من قانون (�أحكام قانون
ال�صلح العثماين امل�ؤقت ل�سنة .)1913
ومبوجبها ينح�صر حق التوكيل بالتقا�ضي عن الغري �أمام
املحاك ��م اجلزائي ��ة اي غ�ي�ر املحاكم ال�صلحي ��ة مبن يحمل
اجازة علمي ��ة من معهد حقوق� ،س ��واء �أكان من �إ�سطنبول
�أم من �أي معهد �أوربي.
�أم ��ا التقا�ضي �أم ��ام املحاكم ال�صلحية ف�ل�ا ي�شرتط ذلك ،اذ
يجوز التوكل �أمامها دون توفر �شرطي االجازة العلمية �أو
الرتخي� ��ص امل�سبق م ��ن اي �سلطة خمت�ص ��ة� ،إذ مل ي�شرتط
قانون حماكم ال�صلح ح�صول الوكيل على ذلك.
و ُيعَد ت�أ�سي�س مدر�سة احلقوق يف �إ�سطنبول �سنة ()1874
البداية ال�صحيحة لن�شوء مهنة املحاماة مبفهومها املعا�صر
�سوا ًء �أكان ذلك يف الدولة العثمانية �أم يف العراق – حيث
تخرج عدد من املحامني العراقيني فيها ،و�أن ا�سم (املحامي
�أو املحام ��اة) مل يك ��ن معروف� � ًا يف الع ��راق م ��ن قب ��ل ،ومل
ي�ستقر �إال يف بداية الق ��رن الع�شرين ،وامنا كان مت�أرجح ًا
بني (وكيل الدعاوى) و(االفوكاتو).
وم ��ن املحام�ي�ن العراقي�ي�ن الذي ��ن تخرج ��وا م ��ن مدر�س ��ة

احلقوق يف �إ�سطنبول وغريها:
• ا�سكندر غالب .1882
• عبد اجلبار اخلياط .1883
• عبد الرحيم �ضياء – بغداد – .1886
• اليا�س ر�سام – مو�صل – .1887
• عبد الله عوين – ال�سليمانية – .1890
• مو�سى كاظم الباججي – بغداد – .1890
• جنيب حبيب – بغداد – .1893
• كريوب �ستيان – بغداد – .1890
• حمرم معمر – بغداد . 1892-
• ناجي ال�سويدي – بغداد.1895-
• ح�سن الباججي – بغداد .1898-
• �شاكر الباججي بغداد .1900
• من�شي حكيم بغداد .1902
• داود �سمرة بغداد 1903
• نعيم من�شي زخلة بغداد .1904
• احمد جنم املو�صل .1906
• �سلمان بول�ص املو�صل .1907
• �سليمان في�ضي الب�صرة .1907
• داود احليدري بغداد .1907
• عبد الوهاب �سليمان بغداد .1907
• داود ابراهيم احليدري بغداد .1907
• عارف ال�سويدي بغداد .1908
• حممد خور�شيد كركوك .1909
• �سعيد نامق �أنطوان بغداد .1909
• �أنطوان �شما�س بغداد 1903
• عبد الله عديل افندي �أربيل .1911
• عبد الله عديل �أربيل ( .1911مدر�سة حقوق قونية).
• م�صطفى عبد الرحمن بغداد .1912
• حممد رفيق مال نعمان بغداد .1912
• عبد الله فائق �سليمان بغداد .1912
• توفيق ال�سويدي بغداد .1912
• ارت�ي�ن دكرمنجي ��ان الب�ص ��رة ( .1912مدر�س ��ة حقوق
�سالونيك).
• �صال ��ح �شوقي عثم ��ان بغ ��داد �( .1912شعبة احلقوق
يف دار الفنون).
• رفيق توفيق بغداد .) = = = ( .1913
• حممد �صالح الباججي بغداد .1913
• احمد ن�ش�أت ال�سنوي بغداد .1913
• عثمان نوري االورفلي .1913
• حممد بهاء الدين اليازجي املو�صل .1913
• حممد �شفيق رحمة الله كركوك .1913
• �صدر الدين فهمي بغداد .1913

• حممد ناجي الزهاوي بغداد .1914
• عب ��د الق ��ادر ال�سن ��وي بغ ��داد �( . 1915شعبة احلقوق
يف دار الفنون).
• عبد الكرمي عبدالله كركوك
• خالد ال�شابندر بغداد.
• يا�سني العريبي املو�صل
• يو�سف اليا�س املو�صل
وكان ال�ص ��در الأعظ ��م (رئي� ��س ال ��وزراء) قد ا�ص ��در �سنة
 1876قانون� � ًا ينظ ��م فيه عم ��ل وكالء الدع ��اوى على وجه
خا� ��ص يف العا�صم ��ة �إ�سطنبول ،وما يلح ��ق بها يف البالد
العثماني ��ة� ،سمي(نظام وكالء الدع ��اوى) وهو �أول قانون
خا�ص بوكالء الدعاوى يف العهد العثماين.
ويع ��د هذا النظام اخلطوة الأوىل يف ن�شوء مهنة املحاماة
احلديث ��ة ،حيث حدد فيه ا�صول عم ��ل وكيل الدعاوى �أمام
املحكم ��ة وكيفي ��ة تعيينهم واثب ��ات �صح ��ة توكيلهم .ويف
�سن ��ة 1879م �صدر االمر عن ال�سلطان (�سليم) ب�إعمام هذا
النظام يف �سائر الواليات العثمانية.
ويف �سن ��ة  1908افتتح ��ت مدر�س ��ة احلق ��وق يف بغ ��داد،
فا�صبحت هي الراف ��د الرئي�س للمحامني يف العراق ،حيث
توج ��ه العراقيون اىل الدرا�سة فيها ب ��دال من حتمل م�شاق
ال�سفر والغربة يف �إ�سطنبول.

ومن �أوائ ��ل الطلبة الذين در�س ��وا يف مدر�سة احلقوق يف
بغداد وتخرجوا فيها:
 .1حممود �صبحي الدفرتي.
 .2ح�سن عبد الوهاب النائب.
 .3عالء الدين عبد الوهاب النائب.
 .4م�صطفي كامل عارف اغا.
� .5شيخ احمد رفيق.
 .6جالل االلو�سي.
 .7عبد املجيد جميل....واخرون.
وا�ستمرت املدر�س ��ة بن�شاطها التعليمي حتى بداية احلرب
العاملية الأوىل �سن ��ة ( )1914التي كانت الدولة العثمانية
طرف� � ًا فيه ��ا ،فت�أث ��رت بتداعياته ��ا ،عنده ��ا قام ��ت ب�إغ�ل�اق
املدر�سة وا�ستدعت معظم طالبها لأداء خدمة االحتياط يف
مع�سك ��ر �ضب ��اط االحتياط يف ا�سطنبول ،بع ��د �أن بلغ عدد
خريجيها املائة واخلم�سني.
وفيما يلي بع�ض �أ�سماء اخلريجني الذين مار�سوا املحاماة
من خريجي املدر�سة:
حم ��دي الباججي وف�ؤاد اجليبة جي وح�سن ر�ضا ون�صرة
الفار�س ��ي ور�شيد كنه وعبد العزي ��ز خياط وحممود جالل
وفا�ض ��ل حمم ��ود ونعم ��ة الل ��ه عمانوئي ��ل وعب ��د احلميد
مدح ��ت وافرامي حاخ ��ام ا�سحق و�إبراهي ��م ناجي وحممد
�س ��ري و�إبراهيم عبودي وحكمت الزه ��اوي وجالل الدين
االلو�س ��ي وعب ��د املجيد جميل وحممد �شاك ��ر حممد �صالح
وعبا� ��س حلمي وح�سقي ��ل �سلمان وعارف حك ��م القرداغي
وعب ��ودي �سيت ��ي وحمم ��د �ص ��ادق وح�سن خمي� ��س وعبد
الوه ��اب النائ ��ب ور�شي ��د كن ��ه وم�صطفى عا�ص ��م وفتحي
م ��رداف وحمم ��د ر�شي ��د عب ��د املجي ��د وحممد ام�ي�ن احمد
وحمم ��ود النق�شل ��ي وقا�سم ثروت وح�س ��ن النائب وفهمي
احم ��د وحممد عارف املدر�س وحمم ��د توفيق عبد الرحمن
وحمم ��د ح�س�ي�ن البزركان وحمم ��د ج�ل�ال �إبراهيم واحمد
خمت ��ار الزه ��اوي ور�شي ��د ع ��ايل الكيالين وبهج ��ت زينل
وحمم ��ود كمال ح�سني ون�صرت رفع ��ت ومزاحم الباججي
و حممد جنيب ال ثنيان ويو�سف وهبي خ�ضر وم�صطفى
كام ��ل حمم ��ود ور�ؤوف خمل� ��ص وحمم ��د فا�ض ��ل حممود
وحمم ��د امني الفي�ضي �شيت خ�ض ��ر وكامل �سعيد وح�سني
ع ��وين افن ��دي ور�ؤوف اجلادرجي وحمم ��د �صديق طاهر
و�ش� �ا�ؤول م ��راد ورفيق توفيق و�إبراهي ��م �شا�ؤول ب�صري
وحم ��دي االعظم ��ي وعبد العزي ��ز عبد احلمي ��د وم�صطفى
ال�سن ��وي وحمم ��د ر�ض ��وان العبيدي و�صال ��ح زكي حممد
اغا.
وكان هناك بع�ض املحامني الذين مل يتخرجوا من مدار�س
احلق ��وق وامن ��ا اجي ��زوا مبمار�س ��ة املحام ��اة م ��ن نظارة
العدلية العثمانية ،ملمار�ستهم العمل يف الدوائر العدلية �أو
ح�صلوا على العلوم ال�شرعية ،منهم :
�شا�ؤول داود م�أذون من نظارة العدلية يف اال�ستانة.
�سليمان فائق = = = =
ثابت اويف = = = =
خ�ضر عبد الغني = = = =
• �سليمان بول�ص = = = = للعمل يف والية املو�صل.
• طه �أنور عبد الغني = = = =
• �أجم ��د الزه ��اوي لديه �شه ��ادة من مدر�س ��ة الق�ضاة يف
اال�ستانة (�إ�سطنبول).
• حممد �سعيد قا�سم = = = = =.
• �س�ل�ام بن اخلطيب احمد كان مالزم� � ًا لأع�ضاء حمكمة
ا�ستئناف بغداد.
• حمم ��د و�صف ��ي ناجح يف الفح� ��ص اخلا�ص باملحامني
يف مدر�سة احلقوق.
احم ��د عزت عب ��د الوه ��اب احلج ��ازي حائ ��ز امل�أذونية من
امل�شيخة اال�سالمية يف دار ال�سعادة.
* مدير متحف نقابة املحاميني

يوميات كاتب شركة بيت لنج

معالم وذكريات بغدادية منسية
في شارع الرشيد

رفعة عبد الرزاق محمد

يف اوائل ثمانينيات القرن املن�صرم كنت كثري الرتدد
ملكتب ��ة املخطوط ��ات العراقي ��ة  ،وكان ��ت ق�سم ��ا تابعا
ملكتب ��ة املتحف العراق ��ي  ،انهل من كنزه ��ا املخطوط
الذي ال ين�ضب  ،وال�سيما تلك املدونات املخطوطة عن
�شوارد تاريخنا وما انطوى منه  ..وكنت انقل بقلمي
م ��ا اراه مفي ��دا وغري مع ��روف  ،ومن ذل ��ك خمطوطة
كتبها امل�ؤرخ العراقي الثبت يعقوب �سركي�س كفهر�س
ليومي ��ات كتبها كاتب �شركة بي ��ت لنج يدعى جوزيف
زفوب ��ودا  ،وتلك اليومي ��ات ت�ضم معلوم ��ات وفوائد
وطرائ ��ف تاريخية خمتلفة كتب ��ت بتفا�صيلها الدقيقة
 ،و�ساعرف بهذه اليومي ��ات واهميتها يف كلمة مقبلة
 .اال اين �سانق ��ل م ��ن تعليقات يعق ��وب �سركي�س على
الفهار� ��س الت ��ي و�ضعها له ��ذه اليوميات الت ��ي بد�أها
بقوله :
كان جوزي ��ف زفوب ��ودا كات ��ب احدى بواخ ��ر �شركة
الفرات ودجلة ل�سري البواخر املحدودة املعروفة عند
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االهلينم مبراكب بيت لنج  ،وكان هذا الكاتب يختلف
مبقت�ض ��ى وظيفت ��ه ب�ي�ن بغ ��داد والب�ص ��رة وي ��دون
يومي ��ات بتفا�صي ��ل دقيقة مملة جدا كل م ��ا يحدث له
وم ��ا ي�سمع ��ه ويطلع عليه من ال�سن ��ة  1882حتى 17
كانون الثاين 1908وكان ��ت وفاته بعد ذلك بيومني ،
وجمموعة يومياته واحد و�ستون دفرتا ...
التق ��ط من ه ��ذه املدون ��ة اجل�سيمة بع�ض م ��ا وجدته
طريف ��ا ومفيدا من احوال املناطق التي ا�صبحت فيما
بعد �ضمن ال�شارع العام ( �شارع الر�شيد ) الذي افتتح
�سن ��ة  ، 1916وال ري ��ب ه ��ي معلوم ��ات ال توج ��د يف
ممدونة اخرى ح�سب علمي القليل .
 5حزي ��ران  : 1882ذه ��اب زفوب ��ودا لر�ؤي ��ة قطع ��ة
االر� ��ض التي ا�شرتاه ��ا الربان كاويل اح ��د منت�سبي
�شرك ��ة لن ��ج ون�صفه ��ا االخ ��ر للقبطان دارن ��ك  .قلت (
يعق ��وب �سركي� ��س)  :وبع ��د احل ��رب العام ��ة  1914ــ
 1918باعت زوجة كاويل هذا امللك ل�شركة انكليزية
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هي ال�شركة االفريقية ثم قبيل احلرب العاملية الثانية
يف �سنة  1938او نحوها باع وكيل هذه ال�شركة امللك
ل�شا�ؤول طوب ��ا بتقا�سيط بعيدة وبب ��دل قليل فعزلت
ال�شرك ��ة وكيلها  .وموقع هذه الدار كان ي�سمى �شارع
ال�سيد �سلطان علي والي ��وم �شارع الر�شيد وهي فوق
ه ��ذا اجلامع بع�ش ��رات قليلة من االمت ��ار  .وكان قبل
جتديد البناء يوم كان الكابنت كاويل مكتوب يف لوح
عل ��ى باب ( ق�ص ��ر احلرباوية) وكنت ق ��ر�أت يف نحو
�سن ��ة  1949اعالن ��ا يف احدى اجلرائ ��د متوليا ا�سمه
احلرباوي ..
 5حزي ��ران : 1882ذه ��اب زفوب ��ودا اىل عب ��د القادر
اخل�ضريي بخ�صو�ص �ش ��راء دار ا�سرة املعلم الياهو
بق ��رب القن�صلي ��ة الربيطاني ��ة ( قل ��ت :القن�صلي ��ة
الربيطاني ��ة كانت مل ��كا للن ��واب اقب ��ال الدولة وبعد
وفاته يف  24كانون االول 1887بيعت فا�شرتاها عبد
الق ��ادر دله بثماني ��ة االف لرية ومات �سن ��ة  1917او
 1918فانتقل ��ت اىل اىل ابنتي اخيه وقد تزوجتا بعد
وفات ��ه من عا�صم و ها�شم ابن ��اء النقيب عبد الرحمن
افندي الكيالين فباعتاها اىل نوري فتاح با�شا.
ووج ��دت ( رفع ��ة عب ��د ال ��رزاق حمم ��د ) يف جمل ��ة
الزنبق ��ة ل�سنة �� � ( 1922ص )105انه يف �سنة 1890
اقيم ��ت القن�صلية ب ��ازاء جامع اخلا�صك ��ي ثم انتقلت
اىل واي ا م�س ��ي املعروف ��ة االن با�س ��م اوتي ��ل عب ��د
االح ��د ويف �سنة  1904ان�شئ ��ت قن�صلية جديدة على
الط ��راز احلدي ��ث وه ��ي اليوم مرك ��ز القي ��ادة العامة
للربيطاني�ي�ن يف بغداد  .وا�ست ��درك هنا ان احلكومة
العراقية ا�شرتت البناي ��ة �سنة  1930وجعلتها دائرة
للكمرك واملكو�س .
 24كان ��ون االول  : 1887تويف النواب اقبال الدولة
م�س ��اء االربع ��اء يف الكاظمي ��ة يف داره ودف ��ن فيه ��ا
 .وع�ي�ن انط ��ون ماري ��ن �سكرت�ي�را يف جلن ��ة ت�صفية
ترك ��ة النواب  .وق ��د اخرب مارين ه ��ذا زفوبودا انه (
اي ماري ��ن) مقيم يف دار النواب وان خزنته يف ثالث
غ ��رف فيها م ��ا يزيد عل ��ى مائ ��ة وخم�سني ال ��ف لرية
�سرتاينية نقدا وجموهرات وثلثني الف لرية فرن�سية
و�صندوق خ�شب كبري فيه روبيات وقرانات .
اقول ( رفعة عبد الرزاق حممد ) :ذكر الرحالة االثاري
ال�سري وليم بدج يف زيارته االوىل لبغداد �سنة 1886
 ،اي قبل �سنة من وفاة اقبال الدولة النواب  ،انه راى
�ص ��ورة اقب ��ال الدول ��ة يف دار املقيمي ��ة الربيطانية ،
ويذك ��ر انه كان �صديقا عظيما من ا�صدقاء ( رولن�صن
)  .ويذك ��ر مرتجم رحلة ب ��دج اال�ستاذ ف�ؤاد جميل يف
الهام� ��ش ( رح�ل�ات اىل العراق � ��ص )100ان هرمزد
ر�سام يروي كث�ي�را من الق�ص�ص عن اقبال الدولة يف
كتابه ( �آ�شور وبالد منرود)
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