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اأول واآخر حديث مع �سكرتري حلف بغداد خليل ابراهيم:

�شراع الو�شي ونوري ال�شعيد عّجل
 بقيام ثورة 14 متوز 

يداعب  وهو   ، ابراهيم  خليل  يل  *قال 
)م�سبحته( الثمينة بني يديه وكانه ي�ستنطقها 
عهده  منذ  بها  احتفظ  ان  بعد  املا�سي  ا�سرار 

الذهبي ،حتى انح�سار اال�سواء عنه.
عام  )كمدير  االذاعة  دار  يف  مكتبي  ـكان 
واعتاد  )البا�سا(  بيت  من  قريبا  للدعاية( 
مائدة  اىل  ليدعوين  يهاتفني  ان  االخري 
 ، م�ساء  كل  من  الثامنة  ال�ساعة  يف  ع�ساء 
ايل  يطلب  كان  االحيان  بع�ض  يف  انه  حتى 
)هاي  الهاتف  عرب  يردد  وهو  املجيء  �سرعة 
وينك اين جعت( ، فا�سطر اىل مللمة اوراقي 
عليه  اعتدنا  الذي  املوعد  يف  عنده  اكون  كي 
ال�سعيد  نوري  يل  يحكي  الع�ساء  واثناء   ...
ق�سايا  يف  واراءه  ال�سيا�سي  عمله  ذكريات 
ـ �سواء كان يحكم او خارجه ـ وكذلك  ال�ساعة 
الفالين  بالوزير  غدا  ات�سل  ان  مني  يطلب 
ال�ساله عن ق�سية ما وماذا مت فيها ، او ات�سل 
ب�سفارة  عربية واجنبية الحدد لهم مواعيدهم 
ذلك  على  ال�سفراء  اعتاد  حتى   ، )البا�سا(  مع 
مقابلة  ان   ، بينهم  فيما  يتداولون  وكانوا   ،
ابراهيم  خليل  طريق  عن  ال�سعيد  نوري 
اخلارجية  لوزارة  ذهابهم  من  وا�سرع  اف�سل 
الوزراء حول تعيني  واالخرية تكتب ملجل�ض 
الفالين  ال�سفري  مع  الوزراء  لرئي�ض  موعد 
وباملقابل  ا�سدقائي  منهم  البع�ض  ف�سار 
)البا�سا(  ان  العلمهم  باخلارجية  ات�سل  كنت 

�سيقابل احد ال�سفراء يوم غد!
*قلت خلليل ابراهيم : كانت .اال�ساعات ترتدد 
الو�سي  بني  يدور  �سراعا  ثمة  ان  بغداد  يف 
بقيام  عجل  مما  وزرائه  ورئي�ض  االله  عبد 
ثورة 14 متوز ، فما هي اال�سباب وامل�سببات 

؟قال:
يف  احلالة  هذه  برزت  وقد   .. �سحيح  هذا  ـ 
فالو�سي واعوانه   ، امللكي  العهد  ايام  اواخر 
يوحون   كانوا   ، ال�سعيد  نوري  اعداء  ،وكل 
والبد  عليه  خطرا  �سار  الثاين  ان  لالول 
لهذه  الو�سي  فا�ستجاب  منه  التخل�ض  من 
يتدخل  �سار  حتى  ال�سعيد  و�ساك�ض  امل�سورة 
يف ال�سغرية والكبرية حتى بعد تتويج امللك 
ان  ين�ض  كان  الد�ستور  ان  مع  الثاين  في�سل 
هذه  ك�سر  ،ولكنه  يحكم(  وال  ي�سود  )امللك 
القاعدة فكان يت�سل مبن يريد ونوري يرف�ض 
الق�سة  فكانت   ، مل�سوؤولياته  حتديا  ذلك  ويعد 
فقد   ، يقولون  كما  البعري  ظهر  ق�سمت  التي 
�سفارة  من  اكرث  من  ا�سعارا  ال�سعيد  ت�سلم 
يف  �سيحدث  ما  �سيئا  ان  وا�سالمية  عربية 
العراق وخالل �سهر متوز بالذات ، وت�سربت 

وكبار  الوزراء  من  عدد  اىل  املعلومات  هذه 
م�سوؤويل الدولة ، وتعرف ال�سعيد على  ا�سماء 
النظام(  على  )يتاآمرون  الذين  الثورة  قادة 
ورفعت  عارف  ال�سالم  عبد  بينهم  من  وكان 
احلاج �سري فار�سل علي جميل املدفعي خال 
البن  يكون  ان  فنفى  باالمر  وفاحته  �سري 
�سقيقته �سلع بذلك فرد عليه )جميل تره ذولة 
راح  �سوف   .. وابوك  ابوي  قرب  �سينب�سون 
بنقل  املحادثة  هذه  بعد  واكتفى  �سي�سري(؟ 

�سري اىل مكان خارج بغداد!
*قلت ، وماذا عن عبد الكرمي قا�سم .. هل ورد 

ا�سمه �سمن �سباط الثورة؟
ـ ال ... فلم يعرفه احد ، ومل بذكر ا�سمه �سمن 

القائمة!
* ورد فعل الو�سي عبد االله ؟

اهتمام  اأي  الق�سية  يعر  ومل   ، يكرتث  مل  ـ 
�سيكون  وقع  ان  )االنقالب(  ان  ا�سا�ض  على 
مل�سلحته و�سيتخل�ض نهائيا من غرميه نوري 

ال�سعيد!
الفريق  بينها  اخرى  ا�سماء  هناك   : *قاطعته 

الركن رفيق عارف رئي�ض اركان اجلي�ض الذي 
قيل انه �سي�سارك يف الثورة؟

ـ  مرور  وبعد   ، االن  حتى  ادري  وال   ، نعم  ـ 
اثنتني وثالثني �سنة على ثورة 14 متوز ، ملاذا 
�سكت نوري ال�سعيد على رئي�ض اركانه رفيق 
عارف ومل يعاقبه ، ومل يتخذ ي اجراء �سده ! 
اال ان الذي اعرفه ان الو�سي كان يثق بعارف 
بال�سعيد  ونكاية  للنظام  خمل�ض  انه  ويعتقد 
)وين  ووزرائه  �سباطه  كبار  امام  يردد  ظل 
اكعده يف  ان  البا�سا( وبا�ستطاعتي  االطر�ض 
 ) للوزراء  رئي�سا  عارف  رفيق  واجيب  بيته 
ويف �سبيحة 14 متوز مل يكن لرموز النظام 
اأي اثر مبا فيهم الو�سي و )االطر�ض( ورفيق 
والتوقيف  ال�سجن  دخل  الذي  اي�سا  عارف 

رغم ارادته!
*عرفته من قبل !

*ويوم الثورة ، ثورة 14 متوز ،اين كنت؟
ـ يف بيتي طبعا ، �سمعت بيانات اليوم االول 
 ، يعتقلني  من  بانتظار  وكنت  كلها  للثورة 
 ، اتوقعه  كنت  ما  حتقق  الثاين  اليوم  وفجر 

�سهور  عدة  دامت  مدة  وام�سيت  اعتقلت  فقد 
كنت خاللها ام�سي ايامي مع زمالء وا�سدقاء 
واحد  مكان  يف  معا  املحنة  جمعتنا  واعداء 
على  ك�ساهد  املهداوي  حمكمة  اىل  وقدمت 
ق�سية  يف  كمتهم  ولي�ض   ، الداغ�ستاين  غازي 
الدولة  امن  على  خطورة  ت�سكل  ال  هام�سية 
قا�سم  الكرمي  عبد  من  بامر  �سراحي  اطلق  ثم 
وهو  الدفاع  بوزارة  مكتبه  يف  يل  قال  الذي 

ي�ستقبلني )اين اعتقلتك حتى احميك(!
*وهل كنت تعرف عبد الكرمي؟

يف  قن�سال  كنت  ،يوم  قبل  من  اعرفه  كنت  ـ 
لندن ، وجاء مع افراد بعثة ع�سكرية اىل هناك 
فقدمت للجميع ت�سهيالت هي يف �سميم واجب 

اأي دبلوما�سي ي�ستقبل وفدا من بالده.
*هل تتذكر ليلة اطالق �سراحك من املعتقل؟

ـ اتذكرها جيدا ... فقد جاء اجلندي احلار�ض 
و�ساح باعلى �سوته )الب�ض كامل( وهذا يعني 
بلغة تلك املرحلة ، ا�ستعد للذهاب اىل التحقيق 
،فارتديت مالب�سي وكان احلديد بيدي و�ساألت 
واأمام  الدفاع  وزارة  اىل  يل  فقيل  اين؟  اىل 

يل  وقال   ، بي  رحب  الذي  قا�سم  الكرمي  عبد 
وحاجياتي   : ،قلت  البيت  اىل  تذهب  ..االن 
مازالت يف املوقف ؟ اجابني : اركب �سيارتي 

وغرا�سك كلها جتي للبيت ،وهكذا كان!
*م�سد�ض ال�سعيد يف القاهرة!

�سني  اىل  قليال  ..لنعد  ابراهيم  خليل  *�سالت 
ما قبل ثورة 14 متوز .. ما �سر اخلالف بني 

عبد النا�سر ونوري �سعيد ؟ اجاب.
او  ابرام حلف  بعد  تعقدت  اال�سا�ض  امل�سكلة  ـ 
ميثاق بغداد ... عبد النا�سر اعتقد ان احللف 
ال�سعيد  موجه �سد �سيا�سته بالذات ، وحاول 
او  �سرية  لقاءات  عدة  نظره عرب  �سرح وجهة 
يقتنعون  امل�سريون  وكان  تنفع  فلم  علنية 
احيان  يف  ويرف�سونها  احيانا  نظرنا  بوجهة 
اخر ، وا�سيف ان ال�سحافة امل�سرية ا�سهمت 
بني  اخلالف  �سقة  ات�ساع  يف  بعيد  حد  اىل 
اجلل�سات  حما�سر  ن�سرها  خالل  من  البلدين 
وقد  وامل�سري  العراقي  الوفدين  بني  ال�سرية 
اعرت�ض نوري ال�سعيد على ذلك فلم يلق اذنا 

�ساغية!

 ، العام  الدعاية  مدير  )75�سنة(  ابراهيم  خليل  يروي  ذكرياته،  من  واالخرية  الثانية  احللقة  يف 
املعتمدين لديه عرب اول واخر حديث له قبل ان  ال�سعيد  �سكرتري حلف بغداد واحد تالمذة ن�ري 
ينتقل اىل رحاب اهلل ،يروي ق�سة اخلالف بني ال��سي عبد االله ورئي�س وزرائه ال�سعيد الذي عجل 
بقيام ث�رة 14 مت�ز 1958. واو�سح ان بع�س ا�سماء قادة الث�رة، ويف مقدمتهم عبد ال�سالم عارف قد 
وردت اىل علم ال�سلطة، وكان ال�سعيد يحتفظ بهذه اال�سماء ون�سحته اكثـر من دولة عربية وا�سالمية 
ان يك�ن حذرا لكنه حني واجه بها ال��سي مل يكرتث، النه كان يعتقد ان )االنقالب( او وقع �سيك�ن 
مل�سلحته و�سيتخل�س من عدوه ال�سعد... يف غ�س�ن ذلك كانت خ�س�مته مع عبد النا�سر قد و�سلت اىل 

حد الالع�دة بعد مباحثات )�سر�سنك(.

ر�سيد الرماحي

نوري ال�صعيدعبد االلهفي�صل الثاين
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م�ؤمتر الربيد العربي 
فيه  ت�سارك  العربي  الربيد  موؤمتر  م�سر  يف  قريبا  �سيعقد 
الربيد  ا�سعار  توحيد  اىل  املوؤمتر  ويهدف  العربية  البالد 
وهذا   .. البالد  هذه  يف  التلفونية  واملخابرات  والربقيات 
التوحيد �سروري بعد ان ن�سطت حركة االت�سال والتقارب 
واملخابرة  املكاتبة  و�سائل  وا�سبحت  العربية  البلدان  بني 

�سهلة ومي�سورة بالربيد .. 
جريدة البالد..

رابطة فتيات اجلامعة واملعاهد امل�سرية 
م�سر  يف  تالفت  قد  اأنه  امل�سرية   ) )الطليعة  جملة  تقول 
القيام  اىل  تهدف  وهي  امل�سرية  اجلامعة  فتيات  رابطة 
بحركة وطنية وا�سعة النطاق ت�سم الفتاة امل�سرية بجانب 
واحلرية  اال�ستقالل  اجل  من  الكفاح  يف  امل�سري  الفتى 
وم�ساواتها  املراة  حترير  اىل  تهدف  كما  والدميقراطية 
ال�سيا�سية  والواجبات  احلقوق  يف  تامة  م�ساواة  بالرجل 
واالجتماعية واالقت�سادية وقد كانت باكورة اعمالها ار�سال 
يف  املنعقد  الدويل  الن�سائي   املوؤمتر  اىل  ثالث  مندوبات 
باري�ض يف ال�ساد�ض والع�سرين من �سهر نوفمرب عام 1945 

والذي مثل 56 دولة ..
جريدة �سوت االهايل 

ال�سرقية  يف  والتمثيل  اخلطابة  جلنة 
املت��سطة 

اخلطابة  للجنة  االدارية  الهيئة  انتخاب  ام�ض  يوم  جرى 
والتمثيل يف املدر�سة ال�سرقية املتو�سطة فا�سفرت النتيجة 
االمري  عبد   .. ادناه  ا�سماوؤهم  التالية  الطالب  انتخاب  عن 
وعبا�ض  )نائبا(  عبود  وحممد  )رئي�سا(  اخلر�سان  ح�سن 
ا�سماعيل )�سكرتريا ( وموفق ح�سن كبة )امني ال�سندوق ( 

وكامل ال�سبيبي وكاظم �سعد وجعفر �سادق )اع�ساء( 
جريدة �سوت االهايل ..

قان�ن حق�ق الفالحني ..
�سن العراق يف عهده احلديث قانون 

حقوق الفالحني ويف القانون مادة 
مزرعة  يف  املزارع  قبول  متنع 
�سيده  من  خطية  وثيقة  يربز  مامل 
قد  بانه  ال�سابق  املزرعة  �ساحب 
رخ�سه واعتقه وهذا انتقال طفيف 
فقط من عهد القرون الو�سطى الذي 
يباع فيه املزارع مع املزرعة وهذا مل 
املزارع   .. العثماين  العهد  يكن يف 
وحجرية  للعراق  دم  كريوة  هو 
ج�سمه واعجب كيف يكون املزارع 
و�سيخه  وموظفه  القدمني  حايف 

ميلكان ال�سيارات ..
جريدة العراق ..

من  ال�سق�ط  منع  تدابري 
با�سات االمانة ..

بامانة  النقليات  مديرية  الحظت 
العا�سمة ان حوادث �سقوط بع�ض 
البا�سات  من  الركاب  او  اجلباة 
تتكرر  اخذت  �سريها  اثناء  يف 
ذهب  النوع  هذا  من  حادثة  واخر 
تويف  حتى  اجلباة  احد  �سحيتها 
اثر  ا�سابته  التي  بال�سدمة  متاثرا 
مزالج  و�سع  ارتات  فقد  �سقوطه 
تغلق  البا�ض  باب  فتحة  اعلى  يف 
ال�سيارة  مبا�سرة  عرب  باحكام 

باحلركة وقد اجرت و�سع هذه املزالج يف ال�سيارات العائدة 
لها وقد جنحت جتربتها حيث مل حتدث اية حادثة كما انها 
اجازت و�سع ال�ستار لتقي الراكب من الربد واحلر واملطر 

يف كافة �سياراتها ..
جريدة احلوادث ..

ح�ل فتح الق�سم الداخلي
 لطالب ثانوية احللة 

كتب الينا لفيف من الطالب الغرباء يف ثانوية احللة كلمة 
ي�سكون فيها مايلقون من عناء كثري يف ال�سكن فهم يقطنون 
الدرا�سية  احلالة  م�ستلزمات  فيها  تتهياأ  ال  فنادق  يف  االن 
خارج املدر�سة من الراحة وال�سكينة ف�سال عما تتطلبه هذه 
ان  مع  معظمهم  لدى  توفرها  اليتي�سر  نفقات  من  ال�سكينة 
بناية الق�سم الداخلي ملدر�ستهم متوفرة ومل يبق ل�سكنها اال 
ان تنقل املدر�سة اليها وهم يذكرون انهم رفعوا اىل وزارة 
هذا  فتح  اجناز  فيها  يرجون  عري�سة  �سهر  منذ  املعارف 

الق�سم لهم لكن املوافقة على ذلك مل تتم اىل االن ..
جريدة �سوت االهايل ..

جمع التربعات 
قامت  الذي  للعمل  جلان كان  به 
واملالب�ض  التربعات  جمع 
يف  القدمية  امل�ستعملة 
الفقراء  الك�ساء  العا�سمة 
يف  �سداه  املدار�ض  يف 
وقد  العراقية  االنحاء 
املنطقة  يف  جلنة  تالفت 
ال�سمالية جلمع التربعات 
 600 على  التزيد  التي 
طالب  الك�ساء  دينار 
املعارف  منطقة  مدار�ض 

ال�سمالية الفقراء ..

جريدة  احلوادث 

وزارة ال�س�ؤون االجتماعية 
العراقية  املفو�سية  اىل  االجتماعية  ال�سوؤون  وزارة  كتبت 
القوانني  كافة  من  بن�سخ  تزويدها  اليها  تطلب  بالقاهرة 
التي  االعانات  بجمع  اخلا�سة  والتعليمات  واالنظمة 
مل�ست�سفى  ال�سحية  املوؤ�س�سات  تا�سي�ض  مت  مبوجبها 
مبوجبه  مت  الذي  فذ  كم�سروع  اال�سكندرية  يف  املوا�ساة 
القتبا�ض  االخرى  وامل�سانع  الطرابي�ض  م�سانع  تا�سي�ض 
التي  امل�ساريع  يف  لتنفيذه  ت�سهيال  منها  اقتبا�سه  ماميكن 
املفو�سية  جواب  ابطا  ان  بعد  بها  القيام  الوزارة  تنوي 
باال�سراع  ترجوها  بربقية  الوزارة  عليها  اكدت  العراقية 

بار�سال املطالب ال�سالفة .. 
جريدة ال�ساعة ..

*قاطعته : يف هذه االثناء ، وعلى ذكر ال�سحافة 
امل�سرية ، ظهر نوري ال�سعيد يف مطار القاهرة 
، وهو يتمنطق مب�سد�سه اخلا�ض الذي ن�سرته 

ال�سحف انذاك ؟اجاب.
�سغري  مب�سد�ض  يحتفظ  ال�سعيد  نوري  كان  ـ 
، حتى  يف جيبه يالزمه يف جوالته وتنقالته 
ان عبد االله كان يتندر عليه قائال له )اللي يريد 
وانت  هناك  واخلام�سة  هنا  اربعة  ي�سربك 
�سافر  ان  و�سادف  نف�سك(  عن  ادافع  متكدر 
اىل القاهرة وكان امل�سد�ض معه وهو بال حزام 
ارتفعت �سرتته  املطار واثناء اال�ستقبال  ويف 
اىل االعلى فظهر امل�سد�ض ون�سرت ال�سورة كل 

ال�سحف واملجالت امل�سرية انذاك!
اجتماعات  حول  كثري  لغط  ويدور   : *قلت 
�سامل  �سالح  الرائد  )ال�ساغ(  بني  �سر�سنك 
هي  فما   ، متوز  ثورة  قبل  ال�سعيد  ونوري 

ا�سرار تلك اللقاءات ؟ قال:
عندما  املدة  تلك  خالل  )�سر�سنك(  يف  كنت  ـ 
تفيد  القاهرة  من  م�ستعجلة  برقية  و�سلت 
متوز  ثورة  ممثل  �سامل  �سالح  )ال�ساغ(  ان 
 ، العراقيني  امل�سوؤولني  مقابلة  يود  )يوليو( 
وطلب مني ال�سعيد العودة اىل بغداد ال�ستقبال 
�سامل يف املطار ونقله اىل �سر�سنك مع اع�ساء 
معنا  مباحثات  ليجري  خا�سة  بطائرة  الوفد 
بح�سور امللك في�سل الثاين وو�سيه عبد االله 

ومت ذلك فعال.
)البا�سا( وجهة نظره  *وبداأ االجتماع وطرح 
مل�سر  عداوة  ي�سمر  ال  العراق  ان  وهي  انذاك 
موجها  لي�ض  بغداد  حلف  وان   ، النا�سرية 
�سمانة  ي�سكل  ما  بقدر  عربي  قطر  اأي  �سد 
للعراق بوجه )ال�سيوعية( ، وكان حلف بغداد 
تركيا   ، ايران  من  كال  العراق  عن  ف�سال  ي�سم 
بعث  انه  �سامل  ل�سالح  او�سح  ثم  وباك�ستان. 
هناك  �سفارتنا  عرب  القاهرة  اىل  برقيات  عدة 
اكد فيها ان احللف لن يوجه �سد م�سر بالذات 
بقدر ما هو يحقق م�سالح م�سرتكة بني الدول 
نتلق  مل  اننا  قال  �سامل  �سالح  لكن  املتحالفة 
هذا  حول  اي�ساح  اأي  العراقية  ال�سفارة  من 
والتفت  ال�سعيد  فده�ض   ، بالذات  املو�سوع 
قائال  الراوي  جنيب  القاهرة  يف  �سفرينا  اىل 
امل�سرية  اجلهات  ت�سلم  مل  ملاذا   ... )جنيب  له 
املعلومات التي و�سلت اليك )؟ فتلعثم حماوال 
ادري(  ما  با�سا  )ال  يردد  وهو  موقفه  تربير 
ف�سكت   ) ا�سكت   ، )ا�سكت  بع�سبية  فنهره 
ال�سعيد  بني  النقا�ض  احتدم  بينما  الراوي 
و�سالح �سامل الذي كان يوؤكد )نحن نريد كتلة 
عربية قوية ( فيجيبه ال�سعيد )وامليثاق لي�ض 

�سد هذه الكتلة (
*من �سرق وثائق احللف؟

بغداد  حلف  وثائق  معظم  ان  يقال   : *قلت 
�سرقت مع مطلع اليوم االول لثورة 14 متوز 

فماذا تقول ؟ قال :
ثورة  اندالع  اعقاب  يف  بالكامل  �سرقت  نعم  ـ 
عربية  عا�سمة  اىل  ونقلت   1958 متوز   14
اعتقلوا  من  �سمن  اعتقلت  ويوم  القاهرة  هي 
امللكي  النظام  رموز  من  متوز   14 �سبيحة 
اىل  و�سلمت  فعال  �سرقت  الوثائق  ان  علمت 
ال�سفارة امل�سرية يف بغداد ونقلت اىل القاهرة 

فورا وال تعليق يل على ذلك!
يكتب  مل  ،ملاذا  ال�سعيد  نوري  اىل  *نعود 

مذكراته ال�سخ�سية؟
كتابة  على  احمله  ان  مرارا  حاولت  لقد  ـ 
)التاريخ  قائال  ذلك  يربر  كان  مذكراته،لكنه 
)البا�سا(  راأي  هذا  كان  واذا   ،  ) عني  �سيدافع 
االله  عبد  الو�سي  على  اي�سا  ينطبق  فانه 
كان  االله  فعبد   ، الثاين  في�سل  امللك  وكذلك 
واثارة  والنهار  الليل  با�ستقباالت  م�سغوال 
له الوقت  اخل�سومات بني هذا وذاك ومل يعد 
الكايف لكتابة مذكراته ،اما امللك فلم ي�ستغرق 
ا�سري  خاللها  كان  قليلة،  �سنوات  �سوى  حكمه 
�سيا�سة وتوجهات خاله ومن ثم فانه مل يرتك 

�سيئا يذكر.

هذا احل�ار اجراه ال�سحفي 
الراحل ر�سيد الرماحي مع 
الراحل خليل ابراهيم ون�سر يف 
�سحيفة اجلمه�رية 1978

جمموعة من الأخبار ن�شرت يف ال�شحف 
العراقية عام 1944

)ايام زمان(
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مكتبة؟ لتاأ�سي�س  دينارا   47
ال�سناعة  مدر�سة  من   .. البداية  اختار  *هو 
الر�سمية يف بغداد )هكذا كان ا�سمها يومذاك(

يقول:
ـ قبلت فيها خالل العام الدرا�سي 1931ـ1932 
العزيز  عبد  املدر�سة  مدير  قبل  من  ور�سحت 
وانتهز  العام  املدر�سة  مراقب  اخلياط الكون 
يف  مكانتي  فر�سة  االزدي  �سادق  زميلي 
خا�سة  مكتبة  تاأ�سي�سي  مني  فطلب  املدر�سة 
حفلة  اقمنا  كتبها  �سراء  نفقات  ولتغطية  بها 
املركزية  االعدادية  م�سرح  على  متثيلية 
بعنوان )عر�ض الريف( فنالت جناحًا حممودا 
ودرت ايرادًا كان بحدود 47 دينارًا ا�ستلمها 
مقرتح املكتبة النجار �سادق االزدي فا�سرتى 
قراأها  وقد  يرغب مبطالعتها هو  التي  الكتب 
ونا�سر  واديبًا  كاتبًا  �سغره  منذ  فكان  كلها، 

)النكتة القرندلية( منذ تلك االيام!
الع�سكري )دري�ل وكيح(!

ال�سناعة ر�سحت مع  *بعد اربع �سنوات يف 
ال�سادة عبد احلميد الهاليل، جا�سم احلياين 
 ، املانيا  اىل  بعثة  يف  خور�سيد  وحميد   ،
اىل  ح�سرنا  ال�سفر،  معامالت  اكمال  وبعد 
�ساحة قرب مطار املثنى حاليا لتقلنا �سيارات 

)نرين( اللبنانية اىل بالد         
اال�ستف�سار  احلميد  عبد  من  فطلبت  الغربة 
عن �ساعة ال�سفر فذهب ي�سال �سائق ال�سيارة 
الذي كان يرتدي اجمل بدلة وب�سكل حمرتم 
فلم  ال�سيارة(  مت�سي  ميته  )عمي  وانيق 
يجبه مرتني ويف الثالثة )نفخ( يف اذنه فعاد 
دريول وكيح( وبعد  )هذا  ليخربين  منزعجًا 
اىل  واجتهنا  مبزمارها  ال�سيارة  نادتنا  ان 
يكن  مل  املزعوم  ال�سائق  ان  عرفنا  مقاعدها 
جاء  الذي  الدفاع  وزير  الع�سكري  جعفر  اال 

لتوديع جنله طارق الع�سكري!
من بريوت اىل ايطاليا!

ثم  اأيطاليا  اىل  ومنها  بريوت  *وو�سلنا 
القطار  حمطة  يف  با�ستقبالنا  وكان  برلني 
على ال�سايف ،جابر همر ، عبد الكرمي كنونه، 
العاين  �سريف  وبديع  الغطاء  كا�سف  عبا�ض 
ويف  الفنادق  احد  يف  غرفًا  لنا  حجزوا  وقد 
اليوم التايل ا�ستقبلنا ال�سفري العراقي هناك 
لتعلم  برلني  جامعة  اىل  االنت�ساب  لنا  ف�سهل 
اللغة االملانية التي ام�سينا فيها خم�سة ا�سهر 
بعدها قبلت كاول عراقي يتدرب يف م�سانع 
)�سيمن�ض( الكهربائية تدريبًا عمليًا وخمتربيًا 
راديو  الدورة  انتهاء  بعد  ال�سركة  فاهدت يل 
املحدد  املوعد  يف  لدوامي   تقديرًا  )�سابا( 
دون تاأخري.. انتقلت بعدها اىل كلية الهند�سة 
الكهربائية  العالية باخت�سا�ض توليد الطاقة 
اربعة  مرور  وبعد   ، فيها  تخرجت  ان  وما 

ا�سهر اعلنت احلرب العاملية الثانية !
�سلطان  �سيد  اىل  ال�سريع  ال�سرق  قطار  من 

علي!
  *وطلبت منا �سفارتنا العودة اىل بغداد فورًا 
ركبنا  ان�ساه،  لن  الذي  اليوم  ذلك  وم�ساء   ،
قطار ال�سرق ال�سريع من برلني يف لية ظلماء 
وجو بارد ممطر كانت جماهري برلني غا�سبة 
 ، حلب  ا�ستانبول،  و�سلنا  حتى  م�سطربة 
املو�سل فا�سرعنا م�سيًا على االقدام مع زميلنا 
بهنام طوبيا اىل اقربائه وبعد ا�سرتاحة يف 
حقائبنا  حاملني  بغداد  اىل  توجهنا  دارهم 
جامع  وقرب  الر�سيد  �سارع  اىل  والبطانيات 
�سيد �سلطان علي ا�ستقبلنا احد فنادقه )�سيء 

على �سيء النفر بخم�سني فل�ض(!
دوام كامل امام البعثات!

عبد  حكمة  ال�سيد  قابلنا  التايل  اليوم  *يف 
االنتظار  منا  فطلب  البعثات  مدير  املجيد 

ان  ناأمل  وكنا  املعارف  وزارة  طارمة  يف 
 ( طالت  لكنها  �ساعات  خالل  ق�سيتنا  تنتهي 
حتى  يوميًا  كامل  كدوام  ع�سرة(  وال  يوم  ال 
العام  املعارف  مدير  اجلمايل  فا�سل  د.  جاء 
يف  للدرا�سات  ي�سلح  من  اختار  الذي  انذاك 
�سوي�سرا ـ وكنت احدهم ـ فاكملت اخت�سا�سي 
يف اكادميية زيوريخ يف االدارة وعلم النف�ض 
املهني وعدت اىل بلدي عام 1941 فنزلت يف 
فندق )تريكاديرو( ب�سارع النهر وعند م�ساء 
وجوب  املحلية  ال�سحف  ن�سرت،  اليوم  ذلك 
التحاق العائدين من ال�سفر بالدورة ال�ساد�سة 
ل�سباط االحتياط وبداًل من �سفري الهلي يف 
العمارة بعد �سنني طويلة من فراقهم ف�سلت 
التايل  اليوم  ويف  االحتياط  دورة  اداء 
ي�سغلون  كانوا  ممن  كبريًا  عددًا  فوجدت 
وظائف عليا يف الدولة ي�ساركونني اداء هذه 

املهمة!
بني جعفر وم�سطفى ج�اد!

املذكورة  الدورة  يف  زمالئي  بني  *وكان 
جواد،عبد  م�سطفى   ، جعفر  �سياء  الدكاترة 
حمودي،  املجيد  عبد   ، اجلليلي  الرحمن 
�سباح  كل  ن�ستيقظ  فكنا  وغريهم  عمر  جابر 
وتنتظرنا �ساحة العر�سات ك�سرايا وف�سائل 
عريفنا  ان  واذكر  رهوط  �سكل  على  لنتوزع 
عمر امل�سوؤول عن رهطنا كان ي�سرح بافا�سة 
و�سفوها  كما  ي�سفها  فاخذ  برن  ر�سا�سة 
بتفكيكها  بداأ  ثم  له  وفتحوها  و�سرحوها 
عتالت  اربع  تفكيك  ا�ستطاع  �ساعة  وبعد 
معًا  وجوابًا  �سوؤااًل  لنا  ليوجه  الباقي  وترك 
راح  بكره  احلجي  افتهمتوا  ما  انتو  )طبعًا 
ما  )ال  جعفر  �سياء  فاجابه  عليكم(  اعيده 
العريف  فغ�سب  ب�سيط(  هذا  ال�سرح  يحتاج 
 ، االربع  العتالت  تفكيك  باعادة  وامره  عمر 
واعاد  ففتحها  ون�ض(  )ركبه  �سياء  فجل�ض 
العريف  فغ�سب  دقيقتني  من  باقل  ربطها 
والتفت اىل �سياء قائال له )انت �سكرث جنت 
جندي بالبفي ( ويف هذا ا�سارة اىل املرتزقة 
الربيطانية  القوات  ا�ستخدمتهم  الذين 
 14 ثورة  بعد  ت�سكيالتهم  وحلت  املحتلة 
م�سطفى  د.  ان  اي�سًا  1958،واذكر  متوز 
بالهرولة  فياأمره  عريفنا  ي�ساك�ض  كان  جواد 
مرتني كل يوم، وح�سر مرة �ساحة العر�سات 
ع�سكرية  رتبة  يحمل  وكان  نامق  ا�سماعيل 
جواد  م�سطفى  اختار  كيف  ادري  وال  كبرية 
فلم  ؟  بالتدريب  ا�سلونك  لي�ساأله  بيننا  من 
بردان(  انت  )اظن  ال�سوؤال  عليه  فكرر  يجبه 
العريف  ح�سرة   .. �سيدي  ال    : عليه  فرد 
فاأوعز  امرنا ان ال نتكلم يف حالة اال�ستعداد 
اليه..م�سطفى جواد ا�سرتح .. و�ساله ثانية 
افتهمت  ما  �سيدي  فاجابه  بالتدريب  ا�سلونك 
من ح�سرة العريف غري الهرولة وبعدها دخل 

العريف عمر ال�سجن!
اعتقل�ين ليلة زفايف!

وقامت ثورة ماي�ض الوطنية ف�سدرت االوامر 
بنقلنا اىل كركوك با�ستثناء طالب واحد هو 
�سديق �سن�سل الذي اعريت خدماته للدعاية 
وبعد انتهاء احلرب عدنا اىل بغداد وتخرجنا 

عبد اخلالق كرم

من اأوراق اأقدم مهند�سي الطاقة الكهربائية يف العراق

اعتقلوين ليلة زفايف مل�شاركتي
يف حركة ماي�س 1941 

معتقل االأجانب واأوتيل �ساف�ي واحلاج �سكر

اوائل  ومن  الكهربائية  الطاقة  ت�ليد  يف  العراق  مهند�سي  اقدم  كرم  اخلالق  عبد  ا�ستل 
للطبع  املعدة  مذكراته  من  عدة،�سفحات  درا�سية  بزماالت  املتمتعني  ال�سناعة  خريجي 
ال�سع�بات كي  العراق يف الثالثينيات يف تخطي  لـ )العراق( جه�د �سباب  ليعر�س خاللها 
انهى  العمارة  مدينة  من  طالب  ق�سة  كرم  مذكرات  تروي  بهم.  اجلديدة  االماكن  يحتل�ا 
فيها،لكن  يتدرب  عراقي  كاأول  االملانية  )�سيمن�س(  م�سانع  لت�ستقبله  املقررة  درا�سته 
احلرب العاملية الثانية اعادته اىل وطنه رغمًا عنه ليتجه بعدها اىل �س�ي�سرا لي�ستكمل 
بغداد  اىل  عاد  املختلفة..وحني  بفروعها  والهند�سة  النف�س  وعلم  االدارة  يف  تخ�س�سه 
1941 قد اندلعت فان�سم اليها ك�سابط احتياط  كانت احلرب العراقية ـ الربيطانية عام 
نبداأ  اين  من  ،ولكن  ط�يلة  مايبدو  على  والق�سة  الث�رة  ف�سل  بعد  زفافه  ليلة  واعتقل 

معه؟

ا�صماعيل نامق د. عبد الرحمن اجلليليجعفر الع�صكريم�صطفى جواد
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انا  ن�سيبنا  وكان  احتياط  ثان  مالزم  برتبة 
مظلوم  علي  ومدحة  جعفر  �سياء  والدكتور 
مديرية  ح�سة  من  اخلال�سي  الر�سول  وعبد 
قمنا  ا�سهر  ثالثة  ملدة  الع�سكرية  اال�سغال 
كهرباء  حمطات  ت�ساميم  باعداد  خاللها 
من�سورية  من  كل  يف  التوزيع  و�سبكات 
اجلبل والتاجي و�سنجار والديوانية، وقبل 
قبل  من  ا�ستدعيت  واحد  ب�سهر  ت�سريحنا 
كلفني  الذي  العا�سمة  امني  العمري  ار�سد 
مقطوعة العداد  اجور  مقابل  م�سائي  بدوام 
القوة  جتهيز  مل�سروع  وادارية  فنية  درا�سة 
والكاظمية  االعظمية  ملدينتي  الكهربائية 
كفاحتة  اجلديد  اال�سايف  بعملي  وفرحت 
�سهر  ان يكون يف  تقرر  الذي  لزواجي  خري 
الع�سكرية  خدمتي  وانتهت  املبارك  رم�سان 
لعقد  فر�سة  وانتهزتها  ت�سريحي  وتقرر 
قراين وقبل زفايف بثالث �ساعات اذا بحر�ض 
اب(  )بك  �سيارة  الجد  خرجت  يقرع  الباب 
تنتظرين امام الباب وفيها �سرطيان بقياتدة 
مفو�ض فا�ستغربت االمر لكن االخري ـ اق�سد 
اخلالق  عبد  املهند�ض  انت  �سالني  ـ  املفو�ض 
وقادتني  اتف�سل  ..رد  :نعم  اجبت   ، كرم 
موقفها  ويف  ال�سراي  �سرطة  اىل  ال�سيارة 
وجدت عدة زمالء يل هناك . و�سفرنا وكان 
عددنا 37 اىل �سجن الب�سرة عند باب الزبري 

ومنه اىل معتقل الفاو ! معتقل االجانب.
واوتيل �ساف�ي!

ا�سم  عليه  اطلق  معتقل  اىل  ادخلونا  وهناك 
احلاج  جماعة  ومعنا  االجانب(  )معتقل 
ارمد  االخري  وكان  �سكر  احلاج  الواحد  عبد 
العينني و�سع نظارة غام�سة عليهما وما ان 
االجانب  معتقل  اىل  ت�سري  التي  الالفتة  قراأ 
اجنبي(  اين  تاري  )ياو�سفة  �ساح  حتى 

فانتبه فائق ال�سامرائي ف�ساله )�سنو الق�سية 
حجي( قال له )لي�ض ماتقره اللوحة على باب 
مدير  جاءنا  �ساعة  من  اكرث  وبعد  املعتقل( 
لنا  وقال  افندي  ح�سن  ا�سمه  وكان  املعتقل 
)هذا موخان اجغان( فرد عليه احد املعتقلني 
على  وزعنا  ثم  �سافوي(  اوتيل  هذا   .. )ال 
اختيار  فتم  امورنا  رتبنا  وبعدها  الغرف 
املجيد  عبد  وانتخبنا  املطبخ  الدارة  جماعة 
عمل  العتباره  الطبخ  على  لال�سراف  زيدان 
للطالب،  الداخلية  االق�سام  عن  كم�سوؤول 
عليه  بعمله م�سكورًا  قام  االيام االوىل  ويف 
ذلك  بعد  اكت�سفوا  زمالئنا  من  ثالثة  ان  غري 
ان زيدان كان يخفي يوميًا �سحنًا من االكل 
املعارف  وزارة  من  حمبيه  احد  اىل  ليقدمه 
اكتفينا  ال�سخ�سية  لتلك  اجلميع  والحرتام 

بف�سل زيدان وجماعته من الطباخني.
مات من اجل �سيكارة!

*ومرت االيام �سراعًا كان ي�ساركني غرفتي د. 
�سليم خياط وانطوان �سمحريي وكان االول 
الليل مع  ال�سباح حتى منت�سف  �ساعة  يبداأ 
ت�سايقت  وقد  بتاتًا  التفارقه  التي  �سيكارته 
من  وخرجنا  فرجت  وعندما  ذلك  من  كثريًا 
االعظمية  �سكن  خياط  د.  ان  علمت  املعتقل 
ال�سكاره  بتناول  ولعله  على  يواظب  وكان 
فاحرتق يف احدى الليايل مع حلافه من عقب 
يردد  وكان  يطفئها  ان  دون  تركها  �سيكارة 
امامنا )اذا طلعت من املعتقل �ساحب�ض اخي 
حنا خياط يف غرفته طيلة عمره( انتقامًا منه 
وكان ي�سغل من�سب مدير عام الربق والربيد 

بعد ا�ستيزاره وزيرًا لل�سحة.  

جريدة االحتاد 
1988 الثاين  ت�سرين   12

د. قا�سم جرب ال�س�داين     

اإنارة بغداد.. من الفواني�س 
اإىل امل�شابيح الكهربائية        

ترجُع انارة �سوارع بغداد اإىل عام 1889م.وهي فرتة متاأخرة 
ن�سبيًا يف عهد الوايل العثماين )عبد الرحمن( ، حني امر بانارة 
من  )الفواني�ض(  ،فو�سعت  الر�سافة  بجانب  املحالت  بع�ض 
قبل بلدية بغداد.ويف ع�سر كل يوم يجتاز م�ستخدمو البلدية 
الطرق ومعهم �سالمل خ�سبية يرتقون عليها ال�سعال ال�سوء ، 

و�سملت هذه االنارة معظم �سوارع بغداد عام 1908 .
ومل تكن بغداد قد عرفت الكهرباء بعد حتى ايام الوايل ناظم 
با�سا 1910ـ 1911 ،حني جرت اول حماولة يف عهده ال�ستخدام 
الكاظمية  ـ  بغداد  ترمواي  ت�سغيل  يف  الكهربائية  الطاقة 
ـ ان  ال�سابندر احد جتار بغداد امل�سهورين  وا�ستطاع حممود 
يوؤ�س�ض �سركة يف لندن الن�ساء م�سروع الطاقة الكهربائية يف 
بغداد ،بعد ح�سوله على موافقة ال�سلطات العثمانية على هذه 
ال�سركة   (  : با�سم  تعرف  كانت  ،التي   1914 عام  يف  ال�سركة 
الكهربائية  والقوة  والتنوير  للرتمواي  امل�ساهمة  العثمانية 

ملدينة بغداد( .
العاملية  احلرب  اندالع  ب�سبب  جتميده  مت  امل�سروع  ولكن 

االوىل واحتالل بريطانيا للعراق. 
االحتالل  مع  مرة  اول  بغداد  يف  الكهرباء  ا�ستخدام  اقرتن 
م�سلحة  قامت  حني   .1917/  10  /1 يف   ، لها  الربيطاين 
اال�سغال الع�سكرية الربيطانية بن�سب اول ماكنة للكهرباء قرب 
بناية الق�سلة ،وكانت تهدف اإىل انارة �سارع ال�سراي وبنايات 
يف  الربيطاين  املركزي  وامل�ست�سفى   ، وامل�ست�سفيات  الق�سلة 
املجيدية  �سريعة  يف  مثلها  اخرى  ،ون�سبت  املعظم(  )باب 
امل�ست�سفيات املوجودة خارج باب  اإىل جملة  ال�سياء  الي�سال 
منها  واحدة  كل  تكفي  فولت   220 درجة  من  وكالهما  املعظم 
ال�ساءة الف م�سباح تقريبًا ،وكذلك ن�سبت اخرى يف الكرادة 
مع�سكرات  النارة  العظام(  )ام  يف  واخرى  االي�سر(  )اجلانب 
االمر  اول  الكهرباء  جتهيز  ،واقت�سر  الربيطاين  اجلي�ض 
يف  احلكومة  ودوائر  الربيطانية  الع�سكرية  املوؤ�س�سات   على 

الق�سلة .
توزيع  الربيطانية  ال�سلطات  اعلنت   1918 اذار  �سهر  ويف 
مقدار معني من النور الكهربائي على بع�ض االماكن والبيوت 
اإىل  الراغبني تقدمي طلبهم  ، وطلبت من  ال�سراي  القريبة من 

بلدية بغداد وو�سعت �سروطا لذلك منها:
م�ساريف  �سلفًا  يدفع  ان  الكهربائي  التنوير  طالب  1.على 

الن�سب واثمان اللوازم الكهربائية
الكبرية  واملباين  املحالت  على  الكهربائي  النور  ر�سم  2.ان 
ويوؤخذ  كهربائي  مقيا�ض  درجة  كل  على  انات   )8( والفنادق 
بقوة  ي�سيء  الذي  امل�سباح  على  �سهريًا  روبيات   )4( ر�سم 
املروحة  على  �سهريًا  روبية  ر�سم)16(  ويوؤخذ   ، )30(وات 

املن�سدية. 
ملحالت   1918 عام  اواخر  بالفواني�ض  االنارة  نظام  وتو�سع 
بغداد )الر�سافة والكرخ( حيث وفرت البلدية 2570 فانو�سًا 

يف الر�سافة و)550( فانو�سًا يف الكرخ. 
وجاءت النقلة النوعية يف كهرباء بغداد اواخر عام 1921 ، 
حني ادركت م�سلحة اال�سغال الع�سكرية حاجة اجلي�ض و�سكان 
بغداد اإىل ال�سياء الكهربائي ،فجلبت ماكنة كبرية لتقوم مقام 
املاكنات ال�سغار التي ن�سبتها عام 1917 ـ 1918.وكانت هذه 
ح�سان   )300( منها  كل  قوة  بخارية  حمركات  بثالثة  املاكنة 
حاليًا  الوثبة  �ساحة  قرب  )العبخانة(  بناية  يف  ون�سبتها 
،ثم  العثماين  للجي�ض  الع�سكري  للمعمل  �سابقًا  كانت  ،والتي 
)الر�سيد(  اجلديد  ال�سارع  يف  اال�سالك  ومدت  االعمدة  ركزت 
من الباب ال�سرقي اإىل باب املعظم ،وربطت هذه اال�سالك التي 
العبخانة  ،و�سارت حمطة  ال�سابقة  باملحركات  مرتبطة  كانت 

هي مركز كهرباء بغداد ،
�سارع  يف  عمود  كل  على   1922 عام  بغداد  بلدية  وو�سعت 
النهر  �سارع  من  ق�سمًا  وانارت  كهربائيًا  م�سباحًا  الر�سيد 
قيام  يف  اثرها  للكهرباء  اجلديدة  املغذية  املاكنة  لهذه  وكانت 
بلدية بغداد ، مبد النور الكهربائي من باب املعظم اإىل الق�سر 
ج�سر  من  ا�سالكا  مدت  ،ثم  االعظمية  ثم  الوزيرية  يف  امللكي 
مود )االحرار( اإىل ال�ساحلية يف الكرخ فالكرميات وال�سواكة 
حتى و�سلت اإىل حمطة القطار ثم اإىل حملة خ�سر اليا�ض ،ثم 
مت تنوير املنطقة املزدحمة واملمتدة من جامع مرجان ف�سوق 
الكيالين  القادر  عبد  ال�سيخ  جامع  اإىل  فال�سدرية  ال�سورجة 
ومن امليدان اإىل راأ�ض الكني�سة ثم اإىل جامع الف�سل وفروعه 

املت�سعبة.

من قطار ال�سرق ال�سريع 
اإىل �سيد �سلطان علي بالبطانيات
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االأعجوبة  عن  البع�ض  يت�ساءل  رمبا   
الفريدة  املقتنيات  لتنجو  حدثت  التي 
ولكونها  اأواًل  لقدمها  بثمن  التقدر  التي 
موروثنا  من  مهمًا  وطنيًا  اإرثًا  ت�سكل 
ونفخر  نعتز  الذي  واحل�ساري  الرتاثي 
به ثانيًا، املتمثلة بال�سيارات اأو املقتنيات 
اخليول  جترها  التي  كالعربات  امللكية 
والدراجات باأنواعها البخارية والهوائية 
ال�سرقة  من  اأخرى  واأ�سياء  والربمائية 
�سهدتها  التي  االأحداث  خالل  والنهب 
العراقية  املدن  وبقية  بغداد  العا�سمة 

االأخرى بعد 2003/4/9. 
ل�سان  على  االإجابة  فتاأتي   
الزميل ال�سحفي عادل العرداوي امل�سوؤول 

االإعالمي يف االأمانة:
كجهة  بغداد  اأمانة  باأن   
عليها  احلفاظ  من  متكنت  عنها  م�سوؤولة 

من ال�سرقة والنهب خالل تلك الفرتة. 
يقول  كما  املعلومات  وت�سري   

بع�ض  �سنع  تاريخ  اأن  اإىل  العرداوي: 
اإىل  يعود  املقتنيات  اأو  ال�سيارات  هذه 
فرتة الثالثينيات من القرن املا�سي، وقد 
 14 ثورة  بعد  االأمانة  اإىل  ملكيتها  اآلت 
امللكي،  النظام  وانهيار   1958 عام  متوز 
افتتاح  ال�سبعينيات  بداية  �سهدت  اإذ 
تخ�سي�ض  فيه  مت  الذي  الزوراء  متنزه 
اأمام  ال�سيارات  تلك  لعر�ض  خا�ض  جناح 
من  مناذج  عر�ض  جانب  اإىل  املواطنني 
والعربتان  القدمية  ال�سراعية  الطائرات 
اخليول.  جترهما  كانت  اللتان  امللكية 
القدمية  ال�سيارات  اإ�سافة عدد من  ومتت 

التي مت �سراوؤها �سمن اجلناح املذكور. 
اإال انه عند البدء مب�سروع نفق   
ق�سمني،  اإىل  املتنزه  �سطر  الذي  الزيتون 
املجهول  اجلندي  فيه  يقع  االأول  الق�سم 
الثاين  والق�سم  االأخرى  واملن�ساآت 
احلرب  ن�سوب  وبعد  ذاته،  املتنزه  هو 
العراقية-االإيرانية يف بداية الثمانينيات 

يف  اآخر  مكان  اإىل  املقتنيات  هذه  نقل  مت 
مل  ذلك  اأن  من  الرغم  على  االأمانة،  مقر 
للجمهور  عديدة  وملرات  عر�سها  مينع 
عام  جرى  الذي  االحتفال  يف  بينها  من 
�سارع  تاأ�سي�ض  بذكرى  اخلا�ض   1986
من  وتاريخه  تراثيته  اإقرار  بعد  الر�سيد 
االحتفالني  اآخرها  وكان  اليون�سكو  قبل 
الثاين  ت�سرين  منت�سف  يف  اأقيما  اللذين 
من عام 2007 على حدائق متنزه الزوراء 

ومهرجان افتتاح كورني�ض اأبي نوا�ض. 
* وماذا عن اأعداد واأنواع هذه ال�سيارات 
لبقية  بالن�سبة  وكذلك  وموديالتها، 

املقتنيات؟ 
هي  االآن  املوجودة  ال�سيارات  عدد  اإن   -
)13( �سيارة �سبع منها جاهزة لال�ستعمال 
والت�سليح،  ال�سيانة  بانتظار  و�ستة 
والتي  النادرة  ال�سيارات  تلك  اإىل  اإ�سافة 
موديل  مر�سيد�ض  نوع  �سيارة  بينها  من 
مت  �سيارات  �ست  من  واحدة  هي   1932

�سنعها ب�سكل خا�ض يف اأملانيا اآنذاك ومت 
النازية  اأملانيا  م�ست�سار  قبل  من  اإهداوؤها 
ال�سخ�سيات  بع�ض  اإىل  هتلر  اأدولف 
 1936 عام  اآنذاك  العراق  ملك  بينهم  من 
اأنها  االأمر  املثري يف  وال�سيء  غازي  امللك 
وهي  وطالئها  واآثاثها  برونقها  مازالت 
العديد  دفع  مما  لال�ستعمال،  �ساحلة 
�سركة  وخا�سة  امل�سنعة  ال�سركات  من 
مر�سيد�ض االأملانية على القيام مبحاوالت 
للحكومة  مغرية  عرو�ض  وتقدمي  عديدة 
احل�سول  اأجل  من  وقتذاك  العراقية 
اأنها جوبهت  اإال  املذكورة  ال�سيارات  على 
التحف  هذه  كون  واالعتذار  بالرف�ض 
تاريخيًا  اإرثًا  متثل  النادرة  واملقتنيات 
به،  التفريط  الميكن  للعراق،  وح�ساريًا 

وي�سيف العرداوي قائاًل: 
ال�سيارات  من  عددا  هنالك  اإن  كما   -
ثالث  عن  ف�ساًل  املتربعني  من  القدمية 
قبل  من  ت�ستخدم  كانت  ملكية  �سيارات 

من  للفرتة  العراقية  اجلمهورية  رئا�سة 
ال�سيوف  ا�ستقبال  يف   1970-1964
كانوا  الذين  العرب  امللوك والروؤ�ساء  من 
مطار  يف  خا�سة  العراق  اإىل  يتوافدون 
من  اللون  �سوداء  وهي  ال�سابق  املثنى 
رايز وبالي موث وكاديالك(  )رولز  نوع 
كما ا�ستخدمت من قبل الروؤ�ساء ال�سابقني 
وعبد  عارف  حممد  ال�سالم  عبد  وهم 
ح�سن  واأحمد  عارف  حممد  الرحمن 
املر�سيد�ض  ب�سيارات  ا�ستبدلت  ثم  البكر، 

احلديثة ال�سنع. 
اأي�سًا  املقتنيات  �سمن  ومن   
التي  املك�سوفة  ال�سيارات  من  جمموعة 
على  التحية  والقاء  للتنزه  ت�ستخدم 
الوطنية،  املنا�سبات  يف  اجلماهري 
جترهما  عربتان  توجد  ذلك  جانب  اإىل 
بريطانيا  ملكة  عربات  ت�سبهان  اخليول 
"اليزابيث" م�سنوعتان يف لندن ت�سبهان 
عربات الربل القدمية التي كانت اإىل فرتة 

 كيف جنت ال�شيارات امللكية والقدمية 
من موجة احلوا�شم الكا�شحة عام 2003؟ 

ياأمل اأن يراها املهتم�ن واملعجب�ن يف معر�س دائم يجمعها..

بغداد- علي نا�سر الكناين 

�سيارة نادرة اأهداها "هتلر" اإىل امللك غازي يف الثالثينات مازالت �ساحلة لال�ستعمال!!
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عليهما  وكان  بغداد  يف  موجودة  قريبة 
التاج الها�سمي العراقي املطلي بالذهب. 

اأي�سًا  املقتنيات  وت�سم   
دراجتني االأوىل هوائية من ثالث عجالت 
العربة  ي�سبه  اخللف  اإىل  مقعد  وفيها 
�سخ�سني  جلو�ض  باالإمكان  اإذ  امللكية، 
عليه من غري ال�سائق، والدراجة االأخرى 
تعمل  اأي  برمائية  دراجة  عن  عبارة  هي 
�سواء  حد  على  والياب�سة  املاء  على 
يف  الثاين  في�سل  امللك  ي�ستخدمها  كان 
بحرية احلبانية، اإذ تتحول اإطاراتها اإىل 

جماذيف عند دخولها املاء. 
تعود  �سيارات  باإعادة  االأردن  مطالبة   *

اإىل العهد امللكي.. 
العرداوي  عادل  الزميل  �ساألت  وهنا   *
امللكية  ال�سيارات  حكاية  عن  يحدثنا  اأن 
ا�ستعداده  ال�سقيق  االأردن  اأبدى  التي 
لت�سليحها وتاأهيلها قبل اأكرث من ع�سرين 
االآن؟  حتى  العراق  اإىل  يعدها  ومل  عامًا 

فاأجاب قائاًل: 
هو  اخل�سو�ض  بهذا  هنا  ذكره  مااأود   -
االأردنية  احلكومة  مع  االتفاق  مت  انه 
طالل  بن  ح�سني  امللك  زيارات  خالل 
االإيرانية  العراقية  احلرب  اأبان  العديدة 
واإعادة  بتاأهيل  القيام  على  لبغداد، 
منها  قدميتني  �سيارتني  و�سيانة  ت�سليح 
الظروف  العراق ب�سبب  لتعذر ذلك داخل 
الفرتة  تلك  انها ومنذ  اإال  اآنذاك،  ال�سعبة 
وحتى االآن مل تعد ثانية اإىل العراق مما 
مما  التعو�ض،  كبرية،  خ�سارة  ي�سكل 

كوزارة  املعنية  اجلهات  مطالبة  ا�ستدعى 
العراقية يف االأردن  اخلارجية وال�سفارة 
وذلك قبل �سهور ومازلنا مل نح�سل على 
حال  يف  باإعادتها  الوعود  �سوى  �سيء 

العثور عليها. 
�سيارة  عن  بال�سوؤال  بادرته  وهنا   *
واأين  قا�سم  الكرمي  عبد  الراحل  الزعيم 

اختفت؟ فاأجاب: 
الكرمي  عبد  الراحل  الزعيم  �سيارة  اإن   -
االغتيال  حلادثة  فيها  تعر�ض  التي  قا�سم 
يف  القرية  راأ�ض  منطقة  يف  ال�سهرية 
 1959 عام  الر�سيد  �سارع  منت�سف 
احلربي  املتحف  يف  معرو�سة  كانت 
الوزراء  لرئي�ض  تابعة  �سيارة  باعتبارها 
ا�ستولت  ولكن  الدفاع  ووزير  العراقي 
وامل�سرح  لل�سينما  العامة  املوؤ�س�سة  عليها 
)االأيام  ال�سينمائي  الفيلم  ت�سوير  اأثناء 
واملحزن  املوؤ�سف  وال�سيء  الطويلة( 
الكثري  اختفت  كما  اختفت  ال�سيارة  ان 
لدى  املوجودة  واملقتنيات  االأ�سياء  من 
كانت  التي  وامل�سرح  ال�سينما  موؤ�س�سة 
بعهدتها من ال�سيارات القدمية مثل �سيارة 
التي  االإنكليزية  )ال�سري بري�سي كوك�ض( 
فقدت هي االأخرى ومل يعرف �سيء عنها. 
ال�سيارات  هذه  ان  قوله،  نريد  ما  اإن 
ملكية  واأخريًا  اأواًل  هي  واملقتنيات 
اجلميع  ياأمل  كما  ناأمل  ولعلنا  عراقية.. 
قاعة  اأو  خا�ض  مكان  لها  يخ�س�ض  باأن 
من  النا�ض  ليتمكن  الدائم  للعر�ض 

اال�ستمتاع بروؤيتها. 

اأين اختفت �سيارة الزعيم الراحل عبد 
الكرمي قا�سم؟ 

رفعت مره�ن ال�سفار

ال�شيخ )الدكتور( حممد مهدي 
الب�شري والوفد امل�شري

الفرات  اندلعت يف  التي  الع�سرين  الب�سري مريابوثورة  مهدي  ال�سيخ حممد  يعترب 
االو�سط و�سملت املدن العراقية كافة من ال�سماله اىل اجلنوب ، وكان ملجال�ض 

املرحوم  الفذ  �ساعرنا  من�ستها  يتبواأ  كان  التي  احل�سينية  والتعزية  العلم 
ال�سيخ الب�سري اثر فاعل يف تاجيج روح الثورة يف نفو�ض ابناء العراق . 

فقد كان يتمتع يثقافة عالية وح�سن يف الكالم ولطافة يف املع�سر ونادرة 
كان  انه  علم وثقافة وادب وتاريخ حتى  �سلة  غريبة جتعل من جمل�سه 
قبلة من كان يزور العراق من ادباء وعلماء وكتاب ومفكرين وعندما زار 
وفد م�سري العراق اواخر الع�سرينييات من القرن املا�سي، ا�ستف�سرعن 
فا�سطحبوا  ح�سني(  )طه  بالدكتور  ا�سمه  اقرتن  بها،  �سمعوا  �سخ�سية 

اىل )جامع احلاج داود ابو التمن( حيث كان ال�سيخ حممد مهدي الب�سري 
انذاك يلقي املواعظ احل�سينية هناك( وحني مت التعارف بني الوفد وال�سيخ 

الب�سري اعتلى ال�سيخ الب�سري املنرب و�ساح �سياحة طويلة يف االدب وال�سعر 
وال�سيا�سة مما اثار ده�سة وانبهار الوفد امل�سري واعجب بال�سيخ الب�سري 

لغزارة علمه وادبه…

االقت�سادي امل�سري طلعت حرب با�سا يف�سل 
التمر العراقي على احلل�يات 

با�سا(  حرب  )طلعت  امل�سري  االقت�سادي  زار  وعندما 
ملا  املدر�سة  ان يزور  التمن  ابو  العراق طلب من جعفر 

�سمع عنها وعن تكوينها، فاقيم له ا�ستقبال كبري بداأ 
من �سارع مدحت با�سا )العبخانة( مارا بالقاطرخانة 

احلوانيت  زينت  وقد  اجلعفرية  املدر�سة  حتى 
بالزينة والورود  الطريق  والدور على جانبي 

ويف باب املدر�سة ا�سطف ع�سرون طالبًا من 
طالب املدر�سة مبالب�سهم املوحدة يحملون 

حممد  االكرب  ل�سقيقي  كان  وقد  الورود 
مرهون �سرف امل�ساهمة يف االحتفال 

من  ترحيبية  ق�سيدة  القى  حيث 
االحتفال  )واثناء  والدي  نظم 

البغدادية،  وزعت احللويات 
با�سا-  حرب  طلعت  فعلق 
ان  االف�سل  من  كان  بانه 
بداًل  العراقي  التمر  يقدم 

احللويات(  هذه  من 
احلفل  ختام  ويف 

اعلن عن تربعه 
لرية  مبائة 

للمدر�سة.
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ثالثة رواد عراقيني
ان�ســـف  لـــو  العراقيـــني:  االدبـــاء  احـــد  كتـــب 
العراقيـــون تاريخهم الفكـــري، الأقاموا متاثيل 
ثالثـــة رواد عراقيـــني، وهم الزهـــاوي ال�ساعر 
اىل  احلديثـــة  االفـــكار  الدخالـــه  الفيل�ســـوف 
العقل العراقي، ورفائيـــل بطي رائد ال�سحافة 
احلديثـــة، وقا�ســـم حممـــد الرجب الـــذي جعل 
مطبوعـــات اخلافقـــني يف متنـــاول العراقيني. 
ولعـــل الكاتـــب وال�سحـــايف م�سكـــور اال�سدي 
مبـــا كتبـــه اراد من و�سعـــه ا�سم قا�ســـم الرجب 
يف طليعـــة اال�سماء الرائدة لليقظة الفكرية يف 
العـــراق احلديـــث، الأدراكه العميق مبـــا قدمته 
مكتبة املثنى ببغداد من خدمات جليلة للحركة 
الثقافة، واجلهود الكبرية التي بذلها �ساحبها 
يف تذليل ال�سعوبات امـــام جتارة املطبوعات 
ممـــا دفع خري الدين الزركلي اىل ان يخلد ا�سم 
الرجب يف مو�سوعتـــه الذائعة )االعالم( ومن 
املفيـــد التذكـــري بان م�سكـــور اال�ســـدي االديب 
العراقي املن�سي، كان �سحفيًا ناجحًا ومرا�ساًل 
ادبيًا للعديـــد من ال�سحف واملجـــالت العربية 
وقد اثنى الدكتور طـــه ح�سني على جهوده يف 
احاديثـــه التـــي ذكرها �سهره الدكتـــور الزيات 

يف كتابه املاتع )ما بعد االيام(.    

قا�سم حممد الرجب
ومل تكـــن جتـــارة الكتـــب يف العـــراق، قبـــل ان 
يقبـــل قا�ســـم حممـــد الرجـــب علـــى تنظيمهـــا، 
اال عمليـــة جتاريـــة �سرفـــة تخ�ســـع ملتطلبـــات 
ال�ســـوق، وقـــد ذكر الرجـــب يف مذكراته املُعدة 
للن�سر منـــاذج عديدة على ذلك ف�ساًل عن كونها 
جتارة غري رائجـــة ل�سعف امل�ستـــوى الثقايف 
املا�ســـي،  القـــرن  االميـــة يف مطلـــع  وتف�ســـي 
وقـــد كان بيـــع الكتـــب يجـــري داخـــل امل�ساجد 
ومدار�ـــض العلم، وال نعلم عـــن باعة الكتب يف 
القـــرن التا�سع ع�سر اال النزر الي�سري، حتى اذا 
اأقبل القرن الع�ســـرون وبداأت االفكار احلديثة 
تدخل العراق بعد انبثـــاق احلركة الد�ستورية 
وبع�ض مظاهـــر احلريات العامة، بداأت عملية 

جتارة املبطوعات تاأخذ م�سارًا متقدمًا.
ا�سماء اوىل

ومن اال�سمـــاء االوىل التـــي عملت يف جتارة 
الكتـــب قبل ظهور املكتبـــات ال�سهرية ببغداد، 
نذكر ا�سمـــاء الكتبيـــني: عبد اللطيـــف ثنيان 
وحممد ر�سيد ال�سعدي وداود �سليوة وعبد 
االمري احليـــدري واملال خ�سر، ثـــم تاأ�س�ست 
املكتبـــة العربية ل�ساحبهـــا نعمان االعظمي 
�سنة 1908 وتالها افتتاح املكتبة الع�سرية 
ل�ساحبها حممود حلمي قبل احلرب العاملية 
االوىل ثـــم ظهرت قائمـــة لكتبيني عراقيني، 
جديـــرة بالتنويه والتحقيـــق، �سمت فيما 
�سمـــت: �سم�ض الديـــن احليـــدري، حممد 
جـــواد حيـــدر، عبـــد الكـــرمي زاهـــد، عبـــد 
الكـــرمي خ�ســـر، ح�ســـني الفلفلـــي، كاظـــم 
احليدري، ابراهيم الكتبي وغريهم غري 
ان ا�ســـم قا�سم حممد الرجب الذي افتتح 
مكتبـــة �سغرية يف �ســـوق ال�سراي �سنة 
1935، اخـــذ �سهـــرة ذائعـــة يف �سنوات 
قليلـــة لي�سبح اال�سم االول يف الكتبيني 

العرب، بله العراقيني.
ولـــد قا�ســـم حممـــد الرجـــب العبيـــدي 
االعظمـــي �سنـــة 1917 يف االعظميـــة 
وبهـــا ون�ساأ واكمل درا�سته االبتدائية 
ومل يوا�ســـل الدرا�سة وتفـــرغ للعمل 
منـــذ يفاعتـــه مل�ساعـــدة ا�سرتـــه علـــى 
مواجهـــة م�ســـاق احليـــاة وعمـــل يف 

مكتبة قريب له، وهـــو الكتبي العراقي 

الرائد نعمان االعظمي �ساحب املكتبة العربية 
ببغـــداد )1888-1953( وكانـــت هـــذه املكتبة 
الكتـــب  دور  ا�سهـــر 

ومنتدى لرجال الفكر والعلم واالدب، كما يعد 
نعمان االعظمي من اوائل النا�سرين العراقيني 
ومن ا�سهر مطبوعاته )تاريخ بغداد( للخطيب 
البغدادي، و)احلـــوادث اجلامعة( الذي ن�سبه 
حمققـــه م�سطفـــى جـــواد اىل ابـــن الفوطي ثم 
تراجـــع عنه فيما بعد. وعلى الرغم من الفوائد 
الكبرية التي جناهـــا الرجب من عمله يف هذه 
املكتبـــة اذ تعلـــم ا�سرار الكتبيـــني والنا�سرين، 
فقـــد عانى قا�سم الرجب �سظف العي�ض وم�ساق 
احليـــاة، وقد قـــدم يف مذكراته �ســـورة طريفة 
ال�ستـــاذه نعمـــان االعظمي وو�سائلـــه الطريفة 
الكتبـــي، غـــري ان املعيـــة الرجـــب  العمـــل  يف 
وع�ساميته، و�سحت منذ البداية، فقد برع يف 
عملـــه وك�سب خربة وا�سعـــة يف جتارة الكتب 

واحوالها.
وافتتح الرجب مكتبة �سغرية يف و�سط �سوق 
ال�ســـراي- �ســـوق الكتبيني قبـــل انتقالتهم اىل 
�ســـارع املتنبـــي يف منت�ســـف االربعينيات من 
القـــرن املن�سرم- �سماهـــا )مكتبة املعري( �سنة 
1935، ثم غـــري ا�سمها اىل )مكتبة املثنى( بعد 
ان ن�سحـــه �سديقـــه عبد ال�ستـــار القره غويل- 
وهـــو مـــن رواد اليقظـــة الفكريـــة- ليح�ســـل 
علـــى تخويـــل توزيـــع مطبوعات نـــادي املثنى 
بـــن حارثـــة. ويف غ�ســـون 

�سنـــوات قليلـــة منـــت مكتبـــة املثنـــى وات�ســـل 
الكبـــرية،  العربيـــة  الن�ســـر  بـــدور  �ساحبهـــا 
كبـــار  بـــني  امـــره  وذاع  خربتـــه  وتو�سعـــت 
الكتبيني بعد ان بز العراقيني منهم، فرتاجعت 
املكتبات الكبرية االخرى امام ن�ساطه واخذت 
من�ســـورات مكتبـــة املثنـــى- وق�سم كبـــري منها 
يطبـــع يف القاهرة وبـــريوت- تنت�سر ب�سورة 
مده�ســـة ول�سعـــة ن�ساطهـــا، انتقلـــت اىل بناية 
كبـــرية يف و�ســـط �ســـارع املتنبـــي يف الن�سف 
الثـــاين مـــن اخلم�سينيـــات، كمـــا ح�سلت على 
حـــق توزيع ال�سحـــف واملجـــالت العربية بعد 
انتكا�ســـة املكتبة الع�سريـــة وتعر�ض �ساحبها 

اىل ازمة مالية.
ويف االول مـــن ني�سان �سنـــة 1974 تويف يف 
بـــريوت قا�ســـم حممـــد الرجب اثر نوبـــة قلبية 
مفاجئـــة، بعـــد م�ســـرية طويلـــة مـــن العطـــاء 
والبـــذل. وبقيت مكتبـــة املثنى بعهـــدة اجناله 
علـــى الرغم مـــن ال�سنوات العجـــاف التي املت 
الديكتاتـــوري  العهـــد  يف  العراقيـــة  بالثقافـــة 
وتراجع حركة الكتاب يف العراق بعد تاأ�سي�ض 
مـــا �سمـــي بالـــدار الوطنيـــة التـــي لعبـــت دورًا 
يف �سعـــف احلركـــة الفكرية و�سعـــف احلركة 

الكتبية يف العراق.
حريق املثنى

وحاقـــت باملكتبة نكبـــة ج�سيمة 
يـــوم  �سبيحـــة  ففـــي 
اجلمعة 20 اآب 1999، 
�ســـب حريـــق هائـــل يف 
كل  علـــى  اتـــى  املكتبـــة 
ومل  املكتبـــة  يف  �ســـيء 
يبق فيها ورقة �سغرية، 
ا�سبـــاب  تعـــرف  ومل 
احلريـــق اىل يومنا هذا، 
مع ان الدفـــاع املدين ذكر 
يومئـــذ ان احلريـــق وقـــع 
وبقـــي   )!!( فاعـــل  بفعـــل 
ا�سم اجلاين جمهـــواًل بعد 
عامـــرة  مكتبـــة  فقدنـــا  ان 
باقـــدم املطبوعـــات العربية 
يف  ن�ســـر  ممـــا  وانف�سهـــا 

مغارب االر�ض وم�سارقها.
وممـــا ي�سيـــف اىل االهميـــة 
املثنـــى  ملكتبـــة  التاريخيـــة 

ببغداد، ما يلي:
1- بـــداأت املكتبة منـــذ اوائل 
القـــرن  مـــن  ال�ستينيـــات 
الكبـــري  م�سروعهـــا  املا�ســـي 
العربيـــة  املطبوعـــات  باأحيـــاء 
مـــن  النـــادرة وهـــذا امل�ســـروع 
اهـــم امل�ساريـــع الثقافيـــة التـــي 
غـــري  جهـــات  بهـــا  ا�سطلعـــت 
املكتبـــة  اجتهـــت  فقـــد  ر�سميـــة 
اىل اعـــادة طبـــع نـــوادر الكتـــب 
العربيـــة ونفائ�سهـــا عـــن ن�سخها 
اال�سليـــة باالوف�ســـت لتي�سريهـــا 
واملعرفـــة  الثقافـــة  طـــالب  اىل 
ومن هـــذه النـــوادر، كتـــاب البدء 
والتاريـــخ الأبي زيد البلخي ن�سبة 
وهـــو ملطهـــر بـــن طاهـــر املقد�سي، 
اعتنى بن�سره امل�ست�سرق الفرن�سي 
كليمان هـــوار بباري�ض �سنة 1899 
وتاريخ احلكمـــاء للقفطي وقد طبع 
يف اليبزك �سنة 1904 وكتاب النقط 
وال�سبط البن القي�سراين وطبع يف 
ليدن �سنـــة 1865. وكتـــاب االأعتبار 
ال�سامـــة بن منقذ، الـــذي حققه فيليب 

حتي وطبعه يف نيويورك ومن الطريف ذكره 
ان قا�ســـم الرجـــب ذكـــر يف مذكراتـــه ان نوري 
ال�سعيـــد اقتنى الكثري من ن�سخ الكتب ووزعها 
بـــني ا�سدقائه كمـــا ي�سمه الكتـــاب من جتارب 

ان�سانية وم�ساهد تاريخية نادرة.
2- ا�سدار جملـــة )املكتبة( �سنتحدث عنها بعد 

قليل.
3-املجل�ض االدبي الكبـــري يف الفرع الرئي�سي 
للمكتبـــة يف �ســـارع املتنبي وقد ح�ســـره كبار 
الكتاب واالدباء والعلمـــاء والوجوه ال�سهرية 
اىل  املجل�ـــض  هـــذا  بقـــي  وقـــد  املجتمـــع،  يف 

ال�سنوات االخرية من حياة املكتبة.
4- وكتب الرجب مذكراته وم�ساهداته �سماها 
)مذكراتـــي يف �سوق ال�ســـراي( وهي �سفحات 
مطويـــة وطريفـــة مـــن تاريـــخ الفكـــر العراقي 
احلديـــث، ن�ســـر الق�سم الكبري منهـــا يف جملته 
)املكتبة( وقـــد اعدت اخريًا للن�سر، و�سنقتب�ض 

بعد قليل بع�سًا من هذه املذكرات.
جملة املكتبة

با�ســـم  جملـــة  الرجـــب  حممـــد  قا�ســـم  ا�ســـدر 
)املكتبـــة( تعنـــى يف بدء امرهـــا باخبار الكتب 
وموؤلفيهـــا، وقـــد �ســـدر العـــدد االول منهـــا يف 
اآيار 1960 و�سدر عددها االخري �سنة 1972. 
و�سرعـــان مـــا حتولـــت هـــذه املجلة مـــن ن�سرة 
مكتبيـــة اىل جملـــة ادبيـــة وعلميـــة قيمـــة وقد 
حملت االعـــداد االوىل من املجلة عبارة: قائمة 
�سهرية ت�سدرهـــا املثنى ل�ساحبها قا�سم حممد 
الرجب، ثم تغـــريت هذه العبـــارة اىل: املكتبة 
جملة الكتب والكتاب، وا�سبح املرحوم مهدي 
القزاز رئي�سًا لتحريرها واملحامي عبد الكرمي 
جـــواد مديـــرًا م�سوؤواللها، وتطبـــع يف مطبعة 

�سفيق.
وقد ا�سهـــم يف حترير هذه املجلـــة الرائدة يف 
بابهـــا نخبـــة مـــن كبـــار الكتـــاب واملثقفـــني يف 
العـــراق وخارجـــه، واكرثهم لهم �سلـــة وثيقة 
ب�ساحبها ويح�سر جمل�ســـه االدبي الرائع يف 
باحـــة املكتبـــة التي كانـــت ت�سغـــل دارًا تراثية 
كبـــرية يف منت�ســـف �ســـارع املتنبـــي ومل تزل 
قائمـــة، ومـــن هـــوؤالء: م�سطفى جـــواد، احمد 
حامد ال�ســـراف، كوركي�ض عواد، �سالح احمد 
العلي، يو�سف عز الدين، حممود العبطة، عبد 
القـــادر الـــرباك، �سلمان هـــادي الطعمـــة، فوؤاد 
جميل، جليـــل العطية، حممد هـــادي االميني، 
علـــي جـــواد الطاهـــر، عـــالء الديـــن خروفـــة، 
م�سكور اال�سدي، حكمت توما�سي، عبد الكرمي 
االمـــني، خ�سر عبا�ض ال�ساحلـــي، احمد حامد 
ال�سربتـــي، �سليـــم املعـــروف، يو�ســـف �سعيـــد، 
فـــاروق عمر فـــوزي، خالد حم�ســـن ا�سماعيل، 
�سفـــاء خلو�سي، ناجي حمفـــوظ، عبد العزيز 
الـــدوري، جميـــل احمـــد الكاظمـــي )اال�سمـــاء 
وردت هنـــا من دون ترتيب معني( ومن الكتاب 
العرب: حممـــد �سعيد العريان، ح�سني موؤن�ض، 
فـــوؤاد افـــرام الب�ستـــاين، عبد اللطيـــف حمزة، 

�سكري في�سل، وغريهم.
وت�سمنـــت ابـــواب املحلة املختلفـــة الكثري من 
الفوائـــد التاريخيـــة وحركـــة الكتـــاب العربي 
يف كل مـــكان، واخبـــار املخطوطات وخزائنها 
وفهار�سهـــا. ومن هذه االبـــواب: مطالعات يف 
الكتب، اخبار االدب واالدباء، معر�ض الكتاب، 
ر�سائـــل القراء، اخبار ثقافيـــة، �سدرت حديثًا، 
كتـــب جديـــدة. غري ان اطـــرف مـــا ن�سرته هذه 
املجلة واهمها حلقات كتبها قا�سم الرجب با�سم 
)مذكراتـــي يف �سوق ال�سراي( �سمنها ذكرياته 
عن جتارة الكتـــب واحوال الكتـــاب واملوؤلفني 
منذ ان كان عاماًل يف املكتبة العربية ل�ساحبها 
�سلمـــان االعظمي، وقد ن�ســـر ع�سرين حلقة من 

جملة )املكتبة( .. 
ــــة ذائـــــعـــــة  ــــب ــــت ــــك �ــــــســــــرية رائـــــــــــد وم

رفعة عبد الرزاق حممد

قا�صم حممد الرجب
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هذه املذكرات ون�سر بع�ض احللقات يف جريدة 
)البلد( البغداديـــة ل�ساحبها عبد القادر الرباك 
الذي ا�سبح حمـــررًا ملجلة )املكتبة( بعد مهدي 
القزاز وقد اعدت ا�ســـرة الرجب هذه املذكرات 

للن�سر ثانية.
�سذرات من مذكرات الرجب

)احللقة االوىل(: �سلتي ب�سوق ال�سراي تعود 
اىل �سنـــة 1930-1931 يـــوم تركـــت املدر�سة 
وات�سلـــت بـــه وكان عمري اثنتـــي ع�سرة �سنة 
عندمـــا ا�ستغلت عاماًل �سغريًا باملكتبة العربية 
ل�ساحبهـــا نعمان االعظمي، وكنت يومذاك يف 
ال�سف ال�ساد�ض مـــن املدر�سة االبتدائية وكان 
مرتبـــي ال�سهري 600 فل�ـــض ومل اكن قد رايت 
بغـــداد كثريًا الننـــي كنت من �سكنـــة االعظمية 
فكنـــت اراهـــا بال�سنة مرة او مرتـــني ويف ايام 
االعيـــاد فقط فلمـــا ات�سلت باملكتبـــة وبال�سوق 
كنـــت اعجـــب ملا حتتويه من كتـــب اذ مل اكن قد 
رايت مكتبة من قبل. كان �سوق ال�سراي اآنذاك 
زاخرًا باملكاتب ال�سغرية منها والكبرية امثال 
املكتبـــة الوطنية لعبـــد احلميد زاهـــد واملكتبة 
واملكتبـــة  احليـــدري  االمـــري  لعبـــد  االهليـــة 
ال�ســـرق  ومكتبـــة  حلمـــي  ملحمـــود  الع�سريـــة 
لعبـــد الكرمي خ�سر.. وهنـــاك مكتبات �سغرية 
منت�سرة مـــن اول ال�سوق اىل اآخره ومنهم من 
يعر�ـــض ب�ساعته على الر�سيـــف امثال ح�سني 
الفلفلي واحمد كاظمية واحلاج حممد و�سامح 
ا�سماعيـــل ومـــن املكتبـــات ال�سغـــرية التـــي ما 
زالـــت �سغـــرية حتـــى اليـــوم مكتبـــة التجـــدد 
حلقي بكـــر �سدقـــي ومكتبـــة ال�سبيبـــة لر�سيد 
عبد اجلليـــل واملكتبـــة احلديثة للحـــاج حممد 
ومكتبة الـــزوراء حل�سني الفلفلـــي اذ مل تتقدم 
هـــذه املكتبـــات بالرغم مـــن وجـــود طاقات من 
الـــذكاء عند البع�ض منهم ومـــن ح�سن املعاملة 

عند االخرين.
عبا�س العزاوي اهم زب�ن

وكان يـــرتدد اىل ال�ســـوق الكثـــري مـــن العلماء 
�سدقـــي  جميـــل  امثـــال  وال�سعـــراء  واالدبـــاء 
الروايـــات  يكـــرتي  كان  الـــذي  الزهـــاوي 
با�ستمـــرار من نعمان االعظمـــي وغريه فيدفع 
له اجـــرة عن قـــراءة كل جمموعة منهـــا روبية 
واحـــدة اأي مـــا ي�ســـاوي اليـــوم 75 فل�سًا وطه 
الراوي الذي كان اكرب م�سجع ومرغب للكتاب 
يف جميع جمال�ســـه الر�سمية والبيتية ونوري 
ال�سعيـــد ويو�ســـف العطا وبهاء الديـــن ال�سيخ 
�سعيـــد وا�سماعيل الواعظ وحممـــد ال�سماوي 
وم�سطفـــى علـــي وغريهـــم وكان اكـــرب زبون 
لل�سوق وللكتاب هو عبا�ض العزاوي املحامي، 
فكان يرتدد اىل ال�سوق اربع مرات او اكرث يف 

كل يوم فـــال يفوته كتاب مطبـــوع او خمطوط 
وي�سحبه اخوه علي غالب العزاوي املحامي، 
وكان رجـــاًل ذكيًا مهذبًا وكان عبا�ض ي�ست�سريه 
عند كل �سفقة يقع عليها اختياره، واذا ما وقع 
كتـــاب خطي ومل ي�ســـرته العـــزاوي فانه يبقى 
�سنوات دون ان يبـــاع اذ مل يكن هناك يومذاك 

من يت�سوق الكتاب.
م�ا..

)احللقة الرابعة(.. حتى ظهرت مكتبة املتحف 
العراقـــي يف بغداد وقد �ساهدتهـــا �سنة 1935 
فكانـــت عبـــارة عـــن دوالب �سغـــري فيـــه بع�ض 
االجزاء من كتـــب باللغة العربية واالجنليزية 
ال تزيـــد علـــى مائة جملـــد فلما عـــني كوركي�ض 
عـــواد فيهـــا مالحظـــًا اهتـــم بتنميتهـــا واخـــذ 
ي�سرتي اليها كل مـــا يتمكن من احل�سول عليه 
مـــن امل�سادر والكتب النـــادرة مبختلف اللغات 
وكان مديـــر االثـــار العامـــة �ساطـــع احل�ســـري 
فبـــذل جمهـــودًا كبريًا وعـــزز رغبـــة كوركي�ض 
عواد، فت�سافـــرت اجلهود فنمـــت املكتبة حتى 
ا�سبحـــت االن اكـــرب وانظم مكتبـــة يف العراق 
وكان �ساطـــع احل�ســـري يفا�ســـل عنـــد �ســـراء 
الكتـــب مـــن اأي كان فاذكـــر مرة اننـــي عر�ست 
عليـــه كتـــاب ا�سمـــه )نزهـــة الزمـــن يف تاريـــخ 
اليمـــن( للحجة احل�سن طبعـــة هامبورغ وكان 
قليـــل ال�سفحـــات وثمنـــه مرتفعـــًا جـــدًا فطلب 
منـــي تنزيل ثمنه وار�سل يل مذكرة كتب عليها 
بخطـــه )مـــوا...( ومل يتـــم الكلمـــة، ومبا انني 
اعـــرف بانـــه اذا مل ي�ســـرت هذا الكتـــاب من قبل 
مكتبـــة املتحف فانه �سوف يبـــور وال يت�سرف 
تنازلـــت عن ذلـــك ال�سعر فاكمـــل احل�سري بعد 
ذلك كلمـــة )موافق(.. وكان مديـــر املتحف عبد 
الرزاق لطفي وهو ال يقل عن �ساطع مبا قام به 
مـــن خدمات لهذه املكتبة وهي تنظيم وتن�سيق 

واهتمام مبا حتتاجه من جميع متطلباتها.

فالح ال�سيه�د
وكان مـــن عمـــالء �ســـوق ال�ســـراي وال �سيمـــا 
اكابـــر  مـــن  زبـــون  االعظمـــي  نعمـــان  عمـــالء 
�سيـــوخ العمـــارة ونائب يف جمل�ـــض االمة هو 
ال�سيخ فالح ال�سيهـــود وكان عند انعقاد دورة 
املجل�ـــض ي�سكـــن بغداد ويـــرتدد علـــى ال�سوق 
فيطلـــب مـــن عندنـــا كل الكتب التـــي تبحث يف 
االمور احل�سنـــة كالق�س�ض وامللح واملناظرات 
مثل رجـــوع ال�سيخ اىل �سبـــاه واالي�ساح يف 
علـــم النـــكاح واخبـــار الن�ســـاء البـــن اجلوزية 
وحما�سرات االدباء للراغب اال�سبهاين وزهر 
الربيع وغري ذلك من الكتب وكان يقتني الكتب 
دون م�ساومـــة ورمبا دفع ثمن الكتاب م�ساعفًا 
باختيـــاره، فمثـــاًل كتـــاب عيون االخبـــار البن 
قتيبـــة يتكـــون من اربعة جملـــدات ويف املجلد 
الرابـــع منه كتـــاب خا�ـــض بالن�ساء ولـــذا فانه 
ي�ســـرتي الكتـــاب كامـــاًل ويدفـــع ثمنـــه، اال انه 

يرتك املجلدات االخرى ويكتفي بالرابع.
واذكـــر ان عبد ال�ستار القره غـــويل رحمه الله 
خمطوطـــة  بن�سخـــة  مكتبـــه  يف  يحتفـــظ  كان 
مـــن كتـــاب ر�سف الـــزالل مـــن ال�سحـــر احلالل 
لل�سيوطـــي، وهـــو يتالف مـــن ع�سريـــن مقامة 
كتبـــت علـــى ل�ســـان ع�سريـــن علمًا دخلـــوا على 
زوجاتهـــم يف عيـــد الفطـــر، فو�ســـف كل واحد 
منهم ما بان له من ذلك ح�سب علمه وعمله وفنه 
فقدمه اىل نعمان االعظمي الذي ا�ستن�سخ منه 
ن�سخـــة اعطاها اىل القره غـــويل وباع اال�سل 
لل�سيـــخ فالح ال�سيهـــود وعر�ـــض القره غويل 
الن�سخـــة التي اخذهـــا اىل احد كبـــار ال�سباط 
هو عبـــد املطلب االمني، فاعطاهـــا اىل �سربي 
اخلطـــاط الـــذي ن�ســـخ بخطـــه اجلميـــل منهـــا 
ن�سختـــني اعطاين احداها وما زلت احتفظ بها 

اىل يومنا هذا.
عبد الكرمي خ�سر

كان �ســـوق ال�ســـراي يتاأثـــر بالـــروح الوطنية 
املتاأججة ب�سبب فل�سطني ووعد بلفور والثورة 
يف جميـــع املدن الفل�سطينية ا�سد التاثر، وكان 
يهيئ ال�سوق للتظاهرات واال�سرابات ويحثهم 
عليها عبد الكرمي خ�سر �ساحب مكتبة ال�سرق 
فـــكان يحر�سنا جميعاُ علـــى غلق مكتباتنا فاذا 
مـــا تاخـــر احدهم ذهـــب اليـــه م�سرعـــًا واذا ما 
الحـــظ ان ال�سوق يتباطاأ يف غلق االبواب فانه 
ينـــزل من مكتبتـــه ومير على املكتبـــات واحدة 
بعد االخرى وخلفـــه بع�ض ال�سبان وال�سبيان 

وهو ين�سد هذه الكلمات املوؤثرة:
قم من القرب حزين يا امري املوؤمنني

قتل ال�سهيون يف القد�ض خيار امل�سلمني
وكنـــا نرددهـــا جميعـــًا بعـــده ومن�ســـي خلفـــه، 
والبد من امتثال امـــره، اذ كان خمل�سًا �سادقًا 
وهـــو ال ينفك ي�سف احـــوال العرب وامل�سلمني 
يف فل�سطـــني واذاللهـــم من قبل اليهـــود، واول 
مـــن يتاثر به ال�ســـوق هو غلق خـــان ال�سابندر 
لل�ساغـــة حاملـــا ي�سمعـــون االنا�سيـــد.. وكنـــت 
ا�ساهد ال�سيد ح�سون ابـــو اجلنب الب�سًا الكفن 
م�سرجـــًا بالـــدم يف منظـــر موؤثـــر جـــدًا يتقدم 

التظاهرة وهي ت�سري يف �سارع الر�سيد.
اجمد الزهاوي

ومن عمـــالء ال�سوق الف�ســـالء العالمة اجلليل 
والفقيـــه الكبري ال�سيخ اجمـــد الزهاوي، وهو 
والتف�ســـري  والفقـــه  احلديـــث  الكتـــب  يقتنـــي 
التاريـــخ واالدب وعندمـــا  كتـــب  مـــن  وقليـــاًل 
يختـــار الكتب ويريـــد �سراءها فانـــه ال ي�ساوم 
علـــى اثمانها بالرغم مـــن ان ا�سحاب املكتبات 
ال يقر الأ�سعارهم قرار وعند متام موافقته على 
�ســـراء �سفقة الكتـــب فانه ال يدفـــع ثمنها حتى 
يلقن البائع �سيغة البيـــع ال�سرعية كاأن يقول: 
اننـــي ا�سرتيت منك كذا وكـــذا مببلغ قدره كذا 
فهل وافقت؟ فيقول البائع: وافقت، فيدفع اليه 
الثمن ويقـــول له: هل قب�ســـت؟ فيقول البائع: 
نعم قب�ســـت، فيت�سلم الكتـــب واذا اراد ال�سيخ 
اجمد الدخول اىل املكتبـــة فانه لن يدخلها قبل 
ان يخلع نعليه وي�سعهما حتت ابطه وهو بهذا 
يتحا�سى ان يدو�ض ورقة، اذ رمبا كان يف تلك 
الورقة لفظة اجلاللة او اأي ا�سم مقد�ض اآخر او 

اأي حرف ميكن ان يكون ر�سمًا مقد�سًا..
مطبعة كرد�ستان

واذكـــر ان �سخ�سني من لـــواء ال�سليمانية هما 
فـــرج الله زكي الكردي وحميـــي الدين �سربي 
فالتحقـــا  العـــراق اىل م�ســـر  غـــادرا  الكـــردي 
باجلامع االزهر جماورين فيـــه يطلبان العلم، 
فتخرجـــا فيـــه وفتـــح كل واحـــد منهمـــا مكتبة 
ومطبعـــة �سمياهـــا مطبعـــة كرد�ستـــان العلمية 

ون�ســـرا كثريًا من الكتب اال�سالمية القيمة مثل 
م�سكل احلديث البـــن قتيبة وكثريًا من ر�سائل 
ابـــن تيمية وموؤلفات ابن القيم اجلوزية وغري 
ذلـــك مما مل ي�سبق الحد ان طبعـــه طبعة علمية 
�سحيحـــة ون�ســـره، ولكنهمـــا بعد مـــدة اعتنقا 
البهائيـــة واخـــذا ين�ســـران الكتـــب والر�سائـــل 
البهائية موافقـــة ملبادئهم وموؤيـــدة لها ون�سرا 
خطب عبد البهـــاء يف امريكا وغري ذلك، وكانا 
ي�ســـدران مطبوعاتهـــا بعبارة )يـــا الهي بهاء( 

وهذا من املفارقات الغريبة التي قلما تقع.
االعالن

كان روفائيـــل بطـــي مـــن حمبي مكتبـــة املثنى 
النا�سئـــة وم�سجعيهـــا، وكان ال ميـــر يـــوم اال 
وزارهـــا، واقـــرتح علـــي يومـــا ان يحجـــز يل 
حقـــاًل �سغـــريًا يف جريدتـــه )البـــالد( ليقر�ض 
بع�ـــض الكتـــب التي ت�ســـل ايل ومل اكن يومئذ 
اهتـــم مبثل هـــذا ولكن ترغيبـــه واحلاحه علي 
با�ستمـــرار حمالين على قبول االقرتاح فهياأت 
بع�ض الكتـــب واعددتهـــا للتقري�ـــض بناء على 
رغبتـــه، وكان اول اعالن كتبـــه يل ون�سره يف 
جريدتـــه اعالنَاً عـــن كتاب �سغري هـــو )النزاع 
والتخا�ســـم فيمـــا بني بني اميـــة وبني ها�سم( 
لتقـــي الديـــن املقريـــزي بعـــد ان كان قـــد اعيـــد 
طبعـــه يف القاهـــرة عـــن طبعـــة ليـــدن ومل اكن 
ات�ســـور ان يكون ملثل هذا االعالن الب�سيط كل 
هذه االهمية وهـــذا االثر فقد جئت –كعادتي- 
�سبـــاح يوم اىل املكتبة واذا بي ارى جمعًا من 
النا�ض ينتظروين الفتح املكتبة وكلهم يبتغون 
�ســـراء هذا الكتاب فبعت لهـــم وبقيت ابيع منه 
طول النهار حتى نفدت ن�سخه.. ورفائيل بطي 
اديـــب املعـــي و�سحفي قدير وهـــو ممن ميتلك 
مكتبـــة �سحفية فيها كل طريـــف، وقل من يهتم 
مـــن ال�سحفيني بهـــذه الناحيـــة اال انني رايت 
كاًل مـــن كامل اجلادرجي ال�سيا�سي وال�سحفي 
ال ي�ســـل كتـــاب اال اقتناه وتوفيـــق ال�سمعاين 
الـــذي فاقت مكتبته جميع املكتبات مبا فيها من 
خمتلف الكتب واملراجع بالعربية وال�سريانية 
وهو ممن يرتاد املكتبة الع�سرية ويجل�ض فيها 

ثم يق�سد مكتبة املثنى وهو �سديق اجلميع.
م�سطفى علي واالأثري

وكان مـــن عمـــالء املكتبـــة منـــذ ان فتحـــت اىل 
�سنـــة 1953 م�سطفـــى علـــي وزيـــر العدل يف 
حكومـــة عبد الكرمي قا�سم وقـــد توثقت �سلتي 
به كثـــريًا اذ انه يعد من ا�سدقـــاء املكتبات وال 
�سيمـــا مكتبـــة املثنى فهـــو ال ي�ســـرتي كتابًا ما 
مـــن اأي جهة كانـــت اذا وجده يف هـــذه املكتبة 
وهـــو ممن يهتم بالكتب الر�سينة ال �سيما كتب 
الرتاث العربي القدمي الذي مييل اليه اكرث من 
غريه، ويف بيته مكتبة قيمة فيها امهات الكتب 
واملراجـــع ومـــن عادتـــه انه ال ي�ســـرتي الكتاب 
قبل ان يورقه بباب املكتبة، وهو معروف لدى 
الكثرييـــن ب�سرعة زعله التفـــه اال�سباب وكنت 
احتا�سى كل ما يزعجه، ولكنني مل اوفق دائمًا، 
وهـــو عند ال�سراء ال ي�ساوم كمـــا يفعل �سديقه 
بهجة االثري الذي اذا اراد كتابا وهو امر نادر 
جـــدًا وكان ثمنه دينارًا مثاًل فان من ح�سن حظ 
البائـــع اذا دفع له مائة فل�ـــض دون اجلر والعر 
والكـــر والفر حتى يـــدع �ساحب املكتبة يجري 
وراءه ملتم�سًا اعادة الكتاب اليه او دفع ثمنه، 
ولـــذا فقد زهد االثري يف �سراء الكتب واكتفى 
بـــان ي�ستعري ما يحتاج اليه منها للمراجعة من 
مكتبـــة املجمـــع العلمي العراقي ومـــن مكتبات 
ا�سدقائه ولذا فان مكتبته اخلا�سة ال تتنا�سب 
و�سهرتـــه االدبيـــة واذا اراد كتابـــًا فانـــه يطلب 
ان  البائع  يـــده- من  –رغـــم غناه و�سعة ذات 
يتقا�ســـى من الكتـــاب ن�سخًا مـــن كتيب �سغري 
لـــه هو )ماأ�ســـاة ال�ساعـــر و�ســـاح( او من كتبه 
املدر�سية كاملدخل يف االدب العربي او املجمل 
التـــي كان يقـــرر تدري�سهـــا قبل تاأميـــم الكتاب 
املدر�ســـي ومـــع ان موؤلفـــات العالمـــة ال�سيـــخ 
حممـــود �سكـــري االلو�ســـي ايـــة يف اجلـــودة 
واالتقـــان، فانـــه يحلـــو لالثـــري ان يكتب على 
غـــالف كل كتـــاب منهـــا )حققـــه وهذبـــه حممد 
بهجة االثري( ومل يكتف االثري بذلك بل جعل 
مـــن نف�ســـه الـــوارث ال�سرعي الوحيـــد للعالمة 

االلو�سي رحمه الله.        
عبا�س العزاويكوركي�س عوادالزهاوي

كان من عمالء �س�ق ال�سراي وال �سيما عمالء نعمان االعظمي زب�ن 
من اكابر �سي�خ العمارة ونائب يف جمل�س االمة ه� ال�سيخ فالح 

ال�سيه�د وكان عند انعقاد دورة املجل�س ي�سكن بغداد ويرتدد على 
ال�س�ق فيطلب من عندنا كل الكتب التي تبحث يف االم�ر احل�سنة 

كالق�س�س وامللح واملناظرات مثل رج�ع ال�سيخ اىل �سباه واالي�ساح 
يف علم النكاح واخبار الن�ساء البن اجل�زية وحما�سرات االدباء 

للراغب اال�سبهاين وزهر الربيع وغري ذلك من الكتب وكان يقتني 
الكتب دون م�ساومة ورمبا دفع ثمن الكتاب م�ساعفًا باختياره
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من  حملة  كل  يف  يكن  مل  يوم  بغداد  اتذكر 
يح�سنون  ا�سخا�ض  ب�سعة  اال  حمالتها 
ال  املحالت  بع�ض  ويف  والكتابة،  القراءة 

جند �سخ�سا واحدًا يقراأ ويكتب.
اتذكر بغداد يوم مل تكن فيها مدر�سة واحدة 
بغدادية  املرء  ي�ساهد  اأن  قل  ويوم  للبنات 
تطوف اال�سواق وهي لي�ست جمللة بال�سواد 
من قمة  راأ�سها حتى اأخم�ض قدميها با�ستثناء 
واحدة  بينهن  لي�ض  كما  منهن،  املخمرات 
الطالبات  االف  اأ�ساهد  واليوم  تقراأ وتكتب، 

العراقيات يتوجهن اأو يغادرن كلياتهن .
طبيبني  غري  فيها  يكن  مل  يوم  بغداد  اتذكر 
اهليني موؤهلني، هما الدكتور اليوناين يانقو 
االول  يعقوب:  مرزا  االيراين  والدكتور 
اال�سود،  حماره  راكبا  مر�ساه  على  يطوف 

والثاين يدور عليهم  راكبا فر�سه البي�ساء،
بالل  الدكتور  هما  تركيان  طبيبان  جاء  ثم 
والدكتور نظام الدين، وبعد االحتالل تقاطر 

واأتذكرها يوم مل  االنكليز والهنود،  االطباء 
اثنني  �سوى  واحد  ا�سنان  طبيب  فيها  يكن 
اجلراح  بك  عزة  هما  اال�سنان  مركبي  من 

واالو�سطه نا�سر.
�سوى  فيها  يكن  مل  يوم  بغداد  اتذكر 
 ( اليهودي  وخ�ستخانة  املجيدية  خ�ستخانة 
م�ست�سفى مري اليا�ض �سابقا( يف العلوازية، 
وخ�ستخانة الغرباء يف الكرخ، واأرى اليوم 
امل�ست�سفى  مكان  قامت  وقد  الطب  مدينة 
امل�ست�سفيات  ع�سرات  تاأ�س�ست  كما  االأول 

وامل�ستو�سفات االخرى
اتذكر بغداد يوم مل يكن يف بيت من بيوتها 
البغداديني  احد من  ي�سمع  تلفون، ورمبا مل 
اتذكر  اجلهاز،  هذا  مثل  باخرتاع  يومئذ 
بغداد يوم كنا ننام بعد �سالة الع�ساء ولي�ض 
يف بيوتنا راديو او تلفزيون نق�سي ال�سهرة 
والفونو  الظل(  )خيال  الركوز  �سوى  معه، 
اللولبية  باال�سطوانات  يعمل  الذي  كراف 

والطاويل  والدومنة  املنقلة  وااللعاب: 
واال�سقنبيل او نق�سد احد املقاهي لال�ستماع 

خون . اىل الق�سّ
والزوار  امل�سافرون  كان  يوم  بغداد  اذكر 
وحجر  امل�سافرخانات  يف  يقيمون  وال�سياح 

اخلانات
غري  دجلة  نهر  يف  يكن  مل  يوم  بغداد  اذكر 

البالم والكفف واملهيالت واجلالج
اذكر بغداد يوم كان ير�سلني اهلي اىل �سوك 
)املوله خانه ( ل�سراء ) بطل( حليب او كا�سة 
لنب خاثر اوروبه او ربع قيمر او ن�ض ربع 

زبد !!.
حديقة  او  �ساحة  فيها  تكن  ومل  بغداد  اذكر 
ويف  والدرابني  باالزقة  نلعب  كنا  يوم   ،
المانة  واملجاورة  للق�سلة  املقابلة  اخلرابة 
العا�سمة القدمية  والتي هي لي�ست اال مزبلة 
نلعب يف  او   ، املتاع  االنقا�ض و�سقط  لرمي 

داخل بيوتنا .

والنورة  بالطني  نبني  كنا  يوم  بغداد  اذكر 
وطابوق  )العبادي(  وج�ض  الطمة  ورماد 
ع�سرات  اأ�ساهد  واليوم  االحمر،  )الكاظم( 
ال�سمنت  معامل  من  ترتفع  املدخنات 
وهي  والرثم�ستون  اجلريي  والطابوق 
تنفث اأدخنتها يف كبد ال�سماء من ال�سليمانية 
والب�سرة  ال�سماوة  حتى  �سمااًل  واملو�سل 

جنوبًا.
البغداديني  عند  يتغري  مل  واحدا  ان  اأذكر 
يف  ال�سارخ  التباين  هو  ذلك  والعراقيني، 
غطاء الراأ�ض، فاأن العكال باأنواعه والي�سماغ 
لفاتها،  اختالف  على  واجلراوية  واجلزية 
والك�سيدة  والغرتة  والكاورية  والعرقجني 
والفينة  وال�سيدية  والعمامة  والكالو 
ما  وكل  والبريية  والكا�سكيت  والربنيطة 
يف  ال  تتغري  مل  هي،  هي  البال،  على  يخطر 
ال  احلديثة،  بغداد  يف  وال  القدمية  بغداد 
احلديث.  العراق  يف  وال  القدمي  العراق  يف 

يوحد  �سعارا  لتكون  ال�سدارة  جاءت  وملا 
ما  �سرعان  غريهم،  عن  ومييزهم  العراقيني 

اندثرت وبطل ا�ستعمالها.
االطفال  ن�سبة وفيات  كانت  يوم  بغداد  اأذكر 
بع�ض  ويف  و%50،   %20 بني  ترتاوح  فيها 
اأعلى من ذلك  ال�سعبية ت�سل اىل  املجتمعات 
بكثري. لقد كنا اأربعة اأطفال لوالدينا، ومات 
االأخ االأ�سغر باختالطات مر�ض احل�سبة وملا 
يبلغ الربيع الثالث من عمره، اأي اأن الن�سبة 
لعائلتنا كانت 25%. فلو كان يف بغداد يومئذ 
ذلك  انت�سال  الأمكن  لالأطفال  واحد  طبيب 

الطفل الربئ من براثن املوت.
 وكل ما قامت به االم من عالج ووقاية هي 
وطافت  االحمر  بالب�سطمال  )بركعته(  اأنها 
به درابني بغداد واأزقة الدنكجية وعربت به 

اجل�سر..
منتظمة  دائرة  فيها  يكن  مل  يوم  بغداد  اأذكر 
والوفيات،  والوالدات  النفو�ض  لت�سجيل 
القرن  اأوائل  يف  بغداد  مواليد  ومعظم 
امل�سبوطة  التواريخ  يعلمون  ال  احلايل 
)والله  االقت�ساء  عند  فيقولون  مليالدهم، 
االحداث  باأحد  التواريخ  يقرنون  اأو  اأعلم( 
ولدت  مثال:  البغدادي  يقول  كاأن  التاريخية 
�سنة حكم ناظم با�سا، اأو ولدت بعد الطاعون 
ب�سنة واحدة اأو بعد �سنة اأبو زوعة ب�سنتني، 
ال�سرية  �سدة  انك�سرت  �سنة  ولدت  يقول  اأو 
�سنة  اأو  )ال�سفربر،  �سنة  اأو  بغداد  وغركت 
�سنة  اأو  )اجلهجهون(  �سنة  اأو  )لوفه( 
كتلة  �سنة  �سبيا  كنت  يقول  اأن  اأو  االحتالل 

جلمن .. الخ(.
العراقية اعتادت ت�سجيل  العوائل  ان بع�ض 
القراآن  غالف  على  ابنائها  ميالد  تواريخ 
عادة  التاأريخ  ويكتب  وتيمنًا،  تربكًا  الكرمي 
ح�سب التقومي الرومي، )الكريكوري( الذي 
قبل  العثمانية  للدولة  الر�سمي  التاأريخ  كان 
العوائل  وبع�ض  امليالدي،  التقومي  اتباع 
كانت تكتفي بابالغ خمتار املحلة بالوالدات. 
مرمرة  على  اأما  ت�سجيل  فكانت  الوفيات  اأما 
القرب اأو يف الق�سام ال�سرعي الذي ي�ستخرج 
اأو  االرث  لتثبيت  ال�سرعية  املحكمة  من 
الوفاة  تاأريخ  ت�سجيل  ويكون  الن�سب، 

بالتاأريخ الهجري عادة.

البغدادية  العوائل  احدى  عائلتنا  كانت  لقد 
القراآن  غالف  على  الوالدات  ت�سجل  التي 
يف  التاأريخ  ذلك  اىل  ا�ستندنا  وقد  الكرمي 
اجلن�سية  )�سهادة  العثمانية  ا�ست�سدار 
اليوم ولكل مواطن  بغداد  العراقية(، وارى 
�سفحة خا�سة يف �سجل النفو�ض يدون فيها 
امليالدي  بالتاريخ  وال�سنة  وال�سهر  اليوم 
ويزود كل مواطن بهوية �سخ�سية تعد وفق 
اأدق املعلومات وباأحدث االأجهزة االلكرتونية 
حياة  من  وكبرية  �سغرية  كل  على  وت�ستمل 
يف  احلال  هو  كما  وخ�سو�سياته،  املواطن 

معظم بلدان العامل.
اأذكر بغداد يوم كنت اأحمل )العالكة( املالأى 
)الواقعة  ال�سنائع  �سريعة  واأق�سد  بالتنب 
نادي  –وبني  القدمية  ال�سنائع  مدر�سة  بني 
القلوب( الأ�سرتي ربع قالب ثلج من امل�سخة 
التي ن�سبها مدحت با�سا وادفنه بالتنب لئال 
يذوب قبل و�سويل البيت، لنربد فيه ال�سنني 

ذكريات بغدادية 
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اأو  اال�سكنجبيل  اأو  الدين  قمر  �سربت  اأو 
اإذ  االفطار،  ال�ساوغلوغ وقت  اأو  اخلو�ساب 
ال�سيف  اأ�سهر  يف  حينئذ  يحل  رم�سان  كان 

احلّناين.
القدم  كرة  مباريات  كانت  يوم  بغداد  اأذكر 
)مبنى  القلعة  باحة  يف  جتري  املدار�ض  بني 
وزارة الدفاع القدمي ( ثم انتقلت اىل �ساحة 
حاليا(  العراقي  املتحف  )موقع  ال�ساحلية 
�ساحة  اىل  انتقلت  ثم  بالطوف،  امل�سيجة 
الك�سافة احلالية امل�سيجة باال�سالك ال�سائكة.
اأول  االحتالل  بعد  تاأ�س�ست  يوم  بغداد  اأذكر 
من  الأكرث  تت�سع  ال  وكانت  بغداد  يف  �سينما 
)مقابل  النهر  �سارع  يف  تقع  م�ساهد،  مائة 
بعدها  تاأ�س�ست  ثم  القدمي(  باك  اورزدي 
وهي  الر�سيد  �سارع  يف  الثالث  ال�سينمات 
الر�سايف(  �ساحة  )مقابل  �سينما  رويال   :
وال�سينما الوطني )كان مقابل �سركة املخازن 
�ساحة  )مقابل  �سينما  و�سنرتال  العراقية( 

الوثبة وحمل حافظ القا�سي(.
يحملون  البغداديون  كان  يوم  بغداد  اذكر 
)بقج املنا�سف( على روؤو�سهم ولوازم احلمام 
االأخرى باأيديهم ويق�سدون احلمامات العامة 
لالغت�سال واال�ستحمام والتدليك وخا�سة يف 
ا�سماء احلمامات  ال�ستاء، وحت�سرين  ف�سل 
و�سباي  طفولتي  يف  عليها  ترددت  التي 

و�سبابي وهي:
يف  البا�سا  حمام  االآغا،  باب  يف  كجو  حمام 
يتيم  وحمام  احليدرخانة،  حمام  امليدان، 
املحكمة  بجوار  القا�سي  وحمام  الكرخ،  يف 
وحمام  حاليا(  امل�ستن�سر  )�سارع  ال�سرعية 
باملياه  جمهزة  وكلها  وغريها  التيلخانه، 
لكل  اأرى  واليوم  الطمة(،  )بف�سقي  امل�سخنة 
بيت بغدادي حمامه اخلا�ض وبع�ض البيوت 
وبع�سها  وغربية  �سرقية  حمامات  عدة  فيها 

فيها حمامات بقدر غرف النوم.
هي  وحلكة  ا�سودادا  بغداد  اأيام  اأكرث  لعل 
احلرب  تركيا  دخول  بني  الكائنة  االيام 
�سقوط  وبني   1914 �سنة  االوىل  العاملية 
�سنة  مار�ض  �سهر  يف  االنكليز  بيد  بغداد 
والبغداديون  بغداد  قا�ست  فقد   ،1917
-10 ليلة  وخا�سة  الفرتة،  هذه  يف  االمرّين 

والنكبات  االهوال  عليها  توالت  اذ  11اذار، 
الزمان  و�سقاء  والقحط  واجلوع  والفواجع 
مما مل ت�سهد مثله منذ اجتاحها هوالكو �سنة 
اأهلها جباال  1258 م، يوم جعل من روؤو�ض 
وجعل من نهر دجلة نهرا ا�سود من كرثة ما 

رمي فيه من كتب وخمطوطات.
اأذكر بغداد يوم جند االالف من خرية �سبابها 
يف  فهلكوا  القفقا�ض  جبهة  اىل  واأر�سلوا 

جبالها وثلوجها ومل يعد لبغداد )نفاخ نار(.
اذكر بغداد ويف كل بيت يتيم ينتحب واأرمل 

تنوح وثكلى تندب وتلطم لفقد وحيدها.
احمل  واأنا  والدي  رافقت  يوم  بغداد  اذكر 
الورقية  الرتكية  باللريات  مالأى  عالكة 
لن�سرتي من �سوك املولة خانه اأوكية �سكر اأو 
ربع )جاي( اأو ن�سف كيلو  جنب اأو حفنة متر 

اأو)لطعة كيمر(.
فرن  اىل  والدتي  رافقت  يوم  بغداد  اذكر 
االآغا جوار حمام كجو يف يوم من  يف باب 
الن�سوة ميددن  فراأيت ع�سرات  القحط،  اأيام 
الواحدة �سهادة  الفّران وباليد  اأذرعهن نحو 
من املختار توؤيد عدد افراد العائلة، ويف اليد 
الواحد  للفرد  واحدة  �سمونة  ثمن  االخرى 
وعياطهن  ولغطهن  الواحد،  اليوم  يف 

وتو�سالتهن تطحن القلوب وت�سم االذان.
ليلة  امل�سوؤومة،  الليلة  تلك  يف  بغداد  اذكر 
اجلي�ض  ودخول  الرتكي  اجلي�ض  ان�سحاب 

الربيطاين يف 11 مار�ض 1917
يف  البارود  م�ستودع  انفجار  �ساعة  اذكرها 

اق�ساها  من  بغداد  اهتزت  عندما  الطل�سم، 
اىل اأدناها، واذكر تلك ال�ساعة الرهيبة التي 
�سمعت فيها ذلك الدوي الهائل، فخباأت راأ�سي 
واأبكي  وارتعد  اأرجتف  واأنا  اللحاف  حتت 
اللحاف  باأن  مني  ظنًا  �سمعت،  ما  هول  من 

�سيحميني من اخلطر.
ليلة  من  يومني  اأو  يوم  بعد  بغداد  اذكر 
ال�سقوط عندما اأ�سلحت ال�سلطات الع�سكرية 
اجل�سر واأخذت طالئع الرتل القادم من الغرب 
تعرب اىل جانب الر�سافة وتخرتق قلب بغداد 

وال�سبيان  واالطفال  ال�سخر،  بعكد  مارة 
الهنود  من  كانوا  الذين  للخيالة  ي�سفقون 
وكنا  والكركه  وال�سيك  والهندو�ض  امل�سلمني 
منيزهم من �سكل عمائمهم وطريقة لفها، وقد 
توجهوا نحو باب املعظم ومنها اىل ب�ستان 

ال�سرافية حيث ع�سكروا هناك.
االحتالل  �سلطات  اأخذت  عندما  بغداد  اذكر 
و�سباب  رجال  من  البغداديني  بع�ض  ت�سوق 
النهم  هناك  وتعتقلهم   هنجام  جزيرة  اىل 

اأخذوا يقاومونها ويتحدون امرها.

اأو  الكولريا  مر�ض  اجتاحها  ملا  بغداد  اذكر 
العام،  ذلك  خريف  يف  زوعة(  )اأبو  الهي�سة 
فيها  ولي�ض  باملئات  ميوتون  النا�ض  ف�سار 
اأو يعاجلهم وال حتى من يتوىل  من يلقحهم 

دفنهم.
دجلة  في�سان  اجتاحها  ملا  بغداد  واأذكر 
املياه  فاأحدقت  واحد،  اآن  يف  والفرات 
بالكرخ والر�سافة وجعلت كثريا من بيوتها 
عاليها �سافلها، فهلك احلرث والن�سل والزرع 

وال�سرع.
اأذكر بغداد يوم 30 ت�سرين االول عندما اأعلن 
الربيطاين  اجلي�ض  بني  النار  اطالق  وقف 
يوم  واأذكر  العراق،  جبهة  يف  والرتكي 
الهدنة  وقعت  عندما  الثاين  ت�سرين   11
فبداأت  واملانيا،  تركيا  وبني  احللفاء  بني 
املهرجانات والزينات واالألعاب النارية تقام 
اليها  فعاد  بغداد،  حمالت  من  حملة  كل  يف 
اأربع  طوال  فقدته  الذي  رونقها  من  �سيء 
يعودون  واجلنود  ال�سباط  فاأخذ  �سنوات، 
يف  هلكوا  الذين  با�ستثناء  وطنهم،  اىل 
وجد  من  فمنهم  بر(،  )ال�سفر  اأثناء  القفقا�ض 
مل  من  ومنهم  احلياة  قيد  على  عائلته  افراد 
افراد  اأو يرحب به، فكل  يجد احدا ي�ستقبله 

عائلته قد طحنتهم احلرب ب�سكل اأو باآخر.

اأذكر بغداد يوم كان ال�سفر منها واليها بدائيا 
يتم بوا�سطة اخليل والبغال واجلمال وحمري 
)املجارية( ثم تطور نحو االف�سل ف�سار يتم 
وهي  روان(  و)التخت  الكجاوة  بوا�سطة 
الهودج  اأو  البغال،  من  زوج  يحملها  حمفة 
نحو  تطور  ثم  بعري،  يحملها  حمفة  وهو 
ذوات  العربات  بوا�سطة  يتم  ف�سار  اال�سرع 

اربعة دواليب. 
�سبع(  )اأبو  عربة  على  �سافرت  اين  واأذكر 
العثماين  العهد  يف  الفلوجة  اىل  بغداد  من 
اىل  منها  )برجقة(  اىل  اأقرب  عربة  وهي 
عربة �سفر، وقد ا�ستغرقت ال�سفرة من كهوة 
الفوجة  اىل  الكرخ  �سوب  يف  )العكامة( 
واحدة  ليلة  مبيت  مع  �ساعة،  ثالثني  قرابة 
النعدام  مني�سري(  )اأبو  يف  �ساري  خان  يف 
االمن يف ال�سفر الليلي وخطر )دك( الطريق 
و�سلب امل�سافرين من قطاع الطرق، ثم تطور 
ال�سفر نحو االف�سل واال�سرع عندما �سارت 
اأوفر  اأو  فورد  موديل  اللوكيه  )اأم  ال�سيارة 

الند( وا�سطة ال�سفر.
يف  قطعناها  التي  نف�سها  ال�سفرة  ان  واأذكر 
قطعناها  قد  �ساعة  بثالثني  �سبع  اأبي  عربة 
ال�سائق  �سيارة  يف  �سنوات  ع�سر   بعد 
�ساعات  خم�ض  من  باأقل  )تيزاب(  االرمني 
تزيد على  بغداد والفلوجة ال  وامل�سافة بني 
لتربيد  التوقف  مع  كيلومرتًا،  اخلم�سني 
واال�سرتاحة  )البنجر(  وا�سالح  ال�سيارة 
حالة  �سوء  جراء  ال�سلوع  �سع�سعة  من 

الطريق الرتابي املمتعرج واملتعرث. 
ال�سفر  اما  الربي  ال�سفر  يخ�ض  فيما  هذا 
فيتم  واجلنوب  ال�سمال  بني  النهري 
بوا�سطة )اجلالج( وي�ستغرق مدة اأطول من 
املدة التي ي�ستغرقها ال�سفر الربي بوا�سطة 

الدواب والكروان والعربات.
واليها  بغداد  من  اليوم  ال�سفر  يتم  بينما 
بني  امل�سافة  نف�ض  فان  خيالية،  ب�سرعة 
احلديثة  بال�سيارة  تقطع  والفلوجة  بغداد 
بني  ال�سفر  وان  اأقل،  اأو  واحدة  ب�ساعة 
)الديزل  قطارات  بوا�سطة  والب�سرة  بغداد 
من  تقرب  ومل�سافة  احلديثة  الكهربائية( 
ع�سر  من  اأقل  ي�ستغرق  كيلومرت  اأربعمائة 
بوا�سطة  ي�ستغرق  كان  بينما  �ساعات 

الباخرة )مركب حميدي( قرابة اال�سبوع.

عن كتاب: بغداد كما عرفتها 
للم�ؤرخ الراحل امني املميز

لعل اأكثـر اأيام بغداد ا�س�دادا وحلكة هي االيام الكائنة بني دخ�ل 
تركيا احلرب العاملية االوىل �سنة 1914 وبني �سق�ط بغداد بيد 

االنكليز يف �سهر مار�س �سنة 1917، فقد قا�ست بغداد والبغدادي�ن 
االمرّين يف هذه الفرتة، وخا�سة ليلة 10-11اذار، اذ ت�الت عليها 

االه�ال والنكبات والف�اجع واجل�ع والقحط و�سقاء الزمان مما مل 
ت�سهد مثله منذ اجتاحها ه�الك� �سنة 1258 م، ي�م جعل من روؤو�س 

اأهلها جباال وجعل من نهر دجلة نهرا ا�س�د من كرثة ما رمي فيه 
من كتب وخمط�طات.
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بـــاب ال�سيخ : حملة من حمالت بغداد الكبرية 
. تقـــع يف اجلنـــوب ال�سرقـــي من بغـــداد ويف 
الق�ســـم ال�سرقـــي من نهـــر دجلـــه . ويوجد يف 

حملة باب ال�سيخ العقد واملواقع التالية :
عقد احلروب 

عقد االغوان ) االفغان ( 
عقد ال�سيخ االلفي 
عقد الق�ساب خانه 

قهوة �سلمان قهوة املزنبله )املزّمله ( 
عقد الع�سالن 

القهوة ام النخلة 
عقد ال�سيخ رفيع 

عقد املطبخ 
عقد املندالوي 

عقد ف�سوة عرب 
عقد اخلناق 

عقد تكية القنديلجي 
عقد تكية البكري 

عقد االكراد .
*وكانت هذه املحلة تدعى يف العهودال�سابقة 
مـــع راأ�ـــض ال�ساقية وق�ســـم من املربعـــة ) باب 
االزج ( وكان يف �سرقـــي حملـــة بـــاب ال�سيـــخ 
احلاليـــة بـــاب الطل�سم الـــذي كان يعرف بباب 
احللبـــة �سابقـــًا ...وبـــاب احللبة احـــد ابواب 
ال�سور الذي بو�ســـر باأن�سائه يف عهد اخلليفة 
امل�ستظهـــر 1094 ـ 1118 و�سمـــي كذلك لقربه 
مـــن ميدان ال�سباق الـــذي كان يف املو�سع قبل 
ان�ساء ال�سور ، وقد جدد اخلليفة النا�سر لدين 
الله اق�سامَا من ال�سور ثم جدد باب احللـبة يف 

221 للهجرة .
وان�ســـاأ برجـــَا فـــوق البـــاب وعـــرف يف العهد 
االخـــري ببـــاب الطل�سم . ودخل منـــه ال�سلطان 
مـــراد الرابـــع العثماين عنـــد فتح بغـــداد �سنة 
1048 ـ 1638 لـــذا اطلق عليه ا�سم برج الفتح 
وبقـــي قائمـــَا اىل �سنة 1917 فن�سفـــه االتراك 

عند خروجهم من بغداد .
* ملاذا �سميت باب ال�سيخ ؟

اما ملاذا �سميت اخريَا بباب ال�سيخ ، فالأنه كان 
بالقـــرب من بـــاب احللبة يف الزاويـــة الغربية 
من ال�سور برج كبري ورد ذكره مرارَا يف اثناء 
احل�ســـار املغـــويل باأ�سم بـــرج العجمي ن�سبة 

اىل �سويف كان يختلي اليه وياأوي اليه .
وهـــو ال�سيـــخ الزاهـــد امل�سهـــور عبـــد القـــادر 
الكيالين و�سار يعرف يف العهد االخري باأ�سم 
تابية الزاوية وكانـــت تقع داخل هذه الزاوية 
القطيعـــة امل�سمـــاة قطيعـــة العجـــم ، و�سارت 
تعرف يف العهد االخري باأ�سم حملة القطيعة . 
وهـــي احدى املحـــالت التي ان�سئـــت على عهد 

املقتدي بالله 467 ـ 486 /
1075 ـ 1094 م ..

* من اين اإكت�سبت املحلة اأهميتها ؟
ـ اكت�سبت حملةباب ال�سيخ اهميتها من امرين 

 :
القـــادر  ال�سيـــخ عبـــد  اولهمـــا وجـــود جامـــع 
الكيـــالين الذي ا�سبح مزار اقـــوام عديدة من 
العراق وغريه مـــن البلدان وبخا�سة من �سبه 
القـــارة الهندية ، يتقاطـــرون اليه دون انقطاع 
فيزورونه طلبـــَا للربكة ، وبع�سهم ي�سكن اىل 

جواره .
وثانيهمـــا اتخاذهـــا مقـــرَا لنقابـــة اال�ســـراف 
،ان نقابـــة اال�ســـراف هـــم مـــن ذريـــة ال�سيـــخ 
الكيـــالين ، كانـــوا يجمعـــون بيدهـــم زعامـــة 
الطريقة القادريةاملنت�سرة يف العراق والعامل 

اال�سالمي .
ـ ويوجـــد بالقـــرب مـــن احل�ســـرة الكيالنيـــة 
وحولها عدد مـــن التكايا من بينها تكية ال�سيد 
علي البندنيجي الواقعة يف ف�سوةعرب كذلك 

التكية القادرية .
*احل�سرة الكيالنية :

حملة باب ال�شيخ        
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يعـــد م�سهـــد ال�سيخ عبـــد القـــادر الكيالين من 
املواقـــع املهمة التـــي كانت داخل �ســـور بغداد 
ال�سرقيـــة ، الأنـــه مـــن االماكن القدميـــة القليلة 
التي ال تزال يف موا�سعها اال�سلية اىل االآن.

ووقد تـــويف ال�سيخ عبد القـــادر الكيالين يف 
بغداد�سنـــة 1165 م .ودفـــن يف مو�سع قربه 
احلـــايل . وقـــد خـــط داخـــل مرقـــده ال�سريف 

ابيات من �سعره :
فقـلـــت  الو�ســــال  كا�ســــات  احلــــب  �سقانــــي 

خلـمرتي نحـوي تعالـي
�سعـــت وم�ســـت لنحـــوي يف كوؤو�ـــض فهمـــت 

ب�سكرتـي بيـن املـوالـي
وقـلت ل�سـائر االقـطــاب ملوا بحـانـي وادخـلـوا 

انتـم رجـايل 
وقـــد ان�سئ عنـــد املرقـــد م�سجد جامـــع وا�سع 
وعلت م�ساله قبة فخمة متقنة الهند�سة مبنية 
باحلجر الكا�ساين امللـــون باال�سباغ املختلفة 
مـــع النق�ـــض اجلميل حتيـــط به املـــاآذن وحول 
امل�سلـــى رواق وا�ســـع عقـــد علـــى ا�ساطني من 
الرخـــام االبي�ـــض وال تزال التعمـــريات قائمة 

يف مرقد هذا ال�سيخ اجلليل واطرافه .
وهـــذا املرقـــد كان يف اال�سل مدر�ســـة �سيدها 
ابـــو �سعيـــد املبارك بـــن علي املخرمـــي الفقيه 
املتويف �سنة 513 للهجرة ثم جددها وو�سعها 
مـــن بعده تلميذه ال�سيخ عبـــد القادر الكيالين 
الذي اقـــام فيها حلقات الدر�ض وظل عاكفَا بها 
حتى وفاته �سنة 561 للهجرة ـ 1165 للميالد 

ودفن فيها ، 
الطـــراز  وفـــق  قبـــة  قـــربه  علـــى  �سيـــدت  ثـــم 
العثمـــاين  ال�سلطـــان  ولكـــن   ، ال�سلجوقـــي 
�سليمـــان القانوين هدمها �سنة 941 للهجرة و 
بنـــى على القرب قبة �ساهقَةَ وا�سعة وفريدةمن 
حيث الت�سميم ، واأُحِلَق بالبناء مرافق عديدة 
وبالقرب من الرواق اأقيمت منارة �سخمة غري 

مرتفعة .
*مدر�سة جامع ال�سيخ عبد القادر 

الكيالين:
) امل�سماة باملدر�سة القادرية (: 

هـــذه املدر�ســـة قدميـــة العهـــد ، �سيدهـــا العامل 
الفا�ســـل ابـــو �سعيـــد املخرمـــي وفو�سها اىل 
تلميـــذه العـــامل ال�سيخ عبـــد القـــادر الكيالين 
وكان يدر�ـــض فيها ال�سيخ عبد القادر الكيالين 
العلـــوم العقليـــة والنقليـــة ، وان اوالده منهم 
ال�سيـــخ عبـــد الـــرزاق وال�سيـــخ عبـــد اجلبـــار 

وال�سيخ عبد العزيز.. 
وقد �سيدوا باأت�سال املدر�سة جامعَا كبريَا

وكان هـــذا امل�سجـــد يلقب بذي القبـــاب ال�سبع 
هـــذه  يف  للتدري�ـــض  ت�ســـدر  .وقـــد  املذهبـــة 
املدر�ســـة اوالد ال�سيخ عبد القادر ومن بعدهم 
علماء منهم العالمة ال�سيخ عبد الله ال�سويدي 

وغريه 
القــادر  عبــد  ال�سيــخ  *مقــربة 

الكيالين :
مـــن املـــزارات ال�سهـــرية يف بغـــداد وتقـــع يف 
احل�ســـرة الكيالنيـــة داخـــل ال�ســـور املجـــاور 

ل�سارع غازي اي �سارع الكفاح . 
كبريمـــن  عـــدد  رفـــات  املقـــربة  هـــذه  وت�ســـم 
والدينيـــة  ال�سيا�سيـــة  ال�سخ�سيـــات 
عبـــد  قـــرب   : مثـــل   ... واالجتماعيةاملعروفـــة 
احلكومـــة  �ســـكل  الـــذي  ال�سعـــدون  املح�ســـن 
والثامنـــة  وال�ساد�ســـة  الثالثـــة  العراقيـــة 
والعا�ســـرة بني �سنـــوات 1922 و1929 .....
كذلك قرب ر�سيد عايل الكيالين الذي �سكل عدة 
وزارات عراقيـــة وا�سرتك يف وزارات عراقية 
عديدة ، وت�سم املقـــربة اي�سَا قرب ال�سيخ عبد 
الكـــرمي املدر�ـــض ، وقرب ال�سخ�سيـــة الوطنية 
العراقية كامل اجلادرجـــي وقبور �سخ�سيات 
واالغـــا  والنق�سبنـــدي  الطالبـــاين  بيـــت  مـــن 

والنقيب وغريهم .
* م�سجد الروا�س : 

يقـــع بالقـــرب مـــن �ســـارع الكيـــالين .�سيـــده 
ال�سلطـــان عبـــد احلميـــد الثـــاين �سنـــة 1313 

للهجرة .
ويف هـــذا امل�سجد قـــرب ال�سيخ حمـــد الروا�ض 
الـــذي ي�سمـــى امل�سجـــد با�سمه وكانـــت وفاته 

�سنة 1292 للهجرة 
* كتاتيب حملة باب ال�سيخ :

وكانـــت يف حملـــة بـــاب ال�سيـــخ قبـــل انت�سار 
املدار�ـــض احلديثة فيهـــا عدد مـــن الكتايب ... 
بع�سهـــا للذكور واخرى لالنـــاث ، ومن ا�سهر 

املاليل للذكور يف حملة باب ال�سيخ اآنذاك:
ـ املال �سالح بن حيدر

ـ املال حممد بن احلاج فليح 
ـ املال قا�سم املغربي 

ـ املال عبد الغني بن املال حيدر 
ـ املال عبا�ض بهي 

ـ املال احمد املغربي 
ـ املال ا�سعد 

*اما كتاتيب البنات فمن ا�سهر املاليات فيها:
ـ املال ا�سماء بنت احلاج ح�سن الهندي

ـ املال مرزوكه
ـ املال حياة بنت االمام 

* ثـــم تاأ�س�ســـت بع�ض املدار�ض مثـــل : مدر�سة 
عاتكـــه خاتـــون او املدر�ســـة اخلاتونيـــة التي 

كانت تقع ما يلي القبلة للح�سرة الكيالنية.
*امـــا ا�سهـــر املدار�ـــض احلديثـــة فيهـــا فكانت 
مدر�ســـة الفيليـــة ...ا�س�سها جماعـــة خرية من 
جمعيـــة الكـــرد الفيليـــني �سنـــة 1946 ؛ وقـــد 
افتتحـــت يف بـــادئ االمـــر يف منطقـــة عالوي 
ال�سدرية ثـــم انتقلت اىل عكـــد النقيب املقابل 

للح�سرة الكيالنية املقد�سة .

*من م�ساهري حملة باب ال�سيخ:
ـ احلـــاج �سكر : كان من جمربي العظام .�سكن 

عكد االكراد ببغداد
تويف يف حدود �سنة 1936 

ـ ا�سطـــى عبا�ـــض : كان حالقَا يف بـــاب ال�سيخ 
..م�سهور باخلتـــان واجلراحة والف�سد وقلع 
اال�سنـــان واحلجامـــة .وكان م�ساعدَاللجـــراح 
الدكتـــور ذهني بـــك يف م�ست�سفـــى نامق با�سا 
ببغـــداد يف اواخـــر 1893 وا�ستهـــر كجـــراح 

اهلي �سنة 1908 
ـ املرحـــوم احلـــاج احمـــد املجربجـــي وقد برز 
يف جمـــال الطب ال�سعبـــي ، ويعد من اكرب من 
عمل يف جمـــال الك�سور ، حيـــث قام مبعاجلة 
ا�ســـد حاالت الك�سور �سعوبَة ، وهو من الكرد 

الفيليني .
ـ جنم ال�سيخلـــي :كان مغنيَا جهوري ال�سوت 
..ويف اول امره ا�ستغل مع زمرة ال�سغالة يف 
حفـــالت املنقبة النبويـــة ال�سريفة ، ثـــم انتقل 
بعد احتالل االنكليز لبغداد اىل مقهى عزاوي 

بامليدان .
ـ كمـــا ان الفنـــان الكبري را�ســـم اجلميلي ، هو 
االآخرمـــن �سخ�سيات حملة بـــاب ال�سيخ وهو 

حفيد املال عليوي املعروف يف عقد االكراد.
* حمال بيع احلل�يات :

امـــا ا�سهرا�سحـــاب حمال بيـــع احللويات يف 
حملة باب ال�سيخ فهم :

ـ احلـــاج جـــواد ال�سكرجـــي / ـ احلـــاج كن�ـــض 
ال�سكرجي

لقد اعتاد النا�ض قبـــل موعد مدفع االفطار يف 
�سهـــر رم�سان املبارك على �سراء اف�سل انواع 
احللويـــات ...وكان الكثـــري منهـــم يق�ســـدون 
حلويـــات احلاج جـــواد ال�سكرجي اوحلويات 

احلاج كن�ض .
حيـــث يتوافد النا�ض عليهما من معظم حمالت 
بغـــداد القريبة ملا ا�ستهـــرا به من تقدمي اف�سل 

انواع احللويات . 

* احلمامات البغدادية :
ـ ومـــن احلمامات البغدادية امل�سهورة جدَا يف 

حملة باب ال�سيخ :
ـ حمام املهدي .....الذي له تاريخ عريق .

ـ حمـــام العقيل... احلمـــام اخلا�ض بريا�سيي 
املحلة .

ريا�سييهـــا  عـــن  باحلديـــث  املحلـــة  نغـــادر   *
القدامى :

ـ ا�ستهرت حملة باب ال�سيخ بريا�سييها...... 
مـــن امثـــال : امل�ســـارع املعروف جميـــد ك�سل 
والعبـــي ال�سلة نـــور الله ر�سا ونعمـــان مراد 
وداوي واملالكم علي جـــاك واملالكم ا�سماعيل 
را�ســـي وغريهـــم مـــن ابطـــال نـــادي الفيليـــة 

الريا�سي يف خم�سينيات القرن املا�سي. 
جملة بغداد اذار 1965

بعـــد انتفا�ســـة ت�سريـــن الثـــاين 1952 ت�سكلت وزارة نـــور الدين 
حممـــود وهـــي اأول وزارة ع�سكريـــة يف تاريخ العـــراق ال�سيا�سي 
حيـــث اأعلنت االإحـــكام العرفية ملعاجلـــة الو�ســـع ال�سيا�سي العام 
يف العـــراق الـــذي كان متوترا قلقا ... مرتب�ســـا ي�سهد حالة غليان 
�سيا�ســـي . وكرد فعل من قبل احلكومة على عدم م�ساركة االأحزاب 
الوطنية يف االنتخابات اأوعـــز رئي�ض الوزراء نور الدين حممود 
باالإكثار من املر�سحني امل�ستقلني بهدف التغطية يف اإ�سغال الفراغ 
ال�سيا�ســـي فن�سرت ال�سحف املوالية للحكومة اآنذاك اأ�سماء كثرية 
بحيـــث ظهـــر اإن ق�سمـــا من هـــذه االأ�سمـــاء مل يكن هدفهـــا التورط 
بالرت�سيـــح لالنتخابات لكن املوجة اأخذتهم وكان من �سمن عملية 
التمويه ال�سيا�سي هذه وجوه معار�سه م�سطنعة بهدف الت�سليل 
واالإيهام باإلغـــاء دور االأحزاب ال�سيا�سية الوطنية املعار�سة حيث 
�ســـرح احـــد امل�ساركني بهـــذه املعار�ســـة الدمياغوجيـــة بان حزب 
اال�ستقـــالل قـــرر امل�ساركـــة باالنتخابـــات االأمـــر الـــذي جعل حزب 

اال�ستقـــالل ان ينفـــي اخلـــرب وقـــد ن�ســـر التكذيـــب يف جريـــدة 
اجلريـــدة التـــي كان ال�سيد احمد فوزي عبـــد اجلبار مديرها 

امل�سوؤول وعلى اثر ن�سر خرب التكذيب هذا قدم ال�سيد احمد 
فوزي للمحاكمة وحكم عليه بالغرامة اأو ال�سجن ملدة �سهر 
. هـــذا الت�سرف من قبل الق�ساء اثار حفيظة ال�سيد حممد 
�سديـــق �سن�سل وكان وقتها م�سرفـــا على جريدة النه�سة 
التي �سدرت كبديل عن )اليقظة ( املحتجبة عن ال�سدور 
وكان ال�سيـــد حممد مهدي كبة رئي�ض حزب اال�ستقالل قد 
بعـــث تكذيبا ملـــا ن�سر يف ال�سحف املواليـــة للحكومة عن 
م�ساركة حزب اال�ستقالل باالنتخابات لكن الرقابة منعت 

ن�سر خرب التكذيب ..... 
التكذيـــب يف  ن�ســـر  اإىل  �سن�ســـل  دعـــا  الـــذي  االأمـــر 

)النه�ســـة( بـــدون علـــم �ساحبهـــا عبد 
امللـــك البـــدري املحامـــي يف حتد 

منه ملا ينجم من نتائج . ويف 
التـــايل  اليـــوم 

مـــن ن�ســـر 

التكذيـــب ا�ستدعى البـــدري للتحقيق فاأنكر علمـــه باخلرب املن�سور 
واأفاد اإن املدير امل�سوؤول هو احمد فوزي فالقي القب�ض على ال�سيد 
حممد �سديـــق �سن�سل وقدم للمحاكمة العرفية يف مع�سكر الر�سيد 
وجـــاءت مطالعة املدعي العام تقول : )انـــه حتدي قرارات احلاكم 
الع�سكـــري العام ون�ســـر ماحذفتـــه الرقابة الع�سكرية مـــن اخبار( 

وطالب باإنزال اأق�سى العقوبات بحقه .
 تقـــدم ثلـــة من املحامـــني امل�سهود لهـــم بكفاءتهم القانونيـــة للدفاع 
عنـــه وكان املحامـــون : عبـــد املح�ســـن الـــدوري واإ�سماعيل الغامن 
وزكـــي جميل حافـــظ وعدنان فرهـــاد فحكمت املحكمـــة الع�سكرية 
علـــى �سن�ســـل بال�سجن ملـــدة �سهـــر اأو غرامة قدرها ثالثـــني دينارا 
فدفـــع الغرامة من جيبه اخلا�ض وعاد طليقـــا . ومن املفارقات يف 
الدفاع عن ال�سيد حممد �سديق �سن�سل اإن ال�سيد عبد امللك البدري 
املحامي كان مـــن بني حمامي الدفاع عنه 
يف حني هـــو الذي اخـــرب ال�سلطة 
احلاكمة بان �سن�سل هو من 
ن�ســـر التكذيـــب املمنـــوع 
مـــن قبـــل الرقابـــة لقد . 
وردت هـــذه املعلومات 
يف مقـــال كتبه االأ�ستاذ 
حممـــد �سديـــق �سن�سل 
ن�ســـر يف اجلريـــدة يف 
8 كانـــون االأول 1935 
ال�سيـــد  اأ�سبـــح  عندمـــا 
فوزي عبد اجلبار مديرا 

م�سوؤواًل لها بعد ذلك .

يتحدى  �شن�شل  �شديق  حممد 
احلاكم الع�شكري

من املحاكمات ال�سحفية يف العراق ..

فاخر الداغري



العدد )1866( ال�سنة ال�سابعة االثنني )2( اب 142010

يف 14 متوز انهار النظام امللكي ويف 27 
اجلمهورية  الوزراء  رئي�ض  اعلن  متوز 
قا�سم  عبدالكرمي  الركن  الزعيم  االوىل 
هذا الد�ستور الذي ا�ستمر العمل به لغاية 
االطاحة  متت  8-2-1963حيث  يوم 
اجلمهورية  واقامة  االوىل  باجلمهورية 
وان  االول(  البعث  حزب  )حكم  الثانية 
اردنا ان نلقي نظرة على هذا الد�ستور وان 

كانت متاأخرة فاننا نقول: ـ
حيث  من  عراقي  د�ستور  ا�سرع  انه  1ـ 
متوز  )ثورة(  حدثت  حيث  كتابته  مدة 
الد�ستور  اعالن  14-7-1958ومت  يف 
والعمل مبوجبه يف 27-7-1958اي مل 
ي�ستغرق ت�سريعه مدة تزيد على ا�سبوعني 
يومني  م�سودته يف  كتابة  فقط. وقد متت 
حيث كلف الوزيران يف وزارة اجلمهورية 
و�سديق  املالية  وزير  حديد  حممد  االوىل 
املحامي  )االعالم(  االر�ساد  وزير  �سن�سل 
ثم  ومن  امل�سودة  كتابة  يف  جميل  ح�سني 
الوزراء  جمل�ض  على  امل�سودة  عر�ض  مت 
حيث مت اجراء بع�ض التعديالت الب�سيطة 
يف  واعالنه  اقراره  ومت  امل�سودة  على 
اقل  تعد  مدة  وهذه  جدًا  القليلة  املدة  هذه 
مدة مت فيها اعداد الد�ستور من بني جميع 
الد�ساتري العراقية البل هذه املدة تقل عن 
مدة د�ستور اجلمهورية الثانية التي قامت 
الد�ستور  اعالن  8-2-1963ومت  يف 
من  د�ستور  ثاين  وهو   1963-4-4 يف 
احلكم  نظام  تغيري  بعد  االعداد  مدة  حيث 
فهو  االعداد  يف  مدة  الد�ساتري  اطول  اما 
االول  في�سل  اعلن  حيث  امللكي  الد�ستور 
ملكًا على العراق يف 23-8-1921واعلن 

يف 1925-3-21.
التاريخ  يف  موؤقت  د�ستور  اول  انه  ـ   2
الد�ساتري  جاءت  ثم  العراقي  الد�ستوري 
وحتى  بعده  موؤقتة  الالحقة  العراقية 
 1963 د�ساتري  كانت  اذ   2005 د�ستور 
2004 )الد�ستور  1970 و  1964 و  و 
هذا  ان  اي  موؤقتة  د�ساتري  االنتقايل( 
يف  “التاأقيت”  فتيل  ا�سعل  الد�ستور 
-15 حتى  تنطفاأ  مل  والتي  الد�ساتري 
على  اال�ستفتاء  اجري  10-2005حيث 
الد�ستور الدائم وح�سلت املوافقة ال�سعبية 

عليه.
تتم  مل  الذي  الوحيد  الد�ستور  انه  ـ   3
عليه اية تعديالت. البل انه مل يتطرق اىل 
الرغم  على  الد�ستورية  التعديالت  احكام 
اىل  ت�سل  مدة  به  العمل  ا�ستمرار  من 
خم�ض �سنوات تقريبًا يف حني ان الد�ستور 
العراقية  الدولة  ادارة  )قانون  االنتقايل 
-28 للمرحلة االنتقالية( والذي طبق من 
15-10-2005وهي  لغاية   2004-6
مت  عراقي  د�ستور  فيها  طبق  مدة  اقل 
مددت  حيث   2005 اآب  �سهر  يف  تعديله 

فرتة كتابة الد�ستور ملدة ا�سبوعني .
حيث  من  العراقية  الد�ساتري  اقل  انه  ـ   4
عدد املواد يف التاريخ الد�ستوري العراقي 
ياأتي  فقط  مادة  ثالثني  على  احتوى  حيث 
من  تكون  الذي  االنتقايل  الد�ستور  بعده 
الد�ساتري  اكرث  وكان  فقط.  مادة   )63(
الذي   2005 املواد د�ستور  من حيث عدد 

تكون من )144( مادة .
بال�سراكة بني  انه اول د�ستور اعرتف  ـ   5
حتتوالد�ساتري  مل  اذ  واالكراد.  العرب 
ال�سابقة له وهما د�ستور 1876 العثماين 
باعتباره  العراق  على  يطبق  كان  الذي 
والد�ستور  العثمانية  الدولة  من  جزءًا 
امللكي ل�سنة 1925 مل يوردا كلمة )الكرد( 
منه   )3( املادة  ن�ست  اذ  ن�سو�سهما  بني 
ا�سا�ض  على  العراقي  الكيان  )يقوم  على 
باحرتام  كافة  املواطنني  بني  التعاون  من 

حقوقهم و�سيانة حرياتهم ويعترب العرب 
الوطن ويقر هذا  واالكراد �سركاء يف هذا 
الوحدة  �سمن  القومية  حقوقهم  الد�ستور 

العراقية(.
االوىل  اجلمهورية  د�ستور  يتطرق  مل  ـ   6
بني  الها�سمي  العربي  االحتاد  د�ستور  اىل 
ايار  �سهر  يف  �سدر  الذي  والعراق  االردن 
هو  الد�ستور  هذا  بيان  كان  وان   1958
)�سقوط(  على  ن�ست  قد  بالديباجة  ا�سبه 

الد�ستور امللكي ل�سنة 1925.
على  عمله  يف  الد�ستور  كاتب  اعتمد  ـ   7
 1958 ل�سنة  امل�سري  الد�ستور  احكام 
واحلزب  اال�ستقالل  حزب  تاثري  كان  وقد 
الوطني وا�سحًا يف هذا الد�ستور ال�سيما 
و�سديق  حديد  )حممد  الوزيرين  وان 
اعداد  م�سالة  مبتابعة  املكلفني  �سن�سل( 
الد�ستور ينتميان اىل احلزبني املذكورين 
الد�ستور  احكام  بع�ض  اقتبا�ض  مت  حيث 
ان  ذلك  يوؤيد  االحزاب  تلك  انظمة  من 
)املحامي  الد�ستور  هذا  م�سودة  كاتب 
هذه  اىل  ينت�سبون  ممن  جميل(  ح�سني 
الواردة  الد�ستورية  االفكار  وان  االحزاب 
وا�سعي  قبلة  كانت  امل�سري  الد�ستور  يف 
م�سودة  اىل  ي�ساف  مل  اذ  الد�ستور.  هذا 
�سوى  الوزراء  جمل�ض  قبل  من  الد�ستور 
احلكم اخلا�ض بان دين الدولة هو اال�سالم 
وان القوات امل�سلحة ملك ال�سعب ومهمتها 

حماية �سيادة البالد و�سالمة ارا�سيها.

�سلطة  وجود  اىل  الد�ستور  يتطرق  مل  ـ   8
مو�سوع  اىل  يتطرق  ومل  ت�سريعية 
لالنتخاب  قانون  ي�سدر  ومل  االنتخابات 
الرغم  على  انتخابات  اجراء  يتم  ومل 
دمج  وقد  نفاذه  على  �سنوات  م�سي  من 
بال�سلطة  الت�سريعية  ال�سلطة  الد�ستور 
 )21( املادة  يف  ن�ض  عندما  التنفيذية 
ال�سلطة  الوزراء  جمل�ض  يتوىل  على:  منه 
ميلك  الوزراء  جمل�ض  ان  اي  الت�سريعية 
ال�سلطات الت�سريعية باال�سافة اىل ال�سلطة 
لذلك  التنفيذية.  ال�سلطة  وهي  له  املقررة 
كانت قرارات جمل�ض الوزراء تعد قوانني 

يتم تنفيذها بو�سفها هذا.
قرر  د�ستور  اول   1958 د�ستور  يعد  ـ   9
باللغة  القول  لنا  جاز  اذا  املحا�س�سة 
املادة  قالت  حيث  االيام.  هذه  الد�ستورية 
يف  تكون  اجلمهورية  رئا�سة  بان   )20(
رئي�ض  من  يتاألف  الذي  ال�سيادة  جمل�ض 
الوزراء  رئي�ض  ا�سدر  حيث  وع�سوين، 
2 يف  البيان رقم  قا�سم  الزعيم عبدالكرمي 
تاأليف  الثورة(  )يوم   1958 متوز   14
الركن  الفريق  برئا�سة  ال�سيادة  جمل�ض 
وع�سوية  �سني(  )عربي  الربيعي  جنيب 
�سيعي(  )عربي  كبه  مهدي  حممد  ال�سيد 
وقد  )كردي(  النق�سبندي  خالد  وال�سيد 
�سلطة  ال�سيادة  جمل�ض  �سلطة  كانت 
ت�سريعية بروتوكولية اذ ال�سلطة احلقيقية 
بيد جمل�ض الوزراء وب�سكل ادق بيد رئي�ض 

الوزراء الزعيم عبدالكرمي قا�سم.
العراق  يف  الد�ساتري  جلميع  وخالفًا 
حتديد  يتول  مل  الد�ستور  فان  والعامل 
الكيفية التي يتم فيها تعيني جمل�ض رئا�سة 
جديد او تعيني رئي�ض او ع�سو جديد يف 
احلالة التي ي�سغل فيها احد هذه املنا�سب. 
البل االكرث من ذلك ان الد�ستور مل يتطرق 
عند  جديد  وزراء  رئي�ض  تعيني  كيفية  اىل 
الوفاة او اال�ستقالة او الي �سبب مينعه من 
الد�ستور  بواجباته. حيث مل يحدد  القيام 
غيابه  عند  الوزراء  رئي�ض  حمل  يحل  من 
الي �سبب لذا فلم يناد اي احد بانه الزعيم 
قتل  بعد  الد�ستوري  والقائد  ال�سرعي 
رئي�ض الوزراء عند ح�سول انقالب 2-8-

.  1963
ـ واذا كان د�ستور اجلمهورية االوىل   10
االول  كان  ابواب  اربعة  على  توزع  قد 
م�سدر  والثاين  العراقية  اجلمهورية  يف 
والثالث  والواجبات  واحلقوق  ال�سلطات 
االحكام  يف  والرابع  احلكم  نظام  يف 
احكام  فان  مادة.  ثالثني  يف  اخلتامية 
واالرباك  الغمو�ض  ي�سوبها  الد�ستور 
الد�ستورية  االحكام  كانت  اذ  واالبهام 
احكاما ان�سائية مثاله انه ا�سرتط ت�سديق 
جمل�ض  قرارات  على  الرئا�سة  جمل�ض 
االغلبية  يحدد  ان  دون  من  الوزراء 
ام  باالجماع  هي  وهل  للت�سديق  املطلوبة 
ت�سكيل وزارة  باالغلبية؟ ومل يحدد كيفية 
الوزراء  او عدد من  اقالة وزير  او  جديدة 
الوزراء  رئي�ض  نائب  اعفاء  ان  جند  لذلك 
عبدال�سالم عارف واعفاء عدد من الوزراء 
ببيان  كان  الرتبية  وزير  عمر  جابر  منهم 
رقم  البيان  وهو  الوزراء  رئي�ض  ا�سدره 
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الر�سمية يوم 1958-10-4 .
البد  فاننا  االحوال  جميع  ويف  ـ   11
للحقوق  الد�ستور  ب�سط  النن�سى  ان 
ك�سركاء  بالكرد  واالعرتاف  واحلريات 
كذلك  اجلديدة  االحكام  من  ذلك  و�سوى 
رافقت  التي  الظروف  النن�سى  ان  البد 

ا�سدار الد�ستور وتطبيقه.
الوزراء  رئي�ض  �سلطات  ان  نرى  كنا  وان   
التي مل يحددها الد�ستور ومل يذكر ايامها 

كانت ا�سا�سًا حلكم العادل امل�ستبد!؟

ن�س الد�ست�ر امل�ؤقت لعام 1958
بها  قام  التي  الوطنية  احلركة  كانت  ملا 
اجلي�ض العراقي مبوؤازرة ال�سعب وتاأييده 
يف 14 متوز �سنة 1958 تهدف اإىل حتقيق 
�سيادة ال�سعب والعمل على منع اغت�سابها 
وملا  و�سيانتها  املواطنني  حقوق  و�سمان 
مت  الذي  البالد  يف  ال�سابق  احلكم  كان 
التخل�ض منه قائمًا على اأ�سا�ض من الف�ساد 
ال�سيا�سي اإذ اغت�سب ال�سلطة اأفراد حكموا 
م�سلحة  و�سد  االأكرثية  اإرادة  خالف  على 
ال�سعب اإذ كان هدف احلكم حتقيق منافعهم 
ماآربه  وتنفيذ  اال�ستعمار  م�سالح  وحماية 
اأعلن  الذي  االأول  البيان  يف  ذلك  جاء  كما 
لل�سعب يف يوم 14 متوز �سنة 1958 يف 
بدء احلركة الوطنية وت�سمن �سقوط نظام 
احلكم امللكي وقيام اجلمهورية العراقية. 

القانون  �سقوط  نعلن  ال�سعب  با�سم  فاإننا 
منذ  كافة  وتعديالته  العراقي  االأ�سا�سي 
تثبيت  1958 ورغبة يف  �سنة  14 متوز 
قواعد احلكم وتنظيم احلقوق والواجبات 
املوقت  الد�ستور  نعلن  املواطنني  جلميع 
اإىل  االنتقال  باأحكامه يف فرتة  للعمل  هذا 

اأن يتم ت�سريع الد�ستور 

الباب االأول 

اجلمهورية العراقية 
جمهورية  العراقية  الدولة  ـ   )1( املادة 

م�ستقلة ذات �سيادة كاملة 
املادة )2( ـ العراق جزء من االأمة العربية 

املادة )3(ـ  يقوم الكيان العراقي على اأ�سا�ض 
باحرتام  كافة  املواطنني  بني  التعاون  من 
حقوقهم و�سيانة حرياتهم ويعترب العرب 
الوطن ويقر هذا  واالأكراد �سركاء يف هذا 
الوحدة  �سمن  القومية  حقوقهم  الد�ستور 

العراقية 
املادة )4( ـ االإ�سالم دين الدولة 

العراقية  اجلمهورية  عا�سمة  ـ   )5( املادة 
بغداد 

و�سعار  العراقي  العلم  يعني  ـ   )6( املادة 
اخلا�سة  واالأحكام  العراقية  اجلمهورية 

بهما بقانون. 

الباب الثاين 
والواجبات  واحلقوق  ال�سلطات  م�سدر 

العامة 
املادة )7( ـ ال�سعب م�سدر ال�سلطة 

يحددها  العراقية  اجلن�سية  ـ   )8( املادة 
القانون. 

اأمام  �سوا�سية  املواطنون  ـ   )9( املادة 
العامة  والواجبات  احلقوق  يف  القانون 
ب�سبب  ذلك  يف  بينهم  التمييز  يجوز  وال 
اأو  الدين  اأو  للغة  اأو  االأ�سل  اأو  اجلن�ض 

العقيدة 
والتعبري  االعتقاد  حرية  ـ   )10( املادة 

م�سمونة وتنظم بقانون 
وحرمة  ال�سخ�سية  احلرية  ـ   )11( املادة 
التجاوز  يجوز  وال  م�سونتان  املنازل 
ال�سالمة  تقت�سيه  ما  ح�سب  اإال  عليهما 

العامة وينظم ذلك بقانون 
املادة )12( ـ حرية االأديان م�سونة وينظم 
تكون  ال  اأن  على  وظيفتها  اأداء  القانون 
خملة بالنظام العام وال متنافية مع االآداب 

العامة 
م�سونة  اخلا�سة  امللكية  ـ   )13( املادة 
االجتماعية  وظيفتها  اأداء  القانون  وينظم 
وال تنزع اإال للمنفعة العامة مقابل تعوي�ض 

عادل وفقًا للقانون 
حتدد  الزراعية  امللكية  ـ  اأ  ـ   )14( املادة 

وتنظم بقانون 
مبوجب  م�سونة  الزراعية  امللكية  ـ  ب 
ا�ست�سدار  حني  اإىل  املرعية  القوانني 
ال�سرورية  التدابري  واتخاذ  الت�سريعات 

لتنفيذها 
اأو  �سريبة  فر�ض  يجوز  ال  ـ   )15( املادة 
ر�سم اأو تعديلهما اأو اإلغاوؤهما اإال بقانون. 
واجب  الوطن  عن  الدفاع  ـ   )16( املادة 
�سرف  الع�سكرية  اخلدمة  واأداء  مقد�ض 

للمواطنني وتنظم اأحكامها بقانون 
يف  امل�سلحة  القوات  ـ   )17( املادة 
اجلمهورية العراقية ملك لل�سعب ومهمتها 

حماية �سيادة البالد و�سالمة اأرا�سيها. 
التي  هي  وحدها  الدولة  ـ   )18( املادة 
الأية  يجوز  وال  امل�سلحة  القوات  تن�سئ 
اإن�ساء ت�سكيالت ع�سكرية  اأو جماعة  هيئة 

اأو �سبه ع�سكرية. 
ال�سيا�سيني  الالجئني  ت�سليم  ـ   )19( املادة 

حمظور 

الباب الثالث 
نظام احلكم 

اجلمهورية  رئا�سة  يتوىل  ـ   )20( املادة 
رئي�ض  من  ويتاألف  ال�سيادة  جمل�ض 

وع�سوين 
املادة )21(ـ  يتوىل جمل�ض الوزراء ال�سلطة 

الت�سريعية بت�سديق جمل�ض ال�سيادة. 
الوزراء  جمل�ض  يتوىل  ـ   )22( املادة 
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اعالنات ايام زمان
ال�سلطة  اأعمال  يخ�سه  فيما  كل  والوزراء 

التنفيذية 
�سلطان  الق�ساة م�ستقلون ال  ـ   )23( املادة 
عليهم يف ق�سائهم لغري القانون وال يجوز 
ا�ستقالل  يف  التدخل  فرد  اأو  �سلطة  الأية 
وينظم  العدالة  �سوؤون  يف  اأو  الق�ساء 

القانون اجلهاز الق�سائي. 
املادة )24( ـ جل�سات املحاكم علنية اإال اإذا 
قررت املحكمة جعلها �سرية مراعاة للنظام 

العام واالآداب. 
با�سم  وتنفذ  االأحكام  ت�سدر  ـ   )25( املادة 

ال�سعب 
اجلريدة  يف  القوانني  تن�سر  ـ   )26( املدة 
اإال  ن�سرها  تاريخ  من  بها  ويعمل  الر�سمية 
اإذا ن�ض فيها على خالف ذلك، واإذا مل يذكر 
اأيام  ع�سرة  بعد  تنفذ  تنفيذها  تاريخ  فيها 

من اليوم التايل ليوم الن�سر. 

الباب الرابع 
اأحكام انتقالية 

واالأوامر  للقرارات  يكون  ـ   )27( املادة 
قائد  من  ال�سادرة  واملرا�سيم  والبيانات 
اأو  الوزراء  رئي�ض  اأو  امل�سلحة  القوات 
متوز   14 من  الفرتة  يف  ال�سيادة  جمل�ض 
الد�ستور  هذا  تنفيذ  تاريخ  اإىل   1958
ما  تعدل  وهي  القانون  قوة  املوقت 
ن�سو�ض  من  اأحكامها  مع  يتعار�ض 

القوانني النافذة قبل �سدورها. 
املادة )28(ـ  كلما قررته الت�سريعات النافذة 
�سارية  تبقى   1958 �سنة  متوز   14 قبل 
اأو  الت�سريعات  اإلغاء هذه  املفعول ويجوز 
الد�ستور  بهذا  املبينة  بالطريقة  تعديلها 

املوقت. 
املادة )29( ـ ينفذ هذا الد�ستور املوقت من 

تاريخ ن�سره يف اجلريدة الر�سمية 
املادة )30( ـ على وزراء الدولة تنفيذ هذا 

الد�ستور. 
حمرم  من  التا�سع  اليوم  يف  ببغداد  كتب 
لليوم  املوافق  هـ   1378 �سنة  احلرام 
�سنة  متوز  �سهر  من  والع�سرين  ال�سابع 

1958م. 

جمل�س ال�سيادة 
حممد جنيب الربيعي  
رئي�ض جمل�ض ال�سيادة

خالد النق�سبندي
ع�سو

حممد مهدي كبة
ع�سو

عبد الكرمي قا�سم
رئي�ض الوزراء

عبد ال�سالم حممد عارف
نائب رئي�ض الوزراء

ووزير الداخلية
حممد حديد
وزير املالية

م�سطفى علي
وزير العدلية
فوؤاد الركابي
وزير االعمار

الزعيم الركن ناجي طالب
وزير ال�سوؤون االجتماعية

الدكتور حممد �سالح حممود
وزير ال�سحة

ووكيل وزير الدفاع
الدكتور عبد اجلبار اجلومرد

وزير اخلارجية
بابا على ال�سيخ حممود

وزير املوا�سالت واالأ�سغال
حممد �سديق �سن�سل

وزير االإر�ساد
الدكتور ابراهيم كبة

وزير االقت�ساد
هديب احلاج حمود

وزير الزراعة
الدكتور جابر عمر

وزير املعارف

ثابت عبد الن�ر
عزيز  والده  املو�سل  يف   1890 عام  ولد 
عبد النور م�سيحي معروف من اليعاقبة يف 
، كان �سابطًا يف  با�سم نيقوال  املو�سل عمد 
اجلي�ض امللكي اختل�ض مبلغًا من املال و هرب 
اىل �سوريا لاللتحاق بالق�سية ال�سريفية وقد 
غري ا�سمه اىل ثابت وقد جاء اىل بغداد عام 
ك�سيا�سي  وبرز  الثاين  ت�سرين  يف   1921
وطني متطرف وانتخب نائبًا عن املو�سل يف 
ل�سوؤون  1930 وعني مديرًا  انتخابات عام 

النفط يف وزارة االقت�ساد واملوا�سالت .
يف حزيران 1932 األغيت هذه الوظيفة يف 
اآذار 1933 و اأحيل اإىل املحكمة عام 1932 
الزراعي  املعر�ض  اأموال  يف  تالعبه  بتهمة 
ال�سناعي يف ني�سان 1932 وبرئت �ساحته 
يف  العراقية  املفو�سية  يف  م�ست�سارًا  عني 
لندن يف كانون االأول عام 1933 ولكن هذه 
ل�سوؤون  للعراق  ممثاًل  فعني  األغيت  الوظيفة 
عني  ثم   1934 متوز  يف  لندن  يف  النفط 
مديرًا ل�سوؤون النفط يف وزارة االقت�ساد و 

املوا�سالت يف حزيران 1935 .

يا�سني با�سا الها�سمي
ولد �سنه 1884 وهو من كركوك كان اأبوه 
خمتارا يف بغداد اأدى اخلدمة الع�سكرية يف 
ومنظم  موؤ�س�ض  وكان   1913 عام  املو�سل 
العهد يف املو�سل ثم قائدا للقوات يف ال�سلط 
وعمان عام 1918 وقد اثبت انه �سرتاتيجي 
جيد . بعد ان دحر اجلرنال اللنبي اجليو�ض 
الرتكية يف فل�سطني مر�ض يا�سني الها�سمي 
يتعرف  بداأ  هناك   . حيفا  يف  واعتقل  فا�سر 
على االنكليز ويدر�ض منطهم . اأطلق �سراحه 
دم�سق  يف  في�سل  بامللك  فالتحق  الهدنة  بعد 
يف  العربي  اجلي�ض  الأركان  رئي�سا  فعني 
حتى  املن�سب  بهذا  حمتفظا  وظل  �سوريا 
عني   1920 يف   1919 الثاين  ت�سرين 
املن�سب  و�سغل  دم�سق  يف  للوزراء  رئي�سا 
احلكومة  �سقطت  حيث  فقط  اأيام  لب�سعة 
العربية هناك وا�ستغل بالتجارة وف�سل فيها 
قد جمعه من وظائفه وغادر  ماكان  بدد  وقد 
1922 ويف بداية االأمر ظل  اإىل بغداد عام 
طلب  عند  ونزوال  متاما  ال�سيا�سة  عن  بعيدا 
من�سب  قبل  واإحلاحه  االأول  في�سل  امللك 

حاليًا(  )النا�سرية  املنتفق  لواء  مت�سرف 
اأ�سبح   1922 �سنة  الثاين  ت�سرين  ويف 
وزيرا لال�سغال واملوا�سالت يف وزارة عبد 
وزارته  يف  قديرا  وكان  ال�سعدون  املح�سن 
الوزراء  جمل�ض  يف  معرقال  كان  دائما  لكنه 
املوظفني  با�ستخدام  املتعلقة  االأق�سام  ب�سان 
ا�ستقال    1922 معاهدة  من  الربيطانيني 
 1923 الثاين  ت�سرين  يف  الوزارة  من 
يف  التاأ�سي�سي  املجل�ض  يف  ا�سرتك  لكنه 
1924 حيث عار�ض ت�سديق املعاهدة  اآذار 
ووزيرًا  للوزراء  رئي�سا  عني  ثم  باإ�سرار 
ت�سرين  اإىل  و1925   1924 �سنة  للدفاع 
يف  معار�سا  حزبا  تراأ�ض   .  1926 الثاين 
ت�سرين الثاين 1926 قبل مرة اأخرى من�سب 
وزيرا املالية وظل فيه اإىل عام 1928 حيث 
ا�ستقالت الوزارة يف كانون الثاين من نف�ض 
ال�سنة ثم عني وزيرا للمالية اأي�سا يف وزارة 
 1926 الثاين  ت�سرين  ال�سويدي يف  ناجي 
اأعيد   1930 اآذار  يف  منها  ا�ستقال  لكنه 
االنتخابات  يف  النواب  ملجل�ض  انتخابه 
�سد  املعار�سة  وقاد   1930 �سنة  العامة 
ر�سيد  مع  مت�سامنا  ال�سعيد  نوري  وزارة 
يف  النيابة  من  ا�ستقال  ثم  الكيالين  عايل 
ال�سويدي  ناجي  مع  لال�سرتاك   1931 اآذار 
ور�سيد عايل الكيالين وعلي جودة االأيوبي 
العام  االإ�سراب  ت�سجيع  يف  دور  له  وكان 
راغبا   1931 عام  متوز  يف  بغداد  يف 
اإىل  االإ�سراب  طريق  عن  �سربة  بت�سديد 
في�سل  امللك  وكان  ال�سعيد  نوري  وزارة 
له  الوزراء  رئا�سة  اإ�سناد  يف  حري�سا  االأول 
يف ت�سرين االأول 1932 اثر ا�ستقالة نوري 
يف  عليه  امللك  �سرط  يقبل  مل  لكنه  ال�سعيد 
اإعالن تاأييده ملعاهدة التحالف �سنة 1930 
للمالية يف وزارة ر�سيد عايل  اأ�سبح وزيرا 
1933 ا�ستقال مع ر�سيد  اآذار  الكيالين يف 
ال�سنة  نف�ض  من  االأول  ت�سرين  يف  عايل 
وا�سرتك وزيرا يف وزارة جميل املدفعي  يف 
ال�سهور االأوىل من �سنة 1935 كان ن�سيطا 
العداء  اإثارة  يف  عايل  ر�سيد  مع  بالتعاون 
اآذار  ويف  االأيوبي  جودت  علي  وزارة  �سد 
كلفه امللك في�سل بتاأليف الوزارة وقد وافق 
اأح�سن  من  كانت  حكومة  واألف  املرة  هذه 
احلكومات التي عرفها العراق وقد تخلى عن 

عدائه القدمي ملعاهدة التحالف الربيطانية . 
العراقية �سنة 1930 

ي��سف غنيمة
كلداين  كاثوليكي ذكي و�سغول ون�سط من 
بغداد ولد يف 1890 ج�سمه �سغري احلجم 
يختلط بحرية مع امل�سلمني عني وزير للمالية 
يف كانون الثاين 1928 بعد اأن اظهر كفاءة 
�سار   . املجل�ض  يف  املالية  جلنة  يف  كمقرر 
االنتخابات  يف  الربملان  يف  بغداد  عن  نائبا 
االأوىل فقد مقعده يف املجل�ض يف االنتخابات 
فعاليات  يف  بعدها  ا�سرتك   1930 العامة 
احلزبني املعار�سني احلزب الوطني وحزب 
االإخاء الوطني ثم عني مديرا عاما للواردات 
�سنة  الثاين  كانون  يف  املالية  وزارة  يف 
1932 ومديرا عاما للمالية يف �سنة 1933 
علي  وزارة  يف  للمالية  وزير  اأ�سبح  ثم 
جودت يف اأب 1934 وا�ستقال مع الوزارة 
يف �سباط 1935 ثم عني مديرا عاما للمالية 

يف حزيران 1935

اأر�سد العمري
املو�سل  يف  املعروفة  العمري  عائلة  من 
الدولة  عهد  يف  الهند�سة  در�ض  احلدباء 
بلدية  مهند�ض  عني  التخرج  وبعد  العثمانية 
احد  يف  ركن  �سابط  كان  الق�سطنطينية  يف 
جيو�ض الدولة العثمانية يف احلرب العاملية 
من  وهو  عراقي  برملان  اأول  ع�سو   . االأوىل 
عبد  عينه   . ال�سعدون  املح�سن  عبد  موؤيدي 
للربق   عام  مدير  اأول  ال�سعدون  املح�سن 
ت�سرين  يف  للعا�سمة  اأمينا  عني   . والربيد 
االمينية  م�سوؤولية  وخالل   1931 الثاين 
كان ن�سطا متابعا عمل الكثري من اجل بغداد 
عديدة  راحة  و�سائل  وفر  حيث  عمرانيا 
قليال  ويفهم  الفرن�سية  يتكلم  اأوربية  ثقافته 
باللغة  معرفته  اإىل  م�سافا  االنكليزية  من 
الرتكية بحكم الواقع ال�سيا�سي اآنذاك يوؤخذ 
عليه تهدميه الكثري من معامل بغداد االأثرية 
بها  يجابه  التي  ال�سديدة  املعار�سة  برغم 
اإ�سراره على نهجه هذا كان بدافع التطوير 
عني   . وال�ساحات  ال�سوارع  ب�سق  والتغيري 
عام  الثاين  ت�سرين  يف  للري  عاما  مديرا 
واملوا�سالت  لالقت�ساد  وزيرا  عني   1933

يف وزارة علي جودت االأيوبي عام 1943.  
واألغى   1947 عام  للوزراء  رئي�سا  اأ�سبح 
الوايل  الفها  التي   ) وي  )الرتام  �سركة 
تا�س�ست  اأهلية  �سركة  وهي  با�سا  مدحت 
اأ�سهم يف  1870 م  وملدة ت�سعني �سنة  عام 
تاأ�سي�سها كبار اأثرياء بغداد من بيت اجللبي 
يف  وال�سابندر  واخل�سريي  الكاظمية  يف 
بغداد  كرخ  بني  خطوطها  مدت  وقد  بغداد 
والكاظمية مل�سافة �سبع كيلو مرتات  وظلت 
تعمل مدة ) 70 ( �سنة وعرفت على ال�سعيد 
ال�سعبي با�سم كاريات الكاظم و�سبب االإلغاء 
يف  املنطقة  اأهايل  قبل  من  كثرية  �سغوطا 
االأمور  و�سلت  حيث  املنطكة   اأو  العطيفية 
النفايات على  باإلقاء  ال�سبيان  اإىل حتري�ض 
الركاب ورمي احلافلة باحلجارة وقد تو�سط 
ال�سيخ عبد اجلليل جميل  االإلغاء  يف عملية 
العمري  الوزراء  رئي�ض  على  اإحلاحه  وكرث 
اإىل رغبته يف  بها م�سافا   ذرعا  الذي �ساق 
اإحداث تغيري يف و�سائط النقل املحلية بدل 
اخليول التي جتر العربات وحلت ال�سيارات 
كو�سائط نقل حديثة وذهب احلمار باأم عمر 
فال رجعت وال رجع احلمار وبيعت خملفات 

�سركة ) الرتام وي( باخلردة . 

داود با�سا احليدري 
اإبراهيم  ابن   1880 �سنة  بغداد  يف  ولد 
اأفندي �سيخ االإ�سالم ال�سابق اأ�سل عائلته من 
اربيل ميتلك والده بع�ض االأمالك  كان نائبا 
ومرافقا لل�سلطان عبد احلميد يتقن الرتكية 
العاملية  احلرب  خالل  العربية  من  اأكرث 
بغداد عام  اإىل  اال�ستانه عاد  االأوىل كان يف 
1921 عني يف ت�سرين االأول من نف�ض العام 
اأعاله اأمني االأمناء يف البالط امللكي يت�سف 
باأنه رجل هادئ مهذب معتدل ع�سو املجل�ض 
1924 نائب  اآذار  التاأ�سي�سي عن اربيل يف 
مل�سلحة  �سوت  املذكور  املجل�ض  رئي�ض 
حزب  اإىل  انتمى   1924 عام  املعاهدة 
عني    1926 معاهدة  وعار�ض  ال�سعب 
ال�سويدي  توفيق  وزارة  يف  للعدلية  وزيرا 
النواب  ملجل�ض  انتخابه  اأعيد   1929 عام 
 1930 عام  يف   1930 عام  اربيل  عن 
الربيطانية  النفط  �سركة  اأ�سبح حماميا عن 

يف بغداد واأدى عمله مب�ستوى جيد 

�شخ�شيات عراقية
يف تقارير ال�شفارة الربيطانية عام 1935

فاخر الداغري

داود احليدريار�صد العمرييا�صني الها�صمي



العدد )1866( ال�سنة ال�سابعة االثنني )2( اب  162010

املقاهي والأدباء 
�شلمان �شكر.. 

ملحق اأ�سب�عي ي�سدر عن م�ؤ�س�سة
املدى

 لالإعالم والثقافة والفن�ن

رئي�س جمل�س االإدارة رئي�س التحرير 

التحرير : علي ح�سني
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 طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى 
لالإعالم والثقافة والفن�ن

�شحافة ايام زمان 

ال�سفحة االوىل من جريدة العامل امل�س�ر ال�سادرة عام 1925 


