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العدد )3989(
السنة الخامسة عشرة

االثنين )7( آب 2017

ـــد الـــجـــبـــار  ـــب ــــــــاروق ع ف

فخ����رج �لرجال من �أهايل باب �ل�صيخ و�ل�صدرية ور�أ�س 
�ل�صاقي����ة وف�صوة عرب وبني �صعي����د و�لف�صل ومناطق 
�لكرخ يتقدمهم �ل�صيد �أحمد �أفندي �لنقيب ومعه روؤ�صاء 
�ملح����ات معلنني �ل�صخط و�لإ�صتي����اء، تتقدمهم �لأبو�ق 
و�لطب����ول و�لدمامات، م�صلحني بالبن����ادق و�مل�صد�صات 
و�ل�صيوف و�خلناجر و�لقامات و�لهر�و�ت، مع �أهازيج 
�صعبي����ة وهو�ص����ات بغد�دية، لي�صطدم����و� مع �جلندرمة 
قب����ل �أن يق�صدو� �صر�ي �لو�يل �لذي مل يخرجو� منه �إل 
بع����د �أن ق����رر تر�جعه عن �أمر �لت�صجي����ل، فرجع �جلميع 

يهتفون ويتغنون بتقاليد �لعرب �ملتو�رثة.
�أمدتن����ا ه����ذه �لرو�ي����ة ب�ص����ورة و�قعي����ة عم����ا كان عليه 
جمتم����ع بغد�د �آن����ذ�ك، وعلينا �أن نت�ص����ّور �لآن ج�صامة 
�لأم����ر وخطورت����ه بالن�صب����ة لنا�صط����ي حرك����ة �لتحديث 

ودعاة حترير �ملر�أة.
�إن كف����اح �ملر�أة يف �لعر�ق هو جزء من م�صرية تاريخية 
طويل����ة قطعته����ا �مل����ر�أة يف معظم بلد�ن �لع����امل من �أجل 
مناه�ص����ة �لتميي����ز �لإجتماع����ي �صدها، فق����د حفظت لنا 
�لكتب و�لوثائ����ق و�ملكاتبات و�ل�ص����ري �لذ�تية ملوؤرخني 
و�صيا�صي����ني و�أعام فك����ر عر�قيني �لعدي����د من �لق�ص�س 
و�لوقائ����ع �لتي �أرخت لتاريخ �حلرك����ة �لنه�صوية �لتي 
قاده����ا �ملتن����ورون �لعر�قي����ون لدعم ع�صبة م����ن �لن�صاء 
�لعر�قيات من �أج����ل نيل حقوقهن �مل�صتلبة و�لتحرر من 
�لقي����ود �لتي فر�صها �جلهل �لذي كان ينخر بج�صد �لأمة 

�لعر�قية.
                                

بع����د �إنتهاء �حلرب �لعاملية �لأوىل وهزمية �لإ�صتخاف 
�لعثم����اين – �مللق����ب �آن����ذ�ك بالرجل �ملري�����س – على يد 
�لإ�صتعم����ار �لربيط����اين!!، ويف و�ص����ط ح����ر�ك �صيا�صي 
و�إجتماع����ي غ����ري م�صبوق باأكرث من �إجت����اه، بد�أت قوى 
�صبابية تنويرية متاأث����رة بالتطور و�لتقدم �لذي �أ�صابه 
�لع����امل �ملتح�ص����ر بالتطل����ع �ىل خل����ع رد�ء �لإنحط����اط 
و�لتخل����ف �ل����ذي كان �ملجتم����ع �لعر�ق����ي ق����د �إبتلى بهما 
عل����ى م����دى قرون غري قليل����ة، وملا كانت �مل����ر�أة هي �أبرز 
و�أو�ص����ح مام����ح ذل����ك �لتخلف، ف����كان م����ن �لطبيعي �أن 

ت�صكل مو�صوعة حقوقها حمور� مهما يف �أن�صطتهم.
       

 1908 �لعثم����اين يف مت����وز  �لد�صت����ور  �أعل����ن  عندم����ا   
و�أقيم����ت �ملهرجانات �إحتفال بهذه �ملنا�صبة خّيل لل�صاب 
�لأ�صت����اذ يف مدر�ص����ة �حلق����وق جميل �صدق����ي �لزهاوي 
�إن �لفر�ص����ة موؤ�تي����ة ليطل����ق �أف����كاره �لتحرري����ة فن�ص����ر 
يف جري����دة �ملوؤي����د �مل�صري����ة  يف �ب 1910وحتت �إ�صم 
م�صتعار مقالته �ل�صهرية حول �صرورة حترير �ملر�أة من 
عبوديتها، د�عي����ا �ملحاكم �ل�صرعي����ة �ىل منحها حقوقها 
�إ�ص����وة بالرج����ل م�صت�صه����د� بالآي����ة �لقر�آني����ة �لكرمي����ة 

)ولهن مثل �لذي عليهن(، وما �إن و�صلت 
ه����ذه �جلري����دة �ىل بغ����د�د و�إطل����ع عليها 
�لأه����ايل حتى ماجت �لأر�����س باأهلها، ومل 
نعرف م����ن و�صى باأ�ص����م �لكاتب �حلقيقي، 
ليتعر�����س �ىل ما تعر�س �إليه �لزهاوي من 
�إعتد�ء وهجوم عنيف من قبل خ�صومه ما 
دفع ب� )ناظم با�ص����ا( و�يل بغد�د �أيامئذ �ىل 
ف�صل����ه من وظيفته حت����ت �صغط �جلماعات 
�ملت�ص����ددة عل����ى �لرغم من تر�ج����ع �لزهاوي 

و�إنكاره لتلك �ملقالة بعد �إهد�ر دمه(.
ي�ص����ف �ملوؤرخ خ����ريي �لعمري ح����ال �مل����ر�أة يف �لعقود 
�لثاث����ة �لأوىل من �لقرن �لع�صرين بقوله )كانت �ملنطقة 
غارقة يف �صبات عميق من �جلهل، منكم�صة على �أعر�ف 
بدوي����ة وقيم �إجتماعية ل ت����كاد تعطي للم����ر�أة �أية قيمة 
�إن�صاني����ة، ب����ل كان����ت �ملر�أة تعي�����س على هام�����س �حلياة 
ور�ء ج����در�ن عالية م����ن �لتقاليد وحو�ج����ز مرتفعة من 
�لع����اد�ت �لبالي����ة، ل ي�صمح له����ا �أن تطل عل����ى �لعامل �إل 
م����ن خال ثقب بب����اب �أو برق����ع ونقاب، بل كان����ت �ملر�أة 
)ع����ورة( يجب �أن ت�صرت ب�صتار كثيف من عبائتني وعلى 
�لرج����ال �أن يتحا�صو� �لإ�صارة �إليها يف جمال�صهم خوف 
�لف�صيح����ة وخ�صي����ة �لع����ار. كان ع����امل �لن�ص����اء يف ذل����ك 
�لزم����ان عامل����ا م�صتقا �إ�صتق����ال تاما عن ع����امل �لرجال، 
كانت �حلد�ئ����ق �لعامة ولحق����ا دور �ل�صينما و�لنو�دي 
حت����دد �أياما معين����ة و�أوقات خا�صة للن�ص����اء مر�عية يف 
ذل����ك �إ�صلوب �لف�ص����ل �لإجتماع����ي �ل����ذي كان متبعا، بل 
حت����ى �لبيوت كان����ت مق�صمة ب����ني ما ي�صمى ب����� )�حَلَرْم( 
وه����و خم�ص�����س للن�ص����اء وب����ني �لدي����و�ن خان����ة وه����ي 
�ملخ�ص�صة للرجال. كانت �لدعوة �ىل �ل�صفور جزء� من 
مطال����ب �إ�صاحية عدي����دة كان دعاة �لنه�ص����ة و�لتجديد 
ق����د تبنوها دفاع����ا عن حقوق �ملر�أة، وبرغ����م كل ما لقته 
ه����ذه �لدعو�ت من مقاومة عنيف����ة مل يتمكن �ملتع�صبون 
م����ن وقفه����ا، �إذ �صرعان م����ا تط����ورت �لأو�ص����اع �لدولية 
و�لإجتماعي����ة وز�ل نف����وذ �خلافة �لعثماني����ة و�إزد�دت 
�صل����ة �لع����ر�ق بالع����امل �خلارج����ي بحكم تط����ور و�صائل 

�لإت�صالت و�ملو��صات.
يف �صباط عام 1922 �أقام �ملعهد �لعلمي ببغد�د مهرجانا 
�صعريا عرف باأ�صم �صوق عكاظ ور�أى بع�س منظميه �أن 
ت�صاه����م �لفت����اة �لعر�قي����ة فيه،فعار�س ذل����ك ب�صدة رجل 
�لدي����ن �ملعم����م عب����د �لرحم����ن �لكي����اين �لنقي����ب رئي�س 
�ل����وزر�ء �آنذ�ك ل�صيم����ا و�إن �لفتاة �لتي وق����ع �لإختيار 
عليها ه����ي حفيدة �ل�صيخ �أحمد �ل����د�ود �لذي در�س على 
ي����ده �لأحاديث و�أ�صول �لفقه، فث����ارت ثائرة �ملت�صّددين 
ونظم����و� حمل����ة للتندي����د باملعهد وه����در دم����اء �لقائمني 

عليه.

                لع����ل ح����ادث �لإعت����د�ء �ل����ذي كاد �أن يتعر�����س له 
�ل�صاع����ر معروف �لر�صايف يف �آذ�ر من �لعام نف�صه خري 
م����ا يعك�س �صط����وة �لق����وى �ملحافظة، فف����ي حفلة متثيل 
قدم����ت عل����ى م�ص����رح �صينما )روي����ال( هاج����م �لر�صايف 
�ملحافظني و�ملتع�صبني هجوما عنيفا يف معر�س دفاعه 

عن حقوق �ملر�أة بق�صيدة طويلة من �أبياتها :
لقد غم�طو� حق �لن�ص�اء ف�ص��ّددو�

علي�هن يف َح�َص�ٍب وطول ثو�ِء
�أمل َتَرُهْم �أم�ص���و� عبي�د�ٌ لأن���هم

على �لذلِّ �صّبو� يف جحوِر �إماِء
�أقول لأهل �ل�ص�����رق قوَل موؤنٍب
و�إن كان قويل ُم�ْصِخط �ل�ص�فهاِء

)و�أقبُح جهٍل يف بني �ل�صرق �إنهُم
ُي�ص�مون �أهَل �جلهِل بالعلماء

ور�ح����ت جريدة دجلة تنظم حمل����ة عنيفة �صد �لر�صايف 
وق����ام رج����ال �لدين برف����ع �مل�صاب����ط و�إ�ص����د�ر �لفتاوى 
بتكف����ريه �إل �إن �لر�ص����ايف كان �أوفر حظ����ًا من �لزهاوي 
�إذ َه����ّب �أن�ص����ار �لتجدي����د �لذي����ن �إزد�د عدده����م �لآن �ىل 
ن�صرته ومعا�صدته، ملا لهم من �جلر�أة ما خف�ف من وقع 
موجة �لتاأليب �صده، ر�فق ذلك ن�صر �ل�صحف للعديد من 

�ملقالت �ملطالبة بتعليم �ملر�أة ورفع �لغنِب عنها.
ي����روي �أح����د �أب����رز �ملد�فعني عن حق����وق �مل����ر�أة �لعربية 
�ملفك����ر �للبن����اين )حمم����د جمي����ل بيه����م( يف كتاب����ه فتاة 
�ل�صرق، �أنه ز�ر بغد�د عام 1923 فكلفه منتدى �لتهذيب 
�إلقاء حما�صرة عن حق����وق �ملر�أة، يقول )بيهم(: وما �إن 
�صاع �خل����رب حتى خ����فَّ لزيارتي �ل�صيا�ص����ي )ثابت عبد 
�لنور( نا�صح����ا �أن �أتر�جع عن ذلك خ�صي����ة �إغتيايل فلم 
�أب����ايل بذلك و�أ�ص����ررت عل����ى �إلقائها، فكان����ت حما�صرة 
ناجحة ول�صيما �أن ح�ص����ور �ل�صيد�ت كان كبري�، برغم 

�حلظر �لذي فر�س عليهن.
ب����د�أت �حل����ركات �لنه�صوي����ة �لد�عي����ة �ىل �لث����ورة على 
�جلهل و�لتخل����ف تنمو يف �لعر�ق حامل����ة ر�ية �لتحرر 
ود�عي����ة �ىل �للح����اق برك����ب �لتط����ور �لذي غ����ز� �لعامل، 
وكان لب����د للمر�أة �لعر�قية م����ن �أن تتاأثر بتلك �لدعو�ت 
�صيا�صي����ة كان����ت �أم �إجتماعي����ة  ،  فكانت �مل����ر�أة حا�صرة 
م����ع �أول ظهور حل����ركات �لتحرر يف �لع����ر�ق �لتي حمل 
لو�ئه����ا �ل�صيا�ص����ي �لي�ص����اري �لر�ئد )ح�ص����ني �لرحال(، 
فم�صت تتحمل م�صوؤوليتها �لوطنية للدفاع عن �حلقوق 
�لإن�صانية ملجتمعها باأكمله، قبل �أن تبد�أ �ملناد�ة بحقوقها 
وحرياته����ا �أو تعمد �ىل ت�صكيل جمعيات ن�صائية خا�صة 

بها �أو منظمات مدنية تعنى ب�صوؤون �لأ�صرة،  
كم����ا متكنت �ملر�أة �لعر�قية يف �لع����ام 1923 من �إ�صد�ر 
ع����دد من �ملج����ات �لن�صائي����ة �أبرزها جمل����ة )ليلى( �لتي 
ر�أ�ص����ت حتريره����ا )بولين����ا ح�ص����ون( �إح����دى زعيم����ات 

�لنه�صة �لن�صوية �لعر�قية.
      

�إ�صت����دت معرك����ة �ل�صف����ور و�حلج����اب و�أ�صبح����ت �أكرث 
�ص����ر�وة بع����د حف����ل �إ�صتقب����ال ويل �لعهد �لأم����ري غازي 
مبنا�صب����ة عودت����ه م����ن در��صت����ه يف لن����دن، فق����د �صاركت 
يف ذل����ك �لإحتف����ال مد�ر�س بغد�د، وكان م����ن بينها لأول 
مرة طالبات ثانوية �لبارودي����ة للبنات، تتقدمهن مديرة 
�لأو�ص����اط  فاأقام����ت  برت����و(،  )مع����زز  �لآن�ص����ة  �ملدر�ص����ة 
�ملحافظ����ة �لدني����ا ومل تقعدها وعلى ر�أ�صه����م رجل �لدين 
�ملت�ص����دد )حمم����د بهجت �لأث����ري(، �ل����ذي كان �لر�صايف 
يلقب����ه )ببولي�����س �ل�صم����اء(، لك����رثة �لفت����اوى �لتي كان 
ي�صدره����ا يف كل �صغ����رية وكب����رية، ومع����ه ر�صيد عايل 
�لكياين و�صلمان �ل�ص����و�ف وتوفيق �لفكيكي و�ل�صاعر 
�ل�صعب����ي �ملا عب����ود �لكرخ����ي و�آخرون، كم����ا عهد د�ود 
�لعجي����ل رئا�ص����ة حتري����ر جريدته )�لبد�ئ����ع( �ىل بهجت 
�لأثري خ�صي�صا ملو�جهة �ملجّددين، فاإنربت هذه تهاجم 
مديرة �ملدر�صة وتعترب �لعمل �لذي �أقدمت عليه خروجا 
عل����ى �لف�صيلة ومترد� على �لآد�ب، وقال �لأثري موجها 

خطابا نابي �للهجة �ىل دعاة حترر �ملر�أة :
)�ألق����و� َحبَل ن�صائكم عل����ى غاربهن، ودعوه����ن �صافر�ت 
ودعون����ا نفعل بهن م����ا ن�ص����اء، �إن �صئنا قتله����ّن �أو �إردنا 

و�أدهّن فل�صتم علينا مب�صيطرين(!!.
ف�ص����ارع �لثائر �ملخ�صرم ح�صني �لرح����ال �ىل �لرد عليهم 
بجر�أة وعنف ومعه ع�صبة من �ل�صباب كالأديب م�صطفى 
عل����ي وحممود �أحمد �ل�صيد و�صامي �صوكت وعوين بكر 

�صدق����ي وحممد �صليم فتاح، كما �إن�صمت جريدة �لعر�ق 
�لت����ي يتوىل حتريرها رزوق غن����ام وروفائيل بطي �ىل 
جانب دعاة �لتح����رر �لآخرين، فكتب فيها �صامي �صوكت 
مقال جاء فيه : )�إن �ملطالبني ببقاء ت�صرت �ملر�أة و�أ�صرها 
يكون طلبه����م منطقيا �أكرث لو طلبو� �إلغاء �لتعليم ورفع 

�لتهذيب و�لإبقاء على �حلالة �لهمجية للمجتمع(.
كما كتبت �إحدى �صيد�ت بغد�د مقالها حتت �إ�صم م�صتعار 
)فتاة غ�ص����ان( متهكمة من دعاة �حلج����اب قائلة : )يقول 
هوؤلء �مل�صتبدون �إن �لربقع و�حلجاب لي�س معناه �أ�صر 
�ملر�أة، فاأرجو من �لرجال �أن يجربو� ولو لإ�صبوع لب�س 

�لبو�صي و�لعبائتني(..
هن����اك حقيقة تاريخي����ة فيها من �لأهمية م����ا يدعونا �ىل 
�لإ�صارة �إليها، فقد جرت �لعادة لدى �لكثري منا – كما هو 
�حلال �ليوم – �ىل �لت�صكيك بدعو�ت �لتحرر و�لتجديد، 
وتو�صيفه����ا وت�صنيفه����ا ب����� )موؤ�م����رة( ت�صتهدفن����ا، على 
وفق م����ا �أ�صطلح عليه يف �لقامو�����س �ل�صيا�صي بنظرية 
�ملوؤ�م����رة، �أي �إن كل دعو�ت �لتطور و�لتحرر ما هي �إل 
�إ�صتهد�ف لرت�ثنا وعروبتنا وديننا �لإ�صامي �حلنيف، 
لك����ن �لغر�ب����ة كل �لغر�ب����ة �أن جن����د هن����ا �أن �ملت�صّددي����ن 
ب����ني ي�صت�صهدون يف معر�س ت�صديهم لدعو�ت  و�ملتع�صّ
�لتح����رر بامل�صيحي����ني و�ليه����ود كمث����ال عل����ى �لإلت����ز�م 
باحلجاب و�لتقاليد �ملحافظ����ة، فها هو )جميل �ملدر�س( 

�أحد �أ�صد �ملناوئني لل�صفور كتب يقول:
)خ����ذو �لع����ربة م����ن �لن�ص����ارى و�ليه����ود، ه����ل جند يف 
مد�ر�صهم �لأناثية ف����رٌق ك�صفية �أناثية كما يف مد�ر�صنا، 
�إن �لبن����ت �ليهودي����ة �لعر�قي����ة ل ت�ص����دل عل����ى وجهه����ا 

نقاب����ا خفيفا كالذي تلب�صه �ليوم �أك����رث �لبنات �مل�صلمات 
�ملتربجات، بل نقابا �أخ�صن و�أثخن(!!.

يف  قائم����ة  �ملع����ارك  ه����ذه  وبينم����ا   1924/11/23 يف 
ت����دور يف  �لأندي����ة و�ملحاف����ل، و�أخباره����ا و�أحاديثه����ا 
�ملقاه����ي و�ملجال�����س، �إذ� بناٍد جديد يفتت����ح باإ�صم )نادي 
�لنه�ص����ة �لن�صائية( تاألف����ت هيئته �لإد�رية م����ن )�أ�صماء 
�لزه����اوي( �صقيق����ة �ل�صاع����ر جمي����ل �صدق����ي �لزه����اوي 
ونعيم����ة �ل�صعيد وماري عبد �مل�صيح وفخرية �لع�صكري 
زوج����ة �لوزي����ر جعف����ر �لع�صك����ري(، ف�صارع����ت جري����دة 
�لعر�ق �ىل �لرتحيب به معتربة �إفتتاح �لنادي �إنت�صار� 

حلرية �ملر�أة.
وب����ني  �لتجدي����د  �أن�ص����ار  ب����ني  ح����دة  �ملع����ارك  �إزد�دت 
�ملحافظني �ملت�صددي����ن و�أقبل �لنا�س على �ل�صحف �لتي 
�أ�صبح����ت �لآن �ص����اٍح له����ا، وو�صلت �مل�ص����اد�ت �لكامية 
يف �أحي����ان كث����رية �ىل �لإ�صتب����اك بالأي����دي، ناهي����ك عن 
�ل�صتائ����م و�إطاق �لنع����وت و�لألق����اب و�ل�صفات �ملزرية 

على �ملجددين.
وعندم����ا �أخذ دع����اة حترير �ملر�أة ين����ادون على �صفحات 
جري����دة �لع����ر�ق باإلغاء �ملحاك����م �ل�صرعي����ة و�صن قانون 
م����دين جدي����د ينظ����م �لأح����و�ل �ل�صخ�صي����ة عل����ى قو�عد 
ت�صاي����ر �لع�ص����ر، طار �ص����و�ب �ملحافظني له����ذه �ملبادرة 
�جلريئة و�أخذو� يطاردون دعاة �لتجديد، تارة بالتهديد 
بالقتل وطور� بالإرهاب، فاأ�صطر عدد من �أن�صارهم �ىل 

�للجوء للق�صاء طالبني حمايتهم من �ملحافظني.
                       

�ص����ار �ملل����ك في�ص����ل �لأول ودي����و�ين جمل�����س �ل����وزر�ء 

ووز�رة �لد�خلي����ة ي�صتقبل����ون يومي����ا وف����ود� ل تنقطع 
من �ملحافظني، وي�صغون �ىل �إحتجاجاتهم وي�صتلمون 
منه����م �مل�صاب����ط �لت����ي حت����ث �حلكوم����ة عل����ى )تاأديب( 
�ملجددين بح�ص����ب قولهم، فاأوع����زت مديرية �ملطبوعات 
�لتابع����ة لوز�رة �لد�خلية �ىل �ل�صح����ف بالكف عن ن�صر 
�ملق����الت �لتي تدعو �ىل �لتح����رر و�ل�صف����ور، �إل �إن تلك 
�لإج����ر�ء�ت مل متن����ع ح�ص����ني �لرحال من �إ�ص����د�ر جملة 
)�ل�صحيفة( �لت����ي �إ�صتطاعت �أن تهز �لأو�صاط �ملحافظة 

وتزعزع �لقيم �لقدمية �ل�صائدة.
فق����د عك�ص����ت �ملجلة يف �أعمدته����ا �ليومية �أح����دث �لآر�ء 
يف �لتاري����خ و�لأدب و�لنظري����ات �ل�صيا�صية و�لإقت�صاد 
وعل����ى �صفحاتها تتب����ع �جلمهور �لعر�ق����ي نه�صة �ملر�أة 
�لرتكي����ة و�لإير�ني����ة و�للبناني����ة و�مل�صري����ة، وم����ن تلك 
�ملقالت نقتطف هذ� �ملقطع للكاتب حممود �أحمد �ل�صيد 

�لذي يقول فيه :
)�صنو��صل م�صريتن����ا يف �صبيل �حلرية �لفكرية و�حلق 
و�ملث����ل �لعليا.. نح����ن �أقوياء باأنف�صنا �أقوي����اء باأقامنا، 
�صنك�ص����ف قن����اع �لري����اء ع����ن م����ري�ث �لع�ص����ور �ملظلمة 
و�صنزه����ق �لباط����ل ون�صحقه �صحقا ونرف����ع للمر�أة ر�ية 

�لتعليم و�لتحرر �لإجتماعي، وذلكم و�جبنا �لأكرب(
!.كان له����ذه �ملجلة �أثرها �لكب����ري يف تنبيه �أذهان �لنا�س 
وتثقيفه����م و�لتمهي����د خلل����ق مفاهيم ح�صاري����ة جديدة، 
فن�ص����ط �ملجددون ب�صكل و��صح، و�إن�صمت �إليهم �أ�صماء 
جديدة من �ملوؤثرين مثل طالب م�صتاق وكامل �ل�صامر�ئي 
وعبد �حلميد رفعت و�صاكر �لأوقاتي و�صاطع �حل�صري 

وحممد ب�صيم �ذويب وغريهم �لكثري.
لك����ن �ملحط����ة �لأه����م يف تاري����خ نه�ص����ة �مل����ر�أة �لعربية 
عموم����ا و�لعر�قي����ة خ�صو�ص����ا ه����ي �إنبث����اق موؤمت����ر�ت 
خا�صة بامل����ر�أة، ويعزى ذلك للن�ص����اط �ملميز �لذي تبناه 
�ملفك����ر �للبن����اين )حمم����د جميل بيه����م( �صم����ن م�صاعيه 
�حلثيث����ة للدفاع عن حقوق �ملر�أة �لعربية، فتلقت زعيمة 
�لنه�ص����ة �لن�صوي����ة �لعر�قية )�أ�صماء �لزه����اوي( رئي�صة 
ن����ادي �لنه�ص����ة ر�صالة من �ل�صي����دة �للبنانية نور حمادة 
رئي�ص����ة �ملجم����ع �لن�صائ����ي �لعرب����ي بد�ي����ة �آذ�ر 1929 
تدع����و فيه����ا �ملر�أة �لعر�قي����ة للت�صاور من �أج����ل عقد �أول 
موؤمت����ر ن�ص����وي عربي، وقد دع����ْت  �لزه����اوي يف �صوء 
ذل����ك ع�ص����و�ت ن����ادي �لنه�ص����ة لاإجتم����اع و�ملد�ولة يف 
مو�صوع �ملوؤمتر ف�صم �لإجتماع بالإ�صافة �ىل ع�صو�ت 
�لن����ادي عدد كبري م����ن �ل�صيد�ت �لنا�صط����ات ومما قالته 
�لزه����اوي يف �لإجتم����اع )�إن �إجتماعن����ا ه����ذ� له����و دليل 
عل����ى �أن �حلركة �لن�صوي����ة �ملباركة يف �لعر�ق �صادقة ل 
يثبط عزمي����ة �لقائمات عليها معار�ص����ة �لفئة �لرجعية، 
����ب �ملخّي����م عل����ى رب����وع  �إنن����ا ن�ص����ري يف ظلم����ات �لتع�صّ
�لر�فدي����ن ولكن �ل�صبح �آٍت عن قريب و�صرن�ه بعيوننا، 
�صبحًا يفي�س ن����وره على �لربى و�لبطاح(. كما �إ�صتكت 
�لزه����اوي من عجز �حلكومة عن م�صاعدتهن �صد �لقوى 
�ملتع�صب����ة �لتي ت�صول وجتول وته����دد وتتوعد، معيبة 
عليه����ا )�أي �حلكوم����ة( �لوق����وف عل����ى �حلي����اد يف ه����ذ� 
�ل�ص����ر�ع �لإجتماع����ي �ل�صع����ب، وهو ما �أره����ب بالتايل 
�لنادي و�أعجزه عن ت�صمية �إمر�أة عر�قية و�حدة لتمثيل 
�لعر�ق يف هذ� �ملوؤمتر �ملنتظر )�لذي متنته نور حمادة 
�أن يعق����د ببغد�د(، فاإكتف����ى �لنادي باإر�ص����ال كلمة �ألقيت 
بالنياب����ة عنه يف �أول موؤمتر ن�ص����وي عربي و�لذي عقد 

يف �لعا�صمة �مل�صرية �لقاهرة.
�إت�صع����ت رقعة �ملوؤيدي����ن للتجديد و�لد�ع����ني �ىل �إعطاء 
�مل����ر�أة حقوقه����ا و�إزد�دو� ثق����ة باأنف�صه����م، وم����ال �إليه����م 
روؤوف �جلادرج����ي �أ�صت����اذ �لقان����ون �ل����دويل وحكم����ت 
�صليمان �أ�صتاذ �ملالية وتوفيق �ل�صويدي �أ�صتاذ �لقانون 
�لروم����اين، و�أ�صبح����ت �ل�صح����ف تن�ص����ر له����م كل ي����وم 
�لعدي����د من �ملق����الت و�لق�صائد �ملحر�ص����ة و�ملد�فعة عن 
�ملر�أة ومن بينها تل����ك �لق�صيدة �ل�صهرية جلميل �صدقي 
�لزه����اوي �ل����ذي �أ�صبح يف ه����ذ� �لوقت �صاع����رً� معروفًا 

و�لتي مطلعها :

�أ�صفري فاحلجاب يا �إبنة فهٍر
هو د�ٌء يف �لإجتماع وخيُم
كل �صيء �ىل �لتج��دد ما�ٍس

فلماذ� ُيق����������ّر هذ� �لقدمُي

عن مدونة احلريات العامة

بمناسبة ذكرى مقالة الزهاوي الشهيرة في 7 آب 1910

  بدايــات الصراع لتحرير المرأة في 
العراق

بناءا عىل الطلب السلطاين الصادر عن دار الخالفة اإلسالمية يف 

إستنبول عام 1904 أراد وايل بغداد عبد الوهاب باشا أن يشمل النساء 

يف عملية اإلحصاء السكاين، ومنح كل واحدة منهن تذكرة عثامنية 

)هوية أحوال مدنية( إسوة بالرجال.  وملا شاع األمر بني أهايل بغداد 

قامت قيامتهم ملا يحتفظون به من تقاليد موروثة وعادات عربية 

معروفة معتربين هذا األمر الذي أقدم عليه الوايل ميس رشفهم 

ويحط من قدرهم وكرامتهم.
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د. عكاب يوسف الركابي

ويف رحلة �لعودة �لتي �صاحبه فيها، �لو�يل جاويد با�صا 
و�لتي بد�أت يف ي���وم 18 كانون �لثاين �صنة 1914، ذكر 
�لكات���ب خريي �لعمري ما ن�ص���ه : ))… روى يل فخامة 
حكم���ت �صليم���ان �ن���ه كان عائ���د� ً بع���د �غتي���ال �خيه �ىل 
بغ���د�د عل���ى ظهر باخ���رة، وبينما كان جال�ص���ا مع جاويد 
با�ص���ا، �حد ولة بغد�د يتج���اذب معه �طر�ف �حلديث، �ذ 
بالب���اب يفتح ويدخ���ل، جمال با�صا، فل���م يتمالك �ن يقول 
– حكمت– م�صري� ً �ىل �لباب، لقد جاء �لقاتل، فاجتهت 
�لنظار �صاخ�صة �ىل جمال، �لذي �صرعان ما �غلق �لباب 
وخرج غا�صب���ا ً ….((.ول �صك �ن هناك، �صيغة مبالغة، 
يف �لرو�ي���ة �لتي نقله���ا �لعمري،   �ل �نها تدلل على مدى 
�صخط���ه على، �قطاب جمعية �لحت���اد و�لرتقي، �حلاكمة 

حينذ�ك.

�أعادت �لدولة �لعثمانية، حينما �أ�صدرت قانون �لوليات 
ل�صنة 1864، ترتيب �لوحد�ت �لإد�رية �لتي كانت تنق�صم 
�ليها رقعتها، فكونت بدل ً من )�ليالت( �ل�صابقة، وحد�ت 
�كرب �طلق عليها ��صم، )�لوليات(، و�صرعت بتطبيق ذلك 
�لنظ���ام حال �صدوره يف بع�س �لوليات �لتي بلغ عددها 
على وفق �لرتتيب �جلديد، )27( �صبعا ً وع�صرين ولية، 
و�لهدف من ذلك هو، �إ�ص���اح وتنظيم �لإد�رة �حلكومية 
فيه���ا و�إحكام قب�صة �لدول���ة و�صيطرتها عليها.ومبوجب 

هذ� �لرتتيب �جلدي���د، تكونت ولية بغد�د من �صنجقني، 
هم���ا، �صنج���ق بغ���د�د، و�صنجق �حلل���ة، وتاأل���ف �صنجق 
بغد�د، من ق�صاء مركز مدين���ة بغد�د، وناحيتني تابعتني 

له، هما، �لعظمية، ودياىل. 
يف 20 �صب���اط 1914ع���ني، حكم���ت �صليم���ان، مبن�ص���ب 
قائممق���ام  �صنج���ق بغ���د�د، وكان ه���ذ� �ملن�ص���ب يع���د من 
�ملنا�ص���ب �ملهمة يف ذلك �لوقت، بالنظ���ر �ىل ما يتمتع به 
�صاحب���ه من �صلطات و��صعة يف، �لإ�ص���ر�ف، و�لتن�صيق، 
و�لن�صباط، وتعيني مدر�ء �لنو�حي، و�صغار �ملوظفني، 
وكذل���ك تر�أ����س جمل����س �د�رة �لق�ص���اء، وت���ربز �هميت���ه 
�لخ���رى، يف ك���ون �لتعي���ني له���ذ� �ملن�ص���ب، يج���ري من 

�حلكومة �ملركزية يف ��صطنبول.
ميكن �لقول، بان تعيينه بهذ� �ملن�صب يعد تقدير� ً لكفاءته 
�لإد�ري���ة وتاأكد �لأم���ر نف�صه، حني عني، بع���د ذلك، مدير� 
ً ملدر�ص���ة �حلق���وق ببغ���د�د، يف �صه���ر �آذ�ر 1914، و�لتي 
كانت ق���د �أ�ص�صت يف �صنة 1908  وق���د بو�صر بالتدري�س 
فيه���ا يف �صهر �أيلول من �لعام �لأخري.وف�صا ً، عن قيامه 
مبه���ام �لإد�رة، كان يدر����س م���ادة ))�لعلم �مل���ايل((، وقد 
جمع حما�صر�ته �لت���ي كان يلقيها على �لطاب بني دفتي 
كت���اب ��صماه با�ص���م، �ملو�صوع ذ�ته، وق���د �أغنى �ملدر�صة 
�لت���ي كان���ت بحاج���ة �ىل كت���اب من ه���ذ� �لن���وع وباللغة 

�لعربية.

ومن ن�صاطات، حكمت، يف ه���ذه �ملدر�صة، �نه قبل جميع 
خريج���ي �لدر��صة �لإعد�دي���ة �ملتقدمني للقبول يف �ل�صنة 
�لأوىل، �أي �ل�ص���ف �لأول، كذل���ك �صم���ح بالنت�صاب لهذه 
�ملدر�ص���ة، ب�صف���ة، م�صتمع ملن يرغب، حت���ى و�ن مل يكن، 
متخرج���ا ً م���ن مدر�ص���ة �إعد�دي���ة، كم���ا �نه �وج���د طريقة 
جديدة متن���ح فر�صة �لدر��ص���ة يف �ملدر�صة لطاب �ملدن، 
�لت���ي ل توج���د فيها �عد�ديات، حيث، �ن�ص���اأ يف �ملدر�صة، 
�صعب���ة ذ�ت �صف���ني، �صمي���ت ب� �صعب���ة �لحتي���اط ملدر�صة 
�حلقوق يقبل فيها �لطاب، من حملة �لدر��صة �ملتو�صطة، 

�و ما يعادلها، بغية �إعد�دهم للدر��صة يف �ملدر�صة.
وكان���ت �لدر��ص���ة جت���ري باللغ���ة �لرتكية وف���ق موؤلفات 
ملف���رد�ت منه���ج �لدر��ص���ة، و�صع���ت بتل���ك �للغ���ة، وه���ي 
�ملوؤلفات �ملقررة على طاب مدر�صة �حلقوق يف �لعا�صمة 
��صطنب���ول، ولغر�س تعريب هذه �ملوؤلفات وجعلها �أي�صر 
على �لطاب، تقدم مبقرتح، يق�صي، باأن يكون �لتدري�س 
باللغ���ة �لعربي���ة، ولك���ن يب���دو، �ن �ملدر�صة ق���د ��صتمرت 
بالتدري�س باللغة �لرتكية حتى �غاقها، عند قيام �حلرب 
�لعاملية �لأوىل ع���ام 1914، وعندها، تركها ثم عاد �ليها، 

بعد تاأ�صي�س �لدولة �لعر�قية يف عام 1921.
�ن ��صهامات، حكمت �صليمان، و�أن�صطته يف هذه �ملدر�صة، 
و�ن كان���ت قليل���ة، �ل �نها �أ�صرت �أهمية تل���ك �لأعمال يف 
�إع���د�د جمموع���ة من �لعر�قي���ني �ملتعلمني تعليم���ا ً مدنيا ً 

عاليا ً �فتقر �أبناء �لعر�ق �ىل �أمثالهم من �أبنائه �آنذ�ك.

حكمت �سليمان مديرا ً للمعارف 

ج���اءت �لنقلة �لنوعية يف حياته �لعملية، عندما تقلد )3( 
ثاث���ة منا�ص���ب مهم���ة يف �ن و�حد، فف���ي �و�خر 1914، 
ع���ني وكيا ً ملدير مع���ارف بغد�د، ثم ��صب���ح، �أ�صيا ً يف 
�ل�صنة �لتي �أعقبتها، ول �صك يف �ن �ختياره لهذ� �ملن�صب 
�ملهم، يف �لقل �ن���ذ�ك، كان تقدير� ً لإمكاناته، فهو، ثالث 
مدي���ر عر�قي يع���ني، مبن�صب مدير مع���ارف، كما �أ�صندت 
�ليه، ويف �لوقت نف�صه، م�صوؤولية رئا�صة جمل�س معارف 
بغ���د�د،   ف�ص���ا  ً، عن �إد�رته ملدر�ص���ة �حلقوق �لتي �صبق 

�لكام عنها.

كان���ت مهمة جمل�س �ملع���ارف يف ولية بغ���د�د كبرية، �ذ 
كان علي���ه، و�جب �لإ�صر�ف على مد�ر�س �لولية، و�إد�رة 
ومتابعة �صوؤونها، وكذلك، مناق�صة �مور �لتعليم و�خلطط 
�لت���ي تكفل ح�صن �أد�ءه وتقدمه، و�إيجاد �حللول مل�صاكله 
ومعوقاته، وعقد �لختبار�ت �خلا�صة ملن يتقدم لإ�صغال 
وظائف �لتدري�س بني �لوظائف �لر�صمية، وكان �ملجل�س 
ي�صم يف ع�صويت���ه، �صتة �أفر�د، ثاثة موظفني، و�لثاثة 
�لآخرين من، �ل�صخ�صيات �ملحلية �ملرموقة حتت �إ�صر�ف 

)رئي�س(.

لق���د �بدى، حكم���ت �صليمان، ن�صاط���ا ً ملحوظا ً يف مهمته 
تل���ك، عل���ى �أ�صا�س ما يتمتع ب���ه من نظ���ر�ت يف �لتعليم، 
وكذل���ك با�صتثم���ار خربته �ملرت�كمة، وع���رّب عنها بقوله : 
))… تبتعد �ملع���ارف عن �لأهو�ء و�لأغر��س �ل�صيا�صية 
ول تتاأثر بتاأثر�تها �ملتقلبة �و �لنزعات �ل�صارة((، وكان 
جّل �هتمامه، ين�صّب على، �إن�صاء �ملد�ر�س، �ل �ن �لتعليم 
- يف ذل���ك �لوق���ت – كان يفتقر �ىل �أ�ص�س �لعمل �لناجح، 
فامليز�نية �خلا�ص���ة بالتعليم كانت خاوي���ة، وموؤ�ص�صاته 
كانت، عل���ى درجة من �صعف �لتنظي���م، �ذ �قت�صرت على 
�صخ�س، مدير �ملعارف يعاونه با�صكاتب )رئي�س �لكتاب(، 
و�ثنان من �لكتاب، ف�صا ًعن )فر��س( خلدمتهم، �ما عدد 
�ملد�ر����س فكان حمدود� ً، وهو ما دفعه �ىل توفري مبلغ مل 
يتجاوز �ملائ���ة لرية لغر�س، �ن�ص���اء مدر�صة �بتد�ئية يف 
حي �لف�صل، �ح���دى مناطق بغد�د، برغم بع�س �لعر�قيل 

�لتي و�صعت يف طريق تنفيذ هذ� �مل�صروع.

وقد جنح حكمت، بجه���وده �ل�صخ�صية يف تاأمني �ملو�رد 
�ملالي���ة لتم�صية �أمور �ملع���ارف، �ذ �ن �حلكومة، مل تر�صد 
للمع���ارف خ���ال ع���ام 1914، �أي���ة مبال���غ مالي���ة ب�صبب، 
ظروف �حلرب �لعاملية �لأوىل، ودخول �لدولة �لعثمانية 
فيه���ا يف 29 ت�صري���ن �لأول 1914، فاأخذ يوف���ر �لأمو�ل 
للمو�زن���ة ب���ني �لف�ص���ول لتجمي���ع �ملبالغ �لازم���ة للبناء 
و�ل�ص���ر�ء، و��صتم���اك �لأر��ص���ي �ملخ�ص�ص���ة للمد�ر�س، 
وق���د �أ�صف���رت هذه �جلهود  – كما �صبق���ت �لإ�صارة – عن 
بن���اء مدر�صة �لف�ص���ل، وت�صييد مدر�ص���ة �بتد�ئية �أخرى، 
بالقرب م���ن جامع �خلاتون، وبن���اء مدر�صة د�ر �ملعلمني 
�لبتد�ئي���ة، �لتي، فتحت بح�ص���ور �لو�يل، جاويد با�صا، 
عام 1914، وبناء مدر�صة �ملاأمونية يف �صاحة �مليد�ن يف 
بغد�د، بعد ��صتح�صال �ملو�فق���ة على ��صتماك �لر��صي 
�لازم���ة له���ا، لت�صبح مدر�صة كبرية ، ف�ص���ا ًعن، �ن�صاء، 
مدر�صة �لحتاد و�لرتق���ي يف بغد�د، �لتي فتحت يف عام 
1914، بح�ص���ور �لو�يل، جاويد با�ص���ا، �ي�صا ً. و�ميانا ً 
منه، باأهمي���ة �لرتجمة يف رفد �ملعرفة، بنى مقر� ً، للجنة 

�لتاأليف و�لرتجمة يف بغد�د.

و�جهت، حكمت �صليمان، �لكثري من �مل�صاعب و�مل�صاكل 
يف �إد�رته للمعارف، كما يف مهمته يف بناء �ملد�ر�س، �ل 
�ن كفاءته �لإد�ري���ة وخربته �ل�صخ�صية جعلته، يتخطى 
�لكث���ري منها. فح���ني �صرع ببن���اء مدر�ص���ة �لف�صل، وجد 

�ن نق���ل �لطابوق من حملة �لكاظمي���ة �ىل مكان �ملدر�صة 
ع���ن طري���ق �لنهر، �مر غ���ري ممكن، �ذ �ن رج���ال �جلي�س 
�لعثم���اين، كان���و� ي�صع���ون �يديهم عل���ى �لطابوق حتى 
ولو كان لأغر��س حكومية، �لمر �لذي، ��صتوجب �قناع 
و�يل بغ���د�د، نور �لدين بك، ب���ان �لطابوق �ملقرتح نقله، 
هو لبن���اء معهد يحم���ل ��صمه، وبه���ذه �لطريقة، �صدرت 
�و�م���ر �ل���و�يل، بع���دم م�ص���ادرة �لطاب���وق، �ل �ن نق���ل 

�لو�يل ن���ور �لدين بك �ىل خارج �لع���ر�ق، جعل �جلنود 
�لعثمانيني يعاودون، �إجر�ء�ته���م �ل�صابقة، مرة �خرى، 
يف م�صادرة �لطابوق، �لمر �لذي هدد باخلطر يف �كمال 
بن���اء �ملدر�صة �ل���ذي �و�صك عل���ى �لنته���اء. ولهذ� فاحت، 
حكم���ت �صليم���ان، �لقائد �لأمل���اين فون درغولن���ج، �لذي 
توىل �لقي���ادة �لع�صكري���ة �لعثمانية يف �لع���ر�ق، ب�صدد 
�لم���ر وعر�س علي���ه، �ط���اق ��صمه على ذل���ك �مل�صروع، 

�لم���ر �ل���ذي �زع���ج نائب �ل���و�يل �لعثم���اين، �صفيق بك، 
فوج���ه �لل���وم ب�ص���دة �ىل، حكم���ت �صليم���ان، مت�صائا ً : 
))ه���ل ي�ص���ح �إي���ر�د مث���ل ه���ذ� �لأ�صل���وب يف �ملعامات 
�لر�صمية((، وباأ�صل���وب ل يخلو من �ل�صجاعة، رد ّ عليه، 
حكم���ت �صليمان، قائا ً : ))وهل م�صادرة”�لطابوق”من 
قبل رجال �جلي�س، تدخل، �صمن �لأعمال �لر�صمية�ي�صا 

ً؟!((.

�هت���م، حكم���ت، بتعلي���م �لبن���ات، وفت���ح �ملد�ر����س له���ذ� 
�لغر����س، �ميان���ا ً من���ه، بح���ق �مل���ر�آة يف �لتعلي���م، على 
�لرغ���م م���ن �ن م�صروعه ه���ذ�، و�جهته بع����س �مل�صاعب 
يف ��صتم���اك �لأر��ص���ي �ملخ�ص�ص���ة للبن���اء، وع���ن تلك 
�مل�صاع���ب، روى ه���و نف�صه، �نه يف �ح���د �لأيام، ��صتغل 
فر�ص���ة زيارة نائ���ب و�يل بغد�د، �صفيق ب���ك، �ىل �إحدى 
�ملد�ر�س وعندما �بدى �لأخري، �إعجابه بالأ�صلوب �ملتبع 
يف �لتعلي���م، و�صك���ر �د�رة �ملع���ارف عل���ى  ه���ذ� �لعم���ل، 
��صتغ���ل ه���و هذ� �ملوق���ف يف لف���ت �أنظار نائ���ب �لو�يل، 
�ىل حرم���ان �ملدر�صة م���ن، �صاحات ت�صتفي���د منها �لطلبة 
يف مت�صية �وق���ات فر�غهم، �لأمر �لذي يتطلب ��صتماك 
بع����س �لأر��ص���ي �ملج���اورة، فح�صل���ت مو�فق���ة نائ���ب 
�لو�يل عل���ى �ل�صتماك، و�أ�صاف باأن هذ� �لمر مل يرق، 
لأع�ص���اء جمل�س ولية بغد�د، �لذين �تهموه بو�صع �ليد 
عل���ى �ر�سٍ ، عائ���دةٍ  �ىل �لدولة، وطالب���و� باحالته، �ىل 
�ملحاكم، لكن، تفّهم نائب �لو�يل لامر وح�صول مو�فقته 

�مل�صبقة، �حبط �ل�صكوى.

وعلل، حكمت، موقف هوؤلء، بانه ناجم عن خ�صيتهم من 
�ن تل���ك �لأعمال، تثقل خزينة �لولية، ف���ا يبقى فيها ما 

ي�صّد رو�تبهم. 
وباأ�صل���وب ل يخلو م���ن �لنكتة، ذك���رت، �صبيحة �ل�صيخ 
د�ود،  نق���ا ً عن���ه،   ما ن�ص���ه : ))روى يل فخامة، حكمت 
�صليمان، عندما توىل �إد�رة معارف بغد�د،   �نه كان، يف 
�لع���ر�ق، نظ���ام متبع يف �ملد�ر����س �لديني���ة، يق�صي بان 
يكون لكل �أ�صت���اذ، عدد من �ملريدين، و�لتاميذ، و�أر�دت 
�إد�رة �ملع���ارف، يف ولي���ة بغد�د، �ن     تخ���رج باأ�صلوب 
�حلياة �خلا�صة للتامذة من طور �جلمود، �ىل دور �خر 
�أك���رث      تنا�صقا  ًو�ن�صجاما ً مع مظاهر �لتعليم و�لعي�س 
�لك���رمي، فمنح���ت كل طالب، �صري���ر� ً، وفر��ص���ا ً، يغطيه 
قما�س �بي�س نظيف �ىل جانب ما هياأته لهم من و�صائل، 
�لر�ح���ة و�لنظافة، وحدث �ن قام مفت���ي بغد�د يومذ�ك، 
بزي���ارة �ىل �ملدر�ص���ة �لديني���ة،         فم���ا كاد ي���رى ذل���ك، 
حت���ى �هتاج وقطع زيارته فج���اأة ً، و�نذر �د�رة �ملعارف 
بالويل و�لثبور، بدعوى �ن حت�صيل �لعلم، ل يتاأتى يف 
)�ل�صر��ص���ف( �لبي����س ول   يف مت�صيط �لروؤو�س، و�منا 
يج���ب �ن يتم باجللو�س عل���ى �حلج���ارة و�لإ�صغاء �ىل 
�لدرو����س((، و�إ�صاف���ة يف رو�يتها، ب���ان �لنكتة، حبكت 
ل���دى، حكمت �صليم���ان،     لهذه �لث���ورة، فخاطب �لو�يل 
قائ���ا ً : ))و�يل ب���ك؟! �فت���ى �ملفت���ي. فق���م  باإجر�ء�ت���ك 

 .))!!…
ومل يقت�ص���ر �هتم���ام، حكم���ت �صليم���ان، عل���ى �ملد�ر�س 
�حلكومي���ة �لتي كانت تعود �ىل �د�رة �ملعارف، بل �صمل 
ن�صاط���ه وزيار�ته، �ملد�ر�س �لهلية و�خل�صو�صية، ففي 
�حدى زيار�ته �ىل، مدر�صة �لليان�س �ليهودية، �خلا�صة 
بتعليم �لفتي���ات و�عد�دهن روحيا ً وعقلي���ا ً، �أعجب بها 
و�ندفع – فيما بعد – �ىل �ن�صاء، مدر�صة �خلاتونية يف 
بغد�د وه���ي �أول، مدر�صة �إعد�دية للبنات فتحت يف ذلك 

�لوقت.

مل ي�ص���ع، حكم���ت �صليم���ان، منهج���ا ً معين���ا ً يف �إد�رت���ه 
للمع���ارف، ويف �لق�صاي���ا �لرتبوي���ة، و�لتعليمي���ة، �لتي 
ب���رزت يف عهد �إد�رته، وتعّزز �هتمام���ه، مبا تو�فر لديه 
م���ن، خ���ربة �د�ري���ة، لك���ن ب�صمات���ه كان���ت و��صحة يف 
�لتو�ص���ع يف، �لتعلي���م �ذ� م���ا قورنت مب���ا كان لديه، من 
م���و�رد، �صيم���ا و�ن �حلكوم���ة �لعثمانية كان���ت يف حالة 
حرب، �لمر �لذي عك�س �لرغب���ة لدى �ملثقفني �لعر�قيني 
ومنه���م، حكم���ت �صليم���ان، بالهتم���ام بالتعلي���م، لكونه 
و�حد� ً من �برز �صبل �لإ�صاح وتطوير �أو�صاع �ملجتمع 
نح���و �لأف�صل.ظل حكمت �صليم���ان حري�صا ً على ن�صاطه 
ه���ذ� ب�ص���كل طبيع���ي حت���ى 11 �آذ�ر 1917، ح���ني �حتّل 

�لربيطانيون بغد�د.
عن ر�سالة )حكمة �سليمان ودوره...(

صفحات مطوية من تاريخ التعليم في بغداد 

 عندما أصبح حكمت سليمان مدرسـًا  في 
مدرسـة الحقـوق ومديــرًا  لمعارفها

أدى االنق��الب العث��امين يف س��نة 1908 وما أدى فيه، محمود ش��وكت، ش��قيق حكمت 

س��ليامن، من دور ب��ارز، اىل انضامم حكمت إىل جمعي��ة      “االتحاد والرتقي”، اال ان 

م��ا اني��ط به من أعامل أداري��ة، مل يكن يف مواقع متقدمة يف الس��لطة، وحني عاد اىل 

بغداد من اسطنبول، ترك وراءه ارتباطاته الحزبية القدمية، وعرب عن ذلك بالقول )).. انا 

نفضت يدي من االتراك اىل األبد، أنهم ال يستطيعون ان يحكموا أنفسهم …((.

حكمت �سليمان وزوجته هاجر الداغ�ستاين

طالب االبتدائية يف العهد العثماين

املدر�سة 
املاأمونية يف 

امليدان
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رنا عبد الجبار الزهيري

وعندم���ا �أج���از �لب���اب �لع���ايل لعل���ي ر�ص���ا �لع���ودة �ىل 
��صتانب���ول، و�لعف���و ع���ن د�ود با�ص���ا، �إذ� مل ي���زل خمفقًا 
يف حتقي���ق �أهد�ف حملته، �أخف���ى �لأمر عن �أهايل بغد�د 
�لذي���ن كانو� يرتقب���ون �لعفو ع���ن و�ليهم �ملتم���رد، فدعا 
وجهاء بغ���د�د للتفاو�س، و�أبلغ ممثله���م ما ح�صني، باأن 
�أم���رً� �صلطانيًا ق���د ورده، ين�س على ع���دم ر�صا �ل�صلطان 
منه �إل دخول بغد�د، لذ� فاأمام �أهل بغد�د خيار�ن ل ثالث 
لهم���ا : �إّما �ل�صتجاب���ة لاأو�مر �ل�صلطاني���ة و�لعفو و�إما 

�لع�صيان فالعقاب. 
�أح���دث ه���ذ� �لأمر �إرب���اكًا يف �صف���وف �ملد�فعني، ففرتت 
هممه���م فد�هم���ت جمموع���ٌة م���ن �أه���ايل بغ���د�د، �ملفعمة 
بالقل���ق، ليلة 14 �أيلول، مز�لج ب���اب �لظلمات، و�صمحو� 
ل�صر�ي���ا عل���ي ر�ص���ا بدخ���ول �ملدين���ة م���ن دون مقاومة. 
وخطف���ت جمموعة مو�لي���ة لل�صيد �أحم���د �أفندي، خطيب 
�لرو�ص���ة �لأعظمي���ة، �ل�صي���د )حممود �لنقي���ب(، وذهبت 
ب���ه �إىل مع�صك���ر عل���ي ر�ص���ا، وبذل���ك مت عزله ع���ن قيادة 

�جلماهري �لبغد�دية �ملد�فعة عن 

�ملدينة.
كان �لقائمقام �صالح �أغا خال هذه �لأزمة،”من�صرفًا �إىل 
�لكاأ����س.. وجمال�س �لأن����س و�لطرب ويق�ص���ي وقته يف 
�لله���و”، �أم���ا د�ود فقد بقي حمج���وزً� ومهجورً� ل يطيق 
ح���ر�كًا يف د�ر �صال���ح �أغ���ا، وت���رك �لأمور جت���ري كيفما 
ت�ص���اء. فامتنع من �لفر�ر مع ع�صائ���ر �لعقيل �ىل �ملنتفك. 
وبع���د �أن رف�س ما ح�صني جلوءه �ىل �لقلعة، توجه �إىل 
بي���ت �أحد �أتباع���ه، م�صلمًا �أمره حلكم �لق���در، فجاءته ُثلٌَّة 
من �صباط غرمي���ه ل�صطحابه �ىل خيمة علي ر�صا حيث 
ُه ب�ص���وء، ويعده للرحيل  رح���ب به وتعهد له ب���اأن ل مي�صَّ
�ىل �ل�صتان���ة بكل �ح���رت�م، وعندما ��صتع���دو� للرحيل، 
�م���ر علي ر�ص���ا كتيبة م���ن �لفر�صان و�خرى م���ن �لقو�ت 
�لنظامي���ة �ن حتر����س د�ود وقافلته، وعندم���ا و�صل �ىل 
�ل�صتان���ة عفا عن���ه �ل�صلط���ان، ووله �لبو�صنة )1833-

1835( ث���م توىل من�ص���ب رئا�صة جمل����س �ل�صورى �صنة 
1838، ثم توىل �نقرة �صنة 1839 وعزل �صنة 1840، ثم 
حق���ق �ل�صلطان لد�ود با�صا طلبه ب���ان توجه �ليه م�صيخة 

�حلرم �لنبوي، وظل هناك حتى تويف �صنة 1850 ودفن 
بالبقيع. 

�ل���اظ با�صوي���ة بغ���د�د و�لب�ص���رة  �رتق���ى عل���ي ر�ص���ا 
و�صه���روز، ف�ص���ا عن با�صوي���ة حل���ب، يف 27 �أيلول عام 
1831، وبغ���د�د تعي����س �أ�ص���و�أ �أَّيامه���ا، �ذ مل ت�صرتج���ع 
عافيتها بعد م���ن كارثتي �لطاع���ون و�لفي�صان، وموؤيدو 

�لو�يل �ملعزول ما يز�لون على قوة ل ي�صتهان 
به���ا. فوجد �لاظ �أّن تاأ�صي�س حكومة مركزية على دعائم 
َن حكمة  ر��صخ���ة، يتطلَّب �أول �لق�صاء على �ملماليك، فد�صَّ
بتلطي���خ يدي���ه بدمائه���م، فذبحه���م مبكي���دة دبره���ا لهم، 
���ع ل�صم���اع ق���ر�ءة  �ذ دعاه���م، يف 30 �أيل���ول، �ىل �لتجمُّ
�لفرم���ان �ل�صلط���اين، وبعد �ن �كتمل جمعه���م، ْ�ن�َصلَّ من 
�ته باإمطار �ملجتمعني  مكان �لجتماع، لياأذن لثّلِة م���ن قوَّ
بو�ب���ل من ر�صا����س بنادقهم، طبقًا لتف���اق م�صبق، فَقتَل 
ع���ددً� كبريً� منه���م، ب�صمنهم نحو �أحَد ع�ص���ر �صخ�صًا من 
روؤ�صائهم، وكان �صالح �أغ���ا )�لقائممقام( على ر�أ�صهم، �إذ 

َقتل يف طريقه �ىل مكان 

�لتجم���ع.�إذ �أ�صرع �ليه جمع من �جلن���ود بينما كان ر�كبًا 
ح�صانه، و�نهالو� علي���ه �صربا وطعنا فنطق بال�صهادتني 
و� ر�أ�صه،  مو� منه، وجزَّ ثم خ���رَّ �ىل �لر�س �صريعًا، فتقدَّ
ث���م تركو� جثته عارية يف �أحد �لأزقة،�أعقبت هذه �ملكيدة 
عملي���ات مط���اردة للمماليك يف بقي���ة �أنح���اء �إليالة، َقتل 
خاله���ا من ُقت���ل، و�ألق���ي �لقب����سُ على �لآخري���ن، وجنا 
منه���م من كانت له عاقات وثيق���ة مع �لبيوتات �لبغد�دية 
�ل�صه���رية، وَمْن َفرَّ �ىل �لب�صرة ملتجاأً �ىل مت�صّلمها عزيز 

�أغا. 
عف���ا علي ر�صا عن �ل���و�يل د�ود با�صا، وق���د علّل بع�صهم 
ه���ذ� �لعف���و ب���اأّن �لاظ رف����س حتم���ل م�صوؤولي���ة �لقتل، 
ول�صيما �ن حادث���ة قتل خور�صيد با�صا، لعلي با�صا و�يل 
ن خور�صيد من تربئة  يانية، كانت ماثلة �أماَمه، �إذ مل يتمكَّ
نف�ص���ه منها حتى مماته. ويرى �آخ���رون �أَنَّ د�ود جنا من 
غ�صب �ل�صلطان، لأّن �ل�صلطان مل ُيرْد �أن ُينفَر حممد علي 
با�صا و�يل م�صر، �أو �أنه �أ�صفق عليه لعلمه بخدماته �لتي 

ّقدمها للدولة 

�لعثماني���ة، �إّل �أَّن �لأح���د�ث �لاَّحق���ة توؤك���دِّ �أنَّ �ل�صلطان 
�لعثماين وو�ليه �جلديد يف بغد�د، �أبقياه حّيًا، ع�صى �أَن 
م���ا �أَنَّ �لتعليمات �ملوّجهة  ���رَح خمابئ ثرو�ته، ول�صيَّ ُي�صّ
م���ن ��صتانب���ول �ىل عل���ي ر�صا كان���ت تن�سُّ عل���ى �صبط 
جميع �لأمو�ل و�ملمتلكات �ملنقولة لدو�د با�صا و�ملماليك، 

وت�صجيلها، و�إر�صالها �ىل �لعا�صمة ��صتانبول. 
وق���د �أُ�صي���ع �أَنَّ د�ود ميل���ك �أمو�ل طائل���ة ونفائ�س كثرية 
ره���ا �لبع�س باأك���رث م���ن �ربعمائة �ألف  وجموه���ر�ت، قدَّ
ن من جمعها خال �أربَع ع�صرة �صنة من  كي�س �قجه، متكَّ

با�صويته. لذلك بذل �لاَّظ جهودً� حثيثة لو�صع �ليد على 
تل���ك �لأم���و�ل، فاأر�صل رج���ال ذوي كفاي���ة حلمايته خال 
رحلت���ه �ىل ��صتانبول ظاهرً�، وللك�ص���ف عن خمابئ تلك 
�ف  رَّ �لأم���و�ل باطن���ا. وق���د توقع يو�ص���ف بن ع���زر� �ل�صَّ
���ه من �ملمك���ن �أن يقود �لرج���ال �ملقّربون �ىل  �ليه���ودي �أنَّ
د�ود �ملّطلع���ون عل���ى �أ�صر�ره، �ىل خماب���ئ ثروته �إذ� متَّ 
�لتحقي���ُق معه���م وهم ُكّل م���ن حممد �فن���دي جنيب ز�ده 
�لكركوكل���ي، ورم�صان �أفن���دي، و�مل�صرف حممد �أفندي، 
�ف  �ليهودي ��صحق. وقد َكلَّ���ف علي ر�صا، علي  ���رَّ و�ل�صَّ
جن���اب �أَفن���دي بتثبي���ت ث���رو�ت د�ود با�ص���ا يف �صجات 
خا�ص���ة، فاأغلق �أب���و�ب بيوت �أبن���اء د�ود با�ص���ا ورجال 
با�صويت���ه، وختمه���ا بال�ّصمع. باع علي ر�ص���ا موجود�ت 
بي���ت �صالح �أغ���ا بامل���ز�د �لعلني، بح�ص���ور قا�صي بغد�د 
حمم���د تق���ي �لدين، وع���رث يف بيته على ت�ص���ع وخم�صني 

�ألف قطعة من �لذهب، مّت نقلها �ىل خزينة �لإيالة. 
م���ن جانب �آخ���ر ف�صل علي جناب �فن���دي يف �لعثور على 
�أم���و�ل د�ود با�صا، �إذ كانت قد نهبت من �لأهايل يف �أثناء 
حادثه قا�صم �أغا �أو �أمنْت عند �ل�صيخ عجيل �صيخ �ملنتفك. 
�أَّك���د �ل�صلط���ان حمم���ود �لث���اين )1808-1839( وجوب 
ب���ذل �جلهود �لازمة للعثور على �أمو�ل �لو�يل �ملعزول، 
�إذ �أن �ختفاءها يلحق �صررً� بخزينة �لدولة. فتم ت�صكيل 
جلنة  برئا�صة عارف �أفندي للبحث عن �لأمو�ل �ملذكورة، 
�صمت عنا�صر �للجنة �ل�صابقة )جلنة علي جناب �أفندي(، 
ل���َت جلن���ة ثانية يف ��صتانب���ول للتحقيق مع �لو�يل  و�ُصكِّ
د د�ود با�ص���ا �أنه ل ميلك من �لأم���و�ل �صيئًا،  �ملع���زول. �أكَّ
و�أن �خلم�ص���ة �آلف كي����س، �لت���ي كان ميلكه���ا، ق���د نهبها 
�لأهايل، بينم���ا يذكر بع�صهم �أن تلك �لأم���و�ل قد �أر�صلها 

د�ود با�صا �ىل �لهند بو��صطة �لقن�صل �لربيطاين.
وف�ص���ًا عن �هتمام���ه مبمتلكات �ل���و�يل �ل�صاب���ق، �أهتم 
�ل���اظ بالق�ص���اء على حرك���ة مت�صَلّ���م �لب�ص���رة �ململوكي 
عزي���ز �أغا، �إذ كان عزيز �أغا قد هرب من �لب�صرة يف �أثناء 
دخ���ول قا�صم �أغا �ىل بغد�د، �ثر نز�عه مع �لزهرييني، ثم 

ع���اد على ر�أ�س قوة متكن م���ن حت�صيدها من ع�صائر كعب 
وحا�صر �لب�صرة، لكنه ��صطر �ىل رفع �حل�صار عنها بعد 
ُر �صفو �لأمن وي�صيع  دخول علي ر�صا بغ���د�د، و�أخذ يعكِّ
�أن با�صوي���ة بغد�د قد وجه���ت �إليه. وكان �لباب �لعايل قد 
�أ�ص���در فرمانا يق�صي باإعد�م عزيز �أغا �أينما وجد، فطلب 
عل���ي ر�صا م���ن �حلكومة �لير�ني���ة ت�صليَم���ُه �إليه مر�عاة 
لبن���ود معاهدة عام 1823 �لتي تن�س على عاقات ح�صن 
�جلو�ر بني �لدولت���ني. فاأذعنت طهر�ن للطلب �لعثماين، 
و�صلَّم���ت عزيز �أغ���ا �ىل و�يل بغد�د، م���ع تو�صية بالعفو 
ه ومل يلتفت �ىل  عن���ه، �إلَّ �أن �لاظ َنفَّذ حك���م �لإعد�م بحقِّ

�لتو�صية. 
َحمل���ْت �أعم���اُل �ل���و�يل �جلديد �أه���ايل بغد�د عل���ى مقته 
وكره���ه، �إذ �صك���َت عن ق�ص���وة رجاله �ملفرط���ة يف جتريد 
�لنا����س من ممتلكاتهم، فما كادت تنق�صي �ملدة �لتي كانت 
ت�صم���ح مبرورها �لفطنُة ويحتمها �حلذُر، حتى �صودرت 
جمي���ع ممتل���كات �لذي���ن كان لهم �أدن���ى �رتب���اط بالبا�صا 
�ل�صاب���ق. وكان موظفو �ل���ّاظ ل يتورعون حتى عن كيِّ 
�لن�ص���اء و�صربهنَّ لإجبارهن عل���ى �لدلء مبعلومات عن 
���ن. يف وقت  بئه���ا �أزو�جُه���ن �أو �آباوؤهَّ �لم���و�ل �لتي يخِّ

َع���دَّ في���ه بع�س �لأهايل �ل���و�يل �جلديد مرّت���دً� عن �لدين 
يَّ �لغرب���ي لب����س �ل���و�يل �لزيَّ  �ل�صام���ي لرتد�ئ���ه �ل���زَّ
�ملذكور تنفيذ� لقان���ون �لقيافة )�للبا�س(، �لذي �صدر يف 
3 �ذ�ر ع���ام 1829، �ل���ذي ن����س على وج���وب �رتد�ء كل 
موظ���ف حكومي مدين ورج���ل دين �جلاكي���ت )�ل�صرتة( 
و�لبنطل���ون )�ل�ص���رو�ل( وغطاء �لر�أ����س )�لطربو�س(.. 
ف���ز�دت ه���ذه �لأَعم���ال م���ن �ص���ورة �لغ�صب �لت���ي كانت 
ت�صتع���ُر يف نفو����س �لأهايل، حت���ى جاءت حادث���ة �أّرملة 
رتها، وهي �صيدة علوية من �أ�صرة نقيب  ر�صو�ن �أغا، َفَفجَّ
منديل )عل���ي �لوردي، ملحات �جتماعية، ج2، �س9(. �أّّما 
ر�ص���و�ن �أغا فكان من �ملماليك، ت���وىل رئا�صة �حد �فو�ج 
�جلي����س �لنك�ص���اري يف بغد�د. ث���م ُعنّيَ رئي�ص���ا لقو�تها 
�لنظامية، له جمل�س وحرم���ة عند �أهل بغد�د، وقد بط�س 
به علي ر�صا، و�أخذ �أمو�له، ونهب د�ره. فقد �لتجاأت �ىل 
بيت �ملفتي عبد �لغني �جلميل لُتودَع عندهم طفلها �لبالغ 
م���ن �لعمر �صت �صن���و�ت، قبل فر�رها من رج���ال �لو�يل، 
لك���نَّ رجال �ل���و�يل �نتهك���و� حرمة بيت �ملفت���ي فدخلوه 

عنوة، بحثًا 
���ا �أغ�صب �ملفت���ي. وهو”رجل �صج���اع كرمي ذو  عنها، مِمَّ

ية على �أهل وطنه، يحم���ي �لَنّزيل، ول يعطي  ده���اء وحمَّ
�لّدخي���ل، ويطع���م �لبائ�س �لفق���ري”، فطلب م���ن �لو�يل، 
يف 28 ماي����س ع���ام 1832، �لكفَّ عن مث���ل هذه �لعمال، 
َر  وعندم���ا �خف���ق يف �حل�ص���ول على ج���و�ب قطع���ي فجَّ

ه. �نتفا�صَة �صعبَّيًة �صدَّ
وي�ص���ري �صاح���ب )ذي���ل مطال���ع �ل�صع���ود( �إىل �أَّن �أهايل 
بغ���د�د �صك���و� �ىل �ملفت���ي م���ا يج���ري عليه���م م���ن �أنو�ع 
�لتحق���ري و�لهانات، فاأمرهم باأن يقتل���و� �لذين يعتدون 
عليهم، ويتعر�صون للن�صاء، فنفذ �أهل بغد�د �أمر مفتيهم، 
حتى بد�أت �أعد�د �لقتلى من �جلنود تزد�د يوما بعد �آخر، 
وعندما و�صى بع�س �صعاف �لنفو�س �ىل علي ر�صا با�صا 
باأّن قتل �جلنود مبني على �أمر �ملفتي عبد �ملغني �جلميل 
وتعليمات���ه، �أم���ر �ل���و�يل بالقب����س عليه ونه���ب �أمو�له. 
عنده���ا خرجت مظاهرة من حمل���ة قنرب علي )حمل �صكن 
ر�ي، وب���د�أت �أعد�د �ملن�صّمني  �ملفتي( و�جتهت نحو �ل�صَّ
�إليه���ا بالزدياد،”فانح���از ن�ص���ف �أهل بغ���د�د �ىل جانب 

�ملفتي". 
�أخمدت قو�ت �لو�يل ه���ذه �لنتفا�صة بالقّوة، فا�صتبكت 
م���ع �ملتظاهري���ن �لذي���ن و�صل���و� �ىل ب���اب �حل���رمي يف 
�ل�ّص���ر�ي، و�أطلق���ت عليه���م ن���ري�ن �أ�صلحتها، ث���م ق�صفت 
�ملحلة �ملنتف�ص���ة باملدفعية، فّدمرت �أك���رث بيوتها، ومنها 
بي���ت �ملفتي، فاحرتقت مكتبته �لت���ي كانت ت�صمَّ �أكرث من 
�صبع���ة �آلف كتاب  عنده���ا �أ�صُطر �ملفت���ي �ىل �لفر�ر �ىل 

ع�صرية عقيل. 
�أُختلف يف تقومي �نتفا�صة �ملفتي، فعّدها بع�س �لباحثني 
ث���ورًة قومية، و�أّنها كانت م���ن وحي �لفتح �مل�صري لباد 
�ل�صام، ونتيجة �لتجاوب مع حمتو�ه �لقومي. بينما يقّلل 
�آخرون من �صاأنها بالقول :”�إّن �ملفتي ��صتنجد باملغاوير 
م���ن �أبناء حملَّته ونخاهم حلماي���ة )�لعلويَّة( �ل�صريفة... 

فهبو� لنجدته كما هي عادتهم يف مثل هذه �حلالة".
و�إذ� �أردن���ا �أن ن�ص���ع �لنتفا�ص���ة يف �طاره���ا �لتاريخ���ي 
�ل�صحي���ح، نق���ول : �أّن حرك���ة عب���د �لغن���ي �جلميل كانت 
��صتجابة و��صحة للتذم���ر �لذي تف�ّصى بني �أهايل بغد�د، 
نتيجة ل�صيا�صة �لو�يل �جلديد وجهازه �لد�ري، وي�صري 
�ىل ذلك قائد �لنتفا�صة بقوله :”�إينِّ مل �أُثْر على �ل�صلطان، 
ب���ل على مظامل �لو�يل �لتي حّلت بالأهايل". و ف�صًا عن 
ذل���ك هي حركة ل ميكن ف�صلها عن مدى مت�صك �لعر�قيني 
بال�صتق���ال �لن�صب���ي �ل���ذي متتعو� به خ���ال �صني حكم 

د�ود با�صا، كما بّينت مكانه �ملفتي لدى �أهايل بغد�د.

عن ر�سالة )بغداد يف عهد الوايل علي ر�سا(

صفحة مخفية من تاريخ العراق في العهد العثماني

مذبحة المماليك في بغداد 
سنة 1831

مع مرور الوقت بعد محارصة قوات عيل رضا الالظ الذي ارس��له الس��لطان العثامين محمود 

الث��اين الس��قاط حكم املامليك يف والية بغ��داد واعادة الحكم املركزي عليها، س��اء الوضع 

املعييش للس��كان، مام هيأ لعيل رضا الفرصة ليس لكس��ب بعض وجهاء بغداد فحسب، بل 

لكس��ب أعداد غفرية من جنودها أيضًا، فقد كس��ب عيل رضا اىل جانب��ه أحمد أفندي خطيب 

الروضة األعظمية، والش��خصية البغدادية املؤث��رة يف املجتمع عبد الرحمن األورفيل، ويف 

الوقت نفس��ه أخذ الجنود يهرب��ون اىل الجانب 

املعادي يوميًا.

وم��ن الجدي��ر بالذكر أن عيل رض��ا وجنوده مل 

يكونوا يف وضع أفضل كث��ريًا من املحارصين، 

س��وى ما كان يتمتع به عيل رضا من املزايا التي 

خوله إياها الفرمان السلطاين الذي يحمله، وهو 

أمر يحسب له املواطنون حسابًا، كام كانت لديه 

الق��درة عىل إعطاء الوع��ود املطلقة أيضًا. فقد 

أخذت قوات عيل رضا تس��أم القتال، يف وقت 

إنرصمت فيه ايام الخريف، وبدأ الشتاء ينذرهم 

بال��ربد واملطر، لذا ترصف بذكاء، فأكد للامليك أنه يرمي إىل إقصاء داود باش��ا ثم يعود اىل 

حي��ث يريد، مام حملهم عىل االعتقاد بأن مهمة عيل رضا باش��ا تس��تهدف إعادة املامليك اىل 

عظمتهم السالفة بإرشاف ثاٍن. 

جمل�س واٍل عثماينال�سلطان حممود الثاين

باب املعظم وامليدان 1918

�سور بغداد يف ايام املماليك )رحلة اأوتر(
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ع�����راق�����ي�����ة

ع��د���س��ة

ج�س��ر ال�سه��داء 
ف�ي بغ��داد

توفيق الدملوجي ... البا�سا جعفر الع�سكري ... ناجي ال�سويدي ...

بائع الخبز في بغداد عام 1941

الم�سور ال�سم�سي 
اأيام زمان

ال�سرطة ت�ستخدم هذه الآليات ال�سغيرة

ا�ستعرا�ض 
الجي�ض 
العراقي

بغداد جامع ال�سراي 1921

مدخل �سريح المام علي 
عليه ال�سالم

�سورة للملحن كوكب حمزة عندما كان مدر�سا 
للمو�سيقى في بداية �سبابه

في بغداد 
انطوني كوين 
وم�سطفى 
العقاد
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وصال عبد العزيز محمد

وقد دلت تل���ك �لق�صية ومتابعتها على م���دى مو��صلة عبد 
�لعزي���ز �لق�ص���اب يف �صعيه �لدووؤب لتحقي���ق �خلدمة يف 
مو��صي���ع تتعلق مبعي�ص���ه �لنا�س وحاجياته���م �ل�صا�صية 

كالغذ�ء.
 وكان عب���د �لعزي���ز �لق�ص���اب ي�صتقب���ل �لنا����س يف �صر�ي 
�حلكوم���ة، مما �تاح له �لفر�صة ملعرفة �صكاوي �ملو�طنني، 

ف�صا عن �كت�صابه خربة ملعاجلة ق�صاياهم.
وق���د لحظ �ن �حلركة �لتجارية ��صيبت  بال�صلل و�لك�صاد 
ب�صبب �لنز�ع بني �لغربي���ني و�ل�صرقيني. �ذ تقع �ل�صماوة 
عل���ى جانب���ي نهر �لف���ر�ت، فاجلان���ب �لو�قع عل���ى �ل�صفة 
�لي�ص���رى ي�صم���ى �لق�صل���ة. وي�صكن ه���ذ� �جلان���ب �صباط 
�جلي����س وبع����س �ملدني���ني و�لتجار. �م���ا �جلانب �لمين 
في�صكن���ه �ه���ل �ل�صم���اوة �ل�صليون ويق�ص���م �ىل حملتني 
�ل�صرق���ي و�لغربي ويف�ص���ل بينهما �ص���وق كبري وطريق 
يب���د� م���ن ر�����س �جل�ص���ر وينته���ي ب�ص���ور �ملدين���ة. وقد 
�ص���اد حملة �لغرب���ي نفوذ رب���اط �ل�ص�لمان لك���رثة �قاربه 
و�ملنت�صب���ني �ليه في���ه. �ما �ملتنف���ذون يف حملة �ل�صرقي 
ف���كان من بينهم طفار �لنعمة وعب���د �لله �لنايف و�صاح 
ك�صي����س م���ن فرق���ة �ملكاري���ة. وكان �لكثري م���ن هوؤلء 
يو�صدون �بو�ب دكاكينه���م خوفا من بع�صهم �لبع�س. 
وق���د يه���رب �لبع�س منه���م نتيجة للحكم عليه���م غيابيا 
ملج���رد تعر�صه���م لتهامات خ�صومه���م وكانت �لحكام 
ت�ص���در عليهم م���ن غري تبليغهم. كما تب���ني لعبد �لعزيز 

�لق�ص���اب �ن �لقا�صي كان ياأخذ �فادة �مل�صتكي و�ل�صهود 
�ص���ر� يف د�ره من غ���ري تبليغ �ملتهم. ف�ص���ا عن �نه كان 
يتعاط���ى �لر�صوة.علم���ا بان �كرث �ملحكوم���ني كانو� من 

�لفقر�ء.
ونتيج���ة لذل���ك ��صدر عب���د �لعزي���ز �لق�صاب    
ق���ر�ره باإع���ان �لعفو �لعام ع���ن كل �ملحكوم���ني غيابيا. 
كم���ا طالب بارجاع �لهاربني �ىل عملهم. و بعدم �لتعر�س 
له���م من رجال �لمن. وطلب م���ن مت�صرفية �للو�ء تنحية 
�لقا�صي عن �لق�صاء ومنعه من �لنظر يف �لدعاوى �ملقدمه 
�ليه، وبع���د �صهرين مت �عان �لد�صتور و�علن �لعفو �لعام 
ر�صمي���ا وتاأ�ص�ص���ت يف 14 ني�ص���ان 1909 جلن���ة للتن�صيق 
��ص���درت �م���ر� بع���زل �لقا�صي، وبتل���ك �لطريق���ة تخل�س 

�لق�صاء من �حكام و�صلطة ذلك �لقا�صي.
وحلف���ظ �ل�ص���ام يف ق�ص���اء �ل�صم���اوة �م���ر عب���د �لعزي���ز 
�لق�ص���اب مبنع �لتجول بعد �ل�صاعة �لعا�صرة م�صاًء وحتى 
�لفج���ر، وكان يخرج بنف�صه للتفتي�س بع���د منت�صف �لليل 

يف حمات �ل�صرقيني و�لغربيني.
وكان عب���د �لعزي���ز �لق�ص���اب يتقا�صى ر�تبا مق���د�ره �لف 
و�صبعمائ���ه وخم�ص���ه وع�صري���ن قر�صا  ومن ث���م �صدر �مر 
من �لهيئة �ل�صاحية بتثبيته قائمقاما بر�تب جديد قدره 
�ألف���ي قر�س وذلك يف 11 �صباط 1910. وبلغت خدمته يف 
ق�صاء �ل�صم���اوة �صنة و�صته ��صهر و�صتة �يام، غادرها �ىل 
�ل�صويرة قائمقامًا مّدة ث���اث �صنو�ت و�صبعة ��صهر حتى 

ني�صان 1914. 
ليع���ود للم���رة �لثاني���ة لل�صماوة �لت���ي و�صله���ا يف 6 �يار 
1914 يف عه���د و�يل بغد�د جاويد با�صا. وكانت �ل�صماوة 
ق���د �تخذت مقر� ع�صكريًا ع�صكر فيه مائة جندي من �مل�صاة 
ومائ���ة من �خليالة كما �قرتح �لعف���و �لعام عن �ملحكومني 
م���ن حمكم���ة �ل�صم���اوة، عل���ى �ن تنف���ذ حمكومياته���م عند 
تكر�ر �عماله���م �ملخلة بالمن. كما �م���ر بتعيني رجل قدير 
من روؤ�ص���اء �لع�صائر ملر�فقة �لقوة �لع�صكرية عند جبايتها 
�ل�صر�ئب ف�صا عن �و�مره مبنع بيع �مل�صروبات �لروحية 
ونف���ي �ملوم�ص���ات من �ل�صم���اوة. وبعد ذلك �ص���در �مر من 
�لو�يل جاويد با�صا بتنفيذ هذه �ملقرتحات وتطبيقها على 

بقية لو�ء �لديو�نية عند �ل�صرورة.
ويب���دو �ن عبد �لعزي���ز �لق�صاب على �لرغم من جناحه يف 
�ل�صم���اوة وحتقيق بع�س عاق���ات �ل�صد�قة مع �لزعامات 
�ملحلي���ة فيها كان ر�غبا بالنتقال منها لن م�صاكلها مل تنته 
وكلم���ا جنح يف ح���ل م�صكلة م���ا ظهرت م�صكل���ة �خرى لها 
عاقة بالر�س و�ل�صر�ئ���ب و�لتجنيد. ولهذ� ميكن �لقول 
�ن �لعاق���ات �لعثماني���ة م���ع �لع�صائ���ر �لعر�قي���ة �ت�صم���ت 
وب�ص���كل د�ئم بالتوت���ر و�ملنازعات وع���دم �ل�صتقر�ر وقد 
ف�صل معظم �لولة �لعثمانيني وبدون �إ�صتثناء يف معاجلة 
�مل�صكل���ة �لع�صائرية يف �لعر�ق. وقد ��صتفاد �لربيطانيون 
م���ن ف�ص���ل �لعثمانيني فيم���ا بعد ليطبق���و� �أ�صلوب���ا جديد� 
و�د�رة �خ���رى يف �لعاق���ة م���ع �لع�صائ���ر �لعر�قي���ة. وقد 
جنحو� يف ذلك با�صتماله �لبع�س من �لزعامات �لع�صائرية 
�لنافذه �لذين كانو� عونا لاد�رة �لربيطانية �جلديدة يف 
�لعر�ق يف حتقيق �لهدوء و�ل�صتقر�ر يف �لريف �لعر�قي. 

فيما ف�صل �لعثمانيون من قبلهم. 
و بع���د �نته���اء م�صوؤوليت���ه �لوىل قائمقام���ا يف �ل�صماوة 
با�ص���ر يف 14 �يلول 1910  يف وظيفته �جلديدة قائمقامًا 
لق�ص���اء �جلزي���رة  )�ل�صوي���رة(. �لت���ي كان���ت تابع���ة م���ن 

�لوجهة �لد�رية لبغد�د.
بع���د �ل�صويرة كلف �ن يكون قائمقامًا لل�صماوة مرة ثانية 
وق���د با�ص���ر وظيفت���ه فيه���ا يف 6 �ي���ار 1914. وكانت تلك 
�ليام م�صحون���ه بالرتقب و�حلذر لن نذر �حلرب �لعاملية 
�لوىل كان���ت على �لبو�ب...وعن���د �ندلعها فعا حاربت 
بريطاني���ا �لدول���ة �لعثمانية يف ممتلكاته���ا ومنها �لعر�ق 
حي���ث �حتلت �لقو�ت �لربيطاني���ة �لب�صرة يف 23 ت�صرين 
�لث���اين 01914 ومل���ا كان عب���د �لعزيز موظفا عن���د �لدولة 

�لعثماني���ة ق���ام بو�جبه يف خدم���ة م�صالح �لدول���ة ومنها 
�جلو�ن���ب �لع�صكرية لذ� عمل على ��صن���اد مهمات �جلي�س 
�لعثم���اين �لق���ادم م���ن بغ���د�د وحركاته وت�صهي���ل متوينه 
وجتمي���ع �له���ايل و�حل���اق �ملتطوع���ني و�ملجاهدي���ن من 
�لع�صائ���ر ب���ه يف �ملناطق �لتابعه ل�صلطت���ه �لد�رية.�ذ كان 
ي�ص���رف بنف�صه عل���ى جتهي���ز �ملجاهدين بامل���و�د �لغذ�ئية 
و�لعناية بهم وتزويدهم بالطع���ام و�ل�صكائر و�حلاجيات 
�لخرى. وكان يقدم لهم ذلك من �لتربعات �لتي جمعها من 
�هايل �ل�صم���اوة، كما بذل جهدً� يف توف���ري �ملاوى �ملوؤقت 
له���م خال مرورهم بال�صماوة متجهني نحو جبهات �لقتال 

يف �ملنتفك.
 مل يكت���ِف عب���د �لعزي���ز �لق�ص���اب بذل���ك ب���ل عم���ل عل���ى 
ت�صكيل �صري���ة من جماهدي �ل�صم���اوة �لغربيني و�صفرهم 
�ىل)�ملنتف���ك( بقي���ادة بربوت���ي �ل�صلم���ان �ح���د روؤ�صائهم. 
وعن���د رج���وع �ل�صري���ة �صاملة ومل تفق���د �حدً� م���ن �فر�دها 
هو����س �هل �ل�صم���اوة )ثلث �جلنه لهادين���ا و�صوية �صوية 

لرببوتي( ويق�صد بالهادينا �ل�صيد هادي �ملكوطر.
وملا ��صرف �لقتال يف �لنا�صرية على �لنتهاء يف 24 متوز 
1915 ،  تلق���ى عب���د �لعزيز �لق�صاب �مرً� م���ن �لقائد �لعام 
ن���ور �لدين با�صا.بتعزيز �خلط���وط �لدفاعية يف �ل�صماوة  
وحف���ر �خلنادق. و�عطى عبد �لعزي���ز �لق�صاب �لتعليمات 
�لازمة لتنفيذ ه���ذه �لو�مر لقائد �إل���درك. ول�صدة حر�س 

عب���د �لعزي���ز �لق�ص���اب عل���ى �صام���ة �ر��ص���ي �ل�صم���اوة 
�مام ق���و�ت �لحت���ال �لربيطانية طلب �ر�ص���ال تعزيز�ت 
��صافي���ة لل�صم���اوة �ذ مل يكن عنده �لتعزي���ز�ت �لع�صكرية 
�نذ�ك �صوى ت�صعني جندي���ّا من �صنف �لحتياط م�صلحني 
با�صلحة قدمي���ة، مع �صبعة ع�صر جنديًا م���ن ق�و�ت �لدرك. 
و ح���ذر �لقي���ادة �لعامة يف بغ���د�د باأن �لدف���اع بتلك �لقوة 
�ل�صغرية يكاد يكون �مرً� م�صتحيًا ، �ل �ن طلبه مل ينفذ.

وبقي �لو�صع على ماه���و عليه حتيطه �ل�صكوك و�لرت�صد 
وعو�م���ل �لرتق���ب و�لنتظ���ار حتى ي���وم 28 متوز 1915 
�لنا�صري���ة  ب�صق���وط  �لق�ص���اب  �لعزي���ز  عب���د  عل���م  ح���ني 
وبو�ص���ول بع�س �لزور�ق �لنكليزي���ة �ىل ناحية �خل�صر 
متجه���ة نحو �ل�صم���اوة. فعقد �جتماعًا م���ع رئي�س �لبلدية 
وروؤو�ص���اء و�صي���وخ �لع�صائ���ر و�خربه���م بق���رب و�صول 
�لزو�رق �لربيطانية �ىل �ل�صماوة. و�صاألهم فيما �ذ� كانو� 
م�صتعدين للدفاع عن بلدتهم  فعاهدوه بالدفاع عنها. ولكي 
يتاأك���د من �قو�لهم  طلب منه���م �ن يق�صمو� بالقر�آن �لكرمي 
فاأق�صم���و� بذل���ك. كما تن���اول عب���د �لعزيز �لق�ص���اب ع�صا 
وق���ال لهم ))هذه ع�ص���ا �لعبا�س �طلب منك���م �حللف بها(( 
فاأم�صكو� �لع�صا وحلفو� به���ا و�حدً� بعد �لخر وعاهدوه 
ب���اأن يحيون معه وميوت���ون معه.�ل �ن �لعه���د �صرعان ما 
نق����س ، ففي �لوقت �لذي عاهدو� فيه عبد �لعزيز �لق�صاب  
بالدفاع ع���ن �ل�صماوة قام جمع من �هل �ل�صماوة بالتوجه 
نح���و خم���زن �لعا�ص���ة �لع�صك���ري  ونهبو� كل م���ا فيه من 
�طعم���ه وهجمو� على �ص���ر�ي �حلكوم���ة ودور �ملوظفني. 
ثم توجهو� نحو د�ر عبد �لعزيز �لق�صاب فوقعت مناو�صه 
بالر�صا����س بينه���م وب���ني حر�����س �ل���د�ر ��صتم���رت م���َدة 
ث���اث �صاعات.وعل���ى �ث���ر ه���ذه �لتط���ور�ت �ن�صحب عبد 
�لعزي���ز �لق�صاب وم���ن معه م���ن �ملوظف���ني وعو�ئلهم �ىل 
�لرميث���ة. ونزل يف �صر�ي �حلكومة ، بينما نزل �ملوظفون 
ومر�فقيه���م يف �حل�صينية. ومن بع���د �لرميثة �لتي ��صتقر 
فيه���ا بع����س �لوقت ق���رر �ر�ص���ال �ملوظف���ني م���ع عو�ئلهم 
�ىل �لديو�ني���ة و�ر�ص���ل معهم ولده عبد �ملجي���د وعمره ل 
يتج���اوز �ل�صب���ع �صن���و�ت مع جدت���ه ، ومعهم �حل���اج عبد 
�لو�حد �حد �قاربه. ويف �لطريق بني �حلمزة و�لديو�نية 
وخ���ال و�صولهم �ىل ع�صرية �لكرع. خ���رج عليهم بع�س 
�ف���ر�د تل���ك �لع�ص���رية ف�صلبوه���م كل ماعندهم م���ن حقائب 
و�صنادي���ق حتى ماب�صهم، فقام �حلاج عبد �لو�حد ورمى 

بنف�صه على عب���د �ملجيد ليحميه وقال ))خريً� له �ن ميوت 
ول مي���وت عبد�ملجيد و�لذي هو �مانة يف عنقي(( ، وعند 
و�صولهم �ىل كرد من �لك���رود �لقريبة من �لديو�نيه حيث 
ت�صك���ن ع�صائ���ر �لك���رع خ���رج مت�ص���رف �لديو�ني���ة عزت 
با�ص���ا. بنف�صه �ليهم ومعه عدد م���ن �ملر�فقني، ووفرو�  لهم 
�حتياجاته���م وبع�س �لماك���ن ل�صكناهم.�ما �هل �ل�صماوة 
فقد ندمو� بع���د ع�صيانهم �ل�صابق على �حلكومة ونق�صهم 
وعده���م �ل�صابق. �ذ ع���ادت �ل�صر�ع���ات �لع�صائرية بينهم 
و�خ���ذ  روؤو�صاء �ل�صماوة وجتارها ير�جعون عبد �لعزيز 
�لق�صاب يف �لرميثة ر�جني منه �لعودة �ىل �ل�صماوة، حتى 
ع���اد �ليه���ا و��صتقبل برتحاب من قبل �لبع����س من �صادتها 
وعلمائه���ا. وب���د� باجتماعات���ه �ملتو��صلة م���ع روؤوؤ�صائها 
لبحث �مور �لدفاع عن �ملدينة و�تفقو� على �لقيام باحكام 
حت�صينه���ا للدف���اع عنها �صد �جلي����س �لربيطاين �لز�حف 
�لف���ر�ت. ويف 28 مت���وز1916 هاجم���ت  مناط���ق  نح���و 
�ل�صم���اوة باخرتان حربيتان وو�صلتا قرية عني �صيد وقد 
ت�ص���دى له���م �ف���ر�د �لع�صائر ووقف���و� بجان���ب عبد�لعزيز 
�لق�صاب و��صتطاعو� ��صابة �حد�هن ��صابة بليغة، وعند 
�نتهاء �لهجوم طلب �ه���ايل �ل�صماوة من جماعة �لغربيني 
من عبد�لعزي���ز �لق�صاب �لحتفال بالن�صر �مام د�ره،ويف 
ذل���ك �لحتفال ح���اول �حد �تب���اع طفار وه���و حني�س علي 
�لب���در�وي من �ل�صرقي���ني �غتيال عبد �لعزي���ز �لق�صاب �ل 
�ن���ه ف�صل يف ذلك وح���اول �لخر �لهجوم عل���ى د�ره فقتله 

�حلار�س.
كان م���ن نتائ���ج �جله���د �ملتو��صل �ل���ذي بذله عب���د �لعزيز 
�لق�صاب يف �ل�صم���اوة على خمتلف �مل�صتويات �ىل تدهور 
�صحته �لعامة و��صابته مبر�س جلدي )�لكزما( يف يديه.

ق�ص���ى عبد �لعزيز �لق�صاب يف ق�ص���اء �ل�صماوة مدة ثاث 
�صنو�ت �عتبار� من 6 �يار 1914 �ىل 20 �ب 1916 وكان 

يتقا�صى ر�تبا قدره 2000 قر�س.
ويت�ص���ح �ن �ل�صبب يف ��صتم���ر�ر عبد �لعزيز �لق�صاب يف 
من�صب���ه كقائمقام لل�صماوة على مرحلتني للمدة من 1909 
وحت���ى 1916 �ىل �ن �ل�صيا�ص���ة �قت�ص���ت يف تلك �ملرحلة 
�بق���اء �ملوظف �لكفء �ل���ذي ي�صغل ه���ذ� �ملن�صب �لد�ري 
م���ّدة طويل���ة يف وظيفت���ه ل�صم���ان ��صتمر�ر عم���ل �جلهاز 

�لد�ري بنجاح وكفاءة.

عن ر�سالة )عبد العزيز الق�ساب ودوره االداري...(

من التاريخ االداري في اواخر العهد العثماني

عندما اصبح عبد العزيز القصاب 
قائمقام السماوة

أصدرت االرادة السنية من نظارة 

الداخلية يف اسطنبول أمرًا بتعيني 

عبد العزيز القصاب قامئقامًا اصيال يف 

الساموة يف 9 شباط 1909 ووصلها يوم 

8 اذار 1909 يف عهد وايل بغداد نجم 

الدين منال. وكانت االحوال العامة يف 

الساموة شانها شأن املدن العراقية 

االخرى تتصف بفقدان االمن وانتشار 

الفوىض واالضطرابات. ويكفي القول 

ان الساموة شهدت تبدل ثالثة وثالثون 

قائم مقاما اصيال ووكيال يف سنة 

واحدة. بسبب اضطراب االوضاع عىل 

خلفية 

املشكلة العشائرية املستحكمة يف 

مناطق الفرات االوسط نتيجة لتازم 

العالقة بشكل مستمر بني العثامنيني 

والعشائر  بسبب الرضائب واالرض 

والتجنيد.

 بذل عبد العزيز القصاب يف هذا 

املنصب جهودا كبرية الستباب االمن 

وحل املشكالت العشائرية ومحاربة 

الفساد وانتشار الرشوة، وكانت اول 

قضية تعرض عليه  هي قضية اخراج 

)بيع( الحنطة من الساموة اىل البرصة 

حيث عزم التاجر اليهودي يوسف 

رجوان عىل تحميل سفينتني من 

الحنطة لغرض إرسالهام اىل البرصة، 

فأمر عبد العزيز القصاب رئيس البلدية 

باخذ عضوين من املجلس البلدي 

للوقوف عىل كمية الحنطة املتوافرة 

يف السوق وبشكل دقيق. وامر قائد 

الجندرمة بان يبلغ التاجر اليهودي 

يوسف رجوان مبنع سفر السفن 

حتى يتم التحقق من كمية الحنطة 

املوجودة يف االسواق. وقد نفذت 

تلك االوامر وارجعت الحنطة اىل 

االسواق لحاجة اهل الساموة لها  ويف 

اثناء التحقيق تبني ان وراء تلك القضية 

رشوة مقدارها خمس وعرشون لرية 

ذهبية دفعها التاجر اليهودي اىل بعض 

املوظفني والوسطاء لغرض اخراج 

الحنطة اىل البرصة.

ج�سر ال�سماوة القدمي

عبد العزيز الق�ساب



العدد )3989(
السنة الخامسة عشرة
13االثنين )7( آب 2017 12

…
@µ0Y
yz

åèb
X

…
@µ0Y
yz

åèb
X

العدد )3989(
السنة الخامسة عشرة

االثنين )7( آب 2017

ــــرة عــراقــيــة : ذاك ــــداد  اع

مقه���ى كان يجاور كلي���ة )د�ر �ملعلم���ني �لعالية( ومل يكن 
�آن���ذ�ك يف بغد�د غري ثاث كليات ه���ي كلية �لطب وكلية 
�حلقوق، وهذه �لكلية �لتي تعّود طابها �ن مياأو� مقاعد 
�ملقه���ى، �صمن حلقات �صغرية، لري�جعو� درو�صهم فيها، 
وعلى �لخ�س يف �يام �لمتحانات، وبهذه �خل�صو�صية 
يتميز بكونه مقهى هادئا وعلى من يوؤمه من غري �لطاب 
�ن ير�عي هذه �خل�صو�صية، وكان من رو�ده من �لطلبة 
يتناقلون فيما بينه���م وبني ��صدقائهم �لكثري من �لنكات 
و�لنو�در �لتي كانت تروى عن �صاحب �ملقهى، رمبا كان 
��صمه )�بر�هيم عرب( وتختلف �آر�ء �لطلبة ب�صاأنه فمنهم 
من يح�صبه رج���ا ملتاث �لعقل، ومنهم من يعتربه رجا 
ح�صيف���ا �درك �صر �ملهنة فجعل من نو�دره �صبيا لرو�ج 
�صمع���ة مقهاه ولأنه يف غري ه���ذه �لنكات و�لنو�در دقيق 
يف �آر�ئ���ه و�حكام���ه، وم���ن در�س علم �لنف����س من هوؤلء 
�لطاب ذهب يف حتليله ل�صخ�صيته �ىل �نه م�صاب بعقدة 
�لنق����س �لتي �ف���رزت عق���دة �لعظمة عنده، وق���د �صعيت 
مرت���ني �ليه ب�صحبة و�حد من �لطلبة فما حظيت بلقائه، 
وم���ع ذلك فقد �عاد علّي من �صحبته ومن موقع �مل�صاهدة 
بع�س تلك �لنو�در فلكل �صيء يف �ملقهى �صر عظيم، فهذ� 
�لكل���ب �لج���رب �لقابع عند ب���اب �ملقهى و�ل���ذي ليقوى 
على �لوقوف هو �صب���ب �حلرب �لعاملية �لثانية، ذلك لن 
�بر�هيم عرب كان قد قدمه هدية، وهو مرغم، �ىل �ل�صفري 
�لملاين، وعندم���ا �صمع بذلك �ل�صف���ري �لربيطاين غ�صب 
غ�صبا �صديد� على �بر�هيم عرب لنه �صبق له �ن �صاأله �ن 
يهدي���ه �ياه فبخل به عليه، ومل ي�صفع له �عتذ�ره لل�صفري 
�لربيطاين �لذي ��صر على �ن ي�صتعيده، فما كان منه �ل 
�ن ��صرتده من �ل�صفري �لملاين، فكان �ن �ت�صل كل منهما 
بدولت���ه وتاأزمت �لعاق���ات بني �لدولت���ني وهكذ� ن�صبت 
�حل���رب و�ن �لكل���ب ليز�ل هن���ا.. ومن تل���ك �لنو�در �ن 
�لطلب���ة �صاهدو� �بر�هيم عرب ذ�ت يوم من �يام �ل�صيف 
�لقائظة يدخل �ملقهى ر�ك�صا وهو يلهث ويت�صبب عرقا، 
فب���ادروه بال�صوؤ�ل عن �ل�صبب، فق���ال: �آه لو تدرون ماذ� 
ح���دث.. لقد كاد فريق �لكرة �لعر�ق���ي �ن يخ�صر لول �نه 
��صرع و�لتح���ق به فاأنقذه من �خل�صارة، وقد �صرب �لن 
�لك���رة عالي���ا- �ي جنمها كم���ا يقول �لعر�قي���ون- وجاء 
م�صرع���ا لياأخ���ذ ��صتكانا م���ن �ل�صاي ريثم���ا تهبط �لكرة، 
ثم يرتكه���م ر�ك�صا �ي�صا بعد �ن �خذ ر�صفتني من �ل�صاي 
ليع���ود �ىل �مللع���ب قب���ل هب���وط �لك���رة.. ويف �لباح���ة 
�ملفتوحة من �ملقهى ثمة �صج���رة عجفاء، مايكاد �بر�هيم 
ع���رب يرى وجها غريبا يدخ���ل �ملقهى حتى ينادي باأعلى 
�صوته على �صبي �ملقهى لي�صقي �ل�صجرة �بريقا �آخر من 
�ل�ص���اي، فهي تك���ره �ملاء وحت���ب �ل�صاي، ث���م يلتفت �ىل 
�صبي �ملقهى ليطلب �صهادته على �صحة ما يقول و�لويل 
له �ن �صكت �و مل يجد له مدخا لق�صة جديدة،، قل لهم.. 

ق���ل لهم من �ين جئت بهذه �ل�صجرة ياعم �بر�هيم.. فريد 
علي���ه �بر�هيم عرب: �لكل يعرفون.. كلهم يعرفون ذلك.. 
لق���د قلعتها م���ن حديقة ن���وري با�صا ب�صحب���ة و�حدة من 
ي���دي ومل ينقطع �ي جذر من جذورها.. ولكومة �حلديد 
�ملرمي���ة �ىل جان���ب �ملقهى، ق�صة �ي�صا، فق���د كان �لقطار 
مي���ر يومي���ا مرتني مبح���اذ�ة �ملقه���ى وعّز عل���ى �بر�هيم 
ع���رب �ن يزعج �لقطار ب�صوت عجاته و�صغرية �عز�ءه 
�لط���اب ف���كان �ن طلب م���ن �صائق �لقط���ار تغيري طريقه 
فم���ا �متثل لطلبه، ثم كت���ب لنوري با�ص���ا ويق�صد نوري 
�ل�صعي���د رئي�س �لوزر�ء- نا�صحا �ي���اه باأن ياأمر بتغيري 
ط���رق �لقطار فلم ينت�صح �ي�صا، فما كان منه �ل �ن خرج 
ملو�جهت���ه حتى �ذ� دنا �لقطار منه عاجله بركلة قوية من 
رجله جعل���ت كل قاطر�ته تته�صم ويدخل بع�صها ببع�س 
وه���ذه �لكوم���ة م���ن �حلديد �ل�ص���دئ )�ملزجن���ر( هي كل 
بقاياه و�ذ� حدث لو�حد من �لطاب �ن �صحك، وكان يف 
�ملقه���ى رجل غريب، �متع�س �بر�هي���م عرب وقام ينادي 
باأعل���ى �صوته على �صبي �ملقه���ى لي�صقي �ل�صجرة �بريقا 
�آخ���ر من �ل�صاي، و�ن مل ي�صحكو� مل���ا يرويه عليهم وهم 
)وحده���م( معه غ�صب عليهم لنهم ماع���ادو� ي�صتلطفون 
حكايات���ه، �م���ا �ن يعل���ن �ي و�ح���د منه���م باأن���ه لي�صدق 
بطولت���ه �خلارق���ة، فتل���ك ه���ي �لطامة �لك���ربى ف�صيظل 
لفرتة طويلة غا�صبا عليه وياأمر �صبي �ملقهى باأن ليقدم 
�ليه �ية خدمة، �ىل حني يت�صفع له بع�س �لطاب �ملقربني 

�ليه، فيغفر له زلته.. 

كما و�صفه عبا�س بغد�دي فقال :
نف���اخ م���ن �لدرج���ة �لأوىل…كان �صاح���ب مقه���ى ب���اب 
�ملعظ���م … مل  يدع���ي �لبطول���ة و�ل�صجاع���ة و�ل�صقاوة 
لكنه كان يدع���ي �يجاد �حللول لكل �صي���ئ، يف �ل�صيا�صة 
و�لجتماع و�لقت�صاد  ويقدمها لكبار �لقوم و�مل�صوؤولني 
جمان���ا، ��صاف���ة �ىل �أحادي���ث ع���ن  مغامر�ت���ه يف �ل�صفر 
و�لتجو�ل �لتي  تفوق حدود �ملبالغة  و�خليال…منها: 
�ن���ه كان مدعوً� للع�صاء عند )�مللك في�صل �لول( وقدم له 
�لن�صائ���ح يف كيفي���ة حكم �لعر�ق — �ملن���دوب �ل�صامي 
�لربيط���اين )ه���رني دوب����س( ق���د ز�ره  منت�ص���ف �لليلة 
�ملا�صي���ة و�صرب عنده �ل�صاي وحل له م�صكلة م�صتع�صية 
ع���ن نف�صها ولكنه  ق���د ع�صقته ور�ودته  –  )�مل����س بل( 
رف����س ذلك بكل �ب���اء — طاف يف �أفريقي���ا وغريها من 
جماه���ل �لعامل  وو�جهته �أمور� ل ت�ص���دق منها �ن �كلي 
حل���وم �لب�صر ق���د �أكلوه مرة �ل �نه جن���ا! …  كانت تلك 
�لحاديث لطيفة فكهة يف خيالها ومبالغتها جتعل مقهاه 
منت���دى لكثري من �لدباء و�لظرفاء … كما كان ي�صتعلم  
با�ص���ر�ر عن كل من يرتاد كهوته، ومن ل يعرفه  يقدم له 
�ل�صاي �و �حلام�س جمانًا ويبد�أ حديثه معه قائا : )با 
�صغر� بيك من���و جنابك؟ لأن كهوتي لا�صدقاء و�ملحبني 
و�ن���ت و�حد منهم(… وقد نق���ل مقهاه �و�خر �يامه �ىل 

منطقه كمب �لعظمية. 
ويف حكاي���ة  ي���روي �بر�هي���م ع���رب لزبائن���ه يف مقهاه 

�لو�قعة يف �صوق �لهرج �مليد�ن:

�لذياب���ة  )بغ���د�د(  �لولي���ة  ه���ددت  �لي���ام  �ح���د  يف 
�ىل  �لنا�س”بد�عيكم”فانطلق���ت  ��صتج���ارت  وطبع���ًا 
م���كان جتمعهاول�أع���رف كي���ف �صم���ت �لذئ���اب �خباري 
�أ�ص���رت  ومط���ارده  بح���ث  -�لذئاب-وبع���د  فانهزم���ت 
عل���ى  �لقنفة”يوؤ�ص���ر  ه���ذه  وربطتهما”عل���ى  ذئب���ني 
�حدى”�لقنفات”وتركتهما حتى �ل�صباح وحينما فتحت 
�ب���و�ب �ملقه���ى يا�صبحان �لل���ه وجدت �لذئب���ني وقد �كا 
بع�صهما �لبع�س..و�مل�صكلة �لتي حريتني و�صغلت بايل 

يو��صل عرب �ي �لذئبني �كل �لخر�وًل.!!!!

�أب���و  م���ع  �لزبي���دي   فخ���ري  �ملرح���وم  ذكري���ات  م���ن 
رحومي)�بر�هيم عرب( مارو�ه ل�صدقائه مر�ر� فقال :

يف �أح���د �يام رم�صان �لكرمي كنا جمموعة من �لأ�صدقاء 
جال�صني بعد �لإفطار مع �ملرحوم �بر�هيم عرب �ن�صولف 
ع���ن �لأي���ام �جلميل���ة و�لذكري���ات �حلل���وة وكي���ف كان 

رم�صان �يام زمان ولعب �ملحيب�س فقال �بر�هيم:
- هو رم�صان ه�صه مثل رم�صان كبل!!!

- جاوبت���ه ميع���ود �ب���و رحوم���ي رم�صان ه���و رم�صان، 
ه�صه و�ل كبل ��صيفرق!

- ل ياب���ه ل رم�ص���ان كبل �ص���كل وه�صه �ص���كل... �لنا�س 
جانت طيبة و�ل كلوب چبرية و�لدنيه غري دنيه و�لب�صر 
غ���ري ب�ص���ر و�ل�صمه �صافية ت���دري كبل �لكم���ر �برم�صان 

چان يطلع 30 يوم بدر وميغيب.
- �صاألتُه ��صلون چنتو �تلعبون �ملحيب�س؟

-  كال چن���ت �أ كع���د باللي���ل وره �ص���اة �لرت�وي���ح �آين 
و�جلماع���ة على �ل�ص���ط ب�صوب �لأعظمي���ة و�لله يرحمه 
�أ�صطه عبد �لله �خلياط وجماعته )�أحد �أ�صهر �لفكهني يف 

بغد�د حينها( ي كعد  كبالنه ب�صوب �لكاظمية.
- �إي �أبو رحومي و��صلون تلعبون!

- جماع���ة �أب���و جن���م )�أ�صط���ه عبد �لل���ه �خلي���اط( �ثنني 
يلزم���ون �لبطاني���ة ويبيت���ون �ملحب�س، ��صع���د �آين على 
�صخ���رة عالية من �صوب �ملعظم و�أب���اوع عليهم و��صيح 
�ف���رز �إ كعد �إنت �أبو �ل�صاية طك �أبو �لعرقچني � كعد�نت 
�بو �لي�صماغ، �بو زبون �لبته جيبه من �لي�صرة وت�صتغل 

�لهاهل و�لت�صفيك.
- زي���ن �أب���و رحوم���ي ��صلون �جتي���ب �ملحب����س من ذ�ك 

�ل�صوب!
- �لبلم موجود و�آخذ فانو�س لوك�س ويايه و�عرب �لذ�ك 

�ل�صوب و�جيبه.
- �أب���و رحوم���ي �لفانو�س �صت�ص���وي بيه، �لدني���ه  كمره 
و�صوي���ه �نت���ه م���و كل���ت �لكم���ر يطل���ع 30 ي���وم ب���در 

وميغيب.
- �أب���و ع���اوي ميعود دعربهه لل�صالف���ة مو م�صت وحمد 

فكدهه. 

ــات ابــراهــيــم عــرب ــري ــن ذك م

كان ابراهيم عرب الذي رحل عنا عام 1979 شخصية فريدة يف وصفها 

ال تضارعها شخصية بغدادية يف واقعها االجتامعي الربيء، فلم يكن 

قهواتيا فحس��ب، بل كان قريبا من جميع الطبقات والرشائح، وان كان 

قربه من طلبة الجامعات اكرث بحكم وقوع مقهاه قريبا من الكليات يف 

االربعينيات وما بعدها. 

كت��ب بلند الحيدري يف ذكرياته  عن املقاهي التي ادركها يوم كان يف 

دار املعلمني العالية يف النصف الثاين من االربعينيات :

�سورة نادرة البراهيم عرب يف ال�ستينات

بع���د �ن �نهيت �صلت���ي بالوظيفة �حلكومية �ث���ر ما تعر�صت 
له بعد �نق���اب �صباط 1963، �ت�صل بي �ملقاول عبد �للطيف 
�لع���اين، وه���و من كب���ار �ملقاول���ني �لعر�قيني يومئ���ذ، وكان 
يعم���ل عل���ى �ن�صاء بناي���ة وز�رة �لتخطيط عل���ى ر�أ�س ج�صر 
�جلمهوري���ة م���ن جان���ب �لكرخ ببغ���د�د. وكان عب���د �للطيف 
�لع���اين م���ن �ملقاول���ني �ملتميزي���ن ق���د عم���ل عل���ى �لعديد من 
�مل�صاريع يف بغ���د�د، ومنها بناية �لبن���ك �لتجاري يف �صارع 

�لبنوك.
  ب���د�أ عب���د �للطي���ف �لع���اين حيات���ه �لعملي���ة خلف���ة بناء يف 
بغ���د�د، ليعرف �لق���ر�ءة و�لكتاب���ة وبقي �أمي���ًا �ىل �لنهاية، 
�ل �ن فر��صت���ه يف �عم���ال �لبناء وذكاءه جع���اه يتو�صع يف 
�عم���ال �لبناء، حتى ��صبح مقاول م�صه���ور� ببغد�د، و��ص�س 
�ي�صا �صركة لعمل �لركائز �لكونكريتية. و��صتطاع �حل�صول 
عل���ى عقد بناء بناي���ة وز�رة �لتخطيط، وبا�ص���ر بالعمل.وقد 
و�فق���ت على �لعم���ل مع���ه،  و�لتحقت يف �و�خ���ر عام 1963 
مدير� لد�رة �مل�ص���روع، وت�صلمت �عمايل من مدير �مل�صروع 

�ل�صابق، �ليوناين �جلن�صية.
  يتكون م�صروع وز�رة �لتخطيط من بنايتني رئي�صيتني، هما 
بناي���ة وز�رة �لتخطيط، وبناية جمل�س �لتخطيط، ومو�قف 
كب���رية لل�صي���ار�ت مكون���ة من طابق���ني، مع كام���ل �خلدمات 
�لخرى للم�صروع �لذي تبلغ كلفته زهاء مليوين دينار. وكان 
�مل�صم���م و�ل�صت�صاري للم�صروع مكت���ب �ل�صت�صاري �لعاملي 
�مل�ص���وؤول  �مل���دين  و�ملهند����س   ،)GioPonti( �ليط���ايل 
�صريك���ه )Fernorelli(. �م���ا د�ئ���رة �ل�ص���ر�ف ولهمي���ة 
�مل�ص���روع فقد مت تعيني مهند�س مقيم بريطاين، ي�صاعده عدد 
من �ملهند�صني �لعر�قي���ني �ملدنيني و�لكهربائيني، وكانو� من 
�ل�صب���اب �ملندفع، ولكن بخربة قليل���ة. وقد تكونت عاقة ثقة 
و�ح���رت�م بيني وبني �ملهند�صني �لخرين من مهند�صي د�ئرة 
�ملب���اين، مما دفع هوؤلء �ملهند�صني �ىل �عتباري مرجعًا مهمًا 
لهم يف خمتلف �جلو�نب �لهند�صية و�لفنية، وتف�صري �صروط 
�ملقاولة. وكانت قر�ر�تي �لهند�صية وقر�ر�ت �د�رة �مل�صروع 
تتخذ با�صت�ص���ارة م�صاعدي م�صاحي �لكمي���ات �لربيطانيني، 

لذ� كانت قر�ر�ت علمية ر�صينة.
  كان هن���اك �لعديد م���ن �مل�صاكل �لفني���ة �لطارئة، تتطلب لها 
حل���ول فني���ة ت�صتدع���ي زي���ارة �ل�صت�ص���اري �ليط���ايل �ىل 
�مل�ص���روع، غ���ري �ن تعقيد�ت �ج���ر�ء�ت �ل�صف���ر و�حل�صول 
عل���ى �ملو�فق���ات وغ���ري ذل���ك م���ن �لعو�ئ���ق، جعلتن���ي �نظم 
منهج���ي ب���اأن �زور �ل�صت�صاري يف ميان���و يف �يطاليا مرة 
كل �صهري���ن، حل���ل �مل�صاكل �لفني���ة �ملعلق���ة، وتوقيع �ل�صلف 
�ل�صهري���ة لجن���از �مل�صروع. ومن �لم���ور �ملهمة �لتي عملت 
عل���ى �تخاذ �لق���ر�ر�ت �لفني���ة بالت�ص���اور م���ع �ل�صت�صاري، 
تغليف �لوج���ه �خلارجية للبناي���ة بال�صري�ميك. وقد �كدت 
عل���ى تباين درج���ات �حل���ر�رة يف �لليل و�لنه���ار، وفروقها 
�لكب���رية يف �ل�صتاء و�ل�صيف، حيث تبل���غ على �لكونكريت 
نح���و 85 درجة مئوي���ة �صيفا وحتت �ل�صف���ر �صتاًء. فدفعت 
�ل�صت�ص���ارى �ىل �ملو�فقة على �ن تكون �لتفا�صيل مت�صمنة 
مفا�ص���ل �لتم���دد ب�صكل كاف، و�ن تثبت طبق���ات �ل�صري�ميك 
على �صبكة من �مل�صبكات �حلديدية �ملثبتة بال�صمنت و ب�صكل 

حمكم على �لو�جهات �خلارجية.
 وتكون���ت بين���ي وب���ني �ل�صت�صاري �ليط���ايل عاقات عمل 
و�صد�ق���ة وثيقة، وكذلك مع �ملقاول���ني �لثانويني للم�صروع، 
Carrier   ومنه���م حاف���ظ �لقا�صي �لذي كان ميث���ل �صركة

لتنفي���ذ �عمال �لتكيي���ف، و�صركة بريطاني���ة لتنفيذ �لعمال 
�لكهربائية، وعدد من �ملقاول���ني �لثانويني �لعر�قيني لتنفيذ 
�عمال �مل�ص���روع. ومن �ملهند�صي���ني �مل�صاعدين �لذين عملو� 
مع���ي يف �مل�صروع �ملهند�س زهري �صاقو و�ملهند�س خالد عبد 
�ملنع���م ر�صي���د �لذي بد�أ �لعمل معي عن���د عودته من �لدر��صة 
يف بريطاني���ا، وكلفت���ه بالعمل يف بناي���ة وز�رة �لتخطيط. 

وق���د �صررت كث���ري� عندما علمت بعدئذ �نهم���ا �كت�صبا خربة 
جي���دة م���ن �لناحيتني �لفني���ة و�لد�ري���ة من خ���ال عملهما 

�ملذكور.
  كان عب���د �للطيف �لعاين يدير �عمال���ه بطريقته �لتي �عتاد 
عليه���ا من���ذ �ربعني عام���ا، وقد �بق���ى على بع����س م�صاعديه 
�لذي���ن يعملون بالطريقة نف�صها. ومنها عدم ف�صل �ملقاولت 

�لت���ي يعم���ل عليها م���ن �جلانب �مل���ايل، فتك���ون �ملبالغ �لتي 
تتحقق ل���ه �صهريا م�صاع���ة للم�صاريع �لخ���رى. ولهذ� تاخر 
تنفي���ذ عدد م���ن �لعمال ل�صب���اب منها ماهو خ���ارج �ر�دته، 
ومنه���ا ب�صبب �ل�صلوب �ل���ذي �عتاد علي���ه. ومل ��صتطع يف 
فرتة عمل���ي معه �دخال �ل�صاليب �حلديث���ة لد�رة �لعمال. 
وكث���ري� ما كن���ا نو�جه بال�صوؤ�ل عن موع���د �كمال �مل�صروع. 

وق���د ح�صر �لعاين �صباح �ح���د �ليام، وقال �ن عنده موعدً� 
م���ع رئي�س �ل���وزر�ء طاهر يحيى لبحث مو�ص���وع �مل�صروع 
وتق���دم �لعم���ل فيه وما �جنز من���ه. هياأت جمي���ع �ملعلومات 
�ملطلوب���ة لبيانه���ا، م���ن �ملنج���ز م���ن �لعم���ل وما تاخ���ر منه 
و��صب���اب �لتاأخري ومعاجلة ذلك. وملا �لتقينا رئي�س �لوزر�ء 
طاهر يحيى �صرحت له ��صباب تاأخر �مل�صروع، وهي ��صباب 
مالي���ة بالدرج���ة �لوىل، و�لو�صائل �لكفيل���ة لجناز �لعمل.
وبع���د نحو �ربعني دقيقة م���ن �لنقا�س و�لتد�ول، و�فق على 
�عط���اء �ملق���اول �صلف���ة مالي���ة خا�صة كم���ا طلبن���ا. و�لغريب 
�أنن���ا مل ن�صتفد م���ن �ل�صلفة كثري�، حيث �ص���رف �لكثري منها 
عل���ى م�صاري���ع �خرى، مم���ا �ث���ار يف �ل�صعور ب���ان وعودي 
للم�صوؤول���ني ذهبت هب���اًء، �لتي ق���د توؤدي �ىل فق���د�ن �لثقة 

بعملي، على �لرغم من �جلهود �ملبذولة ب�صدق.
  وهك���ذ�، كان���ت �د�رة �ل�ص���وؤون �ملالي���ة للعم���ال حم�صورة 
باحل���اج عب���د �للطيف �لع���اين وبع�س م�صاعدي���ه، ومل يكن 
يومئ���ذ قانون يحمي حق���وق �لعمال ومطاليبه���م. كان �جر 
�لعام���ل قلي���ل جد�،ويومي���ة عامل �حلف���ر كان���ت 350 فل�صا 
عن ثماين �صاعات عم���ل م�صتمر.وحدث مرة �ن �صادف عيد 
�ل�صحى يف يوم �لح���د، وتكون �يام �لعيد خال �ل�صبوع 
م���ن حق���وق �لعام���ل وي�صتحق عليه���ا �ج���وره �ليومية، فلم 
ي���رتدد �ملق���اول وم�صاعدوه م���ن ف�صل �لعم���ال �لعاملني يف 
�مل�صروع يف يوم �جلمعة �لذي �صبق �لعيد، بغية عدم �صرف 
يومي���ات �لعيد له���م!. كان هناك مايقرب م���ن 250 عاما يف 
خمتل���ف �لعم���ال �لن�صائي���ة للم�ص���روع، ول ح���ول لهوؤلء 
�لعم���ال، وه���م ي�صتقبلون �لعي���د بهذ� �لج���ر�ء �ملجحف. مل 
��صتط���ع �ن ��صكت، وبينت �حتجاجي على قر�ر �لف�صل �ىل 
عب���د �للطيف �لعاين و�بن���ه عزيز، و�ين لميك���ن �ن �و�فق 
عل���ى هذ� �لظلم �ل�صارخ بح���ق �لعمال، وهم عماد �مل�صروع. 
و��صتق���ر ر�أيي عل���ى ��صتحالة �ل�صتمر�ر م���ع من يتخذ مثل 

هذه �لجر�ء�ت.
  تاأك���د يل �ن عمل���ي مع �حلاج عبد �للطي���ف �لعاين، ليائم 
�له���د�ف �لتي �عمل لتحقيقها ومب���ادئ �لعمل �لتي �حملها، 
وتاأك���د يل �ن تفك���ري هذ� �لن���وع من �ملقاول���ني و��صلوبه لن 
يتغ���ري �و يتطور، عل���ى �لرغم من �نهم ب���د�أو� يعملون على 
م�صاري���ع كبرية. وق���د �فهمت �لع���اين باأين و�صع���ت �عمال 
�مل�ص���روع عل���ى �مل�ص���ار �ل�صحي���ح، رغم �لتاخ���ري يف �جناز 
بع����س مفا�صله، وحققت له تو�زن���ًا جيدً� يف كلف �ملقاولت 
لت له  �لثانوي���ة، مع م���ا ر�صد �ليها يف عقد �لعم���ل، كما ح�صّ
متديد� مل���دة �ملقاولة،و�عفاءه من �لكثري من غر�مات تاخري 
�لعم���ال، وم���ع هذ� فاين �صاأت���رك �مل�صروع قريب���ا. ومل تفلح 
حم���اولت �لع���اين يف �صرف نظري عن ه���ذ� �لقر�ر، ومنها 
عرو����س  مالي���ة مغرية. وبع���د نحو ع�صرة ��صه���ر من تركي 
�لعم���ل مع عب���د �للطيف �لع���اين، مت �كمال م�ص���روع وز�رة 

�لتخطيط.
  لقد �ت�صح يل من �لتجربة �لتي ذكرتها مع قطاع �ملقاولت، 
باأ�صم���اء  قائم���ة  �لتخطي���ط  تثّب���ت وز�رة  �ن  �ن���ه ليكف���ي 
�ملقاول���ني، وت�صنيفه���م �ىل درج���ات. ب���ل �ق���رتح �ن تك���ون 
هناك دور�ت للمقاولني من �لدرجات �ملختلفة ملدة )3( ثاثة 
��صابيع يح�صرها �ملقاول، وفيهامنهج ينور �ملقاول وي�صرح 
ل���ه �لتطور �ملهني و�مليكانيك���ي و�لقت�صادي ��صاليب �لعمل 
�ل�صحي���ح يف تنفي���ذ �مل�صاري���ع، ووف���ق �صو�ب���ط حم���ددة 
وتقالي���د حديث���ة ومتط���ورة. ول �ص���ري م���ن �ن�ص���اء معاهد 
تق���دم دور�ت در��صي���ة خا�ص���ة لتطوي���ر مهند����س �ملقاولت 
و�ملقاول���ني �ل�صغار يف �لعر�ق، مبا يتنا�صب وما هو متوقع 

لتقدم �لو�صع �لعمر�ين.

عن مذكرات املدفعي
 )نحو عراق جديد ـ �سبعون عاما من البناء واالعمار(

ـــي ـــع ـــدف ـــم ـــــام ال ـــــش ه

من مذكرات هشام المدفعي

بنايــة وزارة التخطيط والعمل فيها
بناية التخطيط عند تنفيذها

البناية اليوم
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1936 فانته���ت بذل���ك حياة حزب �لعه���د وحزب �لوحدة 
)�لذي مل ير �لنور( فت�صتت �ل�صيا�صيون جميعًا �صذر مذر 
يف �لآفاق. ومما يج���در ذكره �ن حزب �لوحدة �لوطنية 
�ل���ذي �أ�ص�ص���ه يف �أيل���ول م���ن �صن���ة 1934 عل���ي جودت 
�لأيوب���ي كان عل���ى �أث���ر �لن�صق���اق �ل���ذي ح�ص���ل د�خل 
حزب �لخاء �لوطني �لها�صمي، وقيام �لأيوبي بت�صكيل 

�لوز�رة يف 27 �آب �صنة 1934.
وم���ن �أب���رز قادته �صال���ح با�س �أعي���ان و�ص���امل قا�صم �أغا 
وبه���اء �لدين نوري وجنيب �لر�وي وحازم حت�صني �أغا 

و�حلاج ر�يح �لعطية وعبد �لهادي �جللبي.
وباخت�ص���ار، ميكننا �لقول �أن جمي���ع �ملجال�س �لنيابية، 
وم���ن �صمنها �ملجل�س �لتاأ�صي�ص���ي، تاألفت كلها، برت�صيح 
�ل���وز�ر�ت �لقائم���ة يف حينه���ا، ومل يك���ن لأي وز�رة �أن 
ت�ص���ري عل���ى غري ه���ذه �لطريقة، ك���ون قان���ون �لنتخاب 
ل يتف���ق وحال���ة �لباد �لثقافي���ة و�لجتماعية، حتى بعد 

م�صي ع�صرين �صنة على تاأ�صي�س �حلكم �لوطني
 �إذً� ف���ا منا����س للوز�ر�ت م���ن �تباع قان���ون �لرت�صيح، 
�أو تبدي���ل �لأ�ص���ول �ملو�صوع���ة لنتخ���اب �لن���و�ب يف 
�لقانون �لأ�صا�س وقان���ون �لنتخاب، تلك �لأ�صول �لتي 
ظه���ر ف�صلها ب�صورة ل تقبل �جل���دل … �إذً� مل تدهورت 
�حلي���اة �لنيابي���ة يف �لع���ر�ق من �صي���ئ �إىل �أ�صو�أ …؟! 
�صوؤ�ل يتوجب على كل من يت�صدى لكتابة تاأريخ �لعر�ق 
�أن ي�صعه يف �صدر �أولوياته … ويف يقيننا �أن �أحد �أهم 
�لأ�صباب هي �حت�ص���ان �لأقرباء و�ملحا�صيب و�ملنا�صيب 
ولنا يف موقف عبد �ملح�صن �ل�صعدون من رف�صه تر�صيح 
�بن �أخية توفيق �ل�صعدون مللء د�ئرة مت�صرفية �لعمارة 
�لنتخابية، علمًا �ن �لهياأة �لإد�رية حلزب �لتقدم )وكان 
عب���د �ملح�ص���ن �ل�صعدون �أمين���ه �لعام( كانت ق���د �أو�صت 
يف غيابه برت�صيح توفيق لقناع���ة �لهياأة بكفاءة �ملر�صح 

وثقافته ما يوؤهله للنيابة.
وكان �أن �نط���وى ه���ذ� �لأ�ص���م من �لت���د�ول ومت تر�صيح 
�ص���و�ه... وهك���ذ� كان... ومم���ا يجدر بنا ذك���ره �أنه بعد 
�نتحار عبد �ملح�صن �ل�صعدون و�نحال �لنيابة يف لو�ء 
�ملنتف���ك �أع���اد حزب �لتق���دم تر�صيح )توفي���ق �ل�صعدون( 
م���كان �ملغفور له عمه وجنح بالطبع و�أ�صبح نائبًا ولكن 

بعد وفاة عمه وزو�ل نفوذه كرئي�س للحكومة.
م�صحكة، كثريً� ما تنّدر بها �لعامة قبل �خلا�صة، فو�صلت 
�إىل �أبن���اء �ل�صعب �لعتيادي���ني يروونها لأولدهم و�أهل 

بيوتهم...
ومنه���ا �لق�ص���ة �لآتي���ة : �ص���ادت يف ف���رتة م���ن �لفرت�ت 
فكرة �إقن���اع �ل�صحافي���ني بالعملي���ة �لنيابي���ة فت�صابقو� 
�إىل تر�صي���ح �أنف�صه���م، �أو تر�صي���ح �لآخري���ن له���م – ل 
ف���رق – حيث ت�صابقت �ل���وز�ر�ت �إىل ك�صب وّد �أ�صحاب 
�ل�صح���ف �لكبرية و�ملهمة و�صحبهم �إىل جهة �لنيابة فقد 
ق���ام �لأ�صتاذ �صليم ح�صون �صاحب جريدة �لعامل �لعربي 
و�لأ�صت���اذ روفائي���ل بطي – كاهم���ا – بالرت�صيح حتت 

قائمة مر�صحي �حلكومة لنو�ب �ملو�صل...

وعقي���ب �لنتخ���اب ب�صاعة دق جر�س �لتلف���ون، وجاءت 
�ملكامل���ة باأ�صمي )ب�صفتي خري �لدي���ن �لعمري ع�صوً� يف 
هي���اأة �ملر�قب���ة(، وكان �ملتح���دث �لأ�صت���اذ �صليم ح�صون 
ي�ص���األ من بغ���د�د عن نتائ���ج �لنتخابات، فذك���رت له �ن 
�لنتائ���ج ج���اءت طبق �لأ�ص���ل، ثم تل���وُت علي���ه �لأ�صماء 
�لفائ���زة، فاإذ� به ي�صرخ على �لتلفون )و�أنا..؟!( فقلُت له 

)ل �أ�ص���م لك مولن���ا( ف�صّد �لتلفون دون �إلق���اء �لتحية �أو 
تقدمي �ل�صكر...!!

وق���د ظه���ر لنا فيما بع���د �أ�صل ق�ص���ة �لأخط���اء �حلا�صلة 
و�لت���ي �أدت �إىل �ل�ص���د�م يف �مل�صالح، ثم عودة �مل�صالح 
�إىل م���ا كانت عليه... كل هذ� يح���دث و�لناخب �مل�صكني، 
�ص���و�ء كان �بن �ملو�صل، �أو �أب���ن �لب�صرة... لي�س له من 

�أمره �صندً�...
فيحكي �ملف�ّصرون قائلني : �ن �لكاتب �لذي كتب �لربقيات 
�ل�صري���ة برت�صيحات �حلكومة كتب ��ص���م روفائيل بطي 
يف قائم���ة تر�صيح���ات ل���و�ء �لب�صرة، وبع���د �أن �كت�صف 
�لكات���ب خط���اأه، و�أن روفائي���ل بط���ي ه���و �ب���ن �ملو�صل 
ولي�س �لب�ص���رة...!! عاد عن خطئه وكتبه مرة ثانية يف 
قائم���ة تر�صيحات لو�ء �ملو�صل و�أر�صل بها برقية، وبقي 
�صلي���م ح�ص���ون )خ���ارج �ملاك(، م���ع �لعل���م �أن �لكاتب مل 
ي�صط���ب ��صم روفائيل م���ن �لب�صرة، وهكذ� �أ�صبح - بعد 
�أن ظه���رت �لنتائج – �أن روفائي���ل بطي )فاز بالنيابتني( 
�صماًل وجنوبًا... �إّل �أن ذوي �لأمر تافو� �لق�صية، فقام 
روفائيل و��صتقال من نيابة �لب�صرة... �صاكرً� �لب�صريني 
�لكر�م على ثقتهم �لثمين���ة �لتي و�صعوها فيه...!! ويف 
�لب�صرة )بعد �أن �صغر مقعد نيابي و�حد( جمعو� �لنا�س 
مرة �أخرى من جميع �أطر�ف �للو�ء )كما ين�س �لقانون( 
و�نتخ���ب �صليم ح�صون... �أي �ن ه���وؤلء �مل�صاكني �لذين 
جمع���و� ع���ادو� وو�صع���و� )باحل�ص���ون( م���ا كان���و� ق���د 
و�صع���وه )يف �لبط���ي( من ثقة ثمينة... فج���اء �لآن دور 
�حل�صون، فقام و�صكرهم بدوره على ما و�صعوه فيه من 

ثمني �لثقة...!!
وم���ن طريف ما ذك���ره �ل�صائ���ح �لعر�ق���ي يون�س بحري 
يف جري���دة �لُعقاب ع���ن مو�صوع �ل�صحاف���ة و�لرت�صيح 
لانتخاب���ات �لنيابي���ة، ق���ال �لبح���ري �صاخ���رً� م���ن كا 
�ل�صحفي���ني �ل�صمع���اين وبط���ي وحت���ت عن���و�ن �ص���ارع 

�ل�صحافة �يام زمان... �لكر��صي ل تنتزع �لعقائد..! :
كان���ت جري���دة �لعقاب �لت���ي �أ�ص�صه���ا ور�أ����س حتريرها 
�ل�صائح �لعر�قي يون����س بحري ل تاألو جهدً� يف توجيه 
�لنقد �لاذع لل�صيا�صيني كما لل�صحفيني ف�صًا عن �لكّتاب 
و�ل�صع���ر�ء و�لعامل���ني يف �حلق���ول �لعام���ة �لجتماعية 
و�لعامية، وح�صبما تتطلبه ظروف �ل�صر�ع �ل�صيا�صي 

و�ل�صحايف لل�صاحة �لعر�قية يومذ�ك.
فف���ي �لع���دد �لثال���ث �ل�ص���ادر يف �لر�ب���ع و�لع�صرين من 
�صه���ر ت�صرين �لثاين �صن���ة 1933 ن�صر �لبح���ري �نتقادً� 
يف جريدت���ه �إىل بع����س �ل�صحافيني من زماء �ملهنة قال 
في���ه : )�ل�صمع���اين وبطي( من بلدة و�ح���دة، وي�صتغان 
يف حرف���ة و�حدة وهما من حل���م ودم و�حد �ل �نهما مع 
ذلك يختلف���ان يف �لر�أي و�ملبد�أ... وف�ص���ًا عن ذلك فهما 

يختلفان عن بع�صهما يف �لطول و�لعر�س.
فال�صمعاين )عه���دي( �إىل قامة ظف���ره، وبطي )�إخائي( 
�إىل قم���ة ر�أ�ص���ه ولأج���ل ذل���ك يق���وم كل منهم���ا و�لدعاية 
حلزب���ه. بط���ي يذه���ب �إىل م�ص���ر فتحتفي ب���ه �لأو�صاط 
و�لعر��س، ويزور �لنحا�س با�صا فريد �لنحا�س زيارته 

وي�صرف �ملال مثل حامت �لطائي.
و�ل�صمع���اين يف بغد�د ي�ص���ري مع )ي( فرنك���ول �ملهاجر 
�ملو�صل���ي في�صتغ���ل بالق�صي���ة )�لتياري���ة( مد�فع���ني عن 

حقوق �لعر�ق...!!
وح���ر�م عل���ى �لزم���اء �ن يق�صي���ا �لوق���ت بامل�صاحن���ات 
يف ح���ني �ن �لو�ج���ب يدع���و �جلمي���ع ملعاجل���ة ق�صاي���ا 
�لب���اد �حليوي���ة... عل���ى �لقل ر�ع���و� حق���وق �ملهنة يا 

�أ�صاتذة...!
ويف �لعدد �ل�ص���ادر يف �لثامن من كانون �لأول من �صنة 
1934 كتب �لبحري بقلمه بو�صفه رئي�صًا للتحرير مقاًل 
جع���ل له عنو�نًا يف و�صط �ل�صفح���ة يقول :)�لكر��صي ل 
تنتزع �لعقائد( �إىل �لزماء �لنو�ب �صليم ح�صون – عبد 
�لغف���ور �لبدري – روفائيل بطي. �حلمد لله على �صامة 
�لو�صول – و�صولكم �إىل �لكر��صي �لوثرية �لتي تهو�ها 
قلوبكم �لرقيقة. فقد كان طريقًا وعرً� حمفوفًا باملخاطر.. 
و�صك���رً� للظروف �لتي و�صعت �صاحبة �جلالة يف مقام 

يليق بها...!

عن كتاب )مقدمات ونتائج،(
 مذكرات خريي الدين العمري

جمل�س نواب اخلم�سينيات

جمل�س النواب يف الثالثينيات

خــيــري الـــديـــن الــعــمــري

لك���ن يف �ملجل�صني �لأول و�لثاين، فقد كانا ي�صري�ن على 
وف���ق نظ���ام حزبي منّظ���م، ف�صًا ع���ن تنظي���م �ملعار�صة 
نف�صه���ا. فاحلكوم���ة برئا�ص���ة عب���د �ملح�ص���ن �ل�صع���دون 
كانت ت�صتن���د �إىل حزب برملاين هو )ح���زب �لتقدم(. �أما 
�ملعار�ص���ة فكانت بزعامة يا�ص���ني �لها�صمي �مل�صتندة �إىل 
ح���زب �ل�صع���ب.ويف �ملجل����س �لثال���ث كان ح���زب �لعهد 
بزعامة ن���وري �ل�صعيد ه���و �مل�صيطر عل���ى �ملجل�س، يف 
�لوق���ت �لذي كانت فيه �ملعار�ص���ة غائبة )غري موجودة( 
ب�صب���ب ��صتقال���ة �أقطابها.�أم���ا �ملجل�س �لنياب���ي �لر�بع، 
فق���د �أوجد فيه ناجي �صوكت �صيئ���ًا جديدً� ي�صمى )كتلة( 
… �إىل �أن ��صتقال ناجي �صوكت وترك �ل�صقاء على من 
بق���ى … يف �لوق���ت �ل���ذي كان ميثل �ملعار�ص���ة يا�صني 

�لها�صمي.
ويف �ملجل�س �لنيابي �خلام�س قام علي جودت �لأيوبي 
بت�صكي���ل حزب برملاين حتت �أ�صم )حزب �لوحدة(. ويف 
�لفرتة عينها كان يا�صني �لها�صمي قد جمع �صمل �ملعار�صة 
؛ �إل �أن ه���ذ� �ملجل�س مل ميكث حتت �لقبة �أكرث من ثاثة 
�أ�صه���ر و�أح���د ع�صر يومًا. وللطرفة نق���ول �أن وز�رة علي 
ج���ودت قد حذت ح���ذو وز�رة نوري �ل�صعي���د يف �أخذها 
)تعه���د�ت خطية( م���ن مر�صح���ي �لنيابة يتعه���دون فيها 
باأنه���م د�خل���ون يف حزب �لوحدة. وعل���ى �لرغم من ذلك 
فاإن جمل�س علي جودت مل يق�س �لعدة وهي ثاثة �أ�صهر 
وع�ص���رة �أي���ام �إّل و�أ�صب���ح يف )خرب كان( ث���م تبعرث، ثم 

دفن يف مقربة �لأحز�ب �لعر�قية. وقد حاول �لبع�س �أن 
يبعث���و� هذ� �حلزب من �ملوت بزعامة جميل �ملدفعي فلم 

يفلحو�.
يا�ص���ني  زعيم���ه  كان  �ل���ذي  �ل�صاد����س  �ملجل����س  ويف 
�لها�صمي، �ألغ���ى �لها�صمي )حزب �لأخاء( )حزبه وحزب 
ر�صي���د عايل( و�كتفى بكتلة برملاني���ة، وهي �لبدعة �لتي 
�أ�صبحت �صّنة �صرعية. ويف �ملجل�س �ل�صابع تكتل بع�س 
�لن���و�ب حتت ر�ية )حزب �ل�ص���اح �ل�صعبي( حتى قيل 
عن هذ� �حلزب �أنه )حزب �صيوعي بل�صفي( … لكن بعد 
حني ز�ل هذ� �لعنو�ن وبقى �ملجل�س يتخبط يف دياجري 
�لنف���اق و�لتزّل���ف، �بتد�ًء م���ن م�صادرة �أم���و�ل �لوزر�ء 
�ل�صابقني وحماكمتهم، م���رورً� باقرت�حات ن�صب متثال 
�ملرح���وم بكر �صدق���ي و�إهد�ئه د�رً� كون���ه �ملنقذ �لأعظم 
له���ذه �لأمة...!! ثم ر�أينا فيم���ا بعد كيف تبعرث �ملنافقون 
عن���د مقتل بكر �صدقي وكيف �نقلبو� على حكمت منقلبًا، 
و�أي منقل���ب …؟! وهك���ذ� ذه���ب ه���ذ� �ملجل����س بعد �أن 
�صّج���ل على نف�صه �لع���رت�ف مب�صروعية )�أم �لكبائر رقم 
2(، وه���ي زج �جلي����س يف �ل�صيا�ص���ة، �لأمر �ل���ذي �أثمر 

)زقومية(.
و�أما �ملجل�س �لثامن فقد جاء �إىل �لقبة برت�صيح �ملدفعي، 
�إّل �أن هذ� �ملجل����س مل يكن ي�صنده حزب ومل تكن توؤيده 
كتلة، رغم �أن �لكثريين ممن �أ�صبحو� )نو�بًا( قد كوفئو� 
)بالنيابة( بناًء على تاأييدهم �ملدفعي باإر�صالهم �لربقيات 

خالعني علي���ه زعامة )حزب �لوحدة( �لذي مات وهو يف 
مهده. وقد كانت من مثالب ه���ذ� �ملجل�س تاأييده �صيا�صة 

��صد�ل �ل�صتار على �ملا�صي، وهي )�أم �لكبائر رقم 3(.
كان يف يق���ني نوري �ل�صعيد عند ت�صكيله حلزب �لعهد �ن 
يك���ون ذلك تيمن���ًا بجمعية �لعهد �لت���ي ت�صكلت يف �لعهد 

�لعثماين وكان �ل�صعيد من �أبرز �أع�صائها.
وبعدها حدث خاف د�خل �لعهد حني قدم جميل �ملدفعي 
رئي����س جمل�س �لنو�ب مذك���رة �حتجاج عل���ى ت�صرفات 
مز�ح���م �لباج���ه ج���ي. ويف �صن���ة 1935 �ص���ّكل �ملدفعي 
وز�رته �لثالثة ُمدخًا معه �ل�صعيد يف تلك �لوز�رة وعنّي 
عل���ي ج���ودت �لأيوب���ي رئي�س ح���زب �لوح���دة �لوطنية 

رئي�صًا ملجل�س �لنو�ب.
وعل���ى �أثر ذلك �خلاف قام �ملدفعي بالنف�صال عن حزب 
�ل�صعيد وعمل لوحده على تاأ�صي�س حزب �صيا�صي جديد 
يدعو �ليه معارفه ويجمع حتت خيمته �أن�صاره وكل من 

ينا�صب �لبا�صو�ت )�لها�صمي و�ل�صعيد( �لعد�ء …!!
وق���د تاأمل���ت �ل�صخ�صي���ات �لت���ي تقدم���ت �إىل �ملدفع���ي 
مب�صاعدته���ا يف ��صن���اد �حل���زب، �ن يك���ون ه���ذ� �لعه���د 
مفتاحًا جديدً� للعمل �ل�صيا�ص���ي �لوطني وماذً� خال�صًا 
من تاأثري �لنفوذ �لربيطاين ملا عرف عن �ملدفعي مناو�أته 
�لنكليز وخا�صة مو�قف���ه �لعد�ئية منهم يف ثورة تلعفر 
�صن���ة 1920. �ل �ن طموح موؤيدي �ملدفعي يف ذلك ذهب 
�أدر�ج �لرياح حني قام بكر �صدقي بانقابه �ملفاجئ �صنة 
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كيف بدأت ظاهــرة الكتل النيابية في 
العراق في الثالثينيات

لقد جرت يف العراق اىل س��نة 1939 تسع 
عملي��ات انتخاب، وتألفت تس��عة مجالس 
نيابية. وكان عدد النواب )88( نائبًا إىل سنة 
1934 ث��م أصبح��وا يف وزارة عيل جودت 
)110 نائب��ًا(. وأن أطول املجال��س عمرًا هو 
املجل��س األول الذي قام برتش��يح نوابه 
 .1930 اىل   1925 الس��نوات  الس��عدون يف 
وأقرص املجالس عمرًا هو املجلس الخامس 
الذي انضوى تحت لواء عيل جودت رئيس 
الوزارة.وأم��ا آفة ح��ّل املجال��س النيابية 
فق��د عّمت عىل الجميع. ول��وال آفة الحل، 
ملا احتوت املدة من س��نة 1925 وسنة 1941 
أكرث من أربعة مجالس – عىل وفق االمتداد 

الزمني الرشعي لكل دورة مجلس.

نائب �سابق

خريي الدين العمري
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يف مطل���ع ع���ام 1920 �ح�ص���ت �صلط���ات �لحت���ال ب���ان 
�ل���روح �لوطني���ة �ملتوئبة �ص���ارت مبعث قل���ق عظيم لها. 
ومل يك���ن هذ� �حل�س يف غري حمله فق���د كانت �لت�صالت 
ق���د متت بني ق���ادة �حلركة يف بغ���د�د وخارجها وو�صعت 
�خلطط �لو�جبة �لتنفيذ و�خذ كل منهم على عاتقه �لقيام 
بو�جب���ه بكل حما�س. وما �ن مت مو�صم �حل�صاد وجمعت 
�ملحا�صي���ل �لزر�عي���ة يف �لق�صم �لكرب م���ن �نحاء �لوطن 
وو�صع���ت يف �ملخازن حتى �زف���ت �ل�صاعة �ملوعودة ويف 

ي���وم 30 حزي���ر�ن 1920 �علن���ت �لق���و�ت �لع�صائري���ة �مل�صلح���ة يف 
�لفر�ت �لأو�صط ويف غريه �لثورة على �لظلم فكان موقف بغد�د من 
ه���ذه �خلط���وة موقفا ر�ئع���ا �ذ بلغ �حلما�س ل���دى �ل�صعب ذروته يف 

�صبيل �لأخذ بيد �لثو�ر ومنا�صرة �لثورة بكل و�صيلة ممكنة. 
�أغ���اظ ه���ذ� �ملوق���ف �صلطات �لحت���ال فق���ررت �لتنكي���ل بالوطنيني 
خلن���ق هذه �ل���روح يف عهده���ا. ويف �و�ئ���ل �صه���ر �آب 1920 قررت 
�إلق���اء �لقب����س عل���ى زعماء �حلرك���ة و�عتقالهم غري �نه���ا مل تظفر �ل 
بو�حد منه���م هو �ل�صيخ �حمد �ل���د�ود فاعتقلته وق���د �أفلح �لآخرون 

يف �لإفات من قب�صتها. 
كان���ت �صبيحة �حد �و�ئل �ي���ام �لأ�صبوع �لول من �صهر �آب  قد هزت 
م�صاع���ر �صكان �ملحلة �لتي ي�صكنها جعفر �بو �لتمن و�صكان �حلار�ت 
�ملج���اورة لها وذلك عل���ى �ثر مد�همة جاوزة �لحت���ال د�ره بقيادة 
�صاب���ط بريطاين للقب�س عليه لكن �لله �صل���م و�فلت من قب�صتهم يف 

�خر حلظة. 
جتمه���ر �لنا�س وكان ق�ص���م كبري منهم يحمل���ون �ل�صلحة و�لق�صبان 
�حلديدي���ة ول���ن �ن�صى منظ���ر ذلك �ل�صي���خ �لنحيف �لبني���ه كيف كان 
يرتع���د عزما وغ�صبا بينما قب�صت كفه �ليمنى على فعول من �حلديد 
ج���اء ب���ه ليتقي �صر �جل���اوزة �ملغريين. �ختفى جعف���ر ليلته �لوىل 
يف �ح���دى �لدور �ملجاورة ومن هناك كتب �ىل و�لدي يطلب �ليه �ن 
ي�ص���رع يف �يجاد ماأوى له ومل ي�صي���ع و�لدنا �لفر�صة فامر باجائنا 
جمي���ع من د�رنا )وكن���ا ن�صكن يومئ���ذ يف حمل���ة �لهيتاويني( وجاء 
بجعفر �ليه ع�صاء دون �ن يعلم به �حد. ومنعنا من دخول �ملحلة غري 
�نن���ي يف �حد �ليام دخل���ت �ذ كان بي وجها لوج���ه �بو �لتمن حيث 
كان و�قف���ا بقامت���ه �ملدي���دة يف �لطارمة �لعليا من �ل���د�ر فابت�صم ومل 
يتكلم ولكني �دركت يف �حلل خط���ورة �لعمل ومبلغ �لت�صحية �لتي 
�قدم عليها �لو�د يومئذ و�كربت فيه هذه �لروح �لوطنية خا�صة وقد 
كان���ت �خبار �ل�صط���د�م �مل�صلح �ل���ذي جرى يف �لك���رخ بني جماعة 
�لرج���ل �ل�صج���اع �صب���ار �ل�صامر�ئ���ي و�صرط���ة �لحت���ال يف حادثة 
يو�ص���ف �ل�صويدي ق���د ماءت �ل�صم���اع. ومع �ن �صلط���ات �لحتال 
وجو��صي�صه���ا قد �صيقو� �خلناق على �لنا�س يف حترياتهم �ملتو�لية 
فقد بقى جعفر يف د�رنا حو�يل �ل�صبوعني ويف يوم قائ�س من �يام 
�ب هو على �لتحديد ي���وم �خلمي�س 12-8-1920 �جتمع عمي علي 
�لحم���د مبجيد كنه. وكان���ت بينهما �و��صر مودة و�خ���اء، للمد�ولة 
يف �م���ر ت�صفري جعفر �ىل منطق���ة �لثورة وهاك عرف عمي من جميد 
�ن علي���ا �لبازركان موجود لديهم فاتفقا على ت�صفريهما �صوية م�صاء 
ي���وم �ل�صبت )14 �آب( وم���ع �ن �لقد�م عل���ى ت�صفريهما يف مثل تلك 
�لظروف �حلرجة لي�س بالمر �لهني �ل�صهل خا�صة بوجود نظام منع 
�لتجول بع���د �ل�صاعة �لتا�صعة ع�صاء فق���د كان عزم �لرجال و�ميانهم 
بوطنه���م �ق���وى من تل���ك �لظ���روف فاتخ���ذت �لرتتيب���ات لعبورهما 
دجل���ة من م�صرع���ة جامع �ل�صيد �صلطان عل���ى يف زورق من �لزو�رق 
�لبغد�دي���ة )بل���م ي�ص���ري باملجد�ف( �ىل جه���ة �لدورة بجان���ب �لكرخ 

ليلتحق بعئذ بالثورة �ملندلعة يف �لفر�ت �لو�صط. 

احلاج جعفر ابو التمنج. البلد 1965


