
رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير العدد )3995( السنة الخامسة عشرة االثنين )14( آب 2017 ملحق اسبوعي 16  صفحة

عراقية

www.almadasupplements.com

أزقة بـغــداد واسواقهـا

انتفاضة سنة 1956 في 
بغداد والنجف والحي

عندما عمل فهمي المدرس 
في البالط الملكي

بطاقات بريدية نادرة 
لشركة عبد علي الهندي 



العدد )3995(
السنة الخامسةعشرة
3االثنين )14( آب 2017 2

…
@µ0Y
yz

åèb
X

…
@µ0Y
yz

åèb
X

العدد )3995(
السنة الخامسة عشرة
االثنين )14( آب 2017

وم���ا فقدت بغداد ه���ذه املزي���ة االجتماعي���ة، الغزلية يف 
ها ابن ُجبري. وال  االأق���ل، حتى يف عهدها االأخري ي���وم اأمَّ
عج���ب — وهو االأدي���ب االأندل�ش���ي — اإذا اأ�شار اإىل ما 

للماء من الفعل بالقلوب يف قوله : 
واحل�شن احلرميي بني هوائها   

هواء بغداد  ومائها ين�شاأ
ه���ي من ذل���ك على �شه���رة يف الب���اد معروف���ة مو�شوفة 
ولكن���ه على غري عادة االندل�شي يتخوف من فتنة الهوى 
)اإال اأن يع�شم لله منها(. اإال اأن يع�شم لله منها. ويف بيت 
اب���ن جهم؛ اإذ يقول : من حي���ث اأدري وال اأدري، اأن اأمره 
���ا، اأو ي�شتوج���ب اهتماًم���ا. اإمنا هناك  االآن ال يجل���ب هٍمّ

�شوؤال ال بد يف هذا املوقف منه

ما الذي اأك�شب بيت ابن جهم ال�شهرة و�شمن له اخللود؟ 
امل���كان بني الر�شافة واجل�ش���ر اأم عيون املها؟ وهل كانت 
ِح�ش���ان بغداد ي�شِف���رن عند اجل�شر يا ت���رى؟ وهل كانت 
جمازفة ابن جهم �شعرية خيالية اأم واقعية؟ هذه امل�شائل 
جدي���رة بالنظر، وق���د تدعو للم�شتَحب م���ن البحث. وقد 

تثري اجلدل.
ولك���ن هناك حقيق���ة ال تقبل اجل���دل والبح���ث، وهي اأن 
ال�شوب ال�شرقي من بغ���داد ال يزال ُيدعى با�شمه القدمي 
ُيدعى  — املخلَّد يف بيت ابن جهم، كما  �شاف���ة  — الرُّ
ال�ش���وب الغربي بالكرخ. اإن هات���ني الناحيتني قدميتان 
ا�شًم���ا ور�شًم���ا. اأم���ا النواح���ي االأخرى فه���ي حديثة يف 
هند�شته���ا ويف اأ�شمائها. كان عدد �ش���كان بغداد يف زمن 
العبا�شي���ني يبلغ األف���ي األف نف����س؛ اأي مليونني. وكانت 
املدين���ة مق�شمة اإىل �شبع ع�شرة ناحية. اإمنا بغداد اليوم 
تختل���ف يف تق�شيمه���ا، كم���ا تختل���ف يف اإدارته���ا، وعدد 

�شكانها ال يتجاوز الثاثمائة األف نف�س. 
واملدينتان — مدينة اليوم ومدينة االأم�س — تت�شابهان 
من ه���ذا القبيل. ف���اإذا ا�شتثنينا ال�ش���ارع اجلديد، �شارع 

الر�شي���د، وبع����س االأحياء اجلديدة، يج���وز اأن نقول اإن 
كل اجل���ادَّات يف الر�شافة ويف الك���رخ تفتقر اإىل النور، 
ة  واله���واء النقي، والنظاف���ة، والتفريج. » بيوت مرتا�شَّ
جة، يف ج���ادات �شيقة متعوجة، ما راأيت مثلها يف  متعرِّ
امل���دن العربية االأخ���رى الت���ي زرتها. وه���ي تتعجج من 

القتام واالأنام.
والبغدادي���ة العامل���ة ال�شاف���رة ه���ي يف عنَجرته���ا مث���ل 
البغ���دادي. راأيتها وه���ي جال�شة على االأر����س، واأمامها 
بع�س اخل�شر تبيعها، وراأيت اأحد املارين يتعرث بطرف 
منديلها املفرو�س. و�شمعتها ت�شيح به، وت�شب عليه جام 
غ�شبه���ا، بلغة ممتازة يف عل���م امل�شبات. كاأنها اأُخذت من 
اإح���دى ر�شائل اخلوارزمي اإىل بدي���ع الزمان الهمذاين. 
اأي���ن عينك،يا ملع���ون الوالدين؟ حرمك لل���ه الرجلني! يا 
ابن الطريق، يا ابن البطريق، لله ي�شيق طريقك! ال اأظن 
اأن ب���ني ن�شاء العرب من ه���ن اأذرب ل�شاًنا، واأم�شى بياًنا 

من البغدادية.
وال اأظ���ن اأن ببغ���داد م���ن يفوقه���ا يف باغته���ا الذابحة، 
اأولئ���ك  اأح���د  البغدادي.�شمع���ت  ال�شح���اذ  يك���ون  اأن  اإال 
ال�شحاذي���ن ي���ردد اآيات م���ن الكت���اب، وه���و جال�س على 
مزبل���ة يف اجلادة، ث���م ي�شاأل قائ���ًا: اأين اأه���ل ال�شاح؟ 
اأي���ن الكرام ُولد ال�شباح؟ اأين بح���ر اجلود؟ نقطة منه يا 
د. وما كان ثم���ة، يف ذاك ال�شباح،  د، نقطة وال تزوِّ مع���وِّ
دين، فق���د راأيت �شح���اًذا اآخ���ر، يف جادة  اأح���د م���ن املعوِّ
اأخ���رى جال�شا عن���د احلائط وق���د رفع يديه وف���ك عينيه 
وي�شيح : اللعنة عليك يا بغداد وعلى ذكرك وعلى اهلك، 
الدود ياكل عظامك يا بغداد وعظام ابنائك! النار وال�شط 
والوبا عليك وعلى بنيك فا يبقى منك ومنهم غري الرماد 

والرتاب!

وما ا�شتوقف مع ذلك اأحد املارين، وال ا�شرتعى نظر اأحد 
ال�شامعني.اإمن���ا هناك �شنف اآخر م���ن امل�شتجدين، ولهم 

يف املهن���ة لغة غري اللغة التي اأ�شمعت���ك اأمثلة منها. ومع 
عًرا  اأن التقوى تتم�شى بني اأ�شلعهم، والورع يت�شاقط �شِ
من اأفواههم،فالنا�س قلما يقفون، وقلما ي�شمعون. هاكم 
دروي�ًش���ا يرفع �شوًتا ك�ش���وت ربابة يف خابية، وي�شدو 
ال�شع���ر �شدًوا حمزًنا،وفيه الغ���زل واحلنني، وفيه اأن كل 
�شيء يزول، وال يبق���ى غري وجه ربك القيوم.هو �شوت 
�شمعت���ه ذات ي���وم يف حمل���ة ال�شي���خ، فا�شتوقفن���ي واأنا 
اأكت���ب يف غرفتي، فوقفت يف ال�شرفة، فاإذا بدروي�س يف 

ا طويلة، و�شحًنا من التنك. قارعة الطريق يحمل ع�شً
وراأي���ت العرب���ات ت�شري اإىل ميين���ه واإىل ي�ش���اره، دون 
اأن تدن���و منه، كاأنه �شرط���ي. وكان اإذا �شمع �شوت بوق 
ال�شي���ارة يرفع ع�شاه — هو دروي�س �شرير — فتميل 
ال�شي���ارة عن���ه، وي�شتم���ر ه���و يف طريق���ه و�ش���دوه! اإنه 
لي�شجي هذا ال�شوت، واإنه لُيبِهج. هو يبهج اأهل احلب؛ 
الأنه يردد من اأ�شوات املا�شي ذلك ال�شدى اخلالد، �شدى 
م���ا �شفا م���ن الروحيات والذكريات. وه���و ي�شجي؛ الأنه 
ميثل طيًفا م���ن االأطياف التي ير�شلها املا�شي �شاديًة يف 
�ش���وارع بغداد امل�شرية اليوم باأ�شوات — وقل ب�شياط 

املادية. املدنية  احلياة  بتكاليف  املرهقة،  — العمل 
���ه ال�شارع   اإمن���ا هن���اك، يف قل���ب املدين���ة، ال���ذي ال مي�شُّ
اجلدي���د بعامل من عوامل املدني���ة الغربية، اأ�شوات من 
املا�ش���ي يظهر اأنها اأبدي���ة. هي االأ�شوات الت���ي ُت�شِمعك 
ق النحا�س، واملناف���خ تنفخ يف نار  اه���ا املط���ارق تط���رِّ اإيَّ
ال�شاغ���ة واحلدادي���ن. وهن���اك يف قل���ب بغ���داد، مي�شي 
العم���ل الهوينا م�شي���ة الورع الَقن���وع، وال ميا�شيه الهم، 
وال يزاحم���ه التكال���ب. هن���اك يجري يف ع���روق العامل 
والتاجر وال�شائغ وال�شان���ع؛ ذلك الدم الذي يجري يف 
عروق الدروي�س.واإن كان ال�شعر ال يجري على األ�شنتهم 
كما يجري على ل�شانه، فاإن لغة قلوبهم هي كلغة قلبه من 

قامو�س واحد، هو قامو�س القناعة والوداعة. 
ا تتج�شم تلك الظاهرة العربية — ال�شرقية  وهناك اأي�شً
— التي تناق�س العبارة الذهبية، وهي اأن النظافة من 
االإمي���ان. ولعمري اإن بني االإمي���ان والنظافة — اإن كان 
يف الدراوي�س اأو يف ال�شاغة — وهدة �شحيقة. وهاكم 
يف ال�شوق املثال احلي الناب�س ملا يف العامل العربي من 
ال�شرب واملثاب���رة، ومن التجويد واجلمود، ومن الذوق 

واالإهمال، ومن الورع والوداعة والقناعة والقذارة.
تع���ال فاأريك اأجمل االأ�شياء من ذه���ب وف�شة ُت�شنع اأمام 
عينيك، ت�شاغ وت�شقل يف اأماكن ُفر�شت بالغبار، وُطليت 

بالدخ���ان، وازدان���ت بالعنكب���وت. لي����س الول���د �شاحب 
املنفخ م���ن العبيد املناكي���د. هو اأ�شود الوج���ه واليدين، 
ا اأمام  ولكن���ه عربي م���ن الفتيان البي����س، ت���راه مقرف�شً
الن���ار ينفخ بها، ومي�شح عينيه بط���رف قمي�شه الدكناء، 
وترى �شي���ده يف ثياب الزيات مي�ش���ح العرق من جبينه 
باملندي���ل ال���ذي ي�شتعمله مل�ش���ح جواهره، وه���و ينق�س 

�شواًرا، اأو يدق قطعة من الذهب على ال�شندان.
وهذه امراأة يف عباءة وحجاب جتل�س على حافة الدكة، 
اإىل جان���ب ُركمة م���ن الفحم والرماد، ث���م ترفع طرًفا من 
حجابه���ا وتلقي ال�شام وتل���وم، فيعتذر ال�شائ���غ اإليها، 
ويق�ش���م بالل���ه اإنه م���ا ن�شيها، ث���م يفتح خزان���ة �شغرية، 
م، ثم  ويخ���رج منه���ا �شندوًقا جمي���ًا من النحا����س املطعَّ
ُيخ���رج من ال�شندوق منديًا اأدك���ن كان يف قدمي الزمان 
اأبي�شاأو اأحمر، فيفك���ه وياأخذ مما فيه قرطني من الذهب 
عني باملا�س، فريفعهما باالإبهام والبن�شر  املنقو����س مر�شَّ
اأم���ام ال�شيدة، ث���م مي�شحهما بطرف املندي���ل، ويقدمهما 
�شاك���رة،  با�شم���ة  فتتناولهم���ا  الربك���ة.  حلَّ���ت  قائ���ًا: 
وتربطهم���ا بطرف منديلها، ثم تفك الطرف االآخر وتدفع 
ثمنهما ذهًبا وف�شة، ثم تنه�س ومت�شي، وال تبايل مبا قد 

يكون ل�شق بثوبها من و�شخ املكان.
ق���ال رفيق���ي االأدي���ب البغ���دادي، ونحن من�ش���ي يف تلك 
واجلواه���ر  ك���ن  الدُّ الدكاك���ني  ذات  امل�شقوف���ة  ال�ش���وق 
الثمين���ة: اإن املي���اه يف ال�شت���اء جت���ري فيه���ا كال�شاقية، 
فت�شتمر االأ�شغال مع ذلك وال اأحد يبايل. وقد يكون هناك 
ه، وهو جال�س —  يومئذ الرجل الذي يحمل دكانه يف عبِّ
كم���ا راأيته — على االأر�س وظهره اإىل احلائط، واأمامه 
مندي���ل مفرو����س ومي���زان �شغري.قد يكون ه���ذا التاجر 
باحل���ي هناك يف اليوم املاطر، اإىل جانب ال�شاقية، وهو 

ينتظر الرزق من كرم ربه.
اأتقول، اأيه���ا القارئ: اإن ما �شاهدن���اه يف �شوق ال�شاغة 
اأو �ش���وق ال�شفاري���ن، ال ُي�شتغ���رب يف مدين���ة �شرقي���ة 
قدمية كبغداد، تع���ال اإذن! لي�س يف اأحياء الفقراء بلندن 
اأو نيوي���ورك اأو مبب���اي، عل���ى ازدحامه���ا، وقذارته���ا، 
وظلماتها، وف�شاد الهواء، وفظاعة احلياة فيها، ما يفوق 
م���ا �شت�شاهده يف اخلان الذي ن�شري اإليه هو خان تْلَكيف 
وه���و من اأوقاف بغداد. بن���اء مربع، ذو طابقني و�شحن 
كبري مك�ش���وف، حوله �شفوف من احلج���رات ال�شغرية 
املظلم���ة، ال�شبيهة باالأك���واخ. ويف كل كوخ عائلة ال تقل 
عن ثاث���ة انف�س او اكرث، ويف ال�شح���ن مرابط للدواب 
فيلع���ب االوالد بني حوافره���ا وبني احلمال���ني واملكاين 
ويتلقن���ون منهم اللغة الت���ي ا�شمعتك منوذجات منها من 

فم البائع وال�شحاذ.

كان م�شت�ش���ار االأوقاف يومئذ الرفي���ق الدليل، ف�شارعت 
الن�ش���اء اإلي���ه �شاكي���ات متظلمات. وما �شك���ون االزدحام 
واملق���اذر، وما �شكون �شياح املكاري���ن وروائح املرابط، 
وال �شك���ون دخ���ان اجل���ريان واالأو�ش���اخ الت���ي ُتلقى يف 
االإي���وان؛ اإمنا لفنت نظر امل�شت�ش���ار اإىل جدار يتداعى اأو 
اإىل ب���اب ال قفل له وال مزالج، اأو اإىل ق�شطل ماء م�شدود 
اأو مك�ش���ور، اأو اإىل �شق���ف تت�شاق���ط اأخ�شاب���ه. وجاءت 
ات، وتقول: اإنها �شقطت  اإح���دى الن�شاء حتمل ثاث اآُجرَّ
عل���ى اأوالده���ا وهم نيام، ث���م ك�شفت راأ����س اأحدهم ُترينا 

اجُلرح فيه.
وكن���ا، ونح���ن من�ش���ي يف االإي���وان، ن���رى الن�ش���اء اأمام 
اأكواخه���ن يقم���ن باأ�شغاله���ن البيتي���ة: يغ�شل���ن الثياب، 

ي�شبنب النار، يخبزن، يطبخن، ير�شعن اأطفالهن. 
اإن مدخ���ل اخل���ان كمدخ���ل الق���اع عمي���ق مظل���م، واإىل 
جانبي���ه ب�شعة خ���روق ال يتج���اوز الواحد ع�ش���ر اأقدام 
ا. ه���ي كذلك لل�شكن.  ���ا، ومثلها ط���واًل، ومثلها علٍوّ عر�شً
وق���د ا�شتوقفتنا ام���راأة هن���اك، جاءت حتم���ل طفًا على 
�شدره���ا وتق���ول للم�شت�ش���ار، وهي توم���ئ اإىل اأحد تلك 

امل���اآوي، اإن اأُجرت���ه ثم���اين روبي���ات كل �شه���ر، وه���ي ال 
ت�شتطي���ع اأن تدف���ع اأك���رث م���ن خم�س،وترج���وه اأن ياأمر 

بالتخفي�س. فوعدها خرًيا.
قل���ت: خان تلكيف من االأوق���اف. والوقف يف التعريفات 
ه���و وَمن اأج���دُر بال�شدقة يا ت���رى من ه���وؤالء البوؤ�شاء. 
ولكن لاأوق���اف.» والت�شدق مبنفعت���ه اإدارة هي على ما 
يظه���ر مثل اإدارة ال�شركات املالي���ة. ال روح لها، وال قلب، 
وال عني غري تلك التي ترى االأرقام، وتعد االأموال. ومن 

هذه االأموال ما هو خم�ش�س بامل�شاجد فا
ُي�ش���رف يف غري �شبيلها. ويف امل�شاجد من ف�شل ربك ما 
ال يجده البائ�س الفقري يف بيته، اأو يف حيه، اأو مدينته. 
امل�شاجد هي امللجاأ اليقني، وامليناء االأمني، ملجاأ االأتقياء 
واالأغني���اء واالأ�شقياء واملت�شردي���ن. وميناء كل ذي وزر 
ثقي���ل واأمل دفني. فاحلمد لله اأن يف بغداد اأوقاًفا ُيحب�س 
بع�شريعه���ا، واإن كان من دم الفق���راء، على هذه االأماكن 

املقد�شة التي هي جلميع املوؤمنني.
هر،  وكان امل���وؤذن يف ماأذنة جامع احليدر خانة يوؤذن الظُّ
وكان���ت قباب اجلامع يف �شم�س الظه���رية ت�شع وتتاأالأ، 

فيب���دو االأ�شف���ر خ���ال زرقته���ا كالذه���ب عل���ى طبق من 
ال���ازورد. وكانت مي���اه ال�ش���اذروان يف �شحن اجلامع 
تتناث���ر كالف�ش���ة. وكان���ت الرحب���ات الهادئ���ة والظ���ال 
الناعم���ة تبدو م���ن الباب كاأنه���ا من ل���دن الرحمن، وهي 

تلوح للمارين اأن ادخلوا اآمنني.
دخلن���ا فاإذا نح���ن يف ال�شحن املب���ارك، والهواء فيه نقي 
كالن���ور وكل م���ا في���ه منع�شكالهواء. م���كان رحب نظيف 
�شري���ف هو للغن���ي والفقري على ال�ش���واء. وهناك ما هو 
فوق ذلك يف املكرمات. هناك داخل ال�شحن، يف اجلامع 
حتت القب���ة الازوردية، ع���ني ال�شكين���ة وروح ال�شام. 
هن���اك البح���ر االإلهي ال���ذي تغرق فيه — ول���و اإىل حني 

الب�شرية. واالأحزان  الهموم  — دنيا 
م���ا راأي���ت يف جم���ال بغداد — وم���ا اأقله بع���د نهر دجلة 
و�شفتيه! — مثل ذاك اجلمال الفني يف قباب جوامعها، 
ومثل ه���ذا اجلمال الروحي حتت القباب. ولي�س الذهب 
يف حاجة اإىل التذهيب. �شاأم�شك الرياع يف االإفا�شة اإذن، 
واأك�شف لك ناحية جمهول���ة من نواحي الفن يف �شناعة 
كادت ت�شمحل. اأن���ت ت�شمع — وقد تكون عاملًا — مبا 

ي�شمون���ه خزف الرقة. وقد ال حتتاج اإىل من يزيدك علًما 
مبا كان للعرب يف االأندل�س من املهارة والذوق. 

تعاَل ندخل املعمل يف جامع احليدر خانة، وذلك اجلمال 
يف القب���اب وامل���اآذن اإمن���ا ه���و منه. ه���ا هن���ا املده�شات، 
���ا مل���ن كان من���ذ �شاع���ة يف �ش���وق النحا�شني،  وخ�شو�شً
واأول املده�ش���ات النظافة الت���ي ال نتوقعها يف َمن يلعب 
بال���رتاب واالأ�شب���اغ. النظافة ث���م الرتتيب ث���م االإتقان. 
وربُّ امل���كان ه���و ربُّ ه���ذه الف�شائ���ل كلها، الت���ي ورثها، 
كم���ا ورث ال�شناع���ة، ع���ن اأبيه، ع���ن جده، اإمن���ا ال يذكر 
اإىل كم جي���ل من اآله تعود، وما يدريك! قد يكون االأ�شتاذ 
م���ن �شال���ة اأحد اأرب���اب ه���ذه ال�شناعة يف الرق���ة اأو يف 

االأندل�س.
 ه����و �شي����خ يف العق����د ال�شاد�����س، ومع����ه ابن����ه يتعل����م 
وي�شاع����ده ليح�ش����ن ا�شتخدام االإرث الثم����ني، واإنه على 
ا في�ش����رف على كل فرع م����ن فروع هذه  �شن����ه يعمل جمٍدّ
ال�شناع����ة الت����ي تب����داأ بخلط ال����رتاب والرم����ل، وتنتهي 
باال�شت����واء. وه����و نف�ش����ه ي�شن����ع االأ�شب����اغ، وجلها من 
االأزرق ال����ازوردي واالأ�شف����ر الع�شف����ري، ولي�س فيها 
�ش����يء جملوب. لي�����س فيها اأ�شب����اغ كيماوي����ة غري التي 
ي�شنعه����ا م����ن التن����ك والزج����اج، اإذا �ش����ح اأن ُيدعى هذا 

ا. املزيج مزيًجا كيماوٍيّ

اأِذن لن���ا بالدخ���ول اإىل غرف���ة االأ�شباغ، وفيه���ا ركام من 
�شناديق التنك، والقناين املك�ش���رة، والر�شا�س. وفيها 
اآل���ة هي كاجلارو�س من حجر، واأخ���رى من حديد، فبعد 
ع يف  اأن جُتر����س امل���واد وُتطَحن، ُت���ذاب بامل���اء، وتو�شَ
مواع���ني فوق النار لتغلي، ث���م تنقل اإىل ال�شم�س لتجف، 
باًغا.ومن  فُتَفت���ت بعد ذل���ك ومُت���زج بالزي���ت فتغ���دو �شِ
مده�شات هذا امل�شنع اأن رجًا واحًدا يقوم فيه باالأعمال 
االأ�شا�شية كلها. فهو الطيان، وهو ال�شباغ، وهو الر�شام 
الفن���ان. وال باأ����س بر�شوم���ه الت���ي ت�شتمل عل���ى اأ�شكال 
هند�شية، واأخرى نباتية. وهاك ال�شلَّم يف عمله. فبعد اأن 
ُت�شنع االآُجر وُت�شوى، ي�شبغها، وير�شم عليها الر�شوم، 
ثم يعيدها اإىل النار، فيعمل اللهب باالألوان عمل ال�شم�س 
بالغيوم املذهبة واملف�ش�شة. فُيذيب اللون الواحد فتبدو 
يف حوا�شي���ه األ���وان منه فرعي���ة ناعمة ناع�ش���ة. وبكلمة 
اأخ���رى تت�شبح االألوان فرتق، فتظ���ن، واأنت تعجب بها، 

اأنها ُدهنت بري�شة فنان ماهر.
     

عن كتاب )قلب العراق( للريحاين

أزقة بـغــداد واسواقهـا
كما يصفها امين 
الريحاني في اوائل 
الثالثينيات

كأن الجسور يف كل املدن مغناطيس القلوب، أو كأنها شباك 

للغرام. وقد يكون فضله��ا أو إمثها يف املياه الجارية تحتها، 

يف رائحة األنهار الَقرقفية أو رائحة البحار الزنجبيلية، فتبعث 

يف النفس نش��وة يعقبها سكرة — سكرات!  وقد يكون فضلها 

او امثها يف دنوها من االجل املحتوم املقدر، أي من املكان 

الذي يصلح من االنتحار.. )واوله س��قم وآخره قتل(. إن كثرًيا 

من األنهار عند الجسور بأوروبا تشهد بصحة قول ابن الفارض. 

أما دجلة فلست أدري إذا كان قد شهد مرًة هذا النوع من نهاية 

الحب. ولس��ت أدري إذا كان أهل الغ��رام يف أيام ابن جهم 

كانوا يؤثرون الجسور للمواعد عىل املتنزهات والبساتني. إمنا 

كانت هناك مواعد، وال ريب، واجتامعات. 

اأزقة بغدادية قدمية

يف �سوق بغداد القدمية
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ــة هـــــزاع الــطــائــي ــان ــف س

))… اإين مقتن���ع متام���ًا باإخا�شكم و�شف���اء مقا�شدكم 
وكن���ت اأكون ا�شد ارتياح���ًا لو �شلكتم غ���ري ال�شبيل الذي 
�شلكتم���وه.. فق���د كان م���ن االف�شل ام���ا ان ت�شت�شريوين 
اأواًل لك���ي يكون موقفك���م قانونيًا ومعرتف���ًا به من جانب 
احلكوم���ة اأو اأن تنتظ���روا ريثم���ا يت���م امل�ش���روع ال���ذي 
ه���و االن حت���ت النظ���ر )يق�ش���د م�ش���روع اقام���ة جمل�س 
تاأ�شي�شي(..((. وكان لهذا اخلطاب وقع ح�شن يف نفو�س 

االهايل. 
يف االول م���ن ت�شري���ن االول 1920 و�ش���ل   
بر�ش���ي كوك����س اىل بغ���داد، ليك���ون اول من���دوب �شامي 
بريطاين يف العراق، واأخذ على عاتقه اإطفاء نار الثورة، 
وتكوين حكومة وطنية موؤقتة يف العراق تكون خا�شعة 
الأوام���ره ومراقبته، كم���ا اأخذ يدر�س خمتل���ف اال�شاليب 
ملعرف���ة احلك���م ال���ذي يج���در باحلكوم���ة الربيطاني���ة ان 
تقيم���ه يف الع���راق. وكان طال���ب النقي���ب م���ع اع�ش���اء 
جلن���ة االنتخاب���ات العراقية م���ن جمل���ة امل�شتقبلني، وقد 
الق���ى جميل �شدقي الزه���اوي، ع�شو جلن���ة االنتخابات 
العراقي���ة، كلمة رح���ب فيها باملن���دوب ال�شام���ي. وقد رد 
بر�شي كوك����س بكلمة مقت�شبة ذكر فيه���ا انه جاء لتاأليف 

))حكومة م�شتقلة حتت �شيادة انكلرتا((. 
و�ش���ل بر�ش���ي كوك����س اىل املو�شل يف 16   
ت�شري���ن االول 1920، واجتمع مع وجهاء املو�شل، واأكد 
خال االجتماع على ان مهمته هي ت�شكيل )حكومة وطنية 

موؤقتة( يف العراق، باأ�شراف احلكومة الربيطانية. ويف 
26 ت�شري���ن االول ن�شرت ال�شح���ف ذلك مبن�شور عام من 

املندوب ال�شامي اىل ال�شعب العراقي.  
ويف 25 م���ن ت�شري���ن االول 1920، ت�شكلت   
ال���وزارة بعد ان قام املن���دوب ال�شام���ي )بر�شي كوك�س( 
باقن���اع نقي���ب ا�ش���راف بغداد )عب���د الرحم���ن الكياين( 
بت���ويل رئا�شة احلكوم���ة، وتعي���ني م�شت�ش���ارًا بريطانيًا 
م���ع كل وزي���ر ورغ���م �شكلية ه���ذه احلكوم���ة والظروف 
الت���ي احاطت بتاأليفها، ميكن القول انها تعد اول حكومة 

عراقية وطنية يف تاريخ العراق احلديث. 

م�ؤتمر القاهرة :
انعق���د املوؤمتر يف 12 اآذار ع���ام 1921 برئا�شة ون�شتون 
ت�شر�ش���ل وزي���ر امل�شتعم���رات الربيطاني���ة وح�شره من 
الع���راق بر�ش���ي كوك����س املن���دوب ال�شام���ي الربيطاين، 
وايلمرهالدين القائد العام للجي�س الربيطاين يف العراق، 
وامليج���ر ج���رال اتكن�ش���ون م�شت�ش���ار وزارة اال�شغ���ال 
العراقي���ة واللفتنن���ت كولوني���ل �شليرت م�شت�ش���ار وزارة 
املالي���ة، وامل����س بيل ال�شكرت���رية ال�شرقية ل���دار االعتماد 
الربيط���اين يف بغ���داد، وح�شره من ال���وزراء العراقيني 
جعف���ر الع�شك���ري وزير الدفاع و�شا�ش���ون ح�شقيل وزير 
املالية، وق���د در�س املوؤمتر طريقة حفظ االمن يف العراق 
دون تكلي���ف بريطانيا م�شاريف باه�شة، وايجاد مر�شح 

لعر����س الع���راق. وكان من جملة الق���رارات التي اتخذها 
ه���ذا املوؤمتر، تر�شيح االمري في�شل بن احل�شني ملكًا على 
العراق. نظرًا للموؤهات التي جعلت منه الرجل املرغوب 

فيه لدى العراقيني.

موقف املو�شليني من اختيار في�شل ملكًا على العراق : 
يف 29 حزي���ران ع���ام 1921 و�ش���ل االم���ري في�ش���ل اىل 
بغ���داد فا�شتقب���ل فيه���ا بحف���اوة وتك���رمي. ويف املو�شل 
�شارع وجهاء املدينة وكبار وجوه البلد اىل عقد اجتماع 
يف مق���ر البلدي���ة يف 22 حزي���ران ع���ام 1921، اأ�شفر عن 

ت�شكيل وفد كبري ال�شتقبال االمري في�شل. 
يف 11 مت���وز 1920 ق���رر جمل����س الوزراء   
تن�شيب في�شل ملكًا على العراق )على ان تكون حكومته  
د�شتورية نيابية دميقراطي���ة مقيدة بالقانون(، وملا تبلغ 
كوك����س هذا القرار راأي ان يجري ا�شتفتاء عام للنظر يف 
درج���ة انطباق هذا القرار على رغائ���ب ال�شعب العراقي، 
وبع���د اجراء اال�شتفت���اء اأ�شفرت نتيج���ة اال�شتفتاء العام 

عن 97% ل�شالح امللك في�شل. 
عرب املو�شليون ع���ن غبطتهم ور�شاهم لهذا   
االختي���ار، فاأقام���وا االحتفاالت الوا�شع���ة، رددوا خالها 
االنا�شي���د احلما�شي���ة ومنه���ا : ))فليح���ى املل���ك في�ش���ل، 
فليح���ى الع���راق، فليح���ى اال�شتقال(( وامتزج���ت لديهم 
خ���ال ه���ذه الفعاليات امل�شاع���ر الوطني���ة والقومية. كما 

اأر�شل املو�شليون برقيات توؤيد تن�شيب في�شل ملكًا على 
الع���راق. وعلى الرغم من ذلك فقد ظهرت ثاثة اجتاهات، 
االول منه���ا يوؤي���د تر�شي���ح في�شل لعر�س الع���راق، وكان 
وراءه جمعي���ة العه���د، والثاين كان يدع���و النتخاب احد 
العراقيني، يف ح���ني كان الثالث يف�شل الرجوع اىل راأي 
ال�شعب ع���ن طريق انتخاب جمعي���ة تاأ�شي�شية تاأخذ على 

عاتقها البت باالمر.
ام���ا ال�شلطات الربيطاني���ة فكانت متيل اىل   
جانب تر�شي���ح في�شل، الأن م�شاحله���ا وقتئذ اقت�شت ان 
يك���ون في�ش���ل املر�ش���ح املف�ش���ل، ال �شيم���ا ان امل�شاورين 
الربيطاني���ني واملوظف���ني احلكومي���ني ق���د اأ�شرف���وا على 
عملي���ة اال�شتفت���اء، كم���ا ان جري���دة )املو�ش���ل( املوالي���ة 
لل�شلط���ات الربيطانية قد ب���ادرت اي�شًا اىل تاأييد تر�شيح 

في�شل ليكون ملكًا على العراق. 
ويف 23 اآب ع���ام 1921 ت���وج في�ش���ل مل���كًا   
عل���ى العراق. ومنذ ذلك الوقت اأخذ في�شل يعمل من اجل 
ان تكون العاقات بني العراق وبريطانيا عاقة تعاهدية 
ب���داًل م���ن االنت���داب، اذ ان���ه كان ي�ش���رح دائم���ًا �شد هذه 

الكلمة. 
ام���ا بريطانيا، فقد �شعت اىل �شيا�شة مفادها   
ان مركز العراق ينبغي ))اال يحدده �شكل االنتداب املعتاد 
ب���ل �شيغة املعاه���دة(( التي ت�شمن م�شاحله���ا اال�شا�شية 
وم���ن خاله���ا يتحدد هي���كل النظ���ام ال�شيا�ش���ي العراقي 
اجلدي���د. و عل���ى �شوء ذل���ك دخل���ت احلكوم���ة العراقية 
يف مفاو�ش���ات مبا�ش���رة مع بريطاني���ا للو�شول اىل عقد 

معاهدة حتدد �شكل العاقة بني اجلانبني.

معاهدة عام 1922 :
ب���داأت املفاو�ش���ات ب���ني اجلانب���ني العراقي   
يف  ال�شري���ة  ورغ���م  املعاه���دة،  لعق���د  والربيط���اين 
املفاو�ش���ات، اال انه كانت تت�ش���رب بع�س منها اىل الراأي 
الع���ام العراقي وخا�ش���ة امل�شتغلني بال�شيا�ش���ة. ون�شت 
املعاه���دة عل���ى ان ملك الع���راق يوافق على قب���ول ار�شاد 

احلكومة الربيطانية يف كل ما يتعلق باالمور اخلارجية 
واالقت�شادي���ة والعاق���ات الدولي���ة وامل�شال���ح اخلا�شة 
بربيطاني���ا، ولي�س للحكوم���ة العراقي���ة ان ت�شتخدم اأي 
موظ���ف اجنب���ي اال مبوافق���ة بريطاني���ا. وملل���ك الع���راق 
ح���ق اإر�ش���ال ممثل عن���ه اىل لندن وغريها م���ن العوا�شم 
التي يتفق عليها بني الطرف���ني، وتقوم بريطانيا بحماية 
الرعاي���ا العراقيني يف االماكن التي ال ممثل عراقي فيها، 
وتتعه���د بريطاني���ا م���ن اجله���ة الثاني���ة ان تب���ذل جهدها 
لقب���ول العراق ع�شوًا يف ع�شب���ة االمم ولتقدم امل�شاعدة 
الع�شكري���ة يف وق���ت احلاج���ة. واأدخلت م���واد يف �شلب 
املعاه���دة تن����س عل���ى وج���وب و�ش���ع اتفاقي���ات خا�شة 
ع�شكري���ة وق�شائي���ة ومالية واتفاقي���ات تت�شمن �شروط 
ا�شتخدام املوظف���ني الربيطانيني يف احلكومة العراقية. 
وكان جان���ب ال ي�شتهان ب���ه من هذه املعاه���دة عبارة عن 
حتوير ل�ش���ك االنتداب. لذلك ف���اأن معاهدة 1922 جاءت 
ن�شخ���ة مكررة لنظ���ام االنتداب ت�شته���دف توطيد النفوذ 
الربيطاين يف العراق دون ذك���ر االنتداب، لذلك رف�شتها 

احلركة الوطنية العراقية منذ البداية. 
))عي���د  مبنا�شب���ة  و   1922 ني�ش���ان  فف���ي   
النه�ش���ة العربي���ة(( عق���د املو�شليون اجتماع���ًا �شم عدة 
اآالف م���ن املواطن���ني، وحت���ول االجتم���اع اىل مظاه���رة 
�شلمي���ة، رفع���وا خالها برقي���ة اىل امللك في�ش���ل عر�شوا 
فيه���ا مطاليبهم التي ت�شمنت عدم قبولهم باأية معاهدة مل 
ي�شادق عليها املجل�س التاأ�شي�شي، ف�شًا عن منح رخ�شة 
لت�شكي���ل االحزاب ال�شيا�شي���ة اال ان في�شل اعترب ذلك من 

قبيل التدخل يف �شوؤون احلكومة. 
ويف 23 اأيار 1922 �شرح وزير امل�شتعمرات   

ت�شر�شل يف جمل�س العموم الربيطاين باأن ))امللك في�شل 
وحكومت���ه مل يخربا املعتمد ال�شامي )كوك�س( عن رف�س 
العراقي���ني لانتداب((. كان له���ذا الت�شريح اثر كبري يف 
املو�ش���ل، ففي 17 حزيران ار�شل اع�شاء املجل�س البلدي 
برقي���ة اىل املل���ك وقعه���ا )اثنا ع�ش���ر �شخ�ش���ًا(، احتجوا 
عل���ى ت�شريح���ات ت�شر�ش���ل بخ�شو����س االنت���داب. ويف 
25 حزي���ران 1922 اأر�ش���ل اعيان املو�ش���ل برقية اخرى 
اىل املل���ك احتجوا فيه���ا على ت�شريح���ات ت�شر�شل اي�شًا 
واعلنوا رف�شهم لانتداب ولكل ما يعيق ا�شتقال الباد، 
وكان���ت لهذه الربقيات �شدى اآث���ار اهتمام الباط امللكي 
ال���ذي طلب م���ن وزارة الداخلي���ة االإيع���از اىل مت�شرفية 
))احلكوم���ة  ب���اأن  وتبليغه���م  النا����س  لطماأن���ة  املو�ش���ل 
العراقي���ة ت�شع���ى لتحقي���ق ا�شتقال الباد وفق���ًا لرغائب 

االمة((. 
يف 30 ايل���ول 1922 �ش���كل عب���د الرحم���ن   
النقيب وزارت���ه الثالثة )28 ايل���ول 1922 - 16 ت�شرين 
الث���اين 1922( وعل���ى الرغ���م م���ن املعار�ش���ة ال�شدي���دة 
الت���ي القتها املعاه���دة العراقية - الربيطاني���ة من القوى 
واالحزاب الوطنية فقد وافقت الوزارة املذكورة موافقة 
نهائي���ة عل���ى املعاه���دة يف 10 ت�شري���ن االول 1922. ثم 
اجتم���ع جمل����س ال���وزراء يف 17 ت�شري���ن االول 1922 
وتباح���ث بخ�شو�س انتخابات املجل�س التاأ�شي�شي فقرر 
باتفاق اغلب االآراء تاأليف املجل�س التاأ�شي�شي والذي كان 
اه���م مهامه : الب���ت يف املعاهدة العراقي���ة - الربيطانية، 

و�شن الد�شتور العراقي، و�شن قانون املجل�س النيابي. 

الم��صلي�ن وانتخابات 
المجل�س التاأ�صي�صي العراقي : 

ت�شري���ن   19 يف  امللكي���ة  االرادة  �ش���درت   
ت�شري���ن   24 ي���وم  مبوجبه���ا  ح���دد  الت���ي   1922 االول 
االول 1922 موعدًا لل�ش���روع باالنتخابات، وفقًا للنظام 
املوؤق���ت النتخاب املجل�س التا�شي�ش���ي ال�شادر يف 4 اآذار 
1922، ولك���ن مل تك���ن تب���داأ االنتخاب���ات حت���ى واجهت 
معار�ش���ة �شدي���دة من قب���ل احلركة الوطني���ة التي قررت 
مقاطع���ة انتخاب���ات املجل�س التاأ�شي�شي ال���ذي �شي�شادق 
على املعاهدة. فقد قدم ق���ادة احلركة الوطنية مذكرة اىل 
احلكومة اعلنوا فيها �شروطه���م للدخول يف االنتخابات 
منه���ا اإلغ���اء االدارة العرفية، واطاق حري���ة املطبوعات 
واالجتماع���ات و�شح���ب امل�شت�شاري���ن الربيطاني���ني من 
االلوية اىل بغداد، واعادة املنفيني ال�شيا�شيني، وال�شماح 
بتاألي���ف اجلمعيات ال�شيا�شية ومل���ا مل ت�شتجب احلكومة 
مقاطع���ة  االخ���رية  ق���ررت  الوطني���ة.  احلرك���ة  ملطال���ب 
االنتخاب���ات يف اغلب انح���اء العراق، كم���ا اأ�شدر بع�س 
علماء الدين الفتاوي بتحرمي امل�شاركة يف االنتخابات. 

كان للفت���اوي الديني���ة اثره���ا الكب���ري، فق���د   
ا�شتج���اب له���ا العراقي���ون مبختلف فئاته���م دون حتفظ، 
وي���دل ذل���ك عل���ى ان حرك���ة املقاطع���ة كان���ت ذات غايات  

وطني���ة، منها رف�س املعاهدة العراقية - الربيطانية لعام 
1922 الت���ي اعتق���دوا ان املجل�س التاأ�شي�ش���ي �شي�شادق 

عليها وذلك بعد ))تزوير االنتخابات((. 
مل تقت�ش���ر الدعوة ملقاطع���ة االنتخابات يف   
املو�ش���ل عل���ى امل�شلم���ني وحدهم، فق���د ظه���رت اعانات 
الدي���ن  رج���ال  ب���اأن  امل�شيحي���ني تخربه���م  موجه���ة اىل 
امل�شيحي���ني وجهوا ابن���اء طائفتهم ملقاطع���ة االنتخابات 
وموؤازرة امل�شلم���ني يف ذلك  ))مت�شكًا باجلامعة الوطنية 
وحفظ���ًا للم�شالح امل�شرتكة و تاأيي���دًا للحقيقة الوا�شحة 
واحل���ق ال�شري���ح وا�شتبق���اء للتاآل���ف الق���دمي والتوادد 
امل�شتقي���م((. ولق���د كان للهيئ���ة التفتي�شي���ة �ش���ورة لهذا 
االع���ان الذي وجد مل�شق���ًا على باب بلدي���ة املو�شل مع 
قراره���ا الذي ار�شله املت�ش���رف  اىل وزارة الداخلية كان 
رد فع���ل ال�شلطات الربيطانية املحتل���ة اإزاء هذه الفتاوي 

عنيفًا، اذ قامت باعتقال ونفي علماء الدين. 
ويف 30 ني�ش���ان 1923 وقع رئي�س الوزراء   
عب���د املح�شن ال�شع���دون )18 ت�شرين الثاين 1922 - 15 
ت�شرين الثاين 1923( مع بر�شي كوك�س على بروتوكول 
معاه���دة 1922، وكان غر����س بريطاني���ا من ذل���ك تهدئة 
املعار�ش���ة يف الع���راق وذل���ك الأجراء انتخاب���ات املجل�س 
التاأ�شي�شي ب���دون �شعوبات. اإذ حددت ال�شلطات املحتلة 

يوم 12 متوز 1923 للمبا�شرة يف اجراء االنتخابات. 
ومن اجلدير بالذكر ان ال�شلطات الربيطانية   
مل تك���ن واثقة من جناح اإجراءاتها يف املو�شل فقد كانت 
تتخ���وف من جناح ان�شار احل���زب الوطني يف املو�شل، 
الذي بداأ ن�شاطه يزداد ويت�شع يف االنتخابات  منذ ايلول 
1923، لي�س من مركز املدينة فقط بل يف جميع االق�شية 
والنواحي التابعة للمو�شل اي�شًا، اذ ظهرت دالئل ت�شري 
اىل احتم���ال �شيطرة هذا احل���زب ب�شكل كبري على قوائم 
الناخب���ني الثانويني، لذل���ك جلاأت ال�شلط���ات املحتلة اىل 
اته���ام الوطنيني بامليول الرتكية، لعزلهم وتوجيه �شربة 

للحركة الوطنية. 
وعندما بداأت االنتخابات يف لواء املو�شل،   
ن�شطت املعار�ش���ة �شدها، اذ كانت مدين���ة املو�شل مركز 
اللواء الوحيد من األوية العراق التي حدثت فيها معار�شة 
انتخابي���ة اأدت اىل ال�شدام مع ال�شلط���ة، وكان قائد هذه 
املعار�ش���ة �شعيد احلاج ثاب���ت ع�شو الهيئ���ة التفتي�شية، 
ال���ذي كان له ن�شاط���ًا ملحوظًا بهذا ال�ش���اأن، وخا�شة بعد 
ان اأبع���د م�شطفى ال�شابوجن���ي اىل بغداد، على اثر نقل 
مت�شرف اللواء ر�شيد خوج���ة وقد اتخذت املعار�شة يف 
املو�شل يف مرحل���ة انتخاب اع�شاء املجل�س التاأ�شي�شي، 
موق���ف الدع���وة اىل مقاطعة االنتخاب���ات ويظهر ان هذا 
املوق���ف اتخذ بعد ان تدخلت ال�شلطة يف املو�شل للتاأثري 
عل���ى االنتخابات وجعلها ت�شري  ل�شالح موؤيدي املعاهدة 

يف انتخابات الناخبني الثانويني.
الأج���راء  املح���دد  املوع���د  اق���رتب  عندم���ا   
االنتخابات، �شع���رت ال�شلطة احلكومي���ة يف املو�شل ان 
�شعي���د احلاج ثابت وابراهيم عط���ار با�شي وغريهما، قد 
ب���ادروا بالدعوة وب�ش���ورة �شرية ملقاطع���ة االنتخابات، 
ففي م�شاء يوم 23 �شباط 1924، عقد اجتماع يف )جامع 
ق�شيب الب���ان( يف املو�شل، ح�شره جمع من االهايل، اذ 
ق���رروا في���ه مقاطع���ة االنتخابات، كما وزع���ت يف الوقت 
نف�ش���ه من�ش���ورات يف بيوت بع�س الناخب���ني الثانويني، 
وال�شق���ت يف انح���اء املدين���ة، وكان���ت ه���ذه املن�شورات 
تدع���و اىل مقاطع���ة االنتخاب���ات وتهاج���م املل���ك في�ش���ل 

والربيطانيني. 
كما قامت العنا�شر الوطنية مبظاهرة �شلمية   
احتجوا فيها على تدخل احلكومة يف االنتخابات فما كان 
منه���ا اال ان اعتقل���ت �شعيد احلاج ثاب���ت ومكي ال�شربتي 
�شاحب جريدة )اجلزي���رة( ب�شعة ايام، ثم افرجت عنهم 
ولك���ن وزارة الداخلية دعت �شعيد احلاج ثابت بناء على 
اق���رتاح حمافظ املو�ش���ل اىل بغداد ومنعت���ه من العودة 
اىل املو�ش���ل، كما عق���د اجتماع يف �شواح���ي املدينة يف 
24 �شب���اط 1924 ملعار�شة االنتخابات، ورفعت مذكرات 
احتجاجي���ة اىل املل���ك واملن���دوب ال�شامي، وق���د اعتقلت 
ال�شلط���ة �شتة ا�شخا�س، ومتكنت م���ن االنتهاء من عملية 
قم���ع احلرك���ة  بع���د  االنتخاب���ات يف 25 �شب���اط 1924 
الوطنية بالقوة ونفي عدد من زعمائها وعلماء الدين اىل 

خارج العراق. 
  

عن ر�سالة )املو�سل يف �سنوات االنتداب الربيطاين(

الموصل وتأسيس الدولة 
العراقية سنة 1921

دور الموصليين في 
تشكيل الحكومة 
الوطنية المؤقتة 

العرشين  لث��ورة  لق��د كان 

دور كبري يف حمل املحتلني 

االنكليز عىل تغيري اس��لوب 

واش��عارهم  حكمه��م 

بعجزهم عن حكم العراق 

عن طريق الوصاية املبارشة 

ومنطق االدارة العس��كرية الصارمة 

فحاول��وا من جديد اخفاء ذلك تحت 

غط��اء الصبغة املدني��ة، وعليه فقد 

اعلنت الحكومة الربيطانية عن عزمها 

عىل اقامة حكومة وطنية يف العراق، 

االم��م  عصب��ة  اس��تقاللها  تضم��ن 

وترشف بريطانيا عليه��ا بالوكالة عن 

عصبة االمم، وحددت مس��ؤولياتها 

بإدارة البالد وحف��ظ االمن الداخيل 

والخارجي. 

يف هذه الف��رة تألف وفد   

من اعيان املوص��ل وتجارها قوامه 

)43( رج��اًل و ذل��ك لغ��رض عرض 

مطاليب اهايل املوصل لدى الحاكم 

السيايس الكولونيل نولدر، فاجتمعوا 

ب��ه يف الس��اعة السادس��ة بعد ظهر 

يوم 6 آب 1920، إذ القى رشيد افندي 

العم��ري كلم��ة يف ه��ذا االجت��امع 

تضمنت املطاليب الوطنية ومام جاء 

فيه��ا : ))ان حرضات اعض��اء الوفد 

قد حرضوا ليعرضوا عىل سعادتكم 

مطالب االهلني بشأن تشييد حكومة 

وطنية وفقًا لترصي��ح حكومة جاللة 

املل��ك ومن��ح حري��ة املطبوع��ات 

الشخصية  الحريات  وتأمني  والكالم 

وصالحية اعضاء اللجنة االنتخابية((. 

وقد أجاب الحاكم السيايس بخطاب 

تاله س��كرتريه أنيس الصيداوي جاء 

فيه :

�سخ�سيات مو�سلية يف الثالثينات

موؤمتر القاهرة 1921
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القيسي عدنان  سيف  د.   

مل���ا ج���رى الع���دوان الثاثي عل���ى م�شر، وقف���ت القوتان 
العظمي���ان موقف���ا معار�ش���ا للع���دوان ، 1956،وال�شيما 
ان االحت���اد ال�شوفيت���ي ال���ذي ه���دد باأ�شتخ���دام الق���وة 
�ش���د املعتدي���ن الثاثة)الكي���ان ال�شهي���وين وبريطاني���ا 

وفرن�شا(.
الربيطاني���ة  االدع���اءات  ال�شوفيت���ي  املوق���ف  ودح����س 
باأنه���ا منق���ذة العرب م���ن ال�شيوعي���ة، كما ي�ش���ري مي�شيل 
ك�شف���ت  العربي���ة  ال�شحاف���ة  ان  وال�شيم���ا  ايونيدا����س 
التواطوؤ الربيطاين _الفرن�ش���ي مع الكيان ال�شهيوين 

يف العدوان على م�شر.
�شان���د احل���زب ال�شيوع���ي العراقي موقف م�ش���ر وح�شد 
اع�شاءه وموؤيدي���ه للقيام مبظاه���رات وا�شعة يف بغداد 
وباق���ي املدن العراقية لتاأييد م�ش���ر، وجاء ذلك كما تقول 
اح���دى قي���ادات احل���زب متما�شيا م���ع موق���ف احلزب و 
بياناته يف وحدة ن�شال ال�شعوب �شد امل�شتعمرين،ولهذا 
ف�شرع���ان ماتخل���ى احل���زب ع���ن �شيا�شت���ه يف الطري���ق 
ال�شلم���ي لا�شرتاكي���ة وانته���ج �شيا�شة اك���رث واقعية يف 
العراق ، فالنظام احلاكم يف العراق جلاأ اىل اكرث و�شائل 

العنف وح�شية.
مل يقت�شر ذل���ك املوقف احلازم لن�شرة م�شر على احلزب 
ال�شيوع���ي العراقي ب���ل ان االحزاب ال�شيا�ش���ة العراقية 
املعار�ش���ة اعدت نف�شها التخاذ اخلطوات الفعالة لن�شرة 
مت ممثلني عن احلزب   م�ش���ر ، ف�شكلت قيادة ميداني���ة �شّ
وح���زب  الدميقراط���ي  الوطن���ي   واحل���زب  ال�شيوع���ي 
اال�شتقال وح���زب البعث العربي اال�شرتاكي يف التا�شع 
والع�شري���ن م���ن ت�شري���ن االول 1956، اال اأنه���ا مل تعمل 

�شيئا لل�شرعة التي اأعتقل بها اأع�شاوؤها.

اثارت عوامل عديدة  القوى الوطنية العراقيه �شد النظام 
ال�شيا�ش���ي العراقي وال�شيم���ا ويل العهد ونوري ال�شعيد 
رئي�س الوزراء ، اأولها اأن امللك في�شل الثاين وويل العهد 
ورئي����س الوزراء كانوا على مائ���دة ع�شاء اقامها اأنتوين 
اأي���دن، ويف ه���ذه االثناء عل���م  اأيدن بتاأميم عب���د النا�شر 
لقن���اة ال�شوي�س ،االم���ر الذي اثار غ�شب���ه ،فاأبدى نوري 
ال�شعي���د راأيه”اأمام���ك طريق واحد وه���و اأن ت�شرب االن 
ب�ش���دة واال�شيفوت الوقت وي�شيع”ثم ب���ني اثار التاأميم 
يف الوطن العربي، وك�شف  خليل كنه ، اأحد رموز النظام 
امللك���ي ووزير املعارف عن وجهة نظر نظامه جتاه تاأميم 
قناة ال�شوي�س عندما عد تاأميم القناة”باأنها خطوة رعناء 

واأنها �شتورط العرب يف عداء مع الغرب".
وم���ا زاد من �شخط ال�ش���ارع العراقي مات���ردد عن تزويد 
الع���راق بالوقود للق���وات الربيطانية الت���ي  اعتدت على 
م�شر، فاأنطلقت تظاهرات �شد احلكومة،طافت ال�شوارع 
و�ش���ارك بها الطاب معربة ع���ن احتجاجها على العدوان 

الثاثي.
حت���ى قّدر عدد املظاه���رات التي طاف���ت يف ثاثني مدينة 
عراقية ب����)200( مظاهرة ورافقتها اإ�شرابات جماهريية 

دامت  اأكرث من �شهرين.
ومن جهتها واجهت تلك املظاهرات واال�شرابات باعان 
االح���كام العرفية ي���وم االول من ت�شري���ن الثاين 1956، 
ف�ش���ا عل���ى  اج���راءات اأحرتازي���ة جت���اه ت���اأزم الو�شع 
الداخل���ي.مل تق���ف االح���كام العرفية عائقا ام���ام حماولة 
احل���زب ال�شيوعي تنظيم مظاهرت���ني  ،االوىل يف �شارع 
املاأمون والثانية يف �شاحة زبيدة بجانب الر�شافة، ولكن 
ن���زول اعداد كبرية م���ن رجال االمن �ش���واء من منت�شبي 

ال�شعبة اخلا�شة  او التحقيقات اجلنائية ورجال ال�شرطة 
اأحبط���وا املحاولتني،ولهذا قرر احل���زب ال�شيوعي القيام 

بتظاهرات �شغرية احلجم �شريعة احلركة.
انتفا�شة بغداد

ويف الث���اين م���ن ت�شري���ن الث���اين اندلع���ت مظاه���رات 
جماهريية  يف بغداد واجهها رجال ال�شرطة و االمن بقوة 
ال�شاح ف�شقط عدد من ال�شهداء واجلرحى، فاأ�شت�شهد كل 
م���ن   نعمة ناجي الطالب يف دار املعلمني العالية، و عواد 
ر�ش���ا ال�شف���ار، اأح���د ماكات احل���زب ال�شيوع���ي والقت 

حتفها فتاة �شغرية نتيجة امل�شادمات.
ويف تلك املظاهرات ، اأّدى احلزب ال�شيوعي دورًا فعااًل ، 
حتى ا�شار جا�شم احللوائ���ي ، انه كان للحزب ال�شيوعي 
دوٌر طليع���ّي يف تل���ك املظاهرات، وزّج���ت   منظمة بغداد 
للح���زب ال�شيوع���ي بقواعده���ا وم���اكات معروف���ة م���ن 
قياداته���ا، ومنهم حم���زة �شلمان الذي ق���اد املظاهرات يف 
جانب الكرخ،وثابت حبيب العاين وعبد الرزاق ال�شايف 
وح�ش���ني جواد الكمر ف�شا على امل���اكات الن�شائية، ومل 
يقت�ش���ر دوره يف بغ���داد  ب���ل �شارك يف مظاه���رات املدن 

العراقيه االخرى التي �شهدت ا�شتباكات م�شلحة.
ويف اليوم التايل،الثالث من ت�شرين الثاين، وعلى الرغم 
من اإغاق الكلي���ات واملدار�س ،هب طلبة العراق معربين 
عن احتجاجهم، تقدمهم ع���دد من اأال�شاتذة، فخرج طاب 
كلي���ة احلق���وق متظاهري���ن واجته���وا  اىل دار املعلم���ني 
العالي���ة ومنه���ا اىل كلي���ة التج���ارة واالقت�ش���اد وكلي���ة 
الهند�شة و�شكلوا مظاهرة، �شخمة ومل يفت يف ع�شدهم 
ا�شتخ���دام ق���وات ال�شرط���ة الع�شي واله���راوات الغليظة 
لتفريقهم، ب���ل جتمعوا ثانية مبظاهرت���ني احداهما قرب 

كلي���ة الهند�ش���ة واالخ���رى قرب حمط���ة القط���ار )بغداد-
كرك���وك(، وب���داأوا ه���ذه امل���رة مبهاجمة رج���ال ال�شرطة 

و�شارك بها ال�شيوعيون كما ا�شار ابو ناظم.

مل تنته املظاه���رات يف ذلك اليوم بعد تفريق املتظاهرين 
ب���ل ان�شحب���وا وان�شم���ّوا اىل متظاه���ري كلي���ة االداب 
والعل���وم، كان لل�شيوعي���ني دور فيه���ا ، اإذ ا�ش���ار تقري���ر 
ال�شرطة”التح���ق بهم ع���دد من ال�شيوعي���ني والرعاع يف 
داخ���ل الكلي���ة وتعالت الهتاف���ات �شد �شيا�ش���ة احلكومة، 
ووق���ع �شدام مع اف���راد ال�شرط���ة داخل الكلي���ة اأ�شتخدم 
املتظاهرون احلجارة والقناين الفارغة وكل مايقع حتت 
اأيديه���م �ش���د ال�شرطة، كم���ا حطم املتظاه���رون الكرا�شي 
الدرا�شي���ة واأ�شتخدم���وا اأخ�شابه���ا ه���راوات واأ�شتفادوا 
م���ن �شي���اج ال�شط���ح وقام���وا بتهدمي���ه ورم���وا ال�شرطة 
باحلج���ارة، واأ�شعل���وا الن���ار يف داخ���ل الكلي���ة مما دفع 
ال�شرطة اىل التدخ���ل يف ال�شاعة اخلام�شة من م�شاء ذلك 
اليوم مما اأج���رب املعت�شمني على الهرب خملفني وراءهم 

دمارًا يف الكلية وما يحيط بها".
اأثارت م�شادمات كلية االآداب والعلوم ردود فعل ال�شارع 
البغ���دادي خرج���ت على اأثره���ا  ثاث مظاه���رات �شعبية 
حاول���ت الو�ش���ول اىل البناية لفك احل�ش���ار عن  الطاب 
الذي���ن بقوا داخل الكلي���ة، اال اإن وج���ود ال�شرطة باعداد 
كبرية اإنت�شار ال�شرط���ة ال�شرية مبحيط الكلية حال دون 

ذلك.
وبل���غ عدد التظاهرات يف ذلك الي���وم ،الثالث من ت�شرين 
الث���اين خم�ش���ني تظاهرة يف مناط���ق متفرقة م���ن بغداد 
ت�شل���ح بع�س املتظاهرين با�شلح���ة خفيفة ، اما ال�شحايا 

فبلغ���وا اربع���ة قتل���ى وكثري م���ن اجلرح���ى معظمهم من 
ا  الطلبة،وي�ش���ف تقرير لل�شرطة املع���ارك بانها كانت )كرًّ
ا(، وان املتظاهري���ن بع���د تفريقهم”يع���ودون بعناد  وف���رًّ

�شديد".
  اأ�شتم���ر الن�ش���اط املع���ادي للحكوم���ة يف مناط���ق اأخرى 
من بغ���داد فقد األق���ت ال�شرطة يف الث���اين والع�شرين من 
ت�شرين الث���اين 1956 القب�س على �شت���ة اأ�شخا�س قالت 
انه���م م���ن ال�شيوعيني،واأنطلق���ت  يف الي���وم الت���ايل يف 
متام ال�شاع���ة احلادية ع�شرة �شباح���ا تظاهرة من �شوق 
ال�شفاف���ري �شالكة �ش���ارع الر�شيد باجتاه الب���اب ال�شرقي 
ق���درت ال�شرطة عدده���م بخم�شني �شخ�ش���ًا وهم يحملون 
الفت���ات �شيوعية وان�شم اليهم ع���دد اخر من النا�س ناهز 
عدده���م واأن ال�شع���ارات التي رفع���ت هي:"ي�شقط نوري 

ال�شعيد،ي�شقط حلف بغداد،نطالب بتاأميم النفط". 
وعمل���ت رابطة الدفاع ع���ن حقوق امل���راأة دورها يف دفع 
الن�ش���اء واجلمعي���ات املنتمي���ة األيه���ا للعمل بن�ش���اط الأن 
ت���وؤدي امل���راأة دوره���ا يف املظاه���رات و�شج���ب العدوان 
الثاث���ي، كما اأ�شه���م العمال الذين كان له���م دوٌر فعاٌل يف 
املظاهرات فقد خرج عمال الزيوت النباتية وعمال املياه 

الغازية واأ�شرتك معهم عمال خمتلف املهن.

اإنتفا�صة النجف
مل تقت�شر اال�شرابات على بغداد وحدها بل �شملت النجف 
واملو�ش���ل والكوت وال�شماوة وكركوك، كان لل�شيوعيني 
دور فّع���اٌل يف مدين���ة النج���ف والك���وت، وه���ذا ال�ش���يء 
اليعن���ي اأن ن�شاطهم اقت�شر على  تل���ك املدينتني فقط، بل 
كان���ت له���م قاعدة وا�شع���ة يف تلك املدينتني، فم���ا اأن وقع 
الع���دوان حتى اأ�ش���رب طاب متو�شط���ة )اخلورنق( عن 
الدرا�ش���ة يف الواحد والثاثني من ت�شرين االول 1956، 
و�ش���اروا مبظاه���رة نحو متو�شط���ة ال�شدي���ر، لتحري�س 
طابه���ا عل���ى اال�ش���راب والتظاهر، فم���ا كان م���ن اأولئك 
الط���اب اال اأن اأ�شتجابوا لنداء التحري�س واأندجموا مع 
زمائه���م يف مظاهرة طابية كبرية توجهت نحو ثانوية 
النج���ف يق�شد ح���ث طابها على التظاهر، غ���ري اأن ادارة 

املدر�شة اأغلقت اأبواب املدر�شة ومنعتهم من التظاهر.
ومن���ذ بداي���ة �شه���ر ت�شرين الث���اين 1956 ب���داأت جتتمع 
الق���وى الوطنية يف املدينة وراحت تعرب عن �شخطها يف 
كتابة ال�شعارات وتن�شط العداد النا�س اىل التظاهر ويف 

الثال���ث والع�شرين من ت�شرين الث���اين، خرجت جماهري 
املدينة يف مظاهرة �شاخبة �شارك فيها علماء الدين ،ّعرب 
فيها امل�شاركون عن تعاطفهم ال�شديد مع ال�شعب امل�شري 

ومن �شخطهم على حلف بغداد وعاقديه.
وبتاريخ ال�شاد�س من ت�شرين الثاين خرجت مظاهرة من 
ال�شيوعي���ني مبتدئة من �ش���وق احلوي�س ودخلت ال�شوق 
الكب���ري متجهة نحو املي���دان وكان املتظاه���رون يهتفون 
بحي���اة جم���ال عبدالنا�ش���ر و�شك���ري القوتل���ي و�شقوط 
ال���وزارة، ومطالبة اإط���اق �شراح ال�شجن���اء ال�شيا�شيني 
ومتكن���ت ق���وات ال�شرطة م���ن تفري���ق املظاه���رة بعد اأن 
ح���اول املتظاه���رون االعت���داء عل���ى اأح���د اأف���راد ال�شعبة 
اخلا�ش���ة لوال تدخل مفو����س ال�شرط���ة اخلا�شة باأطاق 
النار يف الف�شاء فانقذت ال�شرطي من اأيدي املتظاهرين.

ويف التا�شع من ت�شرين الثاين 1956 حاول ال�شيوعيون 
تنظيم مظاهرة تخرج من باب القبلة اإىل �شوق احلوي�س 
وق���د و�شع���ت ال�شرط���ة الرتتيب���ات الازم���ة فل���م يتمكن 
ال�شيوعيني من اخلروج مبظاهرة بهذا التاريخ ويف يوم 
ال�شابع ع�شر من ال�شهر نف�شه حاولوا اخلروج مبظاهرة 

ولكنها تفرقت على اأيدي ال�شرطة.
وراحت موجة املظاهرات تتزايد يوميًا بعد يوم وو�شلت 
اىل ذروتها يف الرابع والع�شرين من ال�شهر نف�شه، عندما 
اأخذت احل�شود الغا�شبة امل�شلحة باخلناجر وامل�شد�شات 
واحلجارة والع�شي ال�شخمة، عندما بلغهما نباأ اإ�شراب 
طلب���ة ثانوي���ة النج���ف ومتو�شط���ة اخلورن���ق وال�شدير 
اإ�شرابهم عند الدرا�شة وقبعوا يف داخل �شاحة املدر�شة، 
مم���ا دف���ع بال�شرطة ل�ش���د خ���روج الط���اب اإىل ال�شارع، 
م���ن ر�شا����س ر�شا�شاته���ا  ال�شرط���ة بواب���ل  فاأمطرته���م 
وم�شد�شاته���ا فجرحت عددًا كبريًا منه���م، مما دفع اأهايل 
النجف اإىل اال�شطدام مع ال�شرطة وا�شتنادا اىل الرواية 
الر�شمي���ة اإن اأثن���ني م���ن املتظاهري���ن قتا وج���رح �شبعة 
وع�ش���رون اآخ���رون، وت�شع���ة م���ن ال�شرطة ولك���ن الرقم 
الفعلي كان اأكرب من ذلك، وهذا اأثار امل�شاعر ال�شعبية اىل 
درجة اأن علماء الدين يف النجف رف�شوا يف اليوم التايل 
القي���ام بواجباته���م الدينية واأختفى رج���ال ال�شرطة كليًا 
من ال�شوارع، واأن ا�شتدعيت قوات اجلي�س فاأنها بداًل من 

تنفيذ اأوامر احلكومة تاآخت مع اجلماهري وح�شودها.
وتاأزم���ت احلال���ة يف النج���ف واأخ���ذت املدين���ة تزدح���م 
باملتظاهري���ن �شباح���ًا وم�شاء بع���د اأن ن���ال املتظاهرون 

التاأيي���د من الوج���وه والروؤ�شاء كافٌة حت���ى علماء الدين 
وقد اأثرت هذه االأو�شاع يف تو�شع املظاهرات وامتدادها 
اإىل الكوف���ة اأي�ش���ًا ح���ني ت�ش���رب بع����س ال�شيوعيني من 
النج���ف اإليها م�شاء ي���وم الثامن والع�شري���ن من ت�شرين 
الث���اين، ويف ال�شاع���ة اخلام�ش���ة تظاه���ر ال�شيوعي���ون 
داخ���ل املدين���ة فاأ�ش���رتك معه���م جمع غف���ري م���ن النا�س، 
وحاولت ال�شرط���ة تفريقهم، وملا كان ع���دد ال�شرطة قليًا 
بالن�شب���ة للمتظاهري���ن ان�شحب���وا عنهم حت���ت وابل من 
احلجارة، ودخل املتظاهرون اإىل �شوق الكوفة، ووزعت 
من�شورات طبعت بالرونيو كان عناوينها”حجج االإ�شام 
يف النجف ي�شتنكرون ب�شدة وح�شية ال�شعيد االجرامية 
وغدره"،قال التقرير اليومي ملديرية �شرطة لواء كرباء 
اأن ال�شيوعي���ني قام���وا بتوزيعه���ا، ومل ت�شتقر احلالة يف 
النج���ف اإال بتدخل قوات اجلي����س وانت�شارها بكثافة يف 

املدينة.

انتفا�صة الحي
ا�شتم���رت املظاه���رات يف الع���راق، فكانت احل���ي، اأحدى 
امل���دن العراقي���ة الت���ي اأ�شتنفره���ا الع���دوان الثاثي على 
م�شر وا�شتنفرتها حوادث النجف وكانت اإىل ذلك ت�شكو 
حكم االإقطاع واالإقطاعي���ني فيها، فكانت املظاهرات التي 
حدث���ت يف احلي هي االأبرز، وكانت املنظمات ال�شيوعية 
ت�شعر باأنها تقف على اأر�شية ثابتة يف املدينة، ويف �شوء 
التوجه���ات اجلدي���دة بداأت جلنة احل���زب يف احلي التي 
كانت قد ب���داأت االإ�شرابات والتظاه���رات منذ الثاين من 
كان���ون االأول1956، ال�شري باجت���اه االنتفا�شة امل�شلحة 
وكان زعيمه���ا ال�شيوع���ي علي ال�شيخ حم���ود، وهو بائع 
كتب حمل���ي، �شديد الثق���ة باالأر�شية التي يق���ف عليها اإذ 

وقف عدد كبري من اأبناء احلي اإىل جانبه.
لق���د حتول���ت املظاه���رات يف مدين���ة احلي التي ق���ام بها 
االأه���ايل دعم���ًا اإىل م�شر �ش���د الع���دوان واحتجاجا على 
موقف نوري ال�شعيد من الع���دوان اإىل انتفا�شة حقيقية 
�ش���د احلكوم���ة واالإقطاعي���ني، واأعلن���ت مدين���ة احل���ي 
اإ�شرابه���ا يف ال�شاب���ع ع�ش���ر م���ن كان���ون االأول 1956، 
وجتمهر جمموعة من االأه���ايل يف �شوق املدينة وهتفوا 
بهتاف���ات معادي���ة حلكومة ن���وري ال�شعيد لك���ن ال�شرطة 
ا�شطدمت به���م واأ�شيب جراء ذلك �شاب���ط �شرطة البلدة 
يف راأ�ش���ه وطعن اأح���د اأفراد ال�شرط���ة ب�شكني يف ظهره، 

وتت�شت���ت التظاه���رة بع���د األق���اء القب�س عل���ى ع�شرة من 
املتظاهرين.

وملواجه���ة االو�ش���اع يف املدين���ة، و�شل���ت اليه���ا حت���ت 
جن���ح الظ���ام ليل���ه 1956/12/17، ق���وات ا�شافية من 
ال�شرط���ة ويف ال�شاع���ة الواح���دة بع���د منت�ش���ف الليل���ة 
نف�شها ب���داأت ال�شرطة حتر�شاته���ا فراحت تنتهك حرمات 
الدور وتعتق���ل وتعتدي على الن�ش���اء والرجال مبختلف 
االهانات وال�شتائ���م وهاجمت اإحدى الدور التي ي�شكنها 
�شيوع���ي ب���ارز يف املدين���ة م�شتعمل���ة الر�شا�ش���ات لفتح 
بابها، فاأ�شت�ش���اط �شكان املدينة له���ذا اال�شتهتار فهجموا 
عل���ى ال�شرطة ولكنها الذت بالفرار، فقامت احلكومة على 
اأثره���ا باعتق���ال اأعداد كب���رية من املتظاهري���ن ومهاجمة 
الكث���ري من اأبناء املدينة وحتويله���م اىل املجل�س العريف 

الع�شكري.
واأنطلقت اجلماه���ري مبظاهرات �شاخبة متوا�شلة حتى 
امل�شاء اأحتجاجًا على ذل���ك فعززت قوات ال�شرطة بقوات 
اأ�شافي���ة وباملداف���ع والر�شا�ش���ات، وال�شي���ارات امل�شلحة 
واأقامت املتاري�س واال�شتحكامات وجاء مت�شرف اللواء 
وطال���ب االهايل بت�شليم 40 �شخ�شًا من دون اأن يحددهم 
واأنذره���م ب���اأن ال�شرطة �شتدخ���ل ال�ش���وق لرتابط هناك 
وتعتقل م���ن ت�شاء، واال فاأن معاقل املتظاهرين �شت�شرب 
باملداف���ع وكانت ق���وات ال�شرطة قد بلغ���ت 1500 �شرطي 

و�شابط.

ومن جان���ب اأهل املدينة طالبوا باأطاق �شراح املواطنني 
املعتقل���ني الذين اأعتقلتهم ق���وات ال�شرطة يف 17 ت�شرين 
الث���اين، وكف قوات ال�شرط���ة من اأرهابه���م واأ�شتهتارها 
بحي���اة املواطن���ني، وبالفع���ل وعن���د ال�شح���ى كان الوفد 
ل���دى املت�شرف، واأبلغهم باأن املعتقلني �شيطلق �شراحهم، 
�ش���رى اال�شتب�شار بني اجلماهري، ولك���ن هذه خديعة من 
ال�شرط���ة هدفها تطمني اجلماهري، لك���ي تتمكن احلكومة 
من فر����س �شيطرتها على املدينة، ومتكنت من عزلها عما 

حولها ومنعت الدخول واخلروج منها واليها.
وكانت احلكومة ت�شتغل االحكام العرفية ل�شرب احلركة 
االوطني���ة املتمثلة يف اال�شخا����س املوجودين يف مدينة 
احلي الذين ينظمون املظاهرات وهم من ماكات  احلزب 
ال�شيوع���ي، وهما كل من عل���ي ال�شيخ حمود وعطا مهدي 

الدبا�س.
فحدث���ت مواجهات ب���ني املتظاهرين وال�شرط���ة واأطلقت 
ال�شرطة نريانها على اأهايل املدينة الذي اأمطروا ال�شرطة 
م���ن ر�شا�س بنادقهم من على �شطوح اأبنيتهم االمر الذي 
اأوق���ع اأ�شابات كبرية بني الطرف���ني و ادى اىل ا�شت�شهاد 

اثنني من املواطنني وقتل �شرطي واحد.
املتظاهري���ن  عت���اد  ن�ش���ب  اأن  بع���د  املعرك���ة  وانته���ت 
فاأ�شتباح���ت ال�شرط���ة املدين���ة التي تنادى اأهله���ا بجعلها 
)بور�شعيد الثانية( واألق���ي القب�س على اأعداد كبرية من 
اأبن���اء املدينة بلغت يف اليوم االول اأكرث من األف �شخ�س 
وق���د اأحيل زعماء وق���ادة احلركة الوطني���ة اىل املجال�س 
العرفي���ة الع�شكري���ة الت���ي حكم���ت باالعدام عل���ى كل من 
عطا مهدي الدبا�س وعلي ال�شيخ حمود ونفذ احلكم بهما 
يف و�ش���ط املدين���ة، ونفذ احلك���م يف التا�ش���ع والع�شرين 
م���ن كانون االول 1956، يف ال�شاح���ة التي انطلقت منها 
املظاه���رات اجلماهريية، ولهذا  ف���اأن احلزب الذي اعترب 
الن�شال ال�شلمي ه���و اال�شلوب الرئي�شي والغالب، اال اأن 
ما جرى يف مدينة احلي واإعدام ال�شيوعيني جعل احلزب 
يعّد اال�شل���وب ال�شلمي الذي �شلكه اأ�شبح غري جمد، واأن 
اأ�شل���وب الق���وة هو اال�شا����س، وبداأ احلزب ي���درب رفاقه 
عل���ى اأ�شتخدام ال�شاح وكان ال�شيوعي الع�شكري خزعل 

يدرب ال�شيوعيني على اإ�شتخدام ال�شاح يف البيوت.
واأ�شدر املجل�س العريف الع�شكري اأحكامًا اأنتقامية فحكم 
عل���ى )�شتة ع�شر( مواطنًا باال�شغ���ال ال�شاقة مدة )خم�شة 
ع�ش���ر( �شن���ة لكل منه���م، وحكم عل���ى )�شت���ة( مواطنني ب� 
)ع�ش���رة(  �شنوات ل���كل واحد منه���م، كما اأ�ش���در اأحكامًا 
ثقيل���ة اأخرى مدًدا خمتلفة ب���ني )1-3( �شنوات واأودعت 

املئات من اأهايل املدينة رهن التوقيف.

عن ر�سالة )احلزب ال�سيوعي العراقي 
ودوره يف احلركة الوطنية العراقية(

صفحة من تاريخ الحركة الوطنية في العراق..

بغــداد  فــي   1956 ســنة  انتفاضــة 
والنجف والحي

امللك في�سل الثاين يف النجف قبل االنتفا�سة
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ع�����راق�����ي�����ة

ع��د���ص��ة

جامع الحيدر خانة 
في �صارع الر�صيد

المجل�س البهائي الروحي االول في العراق �صنة 1931

�صانع االحزمة - بغ����داد عام 1920

الك�صافة 
العربية في 

زيارة الى 
خان مرجان 

عام 1935

بغداد �صارع النهر

ت�فيق الدمل�جي ... جعفر با�صا الع�صكري ... ناجي ال�ص�يدي

حديقة االمة 
في الخم�صينيات

�ص�ره قديمه لمدينة الكاظميه المقد�صه



العدد )3995(
السنة الخامسةعشرة
11االثنين )14( آب 2017 10

…
@µ0Y
yz

åèb
X

…
@µ0Y
yz

åèb
X

العدد )3995(
السنة الخامسة عشرة
االثنين )14( آب 2017

رفعة عبد الرزاق محمد 

 م���ن الق�شاي���ا التاريخي���ة الت���ي مل ت���زل مو�ش���ع البحث 
والنقا����س، وما اكرثه���ا يف تاريخنا احلديث،ق�شية عزل 
فهم���ي املدر����س عن امان���ة الباط امللكي �شن���ة 1922 اثر 
مظاه���رة بيوم التتويج.واملق���ال الذي بني يديك تو�شيح 
له���ذه الق�شي���ة التي مازال���ت – كما يب���دو – حما لطرح 
الروايات واالراء املختلفة. ان ال�شواهد التي اذكرها هنا 
توؤك���د ان املدر����س – رحم���ه الله – مل يخط���ب اية خطبة 
يوم���ذاك، وان عملي���ة ف�شله كان���ت موؤام���رة حماكة �شد 
الوطنيني املقربني من امللك في�شل االول، ولعل احلا�شية 
املحيط���ة باملل���ك كانت تخ�ش���ى اي �ش���وت عراقي وطني 
مق���رب للمل���ك وتل�ش���ق ب���ه الته���م املختلفة اليغ���ار �شدر 
املل���ك �ش���ده او التن�شي���ق مع )دائ���رة املن���دوب ال�شامي( 

لت�شفيته.
واحلقيقة ان الذي اثار االلتبا�س هو امني الريحاين الذي 
روى يف كتاب���ه عن امللك في�ش���ل االول )�س 115- 116، 
ط2( ان املل���ك بعث رئي�س امناء الباط – يق�شد املدر�س 
تنا�شب  الوفد ويجيب اخلطي���ب بكلمة �شكر  – ليقاب���ل 
املقام، ولكن الرئي�س وهو ي�شمع حما�س اجلماهري، ذهل 
ون�شى مقام���ه الر�شمي وا�شتعلت فيه احلميه واحلما�شة 
فراح يف جوابه يخو�س يف م�شمار ال�شيا�شة والوطنية 
فهتف له اجلمهور ا�شعف هتافهم خلطيب الوفد، وبينما 
ه���و يخطب و�شل املندوب ال�شام���ي ال�شر بر�شي كوك�س 
لتهنئ���ة املل���ك، وكان واج���ب رئي����س االمن���اء ان ي�شتقبل 
املهن���ئ فختم خطبت���ه بكلمة من نار ف�ش���اح انذاك النا�س 
قائل���ني: لي�شقط االنتداب لي�شق���ط الربيطانيون، ويقول 
الريح���اين ان ه���ذا احل���ادث زاد يف االم املل���ك فكتب اىل 
كوك�س يف�شح عن ا�شف���ه ال�شديد. ثم اقال رئي�س االمناء 

من وظيفته. 
ه���ذه ه���ي الرواية الت���ي ذكره���ا الريحاين ح���ول ق�شية 
ف�ش���ل املدر����س، وملخ����س احلادث���ة كم���ا ي�شفه���ا �شاهد 
عي���ان، واحد الثق���اة، هو املرحوم الدكت���ور حممد مهدي 
الب�ش���ري يف كتابه )تاريخ الق�شية العراقية، ج2 �س41( 
والتي ا�شتم���ر يف تاأكيدها يف منا�شب���ات الحقة، هي انه 
مل���ا حلت الذكرى االوىل لي���وم تتويج امللك في�شل يف 23 
اآب 1922 ا�شتغل���ت قيادة احل���زب الوطني العراقي هذه 
املنا�شبة فقامت مبظاهرة اىل الباط امللكي، وبعد تهنئة 
املل���ك من قبل القيادة تقدم جعفر اب���و التمن واخرب امللك 
ان احل���زب يرغب يف القاء كلم���ة وطلب من امللك ان ياأمر 
احد رجاله ليح�شر بالنيابة عنه لا�شراف على اجلمهور 
و�شم���اع اخلطاب، فندب امللك كب���ري امنائه فهمي املدر�س 

لذلك. 
وكان���ت اللجن���ة التنفيذية للحزب الوطني ق���د اتفقت مع 
ح���زب النه�ش���ة على ان يعه���د اىل حممد مه���دي الب�شري 
اللق���اء اخلط���اب م���ن عل���ى �شرف���ة بناي���ة )امل�شريية( يف 

الق�شلة والتي اتخذت باطا ملكيا. 
والق���ى الب�ش���ري اخلطاب عل���ى اجلماه���ري املحت�شدة يف 
�شاح���ة امل�شريية )راأيت اخلطاب كام���ا يف جريدة املفيد 

لي���وم 25 اآب 1922(.. ويف ه���ذه االثن���اء ق���دم املندوب 
ال�شامي اىل الباط لتق���دمي التهاين فلما و�شلت �شيارته 
اىل م���كان التجم���ع ل�شعب���ي مل ت�شتط���ع �شيارت���ه اجتياز 
اجلماه���ري اال ب�شعوب���ة، واثناء �شري كوك����س اىل مكان 
املل���ك ارتف���ع �شوت ب���ني اجلماه���ري وبع���ده عا�شفة من 
الت�شفي���ق والهت���اف، وعل���م فيم���ا بع���د ان ال�ش���وت كان 

ينادي ب�شق���وط االنتداب الربيطاين. ويقول الب�شري ان 
ال�ش���وت اثار ا�شتي���اء اع�شاء حزبي الوطن���ي والنه�شة 

لعلمهم ان كوك�س �شوف ي�شتغل ذلك. 
وم���ن هذه الرواية جند ان املدر�س مل يكن �شوى م�شتمع 
خلط���اب الب�ش���ري بتكلي���ف م���ن املل���ك. ويق���ول الب�شري 
يف م���كان اآخ���ر ان املدر����س مل يفه بكلمة واح���دة يف ذلك 
املوق���ف وان كل م���ا فعله هو اال�شتم���اع خلطابه وخطاب 
املرح���وم حممد ح����س كبه خطيب ح���زب النه�شة وان ما 
ن�شبه الريحاين اىل املدر�س هو من قبيل الزور والبهتان 
)�شوانح ج2 �س 181(. ويف مقابلة مع  الب�شري اجرتها 
جملة الف باء )10 كانون الثاين 1973( ي�شيف الب�شري 

قائًا: 
"... واحل���ق انني القيت خطبتي دون ان اهتف بحياة 
املل���ك وعندم���ا انتهي���ت هم����س يل املدر����س ب���ان اهت���ف 
فهتف���ت ومل يل���ق ه���و اي���ة خطب���ة". ويب���دو ان ه���ذا م���ا 
ق�ش���ده املرحوم توفيق �شعيد الدملوجي مرافق امللك يف 
حديث���ه م���ع اال�شتاذ حارث طه الراوي م���ن ان املدر�س مل 

يتجاوز مقت�شيات املوقف الر�شمي. 
وم���ن ال�شهادات اخلطرية �شه���ادة اال�شتاذ �شامي خوندة 
الذي يذك���ر ان املدر�س كان ين�شت اىل اخلطيب باهتمام 
عندما دخ���ل كوك�س اىل �شاحة الب���اط وتعايل الهتافات 
�شد االنتداب الربيط���اين، وان الذي هتف �شد االنتداب 
واث���ار اجلماهري هو ح�شون ابو اجل���نب. ويذكر خوندة 
انه ات�ش���ل بابي اجلنب بعد �شنوات وع���رف منه انه كان 
يجه���ل نتيج���ة عمله وق���د اعلن امام���ه ان جه���ات ر�شمية 
طلب���ت من���ه ان يهت���ف ح���ال و�ش���ول كوك�س فقب���ل دون 

تردد!!. 

وق���د تب���ني فيما بع���د ان كل م���ا يدبر ويح���اك يف الباط 
م���ن موؤامرات �ش���د ال�شخ�شيات الوطني���ة كان يقوم بها 
اح���د حا�شية املل���ك ومن رج���ال ر�شتم حي���در، وهو امني 
الك�شب���اين. وق���د ا�ش���ار الي���ه غري واح���د م���ن الذين نثق 
برواياتهم. على ان املدر�س بعد عزله ظلت االنظار ترنوا 

اليه ملا امتاز به من اخا�س ونزاهة. 
ومل���ا اجته���ت الرغبة اىل ان�ش���اء جامع���ة اآل البيت اختري 
املدر�س رئي�شا لها �شنة 1924 حتى الغائها على يد نوري 
ال�شعي���د �شنة 1930 بحجة �شيق امليزانية، وبعدها تقلد 
مديري���ة املعارف العامة لكنه اث���ر اال�شتقالة واالن�شراف 
اىل مي���دان ال�شحاف���ة ال�شيا�شي���ة كم���ا ه���و معروف يف 

�شريته الامعة. 
 ***

واالخط���ر من كل م���ا ذكرناه اعاه، الوثائ���ق الربيطانية 
الت���ي تتي���ح للباح���ث فر�ش���ة طيب���ة لتق�ش���ي احل���وادث 
ومعرف���ة الوجه الر�شمي للمو�ش���وع. ال�شيما وان دائرة 
املن���دوب ال�شام���ي هي اح���د اط���راف ق�شيتن���ا. وقبل ان 
ا�شوق الوثيق���ة الربيطانية وهي القول الف�شل هنا. اود 
ان اذك���ر ان )امل�س ب���ل( ال�شكرت���رية ال�شرقي���ة للمندوب 
ال�شام���ي ان���ذاك تق���ول يف ر�شائلها )ر�شائ���ل امل�س بل – 
����س648( انه���ا كان���ت مرافق���ة كوك�س يف زيارت���ه للملك 
وانه���ا ق���د و�شل���ت اىل الب���اط وكان���ت �شاحت���ه غا�ش���ة 
بالنا����س وح���وايل ثلثمائ���ة او اربعمائ���ة يقف���ون حت���ت 
ال�شل���م، وبينم���ا كان كوك�س يرتقي ال�شل���م انطلق �شوت 
ب���ني احل�شد مل يتبني معناه واعقبته موجة من الت�شفيق 
وتق���رر )اخلاتون( ان املظاهرة كان���ت مدبرة لتحدث يف 

الوقت املحدد ال�شتقبال كوك�س. 

كم���ا يذكر التقري���ر الربيطاين عن احوال الع���راق  ل�شنة 
1922 – 1923 0����س18( ان الق���ادة الوطني���ني طولوا 
مقابلته���م للملك اىل وقت و�ش���ول املندوب ال�شامي حتى 
يوؤك���دوا ل���ه انه���م حا�ش���رون. ويف اليوم الت���ايل ار�شل 
املندوب ال�شامي انذارا �شديد اللهجة اىل رئي�س الديوان 
امللك���ي يحت���ج في���ه بعنف عل���ى ما لقي���ه م���ن معاملة يوم 
التتوي���ج ويطل���ب منه االعت���ذار وعزل فهم���ي املدر�س اذ 
كان هو امل�ش���وؤول ر�شميا ويطلب بيانا باالجراءات التي 

ينوي امللك اتخاذها �شد املواطنني. 
واوع���ز في�ش���ل اىل �شكرت���ريه ر�شتم حي���در ان يرد على 
االن���ذار الربيط���اين فار�ش���ل كتابا اىل املن���دوب ال�شامي 
اع���رب فيه عن التاأثر ال�شديد ال���ذي ا�شاب امللك والتاأكيد 

له بان امللك �شيعمل كل ما هو �شروري. 
واليك الوثيق���ة الربيطانية التي كتبه���ا املندوب ال�شامي 
وو�شف فيها احداث ذلك اليوم، والوثيقة من حمفوظات 
مرك���ز الوثائ���ق الربيط���اين يف لن���دن ورقمه���ا )اف. اف 

 .)371/7771
"اىل وزي���ر امل�شتعم���رات )�ش���ري( 597 بتاريخ 25 اآب 

 )1922
م���رت يف ي���وم 23 اآب الذكرى ال�شنوي���ة لتتويج في�شل، 
وق���د اعت���رب ذلك الي���وم عطلة ر�شمي���ة كم���ا ا�شتقبل امللك 
املهنئني يف ال�شراي، لقد ذهبت للتهنئة مع الهيئة العاملة 
مع���ي يف الوق���ت ال���ذي ح���دد لن���ا. عندم���ا دخل���ت �شاحة 
ال�ش���راي وجدت ح�شدا موؤلفا م���ن ب�شع مئات من النا�س 
ملتف���ني حول بناي���ة امللك. لقد اف�شحوا املج���ال ل�شيارتي 
بامل���رور وعندما بداأت ا�شعد ال���درج الحظت بان احل�شد 
كان ي�شتمع اىل خطاب من �شخ�س يقف مع جمموعة من 
ال�شخ�شي���ات العربية يف �شرفة الغرف���ة التي كان في�شل 
ي�شتقبل فيها وفود املهنئني، وعند اجتيازي للدرج �شفق 
احل�شد لبع�س املاحظات التي �شدرت من �شخ�س ما من 
بني املحت�شدين والتي مل امتكن من �شماعها بعد مغادرتي 
ال�شراي بدقائق تفرق احل�شد. لقد طلبت اعامي مبا كان 
يج���ري، وقد وج���دت بان امللك ق���د ا�شتقب���ل مبا�شرة قبل 
ا�شتقبال���ه يل احل���زب ال�شيا�ش���ي املتطرف وعن���د انتهاء 
املقابل���ة اجته���وا اىل ال�شرفة املطلة عل���ى �شاحة ال�شراي 
حيث الق���ى االعم���ى الدمياغوجي املنهج للنا����س، ال�شيد 
مه���دي الب�شري احلل���ي خطابا يف احل�شد �ش���د ال�شيا�شة 
الربيطاني���ة واال�شتعمار الربيطاين ام���ا عن املاحظات 
التي �شببت ت�شفيق احل�شد عند ح�شوري فقد كان هتافا 
يق���ول )ي�شقط االنتداب(. عند اطاع���ي على هذا التقرير 
كتب���ت يف احل���ال احتجاج���ا �شدي���د اللهج���ة اىل في�ش���ل 
مطالبا باالعتذار ح���اال عن االهانة الفادحة ملمثل حكومة 

�شاحب اجلال���ة، واقالة كبري امناء املل���ك فهمي املدر�س 
ال���ذي ا�ش���ار او �شمح للدمياغوجي بالق���اء خطابه بل انه 
وق���ف اىل جانبه عند القائه اخلط���اب. كذلك طلبت قائمة 

با�شماء اال�شخا�س املكلفني بحماية الق�شر امللكي. 
لقد نقل في�شل اىل فرا�شه هذا اليوم حيث يزعم انه ي�شكو 
من امل حاد يف املعدة. ومع ذلك فقد ا�شتلمت االعتذار كما 

قبلت مطالبي". 
ويف الي���وم الثاين كت���ب كوك�س اىل وزي���ر امل�شتعمرات 
)ت�شر�ش���ل( قائ���ا انه او�شح لفي�ش���ل بانهما ي�شريان يف 
طريقني خمتلفني وان القاء اخلطاب من �شرفة احد غرفه 
تعن���ي انه ق���د ا�شبح ب�ش���كل وا�شح مع ح���زب الوطنيني 
املتطرفني وانه م�شوؤول عنهم. ولقد اخربه )اي لفي�شل( 
ب���ان علي���ه ان يعل���ن ب�ش���كل ع���ام انف�شاله وع���دم عاقته 
باملهيجني وي�شري معنا ب�شكل عام، او ان يتحمل النتائج 

والتي تعني نهاية عر�شه!!. 
ملحق: ن�س االنذار الذي بعثه املندوب ال�شامي اىل امللك 

اثر احلادثة: 
�شعادة رئي����س الديوان امللكي املحرتم نرجو ان تخربوا 
جال���ة امللك بان فخامة املعتمد يحت���ج بعنف �شد ما لقيه 
م���ن املعامل���ة يف وق���ت كان فخامت���ه ميث���ل حكوم���ة ملك 

بريطاني���ة العظمى، مارا بباب غرف���ة اال�شتقبال، ليوؤدي 
مرا�شي���م التربي���ك وان فخامت���ه اخ���رب لن���دن ع���ن ه���ذه 
احلادثة، ويطل���ب ان يعتذر اليه، وان يعزل فهمي افندي 
املدر����س اذ كان ه���و امل�ش���وؤول ر�شميا، ويطل���ب فخامته 
بيان���ا عن االج���راءات التي ين���وي جالة املل���ك اتخاذها 
�ش���د اخلطيبني اللذي���ن حقرا مقام املل���ك بالقائهما خطبة 

مهيجة. 
24 اوك�شت 1922 

بري�شي  
*****

 ولد فهمي املدر�س �شنة 1873وهو ابن القا�شي ال�شرعي 
ال�شي���خ عب���د  الرحم���ن بن �شلي���م بن حممد ب���ن احمد بن 
ال�شيخ �شليمان اخلزوجي ال�شهري املدر�س،  وكان ال�شيخ 
�شليمان قد قدم بغداد م���ن املو�شل واتخذها �شكنا. وقراأ 
مب���ادئ العل���وم عل���ى والده، ث���م عكف عل���ى الدر�س على 
�شي���وخ ع�شره كال�شيخ عبد ال�ش���ام وال�شيخ بهاء احلق 
وال�شي���خ عب���د الرحمن القرداغ���ي وا�شماعي���ل املو�شلي 
ونعمان االلو�شي وال�شيخ حممد �شعيد وحممود �شكري 
االلو�ش���ي. وتلق���ى يف الوق���ت نف�شه درو�ش���ا يف اللغتني 
الرتكية والفار�شية حتى اتقنهم���ا، ودر�س بعد ذلك �شيئا 

من اللغة الفرن�شية. 
ومل يك���د يبل���غ الع�شري���ن م���ن عم���ره حتى ع���ني مرتجما 
يف والي���ة بغداد ومعاون���ا ملدير مطبع���ة الوالية، ثم رفع 
مديرا للمطبعة ورئي�شا لتحرير جريدة الزوراء الر�شمية 
بق�شميها الرتكي والعربي )1901(. وعهد اليه يف خال 
تلك احلقبة اي�شا التدري�س يف املدر�شة االعدادية امللكية 
وع�شوية جمل����س معارف والية بغ���داد ونظارة مدر�شة 
ال�شنائ���ع. وق���د نقل مدي���را ملطبع���ة الوالي���ة يف جزيرة 
رود����س ببح���ر �شفي���د يف ت�شري���ن االول 1905 على اثر 
و�شاي���ة رفع���ت عن���ه اىل ال�شلط���ان عبد احلمي���د الثاين، 
ولك���ن اعي���د اىل من�شبه ال�شاب���ق يف بغ���داد يف ت�شرين 

الثاين 1906. 
ويف اوائ���ل اي���ار 1908 �شافر اىل اال�شتان���ة، فلم مي�س 
وق���ت ق�ش���ري عل���ى و�شول���ه اليه���ا حت���ى ق���ام االنق���اب 
العثماين، وكان فهمي املدر�س يحمل تو�شية اىل ال�شيخ 
اب���ي اله���دى ال�شي���ادي املتق���رب اىل الب���اط ال�شاهاين، 
فخ���رج على م���ا يرويه الدكت���ور ناجي اال�شي���ل نقا عن 
اال�شت���اذ املدر����س نف�ش���ه – قا�شدا دار اب���ي الهدى فراأى 
الطرق متوج باجلماه���ري احلانقة املتحم�شة التي تنادي 
باحلري���ة والعدالة والد�شت���ور. وعلم ان الثورة قد قامت 
عل���ى اال�شتب���داد فم���زق التو�شية الت���ي كان يعق���د عليها 
امال���ه وانغمر مع اجلموع املزدحمة الهاتفة ال يلوي على 

�شيء. 
وعرف���ت االآ�شتانة ف�شل اال�شتاذ العراق���ي فعينته ا�شتاذا 
الأو�ش���ل الكتابة واالن�شاء باللغتني العربية والرتكية يف 
كلية االلهيات بجامعة دار الفنون فا�شتاذا لادب يف كلية 
االآداب. وعهد اليه بتدري�س اللغة العربية يف كلية اللغات 
وحكمة الت�شريع اال�شام���ي يف الكلية امللكية ال�شاهانية 
واالآداب العربية يف اجلامع���ة ومدر�شة الوعاظ العالية، 

وو�شع يف تلك املوا�شيع كتبا ثمينة. 
واوف���د �شن���ة 1913 لدرا�شة م�ش���اكل التعليم يف بريوت 
ا�ش���اح  ع���ن  تقري���را  ورف���ع  مبهمت���ه  فق���ام  ودم�ش���ق، 

املدار�س. 
وق���د بقي يدر�س يف جامعة اال�شتانة حتى انتهت احلرب 
العظمى وان�شلخت الواليات العربية عن الدولة الرتكية، 
فا�شتدعته احلكومة الفي�شلية يف ال�شام يف متوز 1919 
للق���دوم اىل �شوري���ة، ومل يك���ن منه اال ان ت���رك اال�شتانة 
عل���ى عج���ل وم�شى اىل دم�ش���ق. ومل يجد فيه���ا ما تاأن�س 
اليه نف�شه، فلم يلب���ث ان غادرها يف ت�شرين االول ميمما 
رب���وع اوربة نحوا م���ن �شنة ون�شف، ثم ع���اد اىل بغداد 

بعد غياب طويل. 
وع���ني يف 21 اآب 1921 كبريا الأمن���اء امللك في�شل االول 
فبق���ي يف من�شب���ه �شنة واح���دة ثم ف�شل عن���ه وعني بعد 
ذل���ك امين���ا جلامعة اآل البيت )13 ني�ش���ان 1924( فتوىل 

رئا�شتها اىل �شدها يف 24 ني�شان 1930. 
و�شاه���م يف الن�ش���اط ال�شيا�ش���ي ال���ذي دار يف ال�شنوات 
التالي���ة، وكت���ب يف جري���دة "الب���اد"  مق���االت �شيا�شية 
الوطني���ة،  املحاف���ل  يف  �شدي���د  دوي  له���ا  كان  خط���رية 
فابع���د اىل ال�ش���ام مع رفائيل بطي �شاح���ب جريدة )اذار 

 .)1932
وع���ني يف 18 اآب 1935 مديرا عاما للمعارف، فلم مت�س 
ا�شابيع قليلة حتى ا�شتقال من من�شبه )9 ايلول 1935(. 
واخت���ري بعد ذل���ك مديرا ل���دار العلوم العربي���ة والدينية 
يف االعظمي���ة من �شواحي بغداد فت���وىل ادارتها �شنتني 
)ت�شري���ن الث���اين 1936 – ت�شرين الث���اين 1938(. ومل 
تفارق���ه حما�شت���ه وق���د بل���غ ال�شيخوخة، فلما ق���ام ر�شيد 
ع���ايل الكي���اين بحركت���ه الوطنية يف اي���ار 1941، بادر 
فهم���ي املدر�س اىل تاييدها واألق���ى خطابا دفاعا عنها من 
االذاع���ة الا�شلكية رغم علمه بعدم احتمال جناحها. وقد 

تويف يف بغداد يف 14 اآب 1944. 
رج���ال  جمل�ش���ه  في���وؤم  داره  يف  للنا����س  يجل����س  وكان 
ال�شيا�ش���ة واالدب والف�ش���ل وال�شب���اب الوطن���ي. وكان 
يعتز بارائ���ه، �شريحا يف القول، ف���وار العاطفة، متدفق 
البي���ان، وق���د روى الدكت���ور ناجي اال�شيل ال���ذي الزمه 
�شن���ني طواال ان نوري ال�شعي���د �شاأله ذات يوم يف بع�س 
املجال�س ع���ن حاله فقال: ل�شت بخ���ري، فنحن كلما زرعنا 

الورد انبت �شوكا.  

املراجع : ملوك العرب للريحاين، تاريخ الوزارات العراقية ج1، 
ر�سائل امل�س بيل، اعالم اليقظة الفكرية ملري ب�سري.

المندوب الس���امي يأمر بعزله ومعاقبته

في ذكرى 
رحيله في
 14 آب 1944

عندمــا عمل فهمــي المدرس 
في البالط الملكي

فهمي املدر�س يف البالط امللكي

امللك في�سل االول

في�سل االول مع موظفي ديوانه امللكي

تتويج في�سل يف �ساحة الق�سلة
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احمد راشد الفهداوي

فكانت هذه املجال�س على اختاف انواعها وا�شكالها مكانًا 
يجتمع فيه كب���ار العلماء وال�شعراء واالدباء وال�شحفيني 
ورجال ال�شيا�شة وا�شحاب االموال ليتذاكروا ويتناظروا 
يف خمتل���ف العلوم، ويختلفون ويتقا�ش���ون فيها، وتعقد 
ه���ذه املجال�س يف بيوته���م او يف اجلوام���ع وامل�شاجد او 
يف املقاه���ي او يف مق���رات ال�شحف، وغالب���ًا ما يح�شرها 
جمع غف���ري من خمتلف �شرائ���ح املجتمع اذا م���ا ا�شتثنينا 
املجال����س االدبي���ة الت���ي كان يح�شرها اخلا�ش���ة من اهل 

ال�شعر واالدب وال�شيا�شة وال�شحافة. 
 لذل���ك ا�شب���ح القول ب���ان املجال�س مدار����س حقيقة الغبار 
عليها كان ملجال�س بغ���داد دورًا كبريًا وموؤثرًا يف املجتمع 
من خ���ال معاجلتها ملو�شوعات وق�شاي���ا تخ�س املجتمع 
ومل تتخلىع���ن دوره���ا االن�شاين يف م�شاع���دة املحتاجني 
واملنكوب���ني م���ن اه���ايل بغداد ب�شب���ب تعر�شه���م لظروف 
قا�شي���ة فقد ج���ادوا عليهم مب���ا ا�شتطاعوا عل���ى الرغم من 
توا�ش���ع امكانياته���م املادي���ة واملعا�شي���ة،  اث���ار مو�شوع 
املجال����س وكرثته���ا يف بغداد قل���ق الدول���ة و�شا�شتها فقد 
كان���ت تخن�شاه���ا النها غالب���ًا ماتهتم بالكثري م���ن الق�شايا 
الت���ي تخ�س املجتم���ع وقد يتو�شع النقا����س واحلديث يف 
تل���ك الق�شايا التي تزعج الدولة، لذلك كانت االخرية غالبًا 
ما تلج���اأ اىل حتذير اأ�شحاب تلك املجال�س وانذارهم ويف 
احي���ان كث���رية يتعدى االأمر ذل���ك وتقوم باإغ���اق املجل�س 

ومنع انعقاده.
ومن ه���ذه املجال�س جمل����س العامة احم���د افندي يا�شني 

الكي���اين وه���و م���ن اعي���ان اال�ش���رة الكيانية وق���د ورث 
جمل�س �شلفه ال�شالح عبد القادر الكياين ابن ال�شيد مراد 
النقي���ب، وكان ه���ذا املجل����س جمل����س عل���م وادب وار�شاد 
ويعق���د يف احل�ش���رة الكياني���ة ويف داره وتبح���ث في���ه 
�شت���ى الق�شاي���ا م���ن العلوم والفن���ون ت���ويف ال�شيد احمد 
افن���دي الكي���اين يف ع���ام )1944( ودف���ن يف احل�ش���رة 
الكيانية، وبقي جمل�شه م�شتمرًا يديره االبناء واالحفاد، 
وجمل����س ال�شيد ح�شني نا�شر الكي���اين، الذي كان عامرًا 
بح�ش���ور العلم���اء واالدب���اء يتبادل���ون في���ه احلدي���ث يف 
خمتل���ف الق�شايا الت���ي تهم املجتمع، عق���د يف بداية االمر 
يف احل�ش���رة الكياني���ة ث���م نقل���ه اىل بيت���ه يف حملة باب 

ال�شيخ. 
وم���ن املجال����س االخ���رى اي�شًا جمل����س عا�ش���م الكياين  
ويعق���د ه���ذا املجل����س ع�ش���ر كل ي���وم يف )الديوخان���ة( 
املوجودة مقابل احل�شرة القادرية ويح�شره كبار العلماء 
واالدب���اء وال�شع���راء وال�شا�ش���ة وم���ع ه���ذا فق���د اخت����س 
العل���م واالدب،)وجمل����س العام���ة  املجل����س يف جم���ايل 
ال�شيخ عبد امللك ال�شواف  ويح�شر هذا املجل�س اهل العلم 
واالدب ملكان���ة �شاحبه الرفيعة، ف�ش���ًا عن الظرفاء الذين 
كان���وا فاكه���ة املجل�س ومنه���م ال�شيخ عب���د الرحيم مدر�س 
اجلزي���رة وال�شي���خ �شهاب الدي���ن الفارغ وال�شي���خ �شهاب 
الدي���ن املح�شى حيث كان لا�شتاذ ال�ش���واف معهم مواقف 
كثرية م�شحكة فقد كان يطرح عليهم م�شاألة علمية اونكتة 
ادبية تكون �شببًا للخ�ش���ام واملجادلة ويتعاىل �شراخهم، 

ث���م يقوم ال�شواف بدور امل�شلح بينهم ويكرث ال�شحك بني 
احلا�شرين، تويف ال�شيخ ال�ش���واف رحمه الله يف الثالث 
من �شب���اط عام )1953( ودفن يف مق���ربة ال�شيخ معروف 

الكرخي وخلفه يف جمل�شه اوالده النجباء. 
وهن���اك جمل�س متميز اخر من جمال����س بغداد هو جمل�س 
ال�شي���خ عارف الو�شوا�شي، ويعقد يف جامع خ�شر اليا�س 
يف منطق���ة الك���رخ، وكان جمل�ش���ًا علمي���ًا وادبي���ًا يتواجد 
في���ه افا�شل البل���د يتذاكرون فيه خمتل���ف الق�شايا املهمة، 
ت���ويف ال�شيخ ع���ارف الو�شوا�ش���ي ع���ام 1953 ودفن يف 
مق���ربة ال�شيخ معروف الكرخ���ي، وجمل�س العامة احلاج 
حم���دي االعظمي  ال���ذي تعترب ا�شرته م���ن اال�شر العريقة 
الت���ي ت�شكن منطق���ة االعظمي���ة، حيث يعقد ه���ذا املجل�س 
يف داره مبحل���ة احل���ارة باالعظمية ويح�ش���ره اهل العلم 
واملعرف���ة واالدب وط���اب العل���م والفق���ه وكل م���ن يع�شق 
البحث والتنقيب، ا�شتمر هذا املجل�س لغاية وفاة �شاحبه 
يف ع���ام)1971( ثم اغلق لعدم اهتمام ابناء احلاج حمدي 

االعظمي به. 
ومن املجال�س البغدادية االخرى املتميزة جمل�س الدكتور 
)ناج���ي اال�شي���ل(  ال���ذي كان يح�ش���ره ع���دد كب���ري م���ن 
العلم���اء والباحثني واالدباء من الع���راق والدول العربية 
واال�شامية، ف�ش���ًا عن امل�شت�شرق���ني واملخت�شني باالثار 
القدمي���ة، وغالبا ما تطرح فيه خمتل���ف االمور واالحداث 
الت���ي ته���م النا�س،   وهن���اك اي�شًا جمل����س ال االورفه يل، 
تل���ك اال�شرة العريقة التي ت�شكن بغداد منذ اكرث من قرنني 

ون�ش���ف، وت�شنم���ت منا�ش���ب رفيع���ة يف الدول���ة، وكان 
جمل�شًا حافًا عام���رًا يعقد على نهر دجلة يف منطقة الباب 
ال�شرق���ي ويق�شده خمتل���ف ال�شخ�شيات املهم���ة، ويديره 
ال�شي���د مكي االورف���ه يل ابن عبد الرحم���ن جلبي االورفه 
يل حت���ى وفات���ه ع���ام )1957(، وجمل�س العام���ة اجلليل 
)يحيى بن ال�شيد قا�شم الوتري( الذي كان يعقد يف جامع 
اخللف���اء الواق���ع يف )�شوق الغزل( حي���ث يجتمع فيه اهل 
العلم والف�شل وال�شيادة والزعامة، ويديره ولده العامة 
ال�شي���د حمم���ود الوت���ري اىل اأن ت���ويف يف ع���ام )1947( 
خمتلفه �شقيقه االخر �شيخ االطب���اء الدكتور ها�شم ال�شيد 

يحيى الوتري. 
واملجل����س االخر هو )جمل�س ناج���ي ال�شويدي( الذي كان 
يعق���د يف داره مبحلة خ�شر اليا����س وبح�شرة كبار رجال 
ال�شيا�ش���ة وال���وزراء والن���واب واالعي���ان ، ويناق����س فيه 
ام���ور وم�شاكل عديدة وغالبًا ما تطغ���ى االمور ال�شيا�شية 
عل���ى ه���ذه املناق�ش���ات لذل���ك كان ح�ش���ور املجل����س غاي���ة 

يتمناها وي�شعى اليها كثري من النا�س،  وكذلك 
)جمل����س حممود �شبحي الدف���رتي( الذي يعقد يف �شباح 
كل ي���وم جمع���ة يف داره املطل���ة على نهر دجل���ة يف حملة 

ال�شواكة بجانب الكرخ، حتى ا�شبح يعرف ب 
ال�شيا�شي���ني  الكث���ري  ويح�ش���ره  اجلمع���ة(  )�شال���ون 

وال�شحفيني وال�شعراء واالدباء.. 
ومن املجال�س االخرى املتميزة بني االدب وال�شعر جمل�س 

ال�شاعر الكبري 
)مع���روف الر�شايف(، ال���ذي كان يعق���د يف اماكن متعددة 
يف بغ���داد والفلوج���ة، حيث عرف ل���ه البغداديون جمل�شًا 
عام���رًا كان يعق���ده يف مقهى ال�ش���ط )امل�شبغ���ة( يح�شره 
رجال العلم واالدب���اء وال�شحفيني ويتبارى فيه اخلطباء 
وت���دور ا�شئلة االدب وال�شع���ر وللر�شايف الق���ول الف�شل 
فيه���ا، وبع���د عودته م���ن ا�شتانبول اخذ يعق���د جمل�شه يف 
داره الت���ي ي�شكنها ويف املقاهي الت���ي يرتادها منها مقهى 
ع���ارف يف جملة احليدر خانة ومقه���ى امني والتي �شميت 
فيما بع���د مقهى الزهاوي ويف مقه���ى الر�شيد الواقع على 
نه���ر دجل���ة يف الب���اب ال�شرقي، ث���م عقد جمل�ش���ه يف داره 
مبدين���ة الفلوجة، ملا عاد اىل بغداد اخ���ذ يعقد جمل�شه يف 
دار �شديقه خريي الفه���داوي ثم يف داره التي ا�شتاأجرها 
يف االعظمية، وكان رواد جمل�شه اليخرجون اال والفرحة 
والن�ش���وة عل���ى وجوهه���م ملا تخلل���ه من ن���كات وظواهر، 

ا�شتمر جمل�شه حتى وفاته عام )1945(..
وهناك جمل�س )كمال الدين الطائي( وكان يعقد يف جامع 
املرادي���ة يف منطق���ة ب���اب املعظم ويح�شره ع���دد كبري من 
ال�شخ�شي���ات املهم���ة وعلم���اء الدي���ن وال�شع���راء واالدباء 
وبق���ي جمل�شه عامرًا ومتوا�شًا حتى وفاته عام )1977( 

ودفن يف مقربة ال�شيخ عبد القادر الكياين، 
وم���ن املجال����س الت���ي ا�شتهرت به���ا منطق���ة االعظمية هو 
جمل����س ال�شي���خ قا�ش���م القي�ش���ي مفت���ي بغ���داد يف منطقة 
االعظمي���ة وهو جمل�س ديني ادبي يح�ش���ره رجال الدين 
واالدب���اء وال�شع���راء، ا�شتم���ر ه���ذا املجل����س لغاي���ة ع���ام 
)1955( حيث انتهى املجل�س بوفاة �شاحبه يف ذلك العام، 
وجمل����س اال�شتاذ )اإ�شماعيل الغ���امن املحامي( والذي كان 
يعقد م�شاء كل يوم يف داره باالعظمية، وبقي هذااملجل�س 

حلني وفاة �شاحبه
 عام )1982”( حيث اغلق لعدم وجود من يحل حمله.

ومن املجال����س االخرى التي ا�شته���رت يف بغداد )جمل�س 
حمم���د ر�شا ال�شبيب���ي( * الذي خلف وال���ده ال�شيخ جواد 
ال�شبيب���ي يف ادارة املجل����س حيث يعق���د يف داره الواقعة 
جمل�ش���ًا  وكان  ال�شرقي���ة  الك���رادة  يف  الزوي���ة  مبحل���ة 
عام���رًا يح�شره على ال���دوام نخبة من ال���وزراء والعلماء 
واالدب���اء وال�شعراء يتداولون فيه �شت���ى الق�شايا العلمية 
وال�شيا�شي���ة واالدبي���ة، وا�شتم���ر حتى وف���اة �شاحبه يف 
ال�شاد����س والع�شري���ن م���ن ت�شري���ن الثاين ع���ام )1965( 
حي���ث اغل���ق املجل����س. و)جمل����س اآل اخل�ش���ريي( ال���ذي 
يدي���ره ال�شيد يا�شني جلبي اخل�شريي  وكان لهذا املجل�س 
ال���ذي يرج���ع تاريخه اىل  عام)1802( زم���ن احلاج زكريا 
اخل�شريي، دور وا�شح يف احلياة االجتماعية البغدادية 
وذل���ك لطبيعة الق�شاي���ا املهمة التي يناق�شه���ا احلا�شرون 
والذي���ن كان جله���م م���ن االدب���اء والعلماء والتج���ار كذلك 
يح�ش���ره الفقراء من عام���ة النا�س، وحت���ل امل�شاكل خال 

جل�شات املجل�س. 
كما عرفت بغداد جمال�س اخرى اوجدت لها مكانة متميزة 

بني النا�س، منها :
)جمل����س احمد ن�شي���م �شو�شة( وهو م���ن املجال�س الراقية 
الت���ي كان يح�شره���ا املوؤرخون واملهند�ش���ون والباحثون 
واالدب���اء واملفكري���ن وذل���ك ملكانت���ه العلمي���ة والثقافي���ة 
العالي���ة، تويف �شاحب���ه احمد �شو�شة ع���ام 1982 فانتهى 
مع���ه جمل�ش���ه  ، وجمل�س �شبح���ي عثم���ان احلديثي الذي 
يعق���د يف داره باالعظمية ويح�شره رجال العلم واالداره 
والقان���ون واالدب وموع���ده �شب���اح كل ي���وم ثاثاء حتى 
الواحدة ظهرًا، و)جمل�س جمال الدين االلو�شي( يف داره 

باالعظمية �شباح كل يوم جمعة. 
وهن���اك اي�ش���ًا جمل����س اآل الفكيك���ي ال���ذي يدي���ره ال�شيد 
الك���رخ  بجان���ب  داره  يف  ويعق���ده  الفكيك���ي(  )توفي���ق 
في���ه  العلم���اء واالدب���اء وال�شع���راء وتبح���ث  ويح�ش���ره 
م�ش���اكل يف الفق���ه والقان���ون واالجتم���اع واالدب،  تويف 
ال�شيد توفيق الفكيكي ع���ام )1969(. ومن املجال�س التي 
كان له���ا �شدى كب���ري يف املجتمع البغ���دادي )جمل�س املا 

عب���ود الكرخي( ويعقده يف داره حيث يجتمع فيه االدباء 
وال�شحفي���ون، وكان جمل�ش���ًا ادبي���ًا يلق���ي في���ه ال�شع���راء 
ق�شائدهم الت���ي غالبًا ماتتناول حياة بغ���داد االجتماعية، 
ف�شًا عن االجواء املائمة التي كان املجل�س يهيئها للذين 
يرتددون علي���ه ب�شبب ا�شاعته النكتة والظرافه وهذه هي 
�شف���ة املاعبود الكرخ���ي ونقده لكثري م���ن الظواهر التي 
تظه���ر يف املجتمع وي�شخ�شها ب�شع���ره ال�شعبي الظريف،   
وجمل����س االب اأن�شتا����س الكرمل���ي الذي يع���رف مبجل�س 
اجلمع���ة حي���ث يعقده يف دي���ر االب���اء الكرمليني يف حملة 
�ش���وق الغزل ويق�ش���دة اهل العل���م واالدب وكبار رجاالت 
االم���ة واعيان البل���د، وكان ه���ذا املجل�س مبثاب���ة مدر�شة 
اأدبي���ة وتاريخية كبرية، وبق���ي جمل�شه عامرًا حتى وفاته 

يف ال�شابع من كانون الثاين عام  )1947(. 
ومن املجال�س املهمة االخرى التي مل يذكرها الدوربي وال 
ال�شامرائي يف كتابهما على الرغم من مكانتهما االجتماعية 
وال نعل���م ال�شبب يف ذلك، هو )جمل����س ال�شيخ كمر( الذي 
كان يعق���ده يف حملة الف�شل و)جمل�س بيت النايف( الذي 
يديره عبد الوهاب النايف، و)جمل�س بيت اخلطيب( الذي 
كان جمل�شًا ادبيًا يجتمع فيه ال�شعراء ليتباروا فيما بينهم، 
وجمل����س جريدة العراق ال���ذي كان يعقد يف مقر اجلريدة 

، وتق���دم يف ه���ذه املجال����س للحا�شري���ن اأم���ور ال�شيافة 
وتطرح فيه���ا الكثري من الق�شايا املختلفة التي تهم النا�س 
ليتم التباحث فيها، وغالبًا ما تكون هذه املجال�س وغريها 

مفتوحة امام اجلميع لا�شتئنا�س فيها. 
وب���رزت يف بغ���داد جمال����س ذاع �شيتها مث���ل )جمل�س اآل 
ع���واد( ال���ذي تراأ�ش���ه  )كوركي�س ع���واد وميخائيل عواد( 
حي���ث كانا يعقدان���ه يف دارهما الواقع���ة يف منطقة كرادة 
م���رمي، وحظي ه���ذا املجل�س باهتم���ام الطبق���ة املثقفة يف 
بغ���داد من العلماء واالدب���اء وال�شعراء،   وجمل�س يعقوب 
�شركي�س الذي كان يعقده يف داره مبحلة املربعة على نهر 
دجل���ة ويق�شده العلم���اء واالدباء وال�شحفي���ون والكتاب 
وامل�شتغل���ون يف التالي���ف والت�شنيف حي���ث يجدون فيه 
�شالتهم املن�ش���ودة بالتباحث يف �شت���ى امل�شائل وامل�شاكل 

والوقائع الغام�شة التي يك�شف عنها الغطاء. 
واملجل����س االخر هو جمل�س اآل ال�شدر الذي يراأ�شه ال�شيد 
)حممد ال�شدر( ويعقده يف الكاظمية وكان مبثابه مدر�شة 
علمية كبرية وجممع ادبي وحمفل �شيا�شي عامر يح�شره 
الكبار وال�شغار ورجال البلد املهمني، وتبحث فيه م�شاكل 
الق�ش���اء والت�شري���ع وم�شائ���ل العل���م واالدب وال�شيا�ش���ة 
وتاريخ الع���رب واال�شر واخبار ال�شل���ف واعمال اخللف، 
تويف ع���ام 1955 ودفن يف الكاظمية بجوار والده ح�شن 
ال�ش���در، وخلفه يف جمل�ش���ه ال�شيد حممد �ش���ادق ال�شدر 

ابن �شقيقه.
 وجمل����س ال�شي���خ )ج���ال احلنف���ي( ال���ذي كان يعقده يف 
جام���ع اخللفاء كل يوم اثنني حتى ب���ات يعرف ب� )جمل�س 
ي���وم االثنني( ويح�ش���ره علماء الدي���ن واالدباء واملثقفني 
ويبح���ث ق�شاي���ا خمتلف���ة يف تف�ش���ري الق���راآن وال���رتاث 

واالحداث املهمة. 
كم���ا ظه���رت يف بغداد ع���دد من املجال����س اليهودي���ة التي 
كان له���ا دور اي�شًا يف حياة بغ���داد الثقافية ومن ا�شهرها 
)جمل�س مناحي���م دانيل(، الذي كان يعقده يف بيته مبحلة 
راأ����س القري���ة عل���ى نهر دجل���ة حي���ث ي�شتقب���ل زواره من 
خمتل���ف رج���ال املجتمع وغالب���ًا ما يكون حدي���ث مناحيم 
داني���ل الذي بقي حت���ى وفاته ع���ام 1952، وهن���اك اي�شًا 
جمل����س مري ب�شري، الذي يح�شره كبار املثقفني والتجار 
وا�شح���اب االموال،وال يختلف ه���ذا املجل�س عن جمال�س 
اليه���ود االخرى والت���ي اخت�ش���ت جميعها تقريب���ًا يف اأن 
تكون جمال�س جتارية على الرغم من عدم اهمالها للق�شايا 
االجتماعية واالدبية والثقافية والقانونية، ومنها جمل�س 
روبني بطاط، وجمل����س �شالح قحطان، و جمل�س يو�شف 

الكبري وغريها.

عن )احلياة الثقافية يف بغداد 1938 ــــ 1958(

مجالــس بغــداد الثقافيــة في 
الجيل الماضي

تعترب املجالس عند كافة 

الناس مدارس فكرية وادبية 

واجتامعية وسياسية، بل 

هي كاملدارس العليا او 

الجامعات يتخرج منها 

العلامء والشعراء، ويقصدها 

كل ذي حاجة  ومثلام شهدت بغداد 

هذه املدينة العظيمة صنوفًا متعددة 

من املعاهد واملدارس التي مل تكن 

لها اماكن خاصة فاتخذت املساجد 

والجوامع لتكون دور علم وثقافة، 

فقد شهدت نهوض مجالس العلامء 

والوجهاء وذوي السلطات، حيث 

اخذت هذه املجالس عىل عاتقها ببث 

علم العلامء ونوادر الشعراء واخبار 

السياسة والدولة واملجتمع والنكات 

االدبية واالخبار الفكاهية وغري ذلك. 

جمل�س اجلمعة للكرملي

حممود �سبحي
الدفرتي

�ساحب جمل�س
اأديبي �سهري
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الـّدكـتـور صـبـاح الـّنـاصـري

 أن�ش���أه�ا ه�ن�دي م�ن ال�ّرع�اي�ا 

ال�ب�ري�ط�ان�ي�ي���ن يف ال�ع���راق، 

ع�ب�ُد ال�ع�يل آدم�س. وك�ان ل�ه�ا 

ن�ش�اط�ات م�ت�ن�وع�ة يف ب�غ�داد. 

ع�ب���ُد  ع���ن  ن�ع�رف���ه  وم�م���ا 

ال�ع���يل ه���ذا أّن ال�ّس���ل�ط�ات 

ال�ع�ث�م�ان�ي�ة ق�ّدم�ت يف ش���ه�ر 

ح�زي�ران م�ن ع�ام 1913 ط�ل�ب�ًا ل�ت�وق�ي�ف�ه 

إىل ال�ق�ن�ص���ل ال�ب�ري�ط�اين يف ب�غ�داد. 

وك�ان س���ب�ب ال�ّط�ل�ب ت�الع�ب�ه ب�أس�ع�ار 

ال�ب�ض�ائ���ع ورف�ع�ه ل�ه���ا. وق�د اض�ط�ّر 

اإلس�ت�ج�اب�ة  إىل  ال�ب�ري�ط�اين  ال�ق�ن�ص�ل 

ال�م�ؤس�س���ة  وق�د ط�ب�ع�ت  ل�ل�ّط�ل���ب. 

ب�ط�اق�ات ب�ري�دي�ة ع���ن ص�ور ل�ل�ع�راق 

وب�اع�ت�ه���ا خ���الل س���ن�وات ط�وي�ل���ة. 

واخ�ت���رت ل�ك���م 17 ب�ط�اق���ة م�ن ه�ذه 

ال�ب�ط�اق�ات رّب�م�ا اس�ت�ط�ع�ن�ا أن ن�رت�ب�ه�ا 

: ب�ط�اق�ت���ان ت�ص���ّور األوىل  ك�ال�ت���ايل 

ح�ف�ل اف�ت�ت�اح ال�ج�س�ر ال�ج�دي�د.

بطاقــات بريدية نادرة لشــركة 
عبد علي الهندي 

 The New Bridge and Old Side of : ويف اأعـالهـا تـعـلـيـق بـالـلـغـة الـّتـركـيـة الـعـثـمـانـيـة )وبـالـحـروف الـعـربـيـة(، ويف اأ�سـفـلـهـا تـعـلـيـق بـاالإنـكـلـيـزيـة
Baghdad  اأي “الـجـ�سـر الـجـديـد والـجـانـب الـقـديـم مـن بـغـداد”. ويـبـدو اأّنـهـا كـانـت يف مـجـمـوعـة بـطـاقـات فـهي تـحـمـل الـرقـم 8. ونـجـد يف اأعـلى الـبـطـاقـة كـتـابـة 
E. Menoyet : اأ�سـيـفـت بـقـلـم حـبـر ال�سـم
)رّبـمـا كـان مـالـكـهـا اّلـذي ا�سـتـراهـا يف بـغـداد( ولـتـاريـخ : االأّول مـن �سـهـر اآذار 1909.

اأّمـا الـبـطـاقـة الـّثـانـيـة اّلـتي تـنـتـمي وال �سـّك اإىل نـفـ�س الـمـجـمـوعـة فـتـحـمـل الـّرقـم 12.
 The North Gate : ونـقـراأ يف اأعـالهـا بـالـّتـركـيـة الـعـثـمـانـيـة : ” بـغـداد امـام اعـظـم …” ، ويف اأ�سـفـلـهـا بـاالإنـكـلـيـزيـة 
مـديـنـة  يف  الـمـعـظـم  بـاب  الـ�ّسـمـايل  “الـبـاب  اأي   .  of Bab-ul-Muazzam، in the city of Baghdad
ـورة( بـقـلـم حـبـرا�سـم يـ�سـعـب قـراءتـه وتـاريـخ : بـغـداد 14/ 11/ 11، اأي  بـغـداد”. واأ�سـيـف فـوق هـذا الـّتـعـلـيـق )يف اأ�سـفـل الـ�سّ
14 مـن �سـهـر تـ�سـريـن الـّثـاين �سـنـة 1911. ونـجـد يف اأ�سـفـل الـبـطـاقـتـيـن ا�سـم مـوؤ�سـ�سـة عـبـُد الـعـلي اإخـوان، بـغـداد: والـبـطـاقـتـان 
وال �سـّك مـن اأقـدم مـا طـبـعـتـه الـمـوؤ�سـ�سـة.

ولـديـنـا بـطـاقـة ثـالـثـة تـمـّثـل “الـ�ّسـقـا”.
 .Bagdad، Porteur d’eau Seka : وعـلى جـانـبـهـا نـ�س بـالـفـرنـ�سـيـة فـقـط 
واأ�سـيـف اإلـيـهـا بـقـلـم حـبـر تـعـلـيـق بـالـّتـركـيـة )وبـحـروف عـربـيـة( رّبـمـا تـنـتـمي اإىل هـذه 
الـفـتـرة. وكـتـب يف اأ�سـفـلـهـا بـاالإنـكـلـيـزيـة : عـبـُد الـعـلي اإخـوان، تـّجـار، بـغـداد.

الـبـطـاقـة الـّرابـعـة فـلـيـ�س عـلـيـهـا اإاّل الـّتـعـلـيـق االإنـكـلـيـزي يف اأ�سـفـلـهـا )واّلـذي اأ�سـيـفـت اإلـيـه تـرجـمـتـه بـالـفـرنـ�سـيـة( اأي اأّنـهـا 
نـ�سـرت بـعـد خـروج الـعـراق مـن هـيـمـنـة الـّدولـة الـعـثـمـانـيـة بـعـد االإحـتـالل الـبـريـطـاين يف 1917.
ويـذكـر الـّنـ�س االإنـكـلـيـزي:   Carriage Line going at Babylon and to Karbele  وتـحـتـه 
بـالـفـرنـ�سـيـة : Ligne de charriots menant à Babylone et Karbela اأي خـط عـربـات نـقـل اإىل 
بـابـل وكـربـالء. وتـحـتـهـا بـاالإنـكـلـيـزيـة وبـحـروف �سـغـيـرة : عـبـُد الـعـلي اإخـوان، تـّجـار هـنـود، وكـالء تـجـاريـون ]اأي و�سـطـاء 
بـيـن الـبـاعـة والـمـ�سـتـريـن[ ومـنـتـجـو مـيـاه غـازيـة و�سـرابـت ]جـمـع �سـربـت[، بـغـداد.

والـبـطـاقـة الـخـامـ�سـة مـن نـفـ�س فـتـرة الـّرابـعـة، بـنـ�سـيـهـا االإنـكـلـيـزي والـفـرنـ�سي وبـنـفـ�س ا�سـم 
الـ�سـركـة ونـ�سـاطـاتـهـا.

 Arab’s camps and their cattles on the : ويـذكـر الـّنـ�ّس االإنـكـلـيـزي 
 : الـفـرنـ�سـيـة  اإىل  وتـرجـمـتـه   .  banks of River Tigris nrear Baghdad

   Camp d’Arabes et leurs  troupeaux aux bords du Tigre
اأي مـ�سـارب عـرب وقـطـعـانـهـم عـلى �سـفـة نـهـر دجـلـة قـرب بـغـداد.

ثـّم نـجـد عدة بـطـاقـات كـتـب 
يف اأ�سـفـلـهـا : عـبـُد الـعـلي 

اإخـوان، قـرطـا�سـيـات 
ونـا�سـرو بـطـاقـات بـريـديـة

عن مدونة  ) بني دجلة والفرات ( للدكتور �سباح النا�سري
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طبعت مبطابع موؤ�ش�شة املدى لاإعام والثقافة والفنون

رئيس التحريــر التنفيذي: علـي حســـين

سكرتير التحرير: رفعة عبد الرزاق

االخراج الفني: خالد خضير
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رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

 احالم وهبي بين الغناء والســينما

www.almadasupplements.com

ــــى عــــــــواد بــطــي ــــوس م

كاأنه حدث باالأم�س، كان���ت اأغنية )ع�شاق العيون( 
�شجلته���ا لاذاع���ة ع���ام 1954 مقاب���ل اأج���ر اأربعة 
دنان���ري وهي م���ن احلان الفنان خلي���ل ممتاز، وقد 
ق���ررت اأن ت���وزع اول اأج���ر له���ا عل���ى الفق���راء، اأذ 
اأ�شبحت مطرب���ة، كانت يف اأوا�ش���ط اخلم�شينات 
�شيم���ا  ال  اأزدهاره���ا  اأوج  يف  الغنائي���ة  احلرك���ة 
بالن�شبة لا�شوات الن�شائية، فكانت هناك ا�شوات 
تقارع اف�شل اال�شوات العربية مثل، زهور ح�شني 

ومن���رية اله���وزوز ووحي���دة خلي���ل ومائ���دة نزه���ة وعفيفة 
اأ�شكندر وزكي���ة جورج واخريات كث���ريات، ويف خ�شم تلك 
الفرتة ظهرت مطرب���ة جديدة يف ال�شاحة الغنائية، وتقدمت 
اىل جلنة االختبار وبالرغ���م من انها مل حت�شل على النجاح 
املطلوب فاأعادت الكره ثانية وثالثة، و�شجعتها وحفزتها يف 
ذل���ك والدتها الفنانة من���رية الهوزوز الت���ي كانت خري معني 
لها فنالت ر�شا اللجن���ة وتفوقت على نف�شها ودخلت االذاعة 
كمطربة معتمدة، اىل جانب كربيات مطربات اخلم�شينيات، 

تلك هي املطربة احام وهبي.
التزمه���ا الفن���ان الراحل احمد اخللي���ل فقدم له���ا باقة رائعة 
م���ن االغاين منه���ا )وحيدة ياميه( و)�شبع���ة ايام من عمري( 
و)يتيمة( و)ميه يامية ا�شم���ج على بايل(، ثم قدم لها امللحن 
الكب���ري ناظ���م نعيم )الل����ه الل�همن عيونك( و)وه���اي من الله 
ق�شمت���ي(، ثم حلن له���ا الراحل الفنان ر�شا عل���ي )اأيه لو ال( 
و)اراد اأح���ب ومل���ن احب(، ويذكر ان امللح���ن يا�شني الراوي 
ات���ى م���ن الب�ش���رة ون���زل يف الفن���دق لع���دة ايام ك���ي يلحن 
اغني���ة للفنانة اح���ام وهبي ومل يتقا�شى اج���رًا عنها، وهي 
اغني���ة رائع���ة )الياَكلبي التعت���ب علي.. ال ياَكلب���ي اآمري مو 
بيدي���ه(، �شاف���رت اىل م�شر وحني و�شوله���ا واجهت حاجزا 
من قبل متعهدي احلفات ف�شعرت انهم ال يرغبون باأن تغني 

باللهج���ة العراقي���ة، لكنه���م �شجعوها عل���ى الغن���اء باللهجة 
امل�شري���ة، فلحن له���ا حممد منري وامللحن بلي���غ حمدي الذي 
قدم له���ا اغنية )�شخ�شيخة( التي انت�ش���رت كالربق يف م�شر 
ولقبوه���ا باملطرب���ة �شخ�شيخة، كذلك حلن له���ا امللحن حممد 
املوجي الذي ارتبط معه���ا بعاقة عاطفية لكنهما مل يتزوجا 

دامت عام���ا واحدة، ب�شبب قيام الفنانة احام وهبي بزيارة 
بيت املوجي فوجدت زوجته ان�شانة رائعة ورف�شت وعادت 

اىل بغداد.
ول���دت الفنانة �شهام عب���د الرحمن اله���وزوز )احام وهبي( 
28 / 8 / 1938 يف م�شت�شف���ى الب�ش���رة لكنها قالت يف لقاء 
لها �شابق باأنها ابنة ال�شاعر الكبري حافظ جميل، وت�شر انها 
ابنت���ه وهي لي�ش���ت ابنة الفنانة منرية اله���وزوز بل مربيتها 
الت���ي جلبته���ا م���ن الب�شرة وه���ي ابن���ة التا�شعة م���ن العمر، 
عمل���ت يف افام )لي���ايل العذاب( و)باأمر احل���ب( و)الب�شرة 
ال�شاع���ة11( وكان���ت ال تتقا�شى عنها اج���ر، ويف فلم )ليايل 
العذاب( مع الفنانني قا�شم اجلنابي ومنرية الهوزوز وجواد 
ال�شيخلي و�شليم الوكيل كان معظم م�شاهده الت�شويرية يف 

منزلها وكان الفلم ق�شة اجتماعية من �شميم واقعنا.
اح���ام وهب���ي ق���ررت االعت���زال يف الت�شعينيات م���ن القرن 
املا�ش���ي قائل���ة: فمن ناحية وجدت ان ال�شاح���ة الغنائية وما 
يقدم فيها ال يتائم مع ما كنا نقدمه من فن، باال�شافة اىل ذلك 
ان املطربني ال�شباب بات���وا ال يحرتمون الفنان الذي �شبقهم 
يف التجربة والعطاء، ولي�س هناك تقدير منهم للرواد الذين 
افنوا اعمارهم يف �شبيل الفن فانا حمقة يف اعتزايل ولكنها 
حت���ز يف نف�شي، تزوج���ت الفنان���ة احام وهبي م���ن اللواء 
ر�شاد عب���د الواحد ولها ابنتها ابت�ش���ام متزوجة يف باري�س 
م���ن رجل لبن���اين، فتذه���ب لغر�س الع���اج الأنه���ا تعاين من 
امرا����س مزمنة منها عدم التوازن والقلب وال�شغط، الفنانة 
احام وهبي ق�ش����س وحوادث عا�شتها �شخ�شيا منها اغنية 
)م���ا اعتب علي���ك( كتبها نا�ش���ر التميمي وحلنه���ا ناظم نعيم 
وهي طلبت من ال�شاعر وامللحن ان يقدما االغنية النها تعتب 
فيه���ا على �شخ�س م���ا، فنانة اأ�شيلة خل���دت االغنية العراقية 

بباقة جميلة من رياحني االغاين الرائعة..


