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ع��م��ر ص���ال���ح  ف����ري����ال  د. 

عند احلديث عن اإ�س���هامات النخب���ة العراقية 
يف  امل���راأة  اأو�س���اع  لتح�س���ن  الدع���وة  يف 
املجتمع، ينبغي الإ�س���ارة اإىل موقف ال�ساعر 
واملفكر جمي���ل �سدقي الزه���اوي الذي انفرد 
مبوق���ف ج���رئ جدًا يف ه���ذا امل�سم���ار عندما 
ن�س���ر عام 1907 ق�سي���دة انتقد فيها احلجاب 
ال���ذي راأى في���ه اأح���د عوامل تاأخ���ر امل�سلمن 
وتبعًا ملا ذكره الزه���اوي فاإنه قد حذا يف ذلك 

م�سر".  اأمن)يف  قا�سم  "حذو 
وكان قا�س���م اأم���ن ق���د ن�سر يف الع���ام 1899 
امل���راأة، وق���د  كتاب���ًا �سغ���رًا ح���ول حتري���ر 
انطل���ق فيه م���ن امل�ساأل���ة املاألوف���ة: "اإنحطاط 
الإ�س���ام"، لكن ماه���ي اأ�سب���اب الإنحطاط اأو 
الف�س���اد؟ وجواب���ًا على ه���ذا ال�س���وؤال ليقبل 
قا�س���م اأم���ن باأي م���ن الأجوب���ة املاألوفة، فهو 
يرى اأن الف�ساد مل ينجم عن البيئة الطبيعية، 
اإذ قام���ت يف بع����ض العهود مدني���ات مزدهرة 
يف ه���ذه البل���دان نف�سه���ا، كم���ا ان���ه مل ينجم 
عن الإ�س���ام، اإذ اأن تدهور الإ�سام هو نف�سه 
نتيج���ة ل �سب���ب لتدهور الق���وة الجتماعية. 
ان ال�سب���ب احلقيق���ي للف�س���اد اإمن���ا ه���و، يف 
نظ���ره، زوال الف�سائل الجتماعية، اأي زوال 
اإل اجلهل،  ذلك  املعنوية"، وما �سبب  "القوة 
جه���ل العل���وم احلقيقي���ة الت���ي منه���ا وحدها 
ميك���ن ا�ستنباط قوان���ن ال�سع���ادة الب�سرية، 
ويعتق���د قا�س���م اأم���ن اأن هذا اجله���ل يبداأ يف 
العائل���ة، فالعاق���ة بن الرجل وامل���راأة، وبن 
املجتم���ع،  اأ�سا����ض  ه���ي  اإمن���ا  والول���د،  الأم 
والف�سائ���ل القائم���ة يف العائل���ة ه���ي ذاته���ا 
الف�سائ���ل الت���ي ت�ستم���ر يف املجتم���ع، ولذلك 

يوؤكد قا�سم اأمن عل���ى حترير املراأة، ويرى 
اأن "دور امل���راأة يف املجتم���ع ه���و اإ�س���اح 
اأخاق الأمة"، ويف البل���دان الإ�سامية مل 
ُي���رّب الرجال ول الن�س���اء الرتبية الازمة 
لإن�س���اء حي���اة عائلي���ة حقيقي���ة، وامل���راأة 
لتتمتع باحلرية واملكانة الازمن للقيام 
بدوره���ا. وكان قا�س���م اأمن ق���د تعر�ض 
للتاأث���رات الفرن�سي���ة، خا�س���ة فل�سف���ة 
كون���ت اليقينية، وعلى غ���رار الفا�سفة 
الو�سعي���ن يف الق���رن التا�س���ع ع�سر. 
كان اأمن مقتنعًا ب���اأن مفتاح اخلا�ض 
للمجتمع الإ�سام���ي كامن يف التغلب 
على اجلهل ون�سر املعرفة والتنوير. 
ورغ���م تاأثر الزه���اوي باأف���كار قا�سم 
مث���اًل  كان  الزه���اوي  اأن  اإل  اأم���ن، 
اأف���كاره  وكان���ت  الفك���ري  للتح���رر 
جريئ���ة وجديدة، وقد ع���ّده البع�ض 

من دعاة الإ�ساح الذين 

وميكن القول اأن مفكرنا العراقي الزهاوي كان 
�سبب���ًا يف اإثارة املعركة عندم���ا طلعت جريدة 
"املوؤيد" يف اليوم ال�سابع من اأغ�سط�ض )اآب( 
ع���ام 1910 وبها مقالة للزهاوي حتت عنوان 
من  اإ�ساحي  �سوت  عنها-  والدف���اع  "املراأة 
الع���راق"، تن���اول فيه���ا ق�سي���ة امل���راأة تناوًل 
منطقي���ًا، ف���رى اأن �سي���ادة الرج���ل لي����ض لها 
مايربره���ا، فاإن كانت القوة البدنية فاإن هناك 
م���ن احلي���وان من هو اأ�س���د منه ناب���ًا واأوجع 

رف�س���ًا، واإن كانت القوة العقلي���ة فاإن الرجال 
اأنف�سه���م يختلف���ون يف امل�ست���وى العقلي ومل 

يه�سم اأحد منهم حق الآخر. 
ثم يعدد اجلوانب التي ه�سم فيها الرجل حق 
امل���راأة، ولقد ا�ستعر�ض جمموعة من احلقوق 
امله�سومة )ح�سب راأيه( بجراأة مل ي�سبقه اإليها 
اأح���د من قبل، ف���كان الزهاوي ح���رًا متامًا يف 
طرح مثل هذه الأفكار التي مل يجروؤ اأحد على 
اخلو�ض فيها ب���كل حرية و�سراح���ة، وهكذا 
ي���رى اأح���د الباحث���ن ان الزهاوي ق���د انزلق 
اإىل اله���وة واأ�سرف على نف�س���ه وعلى قرائه، 
ففي بداية هذه املعركة كان يتتبع خطى قا�سم 
اأم���ن يف مو�سوع الط���اق، اإل اأن قا�سمًا كان 
اأك���ر فهمًا واأ�سد عمقًا يف حتليله للمو�سوع، 
واإذا كان الزه���اوي قد اأدخ���ل الدين �سببًا فقد 
اأخرج���ه قا�س���م اأم���ن حن ق���راأ ع���ن �سهيدات 
الن�س���اء امل�سلمات، بل حن رج���ع اإىل اأ�سول 
الإ�س���ام الأوىل وراأى مكانة امل���راأة ال�سامية 
كما ر�سمها الدي���ن، وكان قا�سم اأمن يتبع يف 
جميع املوا�سيع الت���ي عاجلها طريقة ال�سيخ 
حمم���د عبده، فيحدد العرف الإ�سامي بحذر، 
عو�س���ًا ع���ن التخلي عن���ه، ولقد لقب���ه اجليل 
الاح���ق بن�س���ر املراأة، لكنه ي���كاد لي�ستحق 
هذا اللقب، فهو مل يقرتح مثًا اأن متنح املراأة 
حقوق���ًا �سيا�سي���ة، اإل اأنه، مع اإق���راره باأن ما 
م���ن �سب���ب مبدئي يحول دون ذل���ك، فهو يرى 
اأن امل���راأة امل�سري���ة بحاج���ة اإىل وق���ت طويل 
م���ن التثقيف الفك���ري قب���ل اأن ت�سبح جديرة 

بالإ�سرتاك يف احلياة العامة.
وه���و مثل ال�سيخ حممد عب���ده يخاطب الذين 
يوؤمن���ون  ليزال���ون 

كل  يف  في�ستن���د  بالإ�س���ام، 
موق���ف يتخ���ذه اإىل الق���راآن وال�سريع���ة بع���د 
تف�سرهم���ا التف�س���ر ال�سحي���ح، اأو مايع���ده 

التف�سر ال�سحيح.
لك���ن الزه���اوي م����ض الدي���ن، فق���د اإنتق���ل من 
ع���ن  احلدي���ث  اإىل  التقالي���د  ع���ن  احلدي���ث 
الت�سري���ع. �سحيح اأن الزه���اوي تاأثر بقا�سم 
اأمن ح���ن عر�ض مل�ساألة احلج���اب، لكن اأمن 
كان متمي���زًا باأ�سلوبه املنطق���ي الذي يخاطب 
العق���ل والوجدان يف وقت واحد، بل اإنه راح 

الإح�سائيات  عل���ى  يعتمد 
حن عر�ض ملو�سوع الطاق ور�سم اخلط 

البي���اين املرتفع ال���ذي �سجلت���ه الإح�سائيات 
ليثب���ت مب���ا لي���دع جم���اًل لل�س���ك اأن الأ�سرة 

منهارة فا�سلة يف ظل احلجاب وعدم الثقة. 
لقد تاأثر الزه���اوي بقراءته "لتحرير املراأة"، 
لكن���ه جت���اوز اآراء قا�س���م اأم���ن، واإ�ستط يف 
مطالبه، وخانه التوفي���ق يف العر�ض ول�سك 
اأن���ه كان ينظ���ر يف بع����ض زواي���ا املقال���ة اإىل 

موقف���ه م���ن اأ�سرته واىل موق���ف اأ�سرته 
من���ه، كان ينظر اإىل والدت���ه وقد ُحرمت 
م���ن احلي���اة الأ�سري���ة، وكان ينظ���ر اإىل 
بعاطف���ة  يح����ض  ف���ا  اأبي���ه  م���ن  اأخوت���ه 
الأخ���وة، وكان ينظ���ر اإىل  �سريك���ة حياته 
التي حاولت اأ�سرت���ه اأن تزوجه من غرها 

حتى يظفر بنعمة الأولد 
فاأب���ى، فه���و م���ن ه���ذه الناحي���ة مل يناق�ض 
فيم���ا كتب وفيما طب���ق يف احلياة، واإذا كان 
البع����ض ياأخ���ذ علي���ه انه دع���ا لل�سف���ور ومل 
ي�سمح لزوجته ب���اأن تخلع احلجاب، فقد فعل 
ذل���ك قا�سم اأمن من قب���ل، لأنه راأى ان للطفرة 
اأ�س���واأ العواق���ب، وان الدع���وات الإ�ساحية 

تاأخذ طريقها تدريجيًا اإىل قلب املجتمع .
ومثلم���ا تعر�ض قا�سم اأمن م���ن قبل ل�سروب 
م���ن امل�سايق���ات، تعر����ض الزه���اوي، ولك���ن 
�ست���ان ب���ن املوقفن، فل���م تكد ت�س���در املقالة 
يف م�س���ر حت���ى تتناقلها الأف���واه يف العراق 
املتم�س���ك اأ�س���د التم�س���ك بالتقالي���د املوروث���ة 
وبو�س���ع امل���راأة يف ظ���ل جمتم���ع حماف���ظ، 
فالزهاوي مل ير رجال الدين وحدهم، واإمنا 

ثار العام���ة اأي�سًا، وعندما خ�س���ي عاقبة هذه 
الثورة كتب اإىل ناظم با�سا وايل بغداد يومئذ 
يرج���و من احلكوم���ة الد�ستورية ان لتقت�ض 
م���ن ال�سابغن اأكفه���م بدم���ه اإذا كان مايريده 
املحر�س���ون، بل اأن تعنى بتعليمهم واإنقاذهم 
من اجله���ل لئا متتد اأيديهم يف امل�ستقبل اإىل 
مفك���ر اآخر مثل���ه يتمنى يف كتابات���ه اإ�ساحًا 

لاأمة اجتماعيًا.
وهك���ذا ا�ستخ���دم الزه���اوي ق�سي���ة حتري���ر 
امل���راأة خلدمة الإ�س���اح الجتماعي، فجوهر 
الق�سية الجتماعية هو مركز املراأة ومكانتها 
اأ�سبح���ت  وهك���ذا  املجتم���ع.  يف  وو�سعه���ا 
اأي�س���ًا مقايي����ض احلك���م على الأ�سي���اء مبادئ 
الق���رن التا�سع ع�سر الكربى: احلرية والتقدم 
واملدني���ة، فاحلري���ة ح�س���ب راأي قا�س���م اأمن 
تعن���ي ا�ستق���ال الإن�س���ان يف التفك���ر ويف 
الإرادة ويف الفع���ل، �سرط بقائه �سمن حدود 
القوانن واحرتامه للمب���ادئ اخللقية، وعدم 
خ�سوع���ه، خارج هذه احلدود، لإرادة �سواه، 
فهي اأ�سا�ض التقدم الب�سري، لكن حرية املراأة، 
هي بدورها، اأ�سا�ض جميع احلريات الأخرى 
ومعيار له���ا، فعندما تكون امل���راأة حرة يكون 

املواطن حرًا. 
 وق���د رب���ط قا�س���م اأم���ن ماب���ن حري���ة املراأة 
واحلري���ات الأخ���رى، فهو يرى ب���اأن احلجج 
امل�ستعمل���ة �س���د حري���ة امل���راأة ماه���ي �سوى 
احلج���ج امل�ستعمل���ة �سد احلرية م���ن اأي نوع 
كانت، كحرية ال�سحافة مثًا، كما انه قد ربط 
ماب���ن و�سع امل���راأة وحالة املجتم���ع ال�سرقي 
الرج���ل،  رق  يف  امل���راأة  حي���ث  ع���ام  ب�س���كل 
والرج���ل يف رق احلاكم، فه���و ظامل يف بيته، 
مظل���وم اإذا خ���رج منه، اأما و�س���ع املجتمعات 
الغربي���ة فه���ي ذات حكوم���ات موؤ�س�س���ة على 
احلرية واحرتام احلقوق ال�سخ�سية، ولذلك 
ارتف���ع �ساأن الن�ساء فيه���ا اإىل درجة عالية من 

العتبار وحرية الفكر والعمل.
ومم���ا زاد من اأهمي���ة ماطرح���ه الزهاوي من 
اأف���كار هو اإمتداد اأثره���ا من العراق اإىل م�سر 
مبا اأحدثته م���ن ردود اأفعال متنوعة، ف�سارك 
بع����ض اأدب���اء م�س���ر يف املعرك���ة الت���ي بداأت 
اأ�سًا يف بغداد، و�سرعوا �سيوفهم يتنازعون 
املوق���ف بن موؤي���د ومعار�ض، ن���رًا و�سعرًا. 
وقد ت���ردد �سدى الأف���كار املعار�سة للزهاوي 
يف كت���اب "املراأة يف الإ�س���ام" ملحمد حمدي 
الن�س���ار ال�ساعر، وقد اأ�سم���ى مقالة الزهاوي 
اأن حاول �ساعرنا الزهاوي  "العراقي���ة" بعد 
التن�س���ل منه���ا، و�سم���ى �ساحبه���ا "ال�ست���اذ 
العراقي"، وتتبع الن�سار مقالة الزهاوي فقرة 
فق���رة، فرد عليها ردًا قوي���ًا مفحمًا، مبنيًا على 

اأ�سول ال�سرع واأ�سول املنطق يف املناظرة.
الأف���كار  ه���ذه  م���ن  العدي���د  اإغن���اء  مت  وق���د 
املعار�س���ة واملوؤي���دة، فيم���ا بع���د، يف كتابات 
بع����ض املثقف���ن والأدباء امل�سري���ن، ل�سالح 
حتقي���ق  اإىل  الرامي���ة  الفكري���ة  اجتاهاته���م 

الن�سج القومي وال�ستقال احلقيقي. 

عن ر�سالة )تاثري الفكر الفرن�سي على النخبة 
العراقية(

عندما دع��ا الزهاوي الى تحرير المرأة 
في جريدة مصرية

19
10 

ب
7 آ

ي 
ف

سعاد محمد التميمي

ان ه���ذه املفاهي���م جعلت اجلادرج���ي مدر�سة 
�سيا�سية متمي���زة، ورمزا للوطنية، اخلال�سة 
اخلالي���ة م���ن امل�ساوم���ة واملهادن���ة عل���ى ح���د 
تعبر ال�سخ�سي���ة العراقية الكردية املعروفة 
ه���ذه  ان  وباملقاب���ل  الب���ارزاين،  م�سطف���ى 
املدر�س���ة ال�سيا�سي���ة وم���ا حملته م���ن مفاهيم 
جعل���ت  وال�سرتاكي���ة  كالدميقراطي���ة  ع���دة 
الوثائ���ق الربيطانية ت�س���ف اجلادرجي على 
ان���ه "يحم���ل اأف���كارا ليربالي���ة متح���ررة يف 

الإ�ساح الجتماعي".

فق���د عا�ض احلكم الرتكي ثم احلكم النكليزي 
ثم ال�ستقال ... ف�سهد اأواخر احلكم العثماين 
الذي دام قرون���ا طويلة... ، والثورة العربية 
الكربى ع���ام 1916م، والحتال الربيطاين 
للع���راق )1914م-1918م( ، ويف ظ���ل ثورة 

الع�سري���ن كان ل���ه موقف لوج�ست���ي مهم فقد 
ا�سهم يف ن�ساطات احلركة الوطنية عن طريق 
نقل املعلوم���ات والتقارير ال�سري���ة من دائرة 
احلاك���م الع�سك���ري والت���ي كان يح�سل عليها 
عن طريق �سديق حميم وهو م�ستخدم يدعى 
الليوي���ردي ويعتق���د ان���ه من اأه���ايل كركوك، 
وكان يعمل كاتب���ا يف الدائرة املذكورة، فكان 
يو�س���ل تل���ك املعلومات اإىل وال���ده الذي كان 

يو�سلها بدوره اإىل احلركة الوطنية.
النتماء اإىل حزب ال�سعب والإخاء الوطني : 
انتم���ى كام���ل اجلادرج���ي يف بداي���ة حيات���ه 
ال�سيا�سي���ة اإىل ح���زب ال�سع���ب، ال���ذي اجي���ز 
3/كان���ون  يف  الداخلي���ة  وزارة  قب���ل  م���ن 
الأول/1925م، اإذ اأ�سب���ح ل���ه كي���ان ر�سم���ي 
الخا����ض  احل���زب،  �سع���ارات  وكان���ت 
والت�سام���ن والت�سحي���ة( اجيز ه���ذا احلزب 

على ا�سا�ض التكتل الربملاين املعار�ض ف�سملت 
هيئت���ه الإدارية من يا�س���ن الها�سمي رئي�سا، 
ال�سي���خ احمد الداود معتم���دا وال�سيخ حممد 
ر�س���ا ال�سبيب���ي. وذلك لأ�سباب ع���دة، ابرزها 
انه كان يرتبط ب�سلة قوية ب� يا�سن الها�سمي  
رئي����ض احل���زب عندم���ا عينه الخ���ر يف عام 
1926م �سكرت���را خا�سا لل�سوؤون الربملانية، 
ف�س���ا عن ذل���ك ان ح���زب ال�سع���ب كان حزبا 
معار�س���ا، حل���زب التق���دم، ال���ذي ا�س�سه عبد 
املح�سن ال�سعدون يف 26/حزيران/1925م 
وكان حزبا �سيا�سي���ا برملانيا بح�سب التقاليد 
الد�ستوري���ة املتبعة يف الب���اد الدميقراطية، 
ال���ذي كان يف احلك���م حين���ذاك، الم���ر ال���ذي 
يوؤك���د وب���دون �س���ك ان اجلادرجي ق���د اختار 
طري���ق املعار�س���ة اأ�سلوب���ا �سيا�سي���ا ملواجهة 

�سيا�سة ال�سلطة احلاكمة.
ا�سته���وى  ق���د  ال�سع���ب  ح���زب  منه���اج  ان 
اجلادرجي كثرا، ل �سيما انه ت�سمن ال�سعي 
ل�سع���اد ال�سع���ب، وتاأم���ن ال�ستق���ال التام، 
وبن���اء الدول���ة العراقي���ة على ا�س����ض وطنية 

قوية.
ثم���ة حقيقة تاريخية لبد من ذكرها ال وهي، 
ان يا�س���ن الها�سمي رئي�ض حزب ال�سعب كان 
يروم م���ن تاأ�سي�ض حزبه ا�ستقط���اب ال�سباب 
ليكون���وا ن���واة لكتل���ة برملاني���ة معار�سة يف 
جمل�ض النواب، المر ال���ذي حفز اجلادرجي 
اإىل تر�سي���ح نف�س���ه ع���ن ل���واء الدلي���م بعد ان 
�سغرت بوف���اة �ساحبها عبد املجي���د ال�ساوي 
ع���ام  انتخ���اب  الف���وز يف  م���ن  مكن���ه  ، مم���ا 
اث���ار حفيظ���ة ح�س���اده،  م���ا  1927م، وه���ذا 
فان���ربى ال�سحف���ي املع���روف اإبراهيم �سالح 
�سكريهاجم���ه يف جري���دة الزم���ان ويت�س���اءل 
عن ه���ذا الفتى ال���ذي اقتحم ا�س���وار الربملان 
على اكتاف يا�سن الها�سمي واخذ مقعده بن 

ال�سيوخ والكهول.
وعندم���ا ا�سبح يا�سن الها�سمي رئي�ض حزب 
ال�سع���ب وزي���رًا للمالية يف 19اأيل���ول 1929 
– 13 ت�سري���ن الثاين 1929م، ت�ساءل دور 
احلزب، وبداأت "تتقاذف���ه الأهواء اخلا�سة" 
"ا�سع���اف  ، الأم���ر ال���ذي ادى بالنهاي���ة اإىل 

احلزب واإ�سعاف املعار�سة".
وعل���ى الرغم م���ن نهاية ح���زب ال�سعب، ال ان 
اجلادرج���ي ظ���ل عل���ى �سل���ة وثيق���ة بيا�سن 
الها�سم���ي، فعندما ا�س�ض الأخر حزب الإخاء 
الوطن���ي ال���ذي اجازت���ه وزارة الداخلي���ة يف 
25/ت�سري���ن الث���اين/1930م وكان �س���ورة 
مك���ربة حل���زب ال�سع���ب، ان�س���م اجلادرج���ي 
ل���ه، وا�سب���ح اح���د اأع�س���اء الهيئ���ة املوؤ�س�سة 
ل���ه، ف�س���ا عن ان���ه ت���وىل م�سوؤولي���ة جريدة 
الخ���اء الوطني التي ا�سدره���ا احلزب دفاعا 
ع���ن اآرائه وتعب���رًا ع���ن مواقف���ه (تاألف هذا 
احلزب من يا�سن الها�سم���ي رئي�سا، و�سمت 
الهيئ���ة الإداري���ة ر�سي���د ع���ايل الكي���اين، و 
حكمت �سليمان،و علي جودة اليوبي وكامل 

اجلادرجي.
ان الهدف ال�سا����ض من تاأ�سي�ض حزب الخاء 
الوطني، كان من اجل احباط معاهدة 1930م 
يف الع���راق، ال ان احل���زب مل يتمكن من ذلك، 
ب�سبب وجود ح���زب العهد الذي اأقرته وزارة 
الأول/1930م،  14/ت�سري���ن  يف  الداخلي���ة 
ال���ذي اأ�س�سه ن���وري ال�سعيد، م���ن اجل اإبرام 

املعاهدة املذكورة.
م���ن اجل ذل���ك راأى حزب الإخ���اء الوطني ان 
اأف�س���ل �سبيل لتقوي���ة دوره، واإ�سعاف حزب 
العه���د هو توحيد جهوده مع احلزب الوطني 
العراق���ي ، ال���ذي اأ�س�سه جعفر اب���و التمن، اإذ 
تاألف���ت جبه���ة وطني���ة و�سعت ميثاق���ا لها يف 
16/ت�سري���ن الث���اين/1930م �سميت بجبهة 

التاآخي او وثيقة التاآخي.
ب���ذل رجال احلزبن كل م���ا بو�سعهم من اجل 
ال���وزارة ال�سعيدي���ة الأوىل يف 23/ ف�س���ح 
اذار/1930م – 19/ت�سري���ن الأول/1931م 
، الت���ي ابرمت معاه���دة 1930م، اإذ قام كامل 
اجلادرج���ي وعدد من رفاق���ه بجولة �سيا�سية 
ملدن الف���رات الو�سط وذلك م���ن اجل "تاأليب 
�سيوخ الع�سائر وال���راأي العام �سد احلكومة 
وال�سغط عليها من اج���ل عدم الت�سديق على 

املعاهدة".
مل ت�ستم���ر اجلبه���ة الوطني���ة ب���ن احلزب���ن 
طويا، اذ ان�سحب احل���زب الوطني العراقي 
منها، بعد ان �سارك بع�ض ان�سار حزب الخاء 
الوطني يف وزارة ر�سيد عايل الكياين 20/

اآذار/1933م – 9/ايل���ول/1933م ، الم���ر 
ال���ذي دف���ع اجلادرج���ي اىل اأن ين�سح���ب من 
ح���زب الخاء الوطن���ي وذلك ب�سب���ب مواقف 

احلزب املتذبذبة .
ان ان�سح���اب اجلادرج���ي م���ن ح���زب الإخ���اء 
الوطن���ي ل يعن���ي نهاي���ة مطاف���ه ال�سيا�س���ي، 
بل ب���داأ يبحث ع���ن تنظيم �سيا�س���ي يعرب عن 
طموحاته الوطنية فكان ان�سمامه اىل جماعة 

الهايل .

عن ر�سالة )  )كامل اجلادرجي واإ�سهاماته 
ال�سحفية  (

كيف كان��ت بدايات كام��ل الجادرجي 
السياسية ؟

تأثر كامل الجادرجي منذ مطلع شبابه بالوضع الذي يعيشه العراق، وهو ان حياته 

السياس��ية النشيطة تكاد تكون قد عارصت مرحلة من اخطر مراحل الحياة العربية 

الحديثة واحفلها بالتيارات واألفكار.

الزم كامل الجادرجي عيل عالء الدين اآللويس، بعد تخرجه من الثانوية وأخذ عنه 

طرق��ا من اللغة العربية وآدابها، ويبدو ان كامل كغريه من الش��باب تأثر يف مطلع 

ش��بابه، بأفكار الكتاب الع��رب البارزين أمثال : جرجي زي��دان، و مصطفى لطفي 

املنفلوطي،  و سالمة موىس، شبيل شميل، فضال عن تأثره بأفكار الكت�اب االحرار 

االتراك، ومبادئ الثورة الفرنس��ية، كام نالت ش��خصية الزعيم الهندي جواهر آلل 

نه��رو إعجابه وتقديره. األمر الذي جعله يعتنق "املفاهيم التقدمية والدميقراطية 

واالشرتاكية والتطور حتى استهوته الدميقراطية التي اعتنقها مذهبا سياسيا، ومبدًأ 

للحياة".
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: ذاك����رة ع��راق��ي��ة اع����داد 

ما اك���ر اللغاز يف تاريخنا ال�سيا�س���ي احلديث وما اكر 
الرواي���ات الت���ي �سيق���ت ح���ول ه���ذه اللغ���از .. ومن هذه 
الح���داث م�س���رع امللك غازي بح���ادث ال�سي���ارة ليلة 4�� 5 
ني�س���ان 1939. ونق���دم هنا ع���ددا من الرواي���ات اجلديرة 
بالتحقي���ق يف امرها للتو�سل اىل احلقيقة التي مل تت�سح 

بعد يف هذه احلادثة اجل�سيمة من تاريخنا ..

يذك���ر ال�سيد حم�سن ابو طبي���خ تو�سطه يف اخلاف الذي 
دار ب���ن امللك غ���ازي والأمر عبد الل���ه اإذ ذكر ما ن�سه : " 
كان���ت ال�ساع���ة الواحدة ظه���رًا من يوم اخلمي����ض من بعد 
الظه���ر ... وقب���ل اأن اأن���ام اخ���ربوين اأن الأم���ر عبد الله 
يطلبن���ي عل���ى الهات���ف ... وبع���د ان �سك���رين ق���ال انا يف 
انتظ���ارك ، ويف احل���ال توجهت ب�سيارتي الي���ه ... وعند 
و�س���ويل قال���ت امللك���ة نفي�سه وال���دة عبد الل���ه ، ان ثقتنا 
التام���ة بك وباخا�سك لهذا البيت ل���ذا راأينا ال�ستعانة بك 
يف ح���ل اخلاف الذي ح�سل نتيج���ة امل�سادة الكامية بن 
امللك غازي والأمر عبد الله و لذلك طلب �ساحب اجلالة 
م���ن �سمو المر مغادرة الع���راق يف هذا اليوم اىل الردن 
وم���ن دون تاأخ���ر .. وه���و الآن يف الب���اط ينتظ���ر تنفيذ 
الأم���ر، لذا نريد من���ك الذهاب اليه لتهدئت���ه واإزالة انفعاله 

للعدول عن اأمره. 
رئي����ض  م���ن  الب���اط وطلب���ت  اىل  توجه���ت  ذل���ك  وبع���د 
الت�سريفات حت�سن قدري اأدخايل اىل امللك ، فدخلت عليه 
وطلب مني اجللو����ض وقال ا�سنك جئت من ق�سر الزهور 

يف اإ�س���ارة من���ه باأين جئ���ت للتو�سط من قب���ل العائلة 
املالك���ة فقال باإنفع���ال �سديد اإن اإبن عم���ي هذا يتاأمر 
م���ع اأعدائ���ي علي وكلم���ا اأنهاه عن التق���رب منهم ، ل 
يلتزم باأم���ري واإين اخ�سى ان يقتلوين وهم لي�سوا 
بخافن عليك انت وات�سالتهم م�ستمرة مع ال�سفارة 
الربيطانية ... وكان ردي على قوله هذا اين اخ�سى 
املنافق���ن ليفرقوا بينك وبن ابن عمك ... لذا فاأين 
اأرجو م���ن جالتكم الت�ساهل م���ع اإبن عمكم يف اأن 
توؤجل���وا ، م���ا اأم���رمت ب���ه اىل وقت اخ���ر ... وبعد 
ثاث���ة اأيام فوجئ���ت بنباأ مقتل املل���ك ب�سيارته يف 
عمليه حمفوفة بال�سكوك. )احمد كامل ابو طبيخ 
،ال�سي���د حم�سن ابو طبي���خ ، �سرة وتاريخ،ط2، 

)بغداد ،2005(،�ض298(.

ذكر)�ساح الدين ال�سباغ( :"ان نوري ال�سعيد 
ال���ذي كان يقيم يف القاه���رة ، كان قد اأر�سل اىل 
العقي���د )فهمي �سعي���د( ولده �سب���اح بعد مقتل 
بك���ر �سدقي باأ�سبوع���ن ، لي�ستف�سر منهما عما 
اإذا كان���ا يوؤيدان قتل امللك غازي واحلاقه ببكر 
�سدقي وتخلي�ض الباد من عبثه اأمر ممكن !! 

وقد رد عليه فهمي �سعيد ب�سوت جوهري
 قائ���ًا : "ل يا �سباح لن يح���دث هذا ابدَا" اأما 
�س���اح الدي���ن فق���د رد علي���ه مبا ن�س���ه: "اما 
ب�سدد اغتيال امللك غازي ، فنحن ابعد النا�ض 
اىل التط���رق ملثل هذا العم���ل ول ن�سمح  باأن 
يذك���ر امامن���ًا ، ون�سيحتي ل���ك ان ل تكرر ما 

قلت���ه يل واأن ل تف���احت ب���ه اأح���دا بع���د اليوم".
)�س���اح الدي���ن ال�سباغ ، رواد العروب���ة  يف العراق ، دار 

احلرية ، ط2 ،) بغداد ،1983( ، �ض 89(.
تطرق توفيق ال�سوي���دي اإىل املو�سوع نف�سه يف مذكراته 
املعنون���ة ن�سف قرن من تاريخ الع���راق والق�سية العربية 
قائا :" اأتذكر بهذا ال�سدد اإين عندما كنت يف لندن التقيت 
بال�سيد )بتل���ر( وقد اأبدى يل �سك���وى عنيفة من ت�سرفات 
امللك غازي فيم���ا يتعلق بالدعاية املوجهة �سد الكويت من 

اإذاع���ة ق�س���ر الزهور... وق���ال يل ب�سراح���ة :" اإن 
املل���ك غ���ازي ل ميل���ك القدرة عل���ى تقدير مواقف���ه لب�ساطة 
تفك���ره ، واندفاع���ه وراء توجيه���ات تاأتيه م���ن اأ�سخا�ض 
مند�س���ن عليه، اإن املل���ك بعمله هذا يلع���ب بالنار واخ�سى 
ال�سوي���دي،  توفي���ق   ( م���ا".  يوم���َا  اأ�سابع���ه  يح���رق  اأن 
مذك���رات ن�س���ف الق���رن م���ن تاري���خ الع���راق والق�سي���ة 

العربية،)بروت،1983(، �ض286( .

تتح���دث ال�سيدة مديح���ة ال�سلم���ان زوجة 
ال�سهي���د )حمم���ود �سلم���ان( ع���ن زيارته���ا 
جلالة امللك���ة عالية وتركز يف حديثها على 
زي���ارة التعزي���ة الت���ي ن�سبت للمل���ك غازي 
ودار احلدي���ث ح���ول احل���ادث الألي���م وم���ا 
اأ�سي���ع عنه من موؤامرة مدب���رة لإغتيال امللك 
فتف�سل���ت امللك���ة باحلدي���ث الت���ايل  :" كن���ت 
جال�س���ة يف الق�س���ر فانطف���اأت الأن���وار فجاأه 
في���ه وا�ستف�سره عن ال�سب���ب ف�سمعت اأن اأحد 
العبيد ال���ذي تربى يف الق�س���ر يطلب النجدة 
ويق���ول احلقونا ... �سي���دي م�ساب ... ح�سل 
ح���ادث لل�سيارة ... قال���ت امللكة هذا والعربات 
ت���كاد تخنقها ... وا�سرت�سلت يف احلديث قائلة 
...ورك�ست بكل قواي �سوب احلادث فوجدت 
�سيدي امللك"كما كانت تلقبه" وهو يلقبها"�ستي 
امللك���ة".. لق���د وجدت���ه ملق���ى والدم ين���زف من 
راأ�سه وو�سعت يدي عل���ى قلبه فوجدته ما يزال 
يخف���ق ، ويف احلال طلب���ت ا�ستح�س���ار الأطباء 
يف ال�سرع���ة املمكن���ة وكن���ت اأهي���ب باحلا�سرين 
اأن ي�سعف���وين بقط���ن و(�سا�ض) ع�س���ى اأن اأمتكن 
م���ن اإيق���اف النزيف...اأما الذي���ن كانوا من حويل 
ف���كل واح���د مرتب���ك وحائ���ر ول يدري م���اذا يعمل 
و�س���رت اأم�سك باجلرح واأ�سغط علي���ه بكل �سي تقع عليه 
ي���دي.. وكان املل���ك فاق���د النط���ق وكل �س���ئ يدل اأن���ه فاقد 
للحياة �س���وى دقات قلبه ونظراته . وخل���ت الدقائق التي 
كنت اأعي�سها يف تلك احلظة الع�سيبة كاأنها الأعوام الثقال 
قبيل جم���يء الأطباء.. جاء الدكت���ور �سندر�سن والدكتور 
�سائب �سوكت وبع�ض رجال الق�سر فاأهبت بهم اأن يعملوا 

امل�ستحيل لإنقاذ امللك وبدئ بالك�سف عليه وفح�سه وبقوا 
واجم���ن ، وبعد ذلك تويف امللك . وكان اأحد الذين رافقوه 
يف ال�سي���ارة حيا وقد اأ�سيب بك�س���ر يف يده وحدثني عن 
كيفي���ة وقوع احل���ادث ...فق���ال ...عند ع���ودة جالة امللك 
من ق�س���ر احلارثية اىل ق�سر الزه���ور اأدار حمرك ال�سيار 
ة وانطل���ق بها ب�سرعة كبرة كما ه���ي عادته دائما...فكان 

اأن ا�سطدمت 
ال�سي���ارة بعمود كهربائي فا�ستدارة ح���ول نف�سها ووقفت 
م���ن �سدة ال�سدمة وكان الباب ق���د انفتح فان�سد ثانية على 
ي���د العبد ومل يفق من �سدة الأمل اإل على منظر �سيده الذي 
كان جال�س���ا يف مقع���د القي���ادة والعم���ود نازل عل���ى راأ�سه 
وال���دم ينزف منه...وكان يف ال�سي���ارة كذلك �سخ�ض اآخر 
وه���و م���ن البولي����ض – احلر����ض مل ي�س���ب ب�سوء..فهرع 
العب���د واأبلغ ع���ن احلادث ..وعن كل �س���ئ �ساهده بعينه.( 
�ساك���ر عل���ي التكريتي ،الأ�سرة رق���م 93 ،مذكرات مديحة 
ال�سلم���ان زوجة ال�سهيد حمم���ود �سلمان ،)بغداد ، 1990( 

،�ض �ض.88-87 ). 

يف ي���وم 8 حزي���ران 1938 اأي قب���ل م�سرع املل���ك بت�سعة 
اأ�سهر ون�سف وجد عبد من عبيد امللك غازي قتيا يف فناء 
الق�س���ر ، وت�س���ر الراوية  الر�سمي���ة اأن القتيل كان يحمل 
م�سد�س���ا فاأنطلقت منه ر�سا�سة اأ�ساب���ة منه مقتا ، ولكن 
ال�سف���ارة الربيطاني���ة يف بغ���داد �سرحت : رمب���ا كان هذا 
العبد مند�ض خلف امللك فقتله، وقد ظهر اأن هذا القتيل كان 
�سقي���ق )عبد �سعي���د( الذي كان يف املقع���د اخللفي ل�سيارة 
املل���ك يوم ا�سطدامها . فهل ا�ستخ���دم هذا العبد يف حادثة 
مقت���ل املل���ك انتقاما ملقتل اخيه يف فن���اء ق�سر امللك.. )عبد 
ال���رزاق حممد ا�سود ، مو�سوعة العراق ل�سيا�سية  ، مج3، 

�ض280 – 281( .

مصرع الملك غازي .. هل يبقى لغزا ؟

روايات مختلفة جديرة بالتحقيق 

بقلم زين احمد النقشبندي

وكان �سيخن���ا احلنف���ي كم���ا  ه���و مع���روف عن���ه ليقدم 
وجب���ة ع�س���اء جلا�س���ه ول اي ن���وع م���ن احللوي���ات او 
املرطب���ات مثلما كانت تفع���ل بع�ض املجال����ض البغدادية 
يف تل���ك الفرتة وامن���ا كان يكتف���ي فقط بتق���دمي ال�ساي 
ول�س���ئ �س���واه ، وال�سيخ احلنفي كما مع���روف عنه انه 
كان يتن���اول فق���ط وجبتن كل ي���وم هي وجب���ة ال�سبح 
والظهر فقط ومن بعد الع�سر واىل امل�ساء وحتى �سباح 
الي���وم التايل كان ل يتن���اول اي �سئ، وعندما كان ي�سال 
ع���ن اي �سئ يتعل���ق بالريجيم وطول العم���ر كان ين�سح 
بع���دم تناول الع�ساء والكتفاء فقط ب�سرب ال�ساي واملاء 
ول �س���ئ غرها ، ويذكر اي�سا ان���ه كان منذ خم�سن عام 
اواك���ر) هذا الكام يع���ود اىل ت�سعينات القرن املا�سي( 
وهو ي�سرعل���ى هذا املنوال بعدم تن���اول وجبة الع�ساء 
وي�ست�سهد بحديث للر�سول)�سلى الله عليه و�سلم( املعدة 

بيت الداء ويجب العتدال بتناول الطعام وال�سراب .
ومم���ا اذكره اي�سا ان �سيخن���ا احلنفي وثق اكرمن مرة 
بع�ض زيارات الدكت���ور طارق ح�سون فقد كتب اكر من 
مرة عمودا م�ستقا عندما كان ين�سر يف جريدة القاد�سية 
حتت عنوان )روؤو�ض اقام ا�سبوعية( عن بع�ض زيارات 
الدكتورط���ارق ح�س���ون ل���ه يف جمل�سه ولق���اءه بجا�ض 
املجل����ض وال�ستفادة من بع����ض معلوماتها منها ما ن�سر 

بتاري���خ 8/اذار/  1992 ، بالعدد )3856( من 
جري���دة القاد�سية ع���ن طالبة الدكت���وراه ندى 

احدى طالبات الدكتور طارق.
ومم���ا اذكره كذل���ك انن���ي �ساحب���ت اكر من 
م���رة ال�سي���خ احلنفي عندم���ا ي���زور الدكتور 
ط���ارق يف ت�سعيينات القرن املا�سي يف ق�سم 
املو�سيق���ى باكادميي���ة الفن���ون اجلميل���ة يف 
منطق���ة الوزيري���ة ، وكان���ت امني���ة الدكتور 
ط���ارق ان يوث���ق املقام العراق���ي والب�ستات 
�س���وت  البغدادي���ة  واملربع���ات  البغدادي���ة 
و�س���ورة وقد عر����ض هذا املو�س���وع على 
ال�سي���خ احلنف���ي كونه اول خب���ر وباحث 
تراث���ي ومو�سيقي و�ساعر ول���ه املام كبر 
به���ذا املو�س���وع ، لغر����ض ار�سفته���ا ومن 
ثم اع���داد مناهج درا�سي���ة تطبيقية لطلبة 
ق�س���م املو�سيق���ى ، وطل���ب من���ي ان اقنع 
ال�سي���خ بذلك بع���د ان مل�ض ع���دم اهتمامه 
بهذا املو�س���وع وان اخربه ان���ه م�ستعد 
ومواف���ق على اي مبلغ يطلبه مقابل ذلك 
، وعندما ذكرت هذا لل�سيخ احلنفي كان 

يرف�ض با�سرار ول اعرف ال�سبب ؟
زوج���ة  يق���در  احلنف���ي  ال�سي���خ  وكان 
الدكت���ور ط���ارق الطبيب���ة ال�سلوفاكية 
ويك���رب فيها مرافقته���ا لزوجها وتركها 
اهله���ا ووطنها ويق���دم له���ا ن�ستلة من 
الن���وع الفاخر يخرجها م���ن جيبه ول 
ادري رمب���ا كان ي�سرتها لها خ�سي�سا 
عندما كانت تزوره يف املجل�ض ويقول 

لها انه يعلم انها ل ترغب بالطعام العراقي الد�سم .
وم���ن ذكريات���ي الكثرة م���ع الدكتور ط���ارق انه اهداين 
كت���اب ل���ه طب���ع يف دول���ة الم���ارات العربي���ة املتح���دة 
يت�سم���ن جرد توثيقي حي �سوت و�سورة قام به هوعن 
ال���رتاث ال�سعبي وامل���وروث الغنائي عندهم وذكر يل ان 
امل�سوؤول���ن يف دولة المارات وف���روا له كل امل�ستلزمات 
الت���ي يحتاجه���ا من عجلة حديث���ة مريحة ج���اب بها هذا 
الدول���ة من �سماله���ا اىل جنوبها ومن �سرقه���ا اىل غربها 
ومرافق���ن وم�ساعدي���ن وغرها من الم���ور لغر�ض هذا 
اجلرد التوثيقي وهذه الدرا�سة الرتاثية املو�سيقية التي 
�سدرت يف هذا الكتاب ، وعندما �ساألته ملاذا ليقوم بنف�ض 
العمل والدرا�سة والتوثيق يف العراق قال هيهات تعبت 
م���ن املراجع���ات ول من يب���دي اي اهتمام وك���م متنى ان 
تكون اجلهات يف الع���راق تكون قد قدم امل�ساعدة وفرت 

امل�ستلزمات وت�سجيع وكانت مثل دولة المارات ؟.
وق���د ا�ستمرت عاقت���ي الطيبة مع الدكت���ور طارق ، وقد 
التقي���ت ب���ه اكر من م���رة يف ايام العط���ل وقمنا بجولة 
يف ازق���ة بغداد القدمية وزرن���ا و�سورنا بع�ض حماتها 
ل���دى  وكان  القدمي���ة  وجوامعه���ا  ومبانيه���ا  واثاره���ا 
الدكتوراكرمن كام���رة فوتوغرافية يحملها معه ي�سور 

بها هذه الثار ويوثقها. 
يف  كذل���ك  والتقين���ا 

اربيل يف التظاه���رة الثقافية ال�سخم���ة الدبية والفنية 
يف  وال�سيا�سي���ة  وامل�سرحي���ة  والرتاثي���ة  واملو�سيقي���ة 
مهرج���ان امل���دى ال���ذي اقي���م بعد تفج���ر �س���ارع املتنبي 
ع���ام 2007 واخ���ذت ل���ه بكامرت���ي اخلا�سة ع���دة �سور 
يف حديق���ة فندق �سراتون اربي���ل ، وكذلك �سور اخرى 
توثق م�ساركاتنا يف بع�ض فعاليات هذا املهرجان الكبر 
وامله���م والذي �س���ارك فيه الكث���ر من اع���ام العراق من 
ادب���اء و�سع���راء وتراثين وكتاب ومو�سيق���ن وموؤلفن 
وفنان���ن وم�سرحي���ن وا�ساتذة اكادميي���ن و�سيا�سين 
و�سحفي���ن وكت���اب وموؤلفن وكتب���ن وا�سحاب حرف 
تراثي���ة و�سينمائين وفنانن ت�سكيلين وفرق مو�سيقية 
وعازفن منفردين وكتاب ق�س�ض وروايات عراقين من 

داخل العراق ومن خارجه .
كذل���ك التقيت���ه ع���دة م���رة يف �س���ارع املتنب���ي خ���ال 
ت�سعين���ات الق���رن املا�س���ي وبع���د ع���ام 2003 لع���ل 
اخره���ا كان ع���ام 2017 يف احدى اي���ام اجلمع حيث 

كان يحم���ل مع���ه ثاثة او ارب���ع كتب م���ن تاليفه يف علم 
املو�سيقى يبغي توزيعها عل���ى ا�سحاب املكتبات وطلب 

م�ساعدتي ف�ساعدته . 
كذلك التقيت ب���ه يف مديرية الربيد والتوفر مع زوجته 
الطبيب���ة ال�سلوفاكي���ة التي كانت تعم���ل يف مدينة الطب 
كما ذكرت انفا وعرفت انها تعر�ست اىل اعتداء وتفجر 
وانه���ا كانت ترغ���ب ب�سحن كتبه���ا اخلا�س���ة والدرا�سية 

والتي عليها تعليقاتها اىل بلدها .
وقبل حادث وفاته باي���ام وقف �سخ�ض امامي ينظر ايل 
وان���ا ا�سجل لقاء تلفزيوين لاخب���ار القناة العراقية عن 
الربي���د، كان يرت���دي كليتة عل���ى را�سه ولف���اف ونظارة 
�سم�سي���ة فلم اعرفه اىل ان تكلم مع���ي وح�سنني فعرفته 
فت�سابكن���ا بالعن���اق و�سلمت علي���ه واظن���ه كان عائد من 
مراجع���ة الذاعة والتلفزي���ون يف ال�ساحلية فطلبت منه 
ان ا�ست�سيفه يف مكتب���ي بالدائرة ولكنه كان لديه موعد 
ووع���دين ان يزورين يف وقت قريب وكان هذا اخر لقاء 

يل به رحمه الله.
رحم الله ا�ستاذنا و�سديقنا الدكتور طارق ح�سون فريد 
ذل���ك العا�سق الكربائي املدنف بحب املو�سيقى والعراق 
وتراث���ه وبغداد وتراثها وح�سب���ه مل يالو جهدا ان يقوم 
بكل ما ا�ستطاع ان يقوم به من اعمال ويقدم من خدمات 
،  وان���ه ترك رغ���م كل �سئ بع���ده ب�سع درا�س���ات وكتاب 
مو�سيقي���ة وتراثية ار�سف فيها ووث���ق الكثر مما عرفه 
وادركه وعلى الرغم م���ن انه ذهب اىل جوار ربه الكرمي 
فان���ه �سيبقى اخا وا�ست���اذا و�سديقا عزي���زا يف الذاكرة 

عند كل ا�سدقائه ومعارفه وحمبيه وطابه .

طارق حسون فريد الكربالئي الذي عشق 
بغداد واغانيها مع

ت 
ريا

ذك

بداية تعرفتي عىل الفنان املوس��يقي الرتايث الدكتور طارق حسون فريد كانت يف 

تس��عينات القرن املايض يف مجلس عالمة بغداد الرتايث املتعدد املواهب الشيخ 

جالل الحنفي البغدادي الذي كان يقام يف جامع سوق الغزل )الخلفاء(  والذي كان 

يعقد مس��اء كل احد او اثنني من كل اسبوع حيث كان الدكتور طارق تقريبا يحرضه 

كل اس��بوع ، ومام اذكره عن زيارات الدكتور طارق ملجلس الش��يخ الحنفي انه كان 

احيانا يصطحب معه زوجته الطبيبة االجنبية التي كانت تعمل يف مستش��فى مدينة 

الطب ببغداد ، 
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م���ا ان عل���م زعم���اء احلركة الوطني���ة بهذا امل�س���روع حتى 
ن�سط���وا للعم���ل عل���ى الق�ساء علي���ه يف مه���ده وكان لولب 
هذا الن�س���اط ال�سيد يو�سف ال�سوي���دي وجعفر ابو التمن 
وال�سي���د حمم���د ال�س���در ، واخ���ذوا بتاأليب اله���ايل �سد 
النكلي���ز والجتم���اع يف جام���ع احليدرخان���ة يف 15 اب 
لحباط امل�سروع . وق���د انتهز ويل�سن هذا ل�سرب �سربته 
باعتق���ال روؤو�ض احلرك���ة الوطنية ببغداد قب���ل ا�ستفحال 

المر . 
قررت �سلطات الحتال اعتقال الوطنين يف فجر 12 اب ، 
لكم ويل�سون اراد ان يقوم باخر حماولة لقناع الوطنين 
قبل القاء القب�ض عليهم فا�ستدعى ثاثة منهم واجتمع بهم 
ليا ، ومل ي�سفر الجتماع الذي ا�ستمر �ساعتن عن �سيء ، 
فقرر ويل�سون تنفيذ العتقال والنفي اىل خارج العراق .

 يف �ساعات ال�سب���اح الوىل داهمت قوات ال�سرطة بيوت 
اربع���م م���ن اكرب روؤو�ض احلرك���ة الوطني���ة للقب�ض عليهم 
وه���م ال�سيخ احم���د ال�سيخ داود وعلي الب���ازركان وجعفر 
اب���و التمن وال�سيد يو�سف ال�سوي���دي . كان الداود ي�سكن 

يف �سارع الكمكخانه ) �سارع املتنبي ( واعتقلوه ب�سهولة 
وابعد اىل هنجام ومتكن علي البازركان من الفات منهم 
بت�سلق���ه اىل بيت الدفرتي  جران���ه ، اما جعفر ابو التمن 
فق���د جنح يف الهروب اىل بيت مهدي اخلياط ، ثم هربهما 
عبد املجيد كنه اىل منطقة الدورة ثم اليو�سفية وان�سموا 

اىل مناطق الثورة يف الفرات الو�سط . 
ام���ا ال�سي���د يو�سف ال�سوي���دي فقد رافقت عملي���ة الهجوم 
على بيته معركة دامية بن اهل حملته خ�سر اليا�ض وبن 
الق���وة التي جاءت لعتقال���ه ، وكانت من احلوادث املثرة 
ببغداد يوم���ذاك حتى �سماها النا�ض واقع���ة خ�سر اليا�ض 
او ) دك���ة ال�سوي���دي ( . والدكة يف املفه���وم العامي يقابل 
كلمة الواقعة ، وعند البغدادين عدد من الدكات مثل : دكة 
الغربي���ة ودكة خزعلية ودكة اب���ن ر�سيد ودكة ر�سيد عايل 
الكي���اين وغره���ا . وكان ال�سوي���دي يفتخ���ر يف جمل�سه 
مبوق���ف اه���ل حملته البط���ويل الذي �سنذك���ره ، حتى قيل 
ان زوج���ة ال�سي���خ احم���د ال���داود كانت تّعر اه���ل حملتها  
)جدي���د ح�سن با�سا ( لنهم مل يدافعوا عن زوجها كما دافع 

الكرخيون عن ال�سويدي . 
 حملة خ�سر اليا�ض من حمات اجلانب الغربي من بغداد ) 
الك���رخ( القدمية ا�ستمدت ت�سميتها من مقام ديني معروف 
يقد�س���ه العوام من الهايل ، وتقع املحلة املطلة على دجلة 
ب���ن حم���ات الكرخ العريق���ة بابن���اء ا�سرها الت���ي �سكنت 
املنطق���ة منذ ق���رون ، ول �سيم���ا الذين ج���اءوا من �سمايل 
او غرب���ي بغداد ،وبق���وا متم�سكن بتقاليده���م الع�سائرية 
والبدوي���ة . ومن ال�س���ر ال�سهرة واملتنف���ذة التي �سكنت 
حمل���ة خ�س���ر اليا����ض ال�س���رة ال�سويدية الكرمي���ة ، ولهم 
مدر�سة دينية معروفة ، وكان ال�سيد يو�سف ال�سويدي هو 

عميد ال�سرة منذ اواخر القرن التا�سع ع�سر .
يف ال�سب���اح الباك���ر م���ن ي���وم 12 اب 1920 ، كان بع����ض 
ابن���اء املحل���ة يجل�سون على عادته���م يف املقهى الواقع يف 
مقدم���ة املحلة قريب���ا من �سكى الرتام���واي ) ح�سب رواية 
املرح���وم مه���دي مقل���د ان املقهى يق���ع بن حملت���ي خ�سر 
اليا����ض و�س���وق اجلدي���د ( ، ف�ساه���دوا ق���وة م���ن ال�سرطة 
برئا�س���ة �سابط انكلي���زي تتجه نحو بي���ت ال�سيد يو�سف 
ال�سوي���دي ، فه���ب احد �سجعان املنطقة وه���و ال�سيد كرمي 
العبود التكريتي امللقب بابن اخت ابلي�ض من مكانه واخذ 
ي�سيح باعلى �سوته : وينكم يا اهل الزود الع�سكر جاين 

ياخذون الفندي ..وين اهل النخوة واحلمية .
 جتم���ع ع���دد من اه���ل املنطقة واغلبه���م م���ن ال�سامرائين 
وا�سرعوا اىل بيت ال�سويدي ، وكان يف مقدمتهم املرحوم 
�سبار اخللف اجل���واد ، وملا و�سلوا اىل البيت وجدوا ان 
ال�سرط���ة دخلت البيت ، فاخذوا باطاق النار عليها وردت 
القوة املهاجمة باملثل ، ثم جاءت قوة كبرة اخرى تعزيزا 
للهج���وم ، فا�ستد اطاق النار بن الطرفن ، و�سعد بع�ض 
الهايل اىل �سطح بيت عكلة وبداأوا الرمي منه . ومل تقف 
املعرك���ة ال بعد و�سول تعزيزات ع�سكرية الة املحلة ، بعد 
ان ا�سف���رت عن م�سرع �ستة وجرح اثني ع�سر �سخ�سا من 
اهل املحلة . ومل جتد القوة ال�سيد ال�سويدي فقد جنح يف 
اله���رب قب���ل و�سولهم ، ومل جتد �سوى ابن���ه عارف فالقت 
القب����ض عليه ونفت���ه اىل هنجام ، وقد ا�سب���ح عارف هذا 

رئي�سا ملحكمة التمييز فيما بعد .
الذي���ن قتل���وا يف املعرك���ة ه���م ال�سه���داء : حمم���د العكيلي 
وح�س���ن العلي ) ابن نوارة( وعب���د الرحمن ال�سامرائي ) 
اخ���و ثجيل���ة ( وتوفيق النا�سري و�سال���ح البناء و�سالح 
جياد البام . ومن اجلرحى عبد الرزاق الك�سار عم فا�سل 

عبا�ض املهداوي واحلاج عبود خمتار املحلة وغرهما .
متك���ن ال�سي���د يو�س���ف ال�سوي���دي م���ن اله���رب م���ن بيت���ه 
مب�ساعدة جماعة من ال�سامرائين وت�سلل اىل بيت خمتار 
حملة ال�ست نفي�سة ال�سيد �سالح العمر ثم اىل بيت احلاج 
�سع���ودي والب�ض ماب����ض العراب ، ثم خ���رج متنكرا اىل 
�سف���ة نه���ر دجل���ة وا�ستق���ل زورق���ا او�سل���ه اىل الكاظمية 
وبرفقته عدد م���ن اهل حملته ك�سبار خلف اجلواد وكرمي 
العب���ود التكريت���ي ، وعندما و�سل���وا الكاظمية ذهبوا اىل 
دار ال�سيد حمم���د ال�سدر يف �س���وق اجلواهرية واختفوا 
في���ه ، ث���م خ���رج ال�س���در وال�سوي���دي خل�س���ة حت���ت جنح 
الظ���ام اىل حملة ام النوم���ي حيث بيت ال�سيد حممد علي 
ال�سدي���دي ، ويف اليوم التايل ذهب ال�سويدي بتوجيه من 
ال�س���در اىل منطق���ة التاجي ث���م ذه���ب اىل اليو�سفية ، اما 
ال�س���در فقد ذهب بحماية �سب���ار ال�سامرائي واخرين اىل 
التاج���ي ، ث���م ذه���ب اىل اخلال�ض ) ديلت���اوة(  و�سارك يف 

احداث الثورة فيها .
وم���ن ذي���ول دكة ال�سوي���دي كان اع���دام عبد املجي���د كنه ، 
ال�سخ�سية البغدادية ال�سهرة ، فقد قيل ان القوة املهاجمة 
لبي���ت ال�سوي���دي وجدت حتت فرا�سه ر�سائ���ل من كنه اىل 
ال�سوي���دي يتعه���د فيه���ا بقت���ل كل من يقف بوج���ه احلركة 
الوطني���ة ، ويق�س���د طال���ب النقي���ب ، فالق���ت القب�ض عليه 
وقدمته الة حمكمة ع�سكرية ق�ست باعدامه ونفذ به احلكم 

يف حادثة ل ين�ساها التاريخ البغدادي . 

غ عبد القادر النجار كما يبدو للعمل   بع���د هذه املرحلة تفرَّ
وْة عرب  ارًا يف حملِه الكائ���ن يف منطقة ف�سْ م���ع والده جنَّ
ب�س���ارع غ���ازي.. ويف ه���ذا املنعطف من حي���اة عبد القادر 
العملي���ة، حيث وج���ه اإهتمامه بهدوء ور�سان���ه اىل تراثه 
املقام���ي … وقد كان من���ذ بواكر حياته الفني���ة قد �سرع 
بالك�سف عن اإمكانيته يف تعلم ومعرفة املقامات العراقية، 
وكر�ض لأجل ذلك كل وعيه واإدراكه … لقد كان عبد القادر 
النج���ار حلقة حي���ة يف �سل�سلة الغن���اء البغدادي من خال 
جتربت���ه املقامية التي اإ�ستمرت حت���ى وفاته عام 2000.. 
ه���ذه املقامات الت���ي كان ُرعاتها املوؤدين الكب���ار يف القرن 
التا�س���ع ع�سر والقرن الع�سرين، ومن حيث اأن حمل والده 
اأتاح له التعرُّف على الكثر من �سخ�سيات الو�سط املقامي 
وتعل���م منهم اأُ�س���ول غناء هذا ال���رتاث الوطن���ي، فقد اأكد 
تفاعله مع املجتمع املقامي من خال �سوته اجلهراملتمكن 
وتعاب���ره البغدادية ال�سيلة، وبذل���ك فقد اأوجد وثبت له 
طريق���ًا واأُ�سلوبًا اأدائي���ًا فنيًا ميَّزه ع���ن اأقرانه املعا�سرين 
… وق���د كان هذا ي�سكل ل���ه حافزًا دائميًا لنتاج مقامات 

واغ���اين تراثي���ة ر�سين���ة … ومب���رور الزم���ن وزي���ادة 
التجرب���ة و�سقلها اإ�ستط���اع الفنان عبد الق���ادر النجار ان 

يرى بو�سوح كيف ي�سر بفنه اىل برِّ الأمان...
التي  املقامات  لقيم���ة  … وق���د كان لأمر وعي���ه واإدراكه 
جم���اًل  يك���ون  اأن  التلفزي���ون،  اأو  الذاع���ة  يف  له���ا  ُي�سجِّ
���ا تري���ده م�ستلزمات جناح  ي عمَّ وا�سع���ًا للبح���ث والتق�سِّ

مقاماته..
 

كان اأوُل ت�سجي���ٍل للمطرب عبد الق���ادر النجار يف الإذاعة 
ع���ام 1968.. وقد كنت واأنا �ساب ياف���ع اأ�ستمع اىل بع�ض 
مقامات���ه الت���ي كان���ت تذاع م���ن اإذاع���ة بغ���داد، وت�سعفني 
َر اأحَد مقاماِته التي كن���ت اأ�ستمع اإليها وهو  ذاكرت���ي لأتذكَّ
مق���ام احلوي���زاوي حي���ث يغنيه باإح���دى ق�سائ���د ال�ساعر 

ال�سويف الإمام عبد الرحيم الربعي..
 

هم الحبة اإن جاروا واإن عدلوا
             فلي�ض يل معدل عنهم واإن عدلوا

ف���ُت �سخ�سي���ًا عل���ى املط���رب عب���د القادر النج���ار عام   تعرَّ
1973 عندم���ا كن���ت اأت���ردد عل���ى مقهى املتح���ف البغدادي 
واأُغّن���ي يف احلفات الأُ�سبوعية الت���ي كانت تقام يف يوم 
اجلمع���ة م���ن كل اأُ�سب���وع ب���اإدارة مط���رب املق���ام العراقي 
املرحوم حمزة ال�سعداوي، فكثرًا ما كنت األتقي واتعرَّف 
عل���ى مطربي املقام العراقي يف ه���ذا املكان الرتاثي، منهم 
عبد الرحمن الع���زاوي وجنم عبود وحممد العا�سق واأبو 
عب���د البغ���دادي واإبراهيم اخل�سايل وعل���ي اإرزوقي وعبد 
الرحي���م الأعظمي، ف�سا ًع���ن عبد الق���ادر النجار وحمزة 
ال�سع���داوي.. اإ�ساف���ة اىل مطرب���ي جيل���ي الذي���ن اإ�ستمر 
منهم من اإ�ستمر وترك منهم من ترك.. مثل �ساح ال�سراج 
وخال���د القي�سي وعب���د الله امل�سهداين وف���اروق الأعظمي 
وغره���م... وعليه كثرًا ّم���ا كنت اأ�ستم���ع اىل عبد القادر 
، اأن له �سعبي���ة ًكبرة ً  النج���ار يف ه���ذه احلفات، واحل���قُّ

لدى جمهور املُتحف البغدادي..
قب���ل دخ���ول عبد الق���ادر النج���ار اىل دار الذاع���ة لي�سبح 
مطرب���ًا معتم���دًا فيه���ا، كان قد مار����ض عم���ًا اإحرتافيًا يف 
والذكار  ال�سريف���ة  النبوي���ة  كاملنقب���ة  الديني���ة  الداءات 

منائ���ر  م���ن  التمجي���د  اأو  النبوي���ة  واملدائ���ح  والتهالي���ل 
اجلوام���ع.. قارئ���ًا مرافقًا للما ال���ذي يقود ه���ذه التقاليد 
الديني���ة، وكان اأبرزهم احلافظ خما����ض واملا عبد الفتاح 
مع���روف الكرخ���ي وامل���ا عب���د ال�ست���ار الطي���ار واآخرين 
غره���م.. ويف فرتة �سبابه اإلتحق بخدم���ة العلم )اخلدمة 
الع�سكري���ة( اللزامي���ة وق�س���ى فيه���ا �سنة وت�سع���ة ا�سهر 
يف ف���وج احلر����ض امللكي الول.. وبع���د اإكماله وت�سريحة 
م���ن اخلدم���ة الع�سكرية، عن موظف���ًا يف وزارة ال�سحة.. 
ويف ه���ذه املرحل���ة بالذات تقدم عبد الق���ادر النجار بطلب 
اىل دار الذاع���ة والتلفزي���ون معلن���ًا اإ�ستع���داده لاختبار 
م���ن قبل اللجنة اخلا�سة مبطربي املقام العراقي التي كان 
يراأ�ُسها احلاج ها�سم الرج���ب وبع�ُض املقاميّن مع وجود 
املو�سيقي���ن الكب���ار جمي���ل ي�س���ر ومن���ر ب�س���ر واأحمد 

اخلليل ..
 ويف اأح���د ت�سجيات���ه اإ�ستمع���ت اإلي���ه وه���و يغن���ي مقام 

�سة.. الأو�سار بهذه الق�سيدة املَُخمَّ
 

كف املام ول تقفوا على اأثري
        قد عدت للكاأ�ض والنغام والوتر

اليوم يوم، نباهي طيلة العمر
        جاء احلبيب الذي اأهواه من �سفر

  وال�سم�ض قد اأثرت يف خده اأثرا
  

ثم يتبعها بعتابات باأُ�سلوب غناء الركباين
 

يابلبل الغار غنيلي واغنيلك
وا�سكي غرامك بع�سق الورد وا�سكيلك

انت غناءك عذب حلنك تراتيلك
رددت حلنك ولكن بنغم حمزون

.. ثم يتبع هذه الركبانيات باأُغنية يا بنت عينك عليَّ
  

تعابُره املقامية
املقام���ات  ه���ذه  يف  الّنج���ار  الق���ادر  عب���َد  اأنَّ  اأرى  ن���ي  اإنَّ
والركباني���ات والغاين وغرها بعدئذ، يبدو وكاأنَّه و�سل 
فع���ًا اىل النقطة التي اإمتزج فيها م���ع املجتمع وجمهوره 
ُه اإبن هذا املجتمع  املتلق���ي باأو�سع معانيها واأقواها … اإنَّ
وبالت���ايل فهو املع���رب عن���ه باإخا�ض و�س���دق … واأكر 
من ه���ذا ف���اإن الإنعكا�س���ات التعبري���ة الدائية ل���دى عبد 
الق���ادر النجار ونوع �سدقه يف هذه التعابر التي عك�ست 
اخل�سو�سية البغدادية خا�س���ة والعراقية عامة، لي�سُعنا 
اإل اأن جنده���ا �سادقة وموؤث���رة اذا ما اأخذنا بعن الإعتبار 
موقفه الأخاقي من اإنتمائ���ه لعراقيته وبغداديته واأخرًا 
حمليت���ه البيئية … واذا تنحين���ا جانبًا عن هذه احلقائق 
���ه �ساهد  الت���ي تب���ن لنا املط���رب عب���د الق���ادر النج���ار، اأنَّ
لواقعه وبيئته وخ�سو�سيت���ه العراقية على نحو ل ي�سار 
اإلي���ه دوم���ًا … فاإننا جند نزعته التعبري���ة هذه يف اأدائه 
للمقام���ات والغنية الرتاثي���ة، كانت قبل كل �س���يء موقفًا 
ّر على اأق�سى درجة ممكنه من  اأخاقيًا مهذبًا فق���د كان ُي�سِ
عك����ض الثقافة املقامية و�سموخ الف���ن الغنا�سيقي العراقي 
… اإنَّ فك���َر وروؤي���ة َالفنان النا�سج���ة جتعل من اأعماله 
ونتاجات���ه الفني���ة، اإنعكا�سًا لثقافته وعمق���ًا لهذه ال�سفات 
… اإْذ لُيْعَقل اأن جنَد عمًا فنيًا جيدًا يكوُن ناجتًا عن فكر 
ٍ�سطحي ٍّومتوا�سع..!! اإن هذه املقدمة الإ�ستطرادية تكفي 
له���دف مو�سوعن���ا يف الكتابه ع���ن مطرب املق���ام العراقي 
كمطرب وفن���ان قدير … اإنَّه مطرب مق���ام واأُغنية تراثية 

قبل كل �سيء..

عن ) حماور يف املقام العراقي ــ الطريقة القباجنية (

محمد ال���رزاق  عبد  رفعة 

االعظمي اسماعيل  حسين 

لنتذكر قاريء المقامات 
عبد القادر النجار

إنَّ الفن��اَن القدي��ر عبد الق��ادر النجار، 

ع��اش لقوت يومه، فقريًا بس��يطًا، تِعبًا 

طيلة حياته، فقد خلَّف من األبناء ما يزيد 

عىل العرشة، بناتًا وبنينًا، وظلَّ يس��عى 

يف حياته من أجل إعالة عائلته الكبرية..! 

وهو الرجل ال��ذي كان ملتصقًا إلتصاقًا 

ًا ش��غوفًا به،  قويًا باملقام العراقي محبَّ

دقيقًا حريص��ًا عىل الحف��اظ عليه حتى 

أن��ه بدا غريبًا علينا، ش��دة هذا االلتزام 

الوطني برتاث بل��ده … ويبدو أن ذلك 

االهتامم كان يعود اىل نش��أته االوىل، 

حي��ث ول��د مط��رب املق��ام العراقي 

عبد القادر عب��د اللطيف محمود العيل 

العزي النجار عام 1939 يف بغداد، ويف 

بواكري حياته بدأ تعلم��ه يف )الكتاتيب( 

عند املال عبد الله يف محلة قهوة ُشُكْر، 

وبعد هذه املرحلة، دخل اىل مدرس��ة 

العوينة االبتدائية، وبعد س��ت سنوات 

إس��تطاع أن يتج��اوز إمتح��ان البكلوريا 

ويتخرج من االبتدائية..

في 12 آب 1920

من احداث بغداد المدوية .. دكة السويدي

اقدمت السلطات الربيطانية يف 

السادس من حزيران 1920  اليقاف 

التداعيات يف احداث تلك السنة اىل 

استدعاء بريس كوكس يف طهران 

لتويل منصب املندوب السامي 

مبوجب نظام االنتداب التي اخذت به 

لتنظيم وجودها يف العراق ،  وهذا 

يعني نهاية منصب الرس ارنولد ولسن 

الحاكم املليك يف العراق . 

اراد ويلسون ان يقوم بعمل يلهي 

العراقيني به خالل االيام االخرية 

من حكمه التي شهدت اندالع الثورة 

العراقية سنة 1920، مستفيدا من وجود 

السيد طالب النقيب ، الشخصية 

القوية يومذاك ، وهو استدعاء اعضاء 

مجلس املبعوثان الذين تم انتخابهم 

يف اواخر الحكم الرتيك ليؤلف 

منهم لجنة للنظر يف انتخاب مجلس 

نيايب يف العراق وان يبدأ العمل يف 

السادس من اب 1920 .



…
@µ0Y
yz

åèb
X

طبعت مبطابع موؤ�س�سة املدى لاإعام والثقافة والفنون

رئيس التحريــر التنفيذي: علـي حســـين

سكرتير التحرير: رفعة عبد الرزاق

االخراج الفني: خالد خضير

ملحق اأ�سبوعي ي�سدر عن موؤ�س�سة  لاإعام والثقافة والفنون

8
العدد )4484( السنة السابعة عشرة

االثنين )5( آب 2019

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

 من ذكريات صيانة الدور التراثية في شارع حيفا

www.almadasupplements.com

ه�����ش�����ام ال���م���دف���ع���ي

فاحت���ت ام���ن العا�سمة به���ذا املو�س���وع ، وانتبه 
اىل �س���رورة معاجل���ة هذه الدور ب�س���كل او اخر. 
طلب���ت منه ان يفاحت رئا�س���ة اجلمهورية للموافقة 
عل���ى تخ�سي����ض مبال���غ له���ذا العمل ،ال ان���ه تردد 
يف مو�س���وع املفاحتة . ونح���ن نتجول يف �سارع 
حيفا مبوج���ب جولتنا العتيادية  ومراقبة  تقدم 
العم���ال . طلب مني ان نبا�س���ر بالعمل على الدور 

الرتاثية ونكملها من احتياطيات �سارع حيفا.
فك���رة جتدي���د ال���دور الرتاثي���ة تعتم���د عل���ى مبداأ 
احلفاظ على الرتاث واحلف���اظ على معامل احلياة 
يف بغ���داد خ���ال حقبات احلكم الوطن���ي وما قبله 
ولتك���ون هذه الدور من���اذج يقتدى به���ا الخرون 
يف احلف���اظ على الرتاث وان تكون درو�ض لطاب 
العمارة والهند�سة لاطاع عل���ى املواد الن�سائية 
امل�ستعمل���ة يف البن���اء خ���ال تل���ك احلقب���ات م���ن 

الزمن.
وجهن���ا دع���وة اىل املقاولن ومت اختي���ار ال�سركة 
البنغالي���ة التي عملت معنا �سابقًا. وعند طلبي من 
مدي���ر عام هذه ال�سركة تخفي����ض ا�سعاره نوعا ما 
... ق���ال ...�سي���دي ..اين م�ستعد لذل���ك ولكن ابن 
ان العم���ال البنغالي���ن �سعي���دون ج���دًا يف العم���ل 
عل���ى الدور الرتاثية يف باب ال�سيخ وحيفا ، لنهم 
يعتربون وجودهم يف القرب من �سريح الكياين 
هو امر اقرب اىل القد�سية وانهم م�ستعدون للعمل 
ب���دون اجر ، وان �سركتنا قررت ان نعمل على هذا 

امل�سروع وعند حتقي���ق اي ربح يف النتيجة نقوم 
بالتربع به اىل موؤ�س�سة وقف الكياين. لذا وقعنا 

العقد وبا�سر املقاول بالعمل.
ب���داأ املقاول بالعمل على الدور الرتاثية يف منطقة 
جام���ع الكي���اين يف ب���اب ال�سي���خ و�س���ارع حيف���ا 
.با�س���ر املق���اول بتفكيك جميع مكون���ات الدور من 
ابواب و�سبابيك وحمام���ات ومرافق وكهربائيات 

والجهزة التي امكن تفكيكها .

وب���داأ العمال بتنظي���ف الخ�س���اب واحلديد ورفع 
اللوان  القدمي���ة وت�سليحها وجتديدها ان تطلب 
ذل���ك او اب���دال بنف����ض ال�س���كل والن���وع لاأج���زاء 
املطلوب���ة وبال�س���كال الرتاثية نف�سه���ا ،مت تبديل 
الكا�سي املت�س���دع ب�سناعه كا�س���ي بنف�ض اللوان 
والنوعي���ات ال�سلية .مل تبق من ال���دور الرتاثية 
اي قطع���ة او جزء قدمي مل يت���م �سيانته وجتديده 

او تبديله بنوع مت�سابه .

ثم قام املقاول بتجميع كل الجزاء املفككة وتبديل 
اخلدمات بنوعيات حديثة تنا�سب الدور الرتاثية 
وال�ستعمال .فح�ست �سبكات اخلدمات واجنزت 
العم���ال خال ف���رتة )9( ا�سهر تن�سج���م مع فرتة 

اجناز وافتتاح �سارع حيفا .
لميك���ن ان تنتهي اعم���ال �سيانة وجتدي���د الدور 
الرتاثي���ة ، دون ان نفك���ر با�سغاله���ا واجله���ة التي 
ت�ستفي���د منه���ا وحتافظ عليه���ا .وبع���د التذاكر مع 
ام���ن العا�سم���ة مت تخ�سي����ض بي���ت ال�سوي���دي 
ليكون مرك���زًا للمخطوطات القدمية وبيت توفيق 
حممود ليك���ون املركز العراقي اليط���ايل ل�سيانة 
الث���ار وخ�س�سن���ا دور الظاه���ر ليك���ون احده���ا 
لن���ادي العمارة والخر ايل هيئة �سيانة الثار يف 
اجلامعة العربية التي يراأ�سها د.طارق مظلوم ،كما 
مت تخ�سي����ض بع�ض ال���دور ل�ستعم���الت رئا�سة 
اجلمهوري���ة . وهك���ذا بقي���ت هذه ال���دور الرتاثية 
رم���وزًا جميل���ة متثل عددًا م���ن الف���كار واملفاهيم 

املعمارية يف العراق .
قمنا بعدئذ مع ال�ست�ساري "جون وارن" باإ�سدار 
كتاب با�سم امانة العا�سمة يت�سمن جميع خرائط 
وتفا�سي���ل هذه الدور ليك���ون مرجعًا لطاب العلم 

واملعرفة من املهتمن.

عن مذكرات اال�ستاذ املدفعي ) نحو عراق جديد .. 
�سبعون عاما من البناء (

ونحن نقرتب من انجاز ش��ارع حيفا ,لفت انتباهي وجود بعض الدور الرتاثية يف ش��ارع 

حيفا ومنطقة باب الشيخ التي مل تدخل يف مناهج التطوير وان كان رفعة الجادرجي قد 

اجرى لها دراسات مسوح سابقة , اال ان حقيقة توقف الرصف بالدوالر قد ادى اىل توقف 

اعامل مرشوعني مهمني هام مرشوع س��كن حول املرقدي��ن يف الكاظمية واالخر حول 

الحرضة الكيالنية وضعت تصاميمها من قبل استشاري الرتاث "جون وارن" ونفذت منها 

اعامل الرساديب وتوقف العمل مبستوى االرض الطبيعية .


