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العدد )4489(
السنة السابعة عشرة

االثنين )19( آب 2019

رائ������د راش������د ال��ح��ي��ان��ي

وه��ي��ب ح��س��ن ال��ع��ب��ودي

تع���د خدمة الكهرباء من اخلدمات الأ�سا�س���ية واملهمة التي 
كان���ت احلكومة العراقي���ة عامة واأمان���ة العا�سمة خا�سة، 
تعم���ل عل���ى توفريها للمواطن���ن، ملا لها م���ن اأهمية كربى 
تدخل يف حياة هوؤلء املواطنن، ويرجع امتياز الكهرباء 
اإىل �سن���ة 1912 ، حينما منح���ت احلكومة )حممود جلبي 
ال�س���ابندر( امتيازًا لتوليد الكهرب���اء، ولكن اندلع احلرب 
العاملي���ة الأوىل 1914 ح���ال م���ن دون تنفي���ذ امل�س���روع، 
اإىل  المتي���از  ع���اد  العراقي���ة  تاأ�س���ي�س احلكوم���ة  وبع���د 
�س���احبه. وجتدر الإ�س���ارة اأنه خ���ال ع���ام 1928 اأبرمت 
اتفاقي���ة جديدة، وكانت مدة التفاقية خم�س �س���نوات من 
تاريخ �س���دورها، وعند انتهاء مدة المتياز ت�سبح جميع 
املوؤ�س�س���ات واملاكنات ملكًا للحكومة، وخال الثاثينيات 
وحتدي���دًا ع���ام 1933 وعند ح�س���ول الأزمة القت�س���ادية 
العاملية ا�ستاء البغداديون من ارتفاع اأ�سعار كهرباء �سركة 

التوليد وثقل الأجور على املواطنن.
حي���ث اأق���ر جمل����س الن���واب يف جل�س���ته املنعق���دة يف 27 
ت�سرين الأول 1921 ما يلي : اأن المتياز املمنوح لل�سركة 
امل�س���اهمة العثماني���ة للرتام���واي والتنوي���ر الكهربائ���ي 
قان���وين، يبل���غ ذلك اإىل �س���احب المتي���از، ث���م اأن وزارة 
التج���ارة له���ا احل���ق يف در����س واق���رتاح وتعدي���ل م���واد 

المتياز املذكورة ب�سورة توافق امل�سلحة العامة
وبع���د عقد اتفاقي���ة 1928 باع حممود اجللبي ال�س���ابندر 
 British  ( الربيطاني���ة  مان�س���رت  �س���ركة  اإىل  امتي���ازه 
اأمان���ة  وبدوره���ا   ،)   Manchester Electric

العا�س���مة قامت بالتعاقد مع هذه ال�س���ركة، وعلى اأثر ذلك 
اأنريت بغداد. ويف عام 1936 مت ال�ستغناء عن الفواني�س 
التي كانت ت�س���تخدمها اأمانة العا�س���مة لإنارة بغداد وكان 
ي���وؤدي العم���ل متعه���د يع���رف باللمبج���ي.  وخ���ال ع���ام 
1943 اأ�س���در وزير الداخلية )حت�س���ن الع�سكري( اآنذاك 
تعليمات رق���م )15-ب(، لتعين املبال���غ التي ميكن للجان 
امل���اء والكهرباء �س���رفها، وذلك ا�س���تنادًا اإىل قانون اإدارة 
البلدي���ات رقم )84( ل�س���نة 1931 وتعدياته، وقد اأجازت 
ه���ذه التعليم���ات. لأمن العا�س���مة �س���رف املبال���غ التي ل 
تتجاوز ال� )40( دينار مع اأعطاء املعلومات الإجمالية اإىل 
جلنة الكهرباء، وبعد ال�س���رف وعلى �سرط وجود اعتماد 
يف امليزانية. وذلك حلل م�ساكل الكهرباء من خال جتديد 
بع����س ال�سبكات، علم���ًا اأن بع�س املحطات تك���ون نفقاتها 

اأكرب من وارداتها ومثال ذلك حمطة كهرباء العظمية. 
وكان���ت واردات م�س���روع كهرب���اء العظمي���ة حت���ى نهاية 
�سه���ر كانون الأول )16( دين���ار و998 فل�سًا وامل�سروفات 
كان���ت )1112 دين���ار(. وهنا جتدر الإ�س���ارة اإىل اأن اأمانة 
العا�سم���ة ق���د عه���دت باأم���ر جتمي���ل املناط���ق املهم���ة يف 
ال�س���وارع الرئي�س���ة يف العا�سمة بال�سي���اء الكهربائي يف 
20 مكان���ًا بالكهرباء. ولب���د من الإ�س���ارة اإىل اأن �سكاوي 
اأهايل بغداد من ت�سرفات �سركة التنوير و�سعف خدماتها 
و�سوء ت�سرفاتها و�سخامة الأجور التي كانت ت�ستوفيها، 
فقرر جمل�س الوزراء يف 25 اأيلول 1948 توجيه كتاب اإىل 
وزارة الداخلية بهدف اإنهاء المتياز. وا�ستنادًا اإىل املادة 

)98( م���ن التفاقي���ة املعقودة بن احلكوم���ة العراقية 
و�سركة التنوير والق���وة الكهربائية املحدودة، والتي 

ن�ست على انتق���ال ملكية املوؤ�س�سات واملكائن جميعها اإىل 
احلكوم���ة العراقي���ة بعد ع�سري���ن �سنة من عق���د التفاقية 
التي بداأت منذ ع���ام 1928، فقررت احلكومة تاأليف جلنة 
وزارية خا�سة ملفاو�سة ال�سركة، وكذلك ن�ست مادة )99( 
م���ن التفاقية على اأنه )يح���ق للحكومة اأن تبتاع امل�سروع 
متى �ساءت بع���د انق�ساء )20( �سنة م���ن تاريخ القتطاع 
الر�سم���ي لأي ق�سم منه ويكون حق الختيار يف البتياع 

عند انق�ساء كل خم�س �سنوات.
ويعد عام 1955 نقطة انطاق لعملية تاأميم )�سركة القوة 
والتنوي���ر الكهربائية(، وذلك بعد اأن األفت جلنة وزارية 
للتفاو����س مع مديرها البلجيكي ب�س���اأن ما تبقى لها من 
مدة المتياز لقاء مبلغ قدره )2.400.000( دينار. ومت 
تاألي���ف جمل����س اإدارة جديد برئا�سة املدي���ر البلجيكي. 
ويعت���رب تاأمي���م المتي���از خط���وة جريئ���ة. ولب���د م���ن 
الإ�سارة اإىل اأن���ه خال عام 1955 �سدر مر�سوم ملكي 
ومبوافقة جمل�س ال���وزراء اأ�س�ست مبوجبه )م�سلحة 
كهرب���اء بغ���داد(، ويك���ون مركزه���ا بغ���داد وترتب���ط 
ب���وزارة املوا�س���ات والأ�سغ���ال، كم���ا اأن امل�سلح���ة 
ذات �سخ�سي���ة حكيم���ة له���ا ح���ق التمل���ك والت�سرف 
بالأموال املنقولة والعقارات، كما وتخت�س امل�سلحة 

ح���ق توليد وتوزي���ع وبيع الق���وة الكهربائية �سمن حدود 
اأمان���ة العا�سمة، ومع مراعاة اأح���كام املر�سوم ،تنتقل اإىل 

حق���وق  جمي���ع  كة امل�سلح���ة  �سر
التنوي���ر والقوة الكهربائية املحدودة ملدينة بغداد، وحتل 
امل�سلحة حمل �سركة التنوير والقوة الكهربائية املحدودة 
يف مدين���ة بغ���داد، وكم���ا حدد راأ����س مال امل�سلح���ة اأربعة 
ماي���ن دين���ار. وت���دار امل�سلحة من قب���ل املجل����س اإدارة 
م�ستقلة يف �سوؤونها الإدارية واملالية على وفق اأحكام هذا 
املر�سوم ويتاألف جمل�س الإدارة من خم�سة اأع�ساء يعينون 
يف بغداد، من قبل جمل�س الوزراء واإرادة ملكية بناء على 
تر�سي���ح وزير املوا�س���ات والأ�سغال مل���دة اأربع �سنوات. 
وخ���ال العام نف�س���ه 1955 �سدر نظ���ام )م�سلحة كهرباء 
بغ���داد( وت�سم���ن اأن يكون ع�س���و جمل����س الإدارة ح�سن 
ال�سل���وك وال�سمعة وغ���ري حمكوم عليه بتهم���ة جنائية اأو 
الإفا�س، ول يكون له اأية منفعة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، 
مين���ح ع�سو جمل�س الإدارة خم�س�س���ات �سنوية يفر�سها 
جمل�س ال���وزراء ول يج���وز بيع اأي مال يع���ود للم�سلحة 
اأو مادة م���ن املواد، يدير جمل�س الإدارة �سوؤون امل�سلحة، 
املدي���ر العام للم�سلحة م�س���وؤول عن تنفيذ قرارات جمل�س 
الإدارة وتطبي���ق �سيا�سته العامة وع���ن تاأمن �سري اأعمال 

امل�سلحة.
وقد تنوع���ت ال�سكاوى ح���ول الكهرباء يف بغ���داد وكانت 
تن�س���ر يف ال�سح���ف  املحلي���ة العدي���د من ال�س���كاوى التي 
تتن���اول عمل �سركة التنوير والق���وة الكهربائية املحدودة 
من حي���ث تنوير ال�س���وارع وم���د الأ�س���اك واإي�سالها اإىل 
مناط���ق وت���رك اأخر م���ن دون كهرباء، وعل���ى �سبيل املثال 
على هذه ال�سكاوى مثل، �سكوى من �سكنة العظمية حيث 
يطل���ب ال�سكان من اأمان���ة العا�سمة اإدارة ه���ذه املوؤ�س�سة. 
وج���اء يف �سكوى اأخرى من �سكنة �س���ارع اأبي متام تلفت 
اأنظار اأمانة العا�سمة اإىل �سرورة زيادة الإ�ساءة يف هذا 
ال�سارع. وهناك �سكوى اأي�سًا من �سكان العظمية ي�سكون 
فيه���ا اأن الكهرباء معر�س���ة للقطع يف كل حن لأ�سباب غري 
وجيه���ة، ويطلبون م���ن اأمانة العا�سمة العم���ل على اإعادة 

الكهرباء اإىل هوؤلء النا�س وباأ�سرع وقت ومراعاتهم.

عن ر�صالة ) امانة العا�صمة 1939 ــــ 1958 (

نظرًا مل�سرية ر�سيد اخلوج����ة الن�سالية ودوره الوطني 
اأ�سن����دت ))وزارة  فق����د   ، العربي����ة  الق�سي����ة  يف خدم����ة 
الداخلي����ة(( ، يف احلكومة العراقية املوؤقتة  ، له من�س�ب 
مت�س�رفي�����ة بغ�داد ف�����ي الع�ا�سر م�ن كان�����ون الول ع���ام 
الداخلي����ة   وزي����ر   ، النقي����ب  لطال����ب  وكان   .   1920
وال�سدي����ق احلمي����م لر�سي����د اخلوج����ة ،  دور يف اإ�سناد 
مت�سرفي����ة بغ����داد للخوج����ة عل����ى الرغم م����ن ان اختيار 
ال�سخا�����س للمنا�س����ب الإداري����ة انذاك مل يك����ن مرهونًا 
مبوافق����ة وزارة الداخلي����ة او  جمل�س الوزراء فح�سب ، 
ب����ل كان ل بد من م�سادقة املن����دوب ال�س�امي الربي�طاين 

بر�سي كوك�س له .
 بحكم وجود ر�سيد اخلوجة على را�س مت�سرفية بغداد 
قام باعداد الج����راءات املنا�سبة ل�ستقبال المري في�سل 
ب����ن احل�س����ن ، عندم����ا كان يف طريقه اىل بغ����داد ليتوج 
مل����كًا على العراق   ، والذي و�سل اىل الب�سرة على ظهر 
 ، North Brock  الباخرة الربيطانية نورث بروك

يف الثالث والع�سرين من حزيران 1921    . 
 �س����ارك ناج����ي ال�سوي����دي ال����ذي و�س����ف بانه م����ن اكرث 
املوؤيدين لفي�سل ر�سيد اخلوجة بالأعداد حلفل ا�ستقبال 
الأمري يف بغداد حيث و�سلها يف ال�سابع والع�سرين من 
حزي����ران 1921   ، وق����د ح�س����ر احلفل نح����و خم�س مئة 
�سخ�س من جميع �سرائح املجتمع الذين رحبوا بالأمري 
وعربوا له ع����ن اعتزازهم بالعائلة الها�سمية   ، يف حن 

تباينت ردود الفعال يف بقية اللوي�ة   الأخرى .
 كان����ت بريطاني����ا ت�سيط����ر على جمي����ع �س����وؤون العراق 
وتدي����ره عن طريق املن����دوب ال�سامي ، ومل����ا كان المري 
في�س����ل يحظى بدعمها فقد اجتم����ع )) جمل�س الوزراء(( 
يف بغ����داد بجل�سته املنعق����دة يف احلادي ع�سر من متوز 
1921 ، ون����ادى بالأم����ري في�س����ل مل����كًا وبقي����ام حكومة 
دميقراطي����ة د�ستوري����ة ، وعن����د رف����ع املجل�����س الق����رار 
املذكور اىل بر�سي كوك�س للم�سادقة عليه رف�سه ب�سبب 
اإ�س����راره على اخ����ذ موافقة ال�سعب عل����ى تتويج في�سل 
مل����كًا على الع����راق . ملنع قي����ام معار�سة �سعبي����ة �سده ، 
لذل����ك فقد او�سى جمل�س الوزراء اتخاذ وزارة الداخلية 

ما يلزم لتنفيذ هذا القرار .

الداخلي����ة اىل جمي����ع املت�سرف����ن يف  اأر�سل����ت وزارة   
الألوية العراقية لأجراء ا�ستفتاء للت�سويت على ملوكية 
في�س����ل   ، وذل����ك من خ����ال م�سابط خا�سة اع����دت لهذا 
الغر�����س   ،  وقد دعا ر�سي����د اخلوجة من جهته خمتاري 
املح����ات يف مت�سرفيت����ه و�س����دد عليهم �س����رورة اتخاذ 
الإج����راءات املنا�سب����ة لأج����راء الت�سوي����ت يف العا�سمة 
بطريقة قانونية و�سرعية ، على ان يكون هذا الت�سويت 
ي����وم اجلمعة التا�سع والع�سري����ن من متوز عام 1921 ، 
وقد قام بتوزيع بطاق����ات الدعوة على اأ�سراف ووجهاء 
العا�سم����ة للح�سور اىل ردهة �سينم����ا رويال  لأطاعهم 
على نتائج الت�سويت العام ولا�ستماع اىل قرار جمل�س 
ال����وزراء املتعل����ق باملن����اداة بالم����ري في�س����ل مل����كًا على 
الع����راق والوقوف على اراء النا�س واملدعوين على هذا 

القرار  .
  ق����ام ر�سي����د اخلوج����ة باط����اع احلا�سري����ن عل����ى قرار 
جمل�����س الوزراء اخلا�����س بجعل في�سل مل����كًا د�ستوريًا 
عل����ى العراق ثم �س����األ احلا�سري����ن عن راأيه����م ان كانوا 
موؤيدي����ن ام معار�سن حفاظ����ًا على �سام����ة الإجراءات 

وليتيح الفر�سة لكل �سخ�س بالتعبري عن راأيه  .
 كان لر�سيد اخلوج����ة دور وا�سح ومعرب عما كان يدور 
يف نف�سه ، من �سرورة تعبري املقرتعن عن اآرائهم دون 
اأي �سغ����ط او �س����روط ، لذلك فقد عل����ت بع�س الأ�سوات 
تقرتح اإ�سافة بع�س ال�سروط او التحفظات على �سيغة 
البيعة ،لكي ميكنهم ذلك القبول بالأمري في�سل ملكًا على 

العراق مبوجب تلك البيعة .
 هنا ويف و�سط ه����ذا املوقف احلا�سم من تاريخ العراق 
، مل يك����ن من ر�سي����د اخلوج����ة األ رف�����س الن�سياع اإىل 
طل����ب احلكوم����ة بالت�سوي����ت دون اأي �س����رط ، فخاطَب 
احلا�سري����ن بقول����ه :- )) ان امل�ساب����ط بايديكم ف�سعوا 

عليها ما ت�ساوؤون من    ال�سروط ((.
اب����دى امل�سوت����ون تف����اوؤًل مب����ا قال����ه ر�سي����د اخلوج����ة 
فو�سع����وا ال�س����روط الت����ي راأوه����ا منا�سب����ة له����م والتي 
كان����ت تعرب عن طموحاته����م واماله����م وت�سمن حقوقهم 
. وبع����د ان انه����ى احلا�س����رون الت�سوي����ت عمل����ت جلنة 
ال�ستفتاء على تلخي�س املقرتحات والراء التي ادخلت 

على الن�س ال�سلي فق����ام ر�سيد اخلوجة بقراءة الن�س 
املعدل على احلا�سرين وكان على ما ياتي:- )) اجتمعنا 
ف�سوتن����ا باأجماع الراأي العام على تتويج المري في�سل 
ملكًا على العراق بحدوده الطبيعية ، على ان يكون ملكًا 
د�ستوري����ًا ويراأ�س حكومة د�ستورية  نيابية دميقراطية 
م�ستقلة وجمردة من كل قيد ، ومنقطعة عن �سلطة الغري 
، ولب����د ان يك����ون اول عمل تقوم به ه����و ت�سكيل وجمع 
املوؤمت����ر الذي ي�س����ن القوانن والد�ست����ور يف مدة ثاثة 

�سهور ل�ستام             زمام الأمور (( .
 م����ن خال العر�����س ال�سابق يظهر الدور الب����ارز لر�سيد 
اخلوج����ة بالأخذ مبقرتح����ات ال�سعب بغ�����س النظر عما 
حتددُه �سلط����ة النتداب الربيط����اين يف �سيغة البيعة ، 
وكان يطال����ب باحلري����ة الكاملة لل�سع����ب يف اختيار من 
يراأ�سه وبال�سروط التي توافق وحتقق امل�سلحة العامة 
، ول نن�س����ى تاأث����ري ال�سداقة العميقة الت����ي كانت تربط 
اخلوج����ة بطالب النقيب وما كان لها من دور يف اتخاذه 

لهذا املوقف . 

 امتع�س����ت ال�سلطات الربيطانية لل�سروط التي و�سعت 
عل����ى �سيغ����ة البيع����ة يف املت�سرفي����ة ، ل�سيم����ا ال�س����رط 
اخلا�س بعدم قبول ملوكية في�سل ال يف حالة ان يكون 
بعي����دًا عن اي����ة �سلطة اجنبي����ة، وا�سف����ًة العنا�سر التي 
حر�ست على و�سع هذه ال�سروط وغريها بانها عنا�سر 

متطرفة  .
 يظه����ر ان املوقف ال����ذي وقفه ر�سيد اخلوج����ة من بيعة 
املل����ك في�س����ل قد اغ�س����ب ال�سلط����ات الربيطاني����ة ، لذلك 
اأجمع����ت امل�سادر على ان �سب����ب ا�ستقالة ر�سيد اخلوجة 
م����ن من�سب����ه يف الثالث ع�س����ر من ايل����ول 1921  ب�سبب 
موقفه من ال�ستفتاء الذي ح�سل على ملوكية في�سل يف 
العراق ، �سيما قيامه مبخالفة امر احلكومة بعدم ا�سافة 
اية �س����روط او مقرتحات على �سيغة البيعة التي اأعدت 

ا�سا�سًا ببطاقات ل تقبل التعديل او القرتاع .

 عن ر�صالة )ر�صيد اخلوجة ودوره ال�صيا�صي والع�صكري(

الكهرباء من اهلية الى اجنبية الى حكومية .. 

كي��ف أصبح��ت كهرب��اء بغداد ش��ركة 
حكومية في الخمسينيات ؟

في ذكرى تتويج فيصل االول في 23 اب 1921

التتويج الذي اطاح بأول متصرف لبغداد
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د . عماد عبد السالم رؤوف

بعد انح���ال الوزارة ال�سعدونية الرابع���ة، وذلك بانتحار 
ال�سع���دون يف 13 ت�سري���ن الث���اين 1929، اأ�س���در املل���ك 
في�س���ل الأول اإرادته امللكي���ة اإىل ناج���ي ال�سويدي، وزير 
الداخلي���ة يف ال���وزارة املنحل���ة باإ�سن���اد من�س���ب رئا�س���ة 
ال���وزارة بالوكال���ة الي���ه ويف 18 ت�سرين الث���اين 1929، 
�سدرت اإرادة ملكية اأخرى تق�سي بتاأليف ناجي ال�سويدي 
لل���وزارة، فاأ�سب���ح رئي�س���ًا لل���وزراء اإىل جان���ب احتفاظه 

مبن�سب وزير اخلارجية.
وقد خل���ف ناجي ال�سويدي، ال�سع���دون يف الوزارة كونه 
ال�سخ����س ال���ذي يلي���ه يف زعام���ة "ح���زب التق���دم" فاألف 
ال���وزارة، كما احتفظ بجميع زم���اء ال�سعدون )الوزراء( 
م�سيفًا اإليهم خالد �سليمان، وزيرًا للزراعة والري، لإكمال 

النق�س.
وق���د و�سف���ت جري���دة "الع���امل العرب���ي" ا�ستي���زار ناجي 
ال�سوي���دي، لرئا�سة الوزراة ب�"حفل���ة ال�ستيزار ال�سامتة 
الباكي���ة"، فبعد اأن قام اأع�س���اء "حزب التقدم" بزيارة قرب 
ال�سعدون توجهوا اإىل بناية احلزب، حيث القيت اخلطب 
يف ذك���ر حما�سن اأخ���اق ال�سع���دون، و�سجاي���اه ال�سامية 
وك���رروا املواثي���ق بتاأيي���د مب���ادئ الرئي�س الراح���ل، كما 
ق���ام ال���وزراء اأي�سًا بعد مغ���ادرة الباط امللك���ي، بالتوجه 
اإىل جام���ع احل�س���رة الكيانية، حي���ث كان اأع�ساء "حزب 
التقدم" ومعظم النواب من الأحزاب جمتمعن يف املكان، 
فق���ام ناج���ي ال�سويدي، بق���راءة �سورة الفاحت���ة على قرب 
ال�سع���دون، كم���ا تعهد ال���وزراء عند ق���رب ال�سع���دون، باأن 

ي�سريوا على برناجمه.
واإىل جان���ب ذل���ك، فقد �سكر ناجي ال�سوي���دي، اإعان امللك 
في�سل الأول، لإ�سناده من�سب رئي�س احلكومة اليه، حيث 
فاحت زماءه الوزراء يف الأمر ف�سارعوا اإىل تلبية الإرادة 
امللكي���ة. ويف �سوء ذل���ك، اجتمع اأع�ساء "ح���زب التقدم" 
رئي����س  ال�سوي���دي  ناج���ي  انتخ���اب  بالإجم���اع  وق���رروا 

الوزراء، ليكون رئي�سًا ل�"حزب التقدم".
وتنبغ���ي ال�س���ارة، اإىل اأن ناج���ي ال�سوي���دي، اأك���د خال 

لقائه بامللك في�س���ل الأول، اأن الوزارة �ستوا�سل ال�سري 
على النهج الذي اختط���ه عبد املح�سن ال�سعدون، اإل اأن 
الوزارة اجلديدة واجهت م�ساكل معقدة على ال�سعيدين 
ال�سيا�سي والقت�سادي، ف���دار العتماد الربيطاين يف 
بغ���داد مل تكن من�سجمة مع ال���وزارة، لأنها اأعلنت اأنها 
�ست�سري على منهاج ال���وزارة ال�سعدونية ال�سابقة، كما 

اأن الأزمة القت�سادية العاملية القت بظالها على العراق 
مما جعل مهمة الوزارة غاية يف ال�سعوبة.

وعل���ى ما يبدو، اأن اأع�س���اء "حزب التقدم" قد انق�سموا ما 
ب���ن موؤيدين وغري موؤيدي���ن لوزارة ال�سوي���دي، فقد عقد 
احلزب اجتماعه فتجلت فيه ظاهرة جديدة، فخطب بع�س 
اأع�س���اء احلزب خطبًا �سدي���دة اللهجة وحملوا على بع�س 
اأع�س���اء ال���وزارة، فلم ي�ساأ اآخرون م���ن اأع�ساء احلزب اأن 
ي�سكت���وا جتاه هذه احلركة التي توؤثر على مكانة الوزارة 
وموقفه���ا وت�سع�س���ع اأركانه���ا، كم���ا اأنها ت�س���دع جوانب 
احل���زب. ث���م خط���ب رئي����س احلكوم���ة ناج���ي ال�سويدي، 
فاأ�س���ار عل���ى اأع�س���اء احل���زب، اأن يح���رروا اأفكاره���م من 
البلبل���ة، فاأم���ا اأن يبق���وا عل���ى ثقته���م بوزرائ���ه، وام���ا اأن 
ي�سحب���وا هذه الثق���ة ووزارته م�ستع���دة لأن تن�سحب من 
امليدان بكل اإقدام، فاأجمع اأع�ساء احلزب املجتمعون على 
جتديد الثقة بالوزارة واأيدوها كل التاأييد، ي�ستثنى منهم 
نف���ر �سئي���ل من املعار�سن له���ا. وهذه احلال���ة خا�سة يف 

داخل احلزب.
وق���د �سبقت ه���ذا الجتم���اع، جل�س���ة �ساخب���ة يف جمل�س 
الن���واب، ق���ام خاله���ا عدد م���ن اأع�س���اء "ح���زب التقدم"، 
مبطالبة وزارة ناجي ال�سوي���دي، بتبيان عملها واخلطط 

التي ت�سري عليها .
وم���ن اجلدي���ر بالذك���ر، فق���د كان حكم���ت �سليم���ان، اأح���د 
اأقط���اب "ح���زب التق���دم"، م���ن اأب���رز املعار�س���ن ل���وزارة 
ناج���ي ال�سوي���دي، ول�سيم���ا اأن���ه اأ�سط���ف م���ع املعار�سة 
الربملاني���ة �سد ال���وزارة. وجتدر الإ�س���ارة، اإىل اأن "حزب 
التق���دم"، تظاهر اإث���ر انتحار رئي�سه ال�سع���دون بالتكاتف 

واخ���ذه �سعور والرتا�س، 
اأن عمي���ق بالثب���ات  اإل  عل���ى املب���داأ، 

احل���زب يف ظ���ل رئا�سة ناج���ي، انتابه الن�سق���اق، فقامت 
جماع���ة م���ن اأع�س���اء احل���زب بالق���رتاب م���ن املعار�سن 
لي�سكلوا كتلة معار�سة قوية �سد وزارة ناجي ال�سويدي، 
ويع���ود ذل���ك، اإىل اأن بع����س قي���ادات احل���زب، مل ترغ���ب 
بال�سويدي، ل رئي�سًا للحكومة ول رئي�سًا للحزب، فربزوا 

كمعار�سن له.
ويف �س���وء ذلك، عقد "ح���زب التقدم" جل�س���ة هامة، يف 6 
�سب���اط 1930، القى فيها رئي�س ال���وزراء ورئي�س احلزب 

خطبة م�سهبة، اأنكر فيها على احلزب احلال البادي فيه 
وق���ال :" اأن حال احلزب هذه ل توؤيد احلكومة يف موقفها 
ول تظاهره���ا يف املع���رتك ال�سيا�س���ي م���ع الأجنبي ت�سري 
اإدارة الباد باحلزم والقوة، واأن احلكومة الآن يف ن�سال 

مع الأجنبي يف الق�سايا الراهنة".
فرد علي���ه ال�سيخ اأحمد الداود، مبين���ًا اأن احلزب مرتا�س 
واأن���ه �ساع���ر مب�سوؤوليت���ه ع���ن اإدارة الب���اد، واأن واجبه 
يق�س���ي مبحا�سبة احلكومة، التي ت�ستند اإليه يف كل وقت 
وزم���ان و اأن احلكوم���ة قد اأهمل���ت مبادئ احل���زب، واأنها 
حاكم���ة بغ���ري املنهاج ال���ذي اأقره احل���زب واأق�س���م ال�سيخ 
احم���د، على اأن يكون له د�ست���ور يف العمل، وهذا املنهاج، 

ه���و منه���اج املرحوم عب���د املح�سن ال�سع���دون، الذي خطه 
بي���ده، وقال اأن احلكوم���ة اإذا كانت عاجزة عن تطبيق هذا 

املنهاج فلتن�سحب .
اأم���ا حكمت �سليم���ان، فقد اته���م وزارة ناج���ي ال�سويدي، 
ب���اأن لي����س لها منه���اج يف عمله���ا، ثم خطب بع���د ذلك، عدد 
اآخ���ر من اأع�س���اء "حزب التقدم" موؤكدي���ن ما قيل عن عدم 
الت���زام وزارة ال�سوي���دي مبنه���اج ال�سع���دون، وبع���د ذلك 
توجه الوزراء التقدمي���ن اإىل امللك في�سل الأول، للنقا�س 

واملداولة.
واإىل جان����ب ذلك، فقد عانت وزارة ناجي ال�سويدي اأي�سًا 
من ال�سيا�سة الربيطانية املعادية جتاه وزارته، مما دفعه 

ذلك، للوقوف موقف املعار�س لتلك ال�سيا�سة.
ونتيج����ة لذل����ك كل����ه، ا�سطر ناج����ي ال�سوي����دي اإىل تقدمي 

ا�ستقالته اإىل امللك في�سل الأول، يف 9 اآذار 1930 .
واإث����ر ا�ستقال����ة وزارة ناج����ي ال�سوي����دي، اأع����رب "حزب 
التقدم" عن احتجاجه، كما حدث احتجاج �سعبي، اإذ تقرر 
اإقامة مظاهرة �سعبية يف بغداد يف )جامع احليدرخانة(، 
متر باجتاه الباط امللكي، ثم اإىل دار العتماد الربيطاين، 
ثم تق�سد مقر "حزب التقدم"، وتطلب منهم موقفًا م�سرفًا 

يحفظ ق�سية الباد وي�سونها من الرتاجع.
ويف ال�سي����اق ذات����ه، عقد "ح����زب التقدم"، بع����د ظهر يوم 
الو�س����ع  يف  للنظ����ر  خط����رية  جل�س����ة   ،1930 اآذار   12
ال����وزارة  رئي�����س  ال�سوي����دي  فق����ام  الراه����ن،  ال�سيا�س����ي 
امل�ستقيل����ة ورئي�����س "حزب التقدم" والق����ى خطبة اأو�سح 
فيها كي����ف اأرادت وزارته اأن تنف����ذ منهاجها، وتقت�سد يف 
النفق����ات ومتار�س ال�سلطة يف احلك����م وحدها، م�سطلعة 
باأعب����اء امل�سوؤولي����ة الت����ي اعتق����دت انها ت�سلمته����ا، وكيف 
ا�سطدمت مع ال�ست�سارة الربيطانية، يف و�سع امليزانية 
وال�ستغناءع����ن ثمانية مفت�سي �سرط����ة وخم�سة مفت�سن 
اإداري����ن، وكلهم من الربيطاني����ن، وكيف عار�ست اجلهة 
الربيطاني����ة هذه اخلطة، ووقف����ت عقبة يف �سري امليزانية 
ال����وزارة  راأي  ح�س����ب  تام����ة  الربمل����ان  اإىل  وو�سوله����ا 
ومنهاجه����ا، كما اأك����د اأي�سًا اأنه قبل 25 ي����وم وردت برقية 
م����ن وزارة امل�ستعم����رات، اإىل املعتم����د ال�سامي يف بغداد، 
ال�سلط����ة  العراقي����ة  احلكوم����ة  متار�����س  اأن  اإىل  اأ�س����ارت 
احلقيقي����ة، ل ال�سلطة الأ�سمية. كما قال اأي�سًا :" اأننا رمبا 
يف ا�ستقالتن����ا قد اأثرنا عل����ى الو�سع، بحيث نحمل اجلهة 
الربيطاني����ة عل����ى الت�سليم باملب����داأ الذي تري����ده احلكومة 

العراقية".
ويف �سي����اق ذلك، تكلم ناج����ي ال�سويدي وغريه، بوجوب 
تكلي����ف احل����زب ل�ل�سويدي، ب�سفت����ه رئي�س����ًا للحزب، يف 
اأن يك����ون وا�سط����ة للتفاهم، م����ع املراجع العلي����ا يف نقطة 
اخل����اف الأخ����ري، ويف اإب����اغ تل����ك املراجع ب����اأن احلزب 
متم�س����ك مبنهاج الوزارة وهو منه����اج احلزب. وقد لقيت 
هذه الفك����رة تاأييدًا من اأكرث اأع�س����اء احلزب احلا�سرين، 
:" اأن هذه الطريقة مل  حيث تكلم اأحمد ال�سيخ داود، وبننَّ
تكن معروف����ة يف تقاليد احلزب قبل اليوم، واأن الد�ستور 
ق����د اأودع للمل����ك اختيار م����ن يراه كف����وؤًا لتاألي����ف الوزارة 
ويخت����ار الرئي�س اأع�س����اء وزارته، ثم تاأت����ي الوزارة اإىل 

احلزب وتناق�س معه يف منهاجها".
اآذار 1930، بالهيئ����ة  اجتم����ع ناج����ي ال�سوي����دي يف 17 
الإداري����ة ل�"ح����زب التق����دم"، وبع����د املداول����ة ب����ن رئي�س 
احل����زب وهياأت����ه الإدارية،اعلن ال�سوي����دي اأنه غري راغب 
يف كر�س����ي رئا�سة ال����وزراء، واأن الرئا�س����ة �ستكون لأحد 
الثاثة )نوري ال�سعيد اأو حكمت �سليمان، او عبد العزيز 

الق�ساب(.
عن ر�صالة)حزب التقدم يف العراق ودوره ال�صيا�صي

 1925- 1931   درا�صة تاريخية ( 

لعهد ولة املماليك يف العراق )1162-1247ه�/1749-
1831م( اأهمي���ة خا�سة يف تاريخ العراق اإّبان القرون 
الأخ���رية، وذل���ك مل���ا ات�س���م به ه���ذا العهد م���ن تغريات 
خمتلف���ة، �سمل���ت معظ���م مناحي���ه، وعاق���ات �سيا�سية 
واجتماعي���ة معق���دة ن�س���اأت ب���ن خمتلف الق���وى فيه، 
وبخا�س���ة م���ا ا�سطلعت به بغ���داد م���ن دور متميز يف 
اإدارة �س���وؤون املدن العراقي���ة الأخرى، بعد اأن كان هذا 
ال���دور غ���ري وا�س���ح، اأو فات���رًا، يف العه���د ال�سابق من 

احلكم العثماين.
 وقد اأدت بغداد نفوذًا متفاوتًا على جميع الأ�سر احلاكمة 
اآن���ذاك، مثل اجلليلين يف املو�سل، والبابانين يف قا 
جولن ثم يف ال�سليمانية، والبهدينانين يف العمادية، 
واآل عبداجللي���ل يف احلل���ة، واآل امل���ايل يف النج���ف، 
والنقب���اء وال�سدن���ة يف كرب���اء، وغريه���م. ولكن هذا 
النف���وذ اأخذ بالتعاظم ال�سريع كلما اقرتب عهد املماليك 
م���ن نهايت���ه، ل �سيم���ا يف عهد اآخ���ر ولته���م داود با�سا 
)1232-1247ه����/1816-1831م(، فتم اإزاحة جميع 
تل���ك الأ�س���ر احلاكمة بع���د �سراعات ونزاع���ات عديدة، 
وب���ذل كل م�سع���ى ل�ستب���دال تل���ك ال�سلط���ات املحلي���ة 

ب�سلطة بغداد املركزية.
 وم���ن امل���دن التي �سع���ى داود با�س���ا لفر����س �سيطرته 
املبا�سرة عليه���ا، مدينة كرباء، الت���ي كانت تتمتع تلك 
احلقبة، بحكومة حملية، ثاثية املظهر، يرتاأ�سها نقيب 
الأ�سراف، و�سادن احل�س���رة احل�سينية، وحاكم يعينه 
وايل بغ���داد، وكان���ت احلي���اة ال�سيا�سي���ة يف املدين���ة 
تت�س���كل وف���ق توازن ه���ذه الق���وى حيث يتنق���ل مركز 
الثق���ل ال�سيا�سي ب���ن النقي���ب وال�س���ادن، بينما مينح 
ممث���ل الوايل العثماين، �سكل احلكم العثماين للمدينة 

فح�سب.
 ومل���ا كان���ت خط���ة داود با�س���ا تتلخ�س بالإخ���ال بهذا 
الت���وازن عن طري���ق نقل ال�سلط���ة احلقيقية يف املدينة 

اإىل ممثل���ه فيها، فقد ع���ننَّ حاكمًا جديدًا ه���و )فتح الله 
ق���در  )ارناوؤوطي���ة(  الباني���ة  بحامي���ة  وزوده  خ���ان( 
ع���دد افراده���ا بنح���و )500( جن���دي. وكان طبيعيًا ان 
ت�سكل هذه الق���وة اجلديدة خطرًا كب���ريًا على الزعامة 
التقليدي���ة يف املدينة، و�ساعدت الأعمال غري امل�سوؤولة 
للحامي���ة اللبانية على تاأليب ال���راأي العام �سد احلاكم 
اجلدي���د، مما اأدى اإىل اغتي���ال الأخري يف اأوائل حمرم 

�سنة 1237ه�/ت�سرين الأول 1821م.
 وطال���ب نقيب الأ�س���راف باإحداث تغي���ري اإداري يكفل 
للزعام���ة املحلي���ة نفوذها ال�ساب���ق اأو بع�سه يف الأقل، 
وذل���ك بتعين �سادن احل�س���رة احل�سينية ال�سيد حممد 
عل���ي اآل طعم���ة معاون���ًا حلاك���م البلدة ال���ذي �سيتوىل 

من�سبه م�ستقبًا.
 وم���ا ان واف���ق داود با�س���ا على هذا الطل���ب، حتى قدم 
النقي���ب طلبًا اآخ���ر لإ�سناد �سدانة احل�س���رة احل�سينية 
)وكان���ت ق���د �سغ���رت بع���د نق���ل �سادنه���ا اإىل من�سب���ه 
اجلدي���د( اإىل زوج ابنت���ه ال�سيد حمم���د علي بن حممد 
مو�س���ى �سرف الدين ال�سه���ري باأب���ي ردن، واأيد كل من 
ال�سي���د حممد ح�س���ن اأغا ُب���زرك ال�سهر�ستاين، ونقيب 
اأ�سراف بغداد ال�سيد علي بن حممود القادري الكياين 
هذا الطل���ب، فا�ستجاب داود با�سا اإلي���ه، م�سرتطًا على 
ال�س���ادن اجلدي���د والنقيب التع���اون مع احلاك���م الذي 
عين���ه حديث���ًا، ويدع���ى علي اأفن���دي، على ت�سلي���م قتلة 
احلاك���م ال�سابق فتح الله خان، اإّل اأن بوادر النزاع بن 
ال�سادن والنقيب من جهة، واحلاكم من جهة اأخرى، مل 
تنته بع���د، اإذ �سرعان ما اغتيل عل���ي اأفندي نف�سه، مما 
جع���ل داود با�سا ي�سم���م على فتح املدين���ة واخ�ساعها 

بالقوة .
 ويب���دو اأن الزعامة املحلي���ة، ممثلة بالنقيب وال�سادن، 
�سع���رت بخط���ورة نواي���ا داود با�س���ا، فف�سل���ت جتنب 
ال�س���دام امل�سلح بالط���رق الدبلوما�سي���ة وباتباع �ُسبل 

تهدئة اخلواط���ر، وكتب نقيب الأ�سراف ر�سالة، اأرفقها 
بهداي���ا، اإىل �سليمان اأغا اأح���د مقربي داود با�سا يهنوؤه 
فيه���ا مبن�سب )كتخدا البوابن( الذي ناله. واإذ كان قد 
م�س���ى على هذا التعي���ن خم�سة اأ�سهر، فم���ن الوا�سح 
اأن ر�سالت���ه وهداياه كانت تهدف اإىل اإزالة ما يكون قد 
وق���ع يف النفو�س من تكدر ب�سبب اغتي���ال علي اأفندي 
م���ن ناحية، وج�س نب����س داود با�سا نف�س���ه من ناحية 

اأخرى.
 وعل���ى الرغ���م من اأهمي���ة ه���ذه الر�سال���ة بالن�سبة اإىل 
م���ا ج���رى بعده���ا م���ن اأح���داث، اإل اأن اأح���د املوؤرخ���ن 
مل ينق���ل لن���ا �سيئًا م���ن حمتوياتها، ولكنن���ا وقفنا، يف 
اأثن���اء اطاعنا على بع�س املجاميع اخلطية، على ن�س 
الر�سالة التي اأجاب بها �سليمان اأغا كتخدا بوابي داود 
با�سا على ر�سالة نقيب الأ�سراف املذكورة، ومنها يفهم 

فحوى هذه الر�سالة ومرماها.

 وياح���ظ اأن ر�سال���ة �سليم���ان اآغ���ا ج���اءت مبهم���ة يف 
مطاليبه���ا، ل تخ���رج عن التاأكي���د على نقي���ب الأ�سراف 
باإخ���راج ُم�سبب���ي الف���ن م���ن )اأرب���اب الزي���غ والعناد( 
م���ن البل���دة، ونح���ن نعل���م املق�س���ود به���وؤلء ه���م قتلة 
عل���ي اأفن���دي، ورمبا فتح الل���ه اأي�سًا، من ح���كام املدينة 
ال�سابقن. وعلى اأية حال فاإن ر�سالة �سليمان اأغا، بعدم 
اإ�سارتهم���ا اإىل اأ�سماء اأ�سخا�س معيني���م، اأو مطالبتهما 
بتحدي���د نوع العق���اب املطلوب، قد ترك���ت جمال العمل 
مفتوح���ًا للنقيب واأويل الأم���ر ليتدبروا اأمرهم يف هذه 

امل�ساألة.
 وحتت���وي الر�سال���ة اأي�س���ًا جمل���ة من عب���ارات التهديد 
والوعيد، يف حالة عدم تنفيذ الطلب املذكور، مما يوؤكد 
اأنه���ا ل متثل راأي �سليمان اأغ���ا باعثها، وامنا راأي داود 

با�سا نف�سه.
 ويفهم من الر�سالة اأن وفدًا كربائيًا قدم اإىل داود با�سا 
يف فرتة �سابقة، واأن عفوًا �سدر من الأخري عن اأحداث 
ج���رت قبله���ا، ولكنه���ا ل ت�س���ري اإىل تاريخ �س���دور هذا 
العف���و، وماهية الأحداث التي اأدت اليه، بيد اأننا نرجح 
اأن �س���دوره كان بع���د حادث���ة اغتي���ال )فتح الل���ه خان( 
مبا�س���رة، فلقد �سبق اأن ذكرنا اأن داود ا�ستجاب ملطلبَن 
رفعهم���ا نقي���ب كرب���اء، بعد تل���ك احلادثة، هم���ا تعين 
اأحد اأعوانه معاونًا للحاك���م، وتعين زوج ابنته �سادنًا 
للح�س���رة احل�سينية، فا يعقل اأن تكون ا�ستجابته قبل 
اإ�س���دار عفو �سام���ل عما �سبق من اأح���داث مهمة. وعلى 
هذا يكون و�س���ول الوفد و�سدور العفو يف اأحد الأيام 
م���ن الف���رتة املمت���دة م���ن اأول �سن���ة 1237ه����/1821م 
وه���و تاري���خ مقت���ل فت���ح الل���ه خ���ان، اإىل اأوائ���ل �سنة 
1238ه����/1822م وهو تاريخ مقتل عل���ي اأفندي فبعد 
احل���ادث الأخري كانت نية داود با�س���ا قد تبدلت على ما 

يفهم من ر�سالة �سليمان اأغا بو�سوح.
 وتاريخ الوثيقة، كما ج���اء يف املجموعة اخلطية التي 
حتتويه���ا، هو 10 ل���� )�سوال( �سن���ة 1239ه�/1824م، 
فه���ي اإذن اول وثيق���ة تف�س���ح ع���ن نواي���ا داود با�س���ا 
وخططه، وهي اخلطط التي ب���داأ تنفيذها ع�سكريًا منذ 
�سنة 1241ه�/1825م وا�ستمرت حتى نهاية حكم داود 
با�س���ا، وعرف���ت با�سم )وقع���ة املناخور( ث���م ا�ستوؤنفت 
)1258ه�-1265ه����/1842- با�س���ا  جني���ب  عه���د  يف 

1848م(.
والوثيق���ة م���ن اإن�س���اء ال�سي���خ عب���د الفت���اح الأدهمي 
)ت���ويف �سن���ة 1246ه����/1830م( ولعلها بخ���ط يده، 
كتبها باأم���ر �سليمان اأغا املذكور. ث���م اإنه نقل �سورتها 
يف جمموعت���ه اخلطي���ة �سمن ما نقل���ه اإليها من مناذج 

من�ساآته الأدبية.

في ذكرى وفاته في 17 اب 1942

لل��وزارة  رئيس��ا  الس��ويدي  ناج��ي 
الصامتة الباكية !

كربالء في عهد الوالي داود باشا
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زغ��ي��ر أم���س���ل���م   ف���ه���د 

يف ال�سه���ور الخرية م���ن احلرب العاملي���ة الثانية اظهرت 
حكوم���ة حم���دي الباج���ه ج���ي ع���ام 1944-1946 رغبتها 
بتاأ�سي�س عاقات دبلوما�سية مع الحتاد ال�سوفيتي نظرًا 
لتزايد مكانة ال�سوفيت يف ال�سوؤون الدولية.ويف اجلل�سة 
الثامن���ة والربعن املنعقدة بتاري���خ 23 اآب 1944، وافق 
جمل����س ال���وزراء على ذلك . وبن���اًء على ذل���ك، بعث وزير 
اخلارجية برقي���ة يف 25 اآب1944،اإىل مولوتوف   وزير 
ال�س���وؤون اخلارجية لاحتاد ال�سوفيت���ي مبينًا فيها، رغبة 
ب���ادِه بتاأ�سي����س العاقات الدبلوما�سي���ة بينهما وتر�سيح 
ممثليهم���ا يف اأق���رب وقت. واأعرب نظ���ريه ال�سوفيتي عن 
رغب���ة باده بذلك اأي�سًا وعلى ه���ذا الأ�سا�س اعلنت رئا�سة 
جمل�س ال���وزراء يف 26 اآب 1944، ع���ن ب��دء الع����اق����ات 
ال�����دب��ل����وم��ا�سية بن العراق والحتاد ال�سوفيتي وب�سكل 

ر�سمي.
 على اي���ة حال، �سبق الحتاد ال�سوفيت���ي العراق بار�سالِه 
الوزير املفو�س امل�سي���و زايتزايف غريغوري ميتوفيت�س 

العراقي���ة  احلكوم���ة  ان  ح���ن  يف   ،1945 �سب���اط   8 يف 
تاأخرت قرابة �سبع���ة اأ�سه�ر حتى اأر�سلت وزيرها املفو�س 
يف الحت���اد ال�سوفيتي وُتعزي بع����س امل�سادر �سبب ذلك 
التاأخ���ري ه���و لرغب���ة احلكوم���ة العراقية بانته���اء احلرب 
ومعرف���ة ما �ست�سفر عنها من   نتائ���ج، ال ان عبا�س مهدي 
و�سح عك�س ذلك متامًا حينما و�سح ان احلكومة العراقية 
مل جت���د �سخ�سًا يرغب بالذهاب اىل مو�سكو بعد ان رف�س 
الكث���ريون ذل���ك. وا�س���ارت �سحيفة " الع���امل العربي " ان 
�سب���ب التاخري يف ار�سال الع���راق بعثتِه ملو�سكو هو كون 
احلكوم���ة مل جت���د ال�سخ����س املنا�سب له���ذا املن�سب نظرًا 
حل�سا�سيت���ه وخطورت���ه اإذ ينبغ���ي مل���ن ي�سغل���ه ان يك���ون 
�سخ�سًا قديرًا تتنا�سب مقدرته مع خطورة من�سبه ولي�س 

اأقل من ذلك .
 مهم���ا يكن من اأمر، اأعرب���ت وزارة اخلارجية العراقية يف 
اآذار 1945، انها ب�سدد اجراء تعديات هامة بن املمثلن 
الدبلوما�سي���ن وعل���ى اث���ر هذه التب���دلت اخت���ري عبا�س 
مهدي ليك���ون اأول وزي���ر مفو�س يف الحت���اد ال�سوفيتي 
وهك���ذا ، �س���درت الرادة امللكي���ة يف 18 ت�سري���ن الول 
1945  بتعي���ن عبا����س مه���دي وزيرًا مفو�س���ًا للعراق يف 
الحت���اد ال�سوفيتي يف الدرج���ة الوىل من ال�سنف الول 
املمت���از من ا�سناف ال�سلك اخلارجي، وغادر عبا�س مهدي 
اإىل مو�سك���و يف 8 ت�سرين الثاين1945. وو�سل اليها يف 
4 كان�ون الول 1945، فا�س�ت�ق���ب�ل فيها بحفاوة كبرية من 

قبل احلكومة ال�سوفيتية. 
التقى عبا�س مه���دي بوزير اخلارجي���ة امل�سيو مولوتوف 
وع���رب الطرفان عن �سرورهما بب���دء العاقات بن البلدين 
كم���ا التقى بعدها برئي�س احت���اد اجلمهوريات ال�سوفيتية 
ال�سرتاكي���ة جوزي���ف �ستالن وذل���ك يف 13 كانون الول 
1945، وكان املفرو�س ان جترى مرا�سيم لهذا الغر�س ال 

ان طبيع���ة ال�سوفيت ل يقيم���ون مرا�سيم وا�ستعرا�سًا يف 
مث���ل هذه المور بل جترى املرا�سيم ب�سكل ب�سيط، ولذلك 
مل يل���ِق عبا�س مهدي خطبته املقررة اأمام الرئي�س فارجتل 
كام���ًا م���ن �سميم قلبه ج���اء فيه : " يل عظي���م ال�سرف، ان 
اق���دم لفخامتك���م كت���اب العتم���اد ال���ذي عينن���ي مبوجبه 
ح�س���رة �ساح���ب ال�سم���و امللك���ي الو�س���ي وويل العه���د 
املعظ���م نيابة عن م���ولي املعظم ح�س���رة �ساحب اجلالة 
املل���ك في�سل الثاين، كمندوب ف���وق العادة ووزير مفو�س 
للعراق لدى احتاد اجلمهوري���ات ال�سوفيتية ال�سرتاكية. 

لعمل على توطيد ال�سداقة بن الدولتن" .

 لحظ عبا�س مهدي ان احلكومة ال�سوفيتية ترى ان العراق 
ا�سبح بعيدًا عن �سيا�ستها وبداأت تطلق الت�سريحات �سد 
احلكوم���ة العراقية على انها، حكوم���ة رجعية ول تعرتف 
باملنظمات الدميقراطية من خال اغاق ال�سحف واعتقال 
العم���ال ومن���ع التظاه���رات، وي�سي���ف عبا����س مه���دي ان 
احلكوم���ة ال�سوفيتية ترى، ان كل م���ا يقوم به املعار�سن 
م���ن اح���زاب و�سحف يت���م اتهامهم بال�سيوعي���ة كما فعلت 
ال�سرط���ة عام 1946 حينما اطلق���ت النار على عمال النفط 
يف كركوك) كاوور باغي( ملطالبتهم بزي��ادة اجورهم ومت 

اتهامهم بال�سيوعية .
 اأدت ه���ذه الجراءات وحتدي���دًا م�ساألة العمال اإىل، انتقاد 
ال�سوفي���ت لل�سيا�س���ة العراقي���ة وذلك حينما اع���رب وزير 

اخلارجي���ة ال�سوفيت���ي اإىل عبا����س مه���دي مت�سائ���ًا، هل 
ترغ���ب احلكومة العراقي���ة بتح�سن العاق���ات بن بلدينا 
فاجاب���ه عبا�س مهدي م���ا ن�سه: " ان وج���ودي يف بادكم 
دليل كاف على رغبة احلكومة العراقية بتح�سن العاقات 
معك���م ومع �سائ���ر الدول "، ثم ت�ساأل وزي���ر اخلارجية عن 
قي���ام احلكومة العراقية با�سدار احكامًا على جمموعة من 
العراقي���ن مدعي���ًة ان لهم �سلة ب�سفرين���ا يف طهران وهذا 
ام���ر يثري ال�ستغ���راب ال�سديد، فو�سح عبا����س مهدي هذا 
الأم���ر مبين���ًا، ان املتهمن حكم عليه���م بجرمية حماولتهم 
قلب نظام احلكم يف العراق وان القوانن العراقية تعاقب 
عل���ى ذل���ك ب�س���رف النظر ع���ن مذاهبه���م ال�سيا�سي���ة التي 
يتبعونه���ا وا�ساف عبا����س مهدي ان ه���ذه الحكام لي�ست 
قطعي���ة وقابل���ة للتمييز، وا�س���اف ان ما ذكرت���ه ال�سحف 
والذاع���ات حول ه���ذه الح���كام ب�سبب اعتناقه���م املذهب 
ال�سيوع���ي لي����س �سحيح���ًا ب���ل يتعل���ق المر بقل���ب نظام 
احلك���م يف العراق وترويج الفو�سى والع�سيان والتمرد. 
فا�ستنت���ج عبا����س مه���دي مما تق���دم ان احلكوم���ة والراأي 
الع���ام ال�سوفيت���ي ا�ستن���دا اإىل هذه الحكام م���ن خال ما 
ن�سرت���ه ال�سحف والذاع���ات الربيطانية وهو امر حتاول 
من خاله الخرية ت�سويه �سيا�سة الحتاد ال�سوفيتي امام 
العرب. ولذل���ك طلب عبا�س مهدي م���ن احلكومة العراقية 
تو�سيح ذلك للعامل يف ح���ن اكدت احلكومة العراقية ذلك 
حينما وجهت التهامات اإىل حزب ال�ستقال اثناء انتقادِه 

لقت���ل ع�م���ال ال�نف�ط، بان���ه يتحي���ز اإىل جان���ب ال�سيوعية 
وال�سيوعن.

 ياح���ظ مما تق���دم ان عبا�س مه���دي كان غ���ري واقعيًا يف 
ان  اإذ  ال�سوفيت���ي،  ام���ام وزي���ر اخلارجي���ة  تو�سيحات���ه 
احلكوم���ة العراقي���ة كما توؤكد ذلك امل�س���ادر قامت باعتقال 
ه���وؤلء املتظاهرين واتهمته���م بال�سيوعية يف حن انهم ل 
ميتون لل�سيوعية ب�سلة، بتعبري اخر، ان ال�سيوعية كانت 

تهمه �سد كل من يعار�س �سيا�سة احلكومة اآنذاك. 
 حر����س عبا�س مهدي، على تو�سيع عاقات العراق ببلدان 
الدول ال�سكندنافية وهي ال�سويد والرنويج والدمنارك، 
وو�س���ح يف 17 كان���ون الول 1946، ان ه���ذه ال���دول لها 
اهمي���ة كب���رية وهي تعد م���ن ارقى دول اورب���ا بالرغم من 
�سغ���ر حجمه���ا ال انها كبرية يف عاقاته���ا ول يخ�سى من 
�سيا�ستها، وبناًء على ذلك طلب عبا�س مهدي من احلكومة 
العراقية �سرورة ال�ستف���ادة من الخ�سائين املوجودين 
يف ه���ذه البل���دان يف امل�ساري���ع العمرانية اجلدي���دة التي 
ال���دول  حتت���اج اىل خ���ربات اجنبي���ة، م�سيف���ًا ان ه���ذه 
ا�سبح���ت من المم الت���ي يود الت�سال به���ا كثري من دول 
العامل حتى الكربى منها ولذلك اقرتح تعين وزير مفو�س 
واح���د لها يجعل مركزه الدائمي يف ال�سويد وي�سرف على 
املوؤ�س�ست���ن الخريتن يف الرنوي���ج والدمنارك وهو اأمر 
اع���رب عن���ه عبا�س مهدي بان���ه متبع يف كثري م���ن الدول، 
كم���ا انه غري ُمكلف مقابل احل�س���ول على منافع اقت�سادية 
و�سيا�سي���ة .  وطبق���ًا مل���ا ورد م���ن خط���ب ال�سيا�سين وما 
ن�سرت���ه ال�سح���ف ال�سوفيتية الر�سمي���ة يف كانون الثاين 
1947، بينعبا����س مه���دي ان احلكوم���ة ال�سوفيتي���ة ترى 
يف ن���وري ال�سعيد ان���ه �سخ�سية بريطاني���ة بامتياز وهو 
يريد جعل الربملان العراقي على غرار الربملان الربيطاين 
م�ستندي���ن يف ذل���ك اإىل ا�ستقال���ة الوزراء الذي���ن ينتمون 
اإىل اأح���زاب معار�سة ع���ام 1946، كما اعرب ال�سوفيت ان 
ال�سعيد يريد زج العراق اإىل كتلة دولية ل م�سلحة للعراق 
به���ا، بع���د ان �سرح ال�سعي���د ان احلياد م�س���ر ول قيمة له 
الن ب���ل انه ن�سح ال���دول العربية اإىل �س���رورة التحالف 
م���ع احدى الكتل الدولية التي ي���رون معها م�ساحلهم. يف 
ح���ن اعرب عبا�س مهدي ان الع���امل العربي ل يوؤيد نوري 

ال�سعيد يف �سيا�سته هذه. 

 مهم���ا يكن من اأمر، مل ت�ستمر العاقات بن البلدين طويًا 
اإذ �سرع���ان ما ب���داأت العاقات بالتوتر من���ذ البداية، وذلك 
حينما طلب الحتاد ال�سوفيتي، جمموعة من اخلرائط عن 
العراق، فرف�ست احلكومة العراقية ذلك كما رف�ست اإقامة 
معر����س لل�س���ور ع���ن احلي���اة يف الحت���اد ال�سوفيتي يف 
القن�سلية ال�سوفيتية يف بغداد، متذرعًة ان ذلك يكون ذلك 
دعاية لا�سرتاكي���ة او ال�سيوعية، ولهذا خ�سعت حتركات 
الدبلوما�سين ال�سوفيت منذ البداية ملراقبة دقيقة من قبل 

اجهزة المن يف داخل بغداد وخارجها. 
 ومم���ا زاد املوق���ف تردي���ًا يف عاق���ة البلدي���ن ه���و موقف 
ال�سوفي���ت م���ن الق�سي���ة الفل�سطيني���ة وم�ساندته���ا لقرار 
التق�سي���م ع���ام 1948، وو�سفه���ا احل���رب العربي���ة �س���د 
)ا�سرائي���ل( يف نف����س الع���ام بالعم���ل الع���دواين، مما اثر 
ب�س���كل �سلب���ي عل���ى العاق���ات ب���ن البلدي���ن فا�ستغل���ت 
احلكومة العراقية ه���ذا املوقف لقطع عاقاتها مع الحتاد 

ال�سوفيتي.
عن كتاب ) عبا�س مهدي ( 

 كان اأث����ر الث����ورة العراقي����ة عام 1958 عميق����ًا يف نف�س 
مزاحم الباجه جي لنه اعتقد انها حققت ما كان ي�سبوا 
الي����ه ويب�س����ر به يف ال�سن����وات الخرية م����ن خم�سينات 
الق����رن الع�سري����ن لأنه����ا " اأع����ادت الع����راق اىل حظ����رية 
القومي����ة العربية، وجعلت من����ه عن�سرًا فعاًل يف ا�ساعة 
روح الت�سام����ن والتفاه����م ب����ن الب����اد العربي����ة، ويف 
التمهي����د لتحقي����ق اه����داف العروبة املقدم����ة يف الحتاد 
والوح����دة "، وان الجن����ازات الت����ي حققته����ا من عمرها 

الق�سري " كانت عظيمة".
 مل يك����د مزاحم الباجه ج����ي يعود اىل العراق من جنيف 
يف �سي����ف 1958 حتى ج����اءه تبليغ من حمقق معاونية 
الثال����ث  القا�س����ي يف  عبداجلب����ار  الج����رام  حتري����ات  
ع�س����ر من ت�سري����ن الأول 1958 للح�س����ور امام املحكمة 
الت����ي عرف����ت مبحكم����ة )  العلي����ا اخلا�س����ة  الع�سكري����ة 
ال�سعب( اأو ) حمكمة املهداوي( )لادلء ب�سهادت�ه بح�ق 
اأحم����د خمت����ار           باب����ان وتوفيق ال�سوي����دي، وكانت 
�سهادت����ه ه����ذه م����ن " ا�س����واأ الخط����اء الت����ي ارتكبها يف 
حياته"، فقد كان عليه " ان يرف�س الظهور امام املحكمة 
ب�سفت����ه �ساهد ادعاء. فالذين كان يهاجمهم وهم يف اوج 
قوتهم وجربوتهم قد �سقطوا وا�سبحوا �سعفاء لحول 
له����م ول قوة ، وهم ميثلون امام حمكمة كان من املتوقع 
ان ت�سدر عليهم احكام����ًا بالعدام اأو ال�سجن ، ولذا فان 
�سهادت����ه �سدهم ، وهم يف ه����ذا احلال ، قابلها الكثريون 
م����ن ا�سدقائ����ه ومعارفه بالده�سة والنف����ور" على حد ما 
ج����اء ن�س����ًا يف تقيي����م ابنه عدن����ان الباجه ج����ي لوالده. 
ون�سي����ف اىل م����ا ذكره الب����ن بحق والده م����ا ذكره اأحد 

املوؤرخ����ن العراقي����ن بحق����ه بع����د ادلءه ب�سهادته بحق 
اآخر رئي�����س وزراء يف العراق امللكي وهو اأحمد خمتار 
باب����ان ان مزاحم الباج����ه جي وقف " به����ذا الر�سيد من 
التاري����خ ال�سيا�س����ي ، والنتم����اء الر�ستقراط����ي النبيل 
، والمكان����ات الفكري����ة والداري����ة الفذة الت����ي يقرها له 
اجلمي����ع، مب����ن فيهم اأحمد خمت����ار باب����ان ..، وقف اأمام 
املحكم����ة الع�سكري����ة العلي����ا اخلا�س����ة ليقول ع����ن اأحمد 
خمتار بابان مامل يقل����ه عنه حتى الي�سار املتطرف الذي 
كان ميتلك اكرث م����ن مربر ليدينه على روؤو�س ال�سهاد ، 
مما اأج����رب بابان على ان يديل مبعلوم����ات غري معروفة 

دفاعًا عن نف�سه".
 جاء ادلء مزاحم الباجه جي ب�سهادته �سد اأحمد خمتار 
باب����ان اعتقادًا منه ان الخري كان م�سوؤوًل عما حلقه من 
اأذى يف وزارة عل����ي ج����ودت اليوب����ي الثانية وبعدها ، 
ل�سيم����ا ق�سية ا�سق����اط العينية من����ه ، اأم����ا �سهادته �سد 
توفي����ق ال�سوي����دي فجاءت ب�سب����ب كره مزاح����م الباجه 
جي له وعاقته ال�سيئة به طوال العهد امللكي، ومهاجمة 
ال�سوي����دي مزاحم الباجه جي ونعته باب�سع النعوت يف 
املذك����رات التي ثبتها توفيق ال�سويدي والتي عرث عليها 
يف بيت����ه عند تفتي�سه، ال ان ذل����ك ل يربر ملزاحم الباجه 
ج����ي ما ادىل به من �سهادة �سد هذين ال�سيا�سين اللذين 
حتم����ا ب�سب����ب ذل����ك ت�سحي����ات كب����رية، لرغب����ة النظام 
اجلمه����وري يف معاقبتهم����ا بع����د ان حج����ز اماكهما يف 
احل����ادي والع�سرين من متوز ع����ام 1958، ف�سدر بحق 
اأحمد خمتار بابان خم�سة احكام على ان تنفذ بالتداخل 
ن�س����ت مبجملها عل����ى العدام �سنقًا حت����ى املوت، وعلى 

حكم����ن بال�سغ����ال ال�ساقة املوؤب����دة ، وباحلب�س ال�سديد 
ملدة خم�س �سنوات، واخريًا باحلب�س ال�سديد ملدة ثاث 
�سن����وات، يف حن حكم على توفيق ال�سويدي بال�سغال 
ال�ساق����ة املوؤب����دة يف التا�س����ع ع�س����ر من ت�سري����ن الثاين 
1958 ، فق�سى من حكمه ثاث �سنوات يف املوقف العام 
ليطلق �سراحه يف الرابع ع�سر من متوز 1961 ا�ستنادًا 

اىل املادة الرابعة من القانون رقم )65( ل�سنة 1959. 
 مل يك����ن مزاحم الباجه جي موفق����ًا يف موقفه �سد اأحمد 
خمت����ار باب����ان وتوفي����ق ال�سوي����دي ، فقد هاج����م الأول 
ب�س����دة وبال����غ وغاىل يف التندر ب����ه ، ال ان احمد خمتار 
باب����ان دافع عن نف�سه خري دفاع يف جو املحكمة القا�سي 
وامل�سح����ون �سده، فخ�سر مزاح����م الباجه جي جزءًا من 
تاريخ����ه الذي بن����اه يف العه����د امللك����ي لن اأحمد خمتار 
باب����ان اأو�سح حقيق����ة موقفه عندما ق����ال يف دفاعه امام 
املحكم����ة " عندما كان مزاحم الباجه جي رئي�س وزراء ، 
وان����ا كنت رئي�س ديوان ، وقد كنا دائمًا يف ات�سال ، هل 
�سعر مني اأين كنت بالو�سف الذي و�سفني ... لقد كنت 
ا�سم����ع من����ه عك�س ذل����ك ... وكنت ا�سمع املدي����ح والثناء 
... ، لذل����ك مل يك����ن مزاحم الباجه ج����ي مب�ستوى ما كان 
يدع����و اليه ويب�سر ب����ه من �سرورة ع����دم انتهاز الفر�س 
وانتقاده اأ�سباه الرجال، واراذل النا�س الذين احتلوا " 
اأدوارًا و�سيعة على م�سرح ماأ�ساة الباد "، وترك رغبته 
الطبيعية بال�سماته والنتق����ام لادلء بهذه ال�سهادة يف 
املحكمة التي علق عليها اأحمد خمتار بابان قائًا " اأنا ل 
اقول �سيئًا عن مزاحم الباجه جي ، �ساحمه الله ، لباأ�س 
يف كل ما قاله ، لكن����ه اعرتف بعداوته يل،وكان مت�سفيًا 

، ويج����ب ان ي�ستفيد منها ال�ساهد باي وجه وان ل تدفع 
عن����ه مغرم����ًا ، ول جتلب له مغنم����ًا ..." ، رغ����م ان احمد 
خمتار بابان كان متهم����ًا من قبل نوري ال�سعيد بانه هو 
الذي " اتى مبزاحم الباجه جي" ونوري ال�سعيد مازال 

يف احلكم".
مل يت�س����ن ملزاحم الباجه جي ان يبقى يف العراق بعد ان 
ن�سبت اخلافات بن الزعي����م عبدالكرمي قا�سم ورفاقه ، 
فغ����ادر بغ����داد يف نهاية �سهر ت�سري����ن الثاين 1958 اىل 
جنيف ، وهناك عر�ست عليه احدى ال�سفارات يف اوربا 
، فقبله����ا بع����د ت����ردد ، وعندما طلب اليه رئي�����س الوزراء 
عبدالكرمي قا�سم القدوم اىل بغداد ملباحثاته بخ�سو�س 
اورب����ا توخي����ًا  ال�سف����ارات يف  بع�����س  دم����ج  اقرتاح����ه 
لاقت�س����اد وجتنب����ًا لازدواجي����ة ، اعت����ذر بحج����ة �سوء 
�سحته عن العودة اىل بغداد، فبقي يف جنيف حتى عام 
1962، ليعود منه����ا ويزور الزعيم عبدالكرمي قا�سم يف 
مكتب����ه ، وا�سطحبه الزعيم يف جول����ة ليلية يف بغداد . 
وخال ال�سنة الخرية من حكم الزعيم عبدالكرمي قا�سم 
التق����ى به مزاح����م الباجه جي اأربع م����رات ، وكانت اآخر 
مقابل����ة له م����ع الزعي����م يف 18/كانون الث����اين/1963، 
اذ �ساأل����ه عبدالكرمي قا�س����م فيها عن الط����رق الد�ستورية 
يف انتخ����اب روؤ�س����اء اجلمهوري����ة ، ويب����دو ان الزعي����م 
كان " يفك����ر يف و�س����ع د�ستور جديد يق����وم على النظام 

الرئا�سي". 

عن ر�صالة )   مزاحم الباجه جي 
ودوره يف ال�صيا�صة العراقية (

هكذا اختير اول سفير للعراق في موسكو
م��ح��م��د ع���ب���ود ال��خ��ي��اط

هل كان موقفه صحيحا؟

  ح��ول ش��هادة مزاحم الباجج��ي امام 
محكمة الشعب 

جاء قيام ثورة الرابع عرش من متوز 

1958 تعبريًا عن بداية عهد سيايس 

جديد يف العراق، فلقد سقط النظام 

املليك، وقام عىل انقاضه النظام 

الجمهوري ويف هذه الفرتة كان 

مزاحم الباجه جي خارج العراق، 

فسارع الرسال برقية تهنئة اىل الزعيم 

عبدالكريم قاسم بانتصار الثورة 

وسقوط امللكية وكانت هذه املناسبة 

فرصة له ليك يثبت يف برقيته " لتحيا 

القومية العربية والوحدة وليسقط 

االستعامر" رغم انه تأمل عىل املصري 

الذي أمل بالعائلة املالكة العراقية من 

قتل وسحل يف الشوارع ومتثيل يف 

الجثث، فضاًل عام حل بغرميه نوري 

السعيد الذي قتل يف اليوم التايل من 

قيام الثورة يف أحد شوارع بغداد. 
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د. عماد عبد السالم رؤوف

 لي����س من ق���ارىء او باحث او كاتب يف بغداد ، بل يف 
الع���راق كل���ه ، ل تربط���ه ب�س���ارع املتنبي �سل���ة ما ، بل 
لي����س من املت�سور ان يكون املثقف مثقفا كليا من دون 
ان يك���ون له وج���ود يف هذا ال�س���ارع ، باحثا عن كتاب 
ن���ادر ، او مقتني���ا لكتاب حدي���ث ال�س���دور ، او متتبعا 
لثار كاتب ،او ادي���ب او �ساعر ، وقع عجيب ذلك الذي 
يرتك���ه ا�سم �سارع املتنبي يف وجدان كل عراقي �سغف 
بالكت���اب ، وهو وق���ع ي�سبه ما يرتكه ذك���ر احلبيبة يف 
قل���ب عا�سق ملهوف ، م���ن زيادة يف النب����س ، و�سوق 

اىل جتدد اللقاء !. 
  ولتنبع���ث اهمي���ة ال�س���ارع من ان���ه املعر����س الدائم 
للكت���اب ، فمث���ل ه���ذه املهم���ة تعر�سها ار�سف���ة �سهرية 
يف م���دة عربي���ة ع���دة ، رمب���ا كان �س���ور الزبكي���ة يف 
القاه���رة ادناه���ا، ولكنها تقوم من حي���ث ال�سا�س على 
م���ا يوفره من من���اخ ثقايف عام ، اك���رث �سعة و�سمول ، 
فف���ي مكتبات���ه تكرث لق���اءات املثقفن ، وعل���ى ار�سفته 
يلتق���ي ه���ذا الكاتب ب���ذاك ، فت���دور ح���وارات هادئة ، 
او حامي���ة ، ورمب���ا اختلطت ا�سواتهم بن���داءات باعة 
الكت���ب امل�ستعملة ، او غطى عليها جدل مم�س بن احد 
البائع���ن وم�سرت عل���ى �سعر كتاب او دي���وان ، فيوؤلف 
اجلميع هديرا جميا ، يف ن�سازه تناغم ، ويف �سياحه 

الفة حمببة . 
واىل وق���ت قري���ب كان �س���ارع املتنبي م�سن���ع الكتاب 
ازقت���ه  فف���ي   ، تقريب���ا  بغ���داد  يف  الوحي���د  العراق���ي 
ال�سيقةتوج���د مطاب���ع بغ���داد ال�سه���رية ، الت���ي طامل���ا 
احتف���ت القراء يف العراق ويف الوطن العربي ، بالف 
من املطبوعات النيقة على رغم فقر المكانات الفنية ، 
ويف تلك الزق���ة كان ثمة جملدون قادرون على البا�س 
الكت���اب القدمي حلة جديدة حمكمة ، هذا ف�سا عن عدد 
غري قليل م���ن اخلطاطن املجودين ، �سانعي الكائ�س 
الت���ي يحتاجها الكتاب ع���ادة وامل�سممن وال�سحفين 
وباعة ال���ورق على انواعه ، انه خلية نحل اذن قوامها 

الكتاب ، والكتاب وحده . 

وكما ان للعبادة �سعائر خا�سة وايام مباركة خم�سو�سة 
واوق���ات حمددة فل�س���ارع املتنبي من غ���ري ت�سبيه ، ما 
ي�سبه هذا ! فان���ت تراه يف ايام اجلمع وقد تقاطر اليه 
الباعة من كل م���كان يف ال�سباح الباكر يعر�سون على 
ار�سفت���ه وعل���ى ادمي ا�سفلته وعلى �سط���وح �سياراته 
ب���ل كل �س���ي ذي �سط���ح  الفا م���ن الكتب ب���ل جمبع ما 
يخط���ر على الب���ال من جمالت العل���م واملعرفة والدب 
، في�س���ج ال�سارع باملقابل بك���رثة امل�سرتين والباحثن 
واملتفرج���ن ويك���رث الزحام حتى ليج���د مكانا لو�سع 
ق���دم فاذا ماانت�سف النهار واأذن املوؤذن ل�ساة اجلمعة 
من مئذنة جامع الوزير القريب انف�س اجلميع وكانهم 
على موعد فا جتد ال�سارع ال وقد انقلب ار�سا ف�ساءا 

لتكاد ت�سمع فيه �سوت اني�س . 
ويف ح���وايل ال�سارع حمطات للمتعبن الذين يق�سون 
ال�ساعات يف البحث عن �سالتهم من الكتب ، او املثقفن 
الذي���ن ل يجدون يف �سجيج ال�سوق ما ي�ساعدهم على 
احل���وار ، ولي�ست تلك املحط���ات ال مقاهي قدمية هنا 
او هن���اك ، ا�سبح���ت لقدمه���ا تراث���ا حمبب���ا لروادها ، 
ففي مدخ���ل ال�سارع الغربي مقه���ى ال�سابندر العريق ، 
بابواب���ه اخل�سبية و ) كرويتات���ه ( العتيقة ، ونراكيله 
العام���رة باجلم���ر، وابت�سامة �ساحب���ه املعهودة ، ويف 
كل م���كان قريب من �سرقي ال�س���وق على �سارع الر�سيد 
مق���اه ذات �سيت ذائ���ع لعل اقربه���ا اىل وظيفة ال�سوق 
نف�سه وطقو�سه ، مقهى قدمي هو مقهى ح�سن العجمي ، 
يجتمع فيه اهل الدب على اختاف مدار�سهم واجيالهم 
ف���ا ت���كاد ت�سم���ع في���ه ال حديث���ا يف الدب وابياتا من 
ال�سعر ونحوهم���ا ، يختلطان مع �سوت ماعق ال�ساي 
القدمي���ة وهي تق���رع ج���دران ) ال�ستكان���ات ( املرتعة 

برقة اوبعنف بح�سب نوع احلوار ودرجة حرارته . 
وان كنت من رواد ال�سارع القدامى ، مثلي ، ف�ستطوف 
بك ذكري���ات مي�سك بع�سها برقاب بع�س ، فتبدو كفيلم 
حتركه اآل���ة عر�س ب�سرعة ، فهناك كان���ت مكتبة قدمية 
حفلت بكل ما هو نادر ومهم من الكتاب العربي ، حتتل 

دارا قدمية �سرقي���ة الطراز ، انها مكتبة املثنى بطابقها 
الر�س���ي الذي كان ذات ي���وم ملتقى كب���ار املوؤرخن ، 
وطابقه���ا العل���وي حيث كانت تزدح���م غرفه بالف من 
الكتب ، وبن الطابقن تنتقل الكتب ب�سرعة لت�سل اىل 
ي���د قارىء يبحث ع���ن �سالته ،  او ع���امل يريد ان يزيد 

علما . 
ويف ه���ذه القاع���ة الكبرية كانت ثم���ة املكتبة الع�سرية 
اح���دى اق���دم املكتب���ات يف ال�س���وق كل���ه تكت���ظ ارففها 
ومنا�سده���ا بالكتب والنا�س ح���ول �ساحبها يتحلقون 
يجم���ع بينه���م حديث �سيق اط���اره الدب وفحواه ادب 
ف���ا يقطع���ه ال �س���وؤال �سائل عن كت���اب يبتغي���ه ، فاذا 

ماا�ستجيب لطلبه عاد القوم اىل ماكانوا فيه . 
وهن���اك يف ط���رف ال�س���وق الخ���ر ، مكتب���ة النه�س���ة 
حتتل اح���دى دور ال�سارع القدمية ويف الدار حجرات 
ورواق���ات عدة امتاأت بالكتب امل�ستوردة من كل حدب 
و�س���وب ، و�ساحب املكتبة ي�سع���ى بينها ملبيا طلبات 
روداه من الطلبة والباحثن بكل همة ، فاذا ما اجتزت 
ال�سارع اىل اجلهة املقابلة طالعتك يف �سدر زقاق هناك 
مكتبة البيان وقد ت�سدرها اديب �سيخ وان ارتدى زي 
الفندي���ة ، وقد احاط ب���ه ف�ساء اكرثه���م قادمون من 
خ���ارج بغداد ين�س���دون ال�سعر الف�سي���ح والريفي على 
حد �سواء ، ويحفظون الزهرييات والبوذيات حفظهم 
ل�سم���اء اولدهم فا تكاد ت�سمع منه���م ال ما هو ممتع 

ومفيد . 
وعل���ى بعد خطوات ، تطالعك لفت���ة كبرية كتب عليها 
عن���وان ) املكتب���ة الهلي���ة ( وه���ي مكتظ���ة كجارته���ا 
بالكت���ب واكرثها ق���دمي ن���ادر ، ولكن �ساحبه���ا يتخذ 
ال�سي���ق موقعا لوقوف���ه او جلو�سه فا ميكن لحد من 
دخولها وبذا يحفظ تلك النوادر من يد عابث ، متعهدا 

بطلب كل من يريد كتابا بعينه ! 
وب���ن ه���ذه املكتبة وتل���ك مطاب���ع ذات �س���اأن يف عامل 
الكت���اب العراق���ي ، ولعل م���ن اقدمها مطبع���ة املعارف 
عنوان���ات  يح�س���ي  ان  اح���د  اراد  ل���و  يكف���ي  الت���ي 

مطبوعاته���ا ان ميا يف ذل���ك كتابا قائم���ا براأ�سه ، فلم 
تتوق���ف عجات ه���ذه املطبعة ، على الرغ���م من قدمها 
، ع���ن ال���دوران نحو �ست���ة عقود من ال�سن���ن ، وكانت 
تق���ذف كلم���ا هدرت كتب���ا قد اتقن���ت طباعته���ا اىل حد 
بعيد . ويف باحة قدمي���ة جتاوز دار املثنى ، انت�سبت 
مطابع هايدل���ربك ال�سهرية لتطبع كتب���ا انيقة اكرثها 
يف القان���ون وال���رتاث ، فتح�سده���ا لناقته���ا واتقانها 
وقل���ة اخطائها ، اف�سل حوا�سيب ه���ذا الزمان ، وعلى 
كت���ف باب الدار اخلارجية يقراأ امل���ارون ا�سم )مطبعة 

العاين( على لوحة نحا�سية هناك . 
عل���ى ان املتنبي مل يك���ن �سغوفا بالكتب وحده ، فحتى 
العق���ود الخ���رية كان���ت ثم���ة موؤ�س�س���ات تناف�س هذا 
احلبي���ب مب���ا حتتله من ار�س ه���ذا ال�س���ارع  العتيد ، 
فعل���ى �سمال مدخله من جهة ال�سراي ، كانت ثمة بناية 
كبرية ذات فناء ف�سيح يقف على مدخلها جندي �ساكي 
ال�س���اح ، ومظه���ر البناي���ة ي���دل عل���ى انه���ا ترقى اىل 
اواخ���ر العهد العثماين ، وهو ا�ستدلل �سحيح ، فهذه 
هي ) الكمكخان���ة ( التي منحت لل�سارع ا�سمه قبل ان 
يتخذ املتنبي ا�سما له وعرفت فيما بعد بدائرة املخابز 
الع�سكري���ة بي���د ان البناي���ة نق�س���ت من���ذ ال�ستيني���ات 
و�سي���دت مكانها قي�سري���ة على طراز بغ���دادي حمبب 
�سم���ت ع���ددا كب���ريا م���ن املكتب���ات �سغ���رية احلجم ، 

الكثرية الن�ساط مبا تعر�سه من افانن الكتاب . 
ف���ان قدمت اىل ال�سارع مبك���را ذات يوم ، فلي�س اجمل 
م���ن ان تتذوق طبقا م���ن ) الكاهي ( ال�سهري ت�سنعه يد 
ا�سط���ة ماهر انه كاه���ي ابو علي قرب مكتب���ة النه�سة 
، حي���ث تذك���ي رائح���ة الدهن احل���ر امل���كان ، وي�سمها 
امل���ارون يف ال�سارع ولي�س يف ه���ذا اعان عن املطعم 
املذك���ور فقد حتول منذ اكرث من عق���د اىل مكتبة تبيع 

انواع الكتب والقرطا�سية . 

املقال من كتاب بعنوان بغداد  


