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العدد )4026(
السنة الخامسة عشرة

االثنين )25( أيلول 2017

ترجمة و إعداد: د.عدنان جواد الطعمة

يعترب الرحالة الأملاين كار�شنت نيبور من كبار و ا�شهر 
الرحالني الأوروبيني الذين زاروا كربالء بعد الرحالة 
الربتغايل تك�شريا.اأحاول قدر الإمكان ترجمة ماذكره 
كار�ش���نت نيب���ور عن رحلته ه���ذه باأمان���ة و مو�شوعية 
مهم���ا كان���ت تعليقات���ه �شلبي���ة اأم اإيجابية، لك���ي يطلع 
ال�شادة املوؤرخون و الباحثون عن تفا�شيلها كاملة.كما 
اأود الإ�ش���ارة باأن الر�شوم الت���ي ر�شمها باللون الأ�شود 
عن العتبات املقد�شة يف العراق قمت �شخ�شيا بتلوينها 
لإعطائه���ا رونقا خا�شا يليق بها، علما باين قمت اي�شا 
اإىل العربي���ة ور�شمته���ا.و  برتجم���ة خريط���ة رحلت���ه 
للفائ���دة العامة �شاأن�شرها كلها مع نبذة عن تاريخ حياة 
الرحال���ة الكب���ري و كذل���ك الأم���ر امللكي ال���ذي �شدر من 
املل���ك الدامناركي فريديريك اخلام�س الذي اأمر اأع�شاء 
امل�شارك���ني يف البعث���ة اإىل املنطق���ة العربي���ة باحرتام 
م�شاع���ر و مقد�شات امل�شلمني و ع���دم التعليق عليهم اأو 

امل�شا�س بعقيدتهم وم�شاعرهم.
يف منت�ش���ف القرن الثامن ع�شر متت���ع امللك فريديريك 
اخلام����س ووزي���ره ب�شمعة و�ش���ط اأوربا باأنه���م رعاة 
ف���ن.وكان ه���ذا يف الب���ال عندم���ا اق���رتح الربوف�ش���ور 
Johann David Michaëlis يف اأملاني���ا على 
ير�ش���ل  اأن  املل���ك  عل���ى  اإن   )Tydske Kancelli
كان  م���ا  املجهول���ة،  البل���دان  اإىل  ا�شتك�شافي���ة  ببعث���ة 
يزع���م يف التاري���خ الق���دمي بالعربية ال�شعي���دة.و عزز 
طلب���ه بالنظ���ر اإىل املق���رتح وف���ق ما ج���اء يف الإجنيل 
به���ذا اخل�شو�س:”طبيع���ة هذه البل���دان مازالت غنية 
باإمكانياته���ا و والت���ي جنهله���ا نح���ن": ه���ذه الق�ش���ة 
تع���ود اإىل عه���د ق���دمي ج���دا، اللهج���ة فيه���ا تختلف عن 
العربي���ة الغربي���ة الت���ي نعرفها.هذا كان اأه���م الأدوات 
حت���ى الآن الت���ي مكنتنا من فه���م العربية.اأية اإ�شاءة ل 

نتوقعه���ا ُتلقى عل���ى الإجنيل، اأهم كت���ب العهد القدمي، 
والت���ي علمتنا اللهج���ة ال�شرقية للجزي���رة العربية كما 
عرفن���ا الغربية.الإق���رتاح الأ�شل���ي كان باإر�ش���ال رجل 
اإىل اليم���ن من ترانكابار يف الهن���د، ولكن خالل اأربعة 
اأع���وام تط���ورت الفك���رة اإىل رحل���ة ا�شتك�شافية علمية 
متكون���ة من خم�شة رجال جذبوا اهتمام كل عامل العلم 

الأوربي.
يف كوبنهاج���ن عم���ل جمل���ة م���ن الربوفي�شوري���ة يف 
اجلامعة خمطط بالأم���ر وو�شاياه امللكي الذي يق�شي 
املل���ك فريدري���ك اخلام�س مبوجب���ه اإر�ش���ال البعثة يف 

12/15/ 1760. ومن جملة الو�شايا :
عل���ى كل امل�شارك���ني اأن يظه���روا اأدبا ولطف���ا �شديدين 
اجت���اه ال�ش���كان العرب.عليه���م األ يب���دو اأي اعرتا�س 
لدينهم.ع���الوة عل���ى ذلك األ يعط���وا انطب���اع واإن كان 
غ���ري مبا�شر حول ازدرائه���م للدين.عليهم الإحجام عن 
كل م���ا يث���ري بغي�شة ال�ش���كان العرب.وم���ن ال�شروري 
اأي�ش���ا م���ن خ���الل مهمته���م اأن يحر�ش���وا ق���در الإمكان 
عل���ى ع���دم اإث���ارة ال�شبه���ات، اأو اإثارة �ش���ك املحمديني 
اجلاهلني حول ت�شور جت�ش�شهم، اأو بحثهم عن كنوز، 
اأو ممار�شة ال�شحر وال�شع���وذة اأو اإيذائهم للبلد.يجب 
عليه���م األ يث���ريوا حفيظة وغرية وانتق���ام العرب عرب 
طرح النم���وذج الليربايل الأورب���ي بالتعامل مع املراأة 
اأو الإتي���ان مب���ا ي�شاب���ه ذلك.وكم���ا ه���و اله���دف اأي�شا 
م���ن التعليم���ات تذكريه���م باللت���زام الأخالق���ي وعدم 
توجي���ه الهتمام لأي �شكل من اأ�ش���كال احلب الذي يف 
غري حمل���ه لالأ�شخا����س املتزوجني اأو غ���ري املتزوجني 
ال���ذي م���ن املمكن اأن يدع���و اإىل اإثارة الرغب���ة ال�شرقية 
بالنتقام.يجب عليهم حتى يف اأق�شى حالت التعر�س 
للم�شايق���ة ال�شديدة اأو ال�شتيم���ة واأن كانوا يف حماية 

ال�شلطات املدنية ع���دم الدفاع عن اأنف�شهم باللجوء اإىل 
العراك.التجربة يف ه���ذه البلدان التي يحكمها”الدين 
الإ�شالمي”تب���ني مدى خطورة هذه الأمور حيث اإهانة 
امل�شل���م يثاأر لها بقتل املتعدي.اإزاء ذلك الذي من املمكن 
اأن يوؤدي اإىل تعر�س امل�شافرين الآخرين اإىل امل�شايقة 
ل نح���ذر بجدية فق���ط، بل مننع هذه الأفع���ال الطائ�شة 
منع���ا باتا.هذا الذي يخال���ف التعليمات ويجلب لنف�شه 

املتاعب، نرتكه لقدره ول جنرب الآخرين من امل�شافرين 
م���ن املجموع���ة حمايت���ه حت���ى ل يعر�ش���وا حياته���م 

للخطر.
انطلق���ت الرحل���ة يف الراب���ع م���ن كان���ون الث���اين عام 
1761.خ���ط م�ش���ار الرحل���ة كان ع���رب الق�شطنطيني���ة 
والإ�شكندرية اإىل القاهرة واملوا�شلة على طول �شاحل 
البح���ر الأحمر حتى اليمن حي���ث اأقاموا هناك من �شهر 
كان���ون الأول 1762 اإىل اأواخ���ر �شه���ر اآب 1763.يف 
 von Haven، اليمن ت���ويف اثنان م���ن امل�شارك���ني

يبدو. ما  على  باملالريا  الإ�شابة  ب�شبب   Forskal
الأربع���ة الآخرون اأبحروا اإىل بومباي، وبعدها تويف 
 Baurenfeind ، Berggren اثنان اآخران هما
 Kramer خالل الرحلة.ويف بومباي تويف اخلام�س
 Carsten وحي���ث الوحي���د احل���ي ال���ذي بق���ي ه���و
Niebuhr.اأكم���ل رحلته اإىل عمان واإيران ومن ثم 
عرب العراق و �شورية اإىل فل�شطني مرورا بقرب�س.من 
ثم من القد����س اإىل الق�شطنطينية واإىل اأوربا ال�شرقية 
وم���ن ثم كوبنهاجن التي و�شلها يف الع�شرين من �شهر 

ت�شرين الثاين عام 1767.

واإليكم ن����س رحلة الرحال���ة الأملاين ال�شه���ري كار�شنت 
نيب���ور من احللة اإىل كربالء بتاريخ 27 كانون الأول/ 

دي�شمرب 1765 ميالدية:
بقي���ت يف احلل���ة يف الي���وم ال�شاد����س والع�شري���ن من 
كان���ون الأول.ويف الي���وم الت���ايل توجه���ت ملوا�شل���ة 
رحلت���ي اإىل م�شهد احل�شني )احل�ش���رة احل�شينية(، و 
هي التي بنيت يف هذا املكان وامل�شهورة عند )املحمدية 
عل���ى حد تعب���ريه( امل�شلمني باإ�ش���م كربالء.تقع و تبعد 
مدين���ة كربالء ح���وايل باجت���اه ال�شم���ال الغربي �شبع 

�شاعات اأو خم�شة اأميال اأملانية عن مدينة احللة.و على 
جنبي الطريق كله ل يرى املرء �شيئا �شوى الطهمازية، 
و ه���ي قرية كبرية تكرث فيه���ا ب�شاتني وحدائق النخيل 
الت���ي زرعت ف�شائلها من قبل �ش���اه عبا�س )اأنظر اللوح 

.).Tab.XLI
كرب���الء يف ذلك الوقت الذي ا�شت�شهد احل�شني مع كثري 
من اأقربائه و ا�شحابه غري ماأهولة بال�شكان، لكن هذه 
املذبحة )املعركة( اأتاحت الفر�شة لإ�شكان هذه البقعة.

وقد مت مد وتو�شيل املياه )بوا�شطة نهر احل�شيينية - 
املرتج���م( من نهر الفرات اإىل هن���اك، اأما الآن فاإن املرء 

يرى غابة نخيل كبرية.
و مدين���ة كرب���الء التي تقع فيها غاب���ة النخيل هي اأكرب 
و ع���دد �شكانها اأكرث م���ن عدد �شكان مدين���ة م�شهد علي 
)النج���ف(، اإل اأن بيوتها مل تكن مبنية بناءا متينا لكي 
تبق���ى دائمة، بل اأنها بنيت مثل بيوت الب�شرة و احللة 
و اأغلبها من الطني و اللنب غري املحروق )م�شوي(.لدى 
�شور املدين���ة خم�شة اأبواب، و�ش���ور املدينة باملنا�شبة 
اأي�ش���ا مبن���ي من اأحج���ار الطني و اللنب غ���ري املحروق 
والت���ي جفف���ت فق���ط حت���ت ح���رارة ال�شم����س.و �شور 

املدينة الآن مه�شم و متهدم كليا.
به���ذا الزي الرتك���ي دخل كار�شنت نيب���ور اإىل احل�شرة 
احل�شيني���ة يف كرب���الء والغريب هن���ا اأن يالحظ املرء 
م�شه���دا كبريا )ح�شرة كبرية( فيه م�شلى �شغري يطلق 
علي���ه باإ�شم مذبح احل�شني.لقد بن���ي املذبح فوق املكان 
اأو املو�ش���ع ال���ذي دع����س احل�شني بحواف���ر اخليول و 
دفن في���ه، يف حني ي�شك البع�س باإم���كان اأحد اأن يحدد 
مو�ش���ع مذب���ح احل�ش���ني و دفن���ه بال�شب���ط، وكاأنه���م 

ينكرون بوقوع ملذبحة )املعركة( يف هذه البقعة.
راأي���ت م���ن اخلط���ر اأن اأر�ش���م ه���ذا اجلام���ع )احل�شرة 
احل�شيني���ة( لأن���ه اأك���رث خطورة م���ن م�شه���د علي.ومل 
اأ�شمح لنف�شي الظهور اأم���ام املدخل يف النهار، و لكني 
ذهب���ت يف امل�شاء ب�شحبة مرافقي يف ال�شفر و ارتديت 
عمامة تركية و دخل���ت داخل احل�شرة مبنا�شبة اإحدى 
الزي���ارات والأعي���اد الكب���رية، حي���ث كان���ت كل م���ن و 

ال�شحن و الأماكن م�شاءة.
ح  و عند عودتي اإىل �شكني ر�شمت اللوح الذي �شيو�شّ

للقارئ على الأقل نوعية بناء هذا احلرم.

و الواجهة الأمامي���ة جلدار احل�شرة مملوءة بالنوافذ 
)ال�شبابيك( الزجاجية، منظر فريد ل ي�شاهد املرء مثله 
يف م���كان اآخ���ر يف ه���ذه الب���الد اإل �شبابي���ك خالية من 

الزجاج.
و لع���ل زج���اج نواف���ذ الواجه���ة الأمامي���ة او اجل���دار 
الأمام���ي كان هدية م���ن تاجر اإيراين ال���ذي قام بنف�شه 

ب�شحن و اإر�شال الزجاج من معمل يف مدينة �شرياز.
و خل���ف البناية الأمامية �شيدت قبة عالية و حتتها دفن 
احل�ش���ني كما يدعي امل���رء.و حتيط بالقب���ة اأربع منائر 
)م���اآذن( �شغ���رية و خلفها �شي���دت اأربع قب���اب عري�شة 
ن�شبي���ا اإل اأنها مل تكن عالية )مثل قبة احل�شني(، ولهذا 
ال�شب���ب مل يك���ن باإم���كاين ر�شمه���ا من ه���ذا اجلانب.و 
جميعه���ا م�شي���دة و قائمة يف �شاحة كب���رية )يق�شد بها 
�شح���ن احل�ش���ني - املرتج���م( حتي���ط بها م���ن اأطرافها 

الأربعة م�شاكن ال�شادة و العلماء و خدمة الرو�شة.
و اأم���ام الب���اب الرئي�شي للجامع )للح�ش���رة احل�شينية 
- املرتج���م( كان يوج���د �شمع���دان كب���ري �شخ���م يحمل 
م�شابي���ح و اأ�شوي���ة كث���رية مل يكن موج���ودا مثله يف 
م�شه���د الإمام عل���ي.و مل يالحظ املرء ي���وم ذاك وجود 
الذهب يف الرو�شة احل�شينية.و على الرغم من وجود 
حتفي���ات نفي�شة عند �شريح الإم���ام احل�شني، اإل اأنه ل 
ميكن مقارنتها بتلك النفائ�س التي كانت موجودة عند 
�شريح الإمام علي.يظهر ال�شيعة للعيان هنا اأي�شا قبور 
اأقرب���اء و اأ�شحاب احل�شني الذي���ن ا�شت�شهدوا و فقدوا 
حياتهم يف واقعة )مذبحة( كربالء و الذين يعتربونهم 
�شهداءا.وقد �شّيد للعبا�س )الأخ غري ال�شقيق للح�شني( 
جامع كب���ري داخل املدين���ة تقديرا ملواقف���ه البطولية و 
ت�شحيته التي حتدث يل النا�س عنها، واأود ذكر ما يلي 

عنها فقط:
عانى احل�شني كثريا م���ن العط�س ال�شديد، حيث اأر�شل 
اأخ���اه العبا����س اإىل اخليم���ه كاه )املخّي���م( جللب املاء، 
اإل اأن العبا����س مل يج���د يف املخيم املاء.ث���م ركب فر�شه 
حام���ال مع���ه قرابه و اجته نح���و ال�شمال مل���دة �شاعة.و 
هناك مالأها بامل���اء.و يف اأثناء طريق عودته تعر�س له 
الأع���داء الذين حاول���وا اأخذ املاء من���ه و قطعوا اإحدى 
يدي���ه و م�ش���ك القربة بالي���د الأخ���رى، اإل اأنهم برتوها 
اأي�شا.واأخ���ريا م�شك العبا����س القربة بني ا�شنانه و يف 
تل���ك اللحظة رمى اأحدهم القربة بال�شهم وثقبها و �شال 
املاء ، و هكذا عاد العبا�س اإىل اأخيه احل�شني بدون ماء 

و مل ي�شتطع اإطفاء ظماأ احل�شني ،
من املزارات اأو الأمكنة العجيبة التي يوؤمها الزوار هو 
امل���كان الذي �شقط فيه فر�س )جواد( احل�شني براكبه و 
يج���د امل���رء مثله خ���ارج املدين���ة يف طريق���ه اإىل م�شهد 

الإمام علي، و فوق هذا املكان �شّيد مزارا �شغريا.
وق���د حدثن���ي دليل���ي و مرافق���ي يف الرحل���ة عن خطب 
و اأحادي���ث و اأق���وال الإمام احل�شني هن���ا لأفراد عائلته 
و ع���ن الأوام���ر التي وجهه���ا اإىل ع�شك���ره و اأ�شحابه، 

اإعتربتها زائدة عن اللزوم لتدوينها.
اأم���ر احل�شني بن�شب خيمته لآخ���ر مرة يف اخليمه كاه 
)املخّيم(.يبدو املخي���م الآن حديقة كبرية على اجلانب 
الآخ���ر م���ن املدينة.و يف امل���كان الذي مل يج���د العبا�س 
فيحينه ماءا، يرى املرء بركة )اأو بئرا( كبرية.و يعتقد 
ال�شيعة اأن تدفق ماء البئر ن�شاأ من خالل معجزة، حيث 
تعت���رب هذه البئر )الربكة( مقد�ش���ة لديهم، بحيث ياأتي 
ال���زوار اإىل هنا حبا للح�ش���ني و يتباركون ب�شرب املاء 
منها حتى الثمالة، و يعتقدوم باأنهم اأي�شا �شي�شبحون 
�شه���داءا.و يف هذه احلديقة يوجد اأي�شا مبنى مهجور 
ي�ش���ري اإىل اأن خيمة احل�شني ن�شبت هنا.و بالقرب من 
ه���ذا املبن���ى ي�شاهد املرء مبنى �شغ���ريا واطئا دفن فيه 

�شهداء اآخرون.
اإن �شاحب���ة املنزل الذي اأ�شكن فيه �شيدة عجوز اأرملة، 
فرح���ت كث���ريا عندما �شمع���ت باأين زرت ق���رب العري�س 
القا�ش���م.و ه���ذا ال�شهي���د كان بالن�شبة لها م���ن ال�شهداء 
املف�شلني عندها.و يف اأثناء حديثها يل عن هذا ال�شاب 
ال�شجاع كانت الدموع ت�شيل يف عينيها، حيث قالت اأنه 
كان ق���د التزم بالعر�س لأنه كت���ب و اأم�شى عقد الزواج 
بح�ش���ور �شهود، و لكنه يف يوم و ليلة عر�شه اأ�شت�شهد 
ال�شي���دة  الآخرين.وكان���ت  ال�شه���داء  و  م���ع احل�ش���ني 
العج���وز الطيب���ة تعل���م و تع���رف ع���ن كل كلم���ة حتدث 
به���ا احلبيب���ان )املخطوب���ان( م���ع بع�شهما قب���ل بداية 

الواقعة.
كنت هنا يف �شهر رجب عندما كان البدر كامال �شاطعا، 
وكان مئ���ات احلجاج يفدون يف ذلك الوقت من اأجل اأن 

يق�شوا ليلتهم عند قرب الإمام احل�شني.
و مل���ا مل يك���ن لديه���م تقومي���ا مطبوع���ا، وكان���وا غ���ري 
متاأكدي���ن من تاريخ اأيام زيارته���م فاإن اأغلبيتهم يبقون 
ليلت���ني يف احل�شرة و ال�شحن، لك���ي يتاأكدوا من عدم 

فوات مواعيد زيارتهم.
راي���ت هنا و ب���كل تقدير و اإعج���اب كي���ف اأن املوؤمنني 
ي���وؤدون �شالته���م و زيارتهم و كيف اأنه���م يقبلون باب 
املدخل الرئي�ش���ي للح�شرة احل�شيني���ة بحما�س.و يف 
داخل احل�شرة و ب�شبب حزنهم العميق على ا�شت�شهاد 
احل�ش���ني يقبل���ون اأر�شية احل�ش���رة احل�شينية ب�شوق 
و حما����س اي�شا و ق�شم منهم ي�شرب���ون روؤو�شهم �شد 

اجلدران و �شد �شبابيك ال�شريح املعدنية بقوة.
و حت���ى بع�س ال���زوار و م���ن �شدة احل���زن و الإنفعال 
و ال�ش���راخ مي���ر مبرحل���ة ل�شعوري���ة عند ق���رب الإمام 
احل�ش���ني الكبري يقت���ل نف�ش���ه لإعتقاده باأن���ه �شي�شبح 
�شهي���دا و يدخل اجلنة م���ع احل�شني و اأهل���ه و اقربائه 
و ا�شحابه ال�شهداء لأنه �شحى بحياته للح�شني.يجب 
اأن اأع���رتف باأين مل اأ�شمع رث���اءا اأكرث من رثاء ال�شيعة 
يف هذا اجلام���ع )احل�شرة احل�شينية(.فالنا�س يبكون 
وي�شرخون فكاأن احل�شني ابوهم املتويف اليوم.و هذا 
احل���زن مل يكن للرياء، مثل رثاء بع�س الن�شاء اللواتي 
يبك���ني على امليت م���ن اأجل النقود، ب���ل حزنهم حقيقي 
نابع م���ن القلب، بحيث اأن عيون الزوار اخلارجني من 
اأو الداخل���ني اإىل اجلام���ع )احل�ش���رة احل�شينية( كلها 
كان���ت وارمة.و اأن اأهايل ه���ذه املدينة هم اأكرث حزنا و 

حما�شا من الذين يف مدينة م�شهد علي.

مشاهدات الرحالة نيبور في كربالء  
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س���ه���ي���ر ن���ب���ي���ل ك���م���ال

       يف ع���ام 1822 م ج���اءت الفر�شة مواتية ملحمد علي 
لإر�ش���ال ق����وات م�شري���ة اإىل العراق ولك���ن بطلب واأمر 
من ال�شلطان العثم���اين حممود الثاين، فقد كتب ال�شدر 
الأعظم با�شم ال�شلط���ان اإىل حممد علي بتاريخ 1831 م 
يق���ول له فيه���ا :”اأن وايل بغداد ق�د اأق���ر بعجزه يف درء 
اعت���داء العجم و�شدهم عن بغ���داد”. وطلب منه املعونة 
باإر�شال���ه حملة كب���ربة يراأ�شها ابن���ه اإبراهي���م با�شا اإىل 
بغداد لك���ي يقوم مبهم���ة الدفاع عنها،ولك���ن حممد علي 
رف����س طلب ال�شلطان بحكمة وروية متذرعًا باأنه يواجه 
حرب���ًا يف ال�شودان، واأنه يراقب حت���ركات الربيطانيني 
يف البحر الأحم���ر، ولكنه وع�ده يف اأن ينفذ مطالبه بعد 
عام من ه���ذا الوقت، وفعاًل كانت ل���دى حممد علي حرب 
دائ���رة يف ال�ش���ودان ورغب���ة يف فتح املنطق���ة الأفريقية 
ومل تك���ن �شيا�شت���ه جت���اه الوليات العربي���ة يف املنطقة 
الأ�شيوي���ة قد تبل���ورت بعد ب�ش���كل كامل، ف�ش���اًل عن اأن 

خماوفه يف اأن تكون هذه فكرة حمفوفة باملخاطر.
       وت�ش���ري بع����س امل�شادر اأن حمم���د علي مل َي�َر اأن هذا 
التكليف قد يحقق له اأهدافه وماآربه فاعتذر بحجة حربه 
م���ع ال�شودان. ولقد قال لل�شلط���ان اأنه �شوف يتوجه اإىل 
الع���راق بعد عام من ه�ذا الوق���ت، ولك�ن العراق زال عنه 

خط�ر التهديد الفار�شي بعد ذلك.
����دام ب���ني حمم���د عل���ي وال�شلط���ان         ولق���د ح���دث �شِ
العثم���اين حمم���ود الث���اين، وق���د كان���ت ا�شب���اب النزاع 
من اأج���ل طموحات حمم���د علي مع املنطق���ة، واإح�شا�س 
ال�شلط���ان العثم���اين ببداي���ة مت���رد حمم���د عل���ي عل���ى 

ال�شلط���ة وا�شتع���داده لالإنف�شال ع���ن الدول���ة العثمانية 
والق���وة والطم���وح يف �شخ�شي���ة حممد عل���ي، وخا�شة 
بع���د انت�شاراته يف املعارك الت���ي خا�شها ، وراجت عّدة 

�شائع���ات توؤكد اأن هناك م�شاريع يح���اول حممد علي اأن 
ينفذه���ا لدمج الأرا�شي العربية ويعمل على جعلها دولة 
واح���دة ومنها �شم العراق وب���الد ال�شام و�شبه اجلزيرة 

العربية اإىل م�شر.   
   ولق���د ت���واردت التقاري���ر ال�شري���ة الربيطاني���ة ب���ني 
بومباي، وبغداد، ودم�شق، والقاهرة، وكلها تنذر بقرب 
وق�وع ن���زاع خطي�ر بني حمم���د علي وال�شلط���ان ب�شبب 
الع���راق، واإن ال�شكان على اأم���ل وحتفز من التخل�س من 
احلكم الذي يرزحون حتته، فقد كتب القن�شل الإنكليزي 
يف بغ���داد اإىل وزارة اخلارجي���ة عام 1833 م، اأنه يقول 
:”ان بغ����داد ترزح يف الوق���ت احلا�شر حتت اأ�شواأ حكم 
عرفت���ه يف تاريخه���ا، واأن الأه���ايل ي�شج���ون م���ن �شوء 
ت�ش���رف واليه���ا علي ر�ش���ا با�شا ويتطلع���ون اإىل حممد 

علي”.
       وق���د كت����ب الكولونيل تايلر، وهو وكيل �شركة الهند 
ال�شرقي���ة الربيطاني���ة يف بغ���داد اإىل حكومت���ه، ما ياأتي 
:”النا����س يف انتظ���ار )اإبراهيم(”. وقد اأ�ش���اف تايلور 
قائ���اٌل :  “اإّن الأه���ايل هن���ا يف�شل���ون حك���م با�ش���ا م�شر 
ولي����س يف الع���راق من ي�شتطي���ع اأن يق���اوم اأية حماولة 

يقوم بها حممد علي لغزو العراق”.
       يف ع���ام 1832 م دخل���ت القوات امل�شرية بالد ال�شام 
)دم�ش���ق(، واندل���ع ال�ش���راع ب���ني ال�شلط���ان العثم���اين 
حمم����ود الثاين وحممد علي، وبخا�ش���ة بعد تعديه على 
ممتلكات ال�شلطان، ف�شاًل ع���ن معرفته ال�شابقة باأه�داف 
حمم���د عل���ي يف التوج����ه �ش���وب الع���راق، وخا�شة بعد 
�شيط�رة خور�شيد با�شا على مناطق وا�شعة م�ن اجلزيرة 
العربية واخلليج العرب���ي، وعندما و�شع ابراهيم با�شا 
ي���ده على ال�ش���ام اأر�شل طالئ���ع جي�شه اإىل جه���ة الفرات 

فدخل���ت اأورف���ه، وكان���ت تابع���ة لولية بغ���داد، وقد كان 
ه����دف ابراهيم با�ش���ا من حملت���ه يف ال�شام ه���و العامل 
الوحدوي،وق���د اأك���ّد هذا العام���ل الر�شالة الت���ي اأر�شلها 
اإىل حممد با�شا وايل حلب يقول فيها :”اأنه يريد انتزاع 
بالد العرب وما يجاورها واإنقاذ الأمة من امل�شائب التي 
ابتلي���ت بها”، واأكد هذا الهدف يف ر�شالة اأخرى موجهة 
اإىل وال���ده حمم���د علي حيث يق���ول :”اأن عل���ى املرء اأن 

ي�شحي بحياته يف �شبيل قومه وع�شريته”.
       م���ن املالح���ظ حق���ًا كان للن�ش���ر الذي اأح���رزه كل من 
خور�شي���د با�ش���ا واإبراهيم با�شا يف كل م���ن اجلزيرة ثم 
ال�ش���ام، كان له اأثر فع���ال يف ا�شتنها�س هم���م العراقيني 
م���ن اأج���ل التخل����س م���ن احلك���م العثم���اين وه���ذا ي���دل 
وب�ش���كل قاطع على اأن ال�شع���ب كان يرغب يف الإن�شمام 
اإىل مع�شك���ر حمم���د عل���ي، ومم���ا يوؤك���د هذا ال���كالم هو 
الأنتفا�ش���ات املتالحق���ة التي قام���ت يف معظ�م الوليات 
العراقية وخا�شة يف املو�ش���ل والب�شرة وبغ�داد والتي 
كان هدفه���ا الأ�شا�ش���ي هو اللتح���اق بالق���وات امل�شرية 

لت�شكيل قوة وحدوية يف املنطقة.
       

 موقف العراقيين من محمد علي        
         لق���د حاول���ت الدول���ة العثمانية جع���ل العراق قاعدة 
ل�ش���رب ق���وات حممد عل���ي املتواج���دة يف ب����الد ال�شام، 
لذل���ك عم���دت الق����وات امل�شري���ة اإىل حتري����س القبائ���ل 
و�شي���وخ الع�شائر، ف�شاًل ع���ن بع�س املتنفذين يف جميع 
اأنحاء الع���راق من اأجل القيام بثورات لإخالل الأم�ن يف 
العراق، ولع�دم ال�شماح للق����وات العثمانية من الإلتفات 
اأو  ال�ش���ام  ب���الد  املتواج���دة يف  امل�شري���ة  الق���وات  اإىل 

ال�شماح لها مبهاجمتها.
       ولق���د اأك���دت بع����س امل�ش���ادر اأن هن���اك حتالف���ًا بني 
�شفوق الفار�س �شيخ م�شايخ �شمر اجلربا ويحيى با�شا 
اجلليل���ي وايل املو�شل ال�شابق للقي�ام مبهاجمة القوات 
العثماني���ة يف بغداد، وكانت بتحري����س ورغبة القوات 
امل�شري���ة يف ال�شام، وقد حدث ه���ذا التمرد �شنة 1832 � 
1833 م، ولق���د كان هذا التحالف �ش���د العثمانيني رغبة 
م���ن �شفوق يف اأن يبقى عل���ى ا�شتقالله عن الدولة، ولقد 
�ش���رب ال�شيخ �شف���وق احل�شار حول بغ���داد يف ايلول، 
ولكن���ه ت���رك بغ���داد بعد ذل���ك عزل ويري���د اأن يع���ود اإىل 
الولي���ة، وذلك للتح���ركات التي قامت به���ا ع�شرية عنزة 

�شد �شمر ويدفع حممد علي با�شا مما جعلها ترتاجع. 

        وقد كان املحر�س ل�شفوق هو يحيى با�شا اجلليلي، 
وكم���ا تذكر امل�ش���ادر ان املتع���اون مع ع�ش���رية �شمر هو 
اإبراهي���م با�ش���ا املتواج���د يف ال�ش����ام يف تل���ك الفت����رة 
واأ�شب���ح قريب من ح����دود العراق ال�شمالي���ة، لذل�ك راأى 
يحي���ى با�ش���ا يف ه����ذه فر�ش���ة منا�شب���ة لكي يع����ود اإىل 

وليته على املو�شل.
       لقد كان �شفوق يوجه ر�شائل التحري�س على الثورة 
�ش���د العثمانيني اإىل جميع القي���ادات يف العراق، وعمل 
عل���ى اإحكام ال�شيطرة على بغ���داد وقطع طريق الإت�شال 
ب���ني علي ر�شا با�شا وبني احلكوم���ة يف ا�شتانبول، ومل 
ي���رد اإىل احلكوم���ة العثماني���ة �ش���وى تقريرين يف فرتة 
احل�ش���ار ال���ذي دام خم�ش���ة �شه����ور بنينَّ فيه���ا الأو�ش�اع 
واملعان���اة، ولقد مت اإر�شاله���ا بوا�شطة الربيد الربيطاين 

املتوجه اإىل �شفارتها يف ا�شتانبول.
       كما تناقلت الإ�شاعات عن وجود عدد من امل�شت�شارين 
الع�شكري���ني امل�شري���ني يف مع�شكر �شفوق،كم���ا اأنه قام 
هو وال�شيخ )حممد اجلدع���ان( وهو اأحد �شيوخ العقيل 
و�شيخ ع�شرية زبي���د، بتوجيه ر�شائل اإىل اإبراهيم با�شا 

يعلمون���ه فيها بتاأييدهم للق���وات امل�شرية ويرجونه يف 
اأن ير�ش���ل ق���وة رمزي���ة قوامه���ا )300( فار����س م�شري 

لي�شتطيعوا ان يعلنوا ان�شمامهم ر�شميًا اإىل م�شر.

                  لق���د اأظه���ر مت�شل���م )عن����ه( طاعت���ه للحكوم���ة 
امل�شري���ة واأعلنت    )هيت( ان�شمامها اإىل جانب القوات 
امل�شري���ة، فزاد ذلك من حراجة املوقف العثماين، كما اّن 
)حممد با�شا مري كور( اأمري راوندوز، بداأ يهاجم اجلي�س 
العثماين الذي كان يحاول ال�شمود اأمام �شربات اجلي�س 
امل�ش���ري يف اأعايل الفرات يف �شمال العراق، وكان يقال 
اأن���ه هناك اإتفاق���ًا خا�شًا بني اأمري راون���دوز وبني حممد 
عل���ي با�شا ع���ام1833 م، وم�شمونه ي�ش���ري اإىل اأن يقدم 
كل منهم���ا م�شاعدته وتعاونه لالآخ���ر، واأن هناك ر�شائل 
ب���ني الطرفني يف متوز 1832 م. وعندما و�شل اإبراهيم 
با�ش���ا اإىل حم����س وق���دم اأم���ري راون���دوز اإىل �شواحي 
املو�شل فتبادل الطرف���ان الر�شائل التي حتمل امل�شمون 
نف�شه،وق���د قيل اأن بع�س علماء بغ���داد ووجهائها الذين 
بل���غ بهم التذم�ر اأ�شده كتب����وا اإىل )مري كور( يحر�شونه 

على دخول بغداد.
      كما قامت ثورات يف منطقة الفرات الأو�شط و�شملت 
احلل���ة وال�شامية والهندي���ة والكوفة وكله���ا �ش�د الدولة 
العثماني���ة يف حماول���ة منه����م للتخل����س م���ن ال�شيطرة 
العثماني���ة والإن�شمام اإىل مع�شك���ر امل�شريني وذلك قبل 
ح�ش���ار بغداد. ولقد ا�شتجاب �شي���خ ع�شرية طيء املقيم 
يف حدود املو�شل لطلب �شف�وق، وعمل على قط�ع طريق 

املو�شل � ماردين � ديار بكر.
       اإّن ك����ل ذل���ك يوؤك���د م�شاع�ر اأهل الع���راق اآن�ذاك كانت 
باإجت���اه التخل����س م���ن احلك���م العثم���اين،واإن خمتل���ف 
امل�ش���ادر تو�ش���ح اأن الث���ورات الت���ي ق���ام به���ا �شي���وخ 
الع�شائر وغريهم كانت م���ن اأجل الإن�شمام اإىل املع�شكر 
امل�شري واخل�شوع ملحمد علي. وقد كتب القائم باأعمال 
�شرك���ة الهند ال�شرقية الربيطاني���ة يف بغداد �شنة 1833 
م يق���ول :”اأن اأهل بغ���داد، وهم فيما هم في���ه من بوؤ�س، 
تتعلق اأب�شارهم باإبراهيم وجتار بغداد  ياأ�شفون لتدخل 
باملر�شت���ون )وزي���ر اخلارجية الربيطاني���ة( ملنع احلاق 
اقليمه���م بالأقلي���م )يق�ش���د �شوري���ا( الذي يخ�ش���ع لذلك 

احلاكم الذي بداأوا بالفعل ي�شمونه اخلليفة امل�شري”.
       ويف نهاي���ة ع���ام 1840 م اأي قب���ل انته���اء الأح���داث 
بقي���ام معاهدة لندن فاإن الق���وات امل�شرية بقيت يف بالد 
ال�شام، وكانت تهدد العراق، واإن الع�شائر العراقية ومن 
�شمنها ع�ش���رية املنتفق كانت دائمًا متفق���ة معها، ولذل�ك 
ف���اإن علي ر�شا با�ش����ا وايل بغ���داد كان يطالب احلكومة 
العثماني���ة مب����دد ي�شاع���ده يف حال���ة اأن تق����وم الق���وات 

امل�شرية مبهاجمة العراق وتنظم اليها الع�شائر.
اأن جميع الثورات والإنتفا�شات، التي قامت يف العراق 
م���ن �شماله اإىل جنوبه كان���ت �ش�د الو�شع ال�شعب ال�ذي 
كانت تعي�شه وليات العراق حتت احلكم العثماين، واإن 
جم���يء حممد علي وانت�شارات���ه يف املنطقة وحماولته 
مل���د �شيطرته على اأجزاء وا�شعة م���ن الوليات العثمانية 
�شّجع الكثري من العنا�شر على الثورة  �شد ه�ذا النظام، 
وحاول����وا ان َيْنَظّم���وا اإىل مع�شكر حمم���د علي لأنه كان 
يطم���ح اأن يك���ّون دول���ة موح���دة عربي���ة ت�شم���ل اأج���زاء 
وا�شعة م���ن امل�شرق العربي، وخا�شة اأن ت�شريحاته هو 

وابنه كانت توؤكد على هذه الأفكار. 

عن ر�سالة )�سيا�سة حممد علي با�سا
 جتاه العراق واخلليج العربي(

اعجاب عراقي 
بوالي مصر 
الكبير ومؤسس 
نهضتها!

هل حاول محمد علي باشا 
السيطرة على العراق؟

                 بع��د نج���اح إبراهي��م 

باشا ابن محمد عيل باشا وايل مرص 

الكبري يف إس��ق�اط الدرعية عاصمة 

م   1818 ع��ام  األوىل  الس��عودية 

وتوغله نح��و اإلحس���اء والقطيف 

يف الخليج العريب، أخذ محمد عيل 

يهتم بأخبار الع��راق وبأحواله غري 

املستقرة، فضاًل عماّ كان يعانيه من 

الفقر واملرض، فطلب محمد عيل 

من محافظ املدينة املنورة يف عام 

1821 م أن يوافيه بأنباء العراق أواًل 

ب��أول وطالبه”أن يك��ون دامئًا عىل 

بينة من أحوال بغداد فريس��ل إليها 

الجواسيس من املدينة أو من قبيلة 

ش��مر او عنزة م��ن ذوي العالقات 

هناك”، وأن يوافيه بكل األنباء التي 

يحملها إليه هؤالء العمالء، وخاصة 

أن العراق كان يواجه احتمل الغزو 

الفاريس عليه.
الباب املعظم يف العهد العثماين

�سراي بغداد يف القرن الثامن ع�سر حممد علي با�سا الكبري
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: ذاك����رة ع��راق��ي��ة اع����داد 

 ROTARY( مت ن�ش����ب مع����دات حتوي����ل
م����ن  كل  يف   )_ CONVERTOR
ومنطق����ة  املجيدي����ة  م�شت�شف����ى  العبخان����ة، 
العلوي����ة لتغذي����ة �شبك����ة امل�شتهلك����ني بالتيار 
ا�شتعم����ال  اأي  فول����ت   )400  +( امل�شتم����ر 
خطوط التيار املتن����اوب 3،3 ك.ف كخطوط 
نق����ل ل�شبك����ة بغ����داد وبو�ش����ر بع����د ذل����ك يف 
ام����رار الأ�ش����الك اىل اجلان����ب الغرب����ي م����ن 
بغداد )الكرخ( بوا�شط����ة قابلوات حتت املاء 

)بالقرب من ج�شر ال�شهداء(.
يف ع����ام 1927 ن�شبت اعمدة حلمل الأ�شالك 
الكهربائي����ة لن����ارة �شارع اجلعيف����ر ومنطقة 

عالوي احللة.
يف عام 1928 من����ح المتياز ل�شركة التنوير 
والق����وة الكهربائي����ة املحدودة ملدين����ة بغداد 

بالطاقة الكهربائية.
يف عام 1931 بو�شر بان�شاء حمطة ال�شرافية 
بن�شب حمطتني بخاريتني �شوي�شرية ال�شنع 
كل  ق����درة   BROWN _ BOVERI
منه����ا )2،5( مي����كاواط م����ع املرجل����ني الأول 
والث����اين ومت افتت����اح املحط����ة ي����وم الأثنني 

الأول من اآيار عام 1933.
يف عام 1937 مت ن�شب وحدة ثالثة انكليزية 
ال�شنع )PARSON( بقدرة”5”ميكاواط 
الرابع����ة  فالوح����دة  الثال����ث،  املرج����ل  م����ع 
 BROWN _( ال�شن����ع  �شوي�شري����ة 

ث����م  مي����كاواط،   )60( ق����درة   )BOVERI
الوحدت����ني اخلام�شة وال�شاد�ش����ة النكليزية 
كل  ق����درة   )PARSON( ال�شن����ع 
منها”12،5”ميكاواط مع املرجلني ال�شاد�س 
وال�شاب����ع خ����الل الأع����وام 1950 _ 1952 
لت�ش����ل الق����درة الكلي����ة للمحط����ة ع����ام 1955 

)41( ميكاواط.

ع����ام 1955 مت تاأميم �شرك����ة التنوير والقوة 
الكهربائية املحدودة ملدينة بغداد و�شميت يف 
الول م����ن ت�شرين الول حمطة كهرباء بغداد 

وارتبطت بوزارة املوا�شالت وال�شغال.
يف ايل����ول ع����ام 1958 مت تاأ�شي�����س م�شلحة 
امت����الك  تول����ت  الت����ي  الوطني����ة  الكهرب����اء 
وت�شغيل كل من حمطات توليد دب�س، جنوب 
بغداد وخطوط النقل واملحطات الفرعية لها 
امل�شيدة من قب����ل جمل�س العمار. عام 1964 
مت دم����ج م�شلح����ة كهرباء بغداد م����ع م�شلحة 
مديري����ة  اىل  وابداله����ا  الوطني����ة  الكهرب����اء 
كهرب����اء منطق����ة بغ����داد على غ����رار املديريات 
الثالثة التي كانت �شمن ت�شكيالت امل�شلحة.

ويذكر ال�شتاذ عبد الكرمي احل�شيني تفا�شيل 
طريفة ومهمة ع����ن بدايات النارة والكهرباء 

ببغداد فيقول :
عندم����ا  دخ����ل الق����رن الع�شرين كان����ت بغداد 
ل تع����رف الكهرب����اء بع����د وكان����ت �شوارعه����ا 

حمدوده ج����دا ب�شارعني رئي�شيني هما �شارع 
)خليل با�شا جادة �ش����ي( وهو �شارع الر�شيد 
احل����ايل وعل����ى ق�شم����ني وغ����ري مت�ش����ل يف 
منطق����ة �شيد �شلطان عل����ي وهذا يف الر�شافه 
ويف جان����ب الك����رخ كان �ش����ارع ال�شكه الذي 
يربط ب����ني ج�شر الكطع����ه )ال�شهداء احلايل( 
وب����ني ق�ش����اء الكاظميه وكانت هن����اك العديد 
م����ن الزق����ه والف����روع الت����ي ترتب����ط بهاذين 
ال�شارع����ني ويف حم����الت بغ����داد املعروفه يف 

الر�شافه والكرخ..
كانت ه����ذه ال�شوارع والزقه تن����ار بوا�شطة 
الفواني�����س والت����ي ت�شم����ى )اللمب����ه( وه����ي 
عباره ع����ن فانو�س زجاج����ي يعلق يف اماكن 
و�شطي����ه تتمكن م����ن اناره جزء م����ن ال�شارع 
او الطريق  وتعم����ل بوا�شطه الزيت والفتيل 
القطني  وكانت انارته����ا �شعيفه ولكنها تفي 

بالغر�س وتوؤمن احلاجه منها...
ويخ�ش�س لها ا�شخا�س لنارتها عند الغروب 
وامالئه����ا بالزي����ت واطفائه����ا عن����د ال�شي����اء 
�شباح����ا وي�شمى هذا العام����ل  ب )اللمبجي( 
الذي ا�شته����ر ا�شمه من خالل اغنية للمرحوم 
يو�شف عم����ر مغني املقام امل�شه����ور وال�شبب 
يعود اىل ان هذا )اللمبجي( كان بحكم مهنته 
يطلع عل����ى الكثري م����ن ال�ش����رار يف املناطق 
و�شعوده على ال�شلم اخل�شبي لغر�س تاأديته 
عمل����ه مم����ا ي�شه����ل ل����ه النظ����ر عرب اجل����دران 

وال�شطح الواطئه ويكت�شف بع�س المور..
    

ترجُع ان����ارة �شوارع بغداد اإىل عام 1889م.
وهي ف����رتة متاأخ����رة ن�شبيًا من باق����ي الدول 
و يف عه����د الوايل العثم����اين )عبد الرحمن(، 
ح����ني ام����ر بان����ارة بع�����س املح����الت بجان����ب 
قب����ل  م����ن  )الفواني�����س(  الر�شافة،فو�شع����ت 
بلدي����ة بغ����داد.ويف ع�ش����ر كل ي����وم يجت����از 
م�شتخدم����و البلدية )اللمبجي����ه( الطرق وهم 
يحمل����ون ال�شالمل اخل�شبي����ة وقوارير الزيت 
ومع����دات ل�شعال ه����ذه الفواني�����س، و�شملت 
ه����ذه الن����ارة معظم �شوارع بغ����داد ويف عام 
1908 مل تكن بغداد قد عرفت الكهرباء  حتى 
ايام ال����وايل ناظم با�ش����ا 1910 �1911،حني 
ل�شتخ����دام  عه����ده  يف  حماول����ة  اول  ج����رت 
)ترم����واي  ت�شغي����ل  يف  الكهربائي����ة  الطاق����ة 

بغداد � الكاظمية(..
يوؤ�ش����س  ان  بغ���داد  جت���ار  اح���د  ومتك���ن 
�شرك���ة يف لن���دن لن�ش���اء م�ش���روع الطاقة 
الكهربائي���ة يف بغداد،بع���د ح�شول���ه على 
موافق���ة ال�شلط���ات العثماني���ة عل���ى ه���ذه 
ال�شرك���ة يف ع���ام 1914،التي كانت تعرف 
امل�شاهم���ة  العثماني���ة  )ال�شرك���ة   : با�ش���م 
للرتم���واي والتنوي���ر والق���وة الكهربائية 
ملدين���ة بغداد(.ولك���ن امل�شروع مت جتميده 
ب�شبب اندلع احلرب العامليه الوىل حيث 

اوقف العمل بامل�شروع.
                             

عن����د الحتالل الربيطاين لبغ����داد يف 1/ 10 
/1917. قامت م�شلح����ة ال�شغال الع�شكرية 
الربيطاني����ة بن�ش����ب اول  مول����ده للكهرب����اء 
الق�شلة،وكان����ت  بناي����ة  ق����رب  ال�ش����راي  يف 
ته����دف اإىل ان����ارة �ش����ارع ال�ش����راي وبنايات 
الق�شل����ة وامل�شت�شفيات، و امل�شت�شفى املركزي 
املعظم(،ون�شب����ت  )الب����اب  يف  الربيط����اين 
اخ����رى مثله����ا يف �شريع����ة املجيدي����ة )مدينة 
جمل����ة  اإىل  ال�شي����اء  حاليا(لي�ش����ال  الط����ب 
امل�شت�شفي����ات املوج����ودة خارج ب����اب املعظم 
وكالهما  بقوة  220  فولت  تكفي كل واحدة 
منه����ا ل�ش����اءة ال����ف م�شب����اح تقريبًا،وكذلك 
ن�شبت اخرى يف الك����رادة )اجلانب الي�شر( 
واخ����رى يف كرادة م����رمي )ام العظام( لنارة 
الربيطاين،واقت�ش����ر  اجلي�����س  مع�شك����رات 
جتهي����ز الكهرباء اول المر عل����ى املوؤ�ش�شات 
الع�شكرية الربيطاني����ة ودوائر احلكومة يف 
الق�شل����ة. ويف  اذار 1918 اعلن����ت ال�شلطات 
الربيطانية توزيع عدد حمدود من امل�شابيح 
الكهربائي����ه عل����ى بع�����س املناط����ق والبيوت 
القريب����ة من ال�ش����راي، وطلبت م����ن الراغبني 
تقدمي طلبهم اإىل بلدية بغداد مبوجب �شروط 
معين����ه منها دف����ع تكاليف الن�ش����ب واملعدات 
وال�شالك كما ح����ددت ا�شعار ال�شرف للطاقه 

الكهربائيه وكما يلي :
1. البني����ه الكب����ريه      8      اآن����ات لكل درجه 

على املقيا�س 
2. م�شباح �شغري       4     اآنات ر�شم 

3. مروحه             16    اآنه ر�شم 
العمل����ه  يف  فلو�����س  اربع����ة  ت�ش����اوي  الآن����ه 

العراقيه لحقا 
تو�شع����ا  الكهرب����اء  ا�شتخ����دام  م����ع  وتزام����ن 
ملحوظ����ا يف ا�شتخ����دام الفواني�����س النفطيه 
حي����ث �شخ����ت البلدي����ه كمي����ات كب����ريه م����ن 
ولكنه����ا  والك����رخ  الر�شاف����ه  يف  الفواني�����س 
يف  الكهربائي����ه  الن����اره  لت����وازي  كان����ت 
قوته����ا و�شهولة ن�شبه����ا وت�شغيلها ونظافتها 
الحت����الل  ق����وات  ادرك����ت  ع����ام 1921  ويف 
الربيط����اين حاج����ة اجلي�����س و�ش����كان بغداد 
اإىل الناره الكهربائيه،فقامت بن�شب مولده 
كب����رية احلجم واجلهد لتق����وم مقام املولدات 
ال�شغريه التي ن�شبته����ا عام 1917 � 1918.

وكان����ت هذه املاكنة بثالث����ة حمركات بخارية 
ون�شبته����ا  ح�ش����ان   )300( منه����ا  كل  ق����وة 
يف بناي����ة )العبخان����ة( ق����رب �شاح����ة الوثب����ة 
حاليًا،والتي كانت �شابق����ًا )املعمل الع�شكري 
للجي�س العثماين(،ثم ن�شبت العمدة ومدت 
ال�ش����الك يف ال�ش����ارع اجلدي����د )الر�شيد( من 
الباب ال�شرق����ي اإىل باب املعظم،وربطت هذه 
ال�شالك،و�شارت حمطة العبخانة هي املركز 
وال�شا�����س لكهرب����اء بغداد،وو�شع����ت بلدية 
بغ����داد ع����ام 1922 على كل عم����ود يف �شارع 
الر�شي����د م�شباح����ًا كهربائي����ًا وان����ارت ق�شمًا 
من �ش����ارع النهر وكانت له����ذه املاكنة املغذية 
اجلديدة للكهرباء اثرها يف قيام بلدية بغداد 
مب����د الن����ور الكهربائي م����ن ب����اب املعظم اإىل 
الق�شر امللكي يف الوزيري����ة ثم العظمية،ثم 
مدت ا�ش����الكا من ج�ش����ر مود )الح����رار( اإىل 
ال�شاحلي����ة يف الكرخ فالكرمي����ات وال�شواكة 
حت����ى و�شلت اإىل حمطة القطار ثم اإىل حملة 
خ�ش����ر اليا�����س وال�ش����وق اجلدي����د وال�ش����ت 

نفي�شه والتكارت����ه واجلعيفر والرحمانيه ثم 
العطيفيه )جامع براثا(،ثم مت تنوير املنطقة 
املزدحم����ة واملمتدة من جام����ع مرجان ف�شوق 
ال�شي����خ  جام����ع  اإىل  فال�شدري����ة  ال�شورج����ة 
عبد الق����ادر الكيالين ومن املي����دان اإىل راأ�س 
الف�ش����ل وفروع����ه  اإىل جام����ع  ث����م  الكني�ش����ة 

املت�شعبة.
يف تل����ك الفرته الزمنيه مل تك����ن هناك اجهزه 
كهربائي����ه كما ح�شل لحقا وكان����ت الكهرباء 
لغر�س الناره فقط وا�شتخدام بع�س املراوح 
املن�شديه لتاليف حرارة اجلو وكانت ا�شعار 
الكهرباء عاليه قيا�ش����ا بدخل الفرد البغدادي 
يف تل����ك الفرته وتط����ورت الكهرب����اء تبعا ملا 
كان يدخ����ل من اجهزه كهربائي����ه لال�شتخدام 
املنزيل وتو�شعت حمطات الكهرباء وتعددت 
ثم دخلت حمافظات اخ����رى اىل جانب بغداد 

يف ا�شتخدام الكهرباء..
ومل يبق من الفواني�س �شوى ذكرى اللمبجي 

ويو�شف عمر...
ولتزال بغداد اىل ح����د الن تعاين من �شحة 
الكهرب����اء بالرغم من �ش����رف املليارات بدون 
اي جناح يذكر من����ذ اثني ع�شر �شنه واحلمد 
لله على نعمه بعد ان كانت الطاقه الكهربائية 

فائ�شه للجريان..

ا�شرابات �شد �شركات الكهرباء 
االجنبية

 تاأ�ش�ش����ت يف بغداد بع����د ان احتلتها القوات 
الربيطاني����ة اول حمطة لتولي����د الكهرباء يف 
منطق����ة ال�شرافي����ة وكان����ت املحط����ة �شغرية 
تعم����ل بالدي����زل طاقته����ا الق�ش����وى )1000( 
كيل����و واط و�شع����ت التي����ار فيه����ا 220/440 
فول����ت. الت����ي قام����ت باإن����ارة  بع�����س املراكز 
املهم����ة يف املدينة مبا يالئم حتقي����ق اهدافها 
ال�شتعماري����ة. بعد ان كانت هذه املراكز تنار 
بو�شائ����ل بدائي����ة. ويف ع����ام 1928 تاأ�ش�شت 
�شركة )التنوير والقوة الكهربائية املحدودة 

ملدينة بغ����داد(. فقامت بتنوير بع�س الدوائر 
احلكومية، وبيوت الوزراء وكبار امل�شوؤولني 
يف الدول����ة وبع�س الهايل.وكانت ت�شتويف 
)28( فل�شًا عن كل وحدة كهربائية وكانت هذه         
املبال����غ فادح����ة ل تتنا�ش����ب وحال����ة ال�شع����ب 
املعا�شي����ة. ول�شيم����ا يف الزم����ة القت�شادية             
)1929 – 1933( فانعك�شت اثارها ال�شلبية 
ب�ش����كل وا�شح على ا�شح����اب الدخل املحدود 
من العم����ال و�شغار املوظف����ني الذين �شعروا 
بفداح����ة الج����ور الت����ي ت�شتوفيه����ا ال�شركة، 
 5 يف  تام����ة  ب�ش����ورة  مبقاطعته����ا  فقام����وا 
كانون الول 1933، وطالب جمل�س الوزراء 
وا�شتخ����دم  اأجوره����ا  بتخفي�����س  ال�شرك����ة 
واللوك�ش����ات  وال�شم����وع  الزي����وت  اله����ايل 
بهدف حملها على ال�شتجابة ملطالبهم عندئذ 
قام����ت ال�شرك����ة باج����راء تخفي�����س زهيد يف 
�شع����ر الوح����دة الكهربائية م����ن 28 فل�شًا اىل 
26 فل�ش����ًا فرف�����س البغدادي����ون ال�شتجاب����ة 
ملطالب احلكومة باإنهاء ال�شراب المر الذي 
دعا احلكوم����ة اىل ا�شتعم����ال ال�شدة والعنف 
جتاه اع�شاء نقابة العم����ال فاغلقت نقابتهم. 
وانتهى ال�شراب من غ����ري حتقيق اهدافهم. 
وقد اي����د ال�شاعر امل����ال عبود الكرخ����ي �شكان 
بغداد يف مقاطعته����م ل�شركة الكهرباء وانتقد 
احلكومة لتغري موقفها م����ن املقاطعة ل�شالح 

ال�شركة قائاًل : 
ل تك�ول الكهرب��اء       

   غال�ي يا مل�ه غ��رار 
ي�شلخوك به�ا ال�شت�اء    

ولل�شم��ال ي�شف��روك 
ان جان غريك”موتكار”  

 ركب��وه وبي�ه �ش��ار 
يركب�وك ان�ت حم�ار      

  وذيل�ه ر�شم�ه ي�شلم�وك.
وكان م����ن اهم اعمال �شرك����ة التنوير والقوة 
حمط����ة  تو�شي����ع  املح����دودة  الكهربائي����ة 
ال�شرافي����ة وزي����ادة طاقته����ا يف �شن����ة 1933 
اىل )5000( كيل����و واط، ون�ش����ب حمطة يف 
العظمي����ة ب�شعة )270( كيل����و واط وحمطة 
واط،  كيل����و   )240( ب�شع����ة  الكاظمي����ة  يف 
وكان����ت    ه����ذه املحط����ات تعم����ل بالدي����زل. 
ويف �شن����ة 1936 �ش����اع ا�شتعم����ال الكهرب����اء 
يف مدين����ة بغ����داد وان����ريت معظ����م �شوارعها 
وازقتها بع����د تعاقد امانة العا�شمة مع �شركة 
مان�ش�ش�ش����رت النكليزية املحدودة التي كانت 
تديره����ا  )�شركة التنوير والق����وة الكهربائية 
املحدودة( بعد �شراء امتيازها فتم ال�شتغناء 

عن الو�شائل البدائية يف النارة.
ازدادت �ش����كاوى اهايل بغداد م����ن ت�شرفات 
ل�شع����ف خدماته����ا و�ش����وء  التنوي����ر  �شرك����ة 
ت�شرفاته����ا و�شخام����ة الج����ور الت����ي كان����ت 
ال����وزراء يف 25  فق����رر جمل�����س  ت�شتوفيه����ا 
ايلول �شنة 1948 توجيه كتاب من �شكرتارية 
جمل�����س ال����وزراء اىل وزارة الداخلية بهدف 
انه����اء المتياز. ا�شتن����ادًا اىل املادة )98( من 
التفاقي����ة املعقودة ب����ني احلكوم����ة العراقية 
و�شركة التنوير والقوة الكهربائية املحدودة 
والتي ن�شت على )انتق����ال ملكية املوؤ�ش�شات 
واملكائ����ن جميعها اىل احلكومة العراقية بعد 
ع�شرين �شنة من عقد التفاقية التي بداأت منذ 
ع����ام 1928 اذا رغب����ت احلكوم����ة العراقية(، 
لذلك قررت احلكوم����ة �شرورة تاأميم ال�شركة 
قبل انتهاء مدة امتيازها فالفت جلنة وزارية 
خا�شة ملفاو�شة ال�شرك����ة بعد انذارها ب�شكل 
حتري����ري. لكنه����ا مل ت�شتط����ع القي����ام بعملية 
التاأمي����م نظ����رًا لع����دم ال�شتق����رار ال�شيا�ش����ي 
والقت�ش����ادي الذي مرت به اململكة خالل تلك 
احلقب����ة ف�شال عن عدم وج����ود املبالغ الكافية 
لتعوي�س ال�شركة لذل����ك تريثت احلكومة يف 

عملية التنفيذ.

عندما اصبحت مصلحة الكهرباء عراقية في 27 ايلول 1955

من تاريخ الكهرباء في العراق

دخلت الكهرباء اىل العراق عام 1917 اذ نصبت أول ماكنة كهرباء يف بناية”خان 

دلة”وقد أقترص توليد الطاقة الكهربائية عىل محركات ديزل قدرة واطئة بتوتر 

200 فول��ت تيار مس��تمر )DC(، ولقد تم نصب مح��ركات الديزل بعد ذلك يف 

مناطق مختلفة من املدينة منها )منطقة الرساي : لتنوير أبنية الرساي والقشلة(، 

)رشيعة املجيدية :إلنارة املستش��فيات املوجودة يف باب املعظم(، )كرادة 

معس��كر  املعس��كرات  الن��ارة   : مري��م 

الهنيدي، معسكر الرشيد الحقاً (.

متت يف الع��ام نفس��ه )1917( إنارة أول 

شارع يف مدينة بغداد”شارع الرشيد”.

ويف ع��ام 1918 ب��ورش بتوزي��ع مق��دار 

مع��ن عىل الراغب��ن يف تنوير مبانيهم 

ومس��اكنهم بازدياد الطلب اىل الطاقة 

الكهربائية.

وقام��ت الس��لطات املختص��ة آنذاك 

بنصب”3”وح��دات مبح��ركات بخارية 

بتوتر 3،3 ك.ف تيار متناوب )AC( يف 

محطة القاطر خانة وكانت األس��الك 

د تحت األرض. متمُ
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ع�����راق�����ي�����ة

ع��د���ش��ة

من الزيارة الملكية لكربالء �شنة 1957

نوري ال�شعيد يزور المرقد ال�شريف

الزعيم قا�شم يزور المرقد الح�شيني

�شور من زيارة الملك في�شل الثاني في كربالء 1957

باب القبلة في ال�شتينات

باب القبلة للمرقد الح�شيني قديما

مواكب العزاء 
في الجيل 

الما�شي

الملك في�شل 
الثاني وخاله 

االمير عبد 
االله في 

المرقد 
الح�شيني

كربالء  في الع�شرينات

كربالء  في الثالثينات

�شورة جوية لكربالء

كربالء  في ال�شتينيات

ي الذاكرة
كربالء ف
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د. عباس فرحان الموسوي

وامت����دت مدين����ة بغ����داد يف الثالثيني����ات �شم����اًل وجنوبًا 
ب�ش����كل يختل����ف ع����ن ال�شاب����ق وعل����ى امت����داد نه����ر دجل����ة 
وحتول����ت م����ن النم����و الدائ����ري او �شب����ه الدائ����ري �شمن 

اأ�شواره����ا لت�شب����ح ذات امتداد ط����ويل، اإذ اأن الفي�شانات 
لها اث����ر كبري يف حتديد م�شاحة املدين����ة وتو�شعاتها. ول 
�شيم����ا يف اجلانب ال�شرقي الذي كان مه����ددًا بالغرق اكرث 

م����ن اجلانب الغربي. لذلك كانت تلك التو�شعات ع�شوائية 
بعيدة عن اخلطط التوجيهية). 

كان����ت اوىل املحاولت اجل����ادة، ذات الأهمية يف تخطيط 
مدين����ة بغ����داد، ق����د ج����رت يف بداي����ة �شن����ة 1936. عندما 
المل����اين  الربوف�ش����ور  العراقي����ة،  احلكوم����ة  ا�شتدع����ت 
امل�شه�ور بتخطيط امل����دن بريك�س ومعاونه برونو وينفر 
وقد اأوكلت اليه اأمانة العا�شمة مهمة اعداد ت�شميم حديث 
ملدين����ة بغداد. فكتب تقريرًا اأو�ش����ى مبوجبه باأهمية فتح 
�شوارع جديدة كان من اأهمها ال�شارع الذي عرف ب�)�شارع 
املل����ك غازي( وف�شاُل ع����ن ذلك فقد ا�ش����ار اىل    اهمية فتح 
�ش����ارع عري�����س اخر م����واز لل�ش����ارع املذك����ور لهميته من 
جان����ب معم����اري ولت�شهيل حرك����ة النق����ل يف بغداد.وقدم 
تقري����ره عن طريق ال�شف����ارة الملانية يف بغ����داد، وتناول 
املط����ارات وال�ش����كك احلدي����د وال�شك����ن وم�شاري����ع امل����اء 
والكهرب����اء واملجاري وال�ش����وارع والكراج����ات ومل ينفذ 
ب�ش����ورة تامة لكن����ه كان م�شروعًا ممه����دًا لو�شع ت�شاميم 

اخرى اكرث دقة. 
قام����ت تخمين����ات ذل����ك الت�شمي����م عل����ى ا�شا�����س ان مدينة 
بغداد ل ت�شتوعب اكرث من ن�شف مليون ن�شمة، اذا بقيت 
عل����ى حدودها القدمي����ة املثبتة بال اإ�شاف����ات جديدة، لذلك 
ا�شتن����دت ح�شابات الت�شميم اىل تل����ك التوقعات، واأخذت 
بنظ����ر العتبار الزي����ادة الطبيعية، بحي����ث تتمكن املدينة 
م����ن ا�شتيع����اب 1.2 مليون ن�شم����ة يف اأح����وال اقت�شادية 

واجتماعية منا�شبة للزيادة املتوقعة يف �شكان بغداد. 
�ش����ار تو�شع املدينة بدون تخطي����ط منظم يف الثالثينيات 
وظه����رت اأحي����اء جديدة كانت ذات ط����رز معمارية خمتلفة 
ع����ن عمارة الأحياء البغدادي����ة القدمية، من حيث �شخامة 
بيوتها وكرثة عدد الغ����رف فيها، التي تكونت من طابقني 
وتقل�ش����ت احلدائق لزيادة م�شاحة البن����اء. اذ ان التقاليد 
الجتماعي����ة �شاهمت يف بقاء الأ�شرة جمتمعة ومتما�شكة 
يف بي����ت واحد كذل����ك �شاع����د ا�شتعمال ق�شب����ان احلديد ] 
ال�شيلم����ان[ واأن�شاء اأول م�شنع لل�شمن����ت يف العراق عام 

1936 وا�شتعماله بدًل من اجل�س على زيادة متانة البناء 
وعدد الطوابق. 

ويف نهاي����ة الثالثينيات �شجعت عوام����ل عدة على تو�شع 
املدينة وبناء العمارات احلديثة وامل�شاكن الوا�شعة، منها 
ا�شتثمار الراأ�شمال الوطن����ي يف فرتة الركود القت�شادي 
حملي����ًا ب����دًل م����ن ا�شتثم����اره يف جت����ارة الرتان�شي����ت مع 
دول اجل����وار او �ش����راء م�شخ����ات ال����ري، الت����ي اأ�شبحت 
غ����ري م�شجعة، و�شاع����د ا�شتتباب الأم����ن وال�شتقرار على 
امت����داد حرك����ة البناء)(.ميكن القول : ان����ه على الرغم من 
تلك التو�شعات كانت بغداد قد تاأثرت ب�شكل كبري بال�شداد 
التي حتيط بها فبقي ال�شكل امل�شتطيل هو ال�شمة البارزة 

يف تو�شعاتها على جانبي نهر دجلة.
�شه����دت بغ����داد يف بداي����ة الأربعينيات تو�ش����ع جديد، فقد 
ظه����ر منط حديث م����ن البيوت يختلف ع����ن بيوت املرحلة 
الوىل للتو�ش����ع. ع����رف بنط����اق البي����وت املت�شل����ة وهي 
ذات م�شاح����ات خمتلف����ة تراوح����ت م����ا ب����ني )300-200( 
مرت،حدائقها كانت يف املقدمة. ظهرت بيوت هذه املرحلة 
يف حم����الت البتاوين والعلوي����ة ويف مناطق خمتلفة من 
ك����رادة م����رمي وحمل����ة هيب����ة خات����ون يف العظمي����ة ويف 
منطقت����ي الوزيرية وبارك ال�شعدون واملنطقة املح�شورة 
بني العظمية وبغداد القدمية على �شكل نطاق �شيق ميتد 
م����ع امتداد نهر دجلة.كان من����و مدينة بغداد خالل احلرب 
العاملية الثانية بطيئًا ن�شبيًا بفعل عوامل       عدم ال�شتقرار 
لفي�شان����ات  املدين����ة  والقت�شادي،وتعر�����س  ال�شيا�ش����ي 
متك����ررة ف�ش����اًل ع����ن التاأث����ريات ال�شلبي����ة للحرب،الت����ي 
انعك�ش����ت عل����ى انخفا�س الدخ����ل القومي للب����الد فتدهور 
امل�شت����وى املعا�ش����ي للمواط����ن العراق����ي ب�ش����ورة عام����ة.

وبع����د نهاية احل����رب العاملية الثانية ا�شتتب����ت حالة الأمن 
وال�شتق����رار نوع����ًا م����ا يف مدينة بغ����داد فكان ه����ذا المر 
م����ن العوام�����ل امل�شجعة عل����ى تو�شع ال�شواح����ي املحيطة 
باملدين����ة. الت����ي كان����ت يف الأ�ش����ل ب�شات����ني تنت�ش����ر على 
�شفت����ي نهر دجلة يف الر�شافة والكرخ، بعد زيادة رغبات 
البغدادي����ني يف ت�شييدهم     لل����دور ال�شكنية الوا�شعة يف 
تلك ال�شواحي. ويف مقدمة ذلك القطاعيون الذين قاموا 
ب�ش����راء الأرا�شي الوا�شعة وتق�شيمه����ا على قطع �شغرية 
امل�شاح����ة به����دف ت�شهيل عملي����ة بيعه����ا وباأ�شع����ار عالية، 

وناف�شهم التجار يف ذلك لتحقيق الربح ال�شريع. 
مل تك����ن حم����اولت الإقطاعي����ني والتج����ار تل����ك بعيدة عن 
اأنظار اجلهات امل�شوؤول����ة، وبهدف التخل�س من حما�شبة 
�شلطاته����ا القانوني����ة تو�شل امل�شاربون بتج����ارة الأر�س 
اىل و�شائ����ل وطرائ����ق خمتلفة، متثلت با�ش����راك ا�شحاب 
املنا�شب العليا، من ال����وزراء وكبار موظفي الدولة معهم 
واعطائهم ن�شبة م����ن الرباح، وبفعل تلك امل�شاركة، متتع 
امل�شارب����ون بحماي����ة خا�ش����ة بعي����دًا عن طائل����ة القانون، 
وغ�����س النظر عن اعماله����م. وبهذا ال�ش����دد  ي�شري املوؤلف 
عب����د ال����رزاق الظاه����ر اىل �شع����ف اإج����راءات احلكوم����ة 
وازدواجي����ة عمله����ا قائ����اًل : )نح����ن ن�ش����وق للمحاك����م من 
جن����د عنده اذرعًا حمدودة من القما�س يبيعها يف ال�شوق 
ال�ش����وداء   يف ح����ني ان الر�����س املحيطة ببغ����داد والتي 
ي����راد تاأ�شي�����س العا�شمة اجلدي����دة عليها تب����اع كلها على 

يد امل�شارب����ني بال�ش����وق العلنية ال�ش����وداء(. اأدى تناف�س 
امل�شارب����ني بتجارة الأر�س اىل ارتفاع كبري يف اأ�شعارها 
وو�شلت اىل اأرقام خيالي����ة ]ح�شب مقايي�س تلك احلقبة[ 
اإذ ارتفع �شعر امل����رت الواحد من ن�شف دينار اىل دينارين 
ون�شف ث����م ت�شاعف اىل ع�شرة دنانري. يف حني كان ثمن 
ال�ش����راء ل يتجاوز اأربعني او خم�شني فل�شًا للمرت الواحد 
يف اغل����ب الأحي����ان، لقد كان هذا التناف�����س عاماًل م�شاعدًا 

وم�شجعًا على منو املدينة. 
كان تو�شع املدينة على امتداد جانبي النهر وو�شل البناء 
اىل الكاظمي����ة والعظمية والك����رادة ال�شرقية. اىل جانب 
ذل����ك تو�شعت الر�شاف����ة من ال�شنك والب����اب ال�شرقي نحو 
ارخيته  والكرادة ال�شرقي����ة، ثم ات�شلت مبع�شكر الر�شيد 
والعظمية، وات�شع جانب الكرخ حتى )مكان حمطة قطار 
بغ����داد( وجنوب����ًا حت����ى كرادة م����رمي اأي ان ط����ول املدينة 
ا�شب����ح ي����رتاوح ب����ني )20-50( كيلو مرت. وم����ن اجلدير 
بالذكر ان التو�شع قد حدث بعد ازدياد  توجه �شكان بغداد 
القدمية املح�شورة �شم����ن بقايا ال�شور نحو تلك املناطق 
)(. ان�شجام����ًا مع التطور القت�ش����ادي والجتماعي الذي 
�شمح لهم بالتنقل ل�شراء م�شاحات وا�شعة وت�شييد بيوت 
فخم����ة تت����الءم م����ع مراكزه����م الجتماعي����ة وم�شتوياتهم 

القت�شادية. 
ظه����رت احياء جديدة يف بغداد ع����ام 1945 حيث اأ�ش�شت 
�شرك����ة خا�ش����ة لإن�ش����اء البي����وت احلديث����ة الوا�شعة. بعد 
اتف����اق جماعة من اأ�شحاب روؤو�س الأموال من العراقيني 
وامل�شري����ني عل����ى تاأ�شي�����س �شركة عرف����ت ب�شرك����ة بغداد 
اجلديدة على غرار �شركة م�ش����ر اجلدي�دة، تول�ى ادارتها 
املهند�س جا�شم حمم����د عبد الغني. ي�شاعده جمل�س ادارة  
تاألف م����ن ابرز امل�شاهم����ني فيها، ومن اجلدي����ر بالذكر اأن 
اليه����ود قد متتعوا بنفوذ كب����ري يف جمل�س ادارة ال�شركة، 
ف�شرع����وا بتمويل امل�ش����روع واخراج����ه اىل حيز الوجود 

لأغرا�س اقت�شادية �شرفة.
كان راأ�شم����ال �شركة بغ����داد اجلديدة يف بداي����ة تاأ�شي�شها 
ملي����ون دينار عر�شت اأ�شهمها يف ال�ش����وق ب�شعر )خم�شة 
دنان����ري لل�شهم الواحد( فحدث اقب����ال كبري على �شراء تلك 
الأ�شه����م، وبعد الكتتاب با�ش����رت ال�شركة العمل وا�شرتت 
ار�����س وا�شعة تتكون م����ن األف الدومنات تقع يف �شرقي 
العا�شم����ة. وكان )يحده����ا م����ن 

الغ����رب ت����ل حممد وم����ن اجلن����وب ارا�ش����ي عب����د اجلبار 
غ����الم ومع�شك����ر الر�شي����د وم����ن ال�ش����رق ارا�ش����ي �شفي����ق 
ال�شعي����دي وزيونة م����ن ال�شم����ال(. ا�شرف عل����ى تخطيط 
بغداد اجلدي����دة املهند�س �شيد عبد الك����رمي امل�شري الذي 
خط����ط م�شر اجلديدة، وكانت متاثلها من حيث م�شاحات 

البيوت وال�شوارع ونوعية البناء.
ومم����ا يجدر ذك����ره اأن الأر�����س املخ�ش�ش����ة لل�شركة كانت 
معر�ش����ة للغرق مبي����اه الفي�شانات عند ارتف����اع منا�شيب 
املياه يف نهر دجلة فت�شطر الدوائر املخت�شة بهدف اأبعاد 
خطر الفي�شانات ع����ن بغداد اجلديدة اىل اأحداث ك�شرات 
يف الأ�ش����داد التي حتي����ط باملدينة، وبه����دف التخل�س من 
تل����ك الأخطار، قامت ال�شركة باتخ����اذ اجراءات احتياطية 
متثل����ت باإن�شاء �شد ترابي لتام����ني ووقاية بغداد اجلديدة 
اذا ما تعر�ش����ت للفي�شانات، ثم قامت بعد ذلك بتخطيطها 

على �شكل هند�شي منظم. 
�شي����دت ال�شرك����ة اول بن����اء له����ا يف بغ����داد اجلدي����دة كان 
ببيعه����ا  قام����ت  منف����ردة  ودور  الأن�����س(  كازينو)لي����ايل 
للمي�شوري����ن باأ�شع����ار عالي����ة. كذل����ك اأن�ش����اأت دورًا اأخرى 
ت�ش����م كل منها  �شت غرف. اهتمت ال�شركة بتنظيم املدينة 
وتوفري اخلدمات ال�شروري����ة فيها ون�شبت ج�شرين  يف 
مدخلها وعبدت طرقها الرئي�شة والفرعية،وافتتحت �شوقًا 
ع�شري����ًا فيها، وقامت باإن�شاء احلدائق املتنوعة وت�شجري 
الط����رق وال�ش����وارع وت�شيي����د �شاح����ة ل�شب����اق اخليل على 
اجلان����ب الأي�ش����ر من الطري����ق امل����وؤدي اىل بعقوبة. كذلك 
وف����رت ال�شرك����ة فيه����ا خدمات امل����اء والكهرب����اء والنظافة 
بو�شاط����ة )عم����ال النظاف����ة(. لع�����دم وج�����ود ال�شي�����ارات 
اخلا�ش�����ة بنق����ل النفاي����ات. ام����ا اخلدم����ات ال�شحي����ة فقد 
افتقرت اىل امل�شت�شفيات وال�شيدليات، لذلك كان املر�شى 

يذهبون اىل امل�شت�شفيات القريبة لغر�س املعاجلة. 
ميك����ن الق����ول اإن بغ����داد اجلدي����دة كان����ت مدين����ة ع�شرية 
توافرت فيه����ا العوامل والأ�شباب اجلاذب����ة ل�شكان بغداد 
القدمي����ة، وق����د و�شفها ال�شيد عبد ال����رزاق احل�شني بانها 
�ش����ورة م�شغرة لالحي����اء احلديثة يف ب����ريوت والقاهرة 
والقد�����س م����ن حي����ث تخطيطه����ا و�شوارعه����ا وا�شواقه����ا 

وتوفر اخلدمات ال�شرورية فيها.
مل يحقق م�شروع بغ����داد اجلديدة جناحًا كبريًا يف بداية 
الم����ر لتعر�����س املنطق����ة للفي�شانات اىل جان����ب املناف�شة 
ال�شدي����دة التي اوجدتها �شركة حديثة مماثلة لها تاأ�ش�شت 
بعده����ا لبن����اء البي����وت يف غرب����ي بغ����داد عرف����ت ب�شركة 

املن�شور. 
ام����ا تخطي����ط مدينة بغ����داد بعد ع����ام 1945، فق����د �شعرت 
امان����ة العا�شمة باأهمية و�شع درا�ش����ة �شاملة عن املدينة.

فقامت با�شتدعاء موؤ�ش�ش����ة مونربيو الربيطانية وكلفتها 
باإع����داد ت�شمي����م جدي����د للمدين����ة يت����الءم م����ع متطلب����ات 
الع�شر،ورك����زت جهوده����ا عل����ى تنظي����م وترمي����م بع�����س 
الواجه����ات القدمي����ة فيه����ا وعملت على فتح ط����رق ثانوية 
به����دف الربط بني مناطق ال�شك����ن واأماكن العمل الرئي�شة 
يف املدين����ة واقرتح����ت اإن�ش����اء خم�ش����ة ج�ش����ور جدي����دة، 
واو�شت بفتح كورني�س ونقل املطار اىل طريق الفلوجة، 
ودع����ت اىل اإن�ش����اء حمط����ات وخم����ازن واأر�شف����ة �شح����ن 

خل����ف ال�ش����دة ال�شرقية. كم����ا اأو�شت بح�ش����ر املوؤ�ش�شات 
ال�شناعية يف منطقة الدورة وقرب   م�شايف النفط وقرب 
معم����ل الأ�شمنت يف جنوب مع�شك����ر الر�شيد ونقل معامل 
الطاب����وق ومن����ع ان�ش����اء ال����دور يف املناط����ق ال�شناعية. 
ومل  ّتطب����ق تو�شي����ات ال�شركة يف و�ش����ع الت�شميم لعدم 
ال�شتقرار ال�شيا�شي والقت�ش����ادي ف�شاًل عن عدم وجود 

املبالغ الالزمة لذلك. 
امت����دت بغ����داد خالل ه����ذه احلقبة نح����و الأعظمي����ة التي 
تو�شع����ت ه����ي الخ����رى نح����و اجلن����وب باجت����اه الكرادة 
ال�شرقي����ة بع����د ان حل����ت ال����دور اجلديدة حم����ل ب�شاتينها 
وامت����د الكرخ ب�ش����كل بطيء نحو ال�شمال ث����م تو�شع نحو 
اجلن����وب وات�ش����ل بك����رادة مرمي نح����و الغ����رب اإذ ظهرت 
بداي����ة �شاحية جديدة هي املن�ش����ور وتو�شعت الكاظمية 

نحو اجلنوب. 
ازداد بن����اء ال����دور احلديث����ة ذات احلدائ����ق الوا�شع����ة يف 
الكرادة ال�شرقية يف اطراف العلوية، ويف منطقة ال�شليخ 
ويف اطراف العظمية والكاظمية، واملن�شور على ح�شاب 
ب�شات����ني النخيل  التي كانت قائم����ة خلف تلك املناطق، ال 
ان هذا التو�ش����ع كان �شمن حدود امانة العا�شمة املتمثلة 
بال�ش����داد ال�شرقي����ة الت����ي ل تبعد كث����ريًا عن �شف����ة النهر، 
فبق����ي ال�شكل امل�شتطيل هو ال�شمة الغالبة  للمدينة ب�شبب 
اخل�شي����ة من الفي�شانات التي لعب����ت دورًا كبريًا يف احلد 
م����ن تو�شع املدين����ة عر�شيًا. حت����ى ان�شاأ �ش����د الرثثار عام 

1956 الذي حد من خطورة تلك الفي�شانات. 
ظه����رت حم����اولت اخرى لو�ش����ع ت�شاميم جدي����دة ملدينة 
بغ����داد يف بداي����ة اخلم�شينيات، ويذكر فخ����ري الفخري.

امني العا�شمة عام 1954 اجلهود التي بذلها يف تخطيط 
املدين����ة بو�ش����ع ت�شميم ا�شا�����س لها يف �شن����ة 1956 بعد 
تقدميه طلبًا اىل اجلهات املخت�شة ل�شتقدام امل�شت�شارين 
الربيطاني����ني )مينوبري����و وبن�شل����ي وماكفارل����ني( للقيام 
باأع����داد الدرا�شة ال�شاملة من اجل و�شع ت�شميم مميز عن 
الت�شامي����م الأخرى، فتم تطبيقه يف حني بقيت الت�شاميم 

ال�شابقة ملدينة بغداد حربًا على ورق. 
كان الت�شمي����م الأ�شا�ش����ّي ال����ذي و�ش����ع ملدينة بغ����داد عام 
1956 عل����ى �ش����كل �شعاع����ي ي�شه����ل احلرك����ة يف املدين����ة 
واطرافه����ا م����ن جهة ولكنه م����ن جهة اخرى ق����د يوؤدي اىل 
اأ�شعاف الوظيفة ال�شكنية لن قطع الأرا�شي ذات الأ�شكال 
الهند�شي����ة قد ل تكون مرغوبة لأغرا�س ال�شكن.  واهم ما 
ج����اء يف الت�شمي����م فتح �ش����ارع اخللفاء وان�ش����اء م�شروع 
ت�شري����ف املياه الق����ذرة. و�شاحب تطبي����ق الت�شميم هدم 

كثري من الدور يف اجلانب ال�شرقي من بغداد.
ويف ع����ام 1958 كلف����ت احلكوم����ة �شرك����ة دوك�شياد�����س 
اليوناني����ة باأعداد ت�شميم جدي����د للمدينة يكون على �شكل 
مرب����ع ميتاز بط����رق م�شتقيم����ة ومتوازي����ة ومتقاطعة مع 
بع�شه����ا ومما يجدر ذك����ره اأن هذه ال�شركة ق����د ا�شتعملت 
للتخطي����ط املوقع����ي ولي�س لتخطيط املدين����ة وامنا قامت 
بو�ش����ع ت�شامي����م مل�شاري����ع الإ�ش����كان يف ح����ي الريم����وك 

وغربي بغداد لكنها اهملت لنها  مل تكن دقيقة.

عن ر�سالة )احلياة االجتماعية يف بغداد 1939 ــ  1958( 

عندما خرجت بغداد من 
سورها القديم...

كيف 
تأسست 
منطقة بغداد 
الجديدة؟

كان توس��ع املدين��ة قد تم عىل ش��كل 

مراحل خالل حقب زمنية مختلفة، بدأت  

املرحلة االوىل منها عام 1920، عندما أعد 

املهندس املعمري الربيطاين ويلسون 

تصميًم اساسيًا.اقرتح فيه اعادة تنظيم 

املدين��ة واس��تحداث وحدات س��كنية 

يف العدي��د من املناطق منه��ا العلوية 

والس��عدون والهني��دي.ويف عام 1923 

ظهرت حركة العمران والتوس��ع حول 

الكرخ والرصافة والكاظمية واالعظمية 

وكانت عىل شكل امتداد طويل بداًل من 

الدائري او شبه الدائري. 

وميكن الق��ول ان توس��ع مدينة بغداد 

وتطورها خالل عه��د االنتداب قد فاق 

التطور  الذي حدث يف املدن العراقية 

االخرى. لكونها عاصمة اململكة وبفعل 

عوام��ل اخ��رى أبعدته��ا ع��ن الصف��ة 

اإلقليمي��ة التي متيزت به��ا تلك املدن.

ففي عام 1930 أنش��أت محلة السعدون 

وتوس��عت االعظمية القدمية )الشيوخ، 

النص��ة، الح��ارة والس��فينة( نحو هيبة 

خات��ون، وأنش��أت محلة راغب��ة خاتون 

وتوس��عت محلة الشيوخ يف عام 1931. 

اما الكرادة الرشقية فقد توس��عت عام 

1933 وانش��أت فيه��ا مئ��ات القص��ور. 

وافتتحت فيها الشوارع الواسعة بعد ان 

كانت قري��ة صغرية ليس فيها اال العدد 

الضئي��ل من قص��ور األغنياء ومس��اكن 

الفالحن املبنية من اللنب. 

ج�سر االحرار قبيل افتتاحه

�سارع ابي نوا�س يف الثالثينات

مقهى امل�سبغة

اجل�سر احلديدي )ال�سرافية( يف اخلم�سينيات
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ل��ي��ن��ا ص���ال���ح ال��م��ش��ع��ور

عم����ل احل�شين����ي يف مدر�ش����ة التفي�س الهلي����ة، مدر�شًا 
للريا�شيات والفيزياء، ف�شاًل عن قيامه بتدري�س الكيمياء  
لطلبة الثانوية الع�شكرية ببغداد للعام الدرا�شي 1940 
ان  القي�شي  الرزاق عبا�س  ال�شيد عبد  –1941، ويذكر 
احل�شيني”كان مدر�شًا ممت����ازًا للكيمياء وحري�شًا على 

افهام التالميذ لهذه املادة نظريًا وعمليًا”.
 وا�شتط����اع احل�شين����ي من خ����الل عمله اله����اب احلما�س 
يف نفو�����س طلبت����ه، ف����كان يجمعه����م يف اوق����ات الراحة 
ب����ني الدرو�����س للحدي����ث ع����ن ال�شهاين����ة والربيطانيني 
و�ش����رورة الع����داد ملكافحته����م والق�شاء عليه����م قبل ان 
ي�شتفحل امرهم وي�شعب دروؤهم، ويذكر خليل ابراهيم 
ح�ش����ني ان احل�شيني اثناء عمله يف الثانوية الع�شكرية 
نظم عددًا من طالبها يف تنظيم �شري يرمي اىل توعيتهم 
وتو�شي����ح ابع����اد اخلطر الربيط����اين وال�شهيوين على 
الم����ة العربية، كم����ا كان متحم�شًا للق�شي����ة الفل�شطينية 
والوح����دة العربية ال�شاملة، اذ انه غالبًا ما يحدث طلبته 
عن املقاومة الفل�شطيني����ة يف ثورة 1936 وعن املعارك 
الت����ي خا�شه����ا من اج����ل ال�شتق����الل والت�شحي����ات التي 
قدمه����ا ال�شع����ب الفل�شطين����ي من اج����ل ق�شيت����ه، وكانوا 
ي�شغ�����ون الي�����ه بتلهف، ومل ي����رتدد يف الجاب����ة عن اأي 

�شوؤال او مو�شوع يطرح عليه.  
وم����ن اجلدي����ر بالذك����ر ان احل�شيني اجته بع����د مدة من 
ا�شتق����راره يف العراق اىل املانيا، والتحق باحد املعاهد 
الع�شكري����ة  هناك، لغر�����س التدريب عل����ى ا�شول حرب 
الع�شابات و�شنع املتفج����رات واللغام ب�شورة خا�شة 
وبق����ي فيه����ا قراب����ة �شه����ر ون�ش����ف، ا�شتط����اع خالله ان 
ي�شيف اىل خرباته الع�شكرية خربة جديدة تغنيها.وقد 
ا�شيع يف الو�شاط الفل�شطينية ان عبد القادر احل�شيني 
ع����اد اىل          فل�شط����ني بغية تاألي����ف اخلاليا ال�شرية من 
جديد للقيام باعماله �ش����د ال�شلطات الربيطانية، ال انه 
يف احلقيقة ما لبث ان عاد من املانيا اىل العراق، وعمل 
عل����ى تدريب املنا�شلني الفل�شطيني����ني على ما خربه من 
ا�شول جديدة يف القتال، لنه كان على يقني من خو�س 

غماره بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية.
وعندما قامت بريطانيا بعدوانها على العراق يف الثاين 
من ايار مل يقف العرب الفل�شطينيون املقيمون يف بغداد 
مكتويف الي����دي ازاء هذا العدوان، ب����ل انهم طلبوا من 
احلكومة العراقية ار�شالهم اىل جبهة القتال، للم�شاركة 

جنبًا اىل جنب مع اخوانهم العراقيني.
 وم����ن املالح����ظ ان احلكوم����ة ا�شتجاب����ت لطلبه����م، ل����ذا 
ا�ش����درت رئا�ش����ة اركان اجلي�����س ام����رًا يف الرابع ع�شر 
م����ن اي����ار برق����م )616(، يق�ش����ي بتاأ�شي�س مق����ر لتجنيد 
املجاهدي����ن يف بغ����داد، و�شم����ي باملق����ر اخللف����ي لقوات 
البادي����ة، وعه����د  اىل احل����اج حمم����د ام����ني احل�شين����ي 
برئا�شته، وي�شاعده يف مهماته كل من عادل العظمة )من 
�شوري����ا(، وممدوح ال�شخ����ن، واكرم زعي����رت، ووا�شف 

كمال، ورا�شم اخلالدي )من فل�شطني(.
ويب����دو ان احلكوم����ة العراقي����ة اأ�شندت ه����ذه املهمة اىل 
احل����اج حمم����د ام����ني     احل�شيني، لن����ه كان على معرفة 
الذي����ن جل����اأوا اىل  الفل�شطيني����ني  بجمي����ع املجاهدي����ن 
الع����راق، ف�شاًل عن ان معظمهم كانوا من خرية من خرب 

حرب الع�شابات ومعرفة طريق ال�شحراء. 
ا�شتط����اع املق����ر اخللف����ي لق����وات البادية يف اب����ي غريب 
)غرب����ي بغداد(،   ت�شكيل قوة موؤلفة من �شبعني جماهدًا 
فل�شطيني����ًا، انيط����ت قيادته����ا بعب����د الق����ادر احل�شين����ي 
وجا�ش����م ح�شني الك����رادي ل�شد التق����دم الربيطاين نحو 
بغ����داد ول �شيم����ا بعد �شق����وط الفلوجة باي����دي القوات 

الربيطانية.
وملا كان يف خطة القوات الربيطانية الزحف نحو بغداد، 
ق�شمت قواتها التي ا�شمتها”قوة احلبانية”على رتلني، 
وكان على احدهما عبور نهر الفرات ليتجه       من اجلهة 
ال�شمالي����ة بدللة وحدات اجلي�����س الردين الذي يقوده 
اجلرنال )كل����وب با�شا( عرب �شح����راء اجلزيرة اىل نهر 
�شمايل بغداد. يف حني كان على الرتل الخر، الذي تقرر 
ان ي�شلك الطريق الرئي�����س املار بالفلوجة وابي غريب، 
العبور بقافلته الطويلة واملجهزة بو�شائل النقل الآلية، 

الأرا�ش����ي املغم����ورة باملياه قبل الو�ش����ول اىل م�شارف 
بغداد الغربية.

 واأزاء ه����ذه ال�شتعدادات، �شافرت الق����وة التي يقودها 
احل�شين����ي قب����ل منت�ش����ف ليل����ة ال�شاب����ع والع�شرين من 
اأي����ار 1941 اىل ابي غريب مل�شاع����دة القطعات العراقية 
املوجودة هناك يف الوق����وف بوجه القوات الربيطانية 

ومنعها من الدخول اىل بغداد. 
ار�ش����ل  اي����ار  م����ن  والع�شري����ن  ال�شاب����ع  �شب����اح  ويف 
اجل����رنال كالرك  )General Clarke( قائ����د ق����وة 
احلباني����ة مفرزة ع�شكرية ت�شندها املدرعات والطائرات 
الربيطاني����ة ملهاجم����ة القطع����ات العراقي����ة الت����ي كان����ت 
ت�شغ����ل موا�شع الدفاع قرب مفرق قناة ابي غريب ونهر 
الف����رات، ومتكنت القطع����ات العراقية مب�شاع����دة القوة 
الت����ي يقوده����ا احل�شين����ي من �ش����د هجوم����ني متتاليني 
بنج����اح، وعنده����ا تلقى احل�شين����ي انذارًا م����ن ال�شباط 
الربيطاني����ني ب�شرورة الت�شلي����م، رف�س قائاًل :”نحن ل 
ميكنن����ا ان ن�شل����م و�شنح����ارب للنهاية”، ال ان����ه ما لبث 
ان ان�شح����ب مع قوته ف����ور اإعالن الهدن����ة بني اجلي�شني 
العراق����ي والربيط����اين ومت ذلك يف احل����ادي والثالثني 
م����ن ايار.�شيق اخلناق عل����ى احل�شيني ورفاقه على اثر 
اإخف����اق ث����ورة 1941 التحرري����ة، فغ����ادروا الع����راق عن 
طري����ق كرمن�ش����اه حماول����ني اللج����وء اىل اإي����ران، وكان 
عدده����م يتج����اوز الثالثني، ال ان ال�شلط����ات الربيطانية 
منعته����م من الدخول با�شتثن����اء احل�شيني الذي �شمحت 
ل����ه باللج����وء اليه����ا نظ����رًا لقرابت����ه للمفتي حمم����د امني 
احل�شين����ي، لكنه رف�����س النجاة وحده وع����اد اىل بغداد 
بع����د م�ش����رية خم�ش����ة وع�شرين يوم����ًا بلياليه����ا قاطعني 
امل�شاف����ة ب����ني كرمن�شاه وبغ����داد. احي����ل احل�شيني على 
املحكم����ة الع�شكري����ة يف بغداد ب�شب����ب م�شاركته الفعالة 
يف �ش����د الهج����وم الربيط����اين عل����ى بغ����داد، فا�ش����درت 
حكمها ب�شجنه بادئ الأم����ر ولكنها �شرعان ما ا�شتبدلته 
حت����ت تاأث����ري الراأي الع����ام العراق����ي، بق����رار ابعاده اىل 

زاخو �شمايل العراق. 

يف الوق����ت نف�شه، حك����م على زوجة احل�شين����ي بالإقامة 
الث����وار  باإي����واء  اتهامه����ا  ب�شب����ب  بيته����ا  يف  اجلربي����ة 

الفل�شطينيني وم�شاندتهم.

الح�شيني واغتيال فخري الن�شا�شيبي 
ونظرًا ل�شابة احل�شيني بعيار ناري يف كاحل قدمه اثر 
ا�شرتاكه يف ث���ورة 1941 التحررية. �شمحت له حكومة 
)ن���وري �شعي���د( باملجيء اىل بغداد بع���د ثالثة ا�شهر من 
اقامته يف زاخو لغر�س العالج وتفقد عائلته التي بقيت 
وحدها م���ن دون رعاية، ويف طري���ق عودته مرة اخرى 
اىل زاخ���و، اغتي���ل فخ���ري الن�شا�شيب���ي يف التا�شع من 
ت�شري���ن الثاين 1941، وهو فل�شطين���ي قدم اىل العراق 
اذ كان���ت تربطه بن���وري �شعيد عالقة وطي���دة، وكان من 
العنا�ش���ر املتعاونة مع بريطانيا ويع���ده الفل�شطينيون 

خائنًا للق�شية الفل�شطينية. 
وكان���ت احلكوم���ة العراقية تعتقد ان ه���ذا احلادث دبره 
الفل�شطيني���ون املوج���ودون يف العراق حين���ذاك، فالقت 
القب����س عل���ى معظمه���م واودعته���م �شج���ن بغ���داد اىل 
ان ينته���ي التحقي���ق يف الق�شي���ة، وكان احل�شين���ي من 
بينهم، يف حني ف���ر ثمانية من الفل�شطينيني اىل احلدود 
الته���ام  وكان  اعتقاله���م،  م���ن  تتمك���ن  ومل  ال�شوري���ة، 

موجه�ًا
 بالدرج���ة الوىل نحو احم���د ا�شماعي���ل ن�شيبه وح�شن 
ابراهي���م القطب”وهم���ا م���ن الفل�شطيني���ني املقيمني يف 
بغ���داد”، وكانا قد تعر�شا للتعذي���ب اثناء العتقال، ومل 
تكتف���ي احلكوم���ة بذلك بل انه���ا اعتقلت جمي���ع ال�شباب 
العراقيني، الذين كانوا عل���ى �شلة وثيقة بالفل�شطينيني 

يف ذلك الوقت.
ويذك���ر عب���د املجي���د ابراهي���م احللب���ي ان احل�شيني مل 
يك���ن ل���ه دور يف عملي���ة الغتيال ب���ل ان الذي ق���ام بذلك 
الفل�شطيني���ان فهم���ي ال�شرف���ة واخوه يو�ش���ف ال�شرفة، 
واكد انهما دب���را اأمر الغتيال مع �شخ�س يدعى �شبحي 
�شاهني )فل�شطيني(. اذ قام الخري باطالق ثالثة عيارات 

ناري���ة على فخ���ري الن�شا�شيبي يف ح���ني كان �شائرًا يف 
الطري���ق بع���د خروجه م���ن فندق �شمري امي����س )يقع يف 

ال�شنك( الذي كان يقيم فيه فوقع �شريعًا.
وعل���ى اثر هذا احل���ادث قررت احلكوم���ة العراقية جمع 
املعتقلني من جميع اأنح���اء العراق وار�شالهم اىل معتقل 
العمارة، ومنهم احل�شيني يف اوائل �شباط 1943، وكان 
اأول الأمر منزويًا ولعل ال�شبب يف ذلك يعود اىل ما كان 
يعاني���ه من ظ���روف نف�شية �شيئ���ة لكنه �شرع���ان ما كون 
عالق���ة طيبة مع عدد من املعتقلني ومن بينهم عبد الرزاق 
احل�شيني وحمم���د �شديق �شن�شل، وفائ���ق ال�شامرائي، 

ودروي�س املقدادي، وطالب م�شتاق، واخرون. 
ويب���دو ان مر����س احل�شيني مل مينعه م���ن توعية رفاقه 
املعتقل���ني وتب�شريهم ب�شتى املع���ارف ول �شيما بتاريخ 
فل�شط���ني، ف���كان ا�شت���اذ املعتق���ل وامام���ه – كم���ا يطلق 
علي���ه بع����س املعتقل���ني – ويق���ول طال���ب م�شت���اق بهذا 
ال�ش���دد”ويف معتقل العمارة كان عب���د القادر مثاًل رائعًا 

للقومي ال�شابر، املوؤمن بعدالة ق�شيته ال�شاعر ب�شرورة 
يتذمر،كان���ت  ا�شه���ده  يتاأف���ف،ومل  اره  مل  ت�شحيت���ه.. 
غرفت���ه يف داخ���ل املعتق���ل ت�ش���م انواع���ًا خمتلف���ة م���ن 
الكتب،وا�شبح���ت واحلالة هذه جممع���ًا لل�شباب املثقف 
م���ن املعتقل���ني مي���رون فيه���ا ويتباحثون،وعب���د الق���ادر 
يو�ش���ح لهم ما ا�شكل من البح���اث ويف�شر لهم ما �شعب 
فهمه م���ن اللغاز �ش���واء علمية كان���ت ام ادبية،�شيا�شية 
كان���ت ام اقت�شادي���ة.. خ�ش�س الق�شم العظ���م من وقته 
لتدري�س بع�س ال�شباب املتعط�س اىل العلم وكان يدر�س 
ه���ذا الطبيعيات،ويدر����س ذاك الريا�شي���ات، وهكذا كان 
املرح���وم ا�شت���اذ املعتقل يتدف���ق منه العل���م، وي�شيع منه 

الخال�س وتنبثق منه اجلراأة والرجولة والقدام”. 
نق���ل احل�شين���ي بع���د ان ا�شت���د ب���ه املر����س يف املعتقل اىل 
م�شت�شفى الب�شرة، وهناك حاول تدبري حماولة لهروبه اىل 
خارج العراق، فحذره بع�س زمالئه من مغبة ذلك ون�شحوه 

بالبقاء يف امل�شت�شفى، ويبدو انه ا�شتجاب لن�شيحتهم. 

وذكر غازي عبد القادر ان والدته منحت موافقة اجلهات 
امل�شوؤولة يف العراق على املغادرة بناء على طلبها زيارة 
اهلها يف القد�س حيث التقت بنوري ال�شعيد هناك، اثناء 
رحلة عالج الخري  يف فل�شطني، وطلبت منه الفراج عن 
زوجها بع���د ان بلغها خرب تدهور �شحته فوعدها خريًا، 
وعندم���ا ع���ادت اىل بغ���داد مل جت���د اأي تغي���ري يف المر 
فانتظرت ايامًا ملقابلة نوري ال�شعيد، وحينما ذهبت اىل 
مقره رف�س دخوله���ا عليه متذرع���ًا بالجتماع بوزرائه، 
ال انه���ا ا�شتطاعت الدخ���ول مب�شاع���دة �شكرتري مكتبه، 
ويف هذا الوقت كان نوري ال�شعيد ووزراوؤه جمتمعني، 
فطالبت���ه بالإيفاء بوعده فقال له���ا :”انه يحتاج اىل امر 
وزاري”، فاأجابت���ه :”ان ال���وزراء جمتمعون عندك، فما 
كان م���ن نوري ال�شعيد ال ان �شعر بحراجة املوقف امام 
وزرائه،و�شاألهم قائاًل”هل لديكم مانع؟"، فلم ميانع احد 
يف الم���ر، لذا اطل���ق �شراح عبد الق���ادر احل�شيني بقرار 

�شريع و�شفوي، وكان ذلك اواخر عام 1944. 
الأرا�ش���ي  ل�ش���رورة مغ���ادرة  م���دركًا  ب���ات احل�شين���ي 
العراقي���ة والتوج���ه اىل اأي دولة عربية اخ���رى �شريعًا، 
ول�شيم���ا ان احلكوم���ة العراقي���ة اأخ���ذت بال�شغط عليه 
م���ن كل جانب، ففكر بالتوجه اىل م�شر، ولذلك ابرق اىل 
�شديقه حممد علي الطاهر، ليطلعه على المر وطلب منه 
ت�شهي���ل اأمر دخول���ه اىل م�شر، اذ ق���ام الأخي�ر مبفاحت�ة 
م�شطف�ى النحا�س، و�شرح له حالة احل�شين�ي وظروف�ه، 
مبين���ًا له عدم وج���ود طريقة اأخرى لنق���اذ احل�شيني ال 

بدعوته اىل م�شر لغر�س املعاجلة. 
وعندئذ اأبرقت وزارة اخلارجية امل�شرية اىل املفو�شية 
امل�شري���ة يف بغ���داد ملن���ح احل�شين���ي وا�شرت���ه تاأ�شرية 
دخول،باأمر خا�س من رئي�س الوزارة، ب�شرط اأن يجعل 
�شبيله اىل م�شر عن طري���ق احلجاز، ورمبا كان ال�شبب 
يف هذا الختيار احليلول���ة دون ام�شاك الربيطانيني به 

يف حالة مروره ب�شورية ولبنان وفل�شطني والردن.

عن ر�سالة )عبد القادر احل�سيني ودوره ال�سيا�سي(

عبد الق��ادر الحس��يني ف��ي العراق 
 اسرار مقتل فخري النشاشيبي في بغداد..

مل تتوان السلطات الربيطانية عن 

مالحقة املجاهد الفلسطيني عبد 

القادر الحسيني الحسيني خالل املدة 

التي حل فيها الجئًا يف بريوت، بل 

اكرث من ذلك فانها طلبت من السلطات 

الفرنسية هناك، القاء القبض عليه 

وتسليمه لها، لذلك قرر السفر اىل 

العراق واالستقرار فيه. لذلك اتجه 

مع صديقه ايب الهدى اليايف)اىل 

القنصلية العراقية يف بريوت، وقابله 

القنصل طالب مشتاق الذي تربطه مع 

املحامي ايب الهدى عالقة وطيدة. ومل 

تكن للحسيني معرفة سابقة بالقنصل 

العراقي  الذي قدم املساع�دة 

بتزوي�ده ج�واز سف�ر عراق�ي، وق�ام 

بتسهي�ل سف�ره اىل الع�راق.

وصل الحسيني اىل العراق يف السابع 

والعرشين من ايلول عام 1939، ومعه 

مجموعة من الفلسطينين، اللذين 

غادروا وطنهم بعد انتهاء الثورة 

الفلسطينية واعالن الحرب العاملية 

الثانية، واستقر يف بغداد مبنطقة 

الكرادة الرشقية، ثم التحق به افراد 

عائلته.

�سورة نادرة لفخري 
الن�سا�سيبي )يف الو�سط(
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ع����ل����ي أب�������و ال��ط��ح��ي��ن 

يف حزي���ران �شنة 1998 عر����س بائع للكتب من نورث 
كارولين���ا يف الولي���ات املتح���دة الأمريكي���ة ع�ش���رة 
جملدات من اأ�شل 17 جملد للمجموعة الكاملة لدورية 
اجلمعي���ة اجلغرافية امللكية يف بومب���ي، التي �شدرت 
ب���ني ال�شن���وات 1836 و 1865. �ش���اءت ال�ش���دف ان 
ت�شم ه���ذه املجلدات الع�شرة، جميع م���ا ن�شره فيلك�س 
جون���ز من مقالت عن العراق والتي جمعت يف الكتاب 
ال���ذي �شدر يف بومبي �شنة 1857. وبعد ان و�شلتني 
جمموع���ة املجل���دات الع�شرة م���ن امري���كا، اأت�شح انها 
ن�ش���خ مكررة فائ�شة من مكتب���ة الكونغر�س المريكي، 
وحتم���ل جميعها رقع مكتبة الكونغر����س واأختام بانها 
ن�شخ مكررة. ومل تبخل عل���ّي �شوق الكتب الربيطانية 
مبقال���ة فيلك�س جونز عن املو�شل، فح�شلت على جملد 
اجلمعية الآ�شيوية ال�شادر �شنة 1855، الذي يحتوي 
عل���ى جمموع���ة م���ن الأبح���اث يف �ش���وؤون الآث���ار يف 
الع���راق، وب�شمنه���ا مقالة فيلك�س جون���ز عن املو�شل. 
وكن���ت من���ذ �شن���وات بعي���دة ق���د ح�شل���ت عل���ى اربعة 
خرائ���ط كب���رية من اعم���ال فيلك�س جونز ع���ن العراق، 
منه���ا خارطتان من ا�شل ثالثة ت�ش���كل خرائط املو�شل 

اخلا�شة بتلك املقالة. 

تقع مقال���ة جون���ز املعنونة”طوبوغرافية نينوى”يف 
اك���رث م���ن مائ���ة �شفح���ة، وميك���ن تق�شيمه���ا اىل ثالث 
ع���ن  الت���ي اجنزه���ا  الث���الث  للخرائ���ط  تبع���ًا  اق�ش���ام 
املنطقة. وت�شمل اأي�شًا مالحق بالقيا�شات وامل�شوحات 
وج���دول با�شماء املدن باللغ���ات العربي���ة والنكليزية 
وال�شرياني���ة وت�ش���كل جمموعة املالح���ق الربع الخري 
م���ن البح���ث. يناق����س جون���ز يف الق�ش���م الول، موقع 
بالرج���وع اىل  الآثري���ة وم���ا حوله���ا  نين���وى  مدين���ة 
الدرا�شات والكتب والرح���الت املن�شورة، وفيها ينتقد 
الأخطاء التي وقع فيها هرني ليارد يف كتابه امل�شهور 
عن احلفريات التي ق���ام بها يف منت�شف الربعينيات، 
املعنون”نينوى واآثارها”والذي �شدر يف جملدين يف 
خم�شة طبعات، ثالث يف �شنة 1849 وطبعتان يف �شنة 
1850. واأ�شب���ح من اأ�شهر كتب الرحالت يف بريطانيا 
يف تلك الفرتة. ويوؤكد جونز �شحة ما جاء به القن�شل 
الربيط���اين يف بغ���داد كلوديو����س ريج، ب�ش���اأن موقع 
وابع���اد املدينة. وكان ريج ق���د زار خرائب نينوى بعد 
رحلته اىل ال�شليمانية يف �شنة 1820 ون�شرت زوجته 
يوميات���ه وابحاث���ه ع���ن نين���وى، �شم���ن كت���اب رحل���ة 

كرد�شتان املطبوع يف �شنة 1836. 

طوبوغرافي���ة  الث���اين،  الق�ش���م  يف  جون���ز  وتن���اول 
وجيولوجي���ة منطق���ة الآث���ار الآ�شوري���ة يف النمرود، 
وناق����س فيها طروح���ات  ليارد واملعطي���ات التاريخية 
واجلغرافية ملواقع الآثار وحقيقتها. اأما الق�شم الثالث 
فه���و ي�شمل و�ش���ف الرحل���ة واعمال امل�شوح���ات التي 
قام بها جون���ز مب�شاعدة طبي���ب القن�شلية الربيطانية 
يف بغداد الدكتور هي�شل���وب، وما �شادفهم من احداث 
ولق���اءات وطرائ���ف يف الرحلة من بغ���داد اىل املو�شل 

والعودة يف �شهري اآذار وني�شان �شنة 1852. 
و�ش���ع جون���ز رحلت���ه عل���ى �ش���كل يومي���ات، وكان���ت 
الظ���روف اجلوية �شيئ���ة للغاية يف بداي���ة تلك الرحلة 
يف املو�ش���ل م���ن امط���ار ورياح مم���ا �ش���كل �شعوبات 
كبرية يف القيام باعمال امل�شح الطوبغرايف. يف مركز 
املدين���ة �شمح لهم ال�شيد م�شطفى، امام جامع النوري، 
بال�شع���ود اىل اعل���ى قم���ة املن���ارة احلدب���اء، ومن هذا 
الرتف���اع يق���ول كنا نرى جمي���ع مناطق الآث���ار، بعيدًا 
حتى نهر ال���زاب وحتققنا من قيا����س الزوايا واملواقع 
مقارن���ة م���ع قيا�ش���ات تلك املواق���ع على الر����س. وكنا 
م�شروري���ن جدا للم�شاعدة م���ن جماعة املال يف اجلامع 
ل���كل ما نحت���اج اليه. ال ان اجراءاتن���ا ولدت جملة من 

ال�شك���وك والتوقعات لدى �شكان املدين���ة، البع�س ظن 
بانن���ا نبحث ع���ن مكان لن�ش���ب املدافع ل�ش���رب املدينة 
واحتالله���ا، والبع�س الخر، توق���ع م�شاعينا بتحويل 
اجلام���ع املته���دم اىل كني�ش���ة. ي�ش���ف جون���ز ال���درج 
اللولب���ي املزدوج للمنارة انه ما زال يف حالة جيدة من 
املتانة، بالرغ���م من ميالن املن���ارة ومنظرها املتداعي. 
وتظه���ر عمارتها الدق���ة ومتا�شك البن���اء كما يف جميع 
البنية ال�شالمية القدمية، وهي حمافظة على متانتها 
رغ���م ال�شنني. وي�شري جونز اىل ذل���ك املنظر املمتع يف 
ي���وم الحد يف املو�شل، حني ي���رى يف املدينة زرافات 
م���ن ال�شي���دات امل�شيحي���ات م���ع اطفاله���ن ومبالب�شهم 
اجلميل���ة ب���كل الل���وان ووجوه���م املرح���ة يفرت�شون 
احلدائ���ق اخل�شراء يف املناطق املفتوح���ة من املدينة، 
ورجاله���م يف العمائم ال�ش���وداء متجمعني على بعد يف 
زم���ر. يتحدث جون���ز عن �شور املدين���ة يف با�س طابية 
وينبوع ع���ني الكربيت وب���اب �شنج���ار والطوب خانة 
وباب الطوب والنبي �شيت وكذلك زيارته اىل قرقو�س 

والديارات امل�شيحية، وغريها. 
وم���ن الطرائف الت���ي يرويها جونز، عندم���ا كان فريق 
العمل عائ���دًا اىل مقرهم بعد جول���ة من امل�شوحات يف 

انح���اء نينوى، ويف احدى الزواي���ا املخفية واملعزولة 
م���ن منحدر جمرى نهر اخلو�ش���ر، كان هناك جمموعة 
م���ن الفتيات )امل�شيحيات كما يظ���ن( اخرتن هذا املكان 
لالأ�شتحمام، وحني تفاجاأت البنات بوجود الفريق وهن 
عاري���ات، وجلت القريبات منه���ن، كاحلوريات اىل ماء 
النهر، وبقي���ت الآخريات يف موقف �شعب ل ي�شتطعن 
الذهاب اىل املاء وك�شف اج�شامهم ول ي�شتطيعن كذلك 
الو�ش���ول اىل مالب�شهم البعيدة، فرب�ش���ن باج�شامهن 
وا�شعات ايديهن على وجوههن، كالنعامات كاأمنا بذلك 
ل نراهن، بينم���ا ا�شتغرقت الفتيات يف النهر بال�شحك 
على امل���اأزق الذي ا�شاب �شاحباتهن. بالطبع مل تتوقع 
البن���ات التعر�س له���ذا املوقف يف هذا امل���كان املنعزل. 
كان املنظ���ر جمي���اًل، فتدفق املياه م���ن �شعرهن ال�شود 
الطويل على اج�شامهن اجلميلة الن�شرة الالمعة حتت 

ا�شعة ال�شم�س، جعلهن كحوريات املاء ال�شطورية. 

جون كيتو ومارك �شايك�س في بغداد

    يف ي���وم قائ����س من اأيام �شهر حزي���ران �شنة 1996، 
كن���ت يف لندن لزيارة مهرجان الكتب القدمية ال�شنوي 
ال���دويل، حي���ث تق���ام ع���دة معار����س للكت���ب الن���ادرة 
والقدمي���ة يف غ�ش���ون ا�شبوع���ني، ويف اماكن متفرقة 
من العا�شمة الربيطانية، ي�شارك فيها املئات من بائعي 
الكت���ب القدمية يف بريطاني���ا، اأ�شاف���ة اىل اأخرين من 
خمتل���ف البل���دن الوربي���ة وم���ن امري���كا و ا�شرتاليا. 
نظمت اوقاتي لزي���ارة ثالثة من هذه املعار�س، ح�شب 
الوقت املت���اح يل. املعر�ش���ان الأول والثاين متقاربان 
يف املكان واأعت���دت زيارتهم، فالكتب فيهما ذات اأ�شعار 
منا�شب���ة، واأ�شبح���ت يل �شداقات مع معظ���م البائعني 
املخت�شني بكتب ال�شرق الأو�شط. اأما املعر�س الثالث، 
وهو ما اأود اأن اأحتدث عنه، فهو من املعار�س الفخمة، 
حيث الأ�شعار امللتهبة واخليالية، ومت تنظيمه يف قاعة 
كب���رية يف اأح���د الفن���دق الراقية يف ريجين���ت �شرتيت 

قريبًا من �شاحة البيكاديل يف قلب لندن. 
اأختي���اري لهذا املعر�س كان لالأطالع والتفرج اأكرث مما 
ه���و للبحث ع���ن كتب ن���ادرة لالأقتناء. ف���رواد املعر�س 
اغلبه���م من هواة الكت���ب الأثرياء، وحت���ى العار�شني، 
فه���م من مكتب���ات الع���امل املتخ�ش�شة بالتح���ف النادرة 
من الكت���ب واملطبوعات. فالزيارة ملث���ل هكذا معار�س 
ل تختل���ف كثريًا عن زيارة املتاح���ف بحق، ملا تراه من 

طبيعة الكتب املعرو�شة وطريقة عر�شها. 
اأح���د البائع���ني املخت�شني بكتب الرح���الت كان يعر�س 
كتاب���ًا بحج���م كب���ري، يف���وق حج���م اجلري���دة، و�شعه 
مفتوح���ًا عل���ى م�شن���د خ�شبي كبري، م���ا اأذهلن���ي لي�س 
حج���م الكتاب، وامنا اللوحة الت���ي فتح عندها الكتاب، 
ل اأعل���م اأذا كان ذلك مق�ش���ودًا اأم بال�شدفة، كان الكتاب 
مفتوحًا على لوحة رائعة ملونة لطاق ك�شرى بواجهته 
المامية الكاملة قبل �شقوط اجلزء الأمين يف منت�شف 
ثمانيني���ات القرن التا�ش���ع ع�شر. اأ�شتاأذن���ت من البائع 
لت�شف���ح الكتاب، فراأيت عنوانه على الغالف :”لوحات 
�شفح���ة  املقد�ش���ة”ويف  والب���الد  نين���وى  يف  ملناظ���ر 
العن���وان الداخلية،”لوح���ات ب���ني اخللي���ج الفار�ش���ي 
والبحر الأ�شود”للر�شام روب���رت كاليف، طبع الكتاب 
يف لن���دن �شن���ة 1852. ويحتوي عل���ى 24 لوحة فنية 
ملناظر من العراق وتركيا و�شوريا، ن�شفها يف العراق، 
فبالأ�شاف���ة اىل ط���اق ك�ش���رى، هن���اك لوح���ات لبغ���داد 
واملو�ش���ل وكربالء والعمادية وال�شيخ عادي وغريها. 
�شع���ر الكت���اب كان فقط، ثمانية اآلف ب���اون اأ�شرتليني 
)12 األ���ف دولر(. وللمقارن���ة هن���اك ن�شخ���ة معرو�شة 
اليوم للبيع يف احدى مكتبات لندن ب�شعر ثالثون األف 

باون اأ�شرتليني )45 األف دولر(. 

يف حديث���ي م���ع البائع علم���ت اأنه م���ن يورك�شاير، ول 
يبعد بيته اأكرث من �شاعة بال�شيارة عن بيتي، �شاألته اأذا 
كان���ت لديه بع�س الكتب ع���ن العراق وال�شرق الأو�شط 
للبي���ع، ف�شلمني قائمة ملجموعة م���ن كتب الرحالت يف 
مكتبته مل ياأتي بها، فه���ي ل تليق بهذا املعر�س الفخم، 

قائاًل : لعل يف القائمة ما يفيدك. 
يف طري���ق العودة بالقطار كنت ات�شفح م�شرتياتي من 
الكتب وقوائ���م الكتب والكتل���وكات، فوقع نظري على 
كتاب مهم عن العراق يف قائمة �شاحبنا من يورك�شاير، 
بعنوان”ع���رب خم�ش���ة ولي���ات تركية”وموؤلف���ه مارك 
�شايك����س، مطبوع �شنة 1900. وكتاب اأخر يف القائمة 
اأث���ار اأهتمام���ي بعنوان”ذكري���ات ج���ون كيتو”اأعدها 
كن���ت   .1856 �شن���ة  يف  وطبع���ت  ريالن���د  جونث���ان 
اأع���رف ان هناك جون كيتو يف بغ���داد بني �شنة 1829 
و 1832، يف كتاب انث���وين غروفز عن بغداد املطبوع 
�شن���ة 1832، لكن ي���ا ترى هل ه���و ذات جون كيتو يف 

هذا الكتاب. 
بع���د اأي���ام كنت يف بي���ت بائ���ع الكت���ب يف يورك�شاير، 
واأول م���ا تلقف���ت يف يدي كت���اب ذكريات ج���ون كيتو، 
رح���ت ابح���ث يف الفهر�س عن بغ���داد، ومل يخب ظني، 
وجدت ف�شال بعنوان”بغداد”يف مائة �شفحة، ي�شبقه 
ف�ش���ل عن الرحلة من لندن اىل بغ���داد، وبعده اأخر من 

بغداد اىل لندن. 
كان ج���و كيتو  قد قدم اىل بغداد يف نهاية �شنة 1829، 
ب�شحبة طبيب الأ�شنان واملب�شر اأنثوين غروفز، ليكون 
مرافقًا ومعلم���ًا لأولده. قام غروف���ز بتاأ�شي�س مدر�شة 
يف بغداد لالأرمن، وكان قد جلب معه مطبعة اىل بغداد 
كم���ا ذكر يف ذكرياته، رمبا هي اأول مطبعة يف العراق، 
لك���ن ل نعرف اأذا كان قد طبع فيه���ا �شئ يذكر. ذكريات 
ور�شائ���ل جون كيتو م���ن بغداد ت�شف ف���رتة مهمة من 
حي���اة املدين���ة، حي���ث كان �شاهدًا على اأك���رب ماأ�شاة يف 
تاريخه���ا احلديث حينما فقدت بغ���داد ثلث �شكانها يف 
غ�شون ثالث���ة ا�شابيع. تكد�شت فيه���ا جثث املوتى يف 
ال�ش���وارع ب�شبب الوباء، ثم ح���دث في�شان دجلة الذي 
�شب���ب �شق���وط اآلف البي���وت، وكانت املدين���ة فوق كل 
ذلك، حتت ح�شار اجلي����س العثماين بقيادة علي ر�شا 
با�شا ال���الز، الذي ج���اء للق�شاء عل���ى املماليك يف زمن 

داود با�شا �شنة 1831. 
اأم���ا م���ارك �شايك����س، وه���و �شاب���ط يف الأ�شتخبارات 
الع�شكرية الربيطانية، في�شمل كتاب رحلته اىل خم�شة 
ولي���ات تركية، رحلته اىل بغداد قادم���ًا من دم�شق عن 
طري���ق حلب وعانه، ي�شف فيها بغ���داد باأنها اأكرث مدن 
ال�ش���رق نظافة حني زارها يف �شباط �شنة 1899، ومن 
بغ���داد رح���ل �شايك����س اىل املو�ش���ل م���رورًا بكركوك. 
ن�شخ���ة الكت���اب ه���ذه تع���ود اىل مكتب���ة وزارة الدفاع 
الربيطانية وهي مهداة م���ن مارك �شايك�س اىل رئي�شه 
يف ال�شتخب���ارات. ولب���د م���ن الأ�ش���ارة اىل ان م���ارك 
�شايك����س هو املفاو�س الربيطاين ال���ذي عرفت باأ�شمه 
معاه���دت �شايك�س-بيك���و �شن���ة 1916 الت���ي ق�شم���ت 

ال�شرق الأو�شط. 
رغ���م مرور اأكرث من ع�شري���ن عامًا على ح�شويل هذين 
الكتابني، مل تق���ع يف يدي، �شوى ن�شخة واحدة اأخرى 

فقط لكل منهما، فهما من نوادر الكتب العراقية.  

من يوميات كتبي في لندن  

فيلكس جونز 
و زيارته الى الموصل 

خارطة بغداد كما 
ر�سمها فيلك�س 

جونز

�سور بغداد قبل هدمه 1870

تحىض أعمل الكابنت البحري الربيطاين جيمس فيلكس جونز، بأهمية تاريخية كبرية 

يف املصادر واملراجع العراقية يف القرن التاسع عرش. لقد وضع جونز جميع أبحاثه 

ومقاالت��ه عن العراق يف دوري��ات بريطانية وهندية محكم��ة، قامت حكومة الهند 

بجمع أبحاثه عن مدينة بغداد وما حولها يف كتاب صدر سنة 1857، وهو من الكتب 

الن��ادرة جدًا. وكان قد صدر كراس يف لندن عن أبحاثه واملس��وحات التي قام بها 

يف مدينة املوصل وما حولها يف س��نة 1855، وهو أيضا من نوادر الكتب العراقية. 

وأذا كان كتابه عن بغداد، قد عرض عدة مرات للبيع خالل العرشين سنة املاضية، 

وإن كان باسعار مرتفعة جدًا، فأن كتابه عن املوصل، مل أعرث عىل نسخة منه سوى 

يف املكتب��ة الربيطانية. وتعود أهمية كال الكتاب��ن، ليس فقط لألبحاث الجغرافية 

والطوبوغرافية املهمة، بل كذلك للخرائط التفصيلة الدقيقة للمدينتن. 
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رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

 الجواه��ري في كتاتي��ب النجف ...

www.almadasupplements.com

م���ن  مرعوب���ًا  عا����س اجلواه���ري  لق���د 
ق�شاوة �شيخه هذا فاإذا �شفا اجلو عكره 
فه���و ير�شل عل���ى الولد منه���م ويرعبه، 
ب�شبب اأو من دونه وذلك بفتح �شندوق 
رهي���ب كان ميلكه يحتوي عل���ى اأنواع 
من العقارب والأفاع���ي وبعدها يطرده 
بعي���دا عن���ه وكان ال�شيخ يبتغ���ي بذلك 
هيب���ة لنف�ش���ه فيه���م وباملقابل ف���اأن تلك 
ال�شورة املخيفة )للعق���ارب والأفاعي( 

تبقى تق�س م�شاجع الأولد..!
كان ال�شي���خ يغل���ق باب الغرف���ة وينهال 
ذل���ك  كل  ويع���د  �شرب���ا  الط���الب  عل���ى 
و�شيل���ة ناجحة يف الرتبي���ة والتعليم!! 
حي���ث اأن الرج���ل عندم���ا يذه���ب بابنه 
اإلي���ه يقول ل���ه )الك اللح���م وايل اجللد 
)مه���دي(  يتاأخ���ر  وعندم���ا  والعظ���م!( 
قليال ع���ن ح�شوره الدر����س، لأي �شبب 
كان، ف���اأن جن���اب ع���ايل تث���ور ثائرت���ه 
الطف���ل  ه���ذا  عل���ى  جربوت���ه  ويظه���ر 
وياأخ���ذ مبالحقت���ه وه���و يحم���ل حزمة 
م���ن الع�ش���ي، والطف���ل يرك����س خائفَا 
مذعورَا من هذا الأ�شد اجلبار، واأ�شخم 
فاأي���ن  حيات���ه:  يف  مرعب���ة  �شخ�شي���ة 

يذهب؟..وجاءت الفكرة!!..
فل�شي���خ جن���اب ع���ايل ميتل���ك ح���ب ماء 
)بك�شر احل���اء( عزيز ج���دَا عليه، وكان 
فارغ���َا ك���ون الف�ش���ل �شت���اَء، وبغريزة 
الدفاع عن النف����س... قفز مهدي ورمى 
و�شع���ر  احل���ب،  ه���ذا  و�ش���ط  بنف�ش���ه 
بالمان، لن���ه من امل�شتحيل ان ي�شحي 
ال�شي���خ بحب���ه العزي���ز او ان ي�ش���رب اذ 

م�شه احد ب�شوء..
واخ���ذ ال�شي���خ يتوعد مه���دي ويلوح له 
بالع�ش���ي ويذك���ره ب�شن���دوق العقارب 
والفاع���ي ولك���ن الطفل ظ���ل مقيمًا يف 
احل���ب، لأنه يعلم جي���دًا اأن جناب عايل 
ل���ن ي�شح���ي باحل���ب مهم���ا كان الأمر، 
وبع���د اأن يئ����س ال�شي���خ م���ن ان يخرج 
الطف���ل، اعط���اه الم���ان ب���ان ل مي�ش���ه 
ب�شوء ان خرج، وانه )جناب عايل( اإذا 
اعطى كلمة فاأنه لن يرتاجع عنها، وهنا 
طابت نف�س مهدي الفزعة وخرج بهدوء 

من حب ال�شيخ كبطل منت�شر. 
وعادت املياه اإىل جماريها بني الثنني، 
ولك���ن كان يعك���ر �شفوه���ا ب���ني احلني 
والآخ���ر ت�شرفات ه���ذا ال�شيخ اجلبار، 

وا�شتمر مهدي يقراأ ويكتب الن�شخ على 
)التنكة(.

كان م���ن ع���ادة الأطف���ال الدار�شني عند 
ال�شي���خ اإذا ح���ان وق���ت الغ���داء فاأنه���م 
يخرج���ون م���ا اأعدت���ه له���م امهاتهم من 
اكل )وهذا يختل���ف باختالف امل�شتوى 
العوائ���ل( وجن���اب  لتل���ك  القت�ش���ادي 
ع���ايل ل���ه ان يخت���ار الطع���ام الف�ش���ل 
والفخ���ر، يجمع���ه وير�شل���ه اىل بيت���ه 
مع عدد م���ن الولد يختارهم من الذين 
يتمتع���ون بالدب العايل وقبلها يجتمع 
اليه���م ليحدثه���م ع���ن بيت���ه )امل�شكون( 
باجل���ن والعفاري���ت ويعلمه���م ن�شي���دًا 
خا�شًا يبداأون به عند فتح الباب لهم من 
دون اأن يرفع���وا اأنظارهم اىل من ياأخذ 
الطع���ام منه���م، وكان الولد يطيع���ون 
اول  من���ه  خوف���ًا  ويطبقون���ه،  كالم���ه 

ول�شذاجتهم وت�شديق كالمه ثانيا.
ويف اح���د الأي���ام وق���ع الختي���ار على 
مهدي ليك���ون ع�شوًا يف مهم���ة اإي�شال 
وكالع���ادة  ال�شي���خ  بي���ت  اىل  الطع���ام 
ان�شد اجلمي���ع ن�شيده���م اخلا�س الذي 
علمهم اي���اه �شيخهم وبعد فتح الباب مل 

ي�شتط���ع مهدي ال ان ينظر اىل من فتح 
الباب لهم ومل يكن بذلك يق�شد �شيئًا اأو 
عا�شي���ًا لالأوام���ر لكن ح���ب ال�شتطالع 
واملي���ل اىل خ���رق القاعدة دفع���اه لذلك، 
ف���اأذا ب���ه ي���رى فت���اة غاي���ة يف اجلمال، 

كفلق���ة القمر، وهنا فهم مه���دي ال�شر..! 
وظل يختل�س النظ���ر كلما جاء لإي�شال 
الطعام لبيت �شيخه جناب عايل، ورمبا 
كان���ت الفتاة احلبي�ش���ة نف�شها حتب اأن 

تتالقى نظراتهم!.. ومن يدري؟!

أرس��ل الش��يخ عبد الحس��ن ابن صاحب الجواهر املش��هور 
بالجواهري ابنه، ابن السادس��ة او الس��ابعة من عمره )مهدي( 

وهو االسم األصيل للجواهري قبل 
أن تضاف أليه كلم��ة )محمد( حيث 
جرت الع��ادة عند بع��ض العوائل 
العراقية املس��لمة ان تسبق االسم 
بكلم��ة )محمد( أو )عبد( عىل قاعدة 
)خ���ري األسمء ما عبد وحمد(، إىل 
املال )جناب ع��ايل( ليتعلم القراءة 

وكتابة النس��خ وحفظ القران وكان هذا )املال( شيخاً  مهيبًا يجمع بن البهاء والجمل والقسوة 
الت��ي ما بعدها قس��وة وقد ذاع صيته بن أبناء مدينة النج��ف االرشف يف التعلم بداية القرن 
العرشين املنرصم، الذي ال يكاد يخرج عن دائرة تعليمه أي من أبناء األرس املعروفة يف تلك 

املدينة وكان مكانه يف الركن الثالث من الدور األول للصحن الحيدري الرشيف.

ج����������واد ال���رم���ي���ث���ي

اجلواهري يف 
الثالثينات

ال�ساعر مع ا�سرته يف لبنان

اأقدم �سورة لل�ساعر مع �سديقه عبد الرزاق النا�سري


