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العدد )4264(
السنة السادسة عشرة

االثنين )3( أيلول 2018

بشـار فتحـي العكيـدي 

اأ�س����س جمل�س االعم���ار يف العام 
1950 وفقًا لقان���ون كان يت�سمن 
ب���اأن حت���ول اإىل جمل����س االعمار 
كل اإيرادات النف���ط –كما ذكرنا- 
وكان املجل����س يتاأل���ف اآن���ذاك من 
ثماني���ة اأع�ساء م���ن بينهم رئي�س 
املالي���ة و�ست���ة  ال���وزراء ووزي���ر 

اأع�س���اء من غ���ر املوظفني الذي���ن يتلقون املرتب���ات تعلن 
اأ�سمائه���م ب���اإرادة ملكي���ة وميكث���ون يف الوظيف���ة خم����س 
�سن���وات. كما �س���م املجل����س يف ع�سويته اآديكت���ون ميلر 
ع�س���وا مالي���ًا و�س���كرترًا عام���ًا للجي�س وه���و بريطاين. 
ووزيل نل�س���ن اخلبر االأمريكي ال�س���هر يف �سوؤون الري 

وبناء ال�سدود وخزن املياه. 
ق���ام املجل�س يف بداي���ة اأعماله بعقد اتفاقي���ة مع الواليات 

املتحدة االأمريكية �سميت 
ب���� )معاه���دة التطوير( يف 20 كان���ون االأول 1950، حيث 
اأن ه���ذه املعاه���دة تع���د م���ن املعاه���دات املهم���ة يف املجال 
االقت�سادي الأنها قامت بجلب خرباء اأمريكان اإىل العراق، 
فق���ام هوؤالء بو�سع خط���ط التي من �ساأنها نق���ل االقت�ساد 
العراقي اإىل حالة اأح�سن مما هي عليه. ومت تعيني دونالد 
بينت اآدمز كمدير لهيئة تطوير العراق يف 6 �سباط 1951، 
حي���ث مت تعيين���ه وفق���ًا لبع����س ال�س���روط ويعط���ى راتبًا 
مقداره كمقدار بقية م���دراء الهيئات من الربيطانيني. كما 
اأن عم���ل جلنة تطوير الع���راق يعتمد على ما يتوفر لها من 
اإمكاني���ات مالية ت�ستخ���دم يف م�ساريع تطوير العراق، اإال 
اأن هذه االأم���وال ومدى توفرها يرتب���ط بتطور االقت�ساد 
العراق���ي ال���ذي �سه���د حت�سن���ًا ملحوظ���ًا، حي���ث اأن ه���ذا 
التح�س���ن والتطور لفت انتباه العديد م���ن االأجانب الذين 

عملوا يف العراق. 

ان م�سكل���ة اخل���رباء كان���ت م���ن امل�س���كالت الت���ي تواج���ه 

ج���ذب  حي���ث  العراقي���ة،  احلكوم���ة 
اإىل  االأجان���ب  م���ن  الكث���ر  املجل����س 
الع���راق، فا�ستخ���دم امل�ست�سارين وعني 
اخل���رباء و�سع���ى املتعه���دون وممثل���و 
ال�س���ركات االأجنبي���ة لعر����س خدماته���م 
عل���ى املجل�س. اإذ اأن امل�سكلة كانت تكمن 
يف املناف�س���ة بني اخل���رباء الربيطانيني 
واالأمري���كان املنت�سري���ن يف املجل�س، حي���ث كان ال�سراع 
يتمث���ل ب�س���ورة خفي���ة يف مظاه���ر �ستى وب�سف���ة خا�سة 
يف ال�س���كك احلديد وما يتخل���ل تلك املناف�سة من مالب�سات 
ق���د ت���وؤدي اإىل ت�سارب ب���ني م�سالح ال�س���ركات االأمريكية 
والربيطاني���ة وتزاح���م على املق���اوالت والتعه���دات، وقد 
جت���ر اإىل تدخل ال�سفارة الربيطانية يف اإنهاء عقود بع�س 

اخلرباء وامل�ست�سارين. 
واأو�سح �س���ورة على التناف�س الربيط���اين االأمريكي يف 
املجل�س هو ما ح�س���ل عندما انتهى عقد اخلبر االأمريكي 
وزيل نل�سن، فقد كان عقد اخلبر االأمريكي ينتهي يف عام 
1956 وكان ه���ذا اخلب���ر عل���ى درجة عالية م���ن الكفاءة، 
وكفاءته معرتف بها يف داخل القطر وخارجه وكان نوري 

ال�سعي���د من املعجبني به ج���دًا، اإال ان ال���ذي ح�سل هو اأن 
ال�سفر الربيطاين يف بغداد قام بزيارة ال�سفر االأمريكي 
ولدم���ار غلم���ن ب�سب���ب انته���اء عق���د نل�س���ن يف 21 كانون 
االأول 1955، وخ���الل الزيارة تبني لل�سف���ر االأمريكي ان 
ال�سف���ر الربيطاين ال يريد جتديد عقد نل�سن يف املجل�س، 
حي���ث راأى ال�سف���ر الربيط���اين اإبدال نل�س���ن بخبر اآخر 
يجع���ل عمل املجل�س اأكرث ان�سجام���ًا، اإذ ات�سح ان الع�سو 
الربيط���اين يف املجل����س كان قد قابل ال�سف���ر الربيطاين 
واأخ���ربه اأن العالق���ة بين���ه وب���ني نل�س���ن متوت���رة ويجب 
اإبدال���ه، اإال اأن ال�سفر االأمريك���ي اأخرب ال�سفر الربيطاين 
اأن م�ساأل���ة اإلغ���اء عقد اخلبر االأمريك���ي هي ق�سية تخ�س 

احلكومة العراقية ولي�س الأي �سخ�س حق التدخل فيها. 
ات�س���ح فيم���ا بعد ان رغب���ة الع�سو الربيط���اين يف اإزاحة 
وال�س���ركات  احلكوم���ة  �س���د  باالأ�سا����س  موجه���ة  نل�س���ن 
االأمريكية التي اأخذت تتدفق اإىل العراق لغر�س امل�ساهمة 
يف امل�ساري���ع الت���ي اأوجده���ا جمل����س االعم���ار، حي���ث اأن 
الع�س���و الربيط���اين كان ال يرغ���ب يف جتديد عق���د اإحدى 
ال�س���ركات االأمريكي���ة املوج���ودة يف الع���راق والتي تعمل 
�سم���ن م�ساريع جمل�س االعم���ار، اإذ اأن وجود نل�سن مينح 

حتقي���ق رغبات���ه والتج���اأ اإىل ال�سفر الربيط���اين لغر�س 
انه���اء عقد نل�س���ن، وبالفع���ل مت انه���اء عقد نل�س���ن ب�سبب 
ال�سغ���وط الربيطاني���ة عل���ى احلكومة العراقي���ة مما اأثار 
�سج���ة كب���رة عل���ى احلكوم���ة،اإذ اأن روؤ�س���اء ال���وزارات 
ال�سابق���ة جاءوا حمتجني على اإلغاء عق���د نل�سن قائلني اأن 
العراق ال ي���زال بحاجة اإىل خدماته، واحتجوا اأي�سًا على 

تدخل الربيطانيني يف �سوؤون العراق الداخلية. 
لق���د كانت م�ساأل���ة اخلبر االأمريكي نل�س���ن اإحدى امل�سائل 
التي دار اخلالف عليها بني الطرفني الربيطاين واالأمريكي 
والت���ي من خاللها تبني مدى ا�ستياء اخلرباء الربيطانيني 
م���ن وجود اخل���رباء االأمريكيني بينهم ووج���ود ال�سركات 
االأمريكي���ة التي تعمل يف العراق، حيث كان الربيطانيون 
يريدون اأن يبقوا هم اأ�سحاب الكلمة االأوىل واالأخرة يف 
العراق بغ����س النظر ع���ن متطلبات الع���راق واحتياجاته 
ورغبت���ه يف التعام���ل م���ع ال���دول االأخ���رى. يف حماول���ة 
للتخل����س من النف���وذ الربيطاين و�سيطرت���ه على جمل�س 
االعم���ار �سعى الع���راق الإقامة عالقات جي���دة مع الواليات 
املتحدة، اإذ مت يف اآب 1952 عقد اتفاقية ثنائية بني العراق 
واأمري���كا ن�ست على ا�ستخدام خ���رباء اأمريكان للعمل يف 
الع���راق يف جم���ال التنمي���ة االقت�سادي���ة وللم�ساهم���ة يف 

امل�ساريع التي يخطط لها جمل�س االعمار. 
ويف الوقت الذي ن�ساهد فيه تطور يف العالقات العراقية-

االأمريكي���ة من الناحية االقت�سادية مل تكن بريطانيا غافلة 
عن ه���ذا التطور ال���ذي كانت ت���درك اأنه موج���ه باالأ�سا�س 
�سده���ا، لذلك عملت بدورها على زي���ادة الن�ساط التجاري 
يف الع���راق يف حماول���ة منه���ا لع���دم رم���ي الع���راق بثقله 
االقت�سادي اإىل الواليات املتحدة، حيث ا�ستقدمت مديرية 
البلديات العامة و�سمن خطة جمل�س االعمار وبتوجيه من 
الع�س���و الربيطاين يف املجل����س مهند�سني بريطانيني يف 
هذا املجال، حيث و�سل اأول مهند�س بريطاين اإىل العراق 
يف ت�سري���ن االأول 1954 واأ�سم���ه بيل وهو مهند�س مدين 

ذو خربة وا�سعة ول�سن���وات عديدة يف بريطانيا مل�ساعدة 
احلكوم���ة العراقي���ة يف اإن�س���اء م�ساري���ع امل���اء والكهرباء 
اجلدي���دة ويف خمتلف اأنحاء الع���راق، اأما املهند�س االآخر 
فانه و�سل اإىل العراق يف فرتة الحقة للم�ساهمة يف و�سع 

الت�ساميم للم�ساريع املقرتحة يف نف�س املجال. 
وباالهتم���ام نف�س���ه وعل���ى غ���رار تقوي���ة موق���ع بريطانيا 
االقت�سادي يف العراق قررت بريطانيا القيام بعمل معر�س 
جتاري لها يف بغ���داد يف 25 ت�سرين الثاين 1954، حيث 
ميث���ل هذا املعر�س اأكرب واجه���ة جتارية لعر�س ال�سناعة 
الربيطاني���ة، اإذ يوؤك���د املعر����س على مدى ق���وة العالقات 
العراقية-الربيطاني���ة )م���ن وجهة نظ���ر بريطانيا( ومدى 
الثق���ة الكبرة الت���ي توليها بريطانيا للع���راق من الناحية 

االقتت�سادية. 
 منذ عام 1953 اأ�سبح التناف�س الربيطاين-االأمريكي يف 
العراق تناف�سًا جليًا ووا�سح���ًا لب�سط النفوذ على العراق 
والفوز مب�ساريع التنموية اجلديدة ملجل�س االعمار، حيث 
اأن ال�سفارة الربيطانية مل تخف م�ساعر القلق من ال�سيا�سة 
االأمريكي���ة يف الع���راق خ�سو�س���ًا واأن بع����س امل�سوؤولني 
يف الع���راق اأخذوا يو�سحون رغبته���م يف احل�سول على 
امل�ساع���دات االأمريكي���ة االقت�سادي���ة. ومم���ا زاد يف ه���ذه 
املخ���اوف ف�سل بريطانيا يف اإقن���اع العرب بامل�ساركة معها 
والغ���رب يف تاأ�سي����س منظمة اإقليمية للدف���اع عن )ال�سرق 
االأو�سط(، حيث دفع هذا ف�سل الواليات املتحدة االأمريكية 
متمثلًة بوزير خارجيتها ج���ون فو�سرت داال�س باأن يطرح 
م�سروع���ه املعروف بحل���ف دول اجل���وار ال�سمايل والذي 
اأ�س����س عليه فيما بعد حلف بغداد عام 1955، حيث راقبت 
ال�سف���ارة الربيطاني���ة بحذر وا�سع هذه الزي���ارة بو�سفها 
دلياًل على رغبة اأمريكا بتعزيز نفوذها يف منطقة )ال�سرق 
االأو�س���ط(. ومم���ا زاد خم���اوف بريطاني���ا جم���يء فا�سل 
اجلمايل اإىل رئا�سة ال���وزراء يف 17 اأيلول 1953 والذي 
ا�ستهر مبواالته لالأمريكيني، حيث اأن حكومة اجلمايل هي 
التي مهدت الطري���ق اأمام تقدم ومنو النفوذ االأمريكي يف 
الع���راق، اإذ طالب اجلمايل ومن خ���الل مذكرات بعثها اإىل 
اخلارجية االأمريكية احلكومة االأمريكية بتطوير عالقاتها 
م���ع العراق على نحو �سريع يف املجال االقت�سادي منطلقًا 
م���ن اإميانه بوج���ود ق���وى تتمث���ل يف بريطاني���ا تعار�س 
وب�سخ���ط كبر اإعط���اء الوالي���ات املتح���دة دورًا مهمًا يف 
الع���راق. اإذ اأن تعزيز مركز الوالي���ات املتحدة يف املنطقة 
والع���راق بالتحدي���د دفعه���ا اإىل املناف�س���ة م���ع بريطاني���ا 
والقي���ام بهدم النفوذ الربيطاين في���ه واحللول حملها يف 

امليادين التجارية واالقت�سادية. 
لقد اأن�س���اأ جمل�س االعمار م�ساريعًا كبرة يف البالد، حيث 
مت يف 1 ني�سان 1956 تد�سني �سد �سامراء والذي ي�سيطر 
على مياه في�سان دجلة ويوجهها اإىل الرثثار والذي ياأتي 
بفوائ���د �سخم���ة لل�سع���ب العراقي، حي���ث كان ذلك احلدث 
منا�سب���ة �سعيدة للجالي���ة االأمريكية يف الع���راق، اإذ تولت 
بعثة العملي���ات االأمريكية يف العراق –وه���ي وكالة تامة 
مبوج���ب اتفاقية التع���اون الفني مع الع���راق- ن�سر دعاية 
وا�سع���ة كانت احلكومة باأم����س احلاجة اإليها عن منجزات 
وزارة االعم���ار، حيث اأ�سدرت بعث���ة العمليات االأمريكية 
بطلب م���ن �سياء جعفر )وزير االعم���ار( ومبوافقة نوري 
ال�سعيد ن�سرة م�سورة ت�سف بها امل�ساريع املقرر افتتاحها 
خ���الل ا�سبوع االعم���ار، كما ن�س���رت �س���ورًا فوتوغرافية 
لالحتفاليات التي جرت لتوزع يف اأنحاء البالد واأخرجت 

فلمًا ملونًا عن حوادث االأ�سبوع. 
ومل���ا جاء ا�سبوع االعمار لع���ام 1957 ا�سبح املنهاج اأكرث 
تنوعًا وب���دا من املنا�سب اأن تق���دم وا�سنطن للعراق هدية 
كانت تفكر بها منذ زم���ن، حيث اأهدت احلكومة االأمريكية 
يف 24 اآذار 1957 للحكوم���ة العراقي���ة خمت���ربًا للطاق���ة 
الذري���ة كتذكار الهتمام احلكوم���ة االأمريكية يف ا�ستخدام 
الطاقة الذرية للغايات ال�سلمية، فتم افتتاح املخترب وقطع 
رئي�س الوزراء نوري ال�سعيد )17 كانون االأول 8-1955 
جاه���ز  املخت���رب  اأن  واأعل���ن  ال�سري���ط   )1957 حزي���ران 
لال�ستعم���ال باإدارة عامل عراقي متمي���ز هو الدكتور حممد 
ح�سني ال كا�سف الغّطاء الذي كان قد ح�سل على منحة من 
موؤ�س�سة فولربايت االأمريكي���ة للدرا�سة يف خمترب اآرلون 
الوطن���ي للجنة الطاقة الذرية االأمريكية يف المون بوالية 

اآيلينوي. 

عن ر�صالة )�صراع النفوذ الربيطاين –
 الأمريكي يف العراق 1939 – 1958 (

صراع بريطانيـ ــ امريكي في مجلس 
االعمار في الخمسينيات

يعد تأسيس مجلس االعامر نقطة تحول أساسية 

يف حياة العراق العامة وبداية سياسة انشائية 

تستهدف النهوض بالعراق اجتامعيًا واقتصاديًا 

وعمرانيًا وثقافيًا. وحددت املسؤوليات املجلس 

بأن يبحث يف إمكانيات العراق ويتحرى موارده 

االنتاجية وقدراته الطبيعية، أما مالية املجلس 

فتتكون من 70% من مجموع حصص الحكومة 

من واردات النفط املقبوضة من الرشكات ذوات 

االمتيازات. 

فف�سال عن ا�سداره جمل���ة با�سم )املعارف( يف 
ماي����س 1897 وقد نوهنا به���ا يف مقالة �سابقة 
ف���اأن عثم���ان املو�سلي ق���د عقد �س���الت بجهات 
ادبي���ة وفني���ة خمتلف���ة يف م�س���ر، كم���ا �س���ارك 
يف العديد م���ن احلوادث الطريف���ة ومنها التي 

نذكرها يف هذه املقالة.
يف عه���د حاك���م م�سر اخلدي���وي عبا�س حلمي، 
كان���ت ت�س���در يف القاه���رة جمل���ة ادبي���ة با�سم 
)ال�ساعق���ة( معار�س���ة حلك���م ه���ذا اخلدي���وي، 
ويف اح���دى ال�سن���وات عندم���ا ع���اد اخلديوي 
م���ن رحلت���ه ال�سيفي���ة اىل اال�سكندرية، ن�سرت 
ال�ساعق���ة ل�ساحبه���ا ال�ساع���ر احم���د ف���وؤاد يف 
�سفحتها االوىل ق�سي���دة يف هجاء اخلديوي، 

ومنها :
قدوم ولكن ال اقول �سعيد     

   وملك وان طال املدى �سيبيد
تذكرنا روؤياك ايام انزلت    

  علينا خطوب من جدودك �سود
رمتنا بكم مقدونيا فا�سابنا     

  م�سوب �سهم بالالء �سديد
فلما توليتم طغيتم وهكذا       
  اذا ا�سبح عبا�س وهو عميد

كاأين بق�سر امللك ا�سبح بائدا  
   من الظلم املبنى مبيد

اعبا�س ترجو ان تكون خليقة   
  كما ود ابناء ورام جدود

فيا ليت دنيانا تزول ويا ليتنا    
  نكون ببطن االر�س حني ت�سود

واهتزت م�سر له���ذه الق�سيدة واعتقل �ساحب 
املجلة على اعتبار انه ناظم الق�سيدة، واعرتف 
بذل���ك، لكنه بعد ذلك تراج���ع وغر اقواله وقال 
ان �ساح���ب جريدة املوؤي���د ال�سيخ علي يو�سف 
اعط���اه ن�سخ���ة م���ن الق�سي���دة وطل���ب ن�سرها 
مقابل مبل���غ ب�سرط ان يق���ول اذا ا�ستجوب ان 
�ساح���ب املقط���م وال�سي���خ البكري هم���ا اللذان 
اعطي���اه الق�سي���دة. غ���ر ان �ساح���ب املطبع���ة 
اعرتف باحلقيقة، فقال ان ال�سحفي احمد فوؤاد 
اح�س���ر الق�سي���دة وكان معه االدي���ب م�سطفى 
املنفلوطي، فالقي القب�س على املنفلوطي الذي 
اع���رتف بانه هو الذي نظ���م الق�سيدة ومل يكن 

ينوي ن�سرها.
 وحت���ى تق�س���ي ال�سلطة عل���ى ال�سج���ة، كلفت 
�سليم �سركي�س الذي كان ي�سدر جملة )امل�سر( 
ب���ا يبحث ع���ن �ساع���ر له الق���درة عل���ى حتويل 
الق�سي���دة املذك���ورة م���ن هجاء اىل م���دح، ومل 
يج���د �سليم �سركي����س اف�سل م���ن �ساعر عراقي 
�سري���ر ن���زح م���ن املو�س���ل اىل م�س���ر وا�سم���ه 
ال�سي���خ عثم���ان املو�سل���ي او عثم���ان ال�سرير 

يقوم باملهمة ملقدرته االدبية وال�سعرية وله من 
املزايا ما يف���وق على اكرب ال�سع���راء امل�سريني 

وله من �سرهة البديهة ال�سيء العجيب. 
ق���ام املو�سلي بت�سط���ر الق�سي���دة بحيث ادى 
الت�سط���ر اىل قل���ب معن���ى الق�سي���دة اال�س���ل، 
ون�سرت )امل�سر( الت�سطر اال انه �� مع اال�سف � 
مل ي�سلن���ا كامال يف امل�سدر الذي نعتمده، وهو 
الع���دد اخلا����س م���ن جمل���ة )اله���الل( القاهرية 
مبنا�سب���ة مرور مئة عام على �سدورها )الهالل 

يناير  1991 ال�سفحة 86( ومنه :
)قدوم ولكن الاقول �سعيد(     
   على فاجر هجو  امللوك يريد
ال�سرابه بيت من اللوؤم عامر   

   )وملك وان طال املدى �سيبيد(
)رمتنا بكم مقدونيا فا�سابنا(     

  رخاء عن اجلدب املبيد بعيد
وقدم احمد فوؤاد و�ساحب املطبعة واملنفلوطي 
اىل املحاكم���ة، وقد دافع احمد ف���وؤاد عن نف�سه 
بدفاع مثر  اثبت فيه �سحة ما ورد يف ق�سيدة 
الهجاء من حقائق عن اال�سرة اخلديوية املالكة 
يف م�سر. وبعد ع���دة جل�سات �سدرت االحكام 
ب���رباءة �ساح���ب املطبع���ة و�سجن احم���د فوؤاد 
ع�سري���ن �سه���را وتغرمي���ه و�سج���ن املنفلوطي 

�سنة واحدة وتغرميه. 

وهجــاء الموصلــي  عثمــان   المــا 
خديوي مصر

رفعة عبد الرزاق محمد هذه صفحة مطوية من سرية املال عثامن املوصيل، 

الشخصية االدبية والفنية الشهرية،واملوسيقي الرائد 

التي كتب عنها وعن مآثرها الكثري. ففي رحلته اىل مرص 

التي استمرت خمس سنوات العديد من الذكريات 

والصفحات املنسية الجديرة بالتحقيق والتنويه ملا 

تحمله من طرافة وجرأة وداللة.
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ابراهيم هاشم معضد

ــة هـــــزاع الــطــائــي ــان ــف س

وال���ذي فوج���ئ باالأم���ر ح���ني اأذي���ع خرب 
تعيين���ه وزي���رًا وق���ال :"مل يك���ن يل عل���م 
مبو�سوع الث���ورة ومل يفاحتني اأحد وال 
اأع���رف من قام بالث���ورة واحلقيقة اإن يف 
االأمر ح���رة ما بعدها ح���رة. لقد اأ�سبح 
االأم���ر يف نظ���ري واقعيًا وواجب���ًا وطنيًا 
يج���ب اأن اأق���وم به".وه���و م���ن العنا�سر 
امل�ستقل���ة املعروف���ة بتوجهاته���ا الوطنية 
والقومي���ة يحم���ل �سهادة الدكت���وراه يف 
القانون واأديب وموؤرخ ويجيد الفرن�سية، 
وله مواق���ف يف املجل�س النيابي وخطبه 
املوؤث���رة ودفاع���ه ع���ن احلري���ات العام���ة 
التي لفتت اإليه اأنظ���ار ال�سباط االأحرار، 
وق���د مت تر�سيح���ه م���ن قب���ل عب���د ال�سالم 
حممد ع���ارف، كما يذك���ر روبرت موريف 
ال�سف���ر   )Robert Morvey(
للعراق”وزي���ر  زيارت���ه  يف  االأمريك���ي 
اخلارجية عب���د اجلبار اجل���و مرد، وهو 
مو�سل���ي اأ�سق���ر ال�سع���ر ازرق العين���ني، 
وعلم���ت اأن اجلو مرد الذي مل ي�سرتك يف 
املوؤامرة لتحطي���م امللك في�سل، قد فوجئ 
بتعيين���ه وزي���رًا للخارجي���ة �سماع���ًا م���ن 

االإذاعة".
عل���ى العم���وم اأن البي���ان الث���اين للثورة 
ق���د ت�سم���ن الت�سكيلة الوزاري���ة اجلديدة 
جدي���د  عه���د  يف  عراقي���ة  حكوم���ة  الأول 
يط���ل بوجه���ه عل���ى العراق ع���رف بالعهد 
الت�سكيل���ة  ه���ذه  وجمع���ت  اجلمه���وري، 
�سخ�سيات وطنية كر�سوا اأنف�سهم خلدمة 
الب���الد، وكان معظمه���م م���ن الذي���ن اأدوا 
اأدوارا مهم���ة يف معار�س���ة �سيا�سة العهد 
امللك���ي، وكم���ا تفاج���اأ اجل���و م���رد بقي���ام 
الث���ورة كما يقول، ف���اإن املفاج���اأة الثانية 
ج���اءت بتعيينه وزي���رًا للخارجي���ة، لذلك 
يقول اجلو م���رد يف مذكراته”لقد حدثت 

–يق�سد الثورة- ولي�س يل يد فيها ولكن 
ح�سبت عليها والقي جزء من م�سوؤوليتها 
عل���ى كتف���ي فاأن���ا وزي���ر فيه���ا، وعل���ي اأن 

اأحتمل نتائجها”.
ملن�س���ب وزي���ر  اأي �سخ����س  اختي���ار  اإن 
ب���ني  م���ن  يك���ون  اأن  يج���ب  اخلارجي���ة 
والكف���اءة  ال�سمع���ة  ذات  ال�سخ�سي���ات 
واخلربة يف امل�سكالت ال�سيا�سية الداخلية 
واخلارجي���ة، وان عبد الك���رمي قا�سم كان 
ال���وزارة كانت”ملتق���ى  ه���ذه  اأن  يعتق���د 
العنا�س���ر الوطني���ة التي عرفه���ا ال�سعب 
وعرف ن�ساله���ا". و�سل اجلو مرد بغداد 
ي���وم 15 مت���وز 1958 وح�س���ر اجتم���اع 
باكتم���ال  عق���د  ال���ذي  ال���وزراء  جمل����س 
الن�س���اب، ودام زه���اء خم����س �ساع���ات، 
و�سعت فيها اخلطوط العري�سة الواجب 
اتخاذه���ا ل�سيان���ة الدول���ة ومواجهة اأي 
م�س���كالت حمتمل���ة داخلي���ة اأو خارجية، 
وكان م���ن اأهمها االإ�سراع يف تعيني ممثل 
الع���راق الدائ���م يف هيئ���ة االأمم املتح���دة 
وجمل����س االأمن، و�سح���ب املمثل ال�سابق 
عبد املجيد عبا�س الذي كان موقفه مناوئًا 
للثورة، ومت تعيني ها�سم جواد بداًل عنه، 
كم���ا بعث عبد اجلبار اجلو مرد اإىل هيئة 
االأمم املتحدة باعتباره وزيرًا للخارجية، 
بتاأجيل اجلل�سة اخلا�سة التي كان مزمعًا 
عقدها بن���اًء على طل���ب الواليات املتحدة 
االأمريكية، للنظر يف اأمر العراق ب�سورة 

خا�سة.
 ويف �سباح ي���وم 16 متوز 1958 توجه 
عب���د اجلب���ار اجلو م���رد اإىل مق���ر وزارة 
اخلارجي���ة ال�ست���الم مه���ام عمل���ه، فوجد 
الوزارة خالي���ة من موظفيها اإال جمموعة 
ال���دوام  منت�س���ف  وبع���د  منه���م،  قليل���ة 
الر�سمي ح�سر باقي املوظفني، فا�ستدعى 

اجلو م���رد روؤ�س���اء الدوائ���ر الفرعية يف 
ال���وزارة اإىل مكتب���ه واألق���ى فيه���م كلم���ة 
ق���ال فيها :"يج���ب اأن تعلموا ب���اأين ل�ست 
حاقدًا وال جئ���ت ناقمًا، ولن مي�س اأحدكم 
اأ�سع���ر  مذنب���ًا، واين  كان  اإذا  اإال  ب�س���وء 
باأين م�سوؤول عنك���م واأدافع عن حقوقكم 
لنتعاون على خدم���ة البالد و�سيانتها كل 
م���ا اطلب���ه منكم نزع ث���وب الك�س���ل عنكم 

وال�سر بواجبكم ح�سب القوانني".
وبه���ذا ا�ستط���اع عب���د اجلبار اجل���و مرد 
اأن يعي���د الثقة ملوظفي���ه وكذلك عمل على 
واإبع���اد  ال���وزارة  الإدارة  خط���ة  و�س���ع 
وجوده���م  ين�سج���م  ال  الذي���ن  املوظف���ني 
يف ال���وزارة بع���د الث���ورة وال�سيم���ا م���ن 
غ���ر ذوي الكف���اءات، الأن ال���وزارة عل���ى 
حد تعب���ره موؤ�س�سة �سعبي���ة وهي وجه 
العراق اأمام العامل اخلارجي ولهذا يجب 

اأن يكون هذا الوجه �سعبيًا وجمياًل.
كما عمل على اإذاعة بيان موجه من وزارة 
اخلارجية اإىل جميع االأجانب املوجودين 
يف العراق جاء فيه”اإن القيادة يف العراق 
عل���ى  واالطمئن���ان  اله���دوء  له���م  ترج���و 
اأموالهم واأنف�سهم وتدعوهم اإىل م�ساركة 
ال�سع���ب العراقي اأفراحهم". كما طلب من 
العراقي���ني املحافظة على اأرواح االأجانب 
وممتلكاته���م واأعلمه���م اأن”القي���ادة كلها 
ثق���ة باأبناء الع���راق ال���ربرة وحمافظتهم 
عل���ى كل االأجانب".كم���ا �س���كل وف���دًا من 
موظف���ي الت�سريف���ات يف ال���وزارة للقيام 
بزي���ارة الهيئات الدبلوما�سية العاملة يف 
الع���راق كاف���ة لالطمئنان عليه���م، عار�سًا 
عليهم م�ساعدت���ه يف كل ما يطلبونه، وقد 
عاد الوف���د يحمل ارتي���اح الدبلوما�سيني 

ومتنيات بع�سهم الطيبة للثورة.
يف 27 مت���وز 1958 قام���ت جلنة خا�سة 

العلي���ا  الع�سكري���ة  املحكم���ة  �سكلته���ا 
اخلا�س���ة، باإج���راء جرد الكت���ب اخلا�س 
واملحاف���ظ ال�سرية و �سج���الت واأ�سابر 
ع���ن  للتح���ري  كاف���ة  اخلارجي���ة  وزارة 
الوثائق وامل�ستم�س���كات اخلا�سة برجال 
العه���د امللكي، ويف 18 اأيل���ول اأ�سدر عبد 
اإىل  بربقي���ة  اأعمام���ا  اجلوم���رد  اجلب���ار 
جميع ممثليات العراق يف اخلارج لتقدمي 
امل�ساعدة لكل عراق���ي يرغب بالعودة اإىل 
الب���الد، كم���ا اأر�س���ل برقيات اأخ���رى بغية 
اإبالغ �سائ���ر الطالب املبعدين واملغرتبني 
الأ�سباب �سيا�سية باأنهم اأحرار يف العودة 
متى م���ا اأرادوا اإىل اأهلهم يف العراق.كما 
قام عبد الكرمي قا�سم يف 22 اأيلول 1958 
بزي���ارة اإىل وزارة اخلارجي���ة لالط���الع 
والتداول مع عبد اجلبا ر اجلومرد ب�ساأن 

اأعمال الوزارة ون�ساطاتها.
لك���ن عم���ل عبد اجلب���ار اجلوم���رد مل يدم 
ات�س���اع  ب�سب���ب  اخلارجي���ة  وزارة  يف 
�سيط���رة االأف���كار ال�سيوعي���ة وانح�س���ار 
املد القوم���ي يف �ساحة العم���ل ال�سيا�سي 
اليوم���ي داخلي���ًا، وع���دم و�س���ع �سيا�سة 
وا�سحة للحكوم���ة يف ال�سوؤون الداخلية 
واخلارجي���ة خ���الل مدة  االنتق���ال، وعدم 
تو�سي���ح موقف احلكوم���ة العراقية اإزاء 
ال���دول العربي���ة وبخا�س���ة  اجلمهوري���ة 
العربي���ة املتحدة،مم���ا  دعت���ه اإىل تق���دمي 
ا�ستقالت���ه يف 3 �سب���اط 1959 اإىل رئي�س 
الربيع���ي،  جني���ب  ال�سي���ادة  جمل����س 
وق���د ج���اء يف ن����س الر�سال���ة م���ا ي�س���ر 
اإىل �سيط���رة العنا�س���ر ال�سيوعي���ة عل���ى 
بع����س  ت�سج���ع  واأنها”الت���زال  االإذاع���ة 
املي���ول واالجتاه���ات دون االأخرى”كم���ا 
ب���ني فيها”م���ا ت�سادف���ه وزارة اخلارجية 
م���ن عقب���ات يف تطبي���ق �سيا�س���ة احلياد 
االيجابي التي تبنتها حكومة اجلمهورية 
العراقي���ة، ب�سبب الت�سرفات والتوجهات 
اخلاطئ���ة يف اجه���زة االذاع���ة والرقاب���ة 
عل���ى ال�سح���ف"، وبذلك �س���در املر�سوم 
جمه���وري الرقم 107 يف 7 �سباط 1959 
بقب���ول ا�ستقالت���ه ووزراء اآخري���ن مث���ل 
حمم���د �سدي���ق �سن�س���ل وف���وؤاد الركابي 
وناج���ي طال���ب وحمم���د �سال���ح حممود، 
وبابا علي ال�سيخ حممود وهكذا ا�ستقال 
عب���د اجلبار اجلوم���رد ومع���ه خم�سة من 
الوزراء القوميني.لق���د عاد اجلومرد اإىل 
املو�سل بعد تقدمي اال�ستقالة يف 3 �سباط 
1959 وف�سل االنزواء يف بيته، من  دون 
ممار�سة اأي م�سوؤوليات �سيا�سية ر�سمية، 
والتف���رغ لكتب���ه ودرا�سات���ه.ومت اختيار 
ها�س���م جواد وزي���را للخارجية بدال عنه. 
وبق���ي يف من�سبه حتى انق���الب 8 �سباط 

. 1963
عن ر�صالة )وزارة اخلارجية العراقية
 1958ــ 1986(

تاأ�س�ست غرف����ة جتارة املو�سل عندما دع����ا مت�سرف لواء 
املو�س����ل ناج����ي �سوك����ت يف )27 مت����وز 1926 - 19 اآب 
1927( 77 تاج����رًا و�سرك����ة وم�سرف����ًا لالجتم����اع ب����ه يف 
ي����وم 15 ت�سري����ن االول 1926، ويف الوقت املحدد ح�سر 
م����ن العدد املذك����ور 59 ممثاًل، وبع����د ان ابلغهم املت�سرف 
خ����رب تاأ�سي�����س غرفة جتارة بغ����داد طلب منه����م ان يوؤلفوا 
فيما بينه����م غرفة جتارية للعم����ل. ويف 28 ت�سرين االول 
1926، اجتمع����ت اللجنة االدارية لغرف����ة جتارة املو�سل 
ونائ����ب  اول  رئي�����س  النتخ����اب  الل����واء  مت�سرفي����ة  يف 
و�سكرت����ر، وا�سف����رت االنتخابات عن ف����وز حممد جنيب 
اجل����ادر  رئي�س����ًا و�سعي����د جلب����ي الدب����اغ نائب����ًا للرئي�����س 

وحمدي جلمران �سكرترًا.
عمل����ت غرفة جتارة املو�سل منذ تاأ�سي�سها عام 1926على 
ت�سجي����ع جت����ارة الت�سدي����ر، وذل����ك باأزالة  العقب����ات التي 
تعرت�����س طريقه����ا، فف����ي ع����ام 1927 اأك����دت الغرف����ة على 
عل����ى معام����ل تنظي����ف  �س����رورة و�س����ع رقاب����ة �سدي����دة 
امل�ساري����ن، وحت�س����ني ط����رق حت�سره����ا، اذ كان����ت تلقى 

�س����ادرات امل�ساري����ن العراقية رواجًا كب����رًا وخا�سة يف 
اال�س����واق االمريكية. ويف العام نف�سه اأف����ادت الغرفة يف 
تقريرها ان ال�س����ادرات اىل تركيا، قد ادت اىل نق�سان ما 
ن�سبته 90% خالل ال�سن����وات التي اعقبت احلرب العاملية 
االوىل، الأن املناط����ق الرتكي����ة املتاآخمة للع����راق ت�ستورد 
اغلب ه����ذه الب�سائع عن طريق املوان����ئ ال�سورية، لتوفر 
و�سائط النقل مثل �سكة حديد ن�سيبني وكذلك الت�سهيالت 
الكمركي����ة الت����ي ه����ي ثم����رة اتفاقي����ة كمركية ب����ني �سوريا 
وتركي����ا، ف����اأذا اراد جتار املو�س����ل ا�ستع����ادة التجارة مع 
اجلزي����رة عليه����م اي�س����ال ب�سائعه����م اىل ن�سيب����ني مببلغ 
يتج����اوز تكاليف الب�سائ����ع امل�سحون����ة اىل اال�سكندرونة 
واملنقولة اليها بالقط����ار. لذلك فقد قدم التجار املو�سليني 
بع�����س املقرتح����ات الت����ي تعم����ل عل����ى حت�س����ني وتن�سيط 
جتارته����م مع تركيا ومنها: مد ال�سك����ة احلديدية العراقية 
اىل املو�س����ل باأ�س����رع وقت ممك����ن لتوفر و�سائ����ط النقل 
الرخي�سة يف العراق لنقل الب�سائع امل�ستوردة عن طريق 
الب�س����رة، وان�س����اء طري����ق جي����د لل�سي����ارات اىل احلدود، 
ووج����وب حت�س����ني املوا�س����الت الربقي����ة والربيدي����ة بني 
البلدي����ن، وجع����ل الطري����ق التج����اري م����ن املو�س����ل اىل 
تركي����ا مبوج����ب معام����الت كمركي����ة خا�سع����ة لدف����ع ر�سم 
الرتان�سيت، وقدره ن�س����ف باملائة فقط، ))بينما يدفع يف 

الوقت احلا�سر ر�س����م الوارد كاماًل وي�سرتد ب�سعة اثمان 
الر�س����م عند اعادة اخ����راج الب�سائع((، وتدبر امر اجراء 
املعام����الت الكمركي����ة يف املو�سل على الب�سائ����ع الواردة 
اليه����ا عن طري����ق الب�س����رة فاأر�سل����ت احلكوم����ة العراقية 
موظف����ًا كمركي����ًا خا�سة لدرا�س����ة ما يتعل����ق باالقرتاحات 
امل����ار ذكرها، فكانت احلكومة العراقية ميالة اىل مفاو�سة 
تركي����ا حول عق����د اتفاقية كمركية وجتاري����ة معها، ولكنها 
انتظ����رت ان يبت نهائيًا يف خط احلدود العراقية الرتكية 
وتعي����ني ممثله����ا ال�سيا�س����ي يف انق����ره قب����ل ال�سروع يف 

مفاو�سات كهذه. 
التج����ار  بع�����س  جه����ود  اىل  اال�س����ارة  م����ن  الب����د  وهن����ا   
املو�سليني، لتح�سني التجارة العراقية فعندما قدم املعتمد 
ال�سام����ي اىل املو�س����ل ع����ام 1929 دع����ت البلدي����ة وجهاء 
وجت����ار املو�سل وعلماءها ملقابلت����ه، ومنهم �سياء يون�س 
ال����ذي مل يت�س����َن له احل�سور له����ذا االجتم����اع، لكنه ار�سل 
ر�سال����ة اىل املعتمد ال�سامي، حدد فيها املطاليب املو�سلية 
ومنها املطالبة بربط املو�سل بقطار بغداد، ثم طلب تاأمني 
اجلزيرة من عبث الطامعني، واع����ادة العالقات التجارية 
م����ع تركيا، واأك����د ان حتقيق ذلك ي�ساع����د يف حت�سني حال 

املو�سل االقت�سادية.
وخالل �سنوات االزمة االقت�سادية مل تكن جتارة الت�سدير 
اأح�سن  حااًل من جتارة اال�ستراد، اذ ان انخفا�س الطلب 
اخلارجي عل����ى منتوجات الع����راق الزراعية واحليوانية 
ادى اىل ارتفاع عر�س املواد وبالتايل انخفا�س ا�سعار ها 
وهبوط �سادراتها.. حدث يف �سنوات االزمة االقت�سادية 
هب����وط يف ال�سادرات من )6ر4( مليون دينار عام 1927 
اىل )6ر2( ملي����ون دين����ار 1931. وب����رزت ظاهرة افال�س 
عدد كبر م����ن التجار. و�سعف الق����درة ال�سرائية لل�سكان 
وه����ذا ولد فائ�س����ًا انتاجيًا لدى املزارع����ني، اذ حملهم هذا 
عل����ى ع����دم القي����ام بح�س����اد مزروعاتهم، وت����رك حقولهم، 
وبع�سهم قام بقطع اال�سجار للتعوي�س عن نق�س الوقود 
ال����ذي ا�سب����ح ظاه����رة عامة يف امل����دن واالري����اف، كما ان 
التج����ار ترك����وا ما لديه����م من منتوج����ات زراعي����ة  لياأكلها 

الدود. 
وهن����ا البد م����ن اال�س����ارة اىل ان االزم����ة االقت�سادية لعام 
1929 والت����ي تعر�����س له����ا الع����راق، مل تك����ن اول ازم����ة 
اقت�سادي����ة، فق����د تعر�����س الع����راق اىل ازم����ات اقت�سادية 
كث����رة ومنها خالل �سنت����ي 1921 و 1922، ومما زاد يف 
الطني بل����ة احلواجز الكمركية الت����ي و�سعت بني العراق 

و�سوري����ا وتركيا، فكان لذلك االث����ر الوا�سح على املو�سل 
دون بقي����ة امل����دن العراقي����ة، فبينم����ا جند كث����رًا من املدن 
االخ����رى قد ات�سلت ب�سكة احلديد العراقية بقيت املو�سل 
منعزلة لعدم ات�سالها بخط حديدي ول�سعوبة املو�سالت 
ووعورة الطرق املوؤدية اليها، وانخفا�س م�ستوى جتارة 
الرتان�سي����ت م����ع اي����ران ومناف�س����ة رو�سيا للع����راق اواًل، 

واحتكار حكومة ايران جتارة بالدهم ثانيًا. 
اهتم���ت غرفة جتارة املو�سل بتج���ارة اال�ستراد، وعملت 
تق���ف بوج���ه  الت���ي  العقب���ات  عل���ى ت�سجيعه���ا، وتذلي���ل 
امل�ستوردين مبا يخدم م�سالح البالد، ويحمي املنتوجات 
الوطنية م���ن مناف�سة الب�سائع االوربية، ففي عام 1928، 
اق���رتح �سكرتر الغرفة حمدي جلمران دعوة مدير مكتب 
الب�سائ���ع يف املو�س���ل عبد الرزاق افن���دي ورئي�س �سنف 
احلي���اك ال�سما����س نا�س���ر قريزي���ة وع���دد م���ن جت���ار هذا 
ال�سن���ف ملناق�سة حالة التدهور الت���ي ا�سابت املن�سوجات 
الوطني���ة ب�سبب مزاحم���ة املن�سوج���ات ال�سوري���ة. وبعد 
مناق�س���ة املو�س���وع رفع���ت الغرف���ة مذك���رة اىل  وزارت���ي 
املالي���ة والداخلي���ة تت�سم���ن بع�س املطالي���ب ومنها اعفاء 
امل���واد اخلام كالغ���زل والني���ل ال�سناعي وبقي���ة اال�سباغ 
م���ن الر�س���وم الكمركي���ة، او تخفي����س ه���ذه الر�س���وم اىل 
ن�سب���ة يتمكن من خاللها ا�سحاب ه���ذه املهنة من مزاحمة 
املن�سوجات ال�سورية. ولتجاوز هذه االزمة، عقدت الغرف 
التجاري���ة العراقي���ة موؤمتره���ا االول يف بغ���داد ي���وم 23 
حزي���ران عام 1930. وكان م���ن نتائج هذا املوؤمتر التاأكيد 
عل���ى حماية املنتوج���ات الوطنية م���ن مزاحم���ة الب�سائع 
امل�ست���وردة وتخفي�س الر�س���وم على امل���واد الن�سف خام 

التي ت�ستورد من اخلارج وت�سنع يف العراق. 
 ويف اواخر ع���ام 1932، حت�سنت االو�ساع االقت�سادية، 
فا�ستعادت التج���ارة العراقية مكانتها الأ�سباب عديدة منها 
ب���دء زوال اآث���ار االزم���ة االقت�سادي���ة العاملي���ة، وانتعا�س 
اال�س���واق العاملية، وانتق���ال العراق من مرحل���ة االنتداب 
اىل مرحل���ة اال�ستق���الل، اأي دخوله ع�سبة االمم، ومع ذلك 
فق���د بقيت جت���ارة اال�ست���راد والت�سدير مقي���دة ب�سيا�سة 
الب���اب املفت���وح التي ت�سمن���ت ت�سمنت ان تعام���ل الدولة 
املنتدبة رعايا االمم جميعها معاملة مت�ساوية يف ال�سوؤون 
االقت�سادية والتجارية يف االرا�سي امل�سمولة باالنتداب.

عن ر�صالة :املو�صل يف �صنوات النتداب الربيطاين
 1920ــ 1932

عندما عيــن الجومــرد أول وزير 
خارجية في العهد الجمهوري

بعد أن صدر املرسوم األول 

لث��ورة 14 مت��وز 1958 عرف 

الكريم  عب��د  أن  العراقيون 

قاسم هو قائد الثورة، وتم 

ح��ذف كلم��ة )الوطنية( من 

التالية  البيانات واملراس��يم 

والتي كانت تكتب مع القائد 

املسلحة يف  للقوات  العام 

البيانات السابقة وذلك لتمييز 

قطعات الثوار من أي قوات 

أخرى قد تك��ون يف الصف 

املعادي لحركة الثورة.وجاء 

املرس��وم الجمهوري الذي 

يحمل رقم )2( بتشكيل أول 

وزارة يف العهد الجمهوري 

من اثني عرش وزيرًا برئاس��ة 

وباسم  قاس��م  الكريم  عبد 

مجلس السيادة.

وم��ا يهمن��ا هن��ا ع��ى وجه 

التحديد هو التسلسل الرابع 

أي  ال��وزارة  قامئ��ة  ضم��ن 

تعي��ن الدكتور عب��د الجبار 

الجو مرد وزيرًا للخارجية.

غرفة تجارة الموصل في اوائل تأسيسها 
في العشرينيات
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الــحــلــي طـــاهـــر  ــي  ــل ع د. 

رجوان فيصل الميالي

النهر  اأنحن���اءة  عن���د  الكوت  القلعة مبدين���ة  ه���ذه  "تق���ع 
ال�سمالي���ة ال�سرقي���ة بالقرب من مقربة االت���راك يف الوقت 
احلا�س���ر ومل نك���ن لنع���رف �س���يء ع���ن ه���ذه القلع���ة لوال 
ح�س���ار الك���وت واأهتم���ام اجل���رال طاوزند به���ذه القلعة 
وقادة جي�سه وذكره���م لها باأ�سهاب عندما كتبوا مذكراتهم 
عن احلرب العاملية االوىل وح�سار الكوت بعدئذ". وي�سف 
هذه القلعة طازوند قائاًل”باأنها احل�سن الذي ي�سبه التاج 
املبن���ي م���ن الط���ني واخل�س���ب وه���و يف النقط���ة الواقعة 
عل���ى اجلناح االمين على حافة النه���ر". وعلى ما يبدو اأن 
للقلع���ة اأ�سم���اء اأخ���رى عرفت به���ا هي )قلع���ة اخل�سري( 
وبه���ذا ال�سدد يذكر �ساحب كت���اب تاريخ الكوت”اأن قلعة 
اخل�سري تقع عند اأنحناءة النهر ال�سمالية ال�سرقية وقد 
تك���ون هي القلعة الت���ي و�سفها الرحال���ة واأن قلعة الكوت 
النعلم مكانها بال�سبط رمبا اأعيد بناء هذه القلعة اجلديدة 
اأك���رث من مرة خالل هذه احلقب���ة الطويلة". وبهذا ال�سدد 
يذكر اأحد املوؤرخني باأن”االنكليز اأخلو يف بع�س هجمات 

اجلنود العثمانية قلعة اخل�سري امل�سهورة".
عل���ى ما يبدو اأن االنحناءة ال�سمالية ال�سرقية التي بقربها 
تق���ع القلع���ة كان���ت ت�سم���ى اأنحن���اءة اخل�س���ري وبه���ذا 
اخل�سو����س يذك���ر �ساح���ب كت���اب احل���رب املهملة”قلعة 
اخل�س���ري تق���ع عل���ى ميني النه���ر بالق���رب م���ن انحناءة 
اخل�سري وه���ذه القلعة من دفاعات الكوت املهمة”ومنها 
اأن اخل�س���ري انحن���اءة نهري���ة وخ�سو�س���ًا اذا  يتب���ني 
ماعرفن���ا اأن �ساحب كت���اب احلرب املهمل���ة و�سع خريطة 
يبني انحناءة اخل�سري بالق���رب من القلعة وعلى اأ�سمها 
�سميت القلعة ويف اعتقادي اأن كل ما يف االمر اأن الت�سمية 
تغرت من قلعة الكوت اىل قلعة اخل�سري ذلك يف مرحلة 
من مراحل اأعادة بنائها او جتديدها تبعًا الأ�سم املكان الذي 
بني���ت في���ه الأن القلعتان م�سرتكتان يف نف����س املكان وذلك 
تبع���ًا الأ�سم املتربع يف بناء القلعة اأو ا�سم ال�سخ�س ولقبه 
اخل�سري ي�سف ه���ذه القلعة اأحد املوؤرخني فيقول”قلعة 
اخل�س���ري قلع���ة حم�سن���ة". اأم���ا ع���ن تاري���خ بن���اء هذه 
القلع���ة فقد ذك���ر الع���زاوي باأن”�سليم���ان با�س���ا اململوكي 
بنى قلع���ة الكوت �سن���ة )1802م-1217ه����(". كما ي�سر 
اأح���د املوؤرخني اأي�سًا باأن”�سليم���ان با�سا قد بنى قالعًا يف 
ك���وت االمارة”كما يذك���ر �ساحب تاريخ الك���وت باأن قلعة 
الكوت”بني���ت ه���ذه القلعة من الط���ني اأول االمر والميكن 
اأن تبق���ى ه���ذه القلعة على حاله���ا فالبد اأنه���ا جتددت عدة 
مرات”وم���ن هذا يتبني باأن القلعة بنيت يف القرن ال�سابع 

ع�سر ومل يبقى كما هي عند بناءها بل بنيت عدة مرات.
تخطيط القلعة:- 

اأ�س���الع م�ستقيمة ويقع  "القلع���ة ذات �سكل منحرف ذي 
مدخله���ا الرئي�سي على ال�سلع ال�سرقي ولهذه القلعة ثالثة 
اأب���راج ب���رج غربي وب���رج �سم���ايل �سرقي وب���رج جنوبي 
وه���ذا الربج االخر اأتخذ كمقر للكتيبة الهند�سية وحفرت 
داخل القلعة )3( اآبار للح�سول على املياه الالزمة لل�سرب 
واال�ستعم���ال  ويذك���ر اجل���رال طاوزن���د اأن ه���ذه القلعة 
كان���ت ت�ستعمل قبل يف حماربة االع���راب واأن هذه القلعة 
الت�سلح اأال للحروب غر املنتظمة وعليه اأ�ستعملت املدافع 
الع�سكري���ة يف ق�سف املواقع الع�سكرية اأثرت تاأثرًا �سيئًا 
عل���ى القلعة املذك���ورة مما اأ�سطر اجلي����س االنكليزي اىل 
تقوي���ة اأبراجه���ا وجدرانه���ا وحتى يت�سور امل���رء اأنها من 

القالع الع�سكرية ال�سخمة.
اأن القلع���ة عل���ى ح�س���ب الرواي���ات كانت حماط���ة بخندق 
عميق وعري�س وبهذا اخل�سو�س ويذكر برادون باأن”اأن 
جث���ث القتلى االتراك دفنت يف اخلن���دق الذي اأمام اأ�سوار 
القلع���ة". كم���ا اأن القلعة حماطة ب�س���ور منيع وكبر ويعد 
هذا ال�س���ور مبثابة ال�س���ور اخلارجي للقلع���ة حيث يقول 
امليج���ر �ساند�س باأن”االتراك ق���د اأطلقوا على �سور القلعة 
)6000( طلق���ة م���ن ذخ���رة املدفعي���ة بحي���ث كان���ت هذه 
اال�س���وار كاجلبل منيع���ة �سد �سرب���ات املدفعي���ة". بينما 

ي�س���ف اجل���رال بارك���ر اأ�سوار ه���ذه القلعة 
فيق���ول”اأن اأ�سوار  احل�س���ن الطينية كانت 
منيعة". واأخرًا”لقد ثقبت اأ�سوار احل�سن 
من ج���راء ق�سف املدافع الثقيلة هو والربج 
ال�سغ���ر يف هذ احل�س���ن وكان هذا الربج 
كاجلوه���رة يف تاج القلعة بحيث كان بارز 
م���ن م�ستوى املن�ساأت البقية ولهذا مت حفر 
خندق داخل ج���داره املخروق واقيم فوقه 
مرتا�س من �سفائح احلديد املغلون بحيث 
تبع���د ال�سفيحة عن االخرى حوايل )قدم 
واحد( اىل اخللف". وبعدها قام اجلرال 
طاوزند”تقوي���ة قلع���ة اخل�سري وبناء 
خ���ط دفاع���ي اأول يف القلع���ة املذك���ورة 
وو�سع خ���ط منعات”من خالل املخطط 
الذي و�سع للقلعة من قبل كل من امليجر 
�ساند����س واجل���رال بارك���ر واملهند�س 

موب���ريل تب���ني ب���اأن للقلع���ة )3( اأب���راج 

فال���ربج يف الركن ال�سرقي للقلع���ة يكون مربع ال�سكل. اأما 
ال���ربج الذي يتو�سط ال�سلع ال�سمايل فياأخذ �سكل خمتلف 
اال�سالع وهو برج كبر احلجم وعلى ما يبدو اأنه خمتلف 
قلي���اًل باالبعاد والربج يف ال�سل���ع الغربي يكون م�ستطيل 
ال�سكل وهو اكرب من الربجني ال�سابقني ببع�س القيا�سات 
القليل���ة وعل���ى ما يب���دو اأن ه���ذه االبراج كان���ت مبنية من 
اخل�س���ب والط���ني حي���ث يق���ول اجل���رال طاوزن���د به���ذا 
اخل�سو�س”اأنني مرغم على و�سع هذا احل�سن املخت�س 
باحلروب غ���ر املنتظمة واالبراج )احل�س���ون اخل�سبية( 
يف حميط���ي اخلارجي وقال”اأن ال���ذي يحبه الرب ميوت 
بعنف���وان �سبابه”فليت الله اأح���ب ال�سابط الذي اأن�ساأ هذا 
احل�س���ن وه���ذه االبراج فق���د اأقت�سى االم���ر اأن اأهدم هذه 
االب���راج امل�سه���ورة على جن���اح ال�سرعة الأنه���ا كانت خر 
و�سيل���ة يقدر بها الع���دو امل�سافات ملدافع���ه الثقيلة". ومما 
�سبق ذكره ن�ستنت���ج اأن القلعة كانت مدعمة باأبراج كبرة 
جدًا وم�سه���ورة وذو ت�سميم جميل كذلك نرى طاوزند كم 
يتح�سر امل���ًا ويتلوع عندما يقرر اأنه �س���وف يهدم االبراج 
مم���ا ال�سك في���ه اأن هذا حج���م االبراج الكبر ن���اجت من اأن 

االبراج مبنية من طابقني.
وللقلع���ة )3( مداخ���ل تت���وزع على ط���ول ال�سل���ع ال�سرقي 
وهذه املداخل ح�سب املخطط الذي و�سعه موبريل ويعلق 
عليه فيقول”للقلعة )3( مداخل من جهة ال�سلع املطل على 
نهر دجلة”وعلى ما يبدو اأن هذه املداخل 

ذات اأبعاد موح���دة وهي مت�سابهة بال�سكل والبد اأن ن�سر 
باأن القلعة نالت ن�سيب وافر من االهتمام من قبل اجلي�س 

االنكليزي الذي حت�سن بها.
كما اأن القلعة حتت���وي بداخلها على )3( اآبار ملياه ال�سرب 
واال�ستعم���ال وه���ذا ي���دل عل���ى ك���رب حج���م القلع���ة وقوة 
ح�سانته���ا وعدد املقاتلني املوجودي���ن فيها والتوجد قلعة 
و�سل���ت الينا حتتوي عل���ى )3( اآبار �س���وى قلعة الكوت. 
ف�س���اًل ع���ن اأن القلعة حتتوي على وح���دات عمارية كثرة 
وهذا وا�سح يف املخططات التي و�سعت لها فيقول امليجر 
�ساند����س وفق���ًا للمخطط الذي ال���ذي و�سع���ه باأن”القلعة 
حتتوي على خم���ازن لالأعتدة والذخرة". كم���ا اأن القلعة 
الب���د اأن تكون م���ن �سمن وحداتها العماري���ة اأبنية �سكنية 
داخلي���ة وه���ذا فع���اًل م���ا ورد يف اأح���د امل�س���ادر حيث ذكر 
باأن”املدفعي���ة الرتكي���ة اأ�ستطاعت اأن ت�سي���ب البيت الذي 
ي�سك���ن ب���ه اجلرال طاوزن���د داخل القلعة". كم���ا تت�سمن 
القلعة وحدات عمارية اأخرى فقال موبريل باأن”يف القلعة 
وح���دة طبية تقع يف اجلهة لغربية من داخل القلعة”وهذا 
وا�س���ح يف املخطط الذي و�سعه للقلعة  حيث يظهر مكان 
الوحدة الطبية يف ال�سلع الغربي للقلعة بالقرب من الربج 

الغربي وهذا ما اأكده باركر يف خمططه.
فالقلعة على ما يبدو واأنها كانت ح�سينة ومنيعة وحماطة 
ب�س���ور كبر وح�سني وه���ذا ال�سور مدع���وم ب)3( اأبراج 
ومم���ا ال�س���ك فيه اأن ه���ذه االبراج م���زودة مبزاغل للر�سد 
والرم���ي وكذلك حتتوي هذه القلع���ة على وحدات عمارية 
كث���رة ومتكاملة ومن ما تق���دم ن�ستنتج 
ب���اأن القلع���ة كان���ت ذات عم���ارة جي���دة 
وحم�سن���ة وعل���ى الرغ���م م���ن اأن القلعة 
مبنية مبادة الطني واخل�سب وخ�سو�سًا 
فاأنهم���ا  واالب���راج  اخلارج���ي  ال�س���ور 
متميزين مب���ادة الطني واخل�سب فيما اأذا 
م���ا اأ�ستثنينا بع����س الوح���دات العمارية 
الت���ي على ما يبدو كان���ت مبنية من االجر 
والط���ني وكل هذا مل يق���ف عائقًا باأن تكون 
ه���ذه القلعة م���ن الق���الع الع�سكري���ة املهمة 
وبهذا اخل�سو�س يقول اجلرال الطازوند 
يف مذكراته”ب���اأن قلع���ة الك���وت ت�سبه قلعة 

فردون الفرن�سية.

 عن ر�صالة : القالع يف و�صط وجنوب العراق

         وبالرغم من اإلغاء االأحكام العرفية، اإال اأن احلكومات 
املتعاقب���ة اأ�ستم���رت مبراقب���ة ال�سحاف���ة والت�سدي���د على 
احلري���ات العامة، االأمر ال���ذي دعا نواب املعار�سة يف عام 
1952 اإىل مطالب���ة وزير الداخلية باأن ال تلعب يد الرقيب 
يف خط���ب ن���واب املعار�س���ة، وكان من بينه���م النائب عبد 

اجلبار اجلومرد )املو�سل( الذي قال : 
“باأن���ه لي����س م���ن النظ���م الدميقراطية اأن تتح���دث هيئة 
ت�سريعي���ة  يف ق�ساي���ا الب���الد الدقيقة واخلط���رة فتودع 
ت�سرف���ات  به���ا  فيت�س���رف  املوظف���ني  موظف،م���ن  اأم���ام 
خا�س���ة، فيح����رم الراأي  الع���ام من �سم�اع حقي�ق���ة ما قالته 

املعار�سة يف م�س�اكل الدولة احليوية")(. 
حي���ث يتب���ني هن���ا ب���ان احلكوم���ة ق���د و�سع���ت ا�سخا�س 
مهمته���م اال�سا�سية مراقبة كالم نواب املعار�سة مبا يتالئم 
م���ع م�سلحة الدولة، وقد عد اجلوم���رد هذا العمل جتاوزًا 
عل���ى القانون وا�ستهانة باحلريات العامة التي ن�س عليها 

الد�ستور. 
       وتوا�سل���ت انتق���ادات النواب ملنع ن�سر مداخالتهم مع 
اأ�ستمرار الرقابة احلكومية عليها... اىل احلد الذي امتنع 
النواب ع���ن املذاكرة ح���ول امليزانية العام���ة ل�سنة 1957 
ليجعل���وا كام���ل اجلل�س���ة ملناق�س���ة اعت���داء احلكومة على 
حرياته���م يف منعه���م من ن�س���ر مايقولون داخ���ل املجل�س، 
حي���ث اك���د كل من النواب ح�س���ن عبد الرحم���ن )الب�سرة( 
ور�سول ح�سن )ال�سليمانية( وتوفيق ال�سمعاين )املو�سل( 
وجمال عمر نظمي )اربيل( ب�سرورة وجود حلول �سريعة 
لهذا”الغنب احلكومي”الواقع على كاهل النواب ليحرموا 
من حقه���م يف الن�سر... ليكتفي وزير الداخلية �سعيد قزاز 
بال���رد قائاًل”بان طبيعة االأح���كام العرفية تفر�س مثل ذلك 
ال�سئ”)(. وهو ما اعتاد عليه امل�سوؤولون احلكوميون اذا 
م���ا اأرادوا  ايقاف النقا�س يف مو�س���وع يتعلق باحلريات 
العام���ة، وليرتكوا فهمًا بداخل ا�سح���اب احلق بان الكالم 

يف مثل هذه املوا�سيع اليجدي نفعًا.
       وبن���اًء عل���ى فه���م وموق���ف الن���واب ازاء  الرقي���ب 
احلكوم���ي... ت�سدى نخب���ة كبرة منه���م  اإىل االجراءات 
العملي���ة الت���ي مار�سته���ا الرقابة �س���د ال�سحاف���ة من غلق 
وتعطي���ل اداري واحال���ة اىل املحاكم...ال���خ، فعلى �سبيل 
املث���ال الاحل�س���ر   وبع���د اع���الم مديري���ة الدعاي���ة العامة 

�ساحب جريدة اليقظة 
ال�سي���د �سلم���ان ال�سفواين، باغ���الق جريدت���ه، معللة ذلك 
ب�”ع���دم �سالحيته الن يك���ون مديرًا م�س���وؤواًل لها"... فند 
النائ���ب ا�سماعي���ل الغ���امن )بغ���داد( كون���ه �سحفي���ًا عارفًا 

بقوانني املطبوعات والن�سر، ادعاء املديرية اعاله  بتاكيده 
عل���ى توف���ر جميع ال�س���روط املطلوبة في���ه وح�سب قانون 
املطبوع���ات العثم���اين  الن ح�سوله عل���ى امتياز اجلريدة 
كان ع���ام 1924، ومل ي�سدر بحقه اأي منع حتى مع تعديل 
وا�سدار قوانني الحقة للمطبوعات... مطالبًا بالغاء”هذا 
ال�سب���ب غر القانوين”واعادة اجازة ال�سحيفة... ولعدم 
ح�س���ول النائ���ب على اأي اج���راء حكوم���ي ايجابي يذكر، 
ولقناعت���ه التام���ة مب�سداقية موقفه، كرر منط���وق �سوؤاله  
بع���د عدة ا�سهر ليح�سل على اجاب���ة وزير الداخلية جمال 
عمر نظم���ي، وكما و�سفه���ا النائب بانها”غ���ر �سافية وال 
كافية”، بع���د ان برر الوزي�ر بكونه م���ن �سالحيات القائد 
الع�سك���ري لالحكام العرفية ليوقف ما ي���راه متعار�سًا مع 
امل�سلح���ة العام���ة، وهو م���ا ين���ذر بتقدير الباح���ث بخطر 
كب���ر، اذ ان تك���رار ت���ذرع امل�سوؤول���ني بامل�سلح���ة العامة 
باملطلق دون حتدي���د امل�سامني اال�سا�سية لها، �سوف يج�ر 
اىل ماه���و خ���ارج عنه���ا... وبذل���ك يكرث االيق���اف والغلق 

وحتى املحاكمة والتوقيف حتت �سعار امل�سلحة العامة. 
       وعلى خلفية تعطيل جمل�س الوزراء ملجموعة �سحف 
كان منه���ا جريدت���ي الع���امل العربي واالوق���ات البغدادية، 
وج���ه النائ���ب ذيب���ان الغب���ان )بغ���داد( ت�س���اوؤاًل اىل وزير 
الداخلية ع���ن اال�سباب املوجبة لهذا الغلق لعدم ذكرها يف 
قرار الغلق.... وبعد احالة ال�سوؤال من قبل رئي�س املجل�س 
اىل الوزي���ر املخت�س، اهملت االجابة عليه متامًا... ليعود 
النائب عبد الهادي البجاري )الب�سرة( ويكرر الطلب ذاته 
يف اجلل�س���ة نف�سها ليهمل مرة اخ���رى، مما ينبئ مبرحلة 

جدي���دة يف احلي���اة ال�سحفية العراقية يك���ون فيها اغالق 
اجلرائد غر مربر، ومطالبات النواب بتو�سيح حول تلك 
االمور غر جمابة.وه���و كالم عميق يف دالالته ومعانيه، 

اال اإن ن�سيبه من االإهمال قد جارى من �سبقه. 
     ومن اجلدير بالذكر ان يف بتاريخ 29 اآب 1954 عطلت 
وزارة الداخلي���ة  ت�س���ع ع�سرة �سحيفة مل���دة �سنة واحدة، 
وفر�س���ت ح�س���ارًا فكري���ًا باإ�سداره���ا ع�س���رات القرارات 
مبنع الكتب وال�سحف واملجالت ذات االجتاهات القومية 
والتقدمي���ة من دخ���ول الع���راق، بحجة اأنه���ا كانت م�سدر 
الإ�ساعة الفو�سى وبث روح التفرقة بني اأبناء ال�سعب وان 
متويلها م���ن م�سادر �سري���ة بق�سد ترويج مب���ادئ حرمها 
القانون، ومل ت�سمح بعد ذلك اإال ل�سبع �سحف باالأ�ستمرار 

يف ال�سدور)(. 
      وتكل���م النائ���ب عب���د اجلب���ار اجلوم���رد )املو�سل( عن 
اأ�ستمرار احلكومة بتعطيل ال�سحف يف اجلل�سة اخلام�سة 
من اإجتماع �سنة 1953 االأعتيادي بقوله”اإن ال�سحف هي 
الت���ي توج���ه ال���راأي الع���ام،وان خنقها يعني خن���ق حرية 
ال���راأي الع���ام،وان ثماني���ة ع�س���ر وزي���رًا ال ي�ستطيع���ون 

توجي�ه البلد من دون وجود راأي عام”.
       كم���ا ح���از مو�س���وع غل���ق ت�س���ع �سح���ف يف مدين���ة  
الب�س���رة نتيجة لتداعيات بع�س املظاه���رات التي قام بها 
ال�سيوعي���ون، اهتم���ام ع���دد غر قلي���ل من الن���واب الذين 
وجهوا ت�ساوؤالته���م وا�سهبوا يف مناق�ساتهم مع احلكومة 
ب�س���كل ع���ام، ومديري���ة الدع�اي���ة ب�س���كل خا����س... فعلى 
�سبي���ل املث���ال ت�س�ائ���ل النائب رم���زي العم���ري )املو�سل( 

دفع���ت  الت���ي  اال�سب���اب  ع���ن  حممد)اربي���ل(  وم�سع���ود 
احلكوم���ة له���ذا العم���ل... م���ع العلم ب���ان بع�سه���ا مل يكن 
ي�س���در وقت �سدور قرار تعطيله���ا... لياتي اجلواب على 
ل�س���ان مدي���ر الدعاية روفائيل بطي ب���ان احلكومة وجدت 
يف ه���ذه ال�سحف”روح���ًا هدامة فيها كثر م���ن الت�سجيع 
عل���ى روح اال�سط���راب والفو�س���ى، كما ان فيه���ا ترويجًا 
لبع����س الرتج��م���ات االجنبي���ة والت���ي ال تخ����س اجله�ات 
العراقي���ة ب�سل���ة”، مما جعل كالم���ه عر�سة لنق���د عدد من 
الن���واب كالنائب عبد الكرمي كنه )بغ���داد( الذي ذكر مدير 
الدعاي���ة مب���ا كانت تن�س���ره جريدته من”مذك���رات ان�سار 
ال�سالم”والت���ي مل يعاقبه احد عليها، يف حني علق النائب 
�ساكر ماه���ر )بغداد( عل���ى مو�سوع الرتجم���ات االجنبية 
الت���ي ق���ال بان جري���دة الوزي���ر )اأي مدير الدعاي���ة( كانت 
تزخ���ر بها... كما يرى الباحث بان ما قام به مدير الدعاية 
ازدواج���ًا وا�سح���ًا، فبع���د ان داف���ع ع���ن حري���ة  ال�سحافة 
احلزبي���ة ور�سالته���ا يف ت�سحي���ح م�س���ار احلكوم���ة يف 
الرقاب���ة  جل�س���ات �سابق���ة، جن���ده وعن���د ت�سنم���ه زم���ام 
ال�سحفي���ة يف الب���الد ي�سعى لغلق ما اي���ده �سابقًا... وهو 
هن���ا يكون ق���د وقع حتت احدى فر�سيت���ني براي الباحث، 
ام���ا ان يكون قد نفذ قرار جمل�س الوزراء يف ذلك ومل يكن 
ل���ه راأي يف املو�سوع... او ان يكون قد انفرد باأ�سدارهذا 
الق���رار، وكال احلالت���ني ال تخدمان م�س���رة روفائيل بطي 
املهني���ة كونه نائب و�سحفي وممن يحمل���ون راية الدفاع 

عن حرية ال�سحافة.
      ووج���ه النائب عبد الرزاق احلم���ود )الب�سرة( ت�ساوؤاًل 
اىل وزي���ر الداخلي���ة �سعي���د ق���زاز  ع���ن اال�سب���اب الباعثة 
عل���ى من���ع الرقابة  دخ���ول جري���دة اجلمهوري���ة امل�سرية 
اىل الع���راق... حي���ث اجاب الوزير بع���دم وجود مثل هذا 
االمر، لتثور ثائرة النائ���ب �ساربًا على املنا�سد احتجاجًا 
عل���ى رد الوزي���ر غر احلقيق���ي... ليتالح���ق االخر االمر 
بعبارة”يوا�س يوا�س”العامي���ة تهديئًا للنائب،  ومعرتفًا 
بان���ه اوعز اىل مديرية الدعاية العامة ملراقبة ومنع بع�س 
اعداد من تلك اجلريدة بالتداول داخل العراق لكونها تن�سر 
امور تتعل���ق ب�سيا�سة العراق الداخلي���ة، لينتف�س النائب 
مرة اخ���رى موؤكدًا على ان منع تل���ك اجلريدة”يتنافى مع 
�سيا�سة الوحدة التي اعلنها رئي�س الوزراء اجلمايل"، يف 
حماول���ة الحراج الوزير الذي خرج ع���ن برنامج حكومته 

الوحدوي. 
عن ر�صالة )موقف املجل�س النيابي من ال�صيا�صة التعليمية
 وحرية الن�صر(

الجنــرال  المحاصــر )طوزند(  يكتشــف 
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مجلــس النواب وحريــة الصحافة 
في الخمسينيات

      تناول النواب موضوع الرقابة 

عى الصحف واملنشورات باهتامم 

بالغ، اميانًا منهم باهمية  حرية 

النرش، مع مالحظة ان جهودهم 

يف هذا املجال جاءت متامشية مع 

ما طرحوه من مداخالت ونقاشات 

حول سياسة الحكومة التعليمية 

وطبيعة تعاملها مع نشاط الطلبة 

السيايس، وآلية تعامل الحكومة 

مع ماتنرشه الصحف حول تلك 

النشاطات... وان مل يفصحوا يف 

ذلك رصاحًة اال اننا ميكننا ان تتبن 

ذلك من خالل التناغم الزمني 

واالنفعايل الذي ميزت طروحات 

النواب يف مجايل السياسة التعليمية 

وحركة النرش...
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المكادي )الشحاذون( في بغداد القديمة

www.almadasupplements.com

عزيز جاسم الحجية

اأو  )امل����كادي(  ب������  ال�سحاذي����ن  البغ����ادة  ي�سم����ي 
جم����ادي ومفرده����م جم����دي ومنه����م م����ن ي�سميه 
)م�سايل( املت�سائل اأو )اأبن ال�سبيل( وهو الفقر 
الذي يتجول يف العكود اأو الدرابني الأ�ستعطاف 
النا�����س واأ�ست����درار عطفه����م و�سفقته����م م�ستعينَا 
بامل�سكن����ة وبنداءات����ه التي حت����ن قلوبهم جلمع 
ق����وت عياله.وق����د زاد ع����دد امل����كادي يف بغ����داد 
نتيج����ة �سلم و�سيطرة احلك����م العثماين واحلكم 
الربيط����اين ال����ذي ت����اله فق����د خل����ق يف الع����راق 
طبقات )الزناكني( االأثري����اء والفقراء واملعدمني 
الذي����ن ال يجدون ق����وت يومهم فاأ�سط����ر بع�سهم 

للجدية )الت�سول( وللجدية اأنواع :
فهناك من يقف على اأبواب اجلوامع اأيام اجلمع 
عند �سالة الظهر اأو قرب املزارات يف املنا�سبات 
الت����ي يعرفه����ا النا�س وهناك م����ن يت�سبث بالدين 
الأج����ل التك�س����ب فمنه����م من يق����راأ بع�����س االأيات 
القراأني����ة اأو الدع����وات الت����ي تدع����و اىل الك����رم 
واأعان����ة  لل�سدق����ة  النا�����س  وتدع����و  واالأح�س����ان 
املحتاجني وهم يتجول����ون يف االأ�سواق املكتظة 
بالنا�س ومنهم من ي�ستحدم الو�سائل املو�سيقية 
)كال�س����رب على ال����دف والتغني مب����دح الر�سول 

االأعظم )�س((
الع����رج  اأو  بالعم����ى  يت�ساه����ر  م����ن  وهن����اك 
اأو عاه����ة اأخ����رى اأو يتف����ق م����ع بع�����س ذوي 
العاه����ات اأو املعوقني الذين اأ�سيبوا بحادث 
فاأنقطع����ت ي����ده اأو ب����رتت �ساق����ه فيتخذ من 
ذل����ك ال�سب����ي املع����وق اأبن����َا ل����ه وي�ستعطف 
النا�����س الأق����وال وعب����ارات رقيق����ة ت�ست����در 
العط����ف على ذلك امل�سك����ني الذي فقد ذراعه 
اأو اح����دى �ساقي����ه ومل يع����د يق����وى عل����ى 
حت�سي����ل قوت����ه ورمبا اتفق م����ع احداهن 
لتمثي����ل دور الزوج����ة التي فق����دت زوجها 
بحادث وخلف )كومة جهال( وقد طرحت 
�سغره����م وه����و ير�س����ع واالأخ����ر ن�سف 
ع����ار يفرت�س االأر�س ويتو�س����د �ساق اأمه 
وثالث ي�سرخ من اجل����وع والخ.... من 

الف�سول التمثيلية.
وهناك م����ن ممتهن )اجلدية حيلة( وهم 
ميتلكون ما يكفيهم للعي�س عي�سة ح�سنة 
من يظه����ركل منهم باأخ����الق بالية وهو 
ميث����ل دور الفق����ر املع����دم ، ي�ستعطف 

النا�����س بن����داءات رقيق����ة جلمع امل����ال فقط حيث 
يفر�س قطعة قما�س على االأر�س كي يرمي النا�س 
عليه����ا ما جتود به اأكفهم من )اخلردة( املوجودة 
يف جيوبهم ومن هذة النوع من املكادي من يدور 
يف املقاه����ي ليجمع نقود اأكرث. ومن يذق حالوة 
الكدي����ة ولذتها )الأنها اأخذ دون عطاء( اأو )جتارة 
دون راأ�����س مال( يحر�س عليها وال يلوم اأهلها ملا 
فيها من لذة االأ�س����رتزاق بال تعب. وكان جمادي 
اليه����ود من عجزته����م ومكفوفيه����م يجل�سون يف 
الطرقات التي تقع قرب بيعهم يلهجون بعبارات 

االأ�ستجداء واالأ�سرتحام.. ومما يرد من اأقوالهم 
يف هذا املعنى :

مل  االأن  حت����ى  اأي  م�ستفتح����ت(  ل�س����ة  )اأبدال����ك 
يعطيني اأحد من �سدقة يت�سدق بها علي.

نداءات املكادي :
غالب����َا ما كنت اأ�سمع ������� واأنا �سغر خ�سو�سَا يف 
الف����رتة ب����ني اأذان املغ����رب واأذان الع�ساء ال �سيما 
يف ف�سل ال�ستاء اأذ يعتكف النا�س يف بيوتهم من 
�سدة الربد ��� �سوتَا ي�سل اأذين بنغم حزين يدعو 
اىل الراأف����ة وا ل�سفق����ة يق����ول : وي����ن اليكول هذا 
ع�ساك ي����ا فقر؟ وين الرح����م ال�سرير؟ ومازلت 
اأذك����ر اأم����ي رحمها الله وه����ي يف غرفتن����ا املطلة 
املطلة على الدربونة تطلب مني اأيقاف )امل�سايل( 
اأي ال�سائل فاأرفع ال�سباك واأ�سيح باأعلى �سوتي 
الأيقافه ثم اأنزل خلفها لنعطيه ما ف�سل من ع�ساء 
العائل����ة حيث كان ي�سك����ب الطبيخ يف اأناء مغلق 
برقبت����ه فوق بع�سه )التمن م����ع املرق( وبع�سهم 
كان يع����زل اخلب����ز يف عليج����ة كان يعلقه����ا عل����ى 
كتف����ه االأخ����ر وهو يدع����و للعائلة ب�ست����ى االأدعية 
)الله يخلي اأبو بيتج ، الله ينطيكم العافية ، الله 

يخلي اجلهال ، وغرها.(
وعن����د وقف املك����دي على باب اأح����د الدور ولي�س 

لديه����م م����ا يعطوه يقولون ل����ه : )على الله( 
، )اأو الله ينطي����ك( ومنهم من يقول له )خدا بدا( 

اأي الله يعطيك بالغة الكردية.
ومن نداءات املكادي اأي�سَا :

وين الرحم الفقر؟
املال مال الله وال�سخي )ال�سخي( حبيب الله.

ال�سخي حبيب الله والبخيل عدو الله.
عطاية قليلة تدفع بالية كثرة عند الله.

اأنيالك يا فاعل اخلر.

يا كرمي... يا الله.
وينك يا فاعل اخلر؟

وي����ن الرح����م ال�سري����ر بليل����ة 
اجلمعة والثواب عند الله؟

ال�سدقة تدفع الق�سا والبال.
دفعة بال عنكم وعن اأوالدكم..

منع الت�سول :
حاولت احلكومات العراقية ال�سابقة منع ظاهرة 
الت�س����ول ب�س����ن نظ����ام مين����ع ذل����ك ، فق����د كف����اين 
االأ�ست����اذ عب����د احلمي����د العلوجي عن����اء التفتي�س 
ع����ن ذل����ك النظ����ام ال����ذي �س����در يف 13 �سعب����ان 
�سن����ه 1313 ه������ املواف����ق 1896 وه����و من �سلب 
الت�سري����ع العثم����اين الق����دمي ، وق����د احتل����ت فيه 

كلم����ة )العا�سمة( مكان كلم����ة )االأ�ستانة( فالذين 
ي�ساه����دون ماأم����وري ال�سابط����ة اأو البلدي����ة من 
املعلول����ني الذين لي�����س لهم معي����ل يت�سولون وال 
يراجع����ون دائرة العج����زة... ير�سلون )مبوجب 
املادة الثامنة( اىل هذه الدار اأذا كانوا من اأهايل 
العا�سم����ة ، اأم����ا اذا كانو م����ن خارجها فر�سلون 
اىل بالده����م. والذين يت�سول����ون )مبوجب املادة 
التا�سع����ة( وه����م ق����ادرون على ال�سع����ي والعمل ، 
يقب�����س عليهم من قب����ل ال�سابطة ، فمن كان منهم 
من العا�سم����ة اأو هوة من اأه����ايل اخلارج ولكنه 
قد توط����ن فيها في�سرح بع����د اأن تربطه ال�سابطة 
بكفال����ة ، اأما اذا كان من اأهايل اخلارج فيعاد اىل 

بلده الأجل اأن ي�سغل من قبل دائرة بلديتها. 
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