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تغريد عباس السعدي

اأخذت الهيئة تدر�س اأح�ال العراق من م�ؤ�س�سات ودوائر 
حك�مي���ة، ف�ج���دت مدار�س قليلة مبع���رة هنا وهناك يف 
ال�الي���ات الثالث"بغداد والب�س���رة وامل��سل"، ال تتعدى 
درجته���ا العلمية م�ست�ى الثان�يات او االإعداديات؛ وبعد 
اأن انته���ت من مهمتها، قدمت الهيئ���ة تقريرًا اىل احلك�مة 
العثماني���ة ت�سم���ن اقرتاح���ات عدي���دة، منه���ا الدع�ة اىل 
فت���ح مدار�س جديدة للبن���ن والبن���ات، وتاأ�سي�س مدر�سة 
احلق����ق، يف بغداد بعد اأن �سعرت بحاجة واليات العراق 
اىل احلق�قي���ن واالإدارين امل�ؤهل���ن علميًا، وقد لقي هذا 

االقرتاح قب�اًل من ال�سلطات العثمانية.
ا�ستج���اب ال�سلطان عبد احلميد الث���اين، لنداءات املطالبة 
باالإ�س���الح، فاأ�س���در م�افقته على تاأ�سي����س ثالث مدار�س 
حق�ق اىل جانب مدر�س���ة احلق�ق يف ا�ستانب�ل، واحدة 
يف والي���ة �سالني���ك يف اجلان���ب االأوربي م���ن مملكة"اأرم 
ايلي"والثاني���ة يف والية ق�نية )ك�ني���ة(، يف االأنا�س�ل، 
والثالث���ة يف مدين���ة حل���ب من ال�الي���ات العربي���ة، وبهذا 
يك�ن جمم�ع مدار�س احلق�ق يف الدولة العثمانية اأربع 

مدار�س.  
    ن�ستنت���ج مم��������ا �سب���ق اأن تغ���رًا ح���دث يف الق���������رار، 
حي���������ث ت��������م ا�ستب���دال اإن�س�����اء مدر�س���ة احلق��������������������ق 

ف��������ي حل���������ب ال�����ى اإن�س������������اء م���در�س�����������ة 
احلق��������ق يف بغ�������������������داد، وه����������������ذا 
ت�في������������������ق  اإل�����ي���ه  اأ�س����������ار  م�������ا 
ال�س�ي����دي، ف���������ي م�����ذكراته الت�����ي 
اأو�س���������������ح  كتب�������ه���ا، والت�����������ي 
ال���ت���ي  اجله��������������������د  في���������ه�����ا 
ي��س�����ف  وال������������������ده  بذل����������ه���ا 
م������������ا  اأورد  اإذ  ال�س�ي�����������������دي، 
والدي  �س���������م���ع  ن�س��������������ه:"مل���ا 
به���ذا االأمر، ق�س���د اىل ناظم با�سا 
يرج�ه باأن يت��سط لدى احلك�مة 
املركزي���ة لنقل كلية حل���ب اىل بغداد، 
ب��سائ���ط  بالبح���ر  مت�سل���ة  حل���ب  الأن 
اأخرى با�ستانب�ل، فاأهله���ا ال يعان�ن م�ساق 
ال�سف���ر للذهاب اىل العا�سمة والدخ�ل يف مدار�سها 
العالي���ة، اأم���ا بغداد ف���اإن بعدها ع���ن العا�سم���ة وانزوائها 

يجعلها بحاجة اأ�سد اىل مدر�سة للحق�ق ُت�ؤ�س�س فيها".
    بع���د املخاب���رة التلغرافي���ة، ا�ست�س���در ناظم با�س���ا اأمرًا 
يق�س���ي بنقل مدر�سة احلق����ق املزم���ع اإن�ساوؤها يف حلب 
اىل بغ���داد، ومت افتتاحه���ا يف مت����ز1908، يف ال�ق���ت 
الذي اأُعي���د فيه الد�ست�ر اىل الب���الد العثمانية، وتاأ�س�ست 
االدارة الربملانية الدميقراطية. نالت قرارات الهيئة ر�سى 
ال�سلط���ات العثماني���ة، وقام���ت االأخرة باإ�س���دار مر�س�م 
تاأ�سي����س مدر�س���ة للحق����ق يف بغ���داد يف 1 اآذار 1908، 

وهذا ن�س املر�س�م مرتجم: 

جمل�س ال�زراء العثماين
  “بن���اًء عل���ى الطلب املُق���دّم ِمن ِقبل اأهايل بغ���داد والهيئة 
االإ�سالحي���ة احلق�قية يف بغ���داد ب�س���اأن تاأ�سي�س مدر�سة 
احلق����ق، فقد َنظر املجل�س يف ذلك خ���الل اجتماع م��سع 
بجل�س���ة خا�س���ة، وت���داول امل��س����ع من جمي���ع ج�انبه 
االإداري���ة واملالي���ة، ووافق على تاأ�سي����س مدر�سة احلق�ق 
يف بغ���داد فق���ط، حيث طلب اأهل امل��س���ل والب�سرة نف�س 
الطل���ب، لك���ن امل�افقة �س���درت بفتح مدر�س���ة احلق�ق يف 
بغ���داد، ومت اإبالغ وزارة املعارف العثمانية بذلك من اأجل 
املبا�س���رة باإفتتاح ه������ذه املدر�س���ة، واإع���داد الكادر الالزم 

لها، و�س����در ذلك ف�ي 17 �سباط 1905". 
اإال اأن املدر�س���ة مل ت�ؤ�س����س لع���دم وج����د بناي���ة �ساحلة، 
لذلك تقرر �سمه���ا، اىل املدر�سة االبتدائي���ة احلميدية،هي 
باالأ�سا����س املدر�سة التي اأ�س�سها مدح���ت با�سا عام 1869، 

وكانت تق���ع يف مكان بناية مت�سرفية ل����اء بغداد وكانت 
هذه املدر�سة اأول مدر�سة نظامية اأُن�ساأت يف العراق، ويف 
ذلك ال�قت مل يكن من ال�سهل تبديل ا�سم املدر�سة احلميدية، 
وحت�يلها اىل مدر�سة احلق�ق؛ الأن ذلك من �ساأِنه اأن يثر 
قل���ق وخماوف يف نف�����س ال�سلطات العثماني���ة، لذا تقرر 
ترك تاأ�سي����س مدر�سة احلق�ق اىل وقت اآخر، وكانت هذه 
اأوىل امل�س���كالت الت���ي واجهت تاأ�سي����س مدر�سة احلق�ق، 
االم���ر ال���ذي دفع ع���ددًا م���ن ال�سب���اب يف مقدمته���م ال�سيد 
حمم����د �سبحي الدف���رتي، لتحرير عري�س���ة رفع�ها اىل 
الهيئة االإ�سالحي���ة طالب�ا فيها تنفي���ذ االإرادة ال�سلطانية 
بتاأ�سي����س مدر�س���ة احلق����ق، وذك���ر ح�س���ن الدجيل���ي يف 
كتابه تق���دم التعليم يف العراق، اأن هذه امل�س�دة م�ج�دة 
يف مكتب���ة �سبحي الدفرتي، وق���د كتبت يف �سهر حزيران 
ع���ام 1908، مذيلة بت�قيع زمالئه ال�سباب، منهم"عبد الله 

ثنيان وثابت ال�س�يدي".
وبعد م���رور ثالث���ة اأ�سابيع من تق���دمي العري�س���ة، تهياأت 
الظ���روف لناظم با�سا رئي�س الهيئ���ة اال�سالحية يف ت�يل 
والي���ة بغ���داد وكالة، وبع���د اإع���ادة العمل بالد�ست����ر، قام 
باإ�سدار االأوامر لرتمي���م وجتميل البناية التي كان مقررًا 
ان تفت���ح فيه���ا مدر�سة احلق�ق، يف ي����م الثالثاء امل�افق 

االأول من اأيل�ل عام 1908. 
     اأُقي���م احلف���ل يف ع�س���ر ذلك الي�م، وح�س���ره عدد كبر 
من كب���ار امل�ظفن واأركان اجلي�س ووج����ه البلد، عزفت 
يف بداي���ة احلفل امل��سيقى، والقى وكي���ل املدر�سة خطابًا 
م�ج���زًا رحب في���ه باحل�س�ر، واأ�ساد ال�كي���ل بدور ناظم 
با�س���ا، ودعا جلالل���ة ال�سلطان بالن�س���ر والت�فيق. ذكرت 
جري���دة )االأه���ايل( عل���ى ل�س���ان االأ�ستاذ حمم����د �سبحي 
الدف���رتي كيف كانت حالة اجل� يف ذلك الي�م و�سدة احلر 
و�سيق النف�س فيه، ب�سبب طالء اجلدران واحلالة ال�سعبة 
وت�سب���ب العرق من احلا�سرين وخا�سة ناظم با�سا. األقى 
ال����ايل وكال���ة ناظم با�سا كلم���ة مرجتل���ة، ا�ستعر�س فيها 
االأو�ساع االإجتماعية واالإدارية يف العراق، واأكد ب�س�رة 
خا�سة عل���ى النه�س���ة العلمية وحاج���ة الع���راق الثقافية، 
وعلى �سرورة اأن تتحّ�ل املدر�سة اإىل )ركن العدل املكن(، 
واألقى جميل �سدق���ي الزهاوي، خطابًا و�سف فيه �س�رة 
ع���ن حالة الك����ن، وتعاق���ب ف�س����ل العام نتيج���ة حلركة 
الك�اكب ح�ل ال�سم�س، وفائدة كل ف�سل من هذه الف�س�ل 
الت���ي لها م���دة معينة من الزمن، واأعط���ى �س�رة ت�سبيهية 
ع���ن عام الله يف خلقه���ا وفرقها عن �سن�ات احلك�مة التي 
ت�ستم���ر اىل وقت ط�يل يف حالة ف��سى وظلم وا�ستبداد، 
وانت�س���ار الف�س���اد، حي���ث اختل النظ���ام، ومل يب���ق للعدل 
وامل�س���اواة اي وج����د. وبعدها اأعطى �س����رة جميلة عن 
حالة الدول���ة، ال �سيما بعد اع���الن الد�ست�ر، وكيف مهدت 
االأم�ر لهذه التط�رات، واأثنى على جه�د جمعية االحتاد 
الت���ي ت�سع���ى اىل حتقيقه���ا. ويف  والرتق���ي واالأه���داف 
اخلتام األقى حمم�د �سبح���ي الدفرتي ب��سفه اأول طالب 
�سّج���ل يف املدر�سة خطابًا با�سم زمالئه، اأكد فيه على العلم 
واأهميت���ه، وعلى تاري���خ العراق، وما�سي���ه التليد، وتعهد 

اجلميع على البذل وال�سعي يف م�سمار الدرا�سة،
     اأمّا الت�سكيل االإداري فقد اأ�سندت اإدراته وكالة يف بادئ 
االأم���ر اىل مدير املعارف يف والي���ة بغداد خليل بك، ثم يف 
ع���ام 1910 مت تعين االأ�ست���اذ م��سى كاظ���م الباجة جي، 
مديرًا ملدر�سة احلق����ق، ويعد اأول مدير ملدر�سة احلق�ق، 
ويف ع���ام 1914 اأ�س���ن���دت اإدارته������ا وكال������ة اىل حكم���ت 
�سليم���ان، وك���ان اآن����ذاك يتقل���د وكال������ة مديري�����ة م��عارف 
بغ�����������داد، وبه���ذا يعد حكم���ت �سليمان اآخ���ر مدير ملدر�سة 
احلق����ق يف العهد العثماين، بع���د اأن اأغلقت، ب�سبب قيام 

احلرب العاملية االأوىل عام 1914.

عن ر�سالة )كلية احلقوق العراقية )1928-1958م(
تاريخية" "درا�سة 

العراق يدخل العهد الدستوري في الدولة العثمانية 1908

أسرار مدرسة الحقوق في يومها األول
     ُتعدُّ الهيئة اإلصالحية التي قدمت 

اىل العراق عام 1907 أول خطوة يف 

تأسيس"مدرسة الحقوق، برئاسة 

ناظم باشا، وايل قسطموين، والتي 

كرست لدراسة مايحتاجه العراق من 

إصالحات، إذ كان برنامج عمل الهيئة 

اإلصالحية هذا يتضمن دراسة األحوال 

اإلدارية واإلقتصادية والثقافية يف 

واليات العراق، ووضع الخطط 

الالزمة للنهوض بهذه الواليات إداريًا 

واقتصاديًا وثقافيًا.

حكمت �سليمان

الطعمة هادي  سلمان  د. 

كان���ت كربالء وال ت���زال حمط اأنظ���ار العامل 
باعتباره���ا حا�سرة اإ�سالمي���ة مقّد�سة ولدت 
م���ع ا�ست�سهاد �سيد ال�سه���داء االإمام احل�سن 
ب���ن علي"عليهم���ا ال�س���الم"يف العا�س���ر م���ن 
حم���رم احل���رام �سن���ة 61ه���� /680م، زارها 
العدي���د من الرحال���ة وال�سّي���اح والبلدانين 
منذ القدم، والغ���رو فللرحال���ة والبلداني�ن 
اإ�سه���ام كب���ر يف التعري���ف ببل���دان الع���امل 
التعري���ف  وكذل���ك  جه���ة،  م���ن  االإ�سالم���ي 
باملعامل احل�ساري���ة وال�سياحية يف البلدان 

االإ�سالمية من جهة اأخرى.

تكسيرا 
و�سلت قافلة تك�سرا الرحالة الربتغايل اإىل 
كربالء يف الرابع والع�سرين من اأيل�ل �سنة 
1604م / 1013ه�،  ومما يذكره يف رحلته، 
اأّن كرب���الء  )م�سه���د احل�س���ن( ت�ستمل على 
اأربعة اآالف بيت معظمها من البي�ت املتاآكلة 
واأغلب �سكانها من العرب والبع�س منهم من 
االإيرانين وكان االأت���راك يعين�ن لالإ�سراف 
اأ�س����اق  اأن  ويذك���ر  به���ا.  املناط���ق  عل���ى 
كرب���الء كانت مبنية ب�س���كل متقن بالطاب�ق 
وم�سح�ن���ة باحلاج���ات وال�سل���ع التجارية،  

ل�ف���رة ت���رّدد النا����س اإليها م���ن امل���دن والق���رى القريبة، 
ويحك���ى اأن ال�سق���اة الذي���ن يقدم����ن املاء للنا����س كان�ا 
ي���دورون بِقَربه���م اجللدية امل���الأى باملاء، وه���م يحمل�ن 
طا�سات النحا�س املزكر�س���ة، ثم ي�سر اإىل تي�سر االأرزاق 
ورخ�سه���ا،  وت�فر احلب����ب واالأغذية بك���رة كاحلنطة 
واللح����م  والف�اك���ه  واخل�س���روات  وال�سع���ر  وال���رز 
وغره���ا. و�ساهد تك�س���را بنف�س���ه االأع���راب التابعن ل� 
)نا�سر املهنا( يبيع�ن يف و�سح النهار عدة اأ�سياء منها: 
خي�ل،  اأثاث،  مالب�س، واأ�سلحة اأربعة وثالثن تركيَا من 
م�ظفي احلك�م���ة العثمانية يف كربالء،  بعد اأن قتل�هم 
و�سلب�ه���م م���ا ميلك�ن وه���ذا يربهن على انع���دام االأمن 
يف ذلك ال�قت، حي���ث كان االأتراك يف حرب �سرو�س مع 

االإيرانين.

ديلال فاليه 
يق����ل الرحال���ة االإيط���ايل يف رحلت���ه التي قام به���ا �سنة 
1616م / 1025ه���� :  )لق���د كن���ا يف ذل���ك امل��س���ع عل���ى 
م�ساف���ة ن�سف نهار �سرًا اإىل اليم���ن لن�سل اإىل   )م�سهد 
احل�س���ن( اأي م��سع ا�ست�سهاده يف اأر�س كربالء،  وه� 
مدف����ن هن���اك، وامل��س���ع ماأه����ل بال�س���كان، و�سريحه 
مزّي���ن وعلي���ه بن���اء فخ���م على الط���راز االإ�سالم���ي، وه� 
م���كان مقّد�س ي���زوره امل�سلم�ن. عندما مررن���ا من هناك 
كان���ت كربالء الت���زال حتت حك���م القزلبا����س الفر�س فقد 
اأخذوه���ا من االأت���راك مع اأرا�سي منطقة بغ���داد باأجمعها 
وهي لي�ست بعي���دة عنها. ت�قفنا هناك، اإذ علينا اأن ندفع 

�سريبة لالأمر نا�سر بن املهنا �سيخ تلك البادية....اإلخ.

فيليب الكرملي 
ق�س���د الكرمل���ي الع���راق �سن���ة 1629م / 1039ه���� ويف 
اأثناء وج����ده يف العراق، زار اأط���الل بابل ومنها ت�جه 
اإىل كرب���الء، وو�س���ف اأهل هذه املدين���ة املقد�سة بالطيبة 
وال�سجاعة، وقال اإنهم بك�ا عندما �سمع�ا �سق�ط م�سجد 
مك���ة وع���م احل���زن اأرج���اء كرب���الء، وراح اأهله���ا يبك�ن 

مت�س�ري���ن قرب قي���ام ال�ساع���ة. وو�سف 
اأه���ل كربالء ب�سدة التم�س���ك باأهداب الدين 
االإ�سالم���ي، وق���ال اإنه���م ا�ستع���دوا ل�سه���ر 
رم�س���ان ب���اأن بعث����ا اأوانيه���م النحا�سية 
اإىل املبي����س لتبيي�سها و�سرع����ا بتجهيز 
بي�ته���م مب���ا يل���زم من �سك���ر و�س���اي ورز 

وطح���ن وحب�ب، ث���م �سعد امل����ؤذن قبل �س���الة الع�ساء 
للرتحيب ب�سه���ر رم�سان قبل حل�له باأي���ام وقراأوا اآيات 
قراآني���ة وذك���ر اأنه���م يتفاءل�ن ل���دى م�ساهدته���م احليات 
خ���الل ال�سف���ر الأنهم يعتق���دون اأن ا�سم احلي���ة م�ستق من 

احلياة والبقاء وما �سابه.

نيبور 
زار الرحالة االأملاين كار�سنت نيب�ر وذلك يف �سنة 1765م 
/ 1179ه���� بعد اأن اأ�ستغ���رق يف قطع امل�سافة بينها وبن 
احلل���ة ح����ايل �سبع �ساع���ات على ظه�ر ال���دواب. وعقد   
)نيب����ر( مقارنة بن كربالء والنج���ف، فالحظ اأن م�سهد 
احل�س���ن اأكر م���ن ناحيتي النخي���ل وال�س���كان،  غر اأن 
بي�ته���ا مل تكن متينة البنيان الأنها كانت تبنى باللنب غر 
امل�س����ي،  كانت كربالء حماطة باأ�س�ار من اللنب املجفف 
بال�سم�س،  وكان عدد اأ�س�ارها خم�سة،  غر اأنه الحظ اأن 

اأ�س�ارها كانت متهدمة اأيامئذ....الخ .

اوليفيه 
زار كربالء �سن���ة 1799م / 1209ه� فقال :  )لي�س م�سهد 
عل���ي املدين���ة ال�حيدة الت���ي يق�سدها ال���زّوار للحج،  اإذ 
اأنهم يق�س���دون اأي�سًا م�سهد احل�س���ن اأو االإمام احل�سن 
)علي���ه ال�سالم( حي���ث ي�جد قرب احل�سن ب���ن علي الذي 
قتل مع عدد كبر من اأقاربه واأ�سحابه يف واقعة كربالء،  
ومعل����م اأن احل�س���ن بع���د وف���اة معاوي���ة ق�س���د الك�فة 
م���ع مائة وخم�سن �سخ�س���ًا، و�سائر اآل بيت���ه، حيث كان 
ينتظ���ره اأن�س���اره، غ���ر اأن يزي���د ب���ن معاوية ق���د اأر�سل 
�س���ده �ست���ة اآالف �سخ����س قاتل����ه، فاأ�ست�سه���د احل�سن 

و�سالح���ه بيده،  الأنه ح���ارب حتى الرمق االأخر �سد هذا 
الع���دد الغف���ر من املناوئ���ن، واأقيم له �سري���ح قريب من 
مي���دان املعركة، وعلى هذا ال�سريح �سّيد فيما بعد م�سجد 

وتكّ�نت ح�له مدينة...اإلخ .

أبو طالب خان 
ق���ام اأب� طالب خ���ان برحلة اإىل كرب���الء يف الي�م الرابع 
م���ن ذي القعدة �سن���ة 1218ه���� امل�افق للي����م االأول من 
مارت �سنة 1803م فقال: بعد اإقامتي ببغداد ثمانية اأيام، 
ا�ستاأنف���ت �سفري لزي���ارة م�سهد كرب���الء وم�سهد النجف 
االأ�س���رف، ويف هذه املرة مل اأُعل���م البا�سا بنيتي وخطتي 
فاكرتي���ت خفية خياَل وبغااَل من ح�ذي واتفقت معه على 
اأن يرافقن���ي يف جمي���ع الطري���ق و�ساف���رت بلطف فائق. 
ولقي���ت حفاوة من كل م���ن القاين يف اأي م��سع كنت من 
طريق���ي وابتهجت بلقيا قا�سي كرب���الء مال عثمان وكان 
عائ���دًا اإىل كرب���الء وكان رج���اَل �سنّياَ ولكن���ه كان قد تفقه 
وتثق���ف وتعلم علمَا جلياَل وكان بريئًا من اأوهام االأحكام 
الت���ي يحكم بها الطغام قبل اال�ستع���الم وظهر يل اأنه �سّر 
�س���رورَا عظيم���ا بلقائ���ي ورجا من���ي اأن اأك����ن رفيقه يف 
ال�سف���ر. ويف الطريق م���ن بغداد اإىل النج���ف، راأيت بن 
كل ثماني���ة اأميال خان���ات م�سافرين مبين���ة باالآجر ت�سبه 

ح�س�نَا، ولكنها يندر اأن يقيم فيها امل�سافرون. 
ويف الي����م االأول �سرن���ا اأربعن مي���اَل وق�سينا الليل يف 
خ���ان املزراقجي، ثم و�سلن���ا اإىل كربالء يف نح� ال�ساعة 
الثالث���ة من الي����م التايل ونزل���ت يف دار ال�سي���د حمزة، 
وكنت عرفت اأبن اأخيه يف مق�س�د اآباد يف البنغال، وكنت 
اأرج� اأن اأراه ثاني���ة بكربالء، ولكنه ت�يف قبل و�س�يل 

اإليه���ا بعدة اأ�سهر،  
فق���د  ذل���ك  وم���ع 
اأب�اه  ا�ستقبلن���ي 
ح�سن���َا  ا�ستقب���ااَل 
عل���ى  واأعان���اين 
خمتل���ف  اإمت���ام 
منا�س���ك الزي���ارة،  
حاك���م  وتلق���اين 
كرب���الء اأم���ن اأغا 
بكث���ر م���ن االأدب 
التغ���ذي مع���ه  اإىل  ودع���اين مرت���ن 
واأع���د يل خي���اَل الأ�ساف���ر اإىل النجف 
ورغب يف دف���ع كرائها ومل���ا كان ذلك 
يحرمن���ي ث����اب الزي���ارة ومل اأقب���ل 
قط ه���ذا الب���ذل.  ولقي���ت يف كربالء 
عمت���ي  )كربالئ���ي بكم( وع���دة ن�ساء 
من ت�ابعه���ا،  وكان �سقاء اأ�سرتنا قد 
اأ�سطره���ن اإىل اعت���زال العامل فجئن 
يق�س���ن اأيامهن الباقي���ة يف االأر�س 
املقد�سة، واأن هذا اللقاء غر املنتظر 
�سرين اأعظم ال�سرور،  اأن ال�هابين 
كان�ا قد �سلب����ا منهن ما ميلكن وقد 
اأعنته���ن بجميع م���ا اأ�ستطيعه اإذ ذاك 

من الع�ن املايل...الخ .

فريزر 
زار كربالء الرحالة اال�سكتلندي �سنة 
1834م / 1250ه���� فق���ال والت���زال 
كرب���الء يف حالة ث����رة،  فلم ي�ستطع  
)الرم���از( والقتلة وال�سفهاء الذي���ن يك�نّ�ن عددَا كبرًا 
فيه���ا من �سد اجلي�س الذي ج���رده البا�سا عليهم فقط، بل 
اأ�سبح�ا يهيمن�ن هيمنة تامة على البلدة كلها، بحيث مل 
يكن ب��سع اأحد اأن يع�سي لهم اأمرًا اأو يتحداهم من دون 
اأن ين���ال جزاءه، وه���م يذهب�ن يف ف�ساده���م وخالعتهم 
حت���ى اإىل ح���د اأنه���م حينم���ا يعلم����ن اأن اأح���د ال���زّوار 
ي�سطح���ب معه زوج���ة جميل���ة اأو اأختَا ح�سن���اء يبعث�ن 
لياأت����ا به���ا اإليه���م،  وحينم���ا يرف����س ذلك يعم���دون اإىل 
�سرقته���ا منه بحيلة من احلي���ل اأو اإىل اغت�سابها بالق�ة،  
وكثرًا ما كان يحدث هناك اأن تفقد زوجات بع�س النا�س 
على هذه ال�ساكلة مل���دة اأ�سب�ع اأو اأكر فيعدن اإىل اأهلهن 
بعد ذلك بحالة يرث���ى لها،  فقد �سمعت اأحد االإيرانين اأنا 

بنف�سي يتذمر من معاملة زوجته بهذه الطريقة.  

بيريزين 
زار كرب���الء امل�ست�س���رق والرحالة الرو�س���ي اإيليا نيك�ال 
بيفيج بريزي���ن يف منت�س���ف 1843م/ 1259ه�،  وقال 
: كانت كرب���الء قد اأعلنت الع�سيان خالل حكم داود با�سا 
وعلي با�س���ا احتجاجًا على ابتزاز االأت���راك امل�ستمرة لها 
بدفع املزيد من ال�سرائب وغر ذلك مما عاجله امل�ؤرخ�ن 
بالتف�سيل،  كان يق�د املدين���ة ال�سيد اإبراهيم الزعفراين 
ال���ذي قيل اأنه ح�ّسد ع�س���رة اآالف مقاتل،  وا�ستطاع ث�ار 
املدين���ة �س���د الهجم���ات التي قام به���ا علي با�س���ا ثم جرد 
حمم���د جنيب با�سا جي�س���ًا جلبَا بقيادة ك���رد حممد با�سا 
حا�س���ر كرب���الء ثالثة وع�سري���ن ي�مَا �سربه���ا باملدفعية 
وا�ستباحها فرتة من ال�قت وقتل من اأبناء املدينة االأل�ف 

يرتاوح عددهم مابن اأربعة وع�سرين األفَا...اإلخ .

من مشاهدات الرحالة األجانب 
في كربالء
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ــــرة عــراقــيــة : ذاك ــــداد  إع

د. قحطان حميد كاظم العنبكي

مت����ت خط�بة االأمرة عاليه يف الثام����ن ع�سر من اأيل�ل 
ع����ام  1933 عندم����ا كان����ت يف اأ�سطنب�����ل م����ع والدته����ا 
و�سقيقاته����ا يف زيارة اىل جدته����ا ملك خامن، ويف اأثناء 
وج�دها هن����اك ت�يف عمها امللك في�س����ل االأول يف  ليلة 
ال�ساب����ع من اأيل�ل عام  1933، فاجتمعت العائلة املالكة 
وق����ررت زواج امللك غازي م����ن اأبنة عم����ه االأمرة عالية 

تنفيذًا لرغبة والده امللك في�سل االأول.
�ساف����ر االأم����ر عبد االإل����ه لي�سطحب والدت����ه و�سقيقاته، 
وعندم����ا علمت االأم����رة عالية بخط�بته����ا، �سعقت لهذا 
اخلرب فلم تت�قع باأنها �ست�سبح ي�مًا زوجة للملك غازي 
الأن����ه ي�سغرها بعام كم����ا اأنها كانت متي����ل اىل اإبن عمها 
االأم����ر طالل بن عبدالل����ه، وعلقت قائلة"ه����ل اأنا جارية 

لكي يبيع�ا وي�سرتوا بي دون اأن ياأخذوا راأيي"؟.
 ع����ادت امللك����ة عالي����ة يف الثام����ن م����ن كان�����ن االأول عام 
1933، اىل بغداد ووقف مت�سرف ل�اء امل��سل حت�سن 
قدري وعدد من م�س�ؤويل الدولة ال�ستقبال ملكة العراق، 
حي����ث اأقي����م حف����ل زفافه����ا يف اخلام�����س والع�سرين من 
كان�����ن الثاين عام  1934. وبهذه املنا�سبة اأذاع جمل�س 
ال�زراء العراقي بيانًا جاء فيه"مبن�ّه الله تعاىل مت زفاف 
امللك����ة عالية ابنة امللك علي املعظ����م ملك احلجازال�سابق 
يف عا�سم����ة مملك����ة العراق وذل����ك يف ال�ساع����ة التا�سعة 
والن�س����ف م�ساء ي�����م اخلمي�س 9 �س�����ال �سنة 352 ه�، 
اخلام�س والع�سرين من كان�����ن الثاين1934 جعل الله 

هذا القران ال�سعيد مقرونًا بالرفاه والبنن". 

ويذك����ر الدكت�����ر �سام����ي القي�س����ي يف كتابه ع����ن يا�سن 
الها�سمي :

�سرع����ان ما انت�سرت اال�ساع����ات يف بغداد تفيد باأن امللك 
غ����ازي �سيقرتن بنعمت ابنة يا�س����ن الها�سمي ال�سغرى 
اإال اأن حماولت����ه االأخ����رة  مل يكت����ب له����ا النج����اح، حيث 
اأعلن����ت خط�بة امللك غازي املفاجئ����ة على االأمرة عالية 
ي�م 18 اأيل�ل 1933 اأي بعد 10 اأيام من وفاة والده..

                     
م�ستبع����دًا  لي�����س 
هن����اك  يك�����ن  اأن 
ت����زاور ولق����اء ب����ن 
الها�سم����ي  كرمي����ات 
املل����ك  واأخ�����ات 
منا�سبات  يف  غازي 

اجتماعية اأو لقاءات 
عائلي����ة متعددة وقد يك�ن هذا اللقاء ي�ميًا اأو اأ�سب�عيًا 
وعنده����ا لرمبا كان الأخ�ات امللك وكان وليًا للعهد اآنذاك 
اأن حتدث����ن يف م��س�����ع زواجه، ولرمب����ا اأي�سًا تكلمن 
ع����ن نعم����ت بالذات. اأو ق����د يك�ن العك�س ه����� ال�سحيح 
اأن كرمي����ات الها�سمي ه����ن من روجن له����ذه االإ�ساعة اأو 
هن من تكلمن ع����ن امل��س�ع واختلقن ه����ذا ال�سيناري� 
ال����ذي و�سل نا�سج����ًا اىل والدهن ال����ذي اأراد ا�ستغالله، 
واإن مل ي�س����رح به لتعزيز نف�����ذه باالنت�ساب اىل البيت 
الها�سم����ي يف وق����ت عرف عن املل����ك غ����ازي افتقاره اىل 
التجرب����ة والنف�����ذ. ويف مقابلة مع �سبيح����ة الها�سمي 
يف 22/12/1972 يف داره����ا يف ال�زيري����ة يف بغداد، 
اأك����دت اأنه����ا واأخ�اتها كانت لهم عالق����ة �سداقة ق�ية مع 
اخ�����ات امللك غ����ازي، وك����ن يتبادلن الزي����ارات وح�سل 
اكر من مرة اأن التقن ويل العهد غازي، اأما عند ذهابهم 
لزي����ارة العائلة املالكة اأو بع����د االنتهاء من هذه الزيارة، 
اإال اأنه����ا مل تف�سح عن هذا االلتق����اء اأه� م�سادفة اأم كان 
يح�سل وف����ق ترتيب م�سبق؟ ولكنها مل ت�ستبعد اأبدًا يف 
حديثه����ا اأن االأم����ر واأخ�انه كانت عي�نه����م على اختي 
ال�سغرى نعم����ت، وكنا متفائلن ج����دًا وت�سجعنا لل�سر 
لهذا االجت����اه. وهذا يعني اأن اال�ساعة فيها ن�سيب كبر 
من ال�سحة والذي عزز من �سحتها �سرعة انت�سارها يف 
املجتم����ع البغدادي ال����ذي �سرعان ما تنت�س����ر اال�ساعات 
ب����ن اأف����راده م����ن كل ح����دب و�س�����ب. وبالت����ايل ميك����ن 
الق�����ل ب����كل اطمئنان اإن ه����ذه ال�سائعة كان����ت �سحيحة 

واإن م�سدره����ا الق�����ي كرميات 
الها�سم����ي اأواًل واأخ�����ات املل����ك ثانيًا، ولك����ن تبّن من 

�سي����اق االأحداث اأنها مل تكتب له����ا النجاح وتتحقق على 
اأر�����س ال�اقع، ف�س����اًل عن خط�بة امللك غ����ازي املفاجئة 
وزواج����ه الالحق من االأمرة عالي����ة يف 25/1/1934. 
اإن يا�س����ن الها�سمي اأ�س����رع يف زواج ابنت����ه نعمت قبل 
اأخ�اته����ا وقد ادعى حمم�د �سبحي الدفرتي يف مقابلة 
ج����رت مع����ه ي�����م 11/3/1973 يف داره بالك����رخ، اأن����ه 
كان عام����اًل مهمًا يف تزوي����ج نعمت من قريبه علي ممتاز 
الدف����رتي. وتب����ّن يل اأن كاًل من ن�����ري ال�سعيد وجعفر 
الع�سك����ري قد �سعيا �سعيًا حثيثًا الإف�سال م�سروع يا�سن 
الها�سمي، اىل درجة اأن ن�ري ال�سعيد �سافر اىل االردن 
وات�س����ل باملل����ك عب����د الل����ه م����ن اج����ل االإ�س����راع بتزويج 
امللك غازي م����ن االأمرة عالية، وق����د األقى ناجي �س�كت 
�س�����ءًا على ه����ذا امل��س�ع يف مذّكرات����ه املطب�عة على 
ال�سفح����ات 261 �  262 وباملنا�سب����ة الب����د م����ن الق�ل اإن 
اإخال�����س ن�����ري ال�سعيد لالأ�س����رة املالكة ف�����ق م�ست�ى 
ال�سبه����ات رغم �سدة التناق�سات بين����ه وبن امللك غازي، 
اإال اأنه مل يكن ليت�س�ر يف ي�م من االأيام اأن يرى يا�سن 
الها�سمي ينت�سب اىل االأ�س����رة املالكة ول�سان حال يق�ل 
كما جتمع عندي م����ن املقابالت ال�سخ�سية، اإن الها�سمي 
اليحتمل وه����� وزير اأو رئي�س لل�����زراء فكيف �سيك�ن 
حال����ه وحالنا بعد اأن ي�سبح عم����ًا للملك؟ لذلك �سعى ذلك 
ال�سع����ي احلثيث الإف�سال م�س����روع زواج امللك غازي من 
خ����ارج االأ�سرة املالكة وال�سع����ي يف ال�قت نف�سه بتهيئة 

االأج�اء لزواجه من ابنة عمه.

اأما ي�م الزفاف فقد تاأجل اىل ما بعد انتهاء اأيام احلداد، 
وبعد مرور اأربعة ا�سهر على وفاة امللك في�سل االأول من 
غ����ر جلب����ة وال �س��ساء ومن غر اأن تق����ام اأي مرا�سيم 
يف البالد احرتام����ًا لزعيم االأ�س����رة الها�سمية واأول ملك 

للعراق بعد ا�ستقاللها. 

وقد وزعت اخلرات 
يف  الفق����راء  عل����ى 
جمي����ع انح����اء الع����راق، واأقام����ت احلك�م����ة والئ����م يف 
ال�ساح����ات العامة، واأطعمت الطع����ام لكل من ح�سر وقد 
�سرف����ت يف كل ل�����اء 15 دين����ارًا للخ����رات، واأمر امللك 
بت�زيع مبالغ اأخ����رى على املعاهد واجلامعات اخلرية 

يف العا�سمة. 
اأم����ا حفلة القران فكانت غاي����ة يف الب�ساطة، مل يدع اإليها 
اأحد غ����ر اأمراء البي����ت املالك وال�����زراء وقا�سي بغداد 
ورئي�����س جمل�س الن�����اب مراعاة للح����داد وح�سر امللك 
عبد الله حفلة القران ه����ذه واقت�سرت على تناول طعام 

الع�ساء على املائدة امللكية. 
وانتقل����ت امللكة عالية اىل بيته����ا اجلديد )ق�سر الزه�ر( 
وفي����ه اأخ����ذت تتلق����ى درو�س����ًا يف العل�����م واالآداب على 
مدر�س����ن ومدر�سات ممتازين. واحلقيق����ة التي الجدال 
فيه����ا، اأن املل����ك غازي ل����� تزوج ابن����ة يا�س����ن الها�سمي 
)نعمت( لتغ����ر العراق و�سارت الب����الد يف غر االجتاه 
التي �س����ارت عليه فيما بعد، ويف تاريخ العالك كثر من 
االأمثلة على اأن زواج املل�ك يغّر جمرى تاريخ اأوطانهم 

التي يحكم�نها فقد ت�سعد وقد ت�سقى نتيجة ذلك.
وي����روي ت�في����ق ال�س�يدي جانب����ًا م����ن االأحاديث التي 
دارت بين����ه وب����ن الدوت�س����ي م��س�لين����ي يف �سهر اأيار 
1934 بخ�س������س زواج املل����ك غ����ازي فيق�ل:"�ساألن����ي 
م��س�لين����ي ع����ن زواج املل����ك غ����ازي االأول بابن����ة عمه، 
فعل����ق عل����ى ذلك قائ����اًل: اإن����ه كان يرجح اأن يت����زوج امللك 
غ����ازي باإح����دى بنات مل�����ك ال����دول العربي����ة املجاورة 
للع����راق اأو البالد االإ�سالمية حتى تتاأثر ال�سالت وتتاأيد 
ال��سائ����ج فيم����ا بينهم، وذكر ب�س�����رة خا�سة من اأنه ل� 
كان����ت الفر�سة ق����د اتيحت جلالل����ة امللك غ����ازي للزواج 
باإح����دى بنات املل����ك ف�ؤاد مل����ك م�سر، لكان ذل����ك اأح�سن 
للطرف����ن، اإذ ما فائدة البقاء يف دائرة �سيقة من القرابة 

مع العلم اأن الت��سع فيها ي�ؤدي اىل نتائج للبالد. 

العدي���د   1945-1939 امل���دة  خ���الل  الع���راق  �َسِه���د 
م���ن االأح���داث الداخلي���ة واخلارجي���ة الت���ي انعك�س���ت 
تط�راته���ا على ال��س���ع الداخلي يف الب���الد، وال�سيما 
ال��س���ع االأمني،الذي تتحمل اأعب���اوؤه ونتائجه وزارة 
الداخلي���ة وم�ؤ�س�ساته���ا وال�سّيما االأمني���ة منها، زيادة 
عل���ى ذلك ال���دور املبا�س���ر واالأ�سا����س ل�زي���ر الداخلية 
الذي ميثل راأ�س اجلهاز االأمني امل�س�ؤول عن ا�ستتباب 
االأمن والنظام وتطبيق �ُسلط���ة القان�ن و�سيادته على 
اجلمي���ع، يف ظل ظروف ومناخ���ات قد ال تك�ن مالئمة 
لتنفي���ذ خط���ط وطم�ح���ات وزارة الداخلي���ة التي هي 
باالأ�سا�س خطط وطم�حات احلك�مة العراقية اآنذاك.

حتمل���ت وزارة الداخلية اأعباء اأخ���رى اأفرزتها احلرب 
العاملي���ة الثانية يف املجتم���ع العراق���ي وال�سّيما االآثار 
االأو�س���اع  عل���ى  للح���رب  واالجتماعي���ة  االقت�سادي���ة 
الداخلي���ة يف الع���راق، وكان لل����زارة م�ساهم���ة فاعلة 
هدف���ت  الت���ي  االقت�سادي���ة  احلك�م���ة  اإج���راءات  يف 
اإىل ال�سيط���رة عل���ى ال��س���ع االقت�س���ادي، ف�س���در يف 
احلي���اة  تنظي���م  اأيل�ل1939)مر�س����م  م���ن  العا�س���ر 
االقت�سادي���ة(، ا�س�تع���دادًا للط�ارئ ومن���ع اال�ستغالل 
غر امل�س���روع، ف��سع املر�س�م االأ�س�س االأوىل ل�سلطة 
التم�ي���ن وت�سكيالته���ا. اإذ اإنه خ���ّ�ل احلك�مة- ومنها 
م�ؤ�س�س��ات وزارة الداخلية-�سلطات وا�سعة لالإ�سراف 
عل���ى التج���ارة واتخاذ التدابر خل���زن وت�زيع ال�سلع 
ال�سرورية مث���ل ال�سكر وال�ساي والقه����ة وال�ساب�ن 
وامل����اد االإن�سائية وال�رق وغرها واإح�ساء ومراقبة 
الكمي���ات املخزونة منها، وحتدي���د االأ�سعار واالأج�ر. 
وخ����ل املر�س�م جمل�س ال����زراء تاأليف جلنة مركزية 
برئا�س���ة اأحد ال����زراء لتنفيذ ذلك، وفر����س العق�بات 

على املخالفن.
وطبق���ًا لهذا املر�س����م ت�سّكلت جلن���ة التم�ين املركزية 
من �سبع���ة اأع�ساء برئا�س���ة وزير املالي���ة ر�ستم حيدر، 
و�سمت فيها اأمن العا�سمة ار�سد العمري، ومتَّ ت�سكيل 

جلان فرعية يف االأل�ية )املحافظات( االأخرى.
مل تك���ن له���ذه اللجن���ة خ���ربات �سابق���ة، ومل تتج���اوز 
اإجراءاته���ا ال�سيط���رة عل���ى الت�سدير فمنع���ت ت�سدير 
ال�سل���ع ال�سروري���ة امل�ست����ردة مث���ل ال�سك���ر وال�ساي 
والقه�ة وال�ساب����ن وال�سخاط وال�سمن���ت واالأحذية 
وامل�ستح�س���رات  واالأدوي���ة  الكهربائي���ة  وامل�سابي���ح 
الطبي���ة واحلب����ب، وال�سّيم���ا احلنط���ة والطح���ن اإال 
يف احل���االت الق�س����ى، و�سمح���ت بت�سدي���ر اجلل����د 
واالأ�سباغ وال�رق والغزول واملعادن وال�سعر والرز 

وم�ستقات النفط وغرها باإجازة.
وكان املر�س����م ق���د خ���ّ�ل اللجن���ة �سالحي���ة ت�سجي���ل 
كميات واأو�ساف امل����اد التي بح�زة التجار، واإجراء 
التفتي����س وفر�س العق�بات الالزمة الأجل ح�سر امل�اد 
االقت�سادي���ة ومن���ع احتكاره���ا، واإ�س���راف الدولة على 

ت�زيعها وبيعها.
وعل���ى اأية حال، ما كانت ه���ذه االإجراءات كافيًة الإعادة 
اال�ستقرار اإىل االقت�ساد اأو ثبات االأ�سعار عند م�ست�ى 
معن، لكنها مل ت�سل اإىل مرحلة تهدد باأخطار جدية اإال 
بعد ف�سل حركة ال�سنة 1941، وت�ايل و�س�ل الق�ات 
الربيطاني���ة باأع���داد كبرة، مما ترتب عل���ى ذلك زيادة 
الطل���ب على امل�اد الغذائية، ف�ساًل عن امل�اد االإن�سائية 
مثل ال�سمنت واحلديد والطاب�ق، وو�سعت بريطانيا 
�سيطرته���ا على املراف���ق العامة مبا يف ذل���ك م�ؤ�س�سات 
االأم���ن وال�سرطة والرقابة وال�سّيما بع���د اأن قررت �سّد 

احتياجات ق�اتها يف العراق وجتهيزاتها حمليًا.
وعل���ى الرغ���م م���ن االإج���راءات العديدة الت���ي اتخذتها 
احلك�م���ة العراقي���ة لتح�س���ن االأو�س���اع االقت�سادي���ة 

واملعي�سي���ة، فقد ازدادت معاناة ال�سكان ب�سبب ت�ساعد 
االأ�سع���ار الذي بلغ ذروته يف �سن���ة 1943 التي �سهدت 
ا�ستداد املع���ارك وامتداد �ساحته���ا، وتناق�س املخزون 
م���ن ال�سل���ع امل�ست�ردة مع �س���ح امل�اد املنتج���ة حمليًا، 
ب�سب���ب االأ�س���رار الت���ي اأحدثه���ا في�سان �سن���ة 1942، 
فانت�س���ر اجل����ع عل���ى نط���اق وا�س���ع وازدادت ن�سب���ة 

ال�فيات.
و�سعت حك�م����ة ن�ري ال�سعيد ال�سابعة الإيجاد خمرج 
لالأزم���ة والعم���ل عل���ى تخفيف اآث���ار م�سكل���ة التم�ين، 
فقررت متابعة تنفيذ الق�ان���ن والت�سريعات ال�سادرة 
باال�ستعان���ة بال�سرطة و�سّكلت �سرطة الأعمال التم�ين، 
لك���ن اإج���راءات احلك�م���ة مل تنج���ح ب�سب���ب ا�ست�سراء 
ب���ن  وال�سّيم���ا  االإداري  والف�س���اد  ال�س����داء  ال�س����ق 
االأجه���زة امل�س�ؤول���ة ع���ن التم�ي���ن، ب���ل اإن االأجه���زة 
االأمني���ة ت�س���دت اإىل التظاه���رات الت���ي كان���ت تطالب 
بالطع���ام والعالج وكان���ت ال�سرطة تف���رق املتظاهرين 
بالق�س����ة تارًة وبر�س امل���اء عليهم م���ن خراطيم املياه  

تارًة اأخرى.
وبل���غ تدخ���ل احلك�م���ة يف �س����ؤون التج���ارة اأق�س���ى 
احل���دود فمنعت بيع احلب�ب من دون اإجازة واأوجبت 
على املنتج���ن ت�سجيل ا�سم وعن�ان امل�سرتي والكمية 
املباع���ة وتاريخ البيع ومتَّ ح�سر اإجازات البيع باملفرد 
للحب�ب مبديريات التم�ي���ن وروؤ�ساء اأمانة العا�سمة 
يف بغ���داد والبلديات يف االأل�ية االأخرى. وا�ستحدثت 
احلك�مة العراقية مديرية عامة لال�ستراد ت�سّم كاًل من 
كراي����س )Krice( م�ساعد م�ست�س���ار وزارة الداخلي�ة 
والنقي�ب جي.بي م�ف���اث)J.B.Mofath( والرائد 
 )T.E.Beard(والنقيب تي.اأي برد )Beeg(بيج
والنقي���ب ت.ج���ي ويل����س)T.J.Welsh( وامل���الزم 
و�سال���ح  خ�س����ري  وداود   )Masters(ما�س���رتز
 )Koper(مهدي حيدر واميل بزوعي وال�سيدة ك�بر
تطب���ق  مل  احلك�م���ة  اإج���راءات  لك���ن  ب�س����،  ونعي���م 

تطبيق���ًا دقيقًا، اذ اأف�سدتها الر�س���ى واملح�س�بية، فكان 
اليه����د  التج���ار  مينح����ن  الربيطاني����ن  امل�ظف����ن 

اإجازات اال�ستراد ويحجب�نها عن بقية التجار.
وهك���ذا كان مل�سكل���ة التم�ين اآثار على ع���دم اال�ستقرار 
اإىل وق����ع  اأدى  ال�سيا�س���ي وح�س����ل تذم���ر �سعب���ي 
م�سادمات بن االأهايل وال�سرطة وت�سّببت يف ا�ستقالة 
وزارة ن����ري ال�سعي���د يف الثال���ث م���ن ت�سري���ن االأول 
1942 اإذ ج���اء يف كت���اب اال�ستقال���ة ))ن�س����ء بع����س 
اخلالف���ات يف وجهات النظر ح�ل بع�س االأم�ر املهمة 

كق�سايا التم�ين((.
ونتيج���ة ال�ستمرار م�جة االحتجاج���ات والتظاهرات 
ا�ستحدث���ت  وال�سرط���ة  االأه���ايل  ب���ن  وامل�سادم���ات 

احلك�م���ة يف اأي���ار 1944 وزارة التم�ي���ن، لل�سيطرة 
عل���ى ال�س����ؤون االقت�سادي���ة وتنظي���م التم�ي���ن وذلك 
مبحارب���ة التهريب-بالتن�سي���ق م���ع م�ؤ�س�س���ات وزارة 
الداخلي���ة ذات ال�سل���ة- وتخ�سي����س مكاف���اآت للذي���ن 
ي�ساع���دون يف اكت�ساف مثل هذه احلاالت وتخ�سي�س 
50% مم���ا يت���م حت�سيله م���ن الغرامات وبي���ع االأم�ال 

امل�سادرة. 
ونظ���رًا لتقل����س مه���ام وزارة التم�ي���ن ب�سب���ب رف���ع 
قي����د ال�سيط���رة واملراقبة عل���ى معظم م����اد التم�ين 
ق���ررت احلك�مة اإلغ���اء اكر م���ن)80( وظيفة، وطلبت 
التم�ي���ن  م�ظف���ي  ع���دد  تقلي����س  املت�سرفي���ات  م���ن 
وامل�ستخدم���ن لديه���ا اإىل الثل���ث، واإيق���اف التعيينات 
اجلديدة، ويف اإث���ر ذلك، ق���ررت وزارة الداخلية اإلغاء 
�سرط���ة التم�ين ب�سب���ب تقل�س اأعم���ال التم�ين ورفع 
ال�سيط���رة عن معظم م�اد التم�ي���ن، التي كان ل�سرطة 
التم�ي���ن دور مهم وكبر يف متابعة �س����ؤون التم�ين 
واملتالعب���ن بامل����اد االأ�سا�سية واالإ�س���راف على خزن 
تل���ك امل����اد وغ���ر ذل���ك م���ن ال�اجب���ات التي ه���ي من 
 1947 اأيل����ل   10 يف  اإلغاوؤه���ا  ومتَّ  اخت�سا�سه���ا. 
وت�زي���ع اأفراده���ا عل���ى ال�سرط���ة املحلي���ة يف بغ���داد 
وباقي االأل�ية. اأُلغيت ه���ذه ال�زارة �سنة 1948، بناًء 
على مطالبة اأع�ساء جمل����س الن�اب واالنتقادات التي 
وجهته���ا ال�سحاف���ة املحلي���ة للحك�مة ب�س���رورة اإلغاء 
وزارة التم�ي���ن النتف���اء احلاج���ة اليه���ا ونظ���رًا لرفع 
قي����د التم�ين عن معظم امل�اد الغذائية واال�ستهالكية 
ال�سروري���ة وب�سب���ب ف�س���ل ال����زارة يف اأداء مهامه���ا 
التم�يني���ة، فقرر جمل�س ال����زراء امل�افقة على الئحة 
اإلغاء ال����زارة بجل�سته املنعق���دة بتاريخ 1948/6/8 
ومت���ت م�سادقة جمل����س االأمة عليه���ا واألغيت ب�س�رة 

فعلية يف 1948/10/11.

عن ر�سالة )وزارة الداخلية العراقية 1939 –1958(

في 18 أيلول 1933

خطوبة سريعة للملك غازي من ابنة عّمه

كان��ت خطوبة امللك غازي من ابنة عمه قد جرت بش��كل 

رسيع ال يتناسب واملوقف الرسمي والشعبي من وفاة أبيه 

املل��ك فيصل األول، وهذا ماكان حديث الناس يومذاك، 

وقد تبينّ فيام بعد أن ه��ذه الخطبة جرت بهذه الصورة 

لسبب معروف سنقدمه يف هذه النبذة.

في الحرب العالمية الثانية...

عندما ســيطرت وزارة الداخلية على 
اقتصاد العراق
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سميرة شعالن كيطان

اأدرك���ت بريطاني���ا اأهمي���ة اخلليج العرب���ي ال�سرتاتيجية، 
وراأت في���ه طريق���ًا مهم���ًا للحف���اظ على نف�ذه���ا يف الهند، 
فاأخ���ذت حتاول ب�س���ط �سيطرته���ا علي���ه، وكان طبيعيًا اإنَّ 
يت�سل���ل اال�ستعمار الربيط���اين اإىل الع���راق بحكم م�قعه 

على طريق الهند واخلليج العربي.
وك�ان���ت بغ���داد ق����د اأ�سبحت مرك����زًا دائم���ًا ل�كيل حم�لي 
ل�س�رك���ة الهن���د ال�س��رقي���ة الربيطاني���ة،   كم���ا ع���ّن مقي���م 
بريطاين دائم فيها اأي�سًا، ومنح جميع ال�سلطات القن�سلية 
يف ع���ام1802، واأ�سبحت بغداد منذ ذلك احلن اأهم مركز 
للنف����ذ الربيطاين يف ال�سرق االأو�س���ط، وعّن ثاين مقيم 
له���ا يف بغ���داد لالأع����ام 1808-1821 ه���� كل�دي�����س 
جيم����س ري���ج )Claudius James Rich(، وه���� 
م���ن اأه���ّم الرحال���ة الذي���ن اأوفدتهم �سرك���ة الهن���د ال�سرقية 
اإىل الع���راق، وحظ���ي مبمي���زات �سخ�سي���ة اأهمه���ا اإتقانه 
اللغ���ة العربية والفار�سي���ة والرتكية، ومعرفت���ه ال�ا�سعة 
بعل���م االآثار،  ف�ساًل عن لباقته وجناح���ه يف اإقامة عالقات 
طيب���ة مع خمتلف الط�ائف يف الع���راق، واأ�ستغل ذلك كله 

للح�س�ل على القطع االآثارية واملعل�مات املختلفة.
مار�س ريج ه�ايته املف�سلة يف درا�سة تاأريخ مدن العراق 
القدمية واآثارها، كما قام ببع�س التنقيبات يف مدن اآ�س�ر 
وباب���ل، بهدف جمع م���ا ميكن جمعه من قط���ع اأثرية مهمة 
ونقله���ا اإىل بل���ده، وع���ر على عدد م���ن القط���ع احلجرية 
املزين���ة بزخ���ارف، وكان���ت اأب���رز اأعماله يف مدين���ة بابل، 
خارطته الط�ب�غرافية للمدينة التاأريخية والتي �س����ارت 
مرجع���ًا مهمًا ملن اأعقبه ف��ي التعرف على البقايا ال�ساخ�سة 

ملدينة بابل.
وزار الع���راق ولي���م ه����د )W. Hued( يف عام 1817 
لالإط���الع عل���ى امل�اق���ع االأثري���ة، وكان ل���ه دور كب���ر يف 
عملي���ات التنقيب الت���ي جرت يف اأور ونين����ى، اإذ تراأ�س 

عددًا من البعثات الربيطانية فيما بعد.
ع���ام  يف   )Gesny( ج�سن���ي  الك�ل�ني���ل  بعث���ة  َاّم���ا 
1829الت���ي ج���اءت اإىل العراق بت�سجيع م���ن امللك ج�رج 

الراب���ع )1820-1830(، ف���اأدى ذلك اإىل جتهيز حملة على 
راأ�سها الك�ل�نيل ج�سني واأنفقت عليها احلك�مة و�سركة 
الهن���د ال�سرقية الربيطانية معًا، وكان من بن اأع�ساء هذه 
 ،)Ensorth(البعثة البارزين الطبيب اجلراح اين�س�رث
ال���ذي كان اآثاري���ًا هاوي���ًا وخبرًا باجلي�ل�جي���ا، اإذ جمع 
معل�م���ات وا�سعة ع���ن ط�ب�غرافية واآث���ار املناطق التي 

مرت بها البعثة واآثارها.
واأوف���دت �سرك���ة الهن���د ال�سرقي���ة يف ع���ام 1839 ه���ري 
راول�س����ن )Henry Rawlinson(،وم����ن املهتم�ن 
باأع�م���ال التنقي����ب، واأح�رز تقدم�ًا يف ت���ل ق�ينجق، االأم�ر 

ال����ذي حف���ز املتحف الربيط���اين على تق���دمي الدعم املادي 
الكبر له، وكان يعرف بدقته وحر�سه وتفانيه يف العمل، 
واهتمام���ه باجلزيئ���ات م���ن القط���ع االآثاري���ة ال�سغ���رة، 
وا�ستخ���رج العدي���د من الن�س�����س امل�سماري���ة، وت��سل 
اإىل نتائ���ج مهمة عن طريق مقارن���ة الن�س��س بع�سها مع 

بع�س.

كانن���ك  �سرتاتف����رد  ال�س�������ر  كل���ف   1841 ع���ام  ويف 
 )Stratford Canning(

ال�سف���ر الربيط���اين يف اأ�سطنب����ل اأو�س�تنه���ري الي���ارد 
اإىل  بالذه���اب   ،)Henry LayardAusten(
امل��س���ل، وزوده ببع����س املال للقي���ام بحفريات يف املدن 
االآ�س�رية، بحث���ًا عن املنح�تات واالأعمال الفنية البارزة، 
وق�سى �سن�ات عدة يف امل��سل عمل فيها على ا�ستك�ساف 
اآثار نين����ى والنمرود، االأمر الذي دفع ال�سفر كاننك اىل 

اإنَّ ي�سع���ه يف قائمة الرجال غر الر�سمين الذين ميكن اإنَّ 
يقدم�ا فائدة كبرة لربيطانيا.

و�س���ل ال ي���ارد اإىل امل��س���ل يف ع���ام 1845، وب���داأ اأول 
تنقيبات���ه يف العا�سم���ة االآ�س�ري���ة من���رود )كال���ح( �سرًا، 
وهن���اك ح�س���ل عل���ى العديد من االأل����اح االأثري���ة، واأيقن 
اإنَّ م�ق���ع النم���رود غني باالأث���ار. اإاّل اإنَّ ال����ايل العثماين 
�سم���ع اأخب���ار ن�ساط���ه، فاأم��ر باإيق���اف تنقيبات���ه، ثم متكن 
م���ن احل�س�ل على اإج�����ازة للتنقيب يف خر�سب���اد واآ�س�ر 

ونين�ى.
واأنه���ى ال ي���ارد تنقيبات���ه وغ���ادر الب���الد ب�س����رة نهائية 
ليتف���رغ اإىل ال�سيا�س���ة بع���د اإنَّ اأم�س���ى يف الع���راق ع�س���ر 
�سن����ات، وم���ن م�ؤلفات�ه نين����ى واآثارها، وه���� من اأهم 

م�سادر الدار�سن لتاأريخ العراق اآثاره.
ويف اإث���ر ذل���ك قامت اأمان���ة املتح���ف الربيط���اين بتكليف 
هرم���ز ر�س���ام )Hormuz Rassam( وه���� م�ساع���د 
ال ي���ارد االأول يف تنقيبات���ه وب���داأ بالتنقي���ب يف امل��س���ل 
ع���ام1852، عمل هرمز ر�سام���ًا يف عدد من امل�اقع االأثرية 
االآ�س�ري���ة، واأعل���ن بعده���ا ع���ن اكت�س���اف مكتب���ة اآ�س����ر 
بانيب���ال التي حتت����ي على ُرق���م طينية بح���دود 25000  
األ���ف ل�ح م�سماري م���دّون يف ق�سره املعروف يف نين�ى 
واأ�سط�ان���ة م�سمارية وب�ابة نحا�سية ذات نق��س بارزة، 
ويف عام 1850 جاء اإىل العراق االآثاري الربيطاين وليام 
ل�فت����س )William Luftus( ويعد اأول من نّقب يف 

ال�ركاء جن�ب العراق.
واآ�ستاأنف���ت البعث���ة الربيطاني���ة يف ع���ام 1873 برئا�س���ة 
ج����رج �سمي���ث )George Smith( اأعم���ال التنقي���ب 
يف نين����ى، وح�س���ل على ُرق���م م�سمارية مهم���ة اأكملت ما 
كان ينق����س من ن�س��س م�سمارية قد �سبق قراءتها، ويف 
ع���ام 1899 ح�سل املتحف الربيطاين على اإجازة للتنقيب 
يف امل��س���ل، وكلف���ت اإدارة املتح���ف ال�س���ر وال�����س ب�دج 
)W.Budge(، وخ�س�����س للبعث���ة مبل���غ 2000  جنيه 
اإ�سرتلين���ي، وا�ستطاع���ت البعث���ة ا�ستخ���راج 950 رقيم���ًا 

طينيًا، وغر ذلك من اللقى االأثرية.
واأر�س���ل اأمن���اء املتح���ف الربيط���اين بعث������ة اأخ����رى اإىل 
ق�ينج���ق برئا�س���ة �سرتاتف����رد كاننك، وو�س�ل���ت البعثة 
اإىل امل��س���ل ع���ام 1903، ومل تع���ر عل���ى �س���يء يذك���ر،  
فا�سط���ر كانن���ك للع����دة اإىل لن���دن. وبعد لنته���اء احل�رب 
ال�سيط���رة  حت���ت  الع���راق  اأ�س�ب���ح  االأول����ى،  العاملي����ة 
الربيطانية، ا�س�تاأنف���ت بع�ثات التنقيب عم�لها يف الع��راق 
واجته���ت بعث��ة ع���ام  1918، برئا�سة كام�ب���ل ط�م�س���ن 
)Campbell Thompson( اإل����ى م��دين���ة اأور، اإذ 

ت�ىل املتحف الربيطاين مت�يلها.
ث���م اأوفد املتح���ف الربي��طاين بعث���ة اأخ�����رى اإىل اأور  يف 
ه����ل  وا�ستط���اع   ،)Hall( ه����ل  1919برئا�س����ة  ع���ام 
بع���د عم���ل ق�س���ر يف اأور اإنَّ يحقق جناح���ًا يف تل العبيد 
ق���رب النا�سري���ة على بع���د )4( اأميال �سمال غ���رب اأور، اإذ 
ك�س���ف فيه ع���ن بقايا معبد �س�مري. وعن���د  اإجراء مقارنة 
اإح�سائي���ة يت�س���ح  اإنَّ بريطانيا قد حقق���ت ال�سبق يف عدد 
البعث���ات التنقيبي���ة يف الع���راق، اإذ بلغ جمم����ع البعثات 
التنقيبي���ة التي اأر�سلته���ا اإىل الع���راق 108 بعثات تنقيب 

للمدة من عام 1921-1811.

عن ر�سالة )املتحف العراقي ن�ساأته وتطوره(

هكذا بــدأت بريطانيــا بالبحث عـن 
آثار العراق

د. احمد راشد الفهداوي

ع���رف العراقي����ن ال�سينم���ا الأول مرة ليلة االأح���د امل�افق 
26/مت����ز/1909 عندم���ا �سه���دت )دار ال�سف���اء( ال�اقعة 
يف منطق���ة الكرخ ببغداد، عر����س اأول فيلم �سينمائي فيما 
اطل���ق عليه ا�سم )ال�سينم���ا ت�غراف( وال اأح���د يعرف من 
ال���ذي جاء به���ذه االأفالم، وق���د انبهر اجلمه����ر البغدادي 
مب���ا �ساه���ده م���ن االألع���اب اخليالية، وق���د �سج���ع االإقبال 
اجلماه���ري عل���ى م�ساهدة تل���ك االأفالم عددًا م���ن التجار 
العراقين ال�ستراد االف���الم ال�سينمائية، واختاروا مكانًا 
لعر����س تلك االفالم و�سط ب�ستان مال�سق للعبخانة و�سط 
�س���ارع الر�سي���د حاليًا، بعدما حت�ل ذل���ك الب�ستان اإىل دار 
عر�س �سينمائية اطلق عليها )بل�كي( ن�سبة اإىل تاجر كان 

معروفًا يف العراق وذلك عام )1911(.
لقد �سجع اإقبال النا�س على م�ساهدة العرو�س ال�سينمائية 
اأغل���ب التجار امل�ست�ردين على بناء دور عر�س �سينمائية 
ف�سّي���دت )�سينما الع���راق( ع���ام )1920( كاأول دار عر�س 
�سّي���دت ب�سكل اأ�سا�س ث���م تبعها اإن�ساء �سينم���ا )عي�سائي( 
و)ال�سينم���ا العراق���ي( و)�سن���رتال �سينم���ا( و )اأملبي���ا( و 
)ال�سينم���ا ال�طن���ي(، وكان التج���ار من يه����د العراق هم 
اأول م���ن �سّيدوا دور العر����س ال�سينمائية بعد تنبههم اإىل 
اأهمي���ة ال�سينم���ا مث���ل عي�سائ���ي وبي���ت دوري وبيت عزو 
وبيت ذن��س، الذين ح�سل�ا على وكاالت �سركات ف�ك�س 
وم���رتو وت�زي���ع االأف���الم االأمريكي���ة واالأوروبي���ة، ومع 
بداي���ة عقد اخلم�سيني���ات اأ�سبحت لل�سينم���ا اأهمية كربى 
عندم���ا دخل���ت ا�سماء ا�سبح���ت فيما بعد جن�م���ًا يف عامل 
ال�سينما اأمثال حممد �سك���ري جميل وماجد كامل وفكت�ر 
حداد وغره���م، عن طريق وحدة االنت���اج ال�سينمائي يف 
�سركة نفط العراق الت���ي كانت تنتج اأفالمًا وثائقية علمية 
تتعل���ق بالنفط وط���رق اكت�سافه وفروع���ه تتعلق بالرتبية 
والتعليم وال�سحة وال�سياحة و�سميت )بالدنا(. وتعر�س 
هذه االأفالم جمانًا، لكن هذه ال�حدة جّمدت عن العمل بعد 
ث����رة مت����ز 1958 لتبعيتها ل�سركة نف���ط العراق وتبعية 

ال�سركة لربيطانيا.
اأ�سبح���ت ل���دور ال�سينم���ا مكانة متميزة يف قل����ب النا�س 
لذه���اب الع�ائ���ل اإىل هذه ال���دور و�سط ح�سم���ة واحرتام 
وكان���ت اأك���ر االأف���الم الت���ي تعر����س هادف���ة وبعي���دة عن 
الفح����س بقدر ما كانت �سينما ثقافية جاهزة، لك�ن االأفالم 
ال�سينمائية مقتب�سة من اأ�سهر الروايات العاملية مثل ق�سة 
مدينت���ن لديكن���ز وال�سي���خ والبح���ر لهمنغ����اي واحلرب 

وال�س���الم لت�ل�ست����ي. وكانت دور ال�سينم���ا مق�سمة على 
ث���الث درج���ات )اأوىل وثاني���ة وثالثة تختل���ف م�اقع هذه 
الدرج���ات ومقاعدها من حيث ت�افر اخلدمات ال�سرورية 

ف�ساًل عن �سعر تذكرة الدخ�ل(.
وم���ن اأه���م ال���دور ال�سينمائي���ة الت���ي كان���ت منت�س���رة يف 
بغ���داد )�سينما اخلي���ام( التي افتتحت ع���ام 1956 بالفيلم 
الكب���ر )هيل���ن ط���روادة -1955(  امللحم���ي  التاريخ���ي 
و�سينم���ا )الن�سر( التي افتتحت ع���ام 1960 بفيلم )ث�رة 
ال���دم -1959( و�سينم���ا )غرناط���ة( الت���ي مت افتتاحها يف 
5/ت�سري���ن الث���اين/1962 بالفيل���م الربيط���اين )مداف���ع 
ن���ا ف���ارون-1961( و�سينم���ا )الر�س���ايف( الت���ي افتتحت 
ع���ام 1963 بالفيل���م ال�طن���ي )جميل���ة-1958( اإذ حتدث 
ع���ن ن�سال ال�سع���ب اجلزائري �سد اال�ستعم���ار الفرن�سي، 
وم���ن االأح���داث التي ال تن�سى اأب���دًا اح���رتاق دار ال�سينما 
اأثن���اء عر����س الفيلم، و�سينما �سمر اأمي����س التي افتتحت 
ع���ام 1966 بالفيل���م الربيط���اين )بكي���ت 1964( و�سينما 
)اطل����س( وافتتح���ت يف 2/اآب/1967 بالفيل���م الهن���دي 
افتتح���ت  الت���ي  )باب���ل(  و�سينم���ا   )1966 )اجل�س���دان- 
ع���ام 1967 بالفيل���م الفرن�س���ي )رج���ل واأم���راأة -1966(. 
وهن���اك اأي�س���ًا دور ال�سينم���ا ال�سيفية التي كان���ت تنت�سر 
يف بغداد وه���ي مك�س�فة تعر�س اأفالمها ب���اأدوار م�سائية 
يف اله����اء الطلق مثل �سينما الر�سي���د ال�سيفي يف �سارع 
الر�سي���د و�سينما الفردو�س ال�سيف���ي يف منطقة ال�سدرية 
و�سينم���ا الرافدين ال�سيفي يف �ساح���ة الر�سايف و�سينما 
روك�س ال�سيفي )�سينما النجاح حاليًا( و�سينما ه�لي�ود 
ال�سيفي يف �ساحة الط���ران و�سينما ال�سرق ال�سيفي يف 
�ساحة الناف�رة جماور �سينم���ا غرناطة، و�سينما الزوراء 
ال�سيف���ي يف �ساح���ة حاف���ظ القا�س���ي و�سينم���ا االأح���رار 
والتاج والهالل واالأوبرا، وتقع جميعها بالقرب من �ساحة 
الر�س���ايف، و�سينم���ا زبي���دة التي تق���ع يف منطق���ة الكرخ 
مقابل م�ست�سف���ى الكرامة. وكانت لهذه ال�سينمات طق��س 
جميل���ة، اإذ ينت�س���ر يف داخله���ا باعة املرطب���ات وال�سم�ن 
والعنب���ة وال�سامية والك���رزات اإذ تتع���اىل نداءاتهم اأثناء 

اال�سرتاحة.
وت�س���ر االإح�س���اءات اخلا�س���ة بع���دد دور ال�سينم���ا يف 
العراق خالل منت�سف �ستين���ات القرن املا�سي نح� )86( 
دارًا منه���ا )40( دارًا يف بغ���داد، وه���ذا دلي���ل وا�سح على 

مكانة ال�سينما يف املجتمع البغدادي وتاأثره فيها.

اإلنتاج السينمائي في بغداد
بداأ االنت���اج ال�سينمائي يف بغداد يف عق���د الثالثينات من 
الق���رن املا�سي، اإال اأنها مل تنجح اأو ت�سفر عن �سيء اإال يف 
ع���ام 1946 عندما اأنتجت �سركة اأف���الم الر�سيد العراقية- 
امل�سرية اأول فيلم عراقي وه� )ابن ال�سرق( الذي اأخرجه 
الفن���ان امل�سري ني���ازي م�سطفى ومّثل في���ه عدد كبر من 
الفنان���ن م���ن �سمنه���م ح�س���ري اأب���� عزيز وع���ادل عبد 
ال�ه���اب وُعر�س الفيلم خ���الل اأيام عي���د االأ�سحى اأواخر 
ع���ام 1946، ويف ال�سن���ة نف�سه���ا مت انت���اج الفيل���م الثاين 
)القاه���رة - بغ���داد( من �سرك���ة اأ�سحاب �سينم���ا احلمراء 
العراقي���ة و�سركة احت���اد الفنانن امل�سري���ة، وكتب ق�سته 
ي��س���ف ج�هر وحق���ي ال�سبلي واأخرج���ه الفنان امل�سري 
احم���د بدرخان ومّثل فيه من العراق حقي ال�سبلي وعفيفة 
اأ�سكندر واإبراهيم جالل و�سلمان ج�هر وفخري الزبيدي 
وع���دد من طلب���ة معه���د الفن����ن اجلميلة، وج���رى عر�س 

الفيلم عام1947.
وا�سل���ت ال�سينم���ا العراقي���ة خط�اته���ا ال�اثق���ة باجت���اه 
التقدم، اإذ اأُ�س�ست عام 1955 اأول �سركة �سينمائية عراقية 
م�ساهمة اأنتجت اأول فيل���م عراقي بفنانيه ومبمثليه وه� 
فيل���م )فتن���ة وح�س���ن( ال���ذي حكى ق�س���ة الري���ف العراقي 
وعال���ج التع�س���ب القبلي، ث���م تاأ�س�ست �سرك���ة �س�مر عام 
1956 وانتج���ت فيل���م )م���ن امل�س����ؤول( و�سرك���ة احت���اد 
الفنان���ن الت���ي انتجت فيل���م )�سعيد اأفندي( فيم���ا اأنتجت 
�سرك���ة �سهرزاد اأول فيلم عراق���ي مل�ن ه� )نب�خذ ن�سر( 

الذي اأخرجه كامل العزاوي.
وهن���اك اأي�س���ًا اأف���الم مث���ل فيل���م )وردة -1957( وفيل���م 
)ت�س�اه���ن-1958( حل�س���ن ال�سامرائي وفيل���م )الدكت�ر 
ح�س���ن-1958( ملحمد من���ر اآل يا�سن وفيلم )ارحم�ين- 
1958( حلي���در العم���ر، واأغلب ه���ذه االأفالم كان���ت تقليدًا 
�ساذجًا لالأفالم امل�سرية، با�ستثناء فيلمي )من امل�س�ؤول( و 
)�سعيد اأفن���دي( الأنهما ي�سكالن البداية احلقيقية لل�اقعية 

يف ال�سينما العراقية.
م�سلح���ة  قان����ن  �س���در  االأول/1959  31/كان����ن  ويف 
ال�سينم���ا وامل�سرح ال���ذي ن�ست مادته الثامن���ة على ت�يل 
م�سلح���ة ال�سينم���ا وامل�س���رح مهم���ة الت�جي���ه واالإر�س���اد 
ب��سائل ال�سينما وامل�سرح وفق خطة عامة تق�م ب��سعها 
وزارة االإر�س���اد وتنظي���م اأعماله���ا وت�سكيالته���ا مب�ج���ب 
ت�سري���ع خا�س. لك���ن امل�سلحة مل ت�س���رع باإنتاج اجلريدة 
ال�سينمائي���ة واالأفالم مقابل اأج����ر معق�لة، حتى انتجت 
فيل���م )اجلاب���ي( الذي ب���داأ العم���ل به ع���ام 1966 وعر�س 
يف 1968/2/15، ال���ذي ُيّع���د اأول فيلم روائي عراقي من 
انت���اج امل�سلحة، ومثل في���ه الفنان�ن ا�سع���د عبد الرزاق، 
وخلي���ل الرفاعي، وف�زي���ة ال�سندي، قا�س���م املالك، وداود 
�سامل وغرهم واأخرجه جعفر علي، ومن اأهم االفالم التي 
قدمته���ا ال�سينم���ا العراقية ه���ي )احلار�س( ال���ذي �ساهده 
اجلمه����ر العراق���ي الأول م���رة يف �سينما اخلي���ام بتاريخ 
31/مت����ز /1967 ويف العام الالح���ق حاز على اجلائزة 
الف�سي���ة ملهرجان قرطاج الدويل بع���د اأن حجبت اجلائزة 
الذهبي���ة وبذلك يك�ن اأول فيلم عراقي يح�سل على جائزة 
كربى يف مهرجان �سينمائي دويل، وه� من اخراج خليل 
�س�قي وبط�لة مكي البدري وكرمي ع�اد و�سليمة خ�سر 

وزينب وغرهم.
وق���د واكب���ت ال�سينما العراقية االأح���داث املهمة يف تاريخ 
ال�سع���ب العراق���ي على ق���در اإمكاناته���ا الب�سري���ة واملادية 
وعل���ى �سبيل املثال ث�رة 14/ مت�ز/1958 نالت ن�سيبها 
يف اأف���الم )اإرادة ال�سعب-1959 واأنا العراق-1961 ومن 
اأج���ل ال�ط���ن- 1961 وحجر احلري���ة – 1962( وجميع 
هذه االأفالم اأنتجها القطاع اخلا�س. اأما جمم�ع ما قدمته 
ال�سينم���ا العراقي���ة من اأفالم خ���الل مدة الدرا�س���ة فقد بلغ 
نح� )31( فيلمًا �سينمائي���ًا تناولت خمتلف الق�سايا التي 

تهم ال�سعب.
 عن ر�سالة: احلياة الثقافية يف مدينة بغداد 1958 – 1968م

الســينما واإلنتاج الســينمائي في العراق 
في ستينيات القرن الماضي
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باب املعظ���م اأحد معامل بغداد التاأريخية 
واالأثرية، وقد ك�س���ب هذا املعلم �س���هرة 
وا�سعة قدميًا  وحديثًا ب�سبب احل�ادث 
الت���ي ج���رت في���ه وع���دد االأ�س���ماء التي 
اطلقت عليه دون �س���ائر االأب�اب الثالثة 

االأخرى يف �س�ر بغداد ال�سرقية.
يف الب���دء كان باب���ًا  معق����دًا، ومل يلبث 
اأن اأ�س���بح منطقة ورقعة جغرافية مهمة 
يف خارط���ة بغ���داد. ومن اأ�س���مائه: باب 
بغداد، الباب ال�سمايل، باب املعظم، باب 
االأعظمي���ة، باب ال�س���لطان، باب �س����ق 
ال�سلطان، دروازة باب ال�سلطان، هذا ما 

اخربتنا به كتب التاأريخ والرتاث.
يف  ل�ق�ع���ه  ال�س���مايل  بالب���اب  �س���مي 
الناحي���ة ال�س���مالية م���ن املدين���ة وب���اب 
بغداد الأن ال�س���لطان ال�س���لج�قي حممد 
طغ���رل بك عن���د دخ�له بغ���داد عام 447 
ه���� ��سرب خيم���ة  بباب بغ���داد، اأما باب 
املعظ���م اأو ب���اب االأعظمي���ة كم���ا ي�سميه 
امل����ؤرخ العراقي الكب���ر االأ�ستاذ عبا�س 
الع���زاوي، الأن���ه ي�ؤدي اىل مرق���د االإمام 

االأعظ���م النعم���ان ب���ن ثاب���ت الك����يف. 
و�سم���ي ب���اب ال�سلط���ان اأو ب���اب �س����ق 
ال�سلطان ن�سبة اىل ال�سلطان ال�سلج�قي 
املذك����ر، و�س����ق ال�سلط���ان ه���� �س�ق 

امليدان احلايل. )دليل خارطة بغداد(.
واأخ���رًا ج���اء اال�س���م ب�سيغ���ة"دروازة 
باب ال�سلطان"ويعّلق الدكت�ر م�سطفى 
ج����اد على ذل���ك بق�ل���ه:  الداع���ي لذكر 
الفار�سية  لفظة"باب"الأن كلم���ة دروازة 
ال���رتاث  )يف  ع���ن  الب���اب.  معناه���ا 

العربي،ج 1، �س 83(. 

اخل�انق والباب: ذكرنا �س�ق ال�سلطان 
ال���ذي ا�سته���ر حت���ى ن�س���ب الب���اب اليه 
فكان����ا يق�ل�ن: باب �س����ق ال�سلطان، 
646ه����  �سن���ة  ح����ادث  يف  ج���اء  فق���د 
)1248م( اأن اخل�ان���ق – اأي اخلن���اق 
ف�س���ت يف اأه���ل بغداد، واإن ام���راأة منهم 
راأت يف املن���ام ام���راأة م���ن اجل���ن تكّنى 

بئ���ر  اىل  اأ�س���ارت  واإنه���ا  عنق����د(  )اأم 
داخ���ل �س�ق ال�سلطان وقال���ت: اإن ابني 
عنق����دًا م���ات يف هذا البئ���ر ومل يعرف 
فيه اأح���د، فله���ذا اأخنقكم"ف�ساع ذلك يف 
النا�س، فق�سد البئ���ر جماعة من الع�ام 
والن�ساء وال�سبيان ون�سب�ا عند البئر 
خيمة واأقام�ا هناك العزاء )يف الرتاث 

العربي ج 1  �س 82(.
اأم���ا اأخبار الغ���زو املغ�يل لبغ���داد �سنة 
656ه����، فتق����ل اإن ه�الك���� كان عل���ى 
راأ����س الق����ات املغ�لي���ة يق����د اجلي�س 
بنف�سه فجعل مع�سكره اىل �سمال بغداد 
وع�سك���ر اجلن���اح االأمي���ن م���ن اجلي�س 
ال�سمالي���ة  اجله���ة  اأي  املدين���ة  قبال���ة 
م�اجه���ًا لباب �س����ق ال�سلط���ان اأو باب 
ال�سلطان واجلن���اح االأي�سر من اجلي�س 
قبالة باب كل�اذى )م���ن الرتاث العربي 

ج 1 �س 290(.
الل���ه  حم���د  الفار�س���ي  امل����ؤرخ  ويذك���ر 
امل�ست����يف ال���ذي دّون كتاب���ه يف �سن���ة 
740ه� )1330م( لي�سّجل،  كان الدخ�ل 
ملدينة بغداد من الباب ال�حيد يف ال�س�ر 
ال�سم���ايل املعروف ب���� )ب���اب ال�سلطان( 
فق���ط  عن: )ال�س���رتجن ����س 239(، مما 
يدل على غلق االأب�اب الثالثة االأخرى.

ق���رة  ب���ن  حمم���د  ال�س���اه  اأخب���ار  ويف 
ي��س���ف من اآل ق���ره ق�ينل���� �سنة 814 
ه���� )1411م( اأن���ه �سار اىل بغ���داد حتى 
و�س���ل اىل ب���اب �س����ق ال�سلط���ان )م���ن 
اأم���ا   )82 ����س   1 ج  العرب���ي  ال���رتاث 
م�سطل���ح )دروازة ب���اب ال�سلط���ان( فقد 
ورد يف اأخب���ار م����ت ال�سلط���ان اأحم���د 

اوي����س والتم�يه عل���ى النا�س باأنه حي 
فق���د جاء"ووق���ع ال�سيف ببغ���داد وقتل 
خل���ق كثر وكل من قال ال�سلطان مفق�د 
قتل، م�سى على ه���ذا مدة ثمانية اأ�سهر، 
وال�س���اه حممد نا�سر عل���ى دروازة باب 
�س�ق ال�سلط���ان )من الرتاث العربي، ج 

1 �س 83(.
وم���ن احل����ادث التاريخي���ة املت�سل���ة ب� 
)ب���اب املعظ���م( اإن ف���احت يف بغ���داد 11 
/ 3 / 1917 قائ���د اجلي����س الربيط���اين 
 Stanley م����  �ستانل���ي   اجل���رال 
maud[ دخ���ل بغ���داد م���ن جه���ة باب 
املعظ���م عل���ى ظه���ر فر����س اىل )خلي���ل 
با�س���ا جاده �س���ي( ومل يدخلها من الباب 
ال�سرق���ي )ب���اب كل����اذى( وذل���ك لدواع 
ٍ واأ�سب���اب منه���ا: اظه���ار ق����ة وعظم���ة 
بريطاني���ا وجي�سه���ا، ولك����ن اجلان���ب 
ال�سم���ايل من بغداد وب���اب املعظم ميثل 
اجل���زء االأه���م واالأعظ���م من بغ���داد من 
واجلغرافي���ة  الع�سكري���ة  الن�اح���ي 
ل�ج����د  واالجتماعي���ة،  واالقت�سادي���ة 
عدد من امل�ؤ�س�س���ات وامل�اقع والدوائر 
يف هذه املنطقة مثل: قلعة بغداد، بناية 
الق�سل���ة وال�سراي واجل�امع واملدار�س 
واالأ�س����اق وبي����ت كب���ار الع�سكري���ن 
واملدنين فيه���ا واأخرًا،  اإعالن���ًا لنهاية 
ال�سيط���رة العثمانية عل���ى العراق. بقى 
ب���اب املعظ���م قائم���ًا حت���ى ع���ام 1923 
حتى اأقدمت اأمان���ة العا�سمة على هدمه 

لت��سيع ال�سارع العام.

من كتاب )�سور بغداد واأبوابه( املخطوط


