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العدد )4042(
السنة الخامسة عشرة

االثنين )16( تشرين األول 2017

اع�����داد/ ذاك����رة ع��راق��ي��ة

كان للتط���ور الكب���ر ال���ذي �ش���هدته اململك���ة العراقي���ة يف 
خمتل���ف جم���االت احلي���اة بع���د ع���ام 1932 اث���ر كب���ر يف 
االهتم���ام بزي���ادة و�شائط النقل وتعبيد ط���رق املوا�شالت 
وت�شيي���د اجل�ش���ور الثابت���ة، فاأهتم���ت ال���وزارة الها�شمية 
 )1936 االول  ت�شري���ن   29  –  1935 اذار   17( الثاني���ة 
بان�شاء ج�شرين حديدين ثابت���ن يف العا�شمة، وتعاقدت 
مع �شركة )هولواي اخ���وان االنكليزية املحدودة( لت�شييد 
اجل�شرين ون�شت املقاولة على ان تدفع احلكومة العراقية 
مبلغ���ًا ق���دره )400.000( دين���ار عراق���ي نق���دًا للحكوم���ة 

الربيطانية الإن�شاء اجل�شرين.  
ب���داأ العم���ل يف اجل�شري���ن �شن���ة 1937، و�ش���رف حوايل 
)500( ط���ن م���ن الف���والذ وبل���غ ما �شن���ع م���ن الكونكريت 
)304( مرت مكعب، عرف اجل�شر االول بج�شر املاأمون. يف 
موق���ع اجل�شر القدمي ال���ذي يربط الك���رخ بالر�شافة طوله 
�شبعمائة ق���دم وعر�شه خم�شينًا قدم���ًا افتتح يف 15 متوز 
1939 كان ي�شتعم���ل للعرب���ات وال�شي���ارات واملارة يف ان 
واح���د.         ام���ا اجل�ش���ر الث���اين فكان يع���رف بج�شر امللك 
في�ش���ل االول )يف موقع ج�شر مود( مت اجنازه عام 1940 
بطول )303( مرت وعر����ض )15( مرت مع االر�شفة وكانت 
دعامت���ه تزيد عل���ى اجل�شر االول بدعامت���ن م�شبوبة كلها 
باخلر�شان���ة وبلغت تكالي���ف اإن�شائه )208( األ���ف    دينار. 
اجل�شري���ن كانا على اإتقان و�شب���ط كبرين اإذ اأجنز العمل 

فيهما ح�شب املوا�شفات املتفق عليها وبالوقت املحدد. 
 ج�ش���ر ال�شّرافّي���ة �شم���ي �شعبي���ًا ج�ش���ر القطاراحلديدي، 
العلوازي���ة وج�ش���ر  م���ن يعي����ض بقرب���ه ج�ش���ر   و�شم���اه 
العيوا�شية و�شماه البغدادي���ون اجل�شر احلديدي وج�شر 
ال�شرافي���ة،  واال�شم االأخر ه���و االأ�شهر، وهو اأحد ج�شور 
بغداد االثن���ي ع�شر ومن اأقدمها عمرا.  بني يف اربعينيات 
الق���رن الع�شرين على يد الق���وات الربيطانية. يربط ج�شر  
ال�شرافية منطقت���ي الوزيرية التابعة لق�شاء االعظمية من 
جه���ة الر�شاف���ة بالعطيفية  التابعة لق�ش���اء الكرخ من جهة 

الكرخ.
كان ج�ش���ر ال�شرافي���ة مع���دًا لالإن�ش���اء يف مدين���ة �ش���دين 
يف اأ�شرتالي���ا قب���ل اأن تق���رر وزارة اال�شغ���ال واملوا�شالت 

�شرك���ة  اإىل  وتعه���د  احلدي���دي  هيكل���ه  �ش���راء  العراقي���ة 
كوبربالي���زرد بادخ���ال التحوي���رات املقت�شي���ة على هيكله 
وب���داأ العم���ل بتنفي���ذه اواخر �شن���ة 1946 من قب���ل �شركة 

)هولو( الربيطانية.
بناء الج�سر

قامت ال�شركة الربيطانية )كوردباليزرد( الهند�شية بو�شع 
ت�شاميم���ه مل���دة ا�شتغرق���ت عامن، يف حن قام���ت ال�شركة 
الربيطاني���ة )هولو( يف اواخر ع���ام 1946 بتنفيذه ’ وقد 
دفع���ت احلكومة العراقي���ة تكاليفه، يبلغ ط���ول اجل�شر مع 
مقرتباته 2166 مرتًا بيتم���ا يبلغ اجلزء الواقع على النهر 
450 مرتا لذا عد اأطول ج�شر حديدي يف العامل انذاك، الن 
اجل�شر احليديدي املقام على نهر الراين باأملانيا كان يحمل 
الرق���م القيا�شي ب���ن اجل�شور احلديدي���ة ومل يكن يتجاوز 
طول���ه 1500 مرت مما ادى اإىل ان يحط���م ج�شر ال�شرافية 
الرق���م القيا�ش���ي املذكور ’ �شيم���ا اإذا علمنا ان���ه يتكون من 
�شبع���ة ف�ش���اءات خم�ش���ة منها بط���ول 58 م���رتا وف�شاءان 
اخ���ران بط���ول 80 مرتا كما يبلغ عر�ض مم���ر ال�شيارات 6 
اأمتار وعر�ض ممر ال�شكة احلديدية 4 امتار وقد روعي يف 
ت�شميمه وتنفيذه احت���واوؤه ممرين لل�شيارات مع اإمكانية 
جع���ل خط ال�شك���ة املرتي خطا قيا�شيا م���ن دون اجراء اية 
حتويرات عليه با�شتثناء تبديل ق�شبان ال�شكة والعوار�ض 
اخل�شبي���ة وملحقاتها ومن اجلدير بالذكر ان �شقف اجل�شر 
يتكون من الهي���اكل احلديدية اجلاهزة حيث كانت مديرية 
ال�شكة احلديدي���ة تعتمد على ا�شتعم���ال الهياكل احلديدية 
اجلاه���زة ل�شقوف اجل�ش���ور التي ان�شئ���ت يف تلك احلقبة 

وما قبلها.
تعثر البناء

تع���ر بن���اء اجل�شر ب�شب���ب انتفا�ش���ة الوثبة �شن���ة 1948 
واعت���ربه املواطن���ون الذي���ن قاوم���وا عقد معاه���دة بورت 
�شم���وث بن العراق وبريطانيا ج�ش���رًا يتم ان�شاوؤه خلدمة 
االأغرا����ض الربيطانية فقاموا مبهاجمة املهند�شن االإنكليز 
والعم���ال الهن���ود الذين يعمل���ون فيه ورموه���م باحلجارة 
والقط���ع احلديدية كما مت رمي بع����ض قطعه احلديدية يف 
النهر. عن���د تاأ�شي�ض وزارة االعمار وجمل�ض االعمار ر�شد 

ل���ه مبلغ اال انه مل يكن كافيا لتنفيذه بال�شورة املتفق عليها 
وف���ق اخلارطة اال�شلية التي كان���ت قد ر�شمته على �شورة 
ممري���ن لل�شيارات واح���دة ذهابا واالأخ���رى ايابا وبينهما 
�شك���ة احلدي���د ل�ش���ر القط���ار اال ان���ه اجن���ز مبم���ر واح���د 
لل�شي���ارات ومم���ر �شك���ة احلديد، مت���ت الع���ودة اإىل العمل 
خالل وزارة ال�شيد حممد ال�شدر وا�شتمر حتى عام 1950 
حي���ث جرى احتف���ال ر�شم���ي كبر ح�ش���ره ال�شي���د جميل 
املدفع���ي رئي����ض ال���وزراء حيث �شاه���د البغدادي���ون الول 
م���رة قطارًا ي�شر على ج�شر حديدي على دجلة قاده �شائق 
القطار االأقدم ال�شيد عبد عبا�ض املفرجي وكان ي�شرف على 
�ش���ره الفنان يا�ض علي النا�شر باعتب���اره فنيًا متخ�ش�شًا 
ب�ش���ر القط���ارات احلديث���ة. اجل�ش���ر وح�ش���ب موا�شفاته 
اال�شلي���ة كانت ال�شيارات تعرب م���ن فوقه يف اجتاه واحد، 
لك���ن يف الت�شعيني���ات قام���ت احلكومة العراقي���ة بتحوير 
اجل�ش���ر كي يتنا�ش���ب مع ازياد حركة امل���رور يف ال�شوارع 
لي�شتوع���ب اجتاه���ن يف اأن واحد وليحد م���ن االختناقات 
املرورية التي كانت حتدث ق���رب ج�شور اأخرى وا�شتخدم 
احلديد املوجود يف �شك���ة القطار امللحقة يف نف�ض اجل�شر 
لعملية التحوير ك���ي يحتفظ اجل�شر برونقه وعراقته.وقد 
بلغ طوال اجل�شر مع مقرتباته 2166 مرتًا بينما بلغ طول 
الق�ش���م الواق���ع على النه���ر )450( م���رتًا وكان بذلك اأطول 

ج�شر يف العامل يف حينه.
تعّر����ض ج�شر ال�شرافية العري���ق لتفجر ارهابي ب�شاحنة 
اأدت اإىل تدم���ر جزئ���ي للج�ش���ر ومقت���ل ما اليق���ل عن 10 
ا�شخا����ض وج���رح ح���وايل 26 �شخ�ش���ا و�شق���وط عدد من 
ال�شي���ارات يف نهر دجلة واحلاق اأ�شرار باملنازل املجاورة 
باجل�شر وال�شيما م���ن جهة منطقة العطيفية.بداأ العمل يف 
اع���ادة بناء ج�ش���ر ال�شرافية بتاري���خ 2007/5/1 وباأياد 

عراقية �شرفة من عمال ومهند�شن وا�شت�شارين.
ويذك���ر الدكت���ور عبا����ض الزامل���ي يف ر�شالته ع���ن احلياة 

االجتماعية يف بغداد يف العهد امللكي :
ويف ع���ام 1950 مت ن�ش���ب ج�ش���ر ال�شرافي���ة احلدي���دي ] 
ج�شر القطار [ الذي يتك���ون من ممرين احدهما لل�شيارات 
واالخ���ر لعب���ور القط���ارات، كان���ت احلكوم���ة العراقية قد 

ا�شرتت���ه كام���اًل       م���ن احلكوم���ة الهندية مببل���غ )اقل من 
ملي���وين دين���ار عراق���ي(. بو�شاط���ة �شرك���ة كودفوغان يل 
فران���ك وكويدز الربيطانية التي قامت بنقله ونفذت �شركة 

هولواي اخوان عملية ن�شبه.
كان جل�ش���ر ال�شرافي���ة اأهمي���ة كب���رة تتمث���ل يف امكانية 
ت�شي���ر القط���ارات ب���ن بغ���داد والب�ش���رة واربيل.وميثل 
ا�شخ���م واط���ول ج�ش���ر يف العه���د امللك���ي ميت���د مل�شاف���ات 
طويل���ة ا�شتمر العمل بان�شاء قواعده ودعاماته ملدة �شنتن 
متتاليتن وه���و اأول ج�شر لال�شتعمال املزدوج )ال�شيارات 
والقط���ارات(. ف�شاًل ع���ن ال�شابلة افتتح���ه الو�شي يف 20 

ت�شرين  االأول 1950. 

ج�سر ال�سّرافية �ساهد على احداث 
تاريخية مهمة

 وكتب اال�شتاذ عبد اجلبار حممود ال�شامرائي عن عدد من 
االحداث الذي كان اجل�شر �شاهدا عليها، فقال:

يف ي���وم اخلمي����ض الثاين ع�ش���ر من ني�ش���ان 2007 �شجل 
التاري���خ يف ذاك���رة بغداد حدثًا حزين���ًا؛ احلدث هو تدمر 
ج�ش���ر ال�شرافية، واإزهاق اأرواح بريئ���ة لقوا حتوفهم يف 
نه���ر دجلة وماتوا غرقًا.لقد ظ���ل )اجل�شر احلديدي( �شتن 
عام���ًا �شاخم���ًا، وي�شكل معلم���ًا من معامل بغ���داد، حيث كان 
متنف�ش���ًا للع�شاق، ولهواة امل�شي وط���الب التمتع بالطبيعة 

بن العطيفية والوزيرية.

تاريخ اجل�شر يق���ول انه �شّيد من قبل االنكليز عام 1946.
يف ع���ام 1950 حت���ّول اىل ج�ش���رٍ  لعبور القط���ارات حيث 
كان���ت القطارات ت�شافر م���ن بغداد اىل خانق���ن، وال �شيما 
قط���ارات احلمل عرب �شكة هذا اجل�شر.يف ال�شبعينيات من 
الق���رن املا�ش���ي األغي اخلط القدمي امل���رتي للقطار، وبقيت 
ال�شك���ة �شاه���دًا على ما�ضٍ  ت���وىل.يف املا�ش���ي، كان ج�شر 
احلدي���د يف ال�شرافي���ة ي�شهد االحتف���االت الوطنية مبرور 
امل�شرات النهرية والزوارق امل�شيئة بالن�شرات ال�شوئية، 
ف�شاًل عن االألعاب النارية وغناء ورق�ض هواة الطرب وهم 
يف الق���وارب يف اأح�شان دجل���ة اخلالد مبتهجن يف الدنيا 
الزاهي���ة لهم.بالقرب م���ن هذا اجل�شر عا����ض مطرب بدوي 
يف االأربعيني���ات ا�شمه )�شعيد عكار( ال���ذي غنى )املولية( 

ملحبوبته التي �شغفته حبًا فقال:

يا عن موليتن
يا عن مو لّيه

ج�شر احلديد انكطع
من دو�ض رجليه

وق���د اأحيا ه���ذا اللون م���ن الغن���اء ال�شعبي ول���ده املرحوم 
املط���رب الب���دوي )جب���ار ول���د �شعيد ع���كار( املتوف���ى عام 

.2006
لقد اقرتن ج�شر ال�شرافية بالبطولة، حيث كان طالب الكلية 

الع�شكرية، والقوات اخلا�شة يجرون التمارين الع�شكرية 
علي���ه، حيث يق���ذف املت���درب بنف�شه من اأعل���ى اجل�شر اىل 
جّلة ماء النهر، بغية تعويده على اجلراأة ورباطة اجلاأ�ض. 
كان القف���ز لطالب الكلية الع�شكري���ة يتم يف مو�شم ال�شتاء، 
ت�شاحب���ه زغاريد الن�شوة الالئي ك���ن يح�شرن مع الرجال 
وال�شب���اب واالأطفال وحتى ال�شي���وخ مل�شاهدة تلك الفعالية 
البطولي���ة، وكانت االأمه���ات يفرحن الجتي���از اأوالدهن من 
ط���الب الكلية الع�شكرية القفز م���ن على اجل�شر ويخرجون 

�شاملن من النهر، )كما الع�شفور بّلله القطُر(.
والي���وم، وبع���د ان �شق���ط اجل�ش���ر يف دجل���ة، خ���رج اأه���ل 
ال�شرافي���ة يبك���ون مب���رارة مل�شهد الدم���ار الذي ح���ّل بهذا 
ال�شرح الذي كانت لهم معه ذكريات ال تن�شى.لقد كان ج�شر 
ال�شرافية ملهمًا لل�شعراء واالأدباء، ولطاملا تغّنوا به وغّنوا 

يف موا�شم الفرح على مقرتباته. كان ملتقى الع�شاق..
عيون املها بن الر�شافة واجل�شرِ       

   جلنَب الهوى من حيث اأدري وال اأدري

ويف منطق���ة ال�شرافية، وقع حدث من اأه���م االأحداث التي 
غ���ّرت وجه العراق ال�شيا�ش���ي موؤقتًا. ففي 21 من ت�شرين 
الث���اين 1955 ُعقَد بدار الوزير جمي���ل عبدالوهاب، املطّل 
عل���ى نهر دجل���ة، حيث اجل�ش���ر، االجتم���اع الر�شمي االأول 
لل���دول اخلم����ض الت���ي وقّع���ت عل���ى ميث���اق بغ���داد )حلف 
بغ���داد / حل���ف املعاهدة املركزي���ة( وهي: الع���راق وتركيا 

والباك�شت���ان واي���ران وبريطانيا.وم���ن ال�شرافي���ة، اأعلن 
ي���وم 22 م���ن ت�شرين الثاين 1955 البي���ان الر�شمي مليثاق 
بغداد وت�شكيل اللجان املنبثقة عنه، وتاأ�شي�ض ال�شكرتارية 
الدائم���ة، التي كان مقره���ا بغداد.ن�ش���ر اىل ان العراق قد 
ان�شح���ب من حلف بغداد يف اآذار 1959، اأي بعد ثورة 14 

من متوز 1958.
وتبق���ى اال�ش���ارة اىل ان ج�شر ال�شرافية يع���د اأطول ج�شر 
يف الع���امل، حيث يبل���غ طوله مع مقرتبات���ه )2166( مرتًا، 
ويتكون من ف�شاءات طولها ثمانن مرتًا لكل ف�شاء، ويبلغ 
طول اجل�شر فوق نهر دجلة 450 مرتًا وعر�شه �شتة اأمتار، 
ف�ش���اًل عن ممر خا�ض بعبور امل�شاة بعر�ض مرتين. ويقال 
والعه���دة على القائل، ان ج�ش���ر ال�شرافية كان مقررًا له ان 
يزّين مدين���ة )�شدين( اال�شرتالية، ولك���ن مت تغير حمطة 

اقامته لتكون بغداد، وهو من تنفيذ �شركة بريطانية.

وم���ن ذكريات الدكت���ور اكرم عبد ال���رزاق امل�شهداين الذي 
كان ي�شكن منطقة العطيفية :

وعل���ى ذكر ج�ش���ر ال�شرافية احلديدي ال���ذي ان�شئ اواخر 
االربعين���ات وافتت���ح ع���ام 1952، م���ن قب���ل املل���ك ال�شاب 
املرح���وم في�شل الثاين، وكان مي���ر عليه خط �شكك احلديد 
القادم من املحطة العاملية واملتجه اىل حمطة �شرقي بغداد 
ومن ثم اىل كركوك، وكان ينقل �شهاريج النفط من كركوك 
اىل بغداد، ف�شال عن قطارات امل�شافرين، وبعد الغاء اخلط 
امل���رتى وحتوي���ل خط قط���ار كرك���وك بعقوب���ة اىل حمطة 
�شرق���ي بغ���داد، مت حتويل خط ال�شكة اي���ام املرحوم احمد 
ح�ش���ن البك���ر اىل قط���ار لنقل الط���الب من املحط���ة العاملية 
بالك���رخ اىل منطقة جمم���ع الكليات مبنطق���ة الباب املعظم 
�شم���ي وقتها قطار الثورة وكان ينق���ل الطلبة ب�شعر رمزي 
خمف����ض جدا. تربطني بج�شر ال�شرافي���ة ذكريات عزيزة، 
فه���و رابطتن���ا بالر�شافة، نعرب عليه م�ش���اة اأو راكبن، فقد 
كن���ت ا�شتخدمه للعبور على دراجت���ي الهوائية اىل منطقة 
باب املعظم ومن ثم لزي���ارة �شوق ال�شراي و�شارع املتنبي 
كما ذكرت ذلك يف مقالتي عن �شوق ال�شراي و�شارع املتنبي 
كم���ا كنت ا�شتخدم���ه للعب���ور بدراجتي ذهاب���ا اىل ثانوية 
االعظمي���ة للبنن الت���ي ام�شيت فيها �شن���ة درا�شية واحدة 
1963 ث���م انتقلت بعده���ا اىل الثانوية العربية القريبة من 
دارن���ا. كما اأنن���ي عربته ب�شيارتي اخلا�ش���ة الأول مرة عام 
1970 بع���د اأن تعلمت ال�شياقة وكان امل�شهور حينها اأن من 
يجت���از ج�شر ال�شرافية بنجاح يعت���رب �شائقا متمكنا نظرا 
ل�شي���ق اجل�ش���ر مبمرين لعب���ور ال�شيارات ومم���ر للم�شاة 
وخ���ط �شكك القطار قبل ان يت���م تعري�ض اجل�شر بعد الغاء 
خ���ط القطار. منذ انتقلن���ا اىل العطيفية �شار القطار معلما 
من معامل العطيفية، حيث مير القطار مع �شافرته املتميزة 
يف اأوق���ات ثابتة تهتز بيوتنا ملروره، وكان مروره توقيتا 
ثابت���ا اليخطئ بحيث كنا نوقت �شاعاتنا على مرور القطار 
لدقة مواعيده اي���ام اخلم�شينات وال�شتين���ات. اتذكر حن 
كن���ا قب���ل 1958 ننتظ���ر مرور موك���ب امللك في�ش���ل الثاين 
قادمًا م���ن ق�شر الرحاب باجتاه البالط امللكي يف الك�شرة، 
بح���دود ال�شاع���ة 11 �شباح���ا يومي���ا دون اي تاخ���ر وال 
تق���دمي، ويع���ود اىل ق�ش���ر الرحاب ع���رب ج�ش���ر ال�شرافية 
ال�شاع���ة الواح���دة ظهرا، وكنا نحر�ض انتظ���ار مرور امللك 
يف ذهاب���ه للب���الط وعودته من���ه، وكان يرد عل���ى حتياتنا 

بالتاأ�شر بيديه حمييًا.

افتت��اح جس��ر الصرافي��ة الحديدي
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حازت الجسور أهمية كبرية يف الحياة 

االقتصادية واالجتامعية ملدينة بغداد 

النشطارها اىل نصفني غري متامثلني، 

فساهمت يف الربط بني نصفيها، 

وحددت مواقعها اتجاه الشوارع يف 

املدينة.

ومن الجدير بالذكر أن مدينة بغداد 

كانت قد عانت من مشكالت معقدة، 

لعدم وجود جسور ثابتة كافية فيها 

تربط بني نصفيها، اذ مل يوجد فيها 

سوى جرسين، أولهام جرس مود. 

وثانيهام الجرس العتيق )جرس املأمون(. 

ويف سنة 1924 أنشئ جرس  االعظمية 

الخشبي الذي شيد عىل جنائب كبرية 

ال تستطيع مقاومة تيارات مياه نهر 

دجلة  إال بعد وضع أكياس مملوءة 

بالرمل عىل الجانب األخر ملنع غطسها 

وغرقها وتنظم طريقة عبور األشخاص 

والعربات بوساطة رشطيني يقف كل 

واحد منهام يف جانب ويستعمالن 

)الصافرة والعلم األبيض للمرور 

واألحمر للتوقف(. 
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ع�����������ادل ال�����ف�����ت�����اوي

ال يخف����ى على املطل����ِع على تاريخ مدين����ِة النجف االأ�شرف 
اأنه����ا اأن�شئ����ْت ب�شبب وج����وِد مرق����د االإمام اأم����ر املوؤمنن 
عل����ي ب����ن اأبي طال����ب)ع( يف تل����َك البقعِة يف ظه����ر الكوفِة 
اإىل  والغ����ري  الغري����ن  م����ن  ا�شماوؤه����ا  تع����ددت  الت����ي 
الذك����وات البي�����ض وخد الع����ذراء وغرها حت����ى ا�شتقرت 
على”النجف”وللموؤرخ����ِن تف�شرات �شّت����ى بهذا ال�شاأن، 
وبع����د ظهوره ب����داأت طائفة من العلوي����ن ال�شفر اإىل هذِه 
البق����ة ملجاورة �شاحب القرب ال�شري����ف ف�شال عن املحبن 
ق�ش����د التربك بت�شارع ملحوظ، واحلدي����ث فيه وعماراته 
يط����ول كث����را، لكن املدين����ة ب����داأت تت�شُع فيه����ا م�شاحتان 
االأوىل بيوتها وحمالتها و)الع�كود( التي �شغلتها خمتلف 

طبقات املجتمع، و)اجلبانة( مقربتها الكبرة. 
نخو�����ض  �ش����وف  املق����االت  م����ن  ال�شل�شل����ة  ه����ذه  ويف 
ا�شتعرا�ش����ا تاريخي����ا له����ذِه املدين����ة ال�شارب����ة يف الق����دِم 
و�شوره����ا واأطرافه����ا )ع�كوده����ا( االأثريِة وكي����ف طم�شت 
معامله����ا وهدمت الكثر م����ن �شواهده����ا التاريخية نتيجة 
التخري����ب العمد و�ش����وء التخطيط والعوام����ل ال�شيا�شية 
الت����ي اأفرغتها م����ن ح�شارته����ا واآثارها اإىل عم����ران جديد 
كاأنه����ا مدينة اأقيم����ت حديثا وبق����ي اأرثها وتراثه����ا مدّوًنا 
يف بط����وِن الكتِب فقط ال ميتُّ اإىل الواق����ِع ب�شلٍة تذكر اإال 
بع�����ض اخلرائ����ب واالأط����الِل البالية لبع�ض البي����وِت التي 

طمرت وهدم الكثر منها وا�شتبدل بفنادق حديثة الطراز 
من اأج����ل ال�شياحة والتجارة الدينية الت����ي يقوم اقت�شاد 

املدينة عليها. 
يف ه����ذه املقالة �شن�شتعر�ض �شور املدينِة التاريخي الذي 
بقي����ت منه اآثار قليلة حت����ى مطلع 2000 قبل ان يتم هدمه 
متاما وتبنى عليه حم����ال جتارية ومدرجات جديدة وبها 
انق�ش����ى اآخر عهد ه����ذا ال�شور التاريخي ال����ذي كان يوما 
حائط �شّد الهجمات املعادية على هذه املدينِة، فعندما بداأ 
ال�شك����ن يف هذه البقعة من االأر�����ض توالت عليها هجمات 
الوهابي����ن من اأرا�ش����ي جند من جهة وغ����زوات االأعراب 
لل�شل����ب والنهب من جهة اأخ����رى، واإذ مل تكن حول املدينة 
نة اأو بالعّدة الكافي����ة ل�شّد هكذا هجمات فلجاأ  م����دن حم�شّ
اأهله����ا اإىل بناء �شور حول املدين����ة يقيها هذه االعتداءات 

املتكررة، فكان للنجف مبرور الزمن �شتة اأ�شوار: 

ال�سور الأول..
ذك����ر املوؤرخ����ون ان الذي بن����اه هو حممد ب����ن زيد الداعي 
�شاح����ب الديلم املتويف �شنة287ه� فاإنُه ملا بنى القبة بنى 
�شوًرا حولها-ح����ول القبة-، وال يوجد م�ش����در يوؤكد ذلك 
ب�ش����كل تف�شيلي ويبدو اأن املق�شود ه����و �شور ال�شحن ال 
النج����ف الأّن الداعي ا�شتهر بعمارت����ه للمراقد البناء حول 

القبة ال املدينة.
ال�سور الثاني.. 

وبن����اه االأمر اأب����و الهيجاء عبد الله بن حم����دان التغلبي، 
ذكره ابن حوقل يف كتابه)�شورة االأر�ض( بقوله: وجعل 

عليه ح�شنا منيًعا، وهو من القّواد العبا�شين.

ال�سور الثالث.. 
�ش����ور ع�ش����د الدول����ة البويه����ي )فناخ�ش����روا ب����ن بوي����ه 
الديلم����ي( املت����ويف)983م( فق����د ق����ام بتح�ش����ن النج����ف 
ب�شور منيع بن �شنتي 367- 372هجرية، وو�شع البلدة 
بع����د ان مل تكن وا�شعة ف�شارت ح����ول املرقد بالد �شغرة 
حميط����ة ب����ه، وعّمر املرق����د العل����وي وب�شط العط����اء على 
القّوام)ال�شدن����ة(، وذك����رت �شاحب"نزه����ة القلوب”حمد 
الل����ه امل�شت����ويف )ت766( اأن حميط الب����الد 2500 خطوة 
يف زمانه، وي�شتنتج ال�شيخ جعفر باقر حمبوبة يف كتابه 
ما�شي النجف وحا�شرها اأن موقع ال�شور الثالث هو عند 

اأول �شوق ال�شفارين..  

ال�سور الرابع.. 
بناه ابو حمم����د احل�شن بن �شهالن وزي����ر �شلطان الدولة 
ب����ن بويه الديلم����ي امللّقب ب�شيد اجليو�����ض، بعد نذٍر نذره 

اإن عاف����اه الل����ه من مر�����ض اأمّل به كما ذك����ره ابن االأثر يف 
ح����وادث �شن����ة 400 ه� قائال: فاأمر ببناء �ش����وٍر عليه فبناه 
ه����ذه ال�شن����ة وتوىّل بن����اوؤه اأبو �شحاق االأرج����اين، وكان 
هذا ال�شور يبعد عن املرقد نحو 199 مرتا، وقد اأمتّد هذا 

ال�شور بح�شب الروايات اإىل اأواخر القرن ال�شاد�ض.. 

ال�سور الخام�س..
بناه ال�شلطان اأُوي�����ض اجلاليري)وهو من �شاللة مغولّية 
ت�شّم����ى باجلاليرّية( وقد حكم����ت العراق من �شنة )1339 
اىل �شن����ة 1411م( وبنى ولده اأحم����د بابه، وذكر يعقوب 
�شركي�����ض يف مالحظاته عن هذا البن����اء ناقال عن الرحالة 
)تك�ش����ر( الذي دخل النجف يف �شهر ربيع الثاين يف 23 
من����ه �شن����ة 1013 ذكر: ان املدينة حم����اط ب�شور ولكن فيه 
األ����ف فتحة وه����و مبني كاجلام����ع والدور باآج����ر وطن.. 
ونق����ل �شركي�����ض ع����ن الرحال����ة نيب����ور.. النج����ف م�شّورة 
ولل�ش����ور االآن بابان ب����اب امل�شهد وباب النه����ر ولهما باب 
ثال����ث يقال له باب ال�شام ولكنه مغلق ببناء وال�شور مهّدم 

بحيث ميكن دخول املدينة من خم�شن مو�شعا. 
وكان وروده-اأي الرحال����ة نيب����ور- يف ه����ذه االأنحاء يف 
كانون االأول 1765/ جم����ادي االآخر ورجب �شنة 1179، 
واأو�شح )حمبوبة( ان هذا الكالم حول ال�شور اإمنا يق�شد 

به �شور ال�شلط����ان وي�ض اجلاليري، وكان منخف�شا يبعد 
ع����ن ال�شور الرابع 150 خطوة وه����ي عبارة عن 75 مرتا 
فيكون حميطه)3442( وموقعه من جهة ال�شرق قريبا من 
مدر�شة ال�شدر فتكون مدر�شة ال�شدر ومقربته خارجتن 

عن هذا ال�شور. 
وكان هن����اك ب����اب كب����ر هو باب البل����دة وقد تق����ادم عهده 
وانق�����ض م����ن جمي����ع جهات����ه فبن����اه رج����ل هن����دي، ويف 
تل����ك االأي����ام اأي�شا ت�شدى بع�����ض ملوك الهن����د لبناء �شور 
حوله..”ن�شب����ه اإىل اآ�ش����ف الدول����ة وانه �ش����ّور امل�شهدين 
)الغ����روي واحلائ����ري( باإيع����از م����ن العالم����ة ال�شيد علي 
الكب����ر. كم����ا ان ن����ادر �ش����اه عن����د جميئ����ه النج����ف اأم����ر 
بت�شويرها خوفا من االأع����راب املعروفن ب�)�شّمر وعنزة( 
الأنه����م كانوا يف اأذية النجف واأهلها- عن االأنوار العلوية 
للعالم����ة النق����دي- ورّكب �شندوقا من الف����والذ على القرب 
ال�شري����ف، وقال”حمبوبة”ان����ه راأى تعليق����ة عل����ى اآخ����ر 
خمط����وط �شرائع االإ�شالم جاء فيها ان �شور النجف جرت 

عليه اإ�شالحات �شنة 1039ه� 

ال�سور ال�ساد�س.. 
ملا كان ال�شور املتقدم منخف�شا ومل يكن على ما يرام لعدم 
ارتفاع����ه اإال عن �شرية عاب����رة وجي�ض غر مرابط وكرت 
هجمات الوهابين وا�شتدت �شولتهم كاتب علماء النجف 
رجاالت اإيران ذلك الوقت فانتدب لت�شويرها نظام الدولة 
احل����اج حممد ح�شن خان الع����الف االأ�شفهاين وزير فتح 
عل����ي القاج����اري فبنى �شوره����ا ال�شاد�ض واالأخ����ر و�شّيد 
اأركانه وبنى خلفه خندقا عميقا واأقام فيه االأبراج املكتنفة 
باملعاق����ل واملرا�شد واملخافر وجعل ل����ه يف طبقاته ثقوبا 
ومنافذ متقاربة خمتلفة يف ال�شغر والكرب لو�شع فوهات 
املداف����ع والبن����ادق عند احلاج����ة وكان ابت����داء بنائه �شنة 

1217ه����� وامتامه �شن����ة 1226، وجعل ل����ه بابان اأحدهما 
مقاب����ل باب الكوفة ويعرف بالب����اب الكبر -ويعرف االآن 
بب����اب ال�شاعة- واالآخر يف جهة القبلة وعرف اآنذاك بباب 
الثلم����ة، وفتح فيها بابا ثالثا جهة ب����اب القبلة �شنة 1288 
اأيام ال�شلطان عب����د العزيز �شمي بباب ال�شقائن، وفتحت 
احلكوم����ة الرتكي����ة بابا رابع����ا بالقرب من الب����اب الكبر، 
وكان ه����ذا ال�ش����ور يبع����د عن ال�ش����ور اخلام�ض ب�����)170( 

خطوة وحميطه ما يقارب من )4500( خطوة..
بن����اوؤه �شن����ة  �ش����ور مت  النج����ف متين����ة  اأ�ش����وار  وظل����ت 
)1810م/12(، وت�شدع����ت اأج����زاء من����ه خ����الل احل�شار 
ال����ذي فر�شته الق����وات الربيطانية على النج����ف االأ�شرف 
اأثناء مقاومة النجفين املحا�شرين للغزاة االأجانب الذين 
منع����وا عنهم اإمدادات الغذاء والدواء عام )1920م(، وقد 
اأزيل من ال�شور اأغلبه �شنة )1937م(، ثم هدمته احلكومة 
ال�شابق����ة الحق����ا، وه����و ال�ش����ور ال�شاد�����ض ملدين����ة النجف 
االأ�ش����رف التي اأعت����اد اأعداوؤها الك����ر اأن ي�شنوا الهجمات 
عليها الإ�شكات �شوت احلق الهادر منها، فكان كلما تداعى 
�ش����ور بني �ش����ور بديل عنه وهكذا حت����ى ال�شور ال�شاد�ض 

وهو ال�شور االأخر.
     ام����ا الرحالة )بيرتز( وه����و ا�شتاذ امريكي رئي�ض بعثة 
)بن�شلفانيا( فقد زار النجف عام )1890م( بعد ان و�شلها 
م����ن ال�شماوة �شال����كًا الفرات عن طريق )�ش����ط العط�شان( 
بعد ان ا�شتاأجر )طرادة( ومما قاله:)كانت النجف حماطة 
ب�ش����ور ت�ش����د اأبوابُه عند الغ����روب.. وه����ذا ال�شور متداع 
م�ش����رف على ال�شقوط.. ثم ي�ش����ف ارتفاع ال�شور بقوله : 
)وكان ارتفاع ال�ش����ور يبلغ خم�شًا وع�شرين قدمًا و�شمكه 
خم�����ض اىل �شت اق����دام..(، و)يكون حمي����ط اال�شوار كله 
�ش����كاًل مربع����ًا تقريب����ًا، ي�ش����م يف داخل����ه كتلة كب����رة من 

البيوت املتما�شكة(.

مراحل الهدم 
يف �شن���ة 1930 عزمت احلكوم���ة العراقية على تخطيط 
بل���دة خلف ال�شور من جهة ال�ش���رق واأحدثت ابوابا عّدة 
متقاربة من ال�شور ف�شارت حملة وا�شعة تعرف بالغازية 
ن�شبة اإىل امللك غازي االأول، ويف اأيام القائم مقام �شالح 
حمام 1939 قلع ال�شور بتمامه من �شائر جهاته واأعطيت 
قطع اأرا�ض جماورة لل�شور للفقراء واأ�شحاب االأواوين 
جم���اور للغازية ف�شارت حملة ثاني���ة تعرف بال�شاحلية 
وات�شل���ت املحلت���ان بالبل���دة القدمية، وبقي م���ن ال�شور 
بع����ض القطع وال�شواه���د من قاعدته حت���ى وقت متاأخر 
من ت�شعينات الق���رن املا�شي اإىل ان جاء النظام ال�شابق 
فطم���ر اآخر بقاياه وبنى فوقه حم���ال جتارية ومدرجات 

حديثة للقادم من جهة)بنات احل�شن(. 
وه���ذا م���ا ا�شتطعن���ا ح�ش���ره م���ن املعلومات ح���ول هذا 
ال�ش���ور التاريخ���ي الذي دث���ره الزمن والي���د التي عاثت 

ب���ه تخريب���ا ع���ن عْم���ٍد اأو اإهم���ال، وكثر م���ن التفا�شيل 
التاريخي���ة بحاجة اإىل اأن تكون دقيقة يف النقل مثل هل 
من ه���ذه االأ�شوار ما كان �ش���ورا للمرقد ال املدينة؟ فحن 
يحّدد املوؤرخون امل�شافة بن املرقد وال�شور جندها قليلة 
وال تتجاوز يف بع�ض االأحيان 200 مرت فقط، ف�شال عن 
عدم وج���ود معلومات ع���ن مراحل اإ�شالح���ِه وال ابوابِه 
القدمي���ة اأع���اله، فعل���ى كل االأح���وال ه���و اأرث تاريخ���ي 
و�شاه���د مهم حلقب���ة امتدت الألف ع���ام تقريبا حتى يردم 

هذا ال�شور متاما. 

............
امل�صادر: 
ما�صي النجف وحا�صرها/ جعفر حمبوبة، املف�صل يف تاريخ 
النجف/ ح�صن احلكيم، م�صهد الإمام/ حممد علي جعفر 
التميمي، النجف الأ�صرف/ عبد احل�صني الرفيعي 

من معالم مدينة النجف.. السور القديم
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م��ح��م��د ص��ال��ح ال��ب��دران��ي

ف������ؤاد ط����ه ال��ه��اش��م��ي

يف العدد االول من جملة املورد من املجلد الرابع يف ربيع 
االول �شن����ة 1395ه�����/1975م، �����ض261-283 تطالعنا 
درا�ش����ة خططية نقدية، يف غاية االهمي����ة لال�شتاذ )حميد 
جميد هدو( حول )بغداد يف �شنة 1835م( وفيها ت�شويب 
وا�شتدراك على ما جاء يف )دليل خارطة بغداد( للراحلن 
اخلالدين املرحومن م�شطفى جواد واحمد �شو�شة حول 
حم����الت بغداد-وعقودها مع مقارنة دقيقة بثالثة جداول 
ت�شمن االول ما جاء يف الن�ض االنكليزي لفيليك�ض جونز 
وم�شاعده ولك����وود وت�شمن الثاين ترجم����ة اال�شتاذ عبد 
الوه����اب االمن التي ن�ش����رت يف جملة )امل����ورد( بعدديها 
االول والث����اين �شن����ة 1974 اما اجل����دول الثالث فقد �شم 
ما اورده كتاب )دليل خارطة بغداد( لتلك املحالت، لنظفر 

اخرًا بالراأي ال�شائب لال�شتاذ )هدو(.
اقول ه����ذا الأمهد الكالم على عقد مفق����ود ا�شطراب القراء 

يف ت�شميته حتى ك�شف كتاب جديد عن ا�شمه ال�شحيح.
العقد من عقود حملة القراغول، جاءت ت�شميته كما يلي:

يف الن�ض االنكليزي:افظر جر
دليل خارطة بغداد:افطجر

ترجمة اال�شتاذ االمن:اأفرتجر
فاأين اال�شم ال�شحيح لهذا الزقاق؟...

يف �شنة 1426ه�����/2005م ظهر كتاب )تاريخ القراغول( 
تاألي����ف املرح����وم )عبد ال�شت����ار القراغويل( بع����د ان حققه 
وعل����ق عليه الدكتور )عم����اد عبدال�شالم روؤوف العبا�شي( 
الذي �ش����رف علمه وجهده خلدمة بغ����داد وتراثها الري، 
مب����ا ن�شره من دفائن الكنوز فغط����ى بجهده فراغًا وا�شعًا، 

و�شد الكثر من الثغرات.
ج����اء يف �ض 204-205 يف الكت����اب املذكور حتت عنوان 
)رج����ال م����ن القراغ����ول( اول م����ن �شك����ن يف املحل����ة �شنة 
1207ه-1300م بح�ش����ب الوثائق وامل�شتندات املتوفرة، 
وه����ي م����ا عر علي����ه بن خملف����ات املرح����وم عب����د الكرمي 
اب����ن عبد القادر ابن ا�شماعيل احلم����ادي القراغويل، منها 
ر�شائ����ل عائلي����ة ومنها مقاوالت جتاري����ة، ووثائق �شمان 
)ج�ش����ر اخل����ر( اأو التحمي�����ض اأو الطمغة ومنه����ا �شندات 
بي����ع و�ش����راء اأو رهن دوره����م ودكاكينهم الت����ي ميلكونها 
والواقع����ة مبحلة القراغ����ول وعليها تواقي����ع عدد جم من 

ال�شهود وهي متتد ما بن �شنة 1729م و�شنة 1882م.
وم����ن تلك اال�شماء جاء ا�ش����م )ح�شن اغا ابن مطره جر( 
وكت����ب ازاءه-ل����ه عق����د خا�����ض مبحل����ة القراغ����ول ذك����ره 
فيليك�����ض جون�����ض �شن����ة 1846 مغلوط����ًا، وترجم����ه كذلك 
الكت����ور م�شطفى ج����واد واثبته مع ا�شم����اء حمالت بغداد 
كتاب )دليل خارطة بغداد( قدميًا وحديثًا، وال�شحيح هو 

)مطره جر( كما وجدنا ا�شمه على احد امل�شتندات.
وج����اء يف هام�����ض )1( �����ض 40 قوله:وج����دت يف م�شتند 
يخ�����ض القراغ����ول تاريخ����ه 1207 ا�شم )ح�ش����ن اغا ابن 
مط����ره جر( ولعل ال�ش����ارع با�شمه ثم طراأ عليه التحريف 

ف�شماه جون�ض با�شم )افطجر(.
ام����ا العق����ود االخ����رى للمحل����ة فهي)عقد ق����ره ول( و)عقد 

مهدي اغا( و)عقد الباجة جي( و)عقد احمد الزند(.
جاء يف �ض40 م����ن الكتاب قول اال�شت����اذ املوؤلف:ويظهر 
ان جون�ض خلط يف بحثه كثرًا ودمج بع�ض املحالت يف 
حمالت اخرى، فانه ذكر مثاًل )قهوة دودي( و)عقد دودي( 
م����ن �شمن حمل����ة الطوبجي����ة الت����ي ت�شمى)عق����د البا�شا( 
او)دربون����ة البا�شا( االآن واحلقيقة ان عقد دودي هو احد 
عق����ود حمل����ة القراغول و�شمي االآن )دربون����ة العبيد( وال 

تزال �شاللة دودي موجودة اىل االآن وعددها كبر.
ح����دد اال�شت����اذ عبد ال�شت����ار القراغويل يف كتاب����ه املذكور 

موقع املحلة كما هو مبن يف �ض32:
يف زمانن����ا ه����ذا حتي����ط به����ا املح����الت التالي����ة: حملة تبة 
الك����رد وحملة الف�شل وحم����ام املالح وحملة عبا�ض افندي 
وحمل����ة احلي����در خانة واملي����دان، كانت تتبعه����ا حملة تبة 
الك����رد وت�شمى تب����ة القراغول والتهم �ش����ارع اجلمهورية 
اغلبه����ا وتفرق �شكانها يف املحالت االخرى وتتاألف حملة 
القراغ����ول من �شبعة �ش����وارع عامة، ممت����دة اىل م�شافات 

بعيدة ونافذة اىل املحالت املجاورة االخرى.
وغ����ر ه����ذا الزقاق املفق����ود هن����اك مو�شع اآخ����ر دلنا عليه 
املرح����وم عبدال�شت����ار القراغ����ويل وه����و مو�ش����ع )ق����زان 
بكتا�����ض( الذي ت�ش����رب به االمث����ال، قال ال�شي����خ احلنفي 
م����ن  العري�ش����ة  بالب����اء  )بكتا�����ض(   579/1 معجم����ه  يف 
ا�شمائه����م املعدودة واللفظ من الرتكي����ة مبعنى الكفء...

ويف كناياته����م: )�شاي����ل ج����در حجي بكتا�ض عل����ى را�شه( 
وه����و يقال يف الرجل الذي يتف����رغ خلدمة النا�ض وق�شاء 
حاجاتهم تطوعًا منه والبكتا�شي:املن�شوب اىل البكتا�شية 
هي فرقة من املت�شوفة كانت لديهم يف بغداد تكايا وزوايا 
منه����ا تكية بابا كركر يف امليدان �شوق الهرج وتكية خ�شر 
اليا�����ض يف الك����رخ وه����ي الي����وم م�شج����د، وق����د امنح����ت 
طريقته����م وانقر�شت فرقتهم يف بغ����داد، اما موؤ�ش�ض هذه 

الطريقة فهو احلاج )بكتا�ض ويل( املتوفى �شنة 788ه�.
وحتت مادة )قزان احلاج بكتا�ض( اورد اال�شتاذالقراغويل 

�ض46-44:

ه����ذا مثل اخت�����ض به القراغ����ول دون غره����م، ي�شربونه 
كناي����ة ع����ن ال�شخ�ض ال����ذي يت����وىل امل�شوؤولي����ة ويتحمل 
الع����بء كل����ه عل����ى كاهل����ه وح����ده فيقال:فالن يحم����ل قدر 

)قزان( احلاج بكتا�ض على راأ�شه.
وم����ا ادراك ما قدر احلاج بكتا�ض ومن هو احلاج بكتا�ض، 

وملاذا �شار افراد احلي من القراغول يحلفون باوجاغه؟
لقد اعتادت اال�شر القرغولية على تقدمي النذور والقرابن 
للح����اج بكتا�ض يف اغل����ب املنا�شبات، فاذا م����ا حز بهم امر 
�شدي����د او ركبهم خط����اأ فادح، او ا�شيب عزي����ز عليهم بداء 
ع�ش����ال ال يرج����ى �شفاوؤه، او طالت غيب����ة م�شافر واأي�شوا 
م����ن عودته، فهم ين����ذرون نذرهم ويوفون الن����ذر اذا فرج 
الله الكرب او �شد الدين او �شفي املري�ض او اآب امل�شافر.

وم����ا هو هذا الن����ذر هو ان يعم����د الن����اذر اىل ذبح كب�شن 
كبري����ن احدهما ابي�ض اللون واالآخر ا�شوده، وال يجوز 
توزي����ع قطع اللح����م نيئة على النا�ض ب����ل يقطع اللحم كله 
ويلقى يف الق����در مع الرا�����ض واالكارع، وي�شلق ثم يوزع 
عل����ى االهل واالق����ارب واجل����ران والفق����راء، وت�شوروا 
رعاك����م الله ذلك الذي يحمل قدرًا بالغة ال�شعة فيها ما �شاء 
الله من امل����اء الفائر وحلم الكب�شن ومل����اذا ال يوزع اللحم 
نيئًا؟...ذل����ك النه����م يعتقدون بان من متت����د يده اىل قطعة 
م����ن هذا اللح����م قبل �شلقه����ا او طبخه����ا فانه مي�ش����خ عبدًا 
ا�ش����ود والعياذ بالله، وال ادري كيف ر�شخت هذه اخلرافة 

يف عقولهم وال من بثها فيهم؟.
ومن ه����و احلاج بكتا�����ض الذي يقدم����ون له الن����ذور؟ اننا 
نعرف منهم ثالثة ا�شخا�ض بهذا اال�شم وذكر املوؤلف ثالثة 
والذي مني����ل اليه هو الثاين واحل����اج بكتا�ض ابن ال�شيد 
ابراهيم وق����د اورد املحقق الفا�شل تعريفًا مبنجزاته:هو 
م����ن كبار االولياء لدى الرتك خا�ش����ة، ا�شله من ني�شابور 
وهاج����ر اىل االنا�شول واليه تن�ش����ب الطريقة البكتا�شية 
الت����ي انت�ش����رت تكاياه����ا م����ع ب����دء التو�ش����ع العثماين يف 
اورب����ة والعامل اال�شالمي وذلك النه يعد الويل الذي بارك 
تاأ�شي�����ض االنك�شارية يف عه����د ال�شلطان )اأورخان( 726-

671ه�����/1326-1360م والراجح انه ه����و املق�شود هنا 
ب�شب����ب اقرتان����ه بالقزان وهو القدر الكب����ر الذي يعد فيه 
الطع����ام، وهذا القزان كان م����ن م�شتلزمات اوجاق املطبخ 
معناها احلريف موق����د وا�شطالحًا فرقة االنك�شارية وهم 

اتباع الطريقة البكتا�شية خا�شة.
ق����ال املوؤلف:والثالث ه����و احلاج بكتا�����ض رئي�ض طباخي 
احد ال����والة يف بغداد، وه����و اجلد االعل����ى لعائلة )مهدي 
احلاج �شالح الويل القرغلي( وكان مطبخه مبحل )جامع 
الكهي����ة( احلايل وكان����ت قدوره من اأو�ش����ع القدور، وكان 
مو�شوف����ًا بالك����رم والبذل وح�ش����ن ال�شياف����ة وكان فقراء 
املحل����ة يعي�شون على ف�شالت طعامه �ض46 وقال:انهم ال 
يحلف����ون اال باوجاق احلاج بكتا�����ض اىل االآن اأي مبوقده 

الذي يكر فيه الطعام واللحوم.
وجامع الكهية الذي بني على ار�ض املطبخ هو مقتطع من 
دار الكهي����ة الكبرة التي ا�شتخرج منه����ا حمامان للرجال 
والن�شاء، بناهما بنف�شه )ح�شن العمار( بعد �شرائه ق�شمًا 
م����ن ار�ض ال����دار، وا�شتخرجت من دار الكهي����ة عدة دور، 
و�ش����ق يف و�شطها �شارع ينفذ اىل حملتي القراغول وتبة 

القراغول اىل حملة امليدان.
ويف بغ����داد موا�ش����ع كثرة مل يجر التح����ري عنها وتتبع 
ا�شوله����ا فف����ي حملة املي����دان الك����ربى امثال:عق����د امل�شر 
وم�شجد ال�شموع ودربونة الالالت وعقد النجفي و�شقاية 
امل�ش����ر وغرها من املواقع واملوا�ش����ع ما يوجب العودة 
اىل �شجالت الطاب����و القدمية واخلوارط القدمية للك�شف 
عنه����ا وكتاب����ة ما ميك����ن كتابته حوله����ا الن ال�شم����ت ازاء 
ه����ذا التاريخ يزيد يف �شياعها وغمر تل����ك اال�شماء بغبار 

الن�شيان.        
عن كتاب )�صحائف بغدادية(

اأدى بع����ض اأف���راد االأ�ش���رة العمري���ة خ���الل 
القرن التا�شع ع�ش���ر دورا بارزا يف مواجهة 
قوة ونف���وذ االأ�شرة اجلليلي���ة وقيادة الراأي 
الع���ام املو�شل���ي ملواجهة االأ�ش���رة اجلليلية، 
ويعد قا�شم بن ح�ش���ن بن احمد بن علي ابي 
الف�شائل العمري اب���رز من مثل هذا التوجه 
ال�شيا�ش���ي م���ن االأ�ش���رة العمري���ة خالل هذه 
املرحل���ة، اإذ كان له دور بارز وم�شاركة فعلية 
يف االحداث التي �شهدتها والية املو�شل يف 

هذه املرحلة. 
لق���د ث���ار قا�ش���م اأفن���دي العمري مع م���ن ثار 
من اأبناء املو�شل �ش���د احلكومة املحلية يف 
املو�ش���ل يف )�ش���وال 1244ه���� / 15 ني�شان 
الظ���روف االقت�شادي���ة  1828م( م�شتغل���ن 
ال�شعبة التي كانت مت���ر بها مدينة املو�شل، 
وغ�ش���ب فئ���ة كب���رة م���ن اه���ايل املو�ش���ل 
�ش���د ال���والة اجلليلين ال �شيم���ا يحيى با�شا 
اجلليل���ي وايل املو�ش���ل اال�شب���ق، معتقدين 
ب���ان ليحي���ى با�شا �شل���ع يف ن�ش���وب االزمة 
االقت�شادي���ة، الحتكاره احلبوب يف خمازنه 

من اجل اال�شتفادة منها بعد رفع ا�شعارها.
اقدم���ت تل���ك املجموع���ة م���ن الثائري���ن على 
عمل، ع���د االول من نوعه يف تاريخ املو�شل 
ال�شيا�شي احلديث، واملتمثل باغتيال الوايل 
-1242( اجلليل���ي   با�ش���ا  الرحم���ن  عب���د 
اعق���ب  ال���ذي  1244ه����/1827-1828م( 
يحي���ى با�شا على والية املو�شل، حينما كمن 
له جمموعة من اال�شخا�ض على احدى الدور 
املطل���ة عل���ى �ش���راي ال���وايل. وم���ع اقرتاب 
الوايل م���ن الكمن اأجهز عليه هوؤالء فاردوه 
قتي���ال ه���و واب���ن عم���ه وكتخداه حمم���د اغا 

اجلليلي. 
وبعد قت���ل ال���وايل ونائبه، ا�شتط���اع اأولئك 
الث���وار، احكام ال�شيطرة عل���ى زمام ال�شلطة 
ال�شيا�شية يف والية املو�شل. اال ان حركتهم 

هذه ف�شلت لعدم اختيارهم قائدا �شيا�شيا 
من بينهم ليت�شدى لقيادة تلك احلركة ف�شال 

عن قيام ان�شار الوايل وابناء عمومته من 
البي���ت اجلليل���ي باختي���ار حمم���د ام���ن بن 
عثم���ان ب���ك احليائ���ي ليك���ون خلف���ا لل���وايل 

القتيل 
)1244-1245ه�/1828-1829م(. 

ار�ش���ل كال الطرف���ن اىل ال���وايل داوؤد با�ش���ا 
ليعلم���وه مب���ا ح�ش���ل يف حماول���ة لكليهم���ا 
با�ش���ا،  داوؤد  موافق���ة  عل���ى  احل�ش���ول  يف 
وكان مي���اال نحو البيت اجلليل���ي، لذا ار�شل 
اىل الب���اب الع���ايل لغر����ض احل�ش���ول عل���ى 
موافقت���ه يف تن�شيب حمم���د امن بن عثمان 
ب���ك احليائ���ي والي���ا عل���ى والي���ة املو�ش���ل. 
ومببارك���ة داوؤد با�ش���ا ج���اءت موافقة الباب 
العايل على تعين حممد امن با�شا اجلليلي 
والي���ا عل���ى املو�ش���ل، وكان م���ن املتوقع ان 
ينزل ال���وايل اجلدي���د عقابا قا�شي���ا بالثوار 
ولكن ام���را كهذا مل يح�شل، اذ اكتفى الوايل 

بنف���ي الث���وار اإىل منطق���ة تلعفر، ف���كان هذا 
القرار قد اعط���ى فر�شة للثوار املنفين ومن 
بينه���م قا�شم افن���دي العم���ري، اإذ ا�شتطاُعوا 
ان يعيدوا تنظي���م انف�شهم بحرية ويك�شبوا 
اإىل جانبه���م بع�شا من اه���ايل تلعفر وبع�ض 
من ابن���اء الع�شائر العربي���ة القاطنة يف تلك 
املنطقة ف�شال عن ما التف حولهم من مدنين 

وع�شكرين.
ويف ت�شري���ن الث���اين م���ن �شن���ة )1245ه� / 
1829م( ا�شتط���اع املنفي���ون يف تلعف���ر ان 
اربعمائ���ة رج���ل  قوامه���ا  بق���وات  يزحف���وا 
متوجهن نحو املو�شل. وملا و�شلت احلملة 
اورط���ات  انق�شم���ت  املو�ش���ل  اب���واب  اإىل 
اجلي����ض املحلي على نف�شه���ا ؛ فق�شم بقي مع 
الوايل اجلليلي حممد امن با�شا واآخر وقف 
�شده، فدار قت���ال عنيف يف �شوارع املو�شل 
بن اجلانبن ا�شتمر واحدًا وع�شرين يوما.

ومل ت�شتط���ع ق���وات ال���وايل املتح�شن���ة يف 
املدين���ة من ال�شمود كث���را، فقد دخل الثوار 
املدينة، معلنن انت�شارهم على قوات الوايل 
اجلليل���ي، وقتل يف هذه املعرك���ة العديد من 
افراد البيت اجلليلي ومن �شمنهم عثمان بك 
احليائي والد الوايل. اما الوايل، فقد متكن 
من اله���رب اإىل بغداد)حيث داود با�شا وايل 
بغ���داد، واعل���ن الثوار تر�شي���ح قا�شم افندي 

العمري ممثل اجلن���اح املدين للحركة، واليا 
على املو�شل وحممد �شعيد اآل يا�شن افندي 
املفت���ي م�شاعدا له، يف وقت كان خالد اغا بن 
�شال���ح اغ���ا اآل �شويخ م�شوؤوال ع���ن اجلناح 
الع�شكري.)ام���ا ب�شاأن ح�ش���ول قا�شم افندي 
العم���ري عل���ى من�ش���ب ال���وايل ف���ان هن���اك 
اخت���الف وتناق����ض يف امل�ش���ادر، البع����ض 
ميي���ل اىل الق���ول بان���ه كان مت�شلم���ا ولي�ض 
والي���ا، يف حن يوؤكد البع�ض االخر ب�شكل ال 
يقبل ال�شك على تن�شيب قا�شم با�شا العمري 

واليا على املو�شل(.
وق���د ا�شتط���اع الث���وار تثبي���ت قا�ش���م با�ش���ا 
العم���ري بقوة ال�شالح ف�ش���ال عن دعم اهايل 

املو�ش���ل ووجهائه���ا للمطالبة بجع���ل قا�شم 
با�شا والي���ا على املو�ش���ل، وبالفعل ح�شلت 
موافقة الباب الع���ايل على تعين قا�شم با�شا 
العم���ري، على الرغم من معار�شة داوؤد با�شا 
وايل بغداد ودعوت���ه اإىل اق�شاء قا�شم با�شا 
عن والية املو�شل، وذلك الن الوايل اجلليلي 
ال�شاب���ق حمم���د ام���ن كان على عالق���ة طيبة 
ب���وايل بغداد. لقد ا�ش���ر داوؤد با�شا على عدم 
املوافقة على تن�شي���ب قا�شم با�شا واليا على 
املو�شل وال�شباب جمهول���ة. وبقي معار�شا 
لذل���ك التن�شيب حت���ى انه �شعى ل���دى الباب 
الع���ايل يف احل�ش���ول عل���ى امر بقت���ل قا�شم 
با�ش���ا العم���ري، ولكن قا�ش���م با�ش���ا العمري 
اكت�ش���ف ذل���ك االم���ر يف اللحظ���ات االخرة 
حينما ح���ل اغا الترت )رئي����ض �شعاة الربيد( 
�شيفا لدى قا�ش���م با�شا العمري وحينما خلد 
اإىل الن���وم اخ���رج قا�شم با�شا م���ا يف حقيبة 
اغ���ا الترت فوجد امرا باعدام���ه، وعلى الفور 
اخف���ى ذل���ك االمر، �شائ���غ، تاري���خ املو�شل، 
ج2، ����ض305، اال ان بع����ض امل�شادر ت�شكك 
يف �شحة هذه الرواية، فبعيدا عن م�شداقية 
الرواية وعدمها فانها تدل على مدى العداوة 
والك���ره ال���ذي كان يكن���ه داود با�ش���ا لقا�شم 
با�ش���ا العم���ري وح���ن حدث���ت الث���ورة كان 
ق���د ف���ر اإىل بغ���داد ملتجئ���ًا الي���ه، اال ان تلك 
اجلهود ذهبت �ش���دى اذ ا�شدر الباب العايل 
امره بتثبيت قا�ش���م با�شا واليا على املو�شل 
رغ���م معار�ش���ة داود با�ش���ا لذلك االم���ر �شنة 

)1246ه�/1830م(.
قا�ش���م با�ش���ا العم���ري ودوره يف انهاء حكم 

داود با�شا :
اق�ش���اء  العثماني���ة  الدول���ة  ارادت  عندم���ا 
املماليك عن حكم بغداد، وذلك �شمن م�شروع 
تبنت���ه الدول���ة العثماني���ة باع���ادة ال�شيطرة 
املركزي���ة على الوالي���ات الت���ي تتمتع بحكم 
حمل���ي، كان لقا�ش���م با�شا العم���ري دور مهم 
وب���ارز يف امل�شاع���دة يف اق�شاء حك���م داوؤد 
با�ش���ا واملمالي���ك يف بغداد، اذ توج���ه القائد 
العثماين على ر�ش���ا با�شا الالز من حلب يف 

مهمة الأنهاء حكم 
داوؤد با�ش���ا بالق���وة الع�شكري���ة، بع���د رف�ض 

االخر اوامر الباب العايل بالتنحي عن 

احلك���م بالط���رق ال�شلمية واقدام���ه على قتل 
مبع���وث ال�شلط���ان ال���ذي كان يحم���ل فرمان 

العزل �شنة )1247ه�/1831م(.
وق���وى  النظام���ي  اجلي����ض  قي���ادة  اوكل���ت 
قا�ش���م  اإىل  العربي���ة،  الع�شائ���ر  م���ن  كب���رة 
با�ش���ا العم���ري ان���اب عن���ه حمم���د �شعيد ال 
يا�ش���ن مت�شلمًا لوالية املو�ش���ل ريثما يكمل 
مهمت���ه ويعود وبق���ي علي ر�ش���ا با�شا الالز 
يف املو�ش���ل يراقب االح���داث. مل تكن مهمة 
قا�شم با�شا العمري يف انهاء حكم داوؤد با�شا 
اململوك���ي يف بغ���داد ذات �شعوبة، وذلك الن 
الطاعون الذي حل يف بغداد يف تلك الفرتة، 
واعقب���ه في�شان نهر دجلة قد عمل على الفتك 
باالهايل وانه���اك القوات الع�شكرية املوالية 
لداوؤد با�ش���ا االمر الذي منعه���م عن مواجهة 
قا�ش���م با�ش���ا العم���ري وم���ن معه م���ن قوات 
الع�شائ���ر. ي�ش���ف بع����ض املوؤرخ���ن والي���ة 
بغ���داد بعد ه���ذه الك���وارث الطبيعية بقولهم 
ان ع���دد �شكانها تناق�ض م���ن مائة وخم�شن 
الف اىل ع�شرين الف ال غر، وادى الطاعون 
اىل انقرا����ض عائ���الت حرفي���ة بكامله���ا ومل 
يكن بو�شع بغداد ان ت�شرتجع قواها اال بعد 
م���رور م���ا يقرب م���ن الع�شرين �شن���ة من اثر 

الطاعون والفي�شانات
وقبل دخ���ول قا�شم با�شا العم���ري اإىل بغداد 
ار�ش���ل ر�شال���ة اإىل علم���اء بغ���داد واعيانه���ا 
يحثه���م عل���ى الطاعة وعل���ى التخلي عن دعم 
ال���وايل املعزول داود با�ش���ا، وا�شتجاب اهل 
بغداد للطلب وخرجوا ال�شتقبال قا�شم با�شا 
مبختل���ف طبقاته���م، وادخل���وه اإىل ال�شراي 
ب���كل اح���رتام، ولك���ن االمر مل ي���دم على هذا 
احلال اذ �شرع���ان ما انقلب اهايل بغداد �شد 
قا�ش���م با�شا العمري، وذل���ك ب�شبب ت�شرفات 
جي�ش���ه ال �شيما من جماميع الع�شائر بزعامة 
�شليم���ان الغنام التي ادخل���ت الريبة وال�شك 
يف قل���وب اه���ايل بغ���داد، وكذل���ك ت�شرفات 
العم���ري نف�ش���ه وا�ش���راره عل���ى معاقبة من 
بق���ي م���ن املمالي���ك واالحل���اح يف مطالبت���ه 
بت�شلي���م داود با�ش���ا اليه، وبينم���ا كان قا�شم 
با�شا العم���ري داخل ال�ش���راي ينتظر ت�شليم 
داود با�ش���ا، فوجئ مبحا�ش���رة ال�شراي من 
لدن اهايل بغداد الناقمن على �شيا�شة قا�شم 
با�شا وت�شرفات جي�ش���ه، وكذلك من املماليك 
اتباع داود با�ش���ا، وبداأت مواجهات م�شلحة 
ب���ن الطرف���ن ا�شفرت ع���ن ه���روب �شليمان 
الغن���ام واتباع���ه، وبق���ي قا�شم با�ش���ا وحده 
حما�شرا مع ع���دد قليل من جنده االمر الذي 
�شهل على الثائري���ن ال�شيطرة على ال�شراي، 
وقتل قا�ش���م با�شا العم���ري، ونهب ال�شراي، 
العم���ري دور مه���م يف  الباق���ي  لعب���د  وكان 
انق���اذ من تبقى من اجلي�ض والعودة بهم اإىل 

املو�شل.

عن ر�صالة )ال�صرة العمرية يف املو�صل(

الزقاق البغدادي المفقود

ماهي قصة )قزان حجي بكتاش(؟
صفحة مطوية من تاريخ الموصل

دور الموص��ل ف��ي انته��اء عه��د 
المماليك ببغداد سنة ١83١

باحث راحل

عبد ال�صتار القره غويل

الباب املعظم

ج�صر املو�صل يف القرن التا�صع ع�صر
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ع�����راق�����ي�����ة

ع��د���س��ة

نهر الخورة - الب�سرة 1921
منارة الحدباء .... عام 1913

عمال عراقيون 
ي�سحبون اآلة تبليط 

ال�سوارع بداية القرن 
الما�سي

الملك في�سل 
الثاني عند 

ا�سابته بك�سر 
�ساقه

�سورة نادرة لكني�سة الالتين 1910 مقابل جامع �سوق الغزل

�سوق ال�سفافير -في الربعينيات

ج�سر الم�سيب التاريخي 
وال�سهير

بائع ال�سمون 
وبائع الماء - 
الب�سرة 1920

اطالله على مدينة تكريت 1914
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محمد سلمان التميمي

تلق���ى فوؤاد عارف نب���اأ قيام ثورة الراب���ع ع�شر من متوز 
عام 1958، حن ج���اءه احد اجلنود وابلغه بذلك اخلرب 
ال���ذي �شمعه ع���ن طريق املذي���اع، وبع���د ان �شمع اخلرب 
بنف�ش���ه، ق���ام بال�شيط���رة عل���ى لوائه من خ���الل ت�شيره 
للدوريات الع�شكرية يف مدينة احللة ل�شبط االمن فيها، 
كما �ش���درت تعليمات للوح���دات الع�شكرية املرابطة يف 
احلل���ة بان تتلقى اوامرها من ف���وؤاد عارف، ومن االمور 
املهم���ة الت���ي واجه���ت ف���وؤاد ع���ارف يف ذلك  الي���وم، هو  
ات�ش���ال قائ���د الفرق���ة االوىل التي كان مقره���ا يف مدينة 
الديواني���ة )حمافظة القاد�شية حاليا( اللواء الركن )عمر 
علي( بفوؤاد عارف، واعرب عمر علي عن عدم ر�شاه عما 
يجري، معربا ع���ن الثورة بانها )فو�ش���ى( فاأجابه فوؤاد 
ع���ارف بانها لي�ش���ت فو�شى، وعليه تقب���ل االمر الواقع، 
وج���اء ذل���ك االت�ش���ال يف حماول���ة من عمر عل���ي لك�شف 
موق���ف ف���وؤاد عارف، ال���ذي عرب له ع���ن تاأيي���ده للثورة، 
ث���م عاد عمر عل���ي وتراجع عن موقفه، بع���د ان مل�ض دعم 
وتاأيي���د اجلي�ض للثورة،  كما جل���اأ مت�شرف احللة انذاك 
)فا�ش���ل باب���ان( اىل فوؤاد عارف خوفا م���ن ان يلحقه اأي 
اذى، كما جيء مبت�شريف الديوانية والرمادي )حمافظة 
االنب���ار حاليا( خمفورين اليه، فتعامل معهم باحرتام ثم 
�شفرهم���ا اىل بغداد وات�شل بقي���ادة بغداد مو�شيا خرا 

باملوقوفن الذين ار�شلهم.
التح���ق فوؤاد عارف يف اخلام�ض ع�شر من متوز مبن�شب 
مت�ش���رف لواء كربالء، اذ �ش���در يف اليوم االول للثورة 
املر�ش���وم اجلمهوري رقم )6( ال���ذي يق�شي بتعين فوؤاد 
عارف مت�شرفا للواء كربالء، ويعد فوؤاد عارف املت�شرف 
رق���م )34( م���ن املت�شرف���ن الذي���ن تول���وا ه���ذا املن�شب 
من���ذ ت�شكيل اول حكومة عراقي���ة يف عام 1920، وبذلك 
التعي���ن غادر ف���وؤاد عارف احلي���اة الع�شكرية اىل جمال 
العم���ل املدين، اذ احيل على التقاعد وفقا لقانون التقاعد 
الع�شك���ري، م���ع عدد م���ن ال�شب���اط ممن تول���وا وظائف 
مدني���ة بعد الثورة. اما �شبب اختياره لهذا املن�شب فكان 
اوال وقب���ل كل �ش���يء تكرمي���ا له م���ن قادة  الث���ورة، على 
اعتب���ار انه كان م���ن ال�شباط املوؤيدي���ن لتنظيم ال�شباط 

االح���رار قب���ل الث���ورة وبعده���ا، عل���ى الرغ���م م���ن عدم 
ان�شمام���ه اليهم ب�شكل ر�شمي، ف�ش���اًل عن عالقته القوية 
بعبد الك���رمي قا�شم الذي ا�شبح الرجل االول يف العراق 
اآن���ذاك. كم���ا جمعت فوؤاد عارف عالق���ات مودة واحرتام 
باهايل كربالء منذ ع���ام 1947 كما ذكرنا �شابقا، وهناك 
م���ن يرجح اختي���اره لهذا املن�شب الأن���ه ينحدر من ا�شرة 
علوي���ة )ال�شادة الربزجنية( ويذك���ر فوؤاد عارف يف هذا 
ال�شي���اق مو�شحا : ))لق���د كان عبد الك���رمي قا�شم يعرف 
موق���ف اهايل املحافظ���ة، ال �شيما رج���ال الدين االفا�شل 
مني )ف���وؤاد عارف(، لذا فقد ف�شل ان اك���ون مت�شرفا لها 
)كربالء( وملحاولة ك�شب تاأييد رجال الدين للثورة..((.

ا�شته���ل ف���وؤاد ع���ارف عمل���ه يف كرب���الء، بالقي���ام مبهمة 
احل�ش���ول على تايي���د علماء الدين يف كرب���الء والنجف 
للث���ورة، اذ مت تكليف���ه به���ذه املهمة من قب���ل عبد الكرمي 
قا�ش���م، على اث���ر لقاء االخ���ر ب�شفر الوالي���ات املتحدة 
االمركية يف بغداد، الذي ح�شر يف م�شاء يوم اخلام�ض 
ع�ش���ر م���ن مت���وز ع���ام 1958 اىل مبن���ى وزارة الدفاع، 
ال���ذي اتخ���ذه عبد الك���رمي قا�شم مق���را ل���ه، والتقى بعبد 
الك���رمي قا�شم وعبد ال�شالم حممد ع���ارف، وخالل اللقاء 
اث���ار ال�شف���ر االمريكي مو�ش���وع عدم تاأيي���د ق�شم كبر 
م���ن ال�شع���ب العراقي للثورة، اذ اع���رب لهما ان اعرتاف 
حكومته بالو�شع اجلديد يف العراق يتوقف على تاأكدها 

من التاأييد ال�شعبي للثورة.
ق���ام فوؤاد ع���ارف بالذه���اب اىل علماء الدي���ن يف النجف 
للح�ش���ول على تاأييدهم للث���ورة، م�شطحبا معه قائمقام 
ق�ش���اء النج���ف )حمافظ���ة النجف حالي���ا( ال�شي���د )تقي 
القزوين���ي( وكان االخ���ر قد تلق���ى ات�ش���اال مبا�شرا من 
وزارة الدف���اع لت�شهي���ل تلك املهمة، مل���ا كان يتمتع به من 
عالق���ات طيبة مع علماء النجف، ف���كان له دورا كبر يف 
م�شاع���دة ف���وؤاد ع���ارف يف احل�ش���ول على تاأيي���د علماء 
الدي���ن للثورة، وبذلك متكن فوؤاد ع���ارف من اجناز اول 
واأه���م عم���ل ق���ام به ح���ن كان ي�شغ���ل من�ش���ب مت�شرف 
ل���واء كربالء، فقد طماأن علم���اء الدين من اهداف الثورة 
وني���ات القائمن عليه���ا، فجاءت كت���ب التاأييد على �شكل 
ر�شائ���ل حتريري���ة وبرقيات ملوؤازرة الث���ورة واحلكومة 

اجلمهورية.
ويف الراب���ع والع�شري���ن م���ن مت���وز ع���ام 1958، ق���ام 
ف���وؤاد عارف بزي���ارة وزارة الدفاع ب�شحب���ة ال�شيد تقي 
القزوين���ي، حام���ال مع���ه ر�شائ���ل التاأييد الت���ي بعث بها 

علماء  النجف و كرب���الء للثورةوعند و�شوله اىل هناك 
كان عب���د الك���رمي قا�ش���م جمتمعا بال�شف���ر االمركي يف 
بغداد، فطلب فوؤاد عارف من املقدم )و�شفي طاهر( الذي 
كان مرافقا لعبد الكرمي قا�شم، ان يدخل عليه ويبلغه باأن 
يخرج اليه، الن هن���اك امرًا مهمًا يجب ان يطلع عليه، اذ 
ابلغه االخر بنجاح مهمته يف احل�شول على تاأييد علماء 
النج���ف وكربالء، ف�شك���ر عبد الكرمي قا�شم ف���وؤاد عارف 
عل���ى ذلك، وقال له بانه �شوف يق���ول لل�شفر االمركي : 
))افتح اذاعة بغ���داد هذا امل�شاء، ال�شاعة الثامنة، وا�شغ 
اىل تاأيي���د علماء الدين االفا�شل لثورتنا((. وبعد انتهاء 
اجتم���اع عبد الك���رمي قا�ش���م بال�شفر االمرك���ي، جل�ض 
فوؤاد عارف مع عبد الكرمي قا�شم ووزير االر�شاد )حممد 
�شدي���ق �شن�ش���ل(، اذ طل���ب عب���د الكرمي قا�ش���م من وزير 
االر�ش���اد كتاب���ة ر�شائل �شك���ر جوابية لعلم���اء الدين كل 
ح�ش���ب درجته، كما طلب منه اذاعته���ا مع ر�شائل التاأييد 
الت���ي بعثوا بها، وجتدر اال�ش���ارة اىل ان ر�شائل التاأييد 
تلك ترجم���ت اىل اللغة االنكليزي���ة، واذيعت يف و�شائل 
االعالم باللغتن العربية واالنكليزية، التي متت اذاعتها 
يف ال�شاب���ع والع�شرين من ال�شه���ر نف�شه، ويبدو ان ذلك 
االج���راء جاء لك���ي يتاأك���د االمركيون من تاأيي���د غالبية 
ال�شعب للجمهورية التي جاءت بها الثورة، كي يعرتفوا 

بها. 
وم���ن اب���رز العلم���اء الذي���ن التقاهم ف���وؤاد ع���ارف، بغية 
ك�ش���ب تاأييدهم للث���ورة ال�شيد )حم�ش���ن احلكيم(، الذي 
ب���ارك الث���ورة وايدها من خ���الل الر�شالة الت���ي بعث بها 
اىل )جمل����ض ال�شي���ادة( ورئي����ض ال���وزراء عب���د الكرمي 
قا�ش���م، اذ ع���رب فيه���ا ع���ن متنياته له���م بح�ش���ن التوفيق 
خلدمة الدين واال�ش���الم، واملحافظة على ال�شالح العام، 
وطالبه���م ب�ش���رورة اقامة الع���دل بن النا����ض والعطف 
عليهم، كم���ا حذرهم من اال�شتف���راد باحلكم، مو�شحا ان 
: ))الظل���م واال�شتئث���ار من اك���رب عوامل الدم���ار(( كذلك 
اع���رب ال�شيخ )عبد الك���رمي اجلزائري( يف ر�شالته التي 
حمله���ا فوؤاد ع���ارف اىل عبد الكرمي قا�ش���م، عن امله يف 
ان يك���ون عهد اجلمهورية ))عهدا مباركا ت�شوده العدالة 
االجتماعي���ة وامل�ش���اواة والقيم الروحي���ة، لي�شعر الفرد 
بقيمت���ه كمواط���ن له حريت���ه وكرامته يف ح���دود ما امر 
الل���ه..((، ف�شال عن ذلك فقد التقى ف���وؤاد عارف بعدد من 
علم���اء الدي���ن البارزي���ن يف النج���ف وكرب���الء حينذاك، 

والذين باركوا وايدوا الثورة. 

ونظرا ملا تتمتع به كربالء من خ�شو�شية، كونها وبع�ض 
االق�شي���ة التابعة له���ا انذاك كق�شائي النج���ف والكوفة، 
تعد م���ن املدن املقد�شة ل���دى امل�شلمن عام���ة والعراقين 
ب�ش���كل خا�ض، لذا ف���ان ادارته���ا تتطلب �شل���وكا خمتلفا 
يف االدارة ع���ن نظراته���ا م���ن املدن العراقي���ة االخرى، 
وب�شب���ب قلة خربة فوؤاد عارف يف جمال االدارة املدنية، 
فقد كان ذلك اول من�ش���ب اداري مدين يتواله، ولغر�ض 
جتاوز امل�شكالت التي واجهته خالل تلك املدة، �شلك فوؤاد 
ع���ارف �شيا�شة متوازنة يف ادارة لواء كربالء، من خالل 
اعتم���اده ملبداأين ا�شا�شين، هم���ا تطبيق �شيادة  القانون 
وفر�شه اوال، ومراعاة ظروف املدينة، وو�شعها الديني 
واالجتماع���ي ثاني���ا، للو�شول اىل �شيا�ش���ة ادارية اكر 
ان�شجام���ا م���ع واقع املدين���ة، معتمدا بذلك عل���ى معرفته 
ال�شخ�شي���ة ب�شوؤون كربالء وعالقات���ه اجليدة باهاليها، 

مذ كان ي�شغل من�شب مدير التجنيد فيها. 
ب���رزت مالمح تلك ال�شيا�شة باتخاذه قرارات عدة تخ�ض 
لواء كربالء عند ت�شلمه من�شبه اجلديد، وكان من اهمها 
ق���راره با�شتثناء مدينت���ي كربالء والنج���ف من قرارات 

من���ع التجول التي فر�شت بع���د الثورة على مدن العراق 
كاف���ة، وذل���ك التاحة املج���ال امام اه���ايل الل���واء باقامة 
ال�شعائر والطقو�ض الدينية اخلا�شة مبنا�شبة عا�شوراء 
خ���الل �شه���ر حمرم. وق���د اذيع ذل���ك على �ش���كل بيان من 
خ���الل مك���ربات ال�ش���وت التي جاب���ت �ش���وارع كربالء، 
مم���ا ادى اىل ا�شتغراب عب���د الكرمي قا�شم من ذلك االمر، 
اذ ات�ش���ل بف���وؤاد عارف هاتفي���ا  قائال له : ))ف���وؤاد �شنو، 
كرب���الء م���و ع���راق.؟((. فاجاب���ه االخر بقول���ه : ))كال، 
ه���ذه مدينة مقد�شة، لي�ض لنا اال ان نحرتم �شعائرها.((. 
فواف���ق عب���د الكرمي قا�شم عل���ى ذلك الق���رار، كما ت�شدى 
ف���وؤاد عارف للتجاوزات التي طال���ت بع�ض ال�شخ�شيات 
الكربالئية املعروفة، من قبل بع�ض الذين ا�شتغلوا حالة 
الفو�شى التي تلت الثورة، وكان ذلك من خالل خماطبته 
للجماه���ر وافهامهم ب���اأن اجلي�ض العراق���ي هو �شاحب 
الف�ش���ل االول يف الث���ورة التي قام بها، لذا لي�ض من حق  

اأي �شخ�ض ان يت�شرف ب�شكل ي�شيء لها. 
وم���ن امل�ش���كالت التي واجهها ف���وؤاد ع���ارف يف كربالء، 
حال���ة الفو�شى الت���ي دبت يف املدين���ة، نتيجة للخالفات 
وال�شراع���ات ال�شيا�شية بن اجله���ات احلزبية املختلفة، 
الت���ي برزت عل���ى ال�شاحة ال�شيا�شية بع���د الثورة ب�شكل 
علن���ي ووا�ش���ح، مث���ل )احل���زب ال�شيوع���ي العراق���ي( 
والتنظيم���ات ذات التوجهات القومي���ة، ما �شبب ا�شتياء 
االو�ش���اط الديني���ة واالجتماعي���ة املختلف���ة يف كربالء، 
وازاء ذل���ك ولغر�ض تخفي���ف حالة االحتق���ان ال�شيا�شي 
الت���ي �شادت يف كربالء خ���الل تلك املدة وع���دم تطورها 
درج���ة االنفالت، ق���ام فوؤاد ع���ارف باتخاذ ق���رار يق�شي 
بتوقي���ف م�شوؤويل تلك املنظمات احلزبية، ومن خمتلف 
االجتاه���ات ال�شيا�شي���ة، وذل���ك العتق���اده بانه���م كان���وا 
ال�شبب يف خلق الفو�شى وال�شقاق بن اجلماهر، ومن 
املفارقات الطريف���ة يف هذا ال�شاأن، انه امر بتوقيفهم يف 
غرف���ة واح���دة، ثم زارهم يف املوقف وق���ال لهم : )).. اذا 
�شئت���م ف�شاأعطيك���م م�شد�شات، ك���ي يق�ش���ي احدكم على 
االخ���ر ويتخل����ض النا����ض م���ن �شرورك���م، ان مل ترتكوا 
اخلالفات جانب���ا..((. فلم مت�ض اال �شاعات حتى اخربه 

مدير ال�شرطة بانهم ت�شاحلوا، فاأمر باطالق �شراحهم.
وعلى الرغم من ذلك االجراء، فاأن فوؤاد عارف كان ي�شمح 
بقي���ام املظاهرات التي كانت تنظمها االحزاب ال�شيا�شية 
املختلف���ة، بعد ان يتعهد منظمو تلك املظاهرات باحلفاظ 
عل���ى اله���دوء وع���دم القي���ام مب���ا ي���وؤدي اىل ا�شتف���زاز 

االخرين.
وازاء ذل���ك ف�شح فوؤاد عارف املجال وا�شعا لرجال الدين 
يف كرب���الء، كي يقوموا بدوره���م بحث النا�ض على عمل 
اخل���ر وااللتزام باالع���راف االجتماعية وقي���م ومبادئ 
الدي���ن اال�شالم���ي احلنيف، وقد ح�شل ذل���ك التقارب يف 
وجه���ات النظر بن فوؤاد عارف ورجال الدين يف كربالء 
بع���د ح���وار طوي���ل ج���رى بال�شدفة بين���ه وب���ن ال�شيد 
)حمم���د احل�شيني ال�ش���رازي(، والذي عل���ى اثره تعهد 
ف���وؤاد عارف مبفاحت���ة عبد الك���رمي قا�شم ب�ش���اأن ار�شال 
بع����ض رجال الدين اىل دار االذاع���ة العراقية يف بغداد، 
اللقاء بع����ض اخلطب والكلمات الديني���ة لوعظ وار�شاد 

املواطنن. 
 وكان م���ن اب���رز من القى كلمة يف االذاع���ة انذاك ال�شيخ 
)عب���د الزه���راء الكعبي( ال���ذي اذيع )املقت���ل احل�شيني(  
ب�شوت���ه الول مرة يف تاأريخ العراق يف ذلك الوقت، كما 
اقيم يف كرب���الء يف الثاين والع�شرين من كانون الثاين 
ع���ام 1959، احتف���اال دينيا كبرا مبنا�شب���ة مولد االمام 
علي بن ابي طال���ب )ع( وجاء ذلك االحتفال الديني بناء 
عل���ى رغبة اه���ايل كربالء، ال �شيم���ا رجال الدي���ن الذين 
طلب���وا م���ن ف���وؤاد ع���ارف املوافق���ة عل���ى اقامته،فرح���ب 
االخ���ر بذل���ك وتاب���ع التح�شرات الت���ي �شبق���ت اقامة 
االحتفال الذي كان برئا�شت���ه، ويعد ذلك االحتفال فريدا 
م���ن نوعه، اذ مل ي�شهد العراق ب�شكل عام وكربالء ب�شكل 
خا�ض مثل���ه من حيث حجم امل�شاركة والفعاليات فيه، اذ 
بداأت التح�شرات له قبل �شهر كامل، وخالل هذا الوقت 
اقيمت ع���دة احتفاالت متهيدية عدي���دة قبل حلول اليوم 
الثالث ع�شر من �شه���ر رجب للعام الهجري 1378، الذي 
اقي���م فيه االحتف���ال الديني الكبر، وق���د تناقلت اخباره 

االذاعات العاملية املختلفة، التي و�شفته ب�)املهرجان(. 

عن ر�صالة 
)فوؤاد عارف ودوره الع�صكري وال�صيا�صي(

 من أسرار األيام األولى لثورة ١4 تموز ١٩٥8..
عندما أصبح فؤاد عارف متصرفا لكرباء 

  كيف أيد علماء الدين الثورة؟

بقي فؤاد عارف خالل املدة التي تلت نقله من معسكر املنصور يف ترشين الثاين عام 1956 ولغاية اعالن ثورة الرابع 

عرش من متوز عام 1958 عىل اتصال مستمر ومبارش مع  الضباط االحرار، ال سيام مع عبد الكريم قاسم، الذي اصبح 

رئيس��ا للجنة العليا لتنظيم الضباط االحرار يف منتصف عام 1957، فقد كان يزور عبد الكريم قاس��م يف منزله يف 

بغداد يف ايام العطل االسبوعية، وكان اخر مرة التقى بها فؤاد عارف عبد الكريم قاسم قبل اعالن الثورة يف يوم 

الخميس العارش من متوز عام 1958، وكان عبد الس��الم محمد عارف حارضا معهام، اذ اس��تفرس عبد الكريم قاسم 

م��ن ف��ؤاد عارف عن مدير أمن الحلة )انور ثامر( وهو من اقارب عبد الس��الم محمد عارف، فكان جواب فؤاد عارف 

بانه عنرص جيد دون علمه بصله القرابة بني عبد  السالم وانور ثامر، ويذكر فؤاد عارف ان عبد الكريم قاسم اوحى 

له بش��كل غري مبارش عن قرب موعد الثورة، بقوله :))ستس��مع هذه االيام اخبارا سارة((. ثم دعاه لتناول الغداء يف 

الي��وم الت��ايل يف منزله، فوافق فؤاد عارف عىل دعوة عبد الكريم قاس��م، اال انه مل يتمك��ن من تلبيتها، فقد نيس 

املوعد ومل يتذكره اال وهو يف منتصف الطريق بني بغداد والحلة.

فوؤاد عارف طالب الكلية الع�صكرية

�صورة نادرة لفوؤاد عارف مع ا�صرة خاله ماجد م�صطفى
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العدد )4042(
السنة الخامسة عشرة

االثنين )16( تشرين األول 2017

  تاأك����د وزير اال�شكان اجلديد م����ن عدم �شحة اال�شباب التي 
دع����ت ال�شلطة اىل حجز ام����وايل بعد انقالب �شباط 1963، 
وق����ال ان االمر م����رتوك للحاكم الع�شك����ري. قدمت طلبا اىل 
احلاك����م الع�شكري العام بينت فيه ب����ان عملي الهند�شي يف 
الوظيف����ة، ويف املكت����ب االهلي مع اخي ع�ش����را، ف�شال عن 
عم����ل زوجتي كمهند�ش����ة، وعلى مدى اكر م����ن ثالثة ع�شر 
عام����ا، فان ما موجود لدي من ام����وال منقولة وغر منقولة 
ال تتج����اوز 1800 دين����ار وبي����ت �شغ����ر �شيد عل����ى عر�شة 
تع����ود للحكومة، وطلبت تقدمي����ي للمحاكمة ان ثبت خالف 
ذل����ك. وبعد نح����و �شهر ون�ش����ف من تقدمي����ي الطلب، �شدر 
اأم����ر احلاكم الع�شك����ري برفع احلجز عن ام����وايل يف قائمة 
ت�ش����م ثالث����ة ا�شخا�����ض منهم التاج����ر املع����روف عبد االمر 

ال�شراف.
  وهك����ذا انتهت ه����ذه االزمة اخلطرة التي م����ررت بها عام 
1963 ب�ش����الم بع����د ثب����وت براءت����ي وبيان موقف����ي، اال ان 
اآثارها االجتماعية والنف�شية بقيت لفرتة طويلة، وجعلتني 
افك����ر برتك الوظيفة احلكومي����ة. والادري كم من العراقين 

ذهب �شحية اجلهل والتف�شرات اخلاطئة؟

أشهر في مركز بحوث البناء

بع����د ان م����رت ازمة حج����ز ام����وايل املنقولة وغ����ر املنقولة 
ب�شالم، �شاألني وكيل وزي����ر اال�شكان امن حمزة عن العمل 
الذي ارغب القيام به، فاخرتت العمل يف مركز بحوث البناء 
الذي كان �شعبة من الق�شم ايل كنت اأراأ�شه،الإمياين باهمية 

البحوث و�شرورتها لدفع عجلة الهند�شة اىل االمام.
  ب����داأت بعمل����ي يف املرك����ز الواق����ع يف منطق����ة الو�شا�����ض 
ببغ����داد. وقد و�شع����ت منهجا لرفع م�شت����وى املركز،بعد ان 
الحظت يف الدول املتقدمة اهمية املراكز البحثية، ملا تقدمه 
من خدم����ات وا�شت�شارات للن�شاط البنائ����ي بكل م�شتوياته 
وامناط����ه. واخ����ذت بطبع البح����وث وتوزيعه����ا على دوائر 
وم�شاري����ع اال�ش����كان، ومنه����ا البح����وث التي ق����ام باجرائها 
مهند�ش����و موؤ�ش�ش����ة دوك�شياد�����ض، كما قم����ت بطبع وتوزيع 
القواعد املعتم����دة يف اخذ مناذج املواد االن�شائية الغرا�ض 
الفحو�����ض ون�شر املعلومات املتعلقة بها. ويف الوقت نف�شه 
كان اجل����و ال�شيا�شي يف العراق مل يزل م�شطربا ومكهربا، 
وعملي����ات االعتق����ال والتحقي����ق م�شتمرة، واج����واء الريبة 

والتاآمر هي الغالبة.
  لقيت دعما من وكيل الوزارة امن حمزة يف جميع ن�شاطي 
يف املرك����ز، وكان الرجل موؤمنا باهمي����ة عمل املركز جلميع 
م�شاري����ع الوزارة. وجنحت معه بف����ك ارتباط مركز بحوث 
اال�ش����كان م����ن مديري����ة اال�ش����كان العام����ة، وربط����ه مبا�شرة 
بوزارة اال�شكان والتعمر، ليكون بخدمة م�شاريع الوزارة 
كاف����ة.. وكانت تلك اخلطوة االوىل لتا�شي�ض املركز القومي 

للمختربات الهند�شية.
  �شجع����ت الكثر من املهند�شن م����ن خمتلف االخت�شا�شات 
على االن�شمام اىل املركزاجلديد، فزادت اعمال الفح�شوات 
املختربي����ة، لي�����ض عل����ى م�شاريع البن����اء ومواده����ا االولية 
فح�ش����ب، ب����ل �شمل����ت امل����واد االن�شائي����ة واعم����ال الط����رق 
كاال�شفل����ت والرتب����ة. وتو�شعت اعمالنا وت�شع����ب ن�شاطنا، 
وب����داأت االهمي����ة العلمي����ة للمرك����ز ت����ربز ب����ن املهند�ش����ن 

واملقاولن والعاملن يف م�شاري����ع الوزارة. ومع ا�شتمرار 
العمل،ف����اإن كل واح����د م����ن العامل����ن مع����ي، كم����ا �شع����رت 
وادرك����ت، تتخلل����ه م�شح����ة م����ن احل����زن واخلوف، مل����ا اآلت 
الي����ه االو�ش����اع العامة يف الع����راق بعد انق����الب �شباط وما 
انته����ى اليه من مت����زق �شيا�شي، وقل����ق اجتماعي، وتراجع 
اقت�شادي. الان�شى ما كان����ت عليه م�شاعري عندما خابرين 
احد اال�شخا�ض، بعد ان تاأكد من انه يخابر م�شوؤول املركز، 
ب����اأن ابلغ ال�شيدة )خال�شة( ب����اأن حت�شر لت�شلم جثة زوجها 
)عبد اخلالق(. عرف����ت ان زوجها وكان من م�شوؤويل احتاد 
الطلبة يف بريطانيا وق�شى يف معتقله. وقبل انتهاء الدوام 
الر�شمي طلبت من ال�شيدة وابلغتها ب�شرورة زيارة زوجها 
املعتقل.خرجت ول����دي �شعور بانها ادركت ان حياة زوجها 

قد انتهت.
  كان اح�شا�ش����ي بالظل����م والتع�ش����ف مل يفارقن����ي طيلة تلك 
الف����رتة احلرج����ة من حيات����ي. وبع����د ان �شعرت ب����ان مركز 
بح����وث البناء توطد عمل����ه، ويعمل على امل�ش����ار ال�شحيح، 
واخ����ذت اعماله بالتو�شع،وادرك املعنيون اهميته الكبرة. 
وادرك����ت اين قم����ت بواجب����ي عل����ى اح�ش����ن وج����ه، ق����ررت 
اال�شتقال����ة م����ن عمل����ي يف وزارة اال�ش����كان. �شاأل����ت نف�ش����ي 
مرارا يومئ����ذ: ملاذا حتجز اموايل واتعر�����ض للتهديد، بعد 
خم�ش����ة ع�شر عاما من اجلهد الهند�شي املتوا�شل واالندفاع 
يف العم����ل املخل�����ض..؟. ويف الوقت نف�ش����ه ارى العديد من 
ا�شدقائ����ي الذي����ن عمل����وا كمقاول����ن يف جم����االت الهند�شة 
املختلف����ة، واملردود املايل اجليد ال����ذي ح�شلوا عليه نتيجة 
ذل����ك، ف�شال عن الفائدة الكب����رة لتطويرالبلد.لقد قررت ان 

اعمل يف جمال املقاوالت بعد تقدمي اال�شتقالة.
  رف�����ض وكي����ل وزارة اال�ش����كان ام����ن حم����زة املوافقة على 
ا�شتقالت����ي، م����امل اجد ل����ه من يخلفن����ي يف عمل����ي بالكفاءة 
نف�شه����ا، وي�شمن ا�شتمرار املركز بعمل����ه. واحلقيقة انه من 
ال�شع����ب ان يجد ال�شخ�ض بديال عنه يف عمله!، اال اين بعد 
مراجعة ا�شماء املهند�شن الذين ميكنهم القيام بتلك املهمة، 
مم����ن يحمل روحية البحث والتطوي����ر، والكفاءة االدارية، 
وج����دت ال�شي����د زي����ن العابدي����ن روؤوف املهند�����ض يف ق�ش����م 
الت�شمي����م يف مديري����ة اال�ش����كان العامة، جدي����را بان يكون 
البديل اجليد للمن�شب. وقد وافقت الوزارة على ا�شتقالتي، 

ف�شلمت اعمايل اىل املهند�ض زين العابدين روؤوف.

مشروع ابنية وزارة التخطيط

بع���د ان انهي���ت �شلت���ي بالوظيف���ة احلكومي���ة، ات�شل بي 

املق���اول عب���د اللطي���ف الع���اين، وهو م���ن كب���ار املقاولن 
العراقي���ن يومئ���ذ، وكان يعم���ل على ان�ش���اء بناية وزارة 
التخطيط عل���ى راأ�ض ج�شر اجلمهورية م���ن جانب الكرخ 
ببغ���داد. وكان عبد اللطيف العاين من املقاولن املتميزين 
قد عم���ل على العديد من امل�شاريع يف بغ���داد، ومنها بناية 

البنك التجاري يف �شارع البنوك.
  ب���داأ عب���د اللطي���ف الع���اين حيات���ه العملية خلف���ة بناء 
يف بغ���داد، اليع���رف الق���راءة والكتاب���ة وبق���ي اأميًا اىل 
النهاي���ة، اال ان فرا�شته يف اعم���ال البناء وذكاءه جعاله 
يتو�ش���ع يف اعم���ال البناء، حتى ا�شب���ح مقاوال م�شهورا 
ببغداد، وا�ش�ض اي�شا �شركة لعمل الركائز الكونكريتية. 
وزارة  بناي���ة  بن���اء  عق���د  عل���ى  احل�ش���ول  وا�شتط���اع 
التخطيط، وبا�شر بالعمل.وق���د وافقت على العمل معه،  
والتحقت يف اواخر ع���ام 1963 مديرا الدارة امل�شروع، 
وت�شلم���ت اعمايل من مدير امل�ش���روع ال�شابق، اليوناين 

اجلن�شية.
  يتكون م�شروع وزارة التخطيط من بنايتن رئي�شيتن، 
هم���ا بناية وزارة التخطيط، وبناي���ة جمل�ض التخطيط، 
ومواق���ف كبرة لل�شيارات مكون���ة من طابقن، مع كامل 
اخلدم���ات االخ���رى للم�ش���روع ال���ذي تبل���غ كلفت���ه زهاء 
ملي���وين دين���ار. وكان امل�شمم واال�شت�ش���اري للم�شروع 
 ،)GioPonti( مكت���ب اال�شت�شاري العاملي االيط���ايل
واملهند�ض املدين امل�شوؤول �شريكه )Fernorelli(. اما 
دائرة اال�شراف والهمية امل�شروع فقد مت تعين مهند�ض 
مقي���م بريط���اين، ي�شاعده عدد من املهند�ش���ن العراقين 
املدنين والكهربائين،وكانوا من ال�شباب املندفع، ولكن 
بخربة قليلة. وقد تكونت عالقة ثقة واحرتام بيني وبن 
املهند�ش���ن االخرين من مهند�شي دائرة املباين، مما دفع 
ه���وؤالء املهند�ش���ن اىل اعتب���اري مرجع���ًا مهم���ًا له���م يف 
خمتلف اجلوان���ب الهند�شية والفني���ة، وتف�شر �شروط 
املقاول���ة. وكان���ت قرارات���ي الهند�شي���ة وق���رارات ادارة 
امل�ش���روع تتخ���ذ با�شت�شارة م�شاع���دي م�شاحي الكميات 

الربيطانين، لذا كانت قرارات علمية ر�شينة.
  كان هن���اك العدي���د من امل�شاكل الفني���ة الطارئة، تتطلب 
لها حلوال فنية ت�شتدعي زيارة اال�شت�شاري االيطايل اىل 
امل�شروع، غر ان تعقي���دات اجراءات ال�شفر واحل�شول 
عل���ى املوافقات وغر ذلك م���ن العوائ���ق، جعلتني انظم 
منهج���ي ب���اأن ازور اال�شت�شاري يف ميالن���و يف ايطاليا 
م���رة كل �شهرين، حلل امل�ش���اكل الفنية املعلق���ة، وتوقيع 
ال�شل���ف ال�شهرية الجن���از امل�شروع. وم���ن االمور املهمة 

الت���ي عمل���ت عل���ى اتخ���اذ الق���رارات الفني���ة بالت�ش���اور 
م���ع اال�شت�ش���اري، تغلي���ف االوج���ه اخلارجي���ة للبناي���ة 
بال�شرامي���ك. وقد اكدت على تباين درجات احلرارة يف 
الليل والنه���ار، وفروقها الكب���رة يف ال�شتاء وال�شيف، 
حي���ث تبلغ على الكونكريت نحو 85 درجة مئوية �شيفا 
وحتت ال�شفر �شت���اًء. فدفعت اال�شت�ش���ارى اىل املوافقة 
على ان تك���ون التفا�شيل مت�شمنة مفا�شل التمدد ب�شكل 
كاف، وان تثب���ت طبق���ات ال�شرامي���ك عل���ى �شبك���ة م���ن 
امل�شب���كات احلديدي���ة املثبت���ة بال�شمن���ت و ب�شكل حمكم 

على الواجهات اخلارجية.
 وتكون���ت بين���ي وب���ن اال�شت�ش���اري االيط���ايل عالقات 
عم���ل و�شداقة وثيق���ة، وكذلك م���ع املقاول���ن الثانوين 
للم�شروع، ومنهم حاف���ظ القا�شي الذي كان ميثل �شركة 
بريطانية  و�شركة  التكيي���ف،  اعمال  Carrierلتنفي���ذ 
املقاول���ن  م���ن  وع���دد  الكهربائي���ة،  االعم���ال  لتنفي���ذ 
الثانوي���ن العراقي���ن لتنفي���ذ اعم���ال امل�ش���روع. وم���ن 
املهند�شي���ن امل�شاعدي���ن الذين عملوا مع���ي يف امل�شروع 
املهند�ض زه���ر �شاقو واملهند�ض خالد عب���د املنعم ر�شيد 
ال���ذي ب���داأ العم���ل مع���ي عن���د عودت���ه م���ن الدرا�ش���ة يف 
بريطاني���ا، وكلفت���ه بالعمل يف بناي���ة وزارة التخطيط. 
وقد �شررت كثرا عندما علمت بعدئٍذانهما اكت�شبا خربة 
جيدة م���ن الناحيتن الفنية واالداري���ة من خالل عملهما 

املذكور.
  كان عب���د اللطي���ف العاين يدي���ر اعمال���ه بطريقته التي 
اعت���اد عليه���ا من���ذ اربع���ن عاما، وق���د ابقى عل���ى بع�ض 
م�شاعدي���ه الذين يعمل���ون بالطريقة نف�شه���ا. ومنها عدم 
ف�ش���ل املق���اوالت الت���ي يعمل عليه���ا من اجلان���ب املايل، 
فتك���ون املبالغ التي تتحقق له �شهري���ا م�شاعة للم�شاريع 
االخرى. ولهذا تاخر تنفيذ عدد من االعمال ال�شباب منها 
ماهو خارج ارادته، ومنه���ا ب�شبب اال�شلوب الذي اعتاد 
علي���ه. ومل ا�شتطع يف فرتة عمل���ي معه ادخال اال�شاليب 
احلديث���ة الدارة االعمال. وكثرا ما كنا نواجه بال�شوؤال 
عن موعد اكمال امل�شروع. وقد ح�شر العاين �شباح احد 
االي���ام، وق���ال ان عنده موعدًا مع رئي����ض الوزراء طاهر 
يحي���ى لبحث مو�ش���وع امل�شروع وتق���دم العمل فيه وما 
اجنز من���ه. هياأت جمي���ع املعلوم���ات املطلوب���ة لبيانها، 
م���ن املنجز م���ن العمل وما تاخ���ر منه وا�شب���اب التاأخر 
ومعاجل���ة ذلك. وملا التقينا رئي����ض الوزراء طاهر يحيى 
�شرحت ل���ه ا�شباب تاأخ���ر امل�شروع، وه���ي ا�شباب مالية 
بالدرجة االوىل، والو�شائل الكفيلة الجناز العمل.وبعد 

نح���و اربع���ن دقيقة من النقا����ض والت���داول، وافق على 
اعطاء املق���اول �شلفة مالية خا�شة كم���ا طلبنا. والغريب 
اأننا مل ن�شتفد من ال�شلفة كثرا، حيث �شرف الكثر منها 
عل���ى م�شاريع اخرى، مما اث���ار يف ال�شعور بان وعودي 
للم�شوؤول���ن ذهبت هباًء، التي قد توؤدي اىل فقدان الثقة 

بعملي، على الرغم من اجلهود املبذولة ب�شدق.
  وهك���ذا، كانت ادارة ال�ش���وؤون املالية للعمال حم�شورة 
باحل���اج عبد اللطيف العاين وبع�ض م�شاعديه، ومل يكن 
يومئذ قانون يحمي حقوق العمال ومطاليبهم. كان اجر 
العام���ل قليل جدا،ويومية عام���ل احلفر كانت 350 فل�شا 
عن ثم���اين �شاعات عمل م�شتمر.وح���دث مرة ان �شادف 
عي���د اال�شحى يف ي���وم االحد، وتكون اي���ام العيد خالل 
اال�شب���وع م���ن حق���وق العام���ل وي�شتحق عليه���ا اجوره 
اليومية، فلم يرتدد املقاول وم�شاعدوه من ف�شل العمال 
العاملن يف امل�شروع يف يوم اجلمعة الذي �شبق العيد، 
بغية ع���دم �شرف يوميات العيد لهم!. كان هناك مايقرب 
من 250 عامال يف خمتلف االعمال االن�شائية للم�شروع، 
وال ح���ول له���وؤالء العم���ال، وه���م ي�شتقبل���ون العيد بهذا 
وبين���ت  ا�شك���ت،  ان  ا�شتط���ع  مل  املجح���ف.  االج���راء 
احتجاج���ي عل���ى قرار الف�ش���ل اىل عب���د اللطيف العاين 
وابن���ه عزي���ز، واين الميك���ن ان اواف���ق على ه���ذا الظلم 
ال�ش���ارخ بحق العم���ال، وهم عم���اد امل�ش���روع. وا�شتقر 
راأي���ي على ا�شتحال���ة اال�شتمرار مع من يتخ���ذ مثل هذه 

االجراءات.
كن���ت يف تل���ك الف���رتة اعم���ل م�ش���اًء م���ع �شقيق���ي االكرب 
املهند����ض املعماري قحط���ان املدفع���ي يف مكتبه. وكانت 
معظ���م املكاتب الهند�شية واملعماري���ة غر متفرغة للعمل 
اال�شت�ش���اري �شباحًا وم�شاًء، وان ا�شحابها من موظفي 
الدول���ة، ويعملون يف الوزارات املختلف���ة. ولهذا قررت 

التفرغ للعمل الهند�شي مع قحطان يف مكتبه.
  تاأك���د يل ان عمل���ي م���ع احل���اج عب���د اللطي���ف الع���اين، 
اليالئ���م االه���داف التي اعم���ل لتحقيقها ومب���ادئ العمل 
التي احملها، وتاأكد يل ان تفكر هذا النوع من املقاولن 
وا�شلوبه لن يتغر او يتطور، على الرغم من انهم بداأوا 
يعمل���ون عل���ى م�شاريع كبرة. وقد افهم���ت العاين باأين 
و�شع���ت اعم���ال امل�ش���روع على امل�ش���ار ال�شحي���ح، رغم 
التاخ���ر يف اجناز بع����ض مفا�شله، وحققت ل���ه توازنًا 
جي���دًا يف كلف املقاوالت الثانوي���ة، مع ما ر�شد اليها يف 
لت له متديدا ملدة املقاولة،واعفاءه  عق���د العمل، كما ح�شّ
م���ن الكثر م���ن غرامات تاخ���ر العمال، وم���ع هذا فاين 
�شاأت���رك امل�شروع قريبا. ومل تفل���ح حماوالت العاين يف 
�ش���رف نظري ع���ن هذا الق���رار، ومنه���ا عرو����ض  مالية 
مغري���ة. وبعد نحو ع�شرة ا�شهر من تركي العمل مع عبد 

اللطيف العاين، مت اكمال م�شروع وزارة التخطيط.
  لق���د ات�ش���ح يل م���ن التجرب���ة الت���ي ذكرته���ا م���ع قطاع 
املق���اوالت، انه اليكفي ان تثّب���ت وزارة التخطيط قائمة 
باأ�شم���اء املقاولن، وت�شنيفهم اىل درجات. بل اقرتح ان 
تكون هناك دورات للمقاولن من الدرجات املختلفة ملدة 
ثالثة ا�شابيع يح�شرها املقاول، وفيهامنهج ينور املقاول 
وي�ش���رح له التط���ور املهن���ي وامليكانيك���ي واالقت�شادي 
ا�شالي���ب العم���ل ال�شحي���ح يف تنفي���ذ امل�شاري���ع، ووفق 
�شوابط حم���ددة وتقالي���د حديثة ومتط���ورة. وال �شر 
م���ن ان�شاء معاه���د تقدم دورات درا�شي���ة خا�شة لتطوير 
مهند����ض املق���اوالت واملقاولن ال�شغ���ار يف العراق، مبا 

يتنا�شب وما هو متوقع لتقدم الو�شع العمراين.

عن مذكرات املدفعي
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ال��ط��ح��ي��ن  أب������و  ع���ل���ي   

 رحلة توما�س ريي�س 1815

يف �شال���ة امل���زاد األتقي���ت باملعم���اري العراق���ي الكب���ر 
الدكت���ور حممد مكية، رحمه الل���ه، وجل�شنا �شوية نتابع 
امل���زاد. اأ�ش���رت للدكت���ور مكية ع���ن وجود كت���اب �شغر 
يف امل���زاد لرحل���ة غ���ر معروف���ة يف الع���راق ن�شرت يف 
الربيطاني���ة  البحري���ة  �شن���ة 1822 جلن���دي يف  لن���دن 
ا�شمه توما����ض ريي�ض، ي�شر كتلوك امل���زاد على انه كان 
يف بغ���داد وزار خرائ���ب باب���ل �شن���ة 1815. كان ال�شعر 
التقدي���ري للكت���اب منا�شبًا ال يتج���اوز 300 دوالر. اأهتم 
الدكت���ور مكية بهذا الكتاب النادر عن العراق و�شارك يف 
املزاد حتى زاد �شع���ر الكتاب على ع�شرة اأ�شعاف ال�شعر 
املق���رتح لي�ش���ل اىل اأكر من ثالث���ة اآالف دوالر، دون ان 
يح�شل علي���ه، فقد ذهب الكتاب اىل اأح���د امل�شرتين على 
التلفون من دولة قطر، كما كان احلال ملعظم الكتب املهمة 

يف ذلك املزاد. 
يف الي���وم الت���ايل، رحت اأبحث ع���ن الكت���ب املهمة التي 
راأيته���ا يف امل���زاد يف معرو�ش���ات وقوائ���م املكتبات يف 
مواقع االأنرتنت ملجموعة كبرة من البائعن، وكم كانت 
فرحت���ي عظيمة بالعثور على كتاب رحلة توما�ض ريي�ض 
م���ن اح���د البائع���ن يف اأ�شكتلن���دا ب�شعر ال يتج���اوز 75 
دوالر فقط. طلبت الكتاب على الفور، وو�شلني بالربيد 

بعد ب�شعة اأيام. 
من االأ�شباب التي جعل���ت كتاب توما�ض ريي�ض جمهواًل، 

هو رمبا، اأنه طبع ب�شكل حمدود للم�شرتكن، وقد وردت 
اأ�شماوؤه���م يف ال�شفح���ات اخلم�شة االأوىل م���ن الكتاب. 
اأ�شافة اإال اأن عنوان الكتاب جاء مبهمًا نوعما،”يوميات 
رح���الت واأ�شف���ار”دون ذكر لالأمكنة الت���ي زارها املوؤلف 
يف رحالت���ه يف �شفح���ة العنوان وال حت���ى هناك جدول 

باملحتويات. 
ولد توما�ض ريي�ض لعائلة فقرة يف مدينة”كارمارثن”يف 
ويل���ز �شنة 1790، كان اأبوه ريت�شارد ريي�ض يعمل كاتبًا 
يف كني�ش���ة، دفعه وهو يف اخلام�ش���ة ع�شر من عمره يف 
الدخ���ول اىل حمل لتعليم اخلياط���ة. ا�شتمر توما�ض يف 
ذلك العمل ملدة �شنتن �شد رغبته. اأ�شطر بعدها اىل ترك 
اخلياط���ة والتطوع يف الق���وات البحري���ة امللكية. كانت 
املنح���ة للدخول يف البحري���ة ثالثن جنيه���ا اإ�شرتلينيا، 
اأعط���ى منها ع�ش���رة جنيهات الأبيه، واأحتف���ظ بالع�شرين 
لتعين���ه يف م�شتقبل���ه. بع���د ب�شعة �شنوات م���ن اخلدمة 
يف البحري���ة ا�شبح برتبة عري���ف ون�شب للعمل يف احد 
ال�شفن يف الهند، تاركًا زوجته وابنته يف بيت اأهله. كان 
توما����ض ريي�ض يدون يوميات رحالت���ه البحرية، ومنها 
رحل���ة قام بها من الهند اىل اخلليج العربي، وزار مدينة 
الب�ش���رة، ومنها اىل بغداد يف ربيع �شنة 1815، ورحلة 
ثانية من الهند اىل اخلليج، حيث حط يف مدينة بو�شهر 

ومنها برًا اىل مدينة �شراز يف اإيران يف �شنة 1816. 
عاد توما�ض ريي�ض اىل بريطانيا يف �شيف �شنة 1817، 
ون�ش���ب للعم���ل يف احد دوائر التجني���د التابعة للبحرية 

امللكي���ة الربيطاني���ة. يف �شب���اح اح���د االي���ام ال�شدي���دة 
الربودة اأ�شيب بالزكام، الذي تطور ليق�شي على حياته 

يف �شنة 1820، قبل بلوغه الثالثن من عمره. 
خالل ف���رتة مر�شه، ب���دء توما����ض ريي�ض يع���د يومياته 
الت���ي كان يدونها يف ا�شفاره، وبع���د وفاته قامت اأحدى 
ال�شي���دات م���ن اأ�شدق���اء العائلة باأختي���ار بع�ض من هذه 
اليوميات، واعدادها للن�شر يف كتاب، ليكون ريعه كعمل 
خ���ري اىل ابنت���ه اليتيم���ة. �ش���در الكت���اب يف لندن يف 

�شنة 1822، يف 176 �شفحة، بعنوان”يوميات رحالت 
واأ�شفار املرحوم توما�ض ريي�ض”. 

يف الرحلة النهرية من الب�شرة اىل بغداد ي�شف توما�ض 
ريي����ض يف يوميات���ه ال�شعوب���ات وامل�ش���اكل يف �شعود 
النهر اىل بغ���داد قبل ع�شر البخ���ار، فاملراكب ال�شراعية 
كان���ت ت�شحب �شعودًا عك�ض تيار امل���اء باأ�شتخدام عمال 
عل���ى �شاح���ل النه���ر ي�شحب���ون املراكب باحلب���ال. يقول 
ريي����ض بانه���م كان���وا ي�شتخدم���ون �شتة عم���ال لل�شحب 
با�شتم���رار، حي���ث يت���م تبديله���م كل اربعة �شاع���ات لياًل 
ونه���ارًا. وب�شبب قربه���م من ال�شاحل كان���وا يتعر�شون 
دوم���ًا للم�شايق���ات وطلب اخلاوات م���ن العرب يف املدن 

والق�شبات على النهر. 
قبل و�شولهم اىل بغداد ي�شف املوؤلف م�شاهداته يف اآثار 
ط���اق ك�شرى و�شعوده���م فوق الطاق وخط���ورة النزول 
حن �شبب انزالقه بخدو�ض ور�شو�ض يف انحاء ج�شمه. 
عند و�ش���ول املركب اىل بغداد، اطلق���ت املدفعية الرتكية 
ث���الث اطالقات حتية لهم، فاأمر القائ���د باأن يقوم توما�ض 
ريي����ض بالرد عل���ى التحية باطالقات م���ن مدفعية املركب 
كما تقت�شي االأعراف. جهز ريي�ض احل�شوة، وحن اطلق 
املدفع، ح�شرت االطالقة يف داخل املدفع وانفجر، وبينما 
كان يع���د االطالق���ة الثانية، كانت النار تلته���م �شعر راأ�شه 
وحليت���ه وعندما اأدرك االأمر كانت الدماء بداأت تنزف من 
جفون���ه حت���ى فقد ب�شره. �ش���ارع القائد بنقل���ه اىل غرفة 
القي���ادة وا�شتخدم الكحول لتنظيف عيني���ه، وتقرر نقله 

ملعاينة طبيب القن�شلية الربيطانية يف بغداد للعالج. 
يف اأزق���ة بغداد تعر�ض ريي����ض للم�شايقة كما ي�شف ذلك 
مط���واًل، حت���ى اأنقذه اأربع���ة من البح���ارة االأمريكين من 
مدين���ة نيويورك، كانوا قد و�شولوا اىل بغداد قبل اأيام، 
حي���ث ترك���وا �شفينته���م يف الب�شرة وج���اءوا اىل بغداد 
ل�شراء حمولة م���ن جلود املاعز، فاأو�شلوه اىل القن�شلية 
الربيطاني���ة. بعد عدة اأيام من العالج عاد له ب�شره، فبداأ 
يخرج للتجوال يف املدينة وجهزت القن�شلية الربيطانية 
ل���ه ح�ش���ان للذه���اب اىل بابل ليلتح���ق برفاقه م���ع قائده 

الذين ذهبوا مل�شاهدة اآثار املدينة التاريخية. 
ت�شغل رحلة توما�ض ريي�ض يف اخلليج والعراق واإيران 
اأك���ر من 100 �شفحة م���ن الكتاب، 45 �شفح���ة منها عن 

رحلته يف العراق. 

رحلة الكونتي�سة مدام هيلفير 
الى العراق 

تع����د رحل����ة م����دام بولن هيلف����ر، واح����دة م����ن الرحالت 
الن�شائي����ة القليلة املن�شورة عن العراق. لقد ن�شرت باللغة 
االملاني����ة مبجلدي����ن يف اليب����زك �شن����ة 1873، ون�ش����رت 
الرتجم����ة االأنكليزي����ة كذلك بجزئ����ن �شن����ة 1878. وكان 
م����ن ال�شعوبة احل�ش����ول على الن�شخ����ة االأنكليزية، حتى 
تفاج����اأت يف �شي����ف �شن����ة 1992، بن�شخ����ة معرو�شة يف 
كاتلوك احد البائع����ن يف لندن ب�شعر زهيد، تبن عندها، 
اأن الن�شخ����ة ناق�شة مللزمة كامل����ة باال�شل، وحيث ان تلك 
امللزمة ال تتعلق بالرحلة يف العراق، �شارعت اىل �شرائها 
وكن����ت �شعيدا باحل�شول على هذا الكتاب النادر. لكن يف 
ال�شن����وات التالية، اأ�شتطعت احل�ش����ول على ن�شخ اأخرى 

كاملة. 
كانت بول����ن ماتليدا وهي من عائل����ة ار�شتقراطية املانية 
يف رحلة لزيارة �شديقة لها يف مدينة در�شدن حن تعرفت 

على الطبيب ال�شاب جان ويليم هليفر، العائد يف طريقة 
م����ن مدين����ة هامب����ورغ عرب برل����ن اىل موطن����ه يف مدينة 
ب����راغ اجليكية. تطورت عالقة االعجاب بينهما اىل زواج 
بع����د ب�شعة �شه����ور، وانتقلت للعي�ض مع����ه يف براغ. كان 
للطبيب هليفر هواية بالطبيعة يف البحث عن احل�شرات 
والفرا�شات وت�شنيفها من����ذ طفولته، واأ�شبحت له خربة 
كب����رة وولع متنامي بال�شف����ر والرتحال ال�شباع هوايته. 
فق����رر م����ع زوجته بول����ن يف الذهاب والعي�����ض يف مدينة 
اأزم����ر الرتكي����ة. وهكذا بع����د ع�شرة �شهور م����ن زواجهم، 
انتق����ل بيته����م من ب����راغ اىل اأزمر يف ربي����ع �شنة 1835. 
وبعد م����دة قليلة يف اأزمر، تع����رف الزوجان هيلفر على 
�شاب����ان جذاب����ان مبالب�شه����م ال�شرقي����ة ولغته����م الفرن�شية 
واالنكليزي����ة، اأدع����ا باأنهما من االأم����راء االأفغان، من عائلة 
حممد خ����ان دو�شت حاكم كاب����ول يف اأفعان�شت����ان، وانهم 
يف طريقه����م اىل بالده����م. تعل����ق الطبي����ب هليف����ر بهذان 
ال�شابان وق����رر الرحيل معهم اىل بروت ومن هناك نحو 
الهن����د، ليحقق حلم����ه يف ابحاث الطبيعة. وم����ن هنا تبداأ 
رحلة متاعب غر متوقعة للكونتي�شة االملانية اىل �شوريا 
والع����راق ومنه����ا ع����رب اخللي����ج اىل الهند، تنته����ي بنهاية 
األيمة مبقت����ل الطبيب ال�شاب جان هليف����ر ب�شهم م�شموم 
وه����و يقوم باأبحاثة يف احد اجل����زر االآ�شيوية النائية يف 
مطل����ع �شنة 1840، ومل يبل����غ بعد الثالثن من عمره. كان 
وق����ع احلادث موؤمل����ًا على بولن هيلف����ر و رف�شت الكتابة 
عن الرحلة حت����ى �شنحت لها الفر�شة بعد اكر من ثالثن 
عام����ًا الأ�ش����دار كتاب”رحالت الطبيب وم����دام هيليفر اىل 
�شوري����ا وب����الد النهرين وبورم����ا والب����الد االخرى”�شنة 

 .1873
عن���د و�ش���ول الزوج���ان اىل �شوري���ا، اأعت���ذر االأ�شدقاء 
االأفغان بالبقاء يف �شوريا، حيث يرغب هيلفر بتجوال 
واالبح���اث، واتفق���ا عل���ى اللق���اء يف بغ���داد. وهنا طلب 

االأم���ران قر�شا كبرا من املال من هيليفر، مقابل بع�ض 
اجلواه���ر واالحج���ار الكرمي���ة الثمين���ة يف حوزته���م، 
حلاجتهم للمال خ���الل الرحلة، على اأن ي�شرتد املبلغ عند 

لقائهم يف بغداد. 
يف جول���ة الزوج���ان هيلف���ر يف �شم���ال �شوري���ا التقي���ا 
بالبعث���ة الربيطاني���ة الإ�شتك�ش���اف الف���رات، و رحب قائد 
احلمل���ة الرائ���د فران�شي����ض ج�شيني بالزوج���ان ودعاهم 
لالألتحاق بالبعثة التي تكاد ان تبداأ. اأنطلقت حملة الفرات 
االإ�شتك�شافية يف نهاي���ة اآذار 1836، ويف بداية حزيران 
و�شلت الباخ���رة الفرات اىل الفلوجة، بعد غرق الباخرة 
دجل���ة قرب القائم، فتقرر ذه���اب فريق من �شباط احلملة 
اىل بغ���داد للح�شول على املال من القن�شلية الربيطانية، 
وكانت فر�شة للزوج���ان هيليفر للذهاب اىل بغداد ولقاء 
االمراء االفغان وا�شرتداد اموالهم بعد فقدان ما ميلكون 

يف غرق الباخرة دجلة. 
يف بغ���داد، �ش���دم الزوجان هيلف���ر بحقيق���ة اأ�شدقائهم 
االم���راء االأفغ���ان، واأت�ش���ح باأنهم���ا لي�ش���ا �ش���وى ل�شان 
حمرتف���ان، واأن اجلواه���ر واالحج���ار الكرمي���ة مقل���دة 
ومزيف���ة باأتقان. اأمام هذه االخبار املوؤملة، مل يكن امامهم 
�ش���وى التفكر بالع���ودة اىل وطنهم، ل���وال موقف الرائد 
تيل���ر املقيم الربيطاين يف بغداد، ال���ذي اأقرتح اأقرا�شهم 
مبئ���ة جني���ه ا�شرتلين���ي ملوا�شل���ة رحلته���م، فكان���ت تلك 

املفاجاأة حبل النجاة لهيلفر. 
يف بغ���داد، اأ�شطحب���ت زوج���ة الرائد تيلر، وه���ي �شيدة 
اأرمني���ة تدع���ى روزا مو�شكو، ال�شي���دة بولن هيلفر يف 
زي���ارة اىل زوجت���ا وايل بغداد، عل���ي ر�شا با�ش���ا الالز. 
ت�ش���ف هيلف���ر الزي���ارة مع جم���ع من احلر����ض واخلدم 
اىل ق�ش���ر احل���رم. فالزوجة االأوىل، وه���ي يف االأربعن 
م���ن عمره���ا، وت���دل مالحمه���ا على جم���ال �شاب���ق، كانت 
متم���ددة على االأريكة عند اأ�شتقبالهم. حواجبها واهدابها 

وجفونها مكحلة بال�شواد، واأظفارها م�شبوغة باالأحمر، 
ميتد ال�ش���ال من رقبتها حتى ح�شنه���ا، ومزينة ب�شال�شل 
وخ���وامت واأ�شاوير من ذه���ب. تقول بولن مل يخطر على 
ب���ايل ق���ط، ان ي�شتقب���ل اي �شخ�ض م���ا �شيوفه وهو يف 
ه���ذا الو�شع، لو مل اأرى ذلك بعيني. وكما هي ممدة على 
االأريكة كان���ت �شيقانها متدلية على اجلانب. ال اأعرف اأذا 
كان���ت هذه هي طريقة اأ�شتقبال ال�شيوف، اأو كانت تقوم 
بتماري���ن ريا�شية. ويب���دو ان ال�شيدة تيل���ر معتادة على 
ه���ذا االمر، فحن و�شلنا قربها م���دت لها يدها، وقدمتني 
األيه���ا، فمنحتن���ي نظ���رة بتمع���ن، وب���داأت باحلدي���ث مع 
ال�شي���دة تيل���ر ح���ول االح���داث اليومي���ة. وبع���د جل�ش���ة 
ق�شرة مع �ش���رب القهوة، اأ�شتاأذنا للذهاب وروؤية ابنتها 
اجلميلة. فت�ش���ف البنت ال�شغرة باأنها مبالمح اأوربية، 
ب�شرة وردية ح�شا�شة، وعيون خجولة زرقاء و�شعر بني 
ف���احت، مع طلعة وتعب���ر جميل. حتي���ط باالأمرة ع�شرة 
من القوقازي���ات ال�شغرات اجلمي���الت، وبينما االأمرة 
جال�ش���ة يف ديوانه���ا قام���ت ال�شغ���رات بالرق����ض عل���ى 
اأنغ���ام املو�شيق���ى يف منظر جمي���ل. لقد اأخ���ربت ان هذا 
هو ال�شلوك اليوم���ي للفتيات ال�شغرات حتى ياأتي يوم 
زواجه���ن. ثم ت�ش���ف زيارتهم اىل زوجة ال���وايل الثانية 
ال�شغ���رة ال�شم���راء وكان���ت تهز مه���د طفلته���ا ال�شغرة 

حديثة الوالدة.. األخ. 
بع���د ب�شعة اأي���ام يف بغداد كان عل���ى الفريق العودة اىل 
الباخرة الفرات التي كانت يف طريقها اىل احللة، فكانت 
فر�ش���ة للدكت���ور ج���ان هيلف���ر للمزيد م���ن االبحاث عن 
احل�شرات والفرا�شات يف الطريق حتى و�شولهم احللة. 
بع���د مرور الباخرة مبدين���ة الديوانية ويف الطريق بن 
ال�شماوة والنا�شري���ة، وبينما اع�شاء من الطاقم ذهبوا 
الأ�شتط���الع قلع���ة اخل�شر، بدء جتمع م���ن ع�شائر العرب 
امل�شلحن والغا�شبن وب�شي���ل من ال�شتائم على الغرباء 
االجنا����ض، وت�شاعدت حدة التوت���ر اىل رمي االطالقات 
الناري���ة على املركب، فلم ي���رتدد الرائد جي�شني، وهو مل 
ي�شب���ق ل���ه ان �ش���ارك يف اي معركة يف حيات���ه، بتوجيه 
املداف���ع عل���ى جتم���ع الع���رب واط���الق القذائ���ف، تق���ول 
هيليفر مل نعرف كم عدد الذين قتلوا والذين دفنوا حتت 
�شقوط اال�شجار عليهم، لك���ن القلة الباقية منهم اأ�شابهم 

الهلع والذوا بالفرار. 
يف اأح���دى الليايل ق���رب �شوق ال�شي���وخ وبينما اجلميع 
نيام عل���ى �شطح الباخ���رة، �شطا بع����ض الل�شو�ض على 
الباخ���رة، وبينم���ا كانت ال�شي���دة هليفر يف حل���م، راأت 
في���ه هجوم اح���د اال�ش���ود عليها، ب���داأت ت�ش���رخ، اأ�شد.. 
اأ�ش���د، وكانت يف احلقيقة ت�شحب م���ع فرا�شها اىل حافة 
الباخ���رة، حتى عالج اح���د احلر�ض الل�شو����ض باطالقة 
ف�شق���ط اىل املاء، ومت انقاذها. ف���كان احلديث يف اليوم 
الت���ايل التن���در على حماول���ة اختطاف ال�شي���دة هيلفر، 
وعبثًا حاول زوجها، تف�شر ما حدث على ان الل�ض عر 
بفرا�شه���ا والت���ف الغطاء حول قدمه، وب���دء ب�شحبها مع 
حماول���ة هروبه، اإال ان هذا مل ي�شفع ل���ه، وبقية الق�شية 
مث���ار ًا لل�شح���ك والتندر على حماول���ة الل�شو�ض �شرقة 

زوجته.  

من يوميات كتبي في لندن 

يف مزاد سوثبيز  الخاص بالكتب 

النادرة، الذي أقيم يف لندن 

يف خريف سنة 1999، ُعرضت 

مجموعة كبرية من كتب الرشق 

األوسط تعود للربفسور روبرت 

مايكل بريل املتخصص بالتاريخ 

واألدب الفاريس يف جامعة لندن. 

هكذا مزادات متخصصة تستهوي 

هواة الكتب للبحث عن النوادر 

من املطبوعات كام تستهوي 

البائعني للحصول عىل مجاميع 

كبرية من الكتب يف مواضيع 

محددة وبأسعار مناسبة. 

رح��ات مجهول��ة ف��ي العراق 

املقيم الربيطاين يف بغداد
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دار توفيق السويدي.. 
من اجمل معالم بغداد المعمارية

www.almadasupplements.com

رفعة عبد الرزاق محمد

من اجم����ل ال����دور الرتاثية الت����ي تزدان 
به����ا بغ����داد واكره����ا اهمي����ة معماري����ة 
وتاريخي����ة، دار توفي����ق ال�شوي����دي يف 
�ش����ارع حيف����ا التي ي�شغلها الي����وم املركز 

الوطني للوثائق.
مني����ب  نعم����ان  الداراملهند�����ض  م�شم����م 
اب����ن  وه����و  مرك����ب،  وا�شم����ه  املت����ويل 
م�شطف����ى افن����دي مت����ويل جام����ع االمام 
االعظم، ويف العهد العثماين نفي والده 
بع����د �شج����ار م����ع وايل بغ����داد، وقيل ان 
م�شطفى افندي �شرب الوايل على راأ�شه 
باالرجيل����ة و�شجه، فابع����د اىل اال�شتانة 
تقديرا ملكان����ة ا�شرته، وتزوج من تركية 
وبع����د  مني����ب.  نعم����ان  اوالده����ا  وم����ن 
انق�ش����اء العه����د الرتكي ع����اد اىل العراق 
ونعم����ان يف �ش����ن الثامنة ع�ش����ر بعد ان 
اكمل االبتدائية والثانوية يف اال�شتانة، 
وملا عاد اىل بغداد عرف بثقافته الرفيعة 
والر�ش����م  املو�شيق����ى  بفن����ون  و�شغف����ه 
واخل����ط. ويف عهد االحتالل الربيطاين 
الهند�شي����ة  الهيئ����ات  اح����دى  يف  عم����ل 
وقابليات����ه،  موهبت����ه  ف����ربزت  كر�ش����ام، 
وادخ����ل دورات هند�شي����ة، فا�شب����ح من 

رواد املهند�شين العراقين.
كان ل����ه الف�ش����ل يف تعري����ف املعمارين 
االنكليز عل����ى جمال الطاب����وق العراقي 
و�شناعته، وعمل فيم����ا بعد مهند�شا يف 
مديري����ة اال�شغال يف املنطق����ة الو�شطى 
ث����م امان����ة العا�شم����ة، كم����ا كان مو�ش����ع 
اعتماد ار�ش����د العمري وحممود �شبحي 
الدف����رتي مل����ا ا�شبحا امين����ن للعا�شمة. 
وم����ن اعم����ال نعم����ان مني����ب املعماري����ة 
ال�شوي����دي ودار  ت�شميم����ه دار توفي����ق 
ناج����ي اخل�ش����ري يف االعظمي����ة ودار 
�شلم����ان ال�شي����خ احمد ال����داود يف �شارع 
اب����ي نوا�ض، كم����ا �شمم �شينم����ا الزوراء 
التحف����ة املعماري����ة يف �ش����ارع الر�شي����د، 
و�ش����وق االمان����ة وفندق االم����ر وبناية 
جمعية الط����ران العراقي����ة التي تن�شب 
اليها �شاحة الطران ببغداد. وقد توفاه 

الله �شنة 1961.
م����ن ال����دور التي تقرراحلف����اظ عليها يف 
دار  ال�شوي����دي،  ال  دور  حيف����ا  �ش����ارع 
الدكتور توفيق حممود ودار عبد الهادي 
الظاه����ر ودار عبد ال����رزاق الظاهر ودار 
مارنك����وز وكن����ا ن�شمي����ه البي����ت االملاين 
لتمي����ز عمارته وم�شابهتها ل����دور الريف 
يف بافاري����ا، ويقال ان االمل����اين هذا كان 
مهند�شا يف مم�شروع قطار بغداد برلن 
وقد ا�شبح مكتبة عامة يف الثمانينيات، 
وبجواره دار املهند�����ض املعماري فهمي 
املهند�ش����ن  اوائ����ل  م����ن  وه����و  دول����ت، 
العراقي����ن. كم����ا اذكر من ال����دور الباقية 
يف املنطق����ة نف�شها دار �شعدون ال�شاوي 
املطلة عل����ى دجلة، وهو من اجمل الدور 

ال�شرقية الباقية، وقد اتخذت مقرا ملعهد 
املو�شيق����ى العربي����ة. وق����د �شمع����ت م����ن 
اهايل املحلة )الكرميات( ان الدار بناها 
اوال ال����ري اليه����ودي ح�شقيل �شنطوب 
ث����م ا�شرتاها املرحوم �شع����دون ال�شاوي 

والد ال�شديقن اح�شان وومي�ض.
من ا�شه����ر اعمال نعم����ان منيب املتويل، 
يف  ال�شوي����دي  توفي����ق  دار  ت�شميم����ه 
الكرخ )�شارع �شالح الدين او حيفا فيما 
بعد(، ونفذ عملي����ة البناء احد ا�شطوات 
البناء امل�شهورين ببغداد، اال�شطه املاز.

يعد ت�شميم دار توفي����ق ال�شويدي التي 
ان�ش����اأت عام 1932، اعتمادا على ما خط 
اعل����ى واجه����ة ال����دار )ts 1932 )ا�شارة 
ال�ش����م توفيق ال�شويدي، م����ن الت�شاميم 
املتاأث����رة  وه����ي  للع����راق،  امل�شت����وردة 
االوربي����ة  العم����ارة  باجتاه����ات  كث����را 
املعم����اري  نذك����ر  وهن����ا  الكال�شيكي����ة، 
ال�ش����وري ب����دري ق����دح ال����ذي كان اي�شا 
من هذا االجت����اه يف اعماله ببغداد كدار 
ودار  الوزيري����ة  يف  اجلادرج����ي  كام����ل 

حممد حديد يف ال�شعدون.
لنتذكر جيل اال�شطوات البغدادين الذين 
قدم����وا لفن العمارة والبن����اء يف العراق 
خدمات جليلة وتتناث����ر اعمالهم الباقية 
هن����ا وهن����اك.. امث����ال اال�شط����ة ابراهيم 
العبط����ة وا�شط����ة حم����ودي وا�شطة املاز 
ال����ذي نفذ دار توفي����ق ال�شويدي وداري 
اخويه عارف ال�شوي����دي رئي�ض حمكمة 
التمييز يف العهد امللكي والدكتور �شاكر 
ال�شويدي الطبيب الرائد، وقد ا�شبحت 
داره مكتب����ة الك����رخ العام����ة يف اواخ����ر 
ال�شتينيات اىل �شن����ة 1981، �شنة البدء 

باعمال تطوير �شارع حيفا.
�شكن توفي����ق ال�شويدي ه����ذه الدار عام 
يف  وفات����ه  اىل  داره  وبقي����ت   1932
ب����روت يف 15 ت�شري����ن االول 1968. 
ويف �شبيحة ي����وم الثورة يف 14 متوز 

1958 دوه����م بيت ال�شوي����دي بحثا عنه 
وعب����ث املداهمون مب����ا يف البيت ومنها 
مكتبت����ه الت����ي تعد من املكتب����ات الكبرة 
وال�شيما بكتب القانون، اذ ان ال�شويدي 
م����ن اوائ����ل رج����ال الق�ش����اء يف الع����راق 
ال�شورب����ون،  جامع����ة  يف  تخ����رج  وق����د 
وهو م����ن اوائل املمدر�ش����ن يف مدر�شة 
احلق����وق ببغداد التي حتول����ت فيما بعد 
اىل كلية احلقوق. وم����ن كتبه القانونية 
الت����ي كان����ت تدر�ض يف معاه����د احلقوق 
العربية كتابه )حق����وق روما( وترجمته 
لكت����اب )مب����اديء االقت�ش����اد ال�شيا�شي( 
ل�ش����ارل جيد وكالهما طب����ع عام 1923. 
اقول عب����ث املداهم����ون مبكتب����ة توفيق 
ال�شوي����دي و�ش����ادروا اوراقه����ا ومنه����ا 
و�شية املرحوم عب����د املح�شن ال�شعدون 
ال�شه����رة التي ااختف����ت اىل يومنا، فقد 

كان����ت مودع����ة ل����دى توفي����ق ال�شويدي، 
واملع����روف ان ال�ش����رة ال�شوي����دي �شل����ة 
عائلي����ة ب����ال ال�شع����دون الكرام،فتوفيق 
ال�شوي����دي زوج ال�شي����دة فخري����ة ابن����ة 
عب����د الكرمي الفهد ال�شع����دون �شقيق عبد 
ال����وزراء  رئي�����ض  ال�شع����دون،  املح�ش����ن 
املنتحر �شنة 1929. وقد توفيت ال�شيدة 
فخري����ة ع����ام 1984، كم����ا ان املرح����وم 
ناجي ال�شويدي ال�شقيق االكرب لتوفيق 
ورئي�����ض ال����وزراء مت����زوج م����ن ال�شيدة 
نبيهة ابراهيم �شقيقة زوجة عبد الكرمي 

ال�شعدون.
ترك توفيق ال�شويدي العراق بعد اطالق 
�شراح����ه �شن����ة 1961 وقد ت����رك لالجيال 
التالي����ة �شيئ����ان مهم����ان : داره اجلميلة 
الت����ي حتدثنا عنها ومذكرات����ه املطبوعة 
الق�شي����ة  خدم����ة  يف  )مذكرات����ي  با�ش����م 

العربي����ة( وهي م����ن اهم كت����ب املذكرات 
العربي����ة �ش����درت ببروت �شن����ة 1969 
بعناية ال�شحفي قدري الكيالين، ف�شال 
ع����ن كتاب����ه )وج����وه عراقي����ة( املطب����وع 

بعناية اال�شتاذ جندة فتحي �شفوة. 
ونق����ل  ب����روت  يف  ال�شوي����دي  ت����ويف 
جثمان����ه اىل بغداد، واتذك����ر يف فتوتي 
كي����ف نق����ل اجلثم����ان م����ن مط����ار بغ����داد 
ب�ش����ع  �شي����ع  ث����م  ال�شوي����دي،  دار  اىل 
امت����ار يف �ش����ارع �شالح الدي����ن، وحمل 
بعده����ا ب�شي����ارة مك�شوف����ة وق����د وق����ف 
كب����ر اال�شرة الت����ي كانت تق����وم بخدمة 
ال ال�شوي����دي من����ذ اي����ام ال�شي����د يو�شف 
ال�شوي����دي اول رئي�����ض ملجل�ض االعيان، 
عل����ى  اال�ش����ل،  افريقي����ة  ا�ش����رة  وه����ي 
ال�شي����ارة اىل ان و�شل����ت  اجلن����ازة يف 
فالقي����ت  مع����روف  ال�شي����خ  مق����ربة  اىل 
الكلم����ات والق�شائ����د التاأبيني����ة، ودف����ن 
يف مق����ربة اال�ش����رة التي تول����ت اوقاف 
جام����ع وومرقد الكرخي من����ذ القدم. اما 
داره فق����د بقي����ت مهجورة ل�شن����وات، ثم 
ل����وزارة  التعاوني����ة  اجلمعي����ة  �شغلته����ا 
الرتبي����ة، وا�شبح����ت حديقته����ا االمامية 
حمالت جتارية، كم����ا ا�شبجت حديقتها 
اخللفي����ة الوا�شعة ابني����ة خمتلفة، حتى 
�شن����ة 1981، �شنة الب����دء بتطوير �شارع 
حيف����ا. ويف ع����ام 1988 انتقل����ت اليه����ا 
مكتب����ة املخطوطات يف املتحف العراقي 
با�شم دار )....(  للمخطوطات، ثم املركز 

الوطني للمخطوطات ومل يزل.

ال�صويدي مع الع�صكري


