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لقاء أجراه: عبد الوهاب الشيخلي 

مل ا�صاأ ان اتدخل فيما ال يعنيني خوفا من ان ي�صيبني 
ماال ير�صيني وما انا يف غنى عنه تقدمت من اجلماعة 

بخطى ثابتة وواجهت ابراهيم عرب وجها لوجه. 
فوقف واخذ ينظر ايل مت�صائال:

*نعم.. امر.. خدمة؟
واغتنم���ت  فت�ص���جعت  ا�ص���يل  بغ���دادي  كاأي  قاله���ا 

الفر�صة.
-انني من جريدة ال�صعب.. جملة اال�صبوع..

*نعم؟..
ق���ال ذل���ك ب�ص���دة واخذ يعم���ل فك���ره ليتذكر �ص���يئا ثم 

بادرين بقوله.
*اين �ص���اأقيم الدع���وى عليك���م وعل���ى جري���دة اخرى 
و�صاأطالبكم بتعوي�ض مايل قدره خم�صة االف دينار.

م���ا ان انتهى من ذلك حتى �ص���عرت بخيب���ة امل كبرية 
وب���داأت او�ص���ايل ترجتف- رمب���ا من ال���رد- ولكني 
حاولت التظاهر بعدم الفهم والالمباالة.. وا�ص���تطرد 

ابراهيم عرب قائال: 
*من �صمح لكم بالكتابة عني وعما اطلقتم عليه جملة- 

مغامرات ابراهيم عرب-؟
اأمل يكن من االن�صب ان تاأخذوا موافقتي؟

ثائرت���ه واداع���ب  اه���دئ  ان  اح���اول  ل���ه وان���ا  قل���ت 
غروره..

-ان الكتاب���ة ع���ن �صخ�ص���ية معروف���ة التتطل���ب عادة 
االت�صال بتلك ال�صخ�صية الخذ موافقة منها.

و�ص���عرت باخلطاأ الكبري الذي اركتبته بتحويل املذكر 
اىل موؤن���ث يف اآخ���ر اجلملة ولكنه جتاهل املو�ص���وع 

وتظاهر باالقتناع وقال.
*وماذا تريد مني االن؟ 

-موعد..
*اين وملاذا؟.

-يف اي م���كان ت�ص���اء وم���ن اج���ل ان نكتب �ص���يئا عن 
�صخ�صيتكم املحبوبة.

*انا م�صتعد..
قال ذلك وابت�صم فابت�صم كل من كان معه ومد ايّل يده 

م�صافحا وقال:
-اتفقنا..

يف ع�ص���ر اليوم التايل اجتهنا انا وامل�صور حازم باك 
نحو قهوة ابراهيم عرب يف راغبة خاتون- وانتظرنا 
جميئه �صاعة من الزمن ثم هل علينا بطلعته البغدادية 
املهيبة وابت�ص���امته املتاألقة وبع���د ان حيانا جل�ض اىل 

مائدته ال�صغرية واخرج من جيبه حفنة من )اخلردة( 
نرثها يف ال�ص���ينية ثم بداأ يلق���ي االوامر.. تعال فالن 

ارفع )اجلادر( لك لي�ض مارا�ض الكاع زين؟
وبينم���ا كان يلف �ص���يكارة عربية ليدخنه���ا اقبل عليه 

احد اال�صدقاء وجل�ض بالقرب منا.
قال ابراهيم عرب موجها كالمه لذلك ال�صديق:

*بالله عليك ما�صتحى من نف�صه ماخجل؟
*من���و ه���ذا؟ �ص���األه ال�ص���ديق وق���د ا�ص���بح كل���ه اذانا 

�صاغية.
*ف���د واحد كتب عن���ي باجلريدة يك���ول ابراهيم عرب 
ي���دك دنب���ك و�ص���ينة كمان���ة وجمب���ارات، عبال���ك اين 
�صارب وياه خا�صوكة لك مو اين حيد من �صبعني ظهر 
وبن ع�ص���ائر.. اب���ن نا�ض معروفني والله اكدر ا�ص���يله 
من بيتهم بالليل واخلي يب�ص���طوه فد خم�ص���ني واحد 

وارجعه اىل بيتهم بدون ما يح�ض.
فقلت له مت�صائال:

-يعني ما يح�ض بالب�صط؟
فنظر ايل نظرة ذات مغزى ثم اردف قائال:

هذا هم فرحان اللي دهدرنه الله على فالن وف�صتان.
قلت له:

*عمي ابراهيم، انت ماتعرف غري �صغل القهوة؟
-كل م�صلحة اعرف.

*ابوك هم جان ي�صتغل قهوجي؟
-ال.. كان معمارا

*لوي�ض تف�صل جكاير العرب على االفرجنية و�صيكاير 
العلب العراقية؟

-النها �صحية.. التنت منقح والكاغد خفيف.
*هو اكو تنت �صحي؟

-نعم اكو، هذا التنت اللي دت�صوفه اجيبه على ح�صابي 
من راوندوز مابيه ال تراب والدمار.

*ب�ض يكلون اجلكاير ت�صوي �صرطان؟
-�صرطان لي�ض يابه؟

ثم اردف قائال:
-خل متنعه احلكومة لعد؟

وهنا تدخل ال�صديق وايد ماذهبت اليه من ان الدخان 
يولد ال�صرطان فقال ابراهيم عرب متعجبا:

-ها.. 
ثم �صاألته..

*عمي ابراهيم.. انت هل دخلت املدر�صة؟..
-نعم، بزمن العثمانيني.

*لعد لي�ض ما�صرت فد مدير عام؟ موظف؟
-لع���د من���و ي�ص���ري كهوج���ي؟.. من���و ي�ص���ري ب���كال؟ 

كنا�ض؟..
*يعني درا�صتك باملدر�صة تعادل متو�صطة؟..

-نع���م.. اع���دادي ع�ص���كري يعن���ي ثان���وي.. وبعدين 
�صردت وانتقل ابراهيم عرب اىل حفلة املولود. 

التي كان قد ح�صرها ام�ض وقال:
-الله �صرت رادت ت�صري م�صكلة وا�صتطرد قائال:

كان املولود بزمن االول غري �صكل ثم قال:
-مامعن���اه ان النا�ض او اهل املحلة ب�ص���ورة خا�ص���ة 
كان���وا يت�ص���ابقون يف تقدمي ما جتود ب���ه اكفهم وكان 
ا له���دوء ي�ص���كل اي بيت يق���دم فيه مول���ود بحيث اذا 
ذبيت االبرة ت�صمع �صوتها، اما االن فان بع�ض النا�ض 

يت�صابقون يف �صرقة ال�صيكاير.. 
*ت���رة اليوم هم اك���و مولود قال ذلك �ص���ديقه ف�ص���األه 

ابراهيم عرب متلهفا..
-وين؟

*ب�صارع ال�صباط..
-منو راح يقراأ؟

*ابو ال�صعد
-اي والنع���م.. والل���ه اللي يجيب- وذكر ا�ص���م مقرئ 

معني- غلطان.
*عمي ابراهيم يبني انت حتب املواليد؟.

-اروح لكركوك من اجل املواليد.
*يقال ان �صوتك جميل وحت�صن املقامات العراقية.

*�صنو راأيك باال�صتاذ حممد القباجني؟.
-القباجني �صديقي.. ماكو قارئ مثله.

وبعد ف���ان ابراهيم عرب من موالي���د حملة البارودية 
عبدالبا�ص���ط  اىل  اال�ص���تماع  اىل  وميي���ل  ببغ���داد 
عبدال�ص���مد وم�صطفى ا�ص���ماعيل ومن العراقيني املال 
مه���دي الذي ي�ص���فه بان���ه )ابوه���م كله���م(.. وتعجبه 
حف���الت الغن���اء الريفي الت���ي يقدمها تلفزي���ون بغداد 
وع���دا القباجني مييل اىل �ص���ماع عبدالرحمن خ�ص���ر 
املطرب���ات  يف  يج���د  وال  )ورد(  باأن���ه  و�ص���فه  وق���د 

العراقيات من تلهب عواطفه.
وق���د ذه���ب يف تل���ك الليل���ة اىل املولود فا�ص���غى بكل 
جوارح���ه اىل ق���راءات الق���راء ث���م انتق���ل اىل الطعام 

واكتفى بعدد قليل من اطباق البقالوة والدوملة.

وبعد ان ا�ص���بحنا يف ال�ص���ارع روى له �ص���ديقه حاج 
يا�صني ا�صطه وهيب حكاية )ال�صعلوة( التي ظهرت له 
يف جوف البحر عندما نزل للبحث عن اللوؤلوؤ فقال له 

ابراهيم عرب:
*هاي معقولة هاحلجاية؟ 
فاجاب حاج يا�صني قائال:

*اآين حجيت حجاية وحده ما �ص���دقتها، �ص���لون تريد 
م���ن عدن���ه ن�ص���دق حجايت���ك عن اال�ص���د اللي �ص���كيت 
حلكه والقطار ايل كلبته والهنود اللي قلبت �صيارتهم 

والذيب اللي كتلته بالريك؟..

من عنتريات ابن عرب
جن���ت فد يوم كاع���د بالكه���وة.. جانت ظهري���ة والدنيا 
ح���ارة وبيدي �ص���ونده دا ار����ض واين ولدزور خنجي 
ذاك الوك���ت وازي���ن باملو�ض على طول.. مرت �ص���يارة 
بيه���ا هندي �ص���احني ف���د واح���د م�ص���رتي وكاللي ابو 

رحومي تره هذولة جانوا ي�صحكون عليك.
-ل���ك منو ذول���ة، باوعت �ص���فت ال�ص���يارة تع���دت لباب 
املعظم اين جنت ذاك الوكت ريا�صي �صار عندي ج�صم 
اذب دي����ض على ه���ذا اجلتف ودي�ض عل���ى ذاك اجلتف. 
رك�ص���ت وراهم.. برا�ض ال�ص���ور جلبت بال�ص���يارة، لك 
اوكف���وا.. ال�ص���ايق تخرب���ط.. يبدل عل���ى الواحد على 
االثنني ط���اب كري،، ميفيد.. نزل واح���د طويل عري�ض 
عبال���ك داعي���ك،، كالل���ي،، ل���ك مرتوح ه�ص���ه قاب���ل انت 
ابراهي���م ع���رب.. كلتله نعم اين ابراهي���م.. نزلوا كلهم 
بو�ص���وين،، كلت �ص���نو الق�ص���ة؟ كالوا يابه احنه جينه 

متعنني من الهند حتى نت�صارع وياك لكن ما طول انت 
بهالق���وة هاي راح نرجع اح�ص���ن وا�ص���رف.. ورجعوا 

بالفعل.
* ف���د واحد اجه يدعي بال�ص���قاوة وفات بالكهوة واخذ 
يعرب���د وي�ص���يح �ص���رب ارب���ع خم����ض طلق���ات وعزل 
الكه���وة وخله وطلع وابراهيم عرب ال�ص���جاع مل يتكلم 
مع���ه اي كلمة.. بعد �ص���ويه كام راح للبي���ت،، اجلماعة 
كالوا الله اليدري �صراح يجيب.. خم�ض �صت )وراور( 
ويرك����ض وراه،، لكن ابراهيم ال�ص���بع رج���ع وبهااليد 
جف مت���ن وبهااليد دهن وكال )ياجماع���ة اين لو اريد 
اكتله وادخل ال�صجن، هذولة منني ياكلون هيجي متن 

وهيجي دهن؟..
* فد يوم جان مي�صي يف عقد اليهود �صاعة 12 بالليل،، 
لزموه جماعة وحا�صروه و�صربوه باخل�صب و�صلوعه 
تك�صرت، ونام بامل�صت�صفى 6 ا�صهر يابه �صلون خل�صت 

نف�صك منهم؟ كال )�صربت �صره طلقات وانهزموا(..
يابه ا�صلون ا�ص���قياء وتنب�صط؟ كال هاي الرجال نوبة 

تب�صط نوبة تنب�صط..
*حتدث ابراهيم عرب عن م�ص���د�ض �ص���رق منه و�صرف 
حوايل اخلم�ص���مائة دينار يف �صبيل العثور عليه دون 
ج���دوى وه���و يعتز ب���ه النه هدي���ة من �ص���ديق عزيز،، 

نوعه كولد امريكي ورقمه واحد..
قهوت���ه،،  يف  الطلب���ة  ي�ص���ايق  القط���ار  �ص���وت  *كان 
فا�ص���طر ابراهيم عرب اىل تنبيه ال�صائق ليغري اجتاه 
القطار ولكن ال�ص���ائق ابى االن�ص���ياع اىل ن�ص���يحته،، 
ومل���ا مت���ادى يف مت�ص���كه براأي���ه ا�ص���طر ابراهيم عرب 
اىلايق���اف القطار بيده واىل خلع الق�ص���بان احلديدية 

)ومن ذاك الوكت ارتاحوا الطلبة وجنحوا كلهم(..
*يق���ول ابراهيم عرب خرجت يف الليل البهيم اق�ص���ي 
حاج���ة مهم���ة فالتقيت بع�ص���رين ذئب���ا يقدح ال�ص���ر من 
عيونه���م وكادت ان تقتلن���ي لوال انني �ص���ربت قائدهم 
بابريق كان بيدي فانهزم الباقون ويف ال�صباح وجدوا 

جثة الذئب الكبري.. 

جملة اال�سبوع / حزيران 1958 

ه��ذا الرجل الرابض وراء مائدة صغرية وضعت عليها )صينية( انترشت عليها نقود من فئة االربعة فلوس والعرشة 

فلوس وحتى الفلس والفلس��ن.. والذي يتظاهر بالدعة واالبتعاد عن مواطن الرش.. انه هو نفس��ه رجل الليل.. رجل 

االرسار، الذي بز الرجال وبعث الرعب يف قلوب اش��جعهم هو نفسه 

الذي قلب القطار وترك اللوعة واالىس يف قلوب عدد كبري من االرامل 

هو نفس��ه الذي جاب القفار وعرب الوديان ون��زل جوف البحر فاخرج 

اللؤلؤ واملرجان هو نفس��ه الذي قتل ذئبا بابريق من الطن وش��ق فم 

االسد اىل شقن كبريين.

وه��ل هناك يف بغ��داد وضواحيها ب�� الوية الع��راق االربعة عرش من 

يجهل اسم هذا الرجل؟

كنت واحدا من االف املعجبن بش��جاعة هذا الرج��ل واقدامه وكنت 

اسمع عنه دون ان اراه فيزداد اعجايب به يوما بعد يوم حتى جاء يوم 

الثالثاء من االسبوع االس��بق فالتقيته وقد حف به جامعة من املؤمنن 

بش��جاته وقدرت��ه عىل تدمري جي��ش باكمله، كان ابراهيم عرب ق��د خرج لتوه من الدائ��رة املختصة بطبع االصابع 

والظاه��ر انه كان قد انتهى من قتل اس��د او عصابة باكملها من اللص��وص واال فام معنى وجوده يف تلك الدائرة وما 

معنى اخذ طبعات اصابعه؟

ابراهيم عرب.. 
عنترة القرن العشرين

مقهى ابراهيم عرب.. قاعة موؤمترات! لوحة تخطيطية البراهيم عرب

مقهى 
ابراهيم 

عرب يف 
الكرنتينه 
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سندس حسين علي

مل تكافح بغداد املاء فح�صب، بل كافحت االإ�صاعات اأي�صا، 
فقبل ال�ص���اعة اخلام�صة من م�ص���اء ذلك اليوم قطع راديو 
بغ���داد اإذاعت���ه، واأذاع نب���اأ يقول: ))اإنَّ بع�ض االإ�ص���اعات 
�ص���رت يف العا�ص���مة موؤداها اأن ك�ص���رة حدثت يف �ص���داد 
بغداد، واإنَّ االإذاعة ات�ص���لت بامل�صوؤولني فنفوا لها اخلر 

نفيا قاطعا((.
كان���ت حال���ة الط���وارئ معلن���ة يف اأق�ص���ام االإذاع���ة وكل 

املوظفني متواجدين يف مكاتبهم يوؤدون عملهم.
ا�ص���تمرت االإذاعة العراقية تعمل لي���اًل ونهارًا ومل يحدث 
الإذاع���ة بغداد اأن وا�ص���لت البث لياًل ونه���ارًا قبل حدوث 
الفي�ص���ان  اأنب���اء  تذي���ع  وكان���ت   .1954 ع���ام  في�ص���ان 
واالأغ���اين واالأنا�ص���يد احلما�ص���ية الوطنية، وقد اأنق�ص���م 
النا����ض عل���ى فريقني، الفري���ق االأول كان ينك���ر ما تذيعه 
م���ن اأغاين اأم كلثوم وعبد الوه���اب بينما تتعر�ض بغداد 
للخط���ر، والق�ص���م الثاين يرى اإن االإذاع���ة مل تكن خمرية 
يف ذل���ك، فلو اأنه���ا اأذاعت ب���دل الغناء مثال اآي���ات القران 
الكرمي حل�ص���ب اأهل بغداد اإن مدينتهم غرقت ولزاد الهلع 
اإ�صعافا م�صاعفة وانت�صرت االإ�صاعات. كذلك اأذاعت جلنة 

اإ�صالة املاء من دار االإذاعة البيان االآتي:
))�ص���اع يف العا�صمة بان اللجنة �ص���تقطع املاء عن الدور 
ملدة ثالثة اأو اأربعة اأيام، وحيث ال �ص���حة لتلك االإ�صاعات 
وان اللجن���ة م�ص���تمرة يف جتهي���ز امل���اء وت�ص���فيته فاإنها 
حتي���ط اجلمهور علم���ا بذلك وترج���و اأن يطمئن اجلميع 

باأن املاء �صيجهز كاملعتاد((.
قامت اإذاعة بغداد باإذاعة الق�ص���ائد التي تهيب ب�ص���جاعة 

املواطن���ني ومنه���ا الق�ص���يدة الت���ي األقاها ال�ص���يخ حممد 
بهجة االأثري التي جاء يف مطلعها:

يا )نوح(..! قْم، دارْت بنا االأزماِن
قد ِغْبَت عنُه، فاأْيَن َمنَك َ�صفينٌة

َد الُطوفاُن دَّ ُعبَد الهوى، وجَتَ
َوَها االإن�صاُن؟ يا نوُح َيفزُع نَحْ

اأ�ص���در اأم���ني العا�ص���مة فخ���ري الطبقجل���ي ي���وم الثامن 
والع�ص���رين من اآذار، بيانا اإىل كافة موظفي وم�صتخدمي 

االأمانة اأذيع من االإذاعة العراقية جاء فيه:
))اإنَّ م���ا بذل���ه موظف���وا وم�ص���تخدموا االأمانة م���ن الهمة 
واجله���د يف درء خطر الفي�ص���ان يف العا�ص���مة كان مثار 
التقدير واالإعجاب ونظرا اإىل اأن من�صوب النهر �صيحافظ 
على م�ص���تواه طيلة �صتة وثالثني �ص���اعة لذلك وحذرا من 
املفاج���اآت الطبيعي���ة التي يحتم���ل حدوثها كالعوا�ص���ف 
واالأمطار فاأننا نهيب بكافة موظفي ومنت�صبي االأمانة اأن 
يكونوا جميعا على اأهبة اال�ص���تعداد للم�صاركة يف اأعمال 
مكافح���ة الفي�ص���ان وعليهم اتخ���اذ احليط���ة واحلذر من 
االآن لتنفيذ اال�ص���تعدادات املطلوبة فور �ص���دور االأوامر 

اإليهم((. 
اإال اأن خطر الفي�ص���ان اأ�صبح يهدد بغداد وال يحول بينها 
وبني كارثة الفي�ص���ان �صوى �صدة ناظم با�صا التي حتيط 
ببغداد من الناحية ال�ص���رقية، والتي يخ�ص���ى اأن ال تقوى 
يف بع����ض مواقعه���ا من ال�ص���مود اأم���ام املي���اه املتدفقة، 
وبينم���ا هداأ النا�ض بعد القلق الذي كان ي�ص���اور النفو�ض 

�ص���باح ي���وم الثام���ن والع�ص���رين م���ن اآذار بع���د هب���وط 
من�ص���وب املياه، اإذ باالأنباء تنت�ص���ر بع���د الظهر فجاأة بني 
النا����ض عن اخلطر املحدق ببغداد. اإذ ت�ص���ربت املياه اإىل 
كثري من الدور واملوؤ�ص�ص���ات الر�ص���مية القريبة من النهر 
وحتول���ت �ص���احة ال�ص���راي الك���رى ومديري���ة الدعاي���ة 
العام���ة اإىل بح���رية تعذر على املوظفني اجتيازها بي�ص���ر 

والو�صول اإىل دوائرهم.
عل���ى الرغم من اجلهود الت���ي بذلت اإال اإنَّ امل���اء قد اأحاط 
ببغداد من وراء �ص���دة ناظم با�ص���ا والذي �ص���ار اأعلى من 
ال�ص���دة نف�ص���ها، فاأ�ص���درت مديرية ال���ري بيان���ا، وما اأن 
�ص���معه النا����ض م���ن دار االإذاعة حت���ى دب الف���زع والهلع 
يف �صكان بغداد و�ص���واحيها ))...و�صهر النا�ض ليلة 28 
اآذار حت���ى ال�ص���باح وهم يتوجع���ون ويرجتفون وكانت 
اأيديهم على قلوبهم((. فقد �ص���هر األوف النا�ض من �ص���كان 
العا�ص���مة على ال�ص���دود و�ص���واطئ النهر وهم على اأهبة 
اال�ص���تعداد ملعاونة وم�ص���اعدة اأف���راد الدوائر املخت�ص���ة 
يف العم���ل على اأحكام املنافذ وتعلية االأماكن املنخف�ص���ة 
التي كاد تيار دجلة اأن يطغى عليها وقد كانت ال�ص���واطئ 
على طريف دجلة من �صمال الكاظمية حتى دياىل تزودهم 
بالعمال واأفراد ال�ص���رطة واجلي�ض واالأهايل الذين كانوا 
ي�ص���تنريون باال�ص���وية الكهربائية والفواني�ض �ص���هروا 
حتى ال�ص���باح. انك�ص���ر �ص���داد ناظم با�ص���ا فكان في�ص���ان 

1954 اأخطر في�صان �صهدته بغداد.
اجتمع االآالف من النا�ض يف بيوتهم حول الراديو ي�صغون 
واأيديهم على قلوبهم اإىل ما يذاع من ن�ص���رات الفي�ص���ان، 

اإذ كان���ت اإذاعة بغداد تذيع ن�ص���رات اأخبار الفي�ص���ان كل 
ن�ص���ف  �صاعة اأو اقل لكي يطلع اجلمهور على التطورات 
اأواًل باأول، وكانت بغداد ت�صهر مع االإذاعة لذلك الغر�ض. 
فق���د عا����ض النا�ض �ص���اعات طويل���ة على اأع�ص���ابهم، مرة 
يهرعون اإىل ال�ص���ارع واأخرى ين�صتون اإىل الراديو، اإىل 
اإن اأذاع وزير الداخلية �صعيد قزاز نداءًا اإىل اأهايل بغداد 
من ال�ص���اعة العا�صرة والن�صف م�ص���اء الثامن والع�صرين 
م���ن اآذار، وبنرات حزينة ونف�ض ك�ص���رية، قابلها النا�ض 

بالبكاء والعويل جاء فيه:
))مواطني االأعزاء: انت�صرت يف ال�صاعة املا�صية اأخبارا 
مقلق���ة لل�ص���كان حول حدوث بع�ض الك�ص���رات يف �ص���داد 
مدين���ة بغداد، وان تل���ك االأخبار ال �ص���حة لها ومل حتدث 
اأي ك�صرة بف�صل الله تعاىل حتى هذه ال�صاعة. ال اأريد اإن 
اقلل من اأهمية اخلطر املحدق مبدينة بغداد هذه الليلة...

ولكن اأود اإن اطمن مواطني االأعزاء بان كل جهود عملية 
يف و�ص���ع الب�ص���ر لدرء االأخطار واالأ�ص���رار ع���ن املدينة، 
ق���د اتخ���ذت وان اأبناءك���م املخل�ص���ني من اأف���راد اجلي�ض 
وال�صرطة ومن منت�صبي الدوائر امل�صوؤولة باذلون اأق�صى 
جهودهم للمحافظة على العا�ص���مة وتخفيف ال�صغط عن 

�صدادها((. 
وا�ص���تجابة لنداء وزي���ر الداخلية،  اأخ���ذت االإذاعة تنقل 
مبا�ص���رة انط���الق املتطوع���ني للعم���ل على تقوية ال�ص���دة 
على �ص���كل جماع���ات تعقب اأحداه���ا االأخرى وبني احلني 
واحلني كانت �ص���يارات اأمانة العا�ص���مة تقف قرب ال�صدة 
فين���زل منه���ا اأ�ص���اتذة وطالب وطالب���ات املعاه���د العالية 

والثانوية، والكل يف �صباق مللء اأكيا�ض الرتاب وو�صعها 
فوق بع�ص���ها عن���د حافة امل���اء لتغطية ال�ص���دة وتقويتها، 
وكانت ت�صف الطالبات وهن مي�صكن باأكيا�ض اجلنفا�ض 
والطلب���ة يعبوؤنه���ا بال���رتاب ب���� )املع���اول( وم���ن مل يجد 
)مع���واًل( ي�ص���تعمل ي���ده، وكان منظر الفتي���ات الناعمات 
التفري���غ  اآالت  م���ن  املتطاي���ر  ال���رتاب  يتو�ص���حن  وه���ن 

ال�صخمة الهائلة يزيد من حما�صة اجلند وال�صرطة 
فيندفعون يف العمل من غري هوادة وال لني.

كان ملواكب���ة االإذاع���ة املبا�ص���رة للحدث، اأن اأثار حما�ص���ة 
امل���راأة  لالإ�ص���ادة مبوق���ف  وال�ص���عراء  االأدب���اء  وقرائ���ح 
والطالب���ات واألقى ال�ص���يخ حممد بهجة االأثري ق�ص���يدته 
م���ن االإذاعة عن امل���راأة والطالب���ات الالتي �ص���اركن لدرء 

خطر الفي�صان يف ق�صيدته اإذ قال:
�ْض كواِعَب كاالأزاهَر ن�صرًة واأْخ�صُ

غالنب كاللبوات ما اجتاح القرى
وفدين باملهج الغوايل موطنا

نورًا َحراِئر َحليها العرفان
واملدن وا�صتعلى له ال�صلطان

كرمت لهن بظله االأزمان

لق���د برهن اجلميع بذلك على روح وطنية عالية و�ص���عور 
بالواجب كان مو�ص���ع عرفان واإعج���اب. وبذلت اجلهود 

من جميع اجلهات. 
اأعلنت اللجنة ال�ص���حية املنبثقة من اللجنة العليا الإغاثة 
منكوب���ي الفي�ص���ان م���ن اإذاع���ة بغ���داد ع���ن اجتماعه���ا، 
واتخاذه���ا عدة مقررات له���ا اأهميته���ا يف حفظ منكوبي 
الفي�ص���ان وم���ن اأهمها التطعيم �ص���د التيف���و واجلدري، 
ون�ص���ب �ص���بكة م���ن االأنابي���ب ال�ص���تعمالها يف تزويدهم 
باملياه ال�ص���احلة لل�صرب ور�ض املطهرات واملعقمات على 
الف�ص���الت وعلى البيوت واملخيمات الت���ي يلجاأون اإليها 
م���ع ر�ض جمي���ع امل�صت�ص���فيات واملحالت الت���ي تركد فيها 

املياه التي حتيط مبناطق �صكناهم. 
كانت ليلة التا�ص���ع والع�صرين من اآذار اأ�صواأ واأخطر ليلة 
عا�ص���تها مدينة بغداد، ويف ال�ص���اعة العا�ص���رة من م�صاء 
تل���ك الليل���ة عقد اجتماع برئا�ص���ة رئي�ض الوزراء فا�ص���ل 
اجلمايل ووزير الداخلية �ص���عيد قزاز وعدد من روؤ�ص���اء 
الوزارة ال�صابقني واأع�صاء من جمل�ض االأعيان والنواب 
امل�ص���رت)اف.  الع���ام  ال���ري  ومدي���ر  امل�ص���وؤولني  وكب���ار 
ا�ض.هاردي( F. S.Hardi، ومت�صرف لواء بغداد عبد 
اجلب���ار فهمي وعدد كبري من املوظفني واالخت�صا�ص���يني 
اأي�ص���ا، يف بناي���ة مديري���ة ال���ري العامة، مت ا�ص���تعرا�ض 
احلال���ة الراهن���ة. وبع���د مناق�ص���ات م�صتفي�ص���ة للموقف 
اتخ���ذت االأكرثية قرارا خطريا باأخالء �ص���كان الر�ص���افة 

اإىل جانب الكرخ.
حينم���ا و�ص���ل االأمري عبد االإل���ه اإىل مق���ر االجتماع وجد 
نف�ص���ه بني ق���رار االأخ���الء الذي اأتخ���ذ باالأكرثي���ة وقرار 
وزي���ر الداخلية املعار�ض له، وا�ص���تطاع وزي���ر الداخلية 
م���ن اأقناعه���م اإىل م�ص���اعفة اجله���ود والعناية بال�ص���داد، 

ومتخ�ض عن قرار من جمل�ض الوزراء يومذاك يف اإعفاء 
مديرية الري العامة من امل�صوؤولية واإناطة م�صوؤولية درء 
خطر الفي�ص���ان عن بغداد اإىل اجلي�ض. وكانت جميع تلك 
البيان���ات وما يدور حولها، ينقل عن طريق االإذاعة حتى 

يعلم املواطن، ما هو الو�صع الذي كان يحيط به.
بعد مناق�ص���ة دقيق���ة للموقف اأعل���ن بيانا ر�ص���ميا من دار 
االإذاع���ة، ق�ص���ى ))باإخ���الء اجلانب ال�ص���رقي م���ن بغداد 
ال�ص���غار  واالأطف���ال  ال�ص���يوخ  نق���ل  ال�ص���يما  واالأه���ايل 
واملر�ص���ى م���ن املناط���ق املجاورة لل�ص���داد ال�ص���رقية اإىل 
جان���ب الك���رخ كو�ص���يلة احتياطي���ة فقط...وكذل���ك م���ن 
امل�صتح�ص���ن اأن يك���ون االآخ���رون اأي�ص���ا عل���ى ا�ص���تعداد 

لالنتقال اإذا دعت احلاجة((.
�ص���األ وزي���ر الداخلي���ة �ص���عيد ق���زاز مدي���ر ال���ري الع���ام 
الريطاين اجلن�ص���ية امل�ص���رت )هاردي( عن درجة اخلطر 
املح���دق ف���رد عليه بان درج���ة اخلطر املحدق بالعا�ص���مة 
95 %، ف���اأذاع وزير الداخلية عن طريق االإذاعة اإ�ص���راره 
بع���دم اجلالء مل���ا يولده تنفي���ذ ذلك القرار م���ن ارتباك قد 
ي���وؤدي اإىل التهلك���ة. كذلك رف�ض اجلالء اأي�ص���ا وب�ص���دة 
م���ن قبل بع�ض اجلهات العليا عل���ى اعتبار اأن اجلالء عن 
بغداد رمبا تتعر�ض بيوت ال�ص���كان وحمالتهم اإىل النهب 
وال�صرقة ف�صال عن م�صكلة اأين املكان الذي ي�صتوعب ذلك 
العدد الهائل من ال�ص���كان وكيفية تدبري اأمورهم املعا�صية 
ال�ص���رورية، ومت اتخ���اذ الق���رار النهائ���ي، بع���دم اجلالء 

ومواجهة الو�صع مثلما هو مهما كانت النتائج.
اأدت االإذاع���ة العراقية دورًا مهم���ًا يف توجيه املواطنني، 
وطماأنته���م وع���دم �ص���ماع االإ�ص���اعات ثم توجي���ه حرا�ض 
ال�ص���دود، ب�ص���حب املراقبة وق���رارات امل�ص���وؤولني، كانت 

العام���ل االأول واالأه���م يف االإع���الم اآن���ذاك، كذلك �ص���رعة 
اإي�صال االأوامر وتنفيذها.

مل يقت�ص���ر رف�ض اجلالء عن بغداد على امل�صوؤولني فقط، 
بل كان موقف اجلي�ض العراقي امل�ص���رف اأي�ص���ا، فحينما 
وج���د رئي����ض اأركان اجلي����ض اأن املوقف بائ�ص���ًا والغرق 
يحيط بالفوج )الذي اأ�ص���تقدم من املو�ص���ل( على ال�ص���دة 
ال�ص���رقية م���ن كل جان���ب، اأراد اإ�ص���دار اأمر باالن�ص���حاب 
حر�صا على اأرواح منت�صبي الفوج، فتحدث بذلك مع اأول 
�ص���ابط من �صباط الفوج �ص���ادفه، فاأجابه: ))ال نن�صحب 
اأبدا... اأرواحنا لي�ص���ت اأغلى وال اأعز من اأرواح بغداد(( 
فكان لنق���ل وقائع اللقاءات التي اأجراه���ا وزير الداخلية 
م���ن اذاع���ة بغ���داد اأن األقى ال�ص���يخ حممد بهج���ة االأثري 
ق�ص���يدة بعنوان )بغداد والفي�ص���ان( وهي حتية مر�صلة 

اإىل اجلي�ض وال�صباب ومعاهد العلم اإذ قال فيها:
وَذكْرُت ماأ�َصَدة كاأنَّ لُيوَثها

 ِلله َدرَّ اجلي�ِض من َمَتحم�ِض
د التُّلوُل على الّتلوِل جمالدًا  َن�صَ

اُن( ُه)خفَّ ِد(مما َربَّ يف )ال�صَّ
قامت على اإِخال�صه االأوطاُن

الله...ماذا تفعل ال�صْجعاُن!

ب�ص���رت االإذاع���ة اأه���ايل بغ���داد باإح�ص���ار احلكومة ثالث 
جرافات كبرية من م�ص���روع الرثثار لنقل وتهيئة الرتاب 
ال���الزم لتعبئة االأكيا�ض لتقوية ال�ص���داد، واأعلنت االإذاعة 
ع���ن م�ص���اهمة اجله���ات الريطاني���ة ومعظ���م ال�ص���ركات 
االأجنبية التي كانت تتوىل تنفيذ بع�ض م�ص���اريع جمل�ض 
االأعم���ار بالياته���ا ومركباته���ا يف تلك احلمل���ة، لدرء ذلك 

اخلطر، فقد اأر�ص���لت تلك اجلهات )15( األف من االأكيا�ض 
املعب���اأة بالرتاب من منطقة احلبانية م�ص���اهمة منها لدرء 
ذلك  اخلطر، وكانت االإذاعة تذيع بني احلني واالأخر حالة 
الفي�ص���ان وترعات ال�صركات واملواطنني، فقد اأذاعت اأن 
بع�ض ال�صركات واأ�ص���حاب املخازن يف بغداد قد قدموا، 
ع���ددًا من اأجه���زة الراديو وامل�ص���ابيح )اللوك�ص���ات( اإىل 
القوات املرابطة على ال�ص���دود القائمة مبكافحة الفي�صان 
واملحافظ���ة عل���ى ال�ص���داد ال�ص���رقية ع���ن طري���ق اأمان���ة 
العا�ص���مة، ترفيها عنهم وتخفيفا ملا يكابدونه من م�ص���اق 
اإذ قدمت تلك ال�صركات اأفخر اأنواع الراديو التي متتلكها. 
مل تقت�ص���ر م�ص���اهمة العراقيني يف الدفاع عن الوطن يف 
مو�ص���وع اأو مادة اأو �ص���وت واإمنا �ص���ارك كل من موقعه 
وم���ن دون ا�ص���تثناء حت���ى بائعي الفواني�ض فالت�ص���حية 

بالنف�ض واجلود بالنف�ض اأق�صى غاية اجلودي.
وقبل اأن يتال�صى �ص���بح اخلطر املاثل اأمام النا�ض والذي 
كان يتهددهم خطر الفي�ص���ان كل حلظة، األقى امللك في�صل 
الث���اين خطاب���ا اأ�ص���اد في���ه مبواق���ف ال�ص���هامة والنجدة 
الت���ي جتل���ت يف املواطنني ويف مقدمته���م رجال اجلي�ض 
ال���ذي و�ص���فهم ب���� ))املجاهدي���ن، وال�ص���رطة، والطالب، 
والعم���ال، واملتطوع���ني ومبوق���ف ال���دول العربي���ة التي 
�ص���اركت العراق يف ذلك املوقف(( وقال: ))بان م�صروعي 
الرثث���ار ودربندخان اللذين تق���وم احلكومة بالعمل على 
اجنازهم���ا باأ�ص���رع ما ميكن فيكفالن اأذا م���ا كمال الوقاية 
من الفي�ص���ان((، واأ�ص���اف ))بان احلكومة �صتعمل ما يف 
و�ص���عها للتخفيف من وطاأة ال�ص���ائقة عن املت�صررين يف 

حوادث الفي�صان((.
خ���رج فا�ص���ل اجلمايل بعد �ص���مت طيل���ة اأيام الفي�ص���ان 
للتح���دث م���ن دار االإذاع���ة حديث���ا ف���كان حديثه ع�ص���بيًا 
وانفعالي���ًا، فزاد من عدم ثقة النا����ض باحلكومة العراقية 
والت���ي كان رجاله���ا طيلة اأي���ام الفي�ص���ان يلقون اخلطب 
الرنان���ة م���ن دار االإذاع���ة، ب���ل اأخ���ذ بع����ض امل�ص���وؤولني 
با�ص���تغالل تل���ك الظ���روف ك���ي تعرف���ه النا����ض املنكوبة 
م���ن طريق الت���رع لهم بالقلي���ل على اأمل احل�ص���ول على 
اأ�ص���وات لهم يف االنتخاب���ات املقبلة. فا�ص���تحقوا ما قال 

ال�صيخ حممد بهجة االأثري بحقهم يف تلك االأبيات:
يا ِكايلَء االأوطاِن يف اأَزماِنها

كراُن؟ هل ينق�صي منها لَك ال�صُّ   

يف حني اأ�صاد ال�صاعر بال�صباب الوطني بقوله:
َحيَّ ال�صباَب املُرَخ �صنَي ُنفو�َصُهْم

ونفو�ُصُهْم تْغِلى ِبها االثماُن   

وهك���ذا جنحت االإذاع���ة يف مواكبة درء خطر الفي�ص���ان 
مبا�ص���رة اأث���ره باإع���الن التعبئ���ة العام���ة جلمي���ع فئ���ات 
ال�ص���عب مبا كانت تذيع من نداءات وتوجيهات وال�ص���عر 

ال�صتنها�ض الهمم.

عن ر�سالة )توجهات االذاعة العراقية 1936 ـــ 1958(

1954 وف��ي��ض��ان  ب��غ��داد  اذاع����ة 

بات��ت بغداد ليلتي الرابع والعرشي��ن، والخامس والعرشين من آذار1954 هلعة 

قلق��ة من املصري ال��ذي كان يتهددها يف كل لحظة بفيض��ان مياه دجلة عليها، 

فقد بدأت مناس��يب املي��اه يف بغداد باالرتفاع بعد منتص��ف آذار 1954،فُرِوع 

البغداديون ترويعا مل يروه من قبل.

إذ كان��ت مناطق الس��داد الرشقية يف بغداد طوال ي��وم الرابع والعرشين من 

آذار كخلية النحل حافلة بالنش��اط، واستمرت أعامل صيانة وتعلية سدة )ناظم 

باش��ا(، وقد تعاون أفراد الجيش والرشطة واآلهل��ن وطالب املعاهد العالية 

مع الجهات املسؤولة لدرء الخطر الذي هدد العاصمة. ومل تهدا نفوس سكان 

بغ��داد إال بعد إعالن نبا من مديرية الري العام��ة، بجنوح النهر إىل االنخفاض 

البطيء.

�سداد حمالت بغداد

حمالت �سعبية لتقوية ال�سداد..

هكذا ارتفعت منا�سيب املياه..
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س���������������ح���������������ر ط��������ه 

رياض فخري البياتي

ق����دم توفيق عبد القادر اخلالدي اإىل العراق بعد احلرب 
العاملية االأوىل ، وكان من الدعاة الختيار �صخ�ض عراقي 
حلك����م العراق ، وطرح توفيق عبد القادر اخلالدي ا�ص����م 
طالب النقيب  ليكون اأول رئي�ض للجمهورية ، اإذ كان كل 
من توفيق اخلال����دي وطالب النقيب من دعاة قيام نظام 
جمه����وري يف الع����راق ، لكن تلك الدعوة باءت بالف�ص����ل 
بع����د نفي طالب النقيب اإىل خ����ارج العراق  عام 1921م  
حني كان يتوىل من�ص����ب وزي����ر الداخلية يف وزارة عبد 

الرحمن النقيب االأوىل.
ولد توفيق عب����د القادر اخلالدي يف بغداد عام 1878م، 
ويرج����ع ن�ص����به اىل القائ����د العرب����ي خال����د ب����ن الولي����د، 
در�ض يف املدر�صة الر�ص����دية الع�صكرية ثم يف االعدادية 
الع�ص����كرية وبعده����ا ار�ص����ل اىل ا�ص����تانبول ملتحقًا يف 
الكلية الع�ص����كرية، وتخرج منها برتب����ة مالزم ثاٍن وعاد 
اىل بغ����داد، وبق����ى يف اجلي�����ض حت����ى و�ص����ل اىل رتبة 
رئي�����ض، ثم انتخب نائبًا يف جمل�ض املبعوثان عن بغداد 
عام 1914م، ثم �ص����افر اىل ا�صتانبول مع من انتخب من 
العراقيني، والتقى هنالك باالمري في�صل بن احل�صني، ثم 
تطوع لاللتحاق يف جبهة العراق �صد الريطانيني لكنه 
رج����ع اإىل ا�ص����تانبول بعد انهي����ار جه����ود املقاومة فيها، 
ث����م انتق����ل اىل برلني ، وعني وزي����رًا للداخلية يف وزارة 
عبد الرحمن النقيب الثانية عام 1922، واأ�ص����بح وزيرًا 
للعدلية يف حكومة عبد الرحمن النقيب الثالثة يف العام 

نف�صه.
ع����رف توفي����ق عبد الق����ادر اخلال����دي بتاأييده لل�صيا�ص����ة 
تاأ�ص����ي�ض  ا�ص����رتك يف  ، وق����د  الع����راق  الريطاني����ة يف 
)احل����زب احل����ر العراقي( ، وذلك بدفع م����ن الريطانيني 
وت�ص����جيعهم له، ثم عني مت�ص����رفًا ملدينة بغ����داد ، بعدها 
�ص����غل من�ص����ب وزير الداخلي����ة يف وزارة عب����د الرحمن 

النقيب الثانية للمدة من ني�صان حتى اآب 1922م.
وعل����ى الرغم من اإن وزارة عب����د الرحمن النقيب الثانية 
ق����د تاألف����ت يف اأيل����ول 1921م ، لكن امللك في�ص����ل االأول 

)تاأ�ص�����ض احلزب احلر العراق����ي يف 13 ايلول 1922م، 
برئا�ص����ة حممود عبد الرحم����ن النقيب، و�ص����م عددًا من 
املثقفني:  امثال توفيق اخلالدي وناجي �صوكت وجميل 
�ص����دقي الزه����اوي وغريهم، وكان يهدف اىل امل�ص����ادقة 
على املعاه����دة العراقي����ة الريطاني����ة االوىل، والتفاهم 
م����ع احلاكمني م����ن جهة اخ����رى(. اعرت�ض على اإ�ص����غال 
توفي����ق عبد القادر اخلالدي ملن�ص����ب وزير الداخلية يف 
تل����ك احلكومة وكان ذلك �ص����ببًا يف تاأخر ا�ص����تالمه مهام 

من�صبه كوزير للداخلية.
وكان �ص����بب اعرتا�����ض املل����ك في�ص����ل االأول عل����ى تويل 
توفي����ق عبد الق����ادر اخلال����دي ملن�ص����ب وزارة الداخلية 
هو توجهات االأخري الداعي����ة الإقامة نظام جمهوري يف 
العراق ، والتي كانت تنازعه منذ اأيام درا�صتِه يف اأملانيا 
، وتعاطف����ه مع احلركة الكم�الي����ة، يف تركيا واجتاهاتها 
اجلمهوري����ة ، والت����ي كان����ت مث����ار اهتم����ام ال�ص����حافة 
العراقية واملحافل ال�صيا�ص����ية يف بغداد. ف�ص����اًل عن كل 
ذل����ك ان توفي����ق عبد الق����ادر اخلال����دي كان يتمت����ع بثقة 
دار االعتم����اد الريط����اين، مم����ا ق����د يجعله ي�ص����تغل تلك 
الثق����ة والعالق����ة باجلان����ب الريطاين لط����رح توجهاته 
اجلمهورية يف مرحلة مل تثبت الدولة العراقية احلديثة 
اأركانه����ا االأ�صا�ص����ية بعد وباملقابل فق����د وجه توفيق عبد 
الق����ادر اخلالدي نق����دًا خفيًا اإىل امللك في�ص����ل االأول حني 

قدم ا�صتقالته من الوزارة يف �صهر اآب 1922م.
ا�ص����بح توفيق عبد الق����ادر اخلالدي وزيرًا   
للعدلي����ة يف حكومة عب����د الرحمن النقي����ب  الثالثة التي 
تاألفت يوم30 اأيلول 1922م، وا�ص����تمرت حتى يوم 16 

ت�صرين الثاين 1922م.
التاأ�صي�ص����ي  املجل�����ض  انتخاب����ات  وخ����الل   
الق����ادر  عب����د  توفي����ق  ا�ص����تمر  1924م،  ع����ام  العراق����ي 
اخلال����دي يف طرح فكرة النظام اجلمهوري واأف�ص����ليته 
وبخا�ص����ة يف جمال�صه اخلا�ص����ة، بل ان بع�ض امل�صادر 
اأ�ص����ارت اإىل انه كان ينوي طرح فك����رة اجلمهورية اأمام 

املجل�ض التاأ�صي�صي.
وعل����ى الرغم م����ن تلقي����ه ر�ص����ائل ودية من   
اأ�صخا�ض ين�صحون باحلذر من وجود تدابري لت�صفيته 
نتيج����ة  الأفكاره الداعي����ة اإىل اإقامة نظام حكم جمهوري 
يف العراق، والت����ي القت رواجًا يف عام 1924م، بعدما 

ظهرت فكرة النظام اجلمهوري ثانيًا.
كان توفي����ق عب����د الق����ادر اخلال����دي يتمت����ع   
بقوة ال�صخ�ص����ية والتاأثري والقدرة ال�صيا�صية والكفاءة 
املتميزة، وكان اأن�صانًا مثقفًا وذكيًا، وقد ارتبط ب�صداقة 
متين����ة مع املندوب ال�ص����امي الريطاين امل�ص����رت )هرني 
دوب�ض(H. Dobbs   منذ اأن كان وزيرًا للداخلية يف 
حكومة عب����د الرحمن النقيب الثانية، كما ارتبط بعالقة 
�ص����داقة بكل من حكمت �ص����ليمان،وعبد املجيد ال�صاوي، 
الريط����اين  ال�ص����امي  املن����دوب  فهم����ي،وكان  و�ص����اكر 
)ه����رني دوب�ض( ي�ص����اطر توفي����ق عبد الق����ادر اخلالدي 
م�ص����اعر الكره للملك في�ص����ل االأول وذلك مما ا�ص�����هم يف 
تعزيز اأوا�ص����ر الع�القة بني توفي����ق عبد القادر اخلالدي 
واملندوب ال�صامي الريطاين )هرني دوب�ض( من خالل 
وج����ود القا�ص����م امل�ص����رتك ملا يكن����اه كالهما من م�ص����اعر 

الكره للملك في�صل االأول.
كان توفي����ق عب����د الق����ادر اخلال����دي ميتل����ك مزرع����ة يف 
منطق����ة الدورة ا�ص����مها )العكابية( جعله����ا مكانًا للراحة 
واال�ص����تجمام، والإقام����ة الدع����وات والوالئ����م اخلا�ص����ة 
الأ�ص����دقائه ، ومعارفه وكان املندوب ال�صامي الريطاين 
)هرني دوب�ض( احد االأ�ص����خا�ض الذين يتم دعوتهم اإىل 
مزرعت����ه، وتقام له����م الوالئم، مما زاد م����ن قوة اخلالف 
بني توفيق عبد القادر اخلالدي وامللك في�ص����ل االول انه 
كان ي�صتقل ال�صيارة ب�صحبة )هرني دوب�ض( ويطوفان 

يف �صوارع بغداد.
كما كان لنوري ال�ص����عيد هو االآخر خماوف   
م����ن تنام����ي دور توفي����ق عبد الق����ادر اخلال����دي ونفوذه 
ل����دى الريطانيني اذ راأى فيه املناف�ض الذي يخ�ص����ى ان 

يتحول اىل بديل عنه يف عالقاته مع الريطانيني.
     وبينما  كانت انتخابات املجل�ض التاأ�صي�ص����ي العراقي 
جت����ري يف عهد وزارة جعفر الع�ص����كري  االأوىل املوؤلفة 
يوم 26 ت�ص����رين الث����اين 1923م، افتتحت تلك الوزارة 
التاأ�صي�ص����ي  املجل�����ض  النتخاب����ات  باملبا�ص����رة  اأعماله����ا 

العراقي.
يف تل����ك االأثن����اء مت اغتي����ال  توفي����ق عب����د   
الق����ادر اخلالدي يوم 22 �ص����باط، وذلك حني كان توفيق 
عب����د الق����ادر اخلال����دي ذاهب����ًا اإىل داره يف حمل����ة جديد 
ح�ص����ن با�ص����ا )مقابل مبنى حمافظة بغ����داد احلايل( يف 
م�صاء يوم اجلمعة امل�صادف 22 �صباط 1924م، بعد ان 
تعر�����ض اإىل اإطالق عيارات نارية اأردته قتياًل ل�ص����اعته، 
وقد هرب اجلاين حااًل، واأ�ص����رعت ال�صرطة بعد الواقعة 
بدقائق اىل مكان احلادث ووجدته قد فارق احلياة، وان 

اجلاين قد هرب.
   ب����ني الك�ص����ف الطب����ي اأن العي����ارات الناري����ة ه����ي م����ن 
م�صد�ض نوع )برونيك( وان الر�صا�صات قد اجتازت من 
ظه����ره اإىل قلبه وق����د اأدت اىل وفاته يف احلال و�ص����جل 
احلادث �ص����د جمهول، وقد ا�صتغل اجلاين فر�صة عودة 
توفي����ق عبد الق����ادر اخلالدي م����ن زيارته لعب����د الرحمن 

النقيب ليقوم باغتياله.
     �ص����بّب اغتيال توفيق عبد القادر اخلالدي لغطًا كبريًا 
يف االأو�ص����اط ال�صيا�ص����ية وال�ص����عبية وحامت ال�صبهات 
حول اغتيال����ه، فقد اتهم امللك في�ص����ل االأول باأنه هو من 
قرر التخل�ض من توفيق عبد القادر اخلالدي، وت�صفيته 
قبل ا�ص����تفحال خط����ره اإذ كانت طروحات����ه حول النظام 
اجلمه����وري وعالقات����ه الوطيدة بالريطانيني مو�ص����ع 
قل����ق ل����دى املل����ك في�ص����ل االأول، وان����ه ات�فق م����ع نوري 

ال�صعيد وجعفر الع�صكري 
عل����ى وجوب التخل�ض من توفيق عب����د القادر اخلالدي، 
وبخا�صة ان توفيق عبد القادر اخلالدي اراد قيام نظام 
حك����م جمه����وري على راأ�ص����ه �ص����خ�ض من بي����ت عراقي، 

العائل����ة  وابع����اد 
ال�ص����باط  ابع����اد  وكذل����ك  املالك����ة، 

ال�ص����ريفيني، الذي����ن كان����وا باأم����رة العائل����ة ال�ص����ريفية، 
م����ن الذين كانوا باأمرة اوالد ال�ص����ريف ح�ص����ني بن علي 
�ص����ريف مكة، وبخا�ص����ة الذين كانوا باأمرة امللك في�صل 
ب����ن احل�ص����ني ح����ني كان مل����كًا عل����ى �ص����وريا قب����ل توليه 
عر�ض العراق، ف�ص����ال عن احلكام االداريني الذين كانوا 
باأمرته. )ال�صباط هم : )نوري ال�صعيد، جميل املدفعي، 
علي جودة االأيوبي، جعفر الع�صكري، ناجي ال�صويدي، 
يا�صني الها�صمي، طه الها�صمي، مولود خمل�ض، حت�صني 
الع�ص����كري، عبد اللطي����ف نوري ، ا�ص����ماعيل نامق، عبد 

اجلبار الراوي، ر�صا الع�صكري، بكر �صدقي(.
وتذك����ر االأخب����ار  اأن ن����وري ال�ص����عيد ق����ام   
باالت�ص����ال ب�ص����اكر القرةغويل وعبد الله �ص����رية وطلب 
منهم����ا القيام بتل����ك املهمة اذا اوجد لهما م����الذًا اآمنًا بعد 
تنفي����ذ املهمة وهي دار عبد احلميد كن����ة القريبة من دار 
توفي����ق عبد الق����ادر اخلال����دي، وبعد ق����دوم توفيق عبد 
القادر اخلالدي اإىل داره لياًل، قام عبد الله �صرية باإطالق 
العي����ارات الناري����ة علي����ه، فيم����ا ق����ام �ص����اكر القرةغويل 
مبراقبة املكان يف راأ�ض الزقاق الذي يقع فيه دار توفيق 

عبد القادر اخلالدي.
وت�ص����ري االأخبار اإىل اأن امللك في�ص����ل االأول   
وجعفر الع�ص����كري كان لهما دور كبري يف عملية اغتيال 
توفيق عبد القادر اخلالدي، يف حني قال البع�ض اأن امللك 

في�ص����ل االأول مل تكن ل����ه دراية يف عملية 
اغتيال توفيق عبد القادر اخلالدي وان 
نوري ال�صعيد هو من اأطلق تلك الدعاية 
ليبعد ال�ص����بهة عنه وانه قد ح�ص����ر ا�ص����م 
امللك في�ص����ل االأول من اجل طم�ض ا�ص����م 

املدبر احلقيقي لالغتيال.

اأن  اأخ����رى  �ص����ائعة  واأف����ادت   
عملية االغتيال تل����ك مت تنفيذها بناًء على 
رغبة جمعية ت�ص����مى  : )التفي�ض ال�صرية( 
، وهي جمعية كان هدفها التنكيل باملوالني 
لريطاني����ا وق����د ظه����رت ه����ذه الرواية يف 
اأعقاب ثورة ماي�ض 1941م،، حني �ص����ّمت 
املعتق����الت الت����ي اأقامه����ا الريطاني����ون يف 
الع����راق �صخ�ص����يات عراقية منه����ا عبد الله 
�ص����رية ال����ذي كان مم����ن اعتقل����وا يف معتقل 
العم����ارة مع عبد ال����رزاق احل�ص����ني، موؤلف 
كت����اب تاري����خ ال����وزارات العراقية، اإذ �ص����مع 
االأخري عن عبد الله �صرية قيامه بقتل توفيق 
عب����د الق����ادر اخلالدي باال�ص����رتاك مع �ص����اكر 
القرةغ����ويل، وان����ه كان ع�ص����وًا يف جمعي����ة 
�ص����رية هدفه����ا الفت����ك مب����ن ي�ص����ايع بريطانيا، 
وان توفي����ق عب����د الق����ادر اخلال����دي كان اح����د 

امل�صايعني.
كان توفي����ق عبد القادر اخلالدي وبح�ص����ب   
توجهاته وموقفه من امللكية يف العراق مل يح�ص����ب على 
جبه����ة امللك في�ص����ل االأول، فلذلك مل ياأبه رجال احلكومة 
وال�صا�ص����ة املوؤيدي����ن للملكي����ة باغتيال����ه، وانعك�����ض ذلك 
عل����ى جمريات التحقيق يف عملي����ة االغتيال تلك، وكذلك 
مل ت����رز اجلرائ����د اليومية ذل����ك احلدث، كم����ا اأن توفيق 
عب����د الق����ادر اخلالدي مل يح�ص����ب عل����ى التي����ار الوطني 
او اجلبه����ة الوطني����ة، كون����ه ميث����ل االإخال�����ض العميق 
لل�صيا�صة الريطانية، لذلك مل حتزن االأو�صاط ال�صيا�صية 

واالجتماعية اأو ت�صعر بخ�صارته.
وعلى الرغم من كل ذلك فان حادث االغتيال   
قد �ص����بب لغطًا كبريًا يف االأو�ص����اط ال�صيا�صية والبيئات 
االجتماعي����ة، واأث����ار اهتمام����ًا باالأم����ن الع����ام وخماف����ة 
تكرار مثل تل����ك العملية. وقد ع����د البع�ض من املوؤرخني 
وال�صيا�ص����ني مقت����ل توفي����ق عبد الق����ادر اخلال����دي على 
انه����ا اأول عملي����ة قت����ل ميكن عده����ا اغتيااًل �صيا�ص����يًا يف 
تاريخ العراق احلديث واملعا�ص����ر. ورمبا كانت الرواية 
االأرجح هي ماذكره عبد الله �ص����رية حول اغتيال توفيق 
عب����د القادر اأخلال����دي لكونه احد امل�ص����ايعني لريطانيا، 
ورمب����ا قدم ن����وري ال�ص����عيد الدعم لتك العملي����ة، او كان 

على علم بها.  

عن ر�سالة )ظاهرة االغتياالت ال�سيا�سية يف العراق(

هل كان االغتيال السياسي االول؟!
اغتيال وزير الداخلية توفيق الخالدي سنة 1924

تعد ظاهرة االغتياالت السياس��ية واحدة من ابرز الظواهر السياس��ية التي شهدها 

الع��راق خالل العهد املليك )1921م- 1958م( نتيج��ة لطبيعة الرصاعات واألفكار 

والتوجهات السياس��ية املتناقضة التي ش��هدتها تلك املدة، ومل يقترص بروز تلك 

الظاهرة يف تلك املدة فحسب، بل وضعت الحجر األساس لتلك الظاهرة الخطرية 

ملا بعد تلك املدة، لتصبح من السامت البارزة لتاريخ العراق السيايس املعارص.

 تناول العديد من الباحثن أحداث العراق السياسية يف العهد املليك، وما رافقتها 

من أحداث سياس��ية، واقتصادية، واجتامعية،وعس��كرية، وقد ساعدهم يف ذلك 

وف��رة املصادر والوثائق األصيلة أما ما يتعلق باملواضيع ذات الصبغة الحساس��ة 

كالجرائ��م السياس��ية، وظاه��رة االغتي��االت السياس��ية بخاصة فإنه��ا مل تبحث 

بالصورة الوافية والدقيقة بس��بب تباين وجهات النظر التي اعتمدت عليها البحوث 

والدراس��ات أو اقتصارها عىل وجهة نظر أحادي��ة الجانب مام الحق الحيف الكبري 

بالعديد من الشخصيات العراقية سواء من وقعت عليها جرائم االغتيال السيايس 

أو م��ن وجهت إليها أصاب��ع االتهام يف تلك الجرائم.وكان��ت حادثة اغتيال توفيق 

الخالدي اوىل تلك العمليات واشهرها يف تاريخ العراق السيايس الحديث.

توفيق اخلالدي

املتهمان بقتل  
اخلالدي.. 

في�سل االول 
ونوري 
ال�سعيد

التقيته���ا �ص���دفة اأواخ���ر الت�ص���عينات يف منطق���ة 
كفر�ص���يما، اذ كنت عل���ى موعد م���ع الراحل روبري 
�ص���فدي، �ص���احب اكر مكتب���ة مو�ص���يقية عربية، 
الإجراء حوار معه حول مكتبته ال�ص���هرية، فاإذا بي 
األتقي ب�صيدة جال�صة اأمام طاولة مكتبه، قّدمها اإيل 

قائاًل: اأعرفك باملطربة الكبرية نهاوند.
مل اج���د اال�ص���م غريب���ًا عن���ي، وبالطب���ع، مل ي���رتك 
ال�ص���فدي يل ف�ص���حة للت�ص���اوؤل، اإذ اأطلعن���ي ت���وًا 
باأنها �ص���احبة االغنية ال�ص���هرية »يا فجر ملا تطل«. 
جل�ص���ت قبالته���ا، و�ص���ريعًا عتب���ت على ال�ص���حافة 
التي تتجاهل رموز الف���ن التقليديني. وحاملا بداأنا 
باحلديث ا�ص���تغربت لهجتي التي �ص���ابتها مفردات 
او لكن���ة، كما قال���ت، غريبة، قلت له���ا الأين عراقية 
اال�صل، متزوجة من لبناين واعي�ض يف لبنان منذ 
العام 1980، وبعد عبو�ض انفرجت ا�صارير املراأة، 
التي بدت يل باأنها يف عقدها ال�ص���ابع رمبا، ابت�صم 
وجهه���ا وقالت بتنهيدة: اآه...العراق.. يا �ص���الم.. 

يل يف بغداد ذكريات عزيزة وجميلة. 
هن���ا قب���ل اأن تكم���ل حديثها، وم���ا اإن ذك���رت بغداد 
وذكرياتها، ملع ا�ص���م »نهاون���د”يف ذاكرتي، فعدت 
اىل الوراء �ص���نوات عدي���دة الأتذكر ان نهاوند، هي 
مع�ص���وقة »اإذاع���ة بغداد”وجمهوره���ا يف انح���اء 
العراق، والذي ع�ص���ق مطربة املواويل، االآتية من 
ب���الد االأرز، و�ص���وت الط���رب اال�ص���يل حيث بثت 
االذاع���ة اجم���ل ق�ص���ائدها، لكنن���ا احببناه���ا اأكرث 
وطغت �ص���هرتها من خالل اأ�ص���هر اأغنيتني باللهجة 
العراقية هما »تدّلل علّي تدّلل”و »يابا يابا �ص���لون 
عيون« للملحن العراقي ر�ص���ا علي وكاتب االغاين 
�ص���يف الدين والئي، وما تزال االغنيتان وغريهما 
م���ن ا�ص���هر ما ي�ص���مع ع���ر االذاع���ة العراقية حتى 
الي���وم، على الرغم م���ن مرور اكرث من �ص���تة عقود 
على ت�صجيلها يف االذاعة. بالطبع تذكرت االغاين 
ودندن���ت وا�صرت�ص���لت يف احلدي���ث عنه���ا وع���ن 
الف���رتة التي ق�ص���تها هن���اك وحمبة اجلمه���ور لها، 
اإال اأن وقتي كان خم�ص�ص���ًا للحوار مع ال�ص���فدي، 
فاتفقن���ا عل���ى اللقاء يف ي���وم اآخر، الإج���راء حوار 

ذكريات مطول. 
نتقل���ت نهاون���د م���ن ال�ص���ام اىل بغ���داد، رغ���م انها 
كانت دائما ت�ص���افر الأداء حفالت او ت�ص���جيل اغان 
يف االذاع���ة العراقية، اإال انها حني ا�ص���تقرت فرتة 
هناك، تقول: )جملة االفكار 2002( »...ا�ص���تقبلت 
بحفاوة، وللحق كانوا كرم���اء جدًا معي، ووفقني 
الله ب�ص���احب نادي للغن���اء، عاملن���ي كواحدة من 

بناته االربع«. 
هناك تزوجت ب�صخ�ض من غري دينها، لذلك ترب�ض 
بها اهلها حني جاءت برفقته لق�ص���اء �ص���هر الع�صل، 
وطلقوه���ا منه عنوة، وملا مت�ض معه �ص���وى �ص���هر 

واحد.
من ذكرياتها يف الع���راق تتحدث نهاوند اىل جملة 
»فن”عام 1996، تق���ول: »...الفن يف بغداد عظمة 
واإكب���ار... �ص���جلت يف اذاعتها ع�ص���رات االغنيات 
مث���ل: »يا وردة اهواك”حلن �ص���امي ال�ص���يداوي، 
و»بح���ب كت���ري ال�ص���هرية« حلن م�ص���طفى كريدية، 
وب���كل ا�ص���ف ال امل���ك ن�ص���خة عنهم���ا. وتتابع، يف 
احلدي���ث نف�ص���ه: »يف اح���دى اللي���ايل كن���ت انق���ل 
اب���رة الرادي���و م���ن حمط���ة الخ���رى توقف���ت عن���د 

اذاع���ة بغداد ال�ص���مع اغنية »اأين ياليل �ص���باباتي« 
وكان���ت بناء عل���ى طلب امل�ص���تمعني، دمعت عيناي 
فرح���ًا، فتلك اغنية �ص���جلتها يف بغداد، ومن يومها 
راحت ا�ص���ابعي تبحث عن تل���ك االذاعة النها تقدم 
االغني���ات القدمية اال�ص���يلة. ومرة اخرى فوجئت 
من االذاعة نف�صها باأغنية »الليايل« ف�صرخت رحمة 
الل���ه عليك ي���ا علي���ة التون�ص���ية الله على ال�ص���وت 
الدافئ، وعندم���ا حاولت تكرارها خانتني اوتاري 
ال�صوتية. اأجه�صت بالبكاء خ�صو�صًا اين مل ا�صمع 
االغنية منذ زمن طويل جدا وال املك ت�صجيال لها. 
يف العراق غنت نهاوند يف الق�ص���ر امللكي، وتقول 
باأنها كانت الفنانة الوحيدة التي جل�صت اىل طاولة 
الغداء مع امللك في�ص���ل، على �صرف �صيفه الرئي�ض 
اللبناين انذاك كميل �صمعون، والذي كان ي�صجعها 
بدوره ويقدر فنها، وتقول نهاوند: »...اأذكر جيدا 
ما قاله )�صمعون( عني للملك على املائدة، قال: هذه 

اإبنة اأح�صن عائلة يف لبنان«.
�ص���جلت نهاون���د العديد م���ن االغني���ات يف االذاعة 
العراقية، هذه االغنيات منت�صرة اليوم على مواقع 
األكرتوني���ة ع���دة منه���ا »موق���ع يوتي���وب« من هذه 
االغاين كما ا�صلفنا، واال�صهر هي من احلان امللحن 
واملطرب العراقي املعروف ر�ص���ا علي: »تدلل علي 
تدل���ل«، »يابا يابا �ص���لون عيون عن���دك يابا«،«وين 

القى احلّبيب«، واأغنية »قمر احلبايب«. 
وا�صتهرت بغناء ق�صيدة �صجلتها لالذاعة العراقية 
اي�ص���ا، وتعد اأيقونة يف الكلمة وال�ص���عر هي »اأين 
ي���ا ليل”والت���ي تت�ص���ارب املعلومات ح���ول كاتبها 
واي�ص���ا حول ملحنها، فلم جند م�ص���درًا يوؤكد احد 
اال�ص���ماء املطروحة. ففي مقابل���ة مع نهاوند ذكرت 
ان الكلم���ات ه���ي لالأخط���ل ال�ص���غري، يف ح���ني مل 
تذك���ر ا�ص���م ملحنها. فيم���ا بع�ض املواق���ع تذكر ان 
كات���ب كلماته���ا هو هناك م���ن ذكر باأنه���ا من اأحلان 
املطرب���ة نهاوند..يف العام 1954 وهناك من يقول 
باأن امللحن هو منري ب�ص���ري او �صقيقه جميل ب�صري، 
حلنه���ا ع���ام 1963 حتدي���دا، واعطاه���ا للمطرب���ة 
نهاوند بعد ثالثة اأ�ص���هر م���ن قدومها هي وزميلتها 
ان�ص���اف من���ري اىل بغ���داد، وهن���اك م���ن ين�ص���ب 
حلنها اىل امللحن يحي���ى حمدي العراقي املعروف 

بتلحينه الق�صائد الطويلة.
امله���م ان االغني���ة م���ن اجم���ل م���ا غن���ت نهاوند يف 
م�ص���ريتها اىل جان���ب اغني���ة »تعال ال���ورد بينادي 
والفل عليك«، كما �صجلت جمموعة اغنيات منها يا 
غزيل يابو الهيبة وامليجنا والعتابا، الزينة الزينة 
�صالمات �صالمات، وحتية لرم�صان. واغنية »دخلك 

يا ح�صني«. 

الفنان��ة  كان��ت  عندم��ا 
)نهاوند( في بغداد
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ع�����راق�����ي�����ة

ع��د���س��ة

اأحد اأ�سواق مدينة )الكفل (عام 1957

ا�ستراحة في مطار المثنى بغداد في الأربعينات

اطاللة على دجله - 
1932

ج�سر -الكطعه - او الج�سر القديم

�سينما الحمراء في الربعينيات

عفيفة ا�سكندر مع علي الوردي

محطه للكارى ..

مرافقي الملك في�سل الأول في البالط الملكي 
وهم تح�سين قدري وتوفيق الدملوجي عام 1921

مقهى على �ساطىءدجله لل�سيادين 
وا�سحاب الكفف/ بغداد 1920
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في 29 تشرين االول 1936

أول انق��الب عس��كري ف��ي 
تاريخ العراق

كيف أعدت خطة االنقالب ومن أعدها؟

د. عكاب يوسف الركابي

ويف 23 ت�ص���رين االأول 1936، ف���احت، بك���ر �ص���دقي، 
ن���وري، قائ���د الفرق���ة االأوىل،  الفري���ق عب���د اللطي���ف 
لغر�ض، اأقناعه، باال�صرتاك، يف حركة االنقالب، لكونه 
قائ���د الفرق���ة االأوىل املدافعة عن بغ���داد، وكان االخري، 
يف حال���ة من الياأ�ض، وذلك لعدم، ح�ص���وله على العناية 
الالزمة، وامل�ص���اعدة الكافية م���ن احلكومة ملعاجلته من 
مر�ص���ه، كما فاحت، بكر �صدقي، �ص���ديقه احلميم املقدم 
الطي���ار، حممد علي جواد، قائد الق���وة اجلوية، وعددا 

ً قليال ً من ال�صباط االآخرين.

وبع���د موافقة، عب���د اللطيف نوري وم���ن فاحتهم، بكر 
�ص���دقي، اجتم���ع، ن���وري، وبك���ر، يف يوم 25 ت�ص���رين 
االول 1936، يف مق���ره االول ب���وزارة الدف���اع، واتفق 

االثنان على تفا�صيل خطة االنقالب.

ويف حديث �ص���حفي، حلكمت �ص���ليمان، ن�ص���ب لنف�صه، 
و�ص���ع اخلطة الع�صكرية الأ�ص���قاط، الوزارة الها�صمية، 
قائال ً : ))ان رئي�ض الوزراء، يا�ص���ني الها�ص���مي، ف�ص���ل 
ف�ص���ال ً تام���ا ً، ومل تكن هناك و�ص���يلة للتخل�ض منه، الن 
الرمل���ان كان يتاأل���ف باأكمل���ه م���ن اأن�ص���اره، ولذلك كان 

اجلي�ض هو االأم���ل الوحيد، وقد طلبنا اىل اجلي�ض بعد 
ان          و�صعنا اخلطة له، تنفيذ هذا الواجب يف ثالثة 

اأيام، ولكنه امت ذلك يف اقل من، ثالث �صاعات((.
بالرغم من ت�صريحات، حكمت �صليمان، التي يوؤكد فيها 
على انه هو الذي بادر اىل القيام بو�صع، خطة االنقالب 
الع�ص���كري،  فانه، ال ميكن االأخذ ب�صحة ذلك، اذ انه، مل 
يكن ملما ً بالق�ص���ايا الع�ص���كرية، ولكن ميكن القول من 
جه���ة اأخرى، ان فكرة القي���ام، بحركة انقالبية لالإطاحة 
بال���وزارة الها�ص���مية كان���ت، من وحي���ه ومبادرته، فهو 
مهند����ض االنقالب، وه���و الذي جلب، بكر �ص���دقي، اىل 
احللب���ة، لذلك من اخلطاأ ان يع���رف انقالب عام 1936، 
ب� ))انقالب بكر �صدقي(( واما و�صع اخلطة الع�صكرية 
وت�ص���ميمها، فهو من عمل، بكر �ص���دقي، بالتعاون مع، 
زميل���ه الفريق، عبد اللطيف نوري، قائد الفرقة االأوىل، 

باالتفاق، مع كبار ال�صباط، الذين اعتمد عليهم.

ويف الوق���ت الذي كان فيه، بكر �ص���دقي، يق���وم باأعداد 
حكم���ت  اجتم���ع،  عليه���ا،  ال�ص���باط  واط���الع  اخلط���ة 
�ص���ليمان، بجماع���ة االأهايل قبيل االنق���الب، بيومني او 
ثالث���ة، يف دار، كامل اجلادرج���ي، ويف هذا االجتماع، 
اخر، اجلماعة، بان، بكر �صدقي، وعبد اللطيف نوري، 
ات�ص���ال ب���ه اأي – حكمت – واخراه بتفا�ص���يل اخلطة 
وموعد الزحف، الذي �ص���يكون يوم 29 ت�ص���رين االأول 
1936، ويف االجتم���اع نف�ص���ه، اع���د، حكم���ت، وجعفر 
اب���و التمن، وكام���ل اجلادرجي، وحمم���د حديد، البيان 
االأول، الذي �صيوزع على ال�صعب ويوقعه، بكر �صدقي، 
كقائد )للقوة االإ�صالحية الوطنية(،     وهو اال�صم الذي 
ا�صطلح على القوة التي تنفذ االنقالب، والبيان الثاين،         
الذي �صيوقعه، بكر �صدقي، وعبد اللطيف نوري والذي 

�صيقوم، حكمت �صليمان، بتقدميه اىل امللك.

))اأ�ص���ار البيان االأول املوّجه اىل ال�ص���عب العراقي، اىل 
ان اجلي�ض قد نفذ �ص���ره من �صيا�صة احلكومة احلالية 
واهتمامها مب�صاحلها، دون االهتمام مب�صالح ال�صعب، 
لذل���ك طلب م���ن املل���ك، اإقالة ال���وزارة، وتاألي���ف وزارة 
جديدة، برئا�ص���ة، حكمت �ص���ليمان، املع���روف مبواقفه 
امل�ص���رفة، وجاء يف البي���ان، ان الغاية م���ن هذا الطلب، 
هو حتقيق، رفاه ال�ص���عب، وتعزيز كيان البالد، وطلب 
البي���ان، تاأيي���د ال�ص���عب ومعا�ص���دته لرج���ال اجلي����ض، 
وقادت���ه بكل ما اوتي من ق���وة، ثم دعا البيان املوظفني، 
اىل مقاطع���ة احلكوم���ة ودواوينه���ا ريثما يتم ت�ص���كيل 
ال���وزارة اجلدي���دة، وهدد ب���اأن اجلي�ض، رمبا ي�ص���طر 
التخاذ تدابري فّعالة، قد ت�ص���بب ال�صرر ملن ال يلبي هذه 

الدعوى((.

))ام���ا الكتاب الث���اين املوج���ه اىل امللك، فق���د اأكد على، 
م���ا يالقي���ه ابناء الب���الد م���ن ج���راء �صيا�ص���ة احلكومة 
واملحاب���اة  والتخري���ب  �صيا�ص���ة  وه���ي  الها�ص���مية، 
واال�صتغالل واالإ�صراف، وتقدميها امل�صالح ال�صخ�صية 
العام���ة،  واملناف���ع  امل�ص���الح  عل���ى  الذاتي���ة  واملناف���ع 
وا�ص���تهتارها بدماء ابناء ال�ص���عب، التي اريقت ب�صبب 
االإغرا����ض ال�صخ�ص���ية، وتطم���ني رغبات املح�ص���وبني 
واملن�صوبني لهذه احلكومة، حتى جتراأوا على التطاول 
عل���ى امللك، رمبا حتدثوا ع���ن ما وراء ذلك((، ثم ا�ص���ار 

الكتاب، اىل اإخال�ض، اجلي�ض للملك، ولكنه ا�صطر بعد 
تفاقم االأمور وتدهور حالة البالد من �ص���يء اىل اأ�صوا، 
وانت�ص���ار الفو�ص���ى والبوؤ�ض، وبدافع من حر�صه على 
م�ص���لحة البالد وتعزيز كيانها، باأن       ال يبقى �ص���امتا 
ً، جت���اه ه���ذه احلالة ال�ص���يئة، الت���ي �ص���تكون نتيجتها 
الدم���ار، ثم طل���ب الكتاب من املل���ك، انت�ص���ال البالد من 
الهوة ال�ص���حيقة، باأقالة، ال���وزارة الها�ص���مية، وتعيني 
الوزارة م���ن، اأبناء البالد املخل�ص���ني برئا�ص���ة، حكمت 
�صليمان، خالل ثالث �ص���اعات، واذ رف�صت الوزارة امر 
امللك، فان اجلي�ض �ص���يقوم بواجبه لتنفيذ،  هذا الطلب 

خدمة للم�صلحة العامة.
اأر�صل، حكمت �صليمان، البيانني اىل، بكر �صدقي،  وقام 
االخري بزيارة، عبد اللطيف نوري، الذي كان مع�صكره 
يف ال���روز )اح���د فروع نهر دي���اىل( يف      27 ت�ص���رين 
االأول 1936، وا�صتعر�صا املوقف والرتتيبات الالزمة، 
وقام���ا بتوقيع البيانني وطبع ن�ص���خ عدي���دة من البيان 
االأول لتوزيعها، وجرى يف االجتماع نف�ص���ه، مناق�صة، 
الت�صكيلة الوزارية التي �ص���تتاألف بعد جناح االنقالب، 
ف���كان االتف���اق على ان يكون، حكمت �ص���ليمان، رئي�ص���ا 
ً لل���وزارة، وجعفر ابو التم���ن، وزي���را ً للمالية، وكامل 
اجلادرجي، وزيرا ً لالقت�ص���اد، وترك امر وزارة الدفاع 
اىل راي، بكر �ص���دقي فر�ص���ح لها، عب���د اللطيف نوري، 
وكان تاأث���ري، كام���ل اجلادرجي، وا�ص���حا ً يف ت�ص���كيل 
الوزارة، فقد ر�صح، يو�صف عز الدين، وهو من اأع�صاء 
جمعي���ة مكافح���ة االأمي���ة، وم���ن اأ�ص���دقاء، اجلادرجي، 
املقربني، لكي ي�ص���غل وزارة، املعارف، كما ر�صح، ناجي 
اال�ص���يل، وهو من اأ�ص���دقاء، اجلادرجي، املقربني ومن 
اأن�ص���ار اجلمعي���ة املذكورة، لوزارة اخلارجية، ف�ص���ال ً 
عن انه دعم تعيني، �ص���الح جر، مت�صرف لواء كربالء، 
ل�ص���غل وزارة العدلية، الإعجابه بخطواته االإ�ص���الحية 
ح�ص���ب زع���م اجلادرج���ي، بالرغ���م م���ن ان ج���رًا كان 
حم�صوبا ً على، يا�صني الها�ص���مي، اما وزارة الداخلية، 
فق���د   ر�ص���ح، جعفر ابو التمن، له���ا، احمد زكي اخلياط 
)مت�ص���رف احللة( ولكن، حكمت �صليمان، اعرت�ض على 
ذل���ك، النه يريده���ا لنف�ص���ه.ويذكر البع����ض ان، حكمت 
�صليمان، كان ينوي ا�صراك، نوري ال�صعيد، يف وزارته، 

لياأم���ن جانب االنكليز، ف�ص���رفه، كام���ل اجلادرجي، عن 
ذلك .

وكان، حكم���ت �ص���ليمان، يري���د اي�ص���ا ً، اإدخ���ال، جميل 
املدفع���ي، وناج���ي  �ص���وكت، ون�ص���رت الفار�ص���ي، يف 
وزارت���ه، ولكن هوؤالء اعتذروا، عن اال�ص���رتاك، ويبدو 

انهم تخوفوا من عدم جناح االنقالب.
ويبدو مما تقدم ان، حكمت �صليمان، وجماعة االأهايل، 
قد ناق�صوا يف اجتماعاتهم، كل عوامل جناح االنقالب، 
فو�ص���عوا له اخلطط الالزمة، فيما عدا،  الف�صل الذي مل 

ي�صعوا اأي خطة ملواجهته، على ما يبدو.
ويف 28 ت�ص���رين االأول 1936، اأي قبل موعد االنقالب، 
بيوم واحد، ُعقد اجتماع جديد يف منزل، العقيد �ص���اكر 
ال���وادي، بح�ص���ور، حكم���ت �ص���ليمان، وعب���د اللطيف 
ن���وري، وحممد علي جواد، ونوق�ض يف هذا االجتماع، 
اخ���ر اخلط���ط الع�ص���كرية، كما �ص���لمت املنا�ص���ري املراد 
توزيعها يف يوم االنقالب، كذلك تقرر، االت�صال ببع�ض 
ال�ص���باط وااليع���از له���م بااللتحاق بوح���دات اجلي�ض، 

التي تزحف اىل بغداد.

ويت�ص���ح مما تقدم ان، حكمت �صليمان، قد رافق مراحل 
تنفيذ االنق���الب كما يرافق الظل �ص���احبه، فلعب الدور 
اجلي����ض،  �ص���باط  ب���ني  للتن�ص���يق  والدقي���ق،  اخلط���ر 

واملدنيني.

ويف ي���وم 28 ت�ص���رين االأول 1936، ق���ام عبد اللطيف 
ن���وري بزي���ارة بغ���داد، ل���ريى، م���دى ت�ص���رب اأخب���ار 
احلرك���ة، وق���د اجتم���ع م���ع، حكمت �ص���ليمان، و�ص���ّلمه 
الر�ص���الة املّوجهة اىل امللك، واملّوقعة من القائدين، لكي 
يق���وم بت�ص���ليمها اليه يف يوم االنقالب، كما �ص���ّلم عددا ً 
من، ال�ص���باط، املوالني للحركة، كمية من ن�ص���خ البيان 

االول لتوزيعها على النا�ض يف يوم االنقالب.

حدد موعد حركة االنقالب يف 29 ت�صرين االول 1936، 
فابلغ، حكمت �صليمان، جماعة االهايل، باملوعد املقرر، 
حيث عقدوا اجتماعا ً داره ع�صية يوم االنقالب، ملناق�صة 
مهماته���م يف �ص���باح الي���وم الت���ايل، وكان، ب���ه، رئي�ض 
ال���وزراء ال�ص���ابق، ُدع���ي للح�ص���ور من قب���ل اجلماعة، 
لكنه مل ي�ص���تطع حمل نف�ص���ه على التعاون مع خ�صومه 
ال�صيا�ص���يني فلم يح�ص���ر وطلب، حكمت �ص���ليمان، من، 
جعفر اأبو التمن، حماولة االت�صال بجميل املدفعي مرة 
اأخرى، واإخباره باخلطة ال�ص���رية، لكن جعفرا ً اأراد ان 
يك���ون اكرث حذرا ً، فلجاأ اىل التنويه والتلميح فقط اىل 
االنق���الب بطريقة يبدو  ان، املدفعي، مل يفهم املق�ص���ود 

منها.
ويف ال�ص���اعة ال�صاد�ص���ة م���ن �ص���باح ي���وم 29 ت�ص���رين 
االول 1936، عقد، حكمت �ص���ليمان، اجتماعا ً يف داره 
بح�ص���ور، جماع���ة االأهايل، وح�ص���ره، اي�ص���ا ً، جميل 
املدفعي، بناًء على دعوةٍ  وّجهها اليه، جعفر ابي التمن، 
اثن���اء زيارته ل���ه يف الليل���ة ال�ص���ابقة، فابلغهم، حكمت 
�ص���ليمان، ان االنقالب �ص���يتم، خالل ثالث �صاعات، بناء 
ً عل���ى اخلطة املو�ص���وعة من قب���ل، بكر �ص���دقي، وعبد 
اللطي���ف ن���وري، ث���م ج���رت مناق�ص���ات ح���ول التدابري 
الواجب اتخاذه���ا يف ذلك اليوم، ريثما ي�ص���ل اجلي�ض 

الزاحف اىل العا�صمة.
مل ي�ص���رتك، املدفعي، باحلديث بل اكتفى بال�ص���ماع ومل 

يعّلق على �ص���يء، النه مل يكن على علمٍ  م�ص���بقٍ  باالأمر، 
ولك���ن الغريب انه مل يظهر جفلة او  اعرتا�ص���ا ً، ورجع 
بعد انته���اء االجتماع اىل داره ومل ي���رد، تاريخيا ً، انه 
اف�ص���ى �ص���ر َّ م���ن اجتم���ع معه���م، اىل احد، ويب���دو ان، 
حكمت، و�ص���حبه هدف���وا من دعوته وطرح املو�ص���وع 
امامه دون خ�ص���ية، اىل تو�ص���يع الدائرة، بع���د ان اأزِف 
املوعد و�ص���ار قاب قو�ص���ني او اأدنى، ف�ص���م �صخ�ص���ية 
�صيا�ص���ية، كاملدفعي، وه���و رئي�ض وزراء �ص���ابق، ومن 
اجليل املخ�ص���رم، من �ص���اأنه ان يعزز م���ن قوة احلركة، 
ومينحها دعما ً، �صيا�صيا ً، حتتاجه كغطاء ل�صق �صفوف 
اجليل االأول من ال�صيا�صيني، الذين مار�صوا بينهم، لعبة 
تبادل ال�ص���لطة، والعمل معا ً بتوازن وتغافل اخلالفات 
للم�ص���الح  م�ص���ترتة  ورعاي���ة  واأخ���رى،  وزارةٍ   ب���ني 
اخلا�ص���ة لكل منهم، و�صيظهر ان، املدفعي ن ا�صتفاد من 

موقفه ال�صامت هذا فيما بعد.
بعد انف�صا�ض االجتماع، ذهب، حكمت �صليمان، اىل دار 
�صديقه، روؤوف اجلادرجي، امل�صت�صار القانوين ل�صركة 
نف���ط الع���راق، وال���ذي كان �ص���ديقا ً حميم���ا ً،  ليا�ص���ني 
الها�ص���مي، وحاول �صابقا ً اأقناع االخري، باال�صرتاك يف 
الوزارة الها�صمية، وقد جدّد روؤوف طلبه ال�صابق، من، 
حكمت �ص���ليمان، املوافقة على اال�ص���رتاك يف الوزارة، 
لكن، االخري، �ص���خر من حديث �صاحبه، وقال له منفعال 
ً م���ا ن�ص���ه : ))يا�ص���ني يريد يحكم اململكة ع�ص���ر �ص���نني 
فلماذا يحاول ا�صرت�ص���اء املعار�ص���ة(( ثم ب���ادر – بعد 
ان راأى طائرات القوة اجلوية، حتلق يف �ص���ماء بغداد، 
ايذان���ا ً، بب���دء االنق���الب - اىل تودي���ع �ص���احبه، قائال ً 
))يا�ص���ني يريد يحكم اململكة ع�صر �صنني والله يا بيك ما 
يحكمها ع�ص���ر ايام وال ع�صر �صاعات وال حتى مدة ع�صر 

دقائق((.
ذهب، حكمت �صليمان، اىل الق�صر امللكي لتقدمي ر�صالة 
اجلي�ض اىل امللك، و�ص���ّلم الر�ص���الة ))الت���ي اطلق عليها 
ا�صم ر�صالة اجلي�ض(( اىل رئي�ض الديوان امللكي، ر�صتم 
حيدر، يف ق�ص���ر الزهور وطلب منه اإي�صالها اىل، امللك 

غازي، ثم غادر الق�صر.

عن ر�سالة )حكمة �سليمان ودوره...(

اتص��االت، جامع��ة االهايل،  اقترصت 

بالعس��كرين، عىل، حكمت س��ليامن، 

الذي اس��تمر يف اتصاالته، بالفريق بكر 

صدق��ي، قائد الفرق��ة الثاني��ة، واخذا 

يعدان إلزاحة وزارة، ياس��ن الهاشمي، 

بانق��الب عس��كري، بحذر وخ��وفٍ  من 

الرقاب��ة، حت��ى ان، بك��ر صدقي، قطع 

اتصاالته مع الجامع��ة، النهم اصبحوا 

هدفاً  للرقابة.

تهيأت الفرصة لتنفي��ذ، االنقالب، فقد 

غ��ادر، رئي��س اركان الجي��ش، الفريق 

تركي��ا يف  الهاش��مي، اىل  االول، ط��ه 

ترشي��ن االول 1936، منيب��ا ً عن��ه، بكر 

صدق��ي، كأق��دم ضابط، ك��ام اعطت 

من��اورات الخري��ف للجي��ش العراقي، 

الت��ي س��تقام يف 3 من ترشي��ن الثاين، 

يف املنطق��ة الواقع��ة، ب��ن خانقن ] 

يف محافظة دي��اىل [ وبغداد، الفرصة، 

لحش��د معظم الجي��ش العراقي خارج 

العاصمة.

�سارع الر�سيد يف يوم االنقالب

بكر �سدقيعبد اللطيف نوري

حكمة �سليمان وزوجته
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: ذاك����رة ع��راق��ي��ة إع����داد 

اأم���ا بالن�ص���بة اىل اجلان���ب التعليم���ي والثق���ايف، فقد 
حقق���ت الطائفة اليهودية ق���درا كبريا من التقدم، حيث 
بداأت املوؤ�ص�ص���ات التعليمية اليهودية منذ بداية القرن 
التا�صع ع�ص���ر متار�ض ن�ص���اطها، كانت )مدر�صة تلمود 
توراة( التي تاأ�ص�ص���ت عام 1883 من اأول املوؤ�ص�ص���ات 
التعليمية التي غلب عليها الطابع الديني، وهي ت�ص���به 
يف عمله���ا )الكتاتي���ب( الت���ي انت�ص���رت يف الع���راق. 
واأخ���ذت موؤ�ص�ص���ات الطائف���ة اليهودية ت�ص���هد تطورا 
ملحوظ���ا اأثر اإدخ���ال االأ�ص���اليب احلديثة يف و�ص���ائل 
التعلي���م من مناه���ج ومدر�ص���ني ونظام تعليم���ي، كان 
ذلك بف�ص���ل )جمعي���ة االأليان����ض االإ�ص���رائيلية العاملية 
)التي اأ�ص�ص���ت مدر�صة االأليان�ض يف بغداد عام 1865، 
وعهدت رئا�ص���تها اىل �صخ�صية كفوءة وخبرية باأمور 
التدري����ض ه���و )امل�ص���يو ماك����ض( و�ص���اركه يف مهمته 
ه���ذه اأ�ص���حق لوري���ون ال�ص���اعاتي. وق���د لقي���ت دعما 
كبريا م���ن جمعي���ة االأليان�ض االإ�ص���رائيلية يف باري�ض 
واجلمعي���ة االإنكليزي���ة اليهودي���ة يف لن���دن واللجن���ة 
اليهودي���ة يف بغداد. وبجهود هذه اجلمعية تاأ�ص�ص���ت 
ن�ص���اطها  وتع���دى   ،1893 ع���ام  يف  للبن���ات  مدر�ص���ة 
حدود هذه املدينة لت�ص���هد الب�ص���رة عام 1903 افتتاح 
مدر�ص���ة جدي���دة للطائفة، تبعها يف احلل���ة عام 1907 
واملو�ص���ل والعم���ارة ع���ام 1910.وق���د ب���رز ع���دد من 
ال�صخ�ص���يات اليهودية يف احلياة ال�صيا�صية العراقية  
خالل تا�ص���ي�ض الدول���ة العراقية احلديث���ة يف احلقبة 
امللكية)1921-1950( منهم )�صا�ص���ون ح�صقيل وزير 
املالي���ة امل�ص���هور، مناحيم داني���ال وابنه ع���زرا دانيال 
ع�ص���وي جمل����ض االعي���ان والن���واب كل م���ن : روبني 

بطاط، ا�ص���حق افرامي، �صلمان �صينة روبني �صوميخ، 
�صا�صون �ص���ميح،اإبراهيم حاييم،يهودا زلوف،الياهو 
العاين،اإبراهي���م  �ص���اوؤول،عزرا  العاين،ا�ص���حق 
ناحوم،فري���د �ص���مرة،يعقوب بطاط،عب���د النب���ي م���ري 

معلم،خ�ص���وري م���راد �ص���كر،نعيم �ص���الح �ص���ما�ض و 
نعي���م روب���ني م�ص���ري(.الكاتب م���ري ب�ص���ري وان���ور 
�ص���اوؤول،الذين لعبوا ادوارا ال ي�ص���تهان بها يف خدمة 
العراق و تف�ص���يل م�ص���احله االقت�ص���ادية وال�صيا�صية 

على م�صلجة االحتالل االنكليزي
اأ�صدرت احلكومة العراقية قانون اإ�صقاط اجلن�صية يف 
التا�صع من اآذار �صنة 1950. و ن�ض هذا القانون”على 
تخوي���ل جمل�ض ال���وزراء بتجريد اأي يه���ودي يرغب، 
جن�ص���يته  م���ن  الع���راق  ب���رتك  ورغبت���ه،  باختي���اره 
العراقي���ة”. ف���رتك اأك���رث مائ���ة اإل���ف يه���ودي عراق���ي 
العراق بني عامي 1950و 1951، و�صهدت هذه ال�صنة 
النهاية التقريبية للطائفة اليهودية بعد اأكرث من اإلفني 

وخم�صمائة �صنة من وجودها يف العراق. 

مناحيم دانيال واعماله الخيرية 

  مناحي���م �ص���الح دانيال رجل اأعمال عراقي من اأ�ص���رة 
يهودية ذات اأ�ص���ول جورجية امتهنت التجارة وكانت 
تقط���ن حمل���ة التوراة يف بغ���داد. ولد مناحي���م دانيال 
يف بغ���داد ع���ام 1846م ودر����ض اأواًل مبدار�ض الدولة 
العثماني���ة ومن ث���م تلقى العل���وم يف مدار�ض اأوروبا، 
ولقد اأ�صبح ممثاًل يف جمل�ض املبعوثني العثماين عام 
1877، وا�ص���تهر باالأو�ص���اط التجارية واالقت�ص���ادية 
وع���رف بعالقات���ه التجارية م���ع اأعيان البل���د، وكان لُه 
جمل�صًا يف حملة راأ�ض القرية يف بغداد يجتمع فيه من 
خمتلف الطوائف، وبعد قيام النظام امللكي يف العراق 
اأ�ص���بح ع�صوًا يف جمل�ض االأعيان العراقي عام 1925 

ممثاًل عن الطائفة اليهودية املو�صوية يف العراق.
عرف مناحي���م دانييل ب�ص���احب اليد البي�ص���اء، حيث 
اأ�ص����ض وبنى اأول ملجاأ الأيتام امل�ص���لمني و�صرف عليه 

من ماله اخلا�ض الإعانة اأيتام امل�صلمني وغريهم.

وعندما كان في�ص���ل االأول ملك العراق ي�صكن يف ق�صر 
�صع�صوع الذي ميلكه التاجر اليهودي �صاوؤول �صع�صوع، 
حدث يف 9 ني�صان �صنة 1926 في�صان نهر دجلة الذي 
ت�ص���بب يف غرق االأرا�صي القريبة من نهر دجلة ومنها 
ق�ص���ر �صع�ص���وع، فقام مناحيم دانيال با�صت�صافة امللك 
في�ص���ل االول مع عائلته يف ق�ص���ره الواقع يف منطقة 
ال�صنك بنهاية ب�ص���تان الوقف الكبري الذي يلي �صريعة 
�ص���يد �ص���لطان علي، وظل امللك وعائلته ي�صكنون ق�صر 
مناحي���م داني���ال حتى انتهت احلكومة م���ن اكمال بناء 

البالط امللكي يف منطقة الك�صرة ببغداد.
ت���رك مناحيم داني���ال العديد من االآث���ار واملرافق التي 
حتمل ا�ص���مه، ولعل اأ�صهرها �صوق دانيال و�صط بغداد 
ال���ذي الزال اإىل يومنا احلا�ص���ر يحمل االأ�ص���م نف�ص���ه 
والذي �ص���يده عام 1929، واأكمل���ه من بعده اإبنه عزرا 
مناحيم دانيال. ومن اأعماله اي�ص���ًا بناء االأ�ص���واق يف 

احللة والكفل ونهر اليهودية يف احللة.

م���ن هذه االأ�ص���رة عزرة مناحيم �ص���الح الذي حاز على 
ثقة حكام العهدين العثماين وامللكي، فعني ع�ص���وا يف 
جمل����ض االأعي���ان عدة م���رات بعد وفاة وال���ده مناحيم 

وكان  1953م.  اآذار   13 يف  ت���ويف  اأن  اإىل  داني���ل 
لهمجل�ض يف حملة ال�ص���نك على نهر دجلة، يناق�ض فيه 
م�صاكل التجارة واالقت�ص���اد، ويختلف اإليه الكثري من 

اأهل التجارة ومن خمتلف الطبقات االجتماعية.
 ويذكر اال�ص���تاذ  نبي���ل عبد االأم���ري الربيعي يف مقاله 
)اليه���ودي العراق���ي مناحي���م دانيال.. وق�ص���ة جدول 

اليهودية يف احللة( :
     عندما اأ�صاب اأر�ض احللة املح�صورة بني نهر الفرات 
و�ص���ط احللة جدب قات���ل، بعد حف���ر نهر)اجلورجية( 
ال���ذي يختل���ج مياه���ه من �ص���در �ص���دة الهندي���ة ، مارًا 
مبدين���ة طويري���ج منتهي���ًا جن���وب مدينة الكف���ل، فكر 
مناحي���م دانيال النائب يف جمل�ض املبعوثني العثماين 
اإي�ص���ال امل���اء اإىل تل���ك املقاطع���ات  ع���ام 1907 ، يف 
الت���ي ميلكه )الوي�ص���ية ، الر�ص���تمية ، ابراهيم اخلليل 
،الرارجني���ة( فق���رر بع���د م�ص���ورة خ���راء زراعي���ني 
اأح�ص���رهم لهذا اخل�صو�ض ، اأن يحفر نهر خا�ض بتلك 
االأرا�ص���ي يختل���ج مياهه م���ن نهر احلل���ة يف نقطة من 

منطقة اجلمًجمة التي تقابل مدينة بابل االأثرية.
اأجنز العمل خالل �ص���نتني وجرى املاء فيه عام 1909 
م ، وحمل ت�صمية جدول اليهودية ، وال زالت الت�صمية 

مال�ص���قة للجدول رغ���م كل الدعوات لتغيري الت�ص���مية 
زم���ن النظ���ام ال�ص���ابق ، ولك���ن دًب االإهم���ال يف ه���ذا 
اجلدول من قبل ال�صلطات واحلالية ، حيث طمر اأغلب 

اأجزاءه وا�صتخدم مبزل للمياه الثقيلة.
اأ�ص���رة مناحي���م �ص���الح دانيال املو�ص���وية من اأ�ص���ول 
كرج�ص���تانية ، م���ن اأ�ص���ره يهودي���ة امتهن���ت التج���ارة 
واتخ���ذت م���ن حمل���ة الت���وراة يف بغ���داد وطن���ًا لهم ، 
وا�ص���تهر اآبائه بالعمل يف اجلانب التجاري والزراعي 
، وكان م���ن ه���ذه االأ�ص���رة مناحيم داني���ال تولد1846 
،در�ض يف املدار�ض العثمانية وتلقى العلوم يف مدار�ض 
اأورب���ا ، واختري ممثاًل يف جمل�ض املبعوثني العثماين 
عام 1877 حيث كان من ف�صالء اأ�صرته يف ذلك الع�صر 
، وعرف يف االأو�ص���اط التجارية واالقت�ص���ادية، وكان 
له ميل كبري لالجتماع بالنا�ض والتعرف على اأحوالهم 
، فاتخ���ذ لُه جمل�ص���ًا يف حملة راأ�ض القري���ة على النهر 
، غربي املحكمة ال�ص���رعية يف بغ���داد،وكان له جمل�ض 
ليجتمع باأ�ص���دقائه م���ن خمتلف الطوائ���ف ، وقد عني 
ع�ص���وًا يف جمل�ض االأعيان يف العهد امللكي عام1925 
، ولٌه عالقات جتاري���ة مع اأعيان البلد ، الذي حاز على 
ثقة ح���كام العهد العثماين وامللكي واأ�ص���بح ممثاًل يف 
جمل����ض االأعي���ان عدة م���رات حتى وفاته ع���ام1940م 
اإذ اأو�ص���ى اأن يدفن بجوار النب���ي ذو الكفل، فقد خلف 
ولده عزره مناحيم داني���ال املولود عام 1874 م الذي 
حاز على ثقة حكام العهد امللكي واأ�ص���بح نائبًا يف تلك 

الفرتة.

�سوق دنيال في بغداد

هذا ال�صوق اأ�صبح �صيخًا طاعنًا يف ال�صن ولكن يحمل 
اال�ص���اله والذوق والرتاث البغدادي، ومن االأ�ص���واق 
القدمي���ة يف بغداد ، تاأريخه طويل قارب ال�ص���تة عقود 
، �ص���يده يف اأوا�ص���ط اأربعينات القرن املن�ص���رم عزره 
مناحي���م دانيال ، تلك ال�صخ�ص���ية اليهودي���ة البغدادية 
، حي���ث اأخذ ال�ص���وق منحى التخ�ص����ض يف االأقم�ص���ة 
املحلية وبدالت االأعرا�ض ذات اخلياطة املحلية اأي�ص���ًا 
، ومالب�ض ال�ص���هرة وم���واد التجميل ولوازم اخلياطة 

وبيع ال�صجاد االإيراين.
كان �ص���وق دانيال يف فرتة االأربعينات واخلم�ص���ينات 
مير بالع�ص���ر الذهبي، ب�ص���بب ارتياُد ال�صياح وطابعُه 
الفني، والتجارة وال�صناعة املحلية املنفردة بجودتها 
والت���ي كان���ت تناف����ض املنت���ج االأجنب���ي ، حي���ث كان 
ال�صدق من اأ�ص���رار جناح ال�صوق يف التعامل وجودة 

املنتوج ، ف�ص���اُل عن حركة ال�صياحة ، واإ�صرار التجار 
على عدم مغادرة ال�ص���وق واالنتقال منُه ، اإذ يعني ذلك 
اخل�ص���ارة يف االأموال واخل�ص���ارة يف ن�ص���بة الربح ال 

يف راأ�ض املال.
لك���ن احلروب التي م���ر بها العراق ومرحلة احل�ص���ار 
قو�صت ، من اأعمال هذا ال�صوق التجارية وتلك املظاهر 
اإىل اإنخفا����ض اإنتاجيته���ا لتل���ك املعامل وال�ص���ناعات 
املحلي���ة ، ومن ث���م تال�ص���ت الغالبية منه���ا ، كان جتار 
ال�صوق معروفني من اأبناء بغداد ويعدون على اأ�صابع 
الي���د ، وا�ص���هرهم الكاظمي واحليدري املتخ�ص�ص���ني 
ببيع االأقم�صة وال�صيخ عبد اجلواد الذي مار�ض مهنته 
يف ال�صوق منذ عام1951 ، والراحل حميد فًيلي الذي 

كان متخ�ص�صا يف جتارة ال�صجاد االإيراين النفي�ض.

�سوق دانيال في الكفل

\الكف���ل ه���ي امت���داد لباب���ل، تذك���ر كت���ب التاأري���خ اأن 
اليه���ود �ص���كنوا الع���راق على ث���الث مراح���ل ، االأوىل 
ال�صبي االآ�صوري)�صامريا 721ق.م( ، ثم �صبي اليهود 
من فل�ص���طني وعلى راأ�ص���هم االإ�ص���باط الع�صرة يف عهد 
نبوخذ ن�ص���ر عام)597 ق.م( ، واأخريًا �ص���بي �صوفيا 
ع���ام)586ق.م( ، الذي كان نهاية مملكة يهوذا وتدمري 
اأور�صليم ومعبد �صليمان، اإذ �صبي 40 األف يهوديًا اإىل 

بابل.
من املناطق التي �صكنها اليهود يف العراق مدينة الكفل 
الت���ي ت�ص���م مرقد النب���ي ذو الكف���ل ، اأح���د اأنبياء بني 
اإ�ص���رائيل، ومقرة تتاألف من �ص���بع رف���ات ، تعود اإىل 
ال�صخ�ص���ية العراقية مناحيم �ص���الح دانيال وعائلتهم 
يف اجلانب اجلنوبي من املرقد ال�ص���ريف ، ف�ص���اًل عن 
وجود �ص���وق داني���ال ، الذي يحت���وي قرابة 70 حماًل 

جتاريًا وما زال يف عهدة وزارة املالية.
فقد اتخذ داني���ال من الكفل مركزًا جتاريًا وولدُه عزرا 
الذي ع���ني ع�ص���وُا يف جمل�ض االأعيان ع���ام1932 عن 
مدين���ة احلل���ة ، والتي اأن�ص���اأ فيها مدر�ص���ة االأليان�ض ، 
اإذ اأن دانيال ميتلك اأرا�ض وا�ص���عة يف الكفل كما �ص���يد 
�صوقًا كبريًا حول مرقد ذو الكفل وخانات لزوار الكفل 
من اليهود ،ومن �ص���كنة ذو الكفل من اليهود ، يو�ص���ف 
ياظا وابراهيم مو�ص���ي ، الذين يعترون من اأ�صحاب 
امل�ص���الح الذي���ن يعتمده���م امل�ص���لمون يف ح�ص���اباتهم 
املالي���ة ، ب�ص���بب الثق���ة املتبادلة ب���ني الطائفتني، حتى 
وفاة عزرا مناحيم دانيال عام1953 وهي فرتة هجرة 
اليه���ود من مدينة الكف���ل ، اإذ كانت لليهود م�ص���اهمات 
اإن�صانية يف املدينة عن طريق اجلمعية اخلريية)امليًتم 

االإ�صالمي(.

ولكن معامل املرقد واملاأذنه قد طم�ص���ت ب�صبب االإهمال 
، حي���ث بني���ت ه���ذه املاأذن���ه التابع���ة للمرق���د م���ن قبل 
ال�ص���لطان املغ���ويل اجتاتي���وا خدابن���ده ال���ذي حك���م 
الع���راق ع���ام)703-716( هجرية،و�ص���يانة امل�ص���جد 
واملاأذن���ه تاله���ا اهم���ااًل كب���ريًا ، اإذ ب���داأ مي���الن املاأذنة 
نحو ال�ص���قوط ع���ام1978 / ، وا�ص���تمرت باالنحراف 
حتى اآلت لل�صقوط عام 2010، ب�صبب االإهمال، ومنها 
اأغلب اأماكن اآثار العراق التاأريخية من قبل ال�ص���لطات 
ال�صابقة والالحقة ،واإهمال الثقافة والرتاث العراقي ، 

وكل ما يتعلق باجلمال والفن والذائقة الفنية.
اأم���ا يف مرك���ز احلل���ة فيمتل���ك داني���ال خان لت�ص���ويق 
احلب���وب ، كان���ت اأطالله باقية اإىل زم���ن قريب ، اإال ان 
االأهايل قد ا�ص���تحوذوا علي���ه وهدوا البناء و�ص���يدوا 
م�صاكنهم بديل لُه.ولكن بعد ظهور احلركة ال�صهيونية 
العاملية ، بداأت العالقات تت�صنج بني اليهود وامل�صلمني 

حتى رحيلهم من العراق.

و م���دح ال�ص���اعر الكب���ري مع���روف الر�ص���ايف مناحيم 
دانيال عندما �ص���يد على ح�ص���ابه اخلا�ض بناية حديثة 
للميتم االإ�صالمي العام 1928، فقال فيه ق�صيدة منها:

�صاَد ابن دانيال الكرمي لذا البنا
ناء باملال م�صرتيًا به كَلّ الَثّ

فلنكنه باأبي االأيتام بعد ذا
اإذ ال ُيخاطب مثله ب�صوى الُكنى

رجل علمنا اليوم ِمن اإح�صانه
نى اإن لي�ض لالإح�صان دين يف الُدّ

في ذكرى رحيله 1940

مناحي��م داني��ال واعمال��ه الخيرية 

ان اقدم وجود الطائفة اليهودية يف العراق وعددها 

الكبري نسبيا اىل جانب فشل املؤثرات الخارجية 

الغربية يف عزلها عن مظاهر الحياة االجتامعية 

والثقافية، جعل اليهود يع�دون أنفسه�م دومًا جزءًا 

متماًم للشعب العراقي، يدعم هذه الحقيقة وليد 

خدوري حن يشري إىل ان يهود العراق كانوا:)… 

يشكلون جزءا ال يتجزأ من املجتمع، وكانت مامرساتهم 

الثقافية واالجتامعية هي مامرسات السكان يف 

مجموعهم … كانت طائفة معربة متاما … فقد كان 

اليهود يتحدثون بالعربية فيام بينهم، ويستخدمون 

العربية يف شعائرهم الدينية … وكانت حياتهم 

االجتامعية هي حياة العرب…(. ولعل استخدام اليهود 

يف شامل العراق اللغة الكردية وارتداء الزي الكردي 

املعروف والتداخل معهم يف العادات والتقاليد لدليل 

آخر عىل استقرار هذه الطائفة حيث تواجدت عىل 

أرض العراق.

دانيال مع وجوه يهود بغداد

�سوق دانيال يف الكفل

جمل�س االعيان )1930( وفيهم عزرا مناحيم دانيال
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كريم عبد الحسين الفرج

               اأك����رث م����ن ذل����ك، فقد تتبع ج����ورج جبوري املنهاج 
اليومي للكرملي بكل دقة وجاء ما ن�ص����ه:"اإنه كان ينه�ض 
م����ن فرا�ص����ه يف ال�ص����اعة الرابعة فج����رًا كل ي����وم ويدخل 
الكني�ص����ة لل�ص����الة وتق����دمي )الذبيحة االإلهي����ة(. ثم يدخل 
�ص����ومعته ليقراأ ال�صحف املحلية واالأجنبية حتى ال�صاعة 
ال�ص����ابعة �ص����باحًا، ومن ثم يتن����اول طع����ام الفطور وبعد 
ا�صرتاحة وجيزة يبداأ عمله املتوا�صل حتى �صماعه �صوت 
جر�����ض الكني�ص����ة موؤذنًا وقت الظهر في����رتك عمله ليجل�ض 
اأم����ام الرهب����ان على مائ����دة الطع����ام ليتناول معه����م طعام 
الغداء فيبقى عليها �ص����اعة من الزم����ان يجول بني اأوانيها 
وي�ص����ول كاالأ�ص����د اجلائع، نا�ص����فًا كل ما عليه����ا، حتى اأنه 
يف اأكرث االأحي����ان كانت تخ�ص�����ض له”دجاجتان”واحدة 
ياأكلها ظهرًا واالأخرى للع�ص����اء، ويعقبها كمية ال باأ�ض بها 
م����ن الفواكه، ثم ينتهي مع املنته����ني ليجتمع بهم يف قاعة 
اال�ص����رتاحة مدة �ص����اعة يك����ون حلديثه ونكات����ه ونوادره 
خالله����ا ح�ص����ة االأ�ص����د. وهكذا يع����ود بعده����ا للعمل حتى 
ال�صاعة ال�صابعة م�صاًء، وكثريًا ما اأعتاد اأن يجعل له وقت 
امل�صاء فرتة ا�صرتاحة للم�صري.. وكان يتناول يف ال�صاعة 
ال�ص����ابعة مع الرهبان اأي�ص����ًا ثم يوا�ص����ل بعده عمله حتى 
التا�ص����عة اأو العا�صرة ثم ينام، وكان معدل عمله يف اليوم 

�صت ع�صرة �صاعة". 
          كان رج����اًل زاه����دًا مرتفع����ًا ع����ن كل وظائ����ف الدول����ة 
ومنا�ص����بها الأن����ه كان يعده����ا عر�ص����ًا زائ����اًل، وه����و اأمٌر له 
معانيه الفكرية قبل كل �ص����يء، فاملفكر عليه اأن يكون دومًا 
زاهدًا كونه من �ص����فوة املجتمع خ�صو�ص����ًا اإذا كان الفكر 
م����ن طينة الكرملي الذي كان”مت�ص����مًا باأخالق العلماء يف 

البحث، ال ي�ص����تكر من �صوؤال علماء ع�ص����ره اأو اأن يكتب 
اإليهم ي�صاألهم عن م�صاألة ما، ومل يتخلَّ عن ذلك على الرغم 
م����ن �ص����هرته وعل����و �ص����اأنه، وكان ياأخ����ذ بيد النا�ص����ئة من 
املتاأدب����ني والكتاب وي�ص����جعهم ويوليهم �ص����يئًا كثريًا من 
عطف����ه وعلمه، والعلم الذي هو ن����ور الله يف العقول زاده 
�ص����موًا يف النف�ض ورق����ة يف الطبع، وجالاًل يف ال�ص����رية، 
وكان �ص����ادقًا من اأج����ل العلم ويهاجر يف طلب����ه.  كل هذه 
اخل�ص����ال احلمي����دة، جعلت����ه وادع النف�ض، حلو املع�ص����ر، 
لطيف االإ�صارة، كثري التندر، مل يطق روؤية غلط يف مقالة 

اأو كتاب ما، وحتى لوحة اإعالنات.
 

             كان دوؤوبًا على املطالعة والتاأليف، يندر اأن يخلو 
كتاب اأو جريدة يومي����ة قراأها دون اأن جند عليها تعليقه، 
وكان الر�صم الذي يجري عليه يف املطالعة كلما قراأ عبارة 
بليغة نالت اإعجابه، اأو لفظًا ف�ص����يحًا ا�صت�ص����وبه، و�صع 
حتته خط����ًا اأحمر. واإذا وجد غلطة لغوي����ة اأو نحوية، اأو 
عب����ارة مغلوطة، اأو لي�����ض من العربية -وم����ا كان اأكرث ما 
كان يجد ذلك- و�ص����ع حتتها خط����ًا اأزرق، وقد ذكر جندت 
فتحي �ص����فوت ما ن�ص����ه:"اإنه و�ص����له يف اأحد االأيام �صك 
على اأحد امل�ص����ارف، وفيه عبارة:"اأدفعوا الأمر فالن.. اأو 
حلامله مبلغ ثالثون دينارًا الخ”فما كان منه اإال اأن اأخرج 
قلمه من جيب ردائه بغري �صعور منه، وو�صع حتت العدد 
)املرف����وع( خط����ًا اأزرق، ومل����ا اأخ����ذ ال�ص����ك اإىل البنك تردد 
املوظف يف �صرف �صك تغطيه مثل هذه اخلطوط الزرقاء، 
و�ص����األه عن املق�ص����ود بها"،! فاأجابه مبا يقنعه. وقد �ص����األ 
مل����اذا ي�ص����ري اإىل الغلط باالأزرق وقد اأ�ص����طلح النا�ض على 

االإ�ص����ارة اإليه باالأحمر، فقال:"اإن العرب ت�صتح�صن اللون 
االأحمر، وال تقرنه بالقبح وال بال�ص����وء، فرتاهم يع�صقون 
حمرة الورد، ويتغزلون بحمرة اخلد، ويلب�صون املالب�ض 
احلم����راء يف االأف����راح واالأعياد، ولذل����ك فاالأجدر اأن يتخذ 
اللون االأحمر عالقة لالإعجاب واال�صتح�ص����ان. اأما االأزرق 
فه����و الل����ون الذمي����م ل����دى الع����رب، فه����م يقولون”الب����الء 
االأزرق”وهو اأي�ص����ًا لون عي����ون االأفرجن الذين حاربوهم 
وكان����وا اأعداء لهم طيلة حياتهم، فاالأن�ص����ب اأن ي�ص����ار اإىل 

االأخطاء به".
     على الرغم مما متتع به من مزايا ح�ص����نة مل ي�ص����لم يف 
بع�ض كتابات����ه وردوده من االندف����اع وراء العاطفة، وقد 
يبتع����د عن املنهجي����ة العلمية اأحيانًا فينته����ي به االأمر اإىل 
املخا�صنة، كما اأخذ عليه بع�صهم عنفه يف اجلدل والنقا�ض 
العلمي واخلروج عن حدود املناظرة، هذه ال�صفة الزمته 
ط����وال حيات����ه مل ي�ص����تطع التخل�����ض منه����ا. وكان �ص����ديد 
االنفع����ال والتوت����ر عن����د �ص����ماعه اخلط����اأ، اأو قراءت����ه له، 
يرف�ض ذلك ويوبخ املخطئ توبيخًا م�ص����ينًا وهذه ال�صفة 
كث����ريًا م����ا جعلته ينزلق يف م�ص����اكل مع معا�ص����ريه الذين 
يدانون����ه يف منزلت����ه العلمية، وهو اأم����ر طبيعي، فللحياة 

قو�صيها وللب�صر طباعهم. 
               حدثن����ي ج����الل احلنف����ي البغ����دادي قائ����اًل:"اإن 
ول����ون  متمي����ز  طاب����ع  ذات  للكرمل����ي  الداخلي����ة  احلي����اة 
خا�����ض عل����ى الباح����ث االلتف����اف اإىل مظاهره����ا والتاأم����ل 
يف دواعيه����ا والتف�ص����ري ال�ص����حيح ملدلوالته����ا، فق����د كان 
–رحمه الله- بخالف اأقرانه من الرهبان ذا ج�صم قوي ال 
حتتاج اإليه مهامه، وهو يف قوة ج�ص����مه يحاكي م�صارعًا 

م����ن امل�ص����ارعني ال رج����اًل اأنقط����ع خلدم����ة اللغ����ة والبحث 
والتاري����خ". يف ال�ص����ياق نف�ص����ه ق����ال عبد الق����ادر الراك 
:"حدثن����ي ال�ص����اعر املخ�ص����رم عب����د الرحم����ن البن����اء باأن 
املرحوم ان�صتا�ض الكرملي كان يزاول �صربًا من الريا�صة 
البدني����ة ال يق����وى على ممار�ص����تها غري”البهل����وان”واإىل 
م����ا حدثني به ال�ص����ديق اأرجعت قوة قابلي����ة الكرملي اإىل 

التهام االأكل ب�صراهة ونهم ي�صرب بها االأمثال". 
                وم����ن عادت����ه، اإن����ه كان يجي����ب عل����ى كل ر�ص����الة 
ت����رد اإلي����ه مهما كان امل�ص����در املر�ص����ل ل����ه، وكان ي����رد على 
هذه الر�ص����ائل باأوراق معدة لالإعالن����ات اليدوية عن كتبه 
واآث����اره، ويعزو روفائي����ل بطي هذه االإجاب����ات اإىل بخل 
الكرمل����ي، اإال اإن م�ص����طفى ج����واد يق����ول: اإن ذلك من باب 
حر�ص����ه عل����ى رد �ص����ائليه باأق����رب وق����ت. وممك����ن اعتبار 
االإثن����ني عل����ى �ص����واب والأن����ه اراد بذل����ك كما يق����ول املثل 
ال�ص����عبي )�ص����رب ع�ص����فورين بحج����ر( اأي اراد ان يطلع 
�ص����ائليه على اآخر ما �ص����در م����ن كتبه واآثاره واأي�ص����ًا الرد 
باأقرب وقت ممك����ن.. وكذلك لندرة الورق يف ذلك احلني. 
وم����ن مقابلة م����ع الباحث رفعت عبد ال����رزاق قال: حدثني 
عب����د الق����ادر ال����راك وه����و م����ن معا�ص����ري االأب الكرملي 
فقال:”كتب����ت �ص����نة 1942 ر�ص����الة اإىل العالم����ة الكرملي 
اأ�ص����األه فيها عن تعري����ب كلمة )بروليتاريا(، ويف �ص����باح 

اليوم التايل و�صلني ر�صوله ومعه اأجابة �صوؤايل.  

ومثلم����ا اأرتب����ط االأب ان�ص����تا�ض بعالقات مع رج����ال العلم 
واالأدب، فق����د كان����ت له عالقات �ص����داقة مع ع����دٍد من كبار 
ال�صخ�ص����يات الوطنية والعربي����ة، فكانت عالقته طيبة مع 

امللك في�ص����ل االأول، وفيما بعد مع اأبن����ه امللك غازي، ومع 
رئي�ض الوزراء عبد املح�ص����ن ال�ص����عدون، كذلك مع �صالح 
ج����ر وزير املعارف ورئي�ض ال����وزراء فيما بعد، وغريهم 
من كبار امل�ص����وؤولني يف الدولة.  كان االأب دائم احل�ص����ور 
يف املنا�ص����بات الوطنية والعربية، الر�صمية واالجتماعية 
يف داخ����ل القطر وخارج����ه. ومن ماآث����ره جمل�ض اجلمعة 
االأ�ص����بوعي، الذي كان يعقده يف �صباح كل يوم جمعة من 
ال�صاعة التا�ص����عة وحتى الثانية ع�صر ظهرًا، كان يح�صره 
العلماء واالأدباء وال�صعراء، يتناق�صون مو�صوعات اللغة 
واالأدب والتاري����خ واجلغرافي����ة، وين����در اأن ح����ل عامل اأو 
اأديب اأو م�صت�ص����رق يف بغداد دون اأن يزور االأب الكرملي 
ويح�ص����ر جمل�����ض اجلمع����ة. مما جت����در االإ�ص����ارة اإليه اأن 
ه����ذا املجل�ض كان وا�ص����عًا الفت����ة مينع فيه����ا احلديث عن 
ال�صيا�ص����ة والدين، وفق����ًا لرغبات االأب، ال����ذي كان يخاف 
ال�صيا�ص����ة وال يدخله����ا اال م����ن ب����اب اللغ����ة او التاريخ يف 
احيان، ويخ�ص����ى الولوج اىل عامل الطوائف حتى ال تتهم 

رهبانيته”الأعتبارات معروفة”.
              اإن اأط����الع الكرمل����ي عل����ى ع����دد من اللغات وتعمقه 
يف بع�صها، ومقابلته بع�صها مع بع�صها االآخر جعلت منه 
باحثًا، ومقارنًا كبريًا، وكانت ح�ص����يلة جهوده هذه عددًا 
كب����ريًا من املوؤلفات املطبوعة واملخطوطة ومئات املقاالت 
العلمية يف �ص����تى �ص����نوف املعرفة. فقد بداأ االأب الكرملي 
بن�صر اأول مقاالته عام 1886 يف جملة ال�صفاء اللبنانية، 
وكانت بتوقيع املعلم بطر�ض ميخائيل املاريني.ا�صتمر يف 
ن�ص����ر مقاالته يف املجالت واجلرائ����د العربية واالأجنبية، 

حت����ى بلغ ع����دد ما ن�ص����ره عدة مئ����ات. كان م����ن عاداته اأن 
يذي����ل مقاالته باأ�ص����مه ال�ص����ريح، اأو بتواقيع م�ص����تعارة، 
اأو بن�ص����رها غفاًل من اأ�صمه ال�صريح اأو توقيعه امل�صتعار. 
وقد بلغ����ت تواقيعه باأ�ص����ماء م�ص����تعارة 39 توقيعًا.ويف 
�صنة 1911 اأ�صدر جملة”لغة العرب"، حيث خدمت اللغة 
العربي����ة، كم����ا اإن كثريًا من مقاالته����ا ترجمت اإىل عدد من 

اللغات االأوربية. 
            ملا اأعلنت احلرب العاملية االأوىل، اعتقلت ال�صلطات 
العثماني����ة االأب ان�ص����تا�ض م����اري الكرمل����ي، ونفت����ه اإىل 
مدين����ة قي�ص����ري يف االأنا�ص����ول، يف االأول م����ن ت�ص����رين 
الع����رب"، وكان����ت  الث����اين 1914، واأغلق����ت جملة”لغ����ة 
التهمة املوجهة اإليه هي العمل للق�صية العربية، وحتبيب 
اللغ����ة العربية اإىل اأهلها عن طري����ق جملته ومقاالته التي 

ين�صرها يف ال�صحف العراقية والعربية. كما وجهت اإليه 
تهمة امليل اإىل الريطانيني.

           عان����ى االأب الكرمل����ي م����ن اآالم النف����ي م����دة اأثن����ني 
وع�ص����رين �ص����هرًا، كان فيه����ا منع����زاًل ع����ن العامل، م����ا عدا 
الر�صائل التي كان ينقلها اإليه الريد من اأهله والتي تعر 
عن االأ�ص����ى واحلزن ال����ذي كان يغمر اأ�ص����رته نتيجة قلقها 
على م�ص����ريه يف املنف����ى. اأفرج عنه، وع����اد اإىل بغداد يف 
ي����وم 3 متوز 1916، غ����ري اإن العثمانيني اأقاموا يف الدير 
الذي كان يقيم فيه مدر�ص����ة للزراعة، بعد اأن قب�ص����وا على 
االآباء الكرمليني يف 25 ت�ص����رين الث����اين 1914، دفعوهم 
اإىل ترك الدير، واأجروهم على مغادرة بغداد من دون اأن 

ياأخذوا اأي �صيء معهم، حتى كتبهم(. 
             بقي الدير ملدة �ص����نة كاملة مدر�ص����ة للزراعة، �ص����رق 

الكثري من خزانة كتبه، التي كانت مليئة باملوؤلفات القيمة 
بلغاٍت خمتلفة �ص����رقية وغربي����ة، ونوادر من املخطوطات 
العربي����ة، واملطبوعات االأجنبي����ة، حيث بلغت حمتوياتها 

نحو اأحد ع�صر األف كتاب، منها األف������ان وثالثمائة 
  وخم�ص����ون ت�ص����نيفًا، يف خزانة الكتب ال�ص����رقية، واأكرث 
م����ن ثماني����ة اآالف جمل����د ق����دمي، ويف خمتل����ف اللغات يف 
خزان����ة الكتب الغربي����ة. وقد كانت مت����الأ خم�ض غرف يف 
الطاب����ق الث����اين م����ن الدي����ر . ويف ليلة ال�ص����ابع م����ن اآذار 
1917 اأحرقه����ا اجلن����ود العثمانيون ونهب����وا ما تبقى يف 
خزانتها. بعد اأن اأ�صيع اأن اجلي�ض الريطاين يهدد مدينة 

بغداد ويروم الدخول اإليها.
الكرملي ومطبعة االأيتام لالآباء الكرمليني يف بغداد 

      ذكر االأب الكرملي انه ا�صرتى هذه املطبعة يف منت�صف 
عام 1921 عند �ص����فره اىل اوربا لهذا الغر�ض. غري انه مل 
يح�ص����ل على اجازة بتاأ�ص����ي�ض املطبعة اال يف عام 1926، 
ب�ص����بب االأجراءات التي كانت تفر�صها احلكومة العراقية 
اآنذاك على تاأ�ص����ي�ض املطابع. �ص����ميت هذه املطبعة با�ص����م 

)مطبعة االأيتام لالآباء الكرمليني املر�صلني يف بغداد(.
 كانت مطبعة االأيتام حتت ا�ص����راف االأب ان�ص����تا�ض، عمل 
فيها عدد من العمال الذين اوكلت اليهم مهمة ادارة �صوؤون 
املطبعة مقابل اجور يومية. قد طبعت هذه املطبعة اعداد 
جملة”لغة العرب”بعد ا�ص����تئناف �ص����دورها عام 1926، 
كما كانت تطبع فيها الكتب واملن�ص����ورات االأُخر ال�صادرة 
ع����ن دي����ر االآب����اء الكرمليني.مما ينبغ����ي ذك����ره ان البالط 
امللكي طبع يف هذه املطبعة عددًا من الكتب واملن�ص����ورات 

التي تخ�ض البالط مقابل اجور دفعت اىل ادارتها. 
اتهم����ت مطبع����ة االأيت����ام لالآب����اء الكرمليني بع����دم االألتزام 
بقان����ون املطابع، ففي 11 اآب 1926 تلق����ت ادارة املطبعة 
كتاب����ًا من مديرية املطبوعات طلب منها االألتزام بالقانون 
املذك����ور، وار�ص����ال ن�ص����ختني م����ن كل مطب����وع اىل وزارة 
تلت����زم  مل  املطبع����ة  ادارة  ان  يب����دو  م����ا  الداخلية.عل����ى 
بالتعليمات ال�ص����ادرة من املديرية املذكورة مما دفع بهذه 
املديري����ة اىل توجي����ه انذار اليها باالأغ����الق، يف حالة عدم 
ار�صال ن�صختني من كل مطبوع من مطبوعاتها اىل وزارة 
املعارف ومت�صرفية لواء بغداد ف�صاًل عن الن�صخ املطلوب 

ار�صالها اىل وزارة الداخلية.
حتول����ت مطبع����ة االأيت����ام اىل مطبعة جتاري����ة بعد توقف 
جملة”لغة العرب”عن ال�صدور، وا�صبح ابراهيم حمدي، 

الذي عمل فيها من�صدًا يف ال�صابق، مديرًا للمطبعة.
ب����ررت ادارة املجل����ة جلوءه����ا اىل طب����ع املجل����ة يف ع����دة 
مطاب����ع، ال �ص����يما يف امل����دة الواقع����ة ب����ني �ص����نة 1911-

1914، باأن مطابع بغداد يف تلك احلقبة مل تكن مب�صتوى 
فن����ي جيد، وان حروفها تركية النم����ط وال تقبل احلركات 
عليه����ا، مم����ا ا�ص����توجب البح����ث ع����ن مطبعة، تطب����ع فيها 
املجلة ب�صورة جيدة، وهو االأمر الذي ا�صارت اليه املجلة 

ما ن�صه :
)طاملا تّرم و�ص����ئم كل من طالع ال�ص����حف واملجالت التي 
الت����زال تطبع يف مطابع بغداد ملا ان جميع حروفها تركية 
النمط وال تقبل �ص����يئًا من احلركات يف بع�ض املوا�صي����ع 
ال����الزم ا�ص�����كالها وياءاته����ا غ����ري منقط����ة وح����ني وقوعها 
يف اآخ����ر الكل����م ال متتاز عن االأل����ف املق�ص����ورة، وحجمها 
متعب لالأنظ����ار وطرازها اليقابل جمال احلروف العربية 
احلديث����ة وام����ا االأغ����الط املطبعي����ة الفا�ص����ية يف جمي����ع 

من�صوراتها فحدث عنها وال حرج...(.

عن ر�سالة )ان�ستا�س ماري الكرملي ثقافيا وفكريا(

األب الكرملي في حياته الخاصة
كيف كان الكرملي يعيش يومه؟

وصف عدد من املؤرخن والباحثن 

املالمح الشخصية للكرميل فقد قال 

عنه نجدت فتحي صفوة ما يأيت:”رجل 

مهذب الطلعة، أسمر اللون، ذا لحية 

وقورة طغى مبيضها عىل سوادها، 

أصلع الرأس، واسع الجبهة، ضخم 

الهامة واليدين، له عينان هادئتان فيها 

بريق، وجهه واضح القسامت، وكان 

عىل الرغم من مركزه وعمره يف حركة 

دائبة ونشاٍط عجيب". 

       فيام ذكر لنا كوركيس عواد 

ما نصه:"كان األب الكرميل طيب 

القلب، لطيف املعرش، نقي الرسيرة، 

متواضعًا، عاطفيًا، ساذجًا يف حياته، 

يضحك للنكتة من أعامق قلبه، ويعجب 

بالفكرة الجيدة، ويصغي لكل متحدث 

صغريًا كان أم كبريًا بنفس االهتامم... 

مل يكن للمظاهر الخالبة مكانًا عنده، 

فلم يكن يحفل بكثري من األمور 

التي يوليها العامة شطرًا كبريًا من 

اهتاممهم، لقد كان راهبًا كاماًل جمع 

بن فضيلتي التقوى والعلم". 

الكرملي 
مع �سيفه 
يف �سرفة 

كني�سة 
الالتني
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رفائيل بطي والغلطة الطباعية
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رفعة عبد الرزاق محمد

بطي مع اأ�سرة جريدته

كثرية هي امل�ص���اكل التي واجهت ال�ص���حافة العراقية يف م�ص���ريتها 
الطويل���ة، فباال�ص���افة اىل م�ص���اكل ال���ورق واال�ص���رتاكات وقانون 
املطبوع���ات كان���ت م�ص���كلة االغ���الط املطبعية،وم���ا زال���ت، العالمة 
البارزة يف �ص���حافتنا، واليك طريفة م���ن طرائف االغالط املطبعية 

يف �صحافتنا.
 كان املرحوم رفائيل بطي،يحر�ض على ان ت�ص���در جريدته الذائعة 
ال�ص���يت )البالد( خالية من االغالط الطباعية وخا�صة تلك املقاالت 
اخلطرية املتعلقة ب�صيا�ص���ة الدولة والنقدات املوجهة اليها، وكان �� 
رحمه الله �� يقوم بت�ص���حيح م�ص���ودات الطبع بنف�ص���ه قبل ان يغادر 
ادارة اجلري���دة، ومل يكن نظام امل�ص���ححني ملراجعة املقاالت املعدة 
للن�ص���ر وتقومي لغتها قد ظهر بعد ي���وم كانت املطابع بدائية قبل ان 
تظهر مطاب���ع الالينوتيب ويق�ص���ي مرتب احلروف �ص���اعات الليل 
وراء )الت���زكاه( يرت���ب م���واد اجلريدة برتتيب ح���روف كلماتها ثم 
يعيدها اىل اماكنها بعد انتهاء الطبع. او كانت احلروف امل�صنوعة 
من مادة )الر�صا�ض( يعاد �صبكها بعد ان ت�صهر وتو�صع يف قوالب 
احل���روف ثم ترد باملاء ويجري ا�ص���تخدامها ثاني���ة، وكنا نرى يف 
كل مطبعة زاوية فيها مرجل ال�صهر وقد ك�صي من الداخل واخلارج 

مبادة الر�صا�ض.
 ويف يوم كانت االزمة ال�صيا�ص���ية �ص���ديدة � كتب رفائيل بطي مقاال 
افتتاحي���ا يخاط���ب فيه رئي����ض ال���وزراء ومعلقا على اح���دى املواد 
القانوني���ة املقدم���ة اىل جمل�ض الن���واب ومما ق���ال يف املقال : )وقد 
�ص���بق ان قلن���ا لفخام���ة رئي����ض ال���وزراء ان ه���ذه امل���ادة القانونية 
املقرتحة..(. وملا اطلع على م�صودات الطبع، ارتاأى ان يحذف كلمة 
)املقرتحة( ف�ص���طب عليها وكتب بجانبها )حت���ذف(. وملا اطلع على 
امل�صودات الثانية وكان على و�صك اخلروج وجد ان مرتب احلروف 
وكان جدي���دا ال يعرف طريق���ة رفائيل بطي يف الت�ص���حيح قد رتب 

العبارة كما يلي :
)وقد �ص���بق ان قلنا لفخامة رئي�ض الوزراء ان هذه املواد القانونية 
املقرتحة حتذف..  فا�صت�صاط بطي غ�صبا ومد خطا ثانيا وكتب اىل 
جانب العبارة )حتذف يا غبي(( وبعث بها اىل املطبعة وغادر ادارة 

اجلريدة م�صرعا.
و�صدرت اجلريدة يف ال�صباح ويف مقالتها االفتتاحية العبارة )وقد 

�ص���بق ان قلنا لفخامة رئي�ض الوزراء ان هذه املادة القانونية 
حتذف يا غبي..(.. ا�صطر رفائيل بطي ان يذهب بنف�صه اىل 
رئي����ض الوزراء وبي���ده م�ص���ودات املقال والت�ص���حيح الذي 
ج���رى عليها، وقدمها معتذرا عما ورد يف املقال من خطاأ غري 
مق�صود، يف الوقت نف�ص���ه الذي كان رئي�ض الوزراء ي�صحك 

يف قرارة نف�صه!
  وكثريا ما كان ال�ص���حفيون القدام���ى يتحدثون عن طرائف 
االغ���الط الطباعي���ة الت���ي كان���ت ال�ص���حف اليومي���ة تقع يف 
م�ص���اكلها، ومنه���ا عندما ظهرت حدى ال�ص���حف وقد ن�ص���رت 
�ص���ورة النائب ثابت عب���د النور وقد حتولت كلم���ة )النور( 

اىل )الثور(.. ومما هو قريب من هذا
 م���ا ن�ص���رته احدى �ص���حف بغداد م���ن ا�ص���تقبال الرئي�ض... 
لل�صخ�صية ال�صيا�ص���ية ال�صورية �صالح الدين البيطار فقالت 
يف �ص���در �ص���فحتها االوىل وبحروف كبري : )البيطار يزور 
الرئي����ض ع...( وال�ص���ك ان التعب���ري كان غ���ري موف���ق، اذ ان 

البيطار لقب ملهنة معروفة!!


