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اوراق من حياتي

صالح جبر وخطبته االخيرة في مجلس األعيان 
وبعد   ،1947 احلقوق  من  النهائية  ال�سنة  ))يف 
االمتحان  وقبيل  الفنون،  دبلوم  على  ح�سويل 
املتفائل،  مبعول  اآمايل  اأبني  كنت  و�سهر،  بنيٍف 

واأنظر اإىل امل�ستقبل بعني الر�سا واالطمئنان. 
وانطوت االأيام، ومل يبق من احلقوق اإال النتائج 
بني  الفا�سل  احلد  لتكون  اأترقبها  كنت  التي 

الدرا�سة والعمل.
ونلت ال�سهادة، ودخلت اآفاقًا جديدة تتنافى و ما 
ذهبت اإليه اأثناء حياتي الدرا�سية، فاملجتمع حافل 
مبنية  النا�س  بني  والعالقات  اخلادعة  باملظاهر 
اعتبار  فال  املتبادلة  املح�سة  واملنفعة  الطمع  على 
به  تتمتع  العربة مبا  واإمنا  علٍم وفن،  اأو  ل�سهادٍة 
لك  اأو مبا  العليا،  املراجع  من �سطوة ونفوذ لدى 

من عالقٍة باالأ�سخا�س ذوي املكانة. 
بقيت مثابرًا على املحاماة، وكنت حائزًا فيها على 
ق�سب ال�سبق بني من تخرج معي، ومتكنت خالل 
اأ�سهر قالئل من اأن اأكّون يل مركزًا ال باأ�س به مع 
نخبة املحامني، اإال اأن املادة كانت تعوزين، حتى 
اأين مل اأفتح مكتبًا اأو ان�سر اإعالنًا حول ا�ستغايل 
بفارغ  تخرجي  يرتقب  كان  من  وهناك  باملحاماة 

ال�سرب، يجب اأن اأر�سيهم واأر�سي نف�سي. 
جلنة  اإىل  طلبًا  وقدمت  الوظائف،  باب  فطرقت 
احلكام والق�ساة يف وزارة العدلية التي ا�ستغلت 
يف دوائرها ثالثة اأعواٍم بعد رجوعي من اجلامعة 
ال�سورية. اإال اأن الوظائف كانت وقفًا على اأ�سحاب 
الذوات،  واأوالد  الذهب  واأبناء  االأموال  روؤو�س 
فنفذت الوظائف املرموقة عن طريق البيع باملزاد 
اأعارك احلياة متاأبطًا �سهادتي،  والو�ساطة، وبت 
ومتمنطقًا مبا اأملكه من كلمات ح�سلت عليها من 

درا�ستي الق�سرية العملية بعد التخرج. 
اأجنلى الغ�ساء الكثيف الذي كان يحجبني، وبت 
واأو�ساع  �ساذة  وقائع  من  يعرت�سني  ما  اأح�سي 
غريبة، فبان يل هذا املجتمع املتف�سخ الذي ي�سعب 

عليَّ احلياة فيه. 
فما العمل اإذًا ؟

درجتي،  دون  هي  وظائف  عليَّ  عر�سوا  لقد 
كان  من  على  كبرية  اأخرى  وظائف  وعر�سوا 
باالأم�س معي يف �سف واحد، وقد خرج من الكلية 
اأنه  العامة.  وامل�سلحة  العدل  مع  يتنافى  خروجًا 
وال  الدرجات  يف  ال  �سيء،  كل  يف  معي  يتكافاأ  ال 
اأر�سخ  فكيف  احلقوقية،  اأو  العامة  الثقافة  يف 
لعمٍل �ساٍق كهذا، واأتخذ لنف�سي وظيفة هي حقي 

امل�سروع؟
اأعي�س  الذي  املجتمع  هو  احلقائق،  هي  ولكن 
فيه، فال حياة الأمثايل ممن ال يتح�سنون بدروع 

املظاهر واحلياة. 
اإر�سال  على  عزمها  عن  املعارف  وزارة  واأعلنت 
االأول  وكنت  اإليها،  قدمت  فرن�سا،  اإىل  فنيٍة  بعثٍة 
ومل  املعارف،  اأراجع  مل  اأنني  اأال  املقدمني،  بني 
رغبتي  الأن  به  علمي  رغم  املقابلة  جمل�س  اأح�سر 
بال�سفر كانت تنازعها عقبات هي يف غاية االأهمية 
بني  مرتددًا  اأوقاتي  اأق�سي  فكنت  واخلطورة. 

ال�سفر وعدمه.
فيها،  طوياًل  اأمدًا  و�ساأبقى  باري�س،  اإىل  �ساأ�سافر 

واأ�سبع غريزتي، واأمني ملكتي الفنية، وقد اأكون 
الذين  اأخوتي  اأهلي،  هناك  ولكن  حقًا،  ر�سامًا 
اأح�سب ح�سابهم يف كل عمٍل اأو ت�سرٍف اأقوم به، 
وكاأنهم  اأحيا  اأنني  منفرد،  كخالٍد  اأعي�س  ال  اأنني 
قطعة مني، فكيف بي اأتركهم خم�س �سنوات؟ اأنهم 
اأنهم  وم�ساعدتي،  توجيهي  اإىل  احلاجة  اأ�سد  يف 
ميرون باأحرج دوٍر يف حياتهم، فاأن تركتهم، تركت 
�سفينتي بال قائد، تتنازعها العوا�سف، وتالطمها 
اإذًا  فوجودي  موؤملة.  النهاية  تكون  وقد  االأمواج، 
اأمر ال بد منه، الأ�ساعد من يحتاج، واأقوم املعوج 

من االأمور، واأر�سد اإىل ال�سواب. 
ولكني اأعود اإىل تخيالتي، وميلك الر�سم م�ساعري 
احلكومية  البعثة  اأهملت  اأن  باخليبة  واأ�سعر 
بلد  يف  �ساأق�سيها  التي  اخلم�س  وال�سنوات 
اأح�سل على �سهادة  اأوربا. وقد  اأرجاء  متنقاًل يف 
ال�سيا�سية،  العلوم  اأو  القانون،  يف  الدكتوراه 
يف  منها  اأ�ستفيد  رجوعي  عند  عونًا  يل  فتكون 
�ستى �سروب الوظائف. وخ�سو�سًا واأين حمتاج 
الدار،  كبناء  البيتية  م�ساكلي  الأمت  املدة  هذه  ملثل 
واإقناع والدي وغريها من �سروريات االأمور. ثم 
ترفيه  منه  الغر�س  جديد،  قانون  م�سروع  هناك 
ومنحة،  كاماًل،  راتبًا  واإعطاوؤهم  املدر�سني،  حالة 
فرع  اأي  لدرا�سة  اخلارج  اإىل  ال�سفر  اأرادوا  اإذا 
يرومونه. وعلمت باأن الالئحة �ستقدم اإىل الربملان 
حال انعقاد دورته الثانية. ولهذه االأ�سباب جلاأت 
وا�سطة  واتخذتها  املعارف  يف  الوظيفة  اإىل 
اأو  الر�سم،  بعثة  يف  الراتب  زيادة  على  تعينني 
اإذا  احلكومية  البعثة  ورف�س  الدكتوراه  درا�سة 

�سادق الربملان على الالئحة. 
عليها،  �ساأ�سري  التي  خطتي  تنفيذ  يف  وبداأت 
واأقنعت  العالية،  املعلمني  دار  اإىل  وذهبت 
يف  حما�سر  من�سب  اإىل  برت�سيحي  عميدها 
ا�ستمزاج  بعد  املعارف  وافقت  ثم  فوافق  الكلية 
االأمر  ف�سدر  الفنون،  ومعهد  احلقوق  كلية  راأي 
مزاعمي،  على  اأنني  1948/10/14.اأال  بتاريخ 
وهي  اأخرى،  بعقبٍة  اأ�سطدم  اإذ  اأوهامي  واأنفي 
مدار�س  للر�سم يف  مدر�سًا  �ساأعود، و�ساأعود  اأين 
مركز  يف  و�ساأكون  ر�سيت،  اأم  اأبيت  بغداد. 
ميكنني التمتع باأح�سن منه االآن وبالراتب نف�سه 

الذي �ساأتقا�ساه بعد عودتي من باري�س. 
ولكن �سفري اإىل باري�س يحدوه االأمل باأن اأ�سبح 
عن  ينق�س  اأو  يزيد  راتبًا  اأتقا�سى  اأن  ال  ر�سامًا 
اأح�سل  اأن  يجب  واحدة  فاحلياة  احلايل،  راتبي 
خاللها على اأوفر ق�سٍط من احلرية دون اأن اأعباء 

مبركٍز اأو مادة. 
لرئي�س،  الر�سوخ  عدم  على  ُطِبَع  �سخ�س  اأنني 
بقيود  التقيد  وعدم  االنطالق  على  ُجِبَل  اإن�سان 
يف  واأعي�س  د�ستوري  عن  اأنثني  فكيف  املجتمع، 

جحيم الوظائف. 
باري�س ... اأنها تدعوك يا هذا ! فلبي الدعوة! 

باري�س ... مدينة احلرية ووحي الفن.
العامل  كعبة  واملدنية،  الثورات  اأم   ... باري�س 
متهيدي  واحد  اأمر  عليِّ  وبقي  العباقرة.  ومهبط 
الوظائف  اإىل  فتطلعت  الوظيفة،  وهو  للبعثة، 

معهد  يف  التدري�س  من  اأجدى  اأر  فلم  ال�ساغرة، 
مني  اأكفاأ  هو  من  هناك  ولي�س  اجلميلة،  الفنون 
يجب  واحدة  عقبة  هناك  ولكن  املن�سب،  لهذا 
تذليلها وهي فائق ح�سن، اإذ �سيكون راأيه الف�سل 
اجلن�سية.واجهت  االإنكليزي  االإدارة  مدير  عند 
مبا  اأعجب  ال  واأ�سبحت  ب�سجاعة،  الواقع  االأمر 
ي�سادفني من اأو�ساع �ساذة ووقائع دنيئة يف هذا 
وانتخبت  املعارف  اإىل  وذهبت  الفا�سد،  املجتمع 
و�سدر  االأعظمية،  ثانوية  يف  مدر�ٍس  وظيفة  يل 
بتاريخ  فيها  وحما�سرًا  مدر�سًا  بتعييني  القرار 

.1947/11/27
يف  عليَّ  م�سى  دوٍر  باأق�سى  اأمر  اأنني   ... واالآن 
املجتمع  اأن  واأح�سب  عملي  اأرجح  تارة  حياتي، 
املقايي�س  واأن  �سيتبدل،  فيه  �ساأعي�س  الذي 
املطبقة على اأو�ساعنا احلا�سرة �ستنعدم وتزول، 
اأرجع  و�سيح�سل كل ذي حق على حقه. واأخرى 
عدم �سفري وبقائي نظرًا حل�سويل على �سهادتني 
عاليتني اأمتتع بها واأ�سل املركز الالئق بي واأبقى 
جنب اأهلي. وهناك ا�ستح�سان من بع�س املت�سلني 
حول  االأخر  البع�س  من  ا�ستهجان  يقابله  بي 
والرتدد  والقلق  للهم  فري�سة  و�ساأبقى  �سفري، 
ريثما تنتهي املدة القانونية للتثبيت ويحني موعد 
ال�سفر، وال اأدري ما تخبئه يل االأيام ولكني اأقول 

اأخريًا: 
تلك  اإليها،  متلهفًا  كنت  التي  تلك  باري�س؟  اأن�سيت 
الدر�س، وتندم على  فتنفر من  تناديك  التي كانت 

�سنني ق�سيتها غارقًا يف هذيان القانون. 
باري�س ... تهب للُقياك، وقد يبزغ جنمك، �ستتعلم 
على  وتطلع  العامة،  ثقافتك  وتو�سع  الفرن�سية 
العامل وما فيه من علوم ومعارف ف�ساًل عن الفن 

الذي �ستتلقاه ب�سفٍة اأ�سا�سية. 
اأجواء  على  الر�سمية  الدوائر  �سجن  اأترجح 

فرن�سا؟ 
يف  والرغبة  املال  اكتناز  �سبيل  يف  هنا  باٍق  اأنك 
�سبابه  يف  يجمعه  كمن  �ستكون  ولكنك  جمعه! 
وحني  االأيام،  م�ستقبل  يف  ملذاته  على  لينفقه 
فال  وج�سمه  قلبه  اإىل  دبَّ  قد  امل�سيب  يجد  يناله، 
بارحه،  قد  احلياة  موكب  الأن  فائدة،  ملاله  تعود 
اأن باري�س مل تخلق  اأال  فيندم حني ال يجد الندم. 
ملن �سيعي�س يف عراقنا املظلم والبذور التي اأعود 

بها ال تنبت وال تنتج يف اأر�سنا. 
واأق�سي  منها  �ساأعود  اإذ  يل  دائمة  لي�ست  باري�س 
تكون  قوٍم  بني  واأ�سى  ح�سٍرة  يف  عمري  بقية 
العبقرية بينهم نقمة على �ساحبها، ثم هناك زمرة 
تر�سيني  ال  الذين  اأولئك  زمالئي  من  الر�سامني 
�سريتهم، وال تروقني روحهم الفنية و�ساأكون يف 
اأنا�س رعاع يف م�ستوى رجل  ت�سادم م�ستمر مع 
اأختلط  وال  عنهم،  بعيدًا  �ساأكون  ولكني  ال�سارع. 
�سواحي  من  منعزٍل  ركٍن  يف  و�ساأنزوي  بهم، 
اأنتاج  يف  اأيامي  بقية  واأق�سي  و�ساأ�ستقر  بغداد، 
فني. وهب اأنني ع�ست يف بغداد فمًا الذي اأح�سله 
الأمثايل  حت�سب  وال  وزنًا  يل  تقيم  ال  بيئٍة  يف 
اأيامي يف نحته  الذي �ساأفني  التمثال  اأن  ح�سابًا، 
هنا  العمر  �ساأكر�س  راأ�سي،  على  وينق�س  �سيهدم 

اأمت  اأن  قبل  اأفني  اأنني  اأال  م�ساريعي  تقومي  يف 
البداية.

وملاذا  ؟  احلقوقية  �سهادتي  مو�سوع  هو  وما 
اقتنائها  يف  العمر  زهرة  واأفنيت  عليها؟  ح�سلت 
.. اأنني ح�سلت ال�سهادة يف �سبيل الثقافة العامة 
ويف وقٍت مل تكن احلكومة قد �سرعت يف اإر�سال 
بغداد  يف  بقيت  فاإن  االآن  اأما  اخلارج  اإىل   بعثٍة 
اأال  احلقوق  من  اأ�ستفيد  وال  الر�سم  ف�ساأخ�سر 

الراتب فكيف بي ال اأ�سحي باحلقوق! 
كانت االأفكار ال�سالفة تتقاذفني، وتهد اأركاين فلم 
اأ�سعر بقرار، ومل تهداأ يل ثورة، واأم�سيت كجرٍم 
اأو  بوقفها  له  اإرادة  ال  هائلة  قوى  تتقاذفه  �سغري 
تتغري اجتاهها، فطورًا اأ�سمم على البعثة، واأ�سل 
املعارف، اأال اأنني اأرتد على عقبي، واأعود اأدرجي، 

وتتغلب عوامل عدم ال�سفر على ال�سفر. 
ويف هذا االأثناء اأعلنت وزارة اخلارجية عن بعثٍة 
بعد  وانت�سيت  بها،  ففرحت  ال�سيا�سية،  للعلوم 
اأوراقي  اأجمع  الدوائر  اإىل  اأ�سرعت  الذبول،  ذاك 
الأقدمها ولكن مقابلة الر�سم انتهت وال �سبيل اإىل 

قبويل. 
عزميتك  قوة  وتتبني  مقدرتك  �ستتجلى  هنا 
وم�سائك، عليك يتوقف اإقناع االأمر، مدة، قانون، 
قامو�س  يف  موجودة  غري  كلمات  كلها   ... قرار 
وبينت  املعارف  اإىل  �سرت  وهكذا   ... حكومتك 
طويلة  مدٍة  منذ  بالبعثة  باأحقيتي  النفوذ  لذوي 
يف  احلقوق  ب�سهادة  ت�سحيتي  عليهم  وعر�ست 
اليوم  يل  فحددوا  به،  �سغفت  الذي  الفن  �سبيل 

للمقابلة..فقابلت، وجنحت، وبقى على ال�سفر. 
جدًا  املفيد  من  باأن  اأخربين  البعثات  مدير  اأن  اأال 
واأكت�سب  للر�سم  مدر�س  وظيفة  يف  اأتعني  اأن 
ما  يل  فتكون  اأَثبَّت  ثم  واحدة،  �سنة  خدمة  بذلك 
البعثة  من  الرجوع  اأي  مهنة(  )ممار�سة  ي�سمونه 
براتب يزيد على راتب ال�سهادة الفنية اأي براتب 
ثالثون دينارًا. فوجدت باأن العر�س وجيهًا وكلي 
ال�سكلية  ال�سروط  ا�ستوفيت  اإذ  بالقبول!  اأمل 
النواب،  جمل�س  رئي�س  من  تو�سيٍة  كتاب  وهي 
ودرجاتي  عراقيتي  وهي  القانونية  وال�سروط 
ومقابلتي، ف�ساًل عن دبلوم الفنون. ولكن النتائج 
البعثة  األغيت  ثم  اأ�سمي،  من  خالية  وهي  ظهرت 
))باأن  القا�سي  املعارف  وزارة  قرار  على  بناًء 
عالية  بدرجات  يتمتعون  ال  املقبولني  الطالب 

توؤهلهم ال�سفر على نفقة احلكومة((.
يف  وغلوه  ال�سائن  الوزير  �سلوك  كان  وهكذا 
حركاين  يف  �سببًا  الباطل  ال�سطط  منت  ارتكاب 

واأخواين ذوي الدرجات العالية من البعثة. 
يف  قبوٍل  فعدم  وجهي،  يف  االأبواب  اأغلقت 
احل�سول  العبث  من  وبات  واخلارجية،  العدلية 
وبقيت  طموحي،  وتر�سي  تريحني  وظيفٍة  على 
الناجتة  العاتية  الثورة  اأنتظر ركود هذه  حماميًا 

عن عدم اال�ستقرار النف�سي.
فو�سع البلد كله مبني على ارتباط امل�سالح نتيجة 
فكيف  البالد،  يف  ومروجيه  اال�ستعمار  لطغيان 
ال�سبيل اإىل تقرير م�ستقبل؟ وما هو الطريق الذي 
�ساأ�سلكه بعد هذا؟ مل يبق اأمامي اأال اأمر واحد ... 

م�ستقبل واحد ... هو باري�س.
لك  اأن  طريقك،  يف  ام�ِس  هذا،  يا  الرتدد  كفى 
ال�سالح  بني  يفرق  وال�سر،  اخلري  بني  مييز  عقال 

والطالح، بني الظلمة وال�سياء. 
ام�ِس وال حتفل بعقبات واهم، وترمي اأيامك يف 
ال  �سيئًا.  االإن�سانية  مبادئ  من  يحوي  ال  قفٍز  بلٍد 
تدع الفر�سة تفوتك ثانيًة، وال جتعل االأمل يعبث 

بك، والياأ�س ين�سب اإظفاره فيك.
اأنت يف مفرتق الطرق، اأنت اأمام احلياة واملوت. 
طريق  ال�سائك،  بغداد  طريق  لنف�سك  تنتخب  فال 
ومتتد  الفن،  منك  ف�سيفلت  البطيء،  االنتحار 
اإليك علة الت�سكع، وتق�سي عمرك متهالكًا متخاذاًل 

�سرعان ما يدب ال�سقم فيك ويق�سي عليك. 
ودخلت  منه،  كنت  الذي  البع�س  مقابلة  تاأخرت 
وحدد  الوزير،  باأمر  الطلبات  قائمة  �سمن  اأ�سماء 
يوم اآخر للمقابلة، ثم اأُِجَل اإىل الغد واأُجل اأخرى، 
و�ست�سرب  دورها  لعبت  الو�ساطة  اأن  فعلمت 
من  الفائز  و�سيكون  احلائط  عر�س  الدرجات 
متكن من التاأثري على الوزير، فحاولت وت�سبثت 
فح�سلت على كتاٍب اأ�سرعت يف تقدميه اإىل غرفة 

الوزير. 
اأع�ساء  اأحد  من  الوزير  وعلم  املقابلة،  ودخلت 
ف�ساًل  الفنون  دبلوم  على  حا�سل  باأين  الهيئة 
اخت�سا�سي  عن  ف�ساألني  احلقوق  يف  تفوقي  عن 
الفني، فاأجبته الر�سم، فهبت جلنة املقابلة بالثناء 
علي، وقرروا باالإجماع باأن �سهادتي الفنية ميزة 
والحظ  ال�سيا�سية،  حياتي  يف  تفيدين  عظمى 
الوزير يف قائمة درجاتي على 98% يف علم النف�س 
التاميز  �سحيفة  ناولني  ثم  اأخرى،  ميزة  فكانت 
فقراأت نتفًا منها و�ُسِئلت اأربعة كلمات اأجبت منها 
ثالثة، واأِمرت باالن�سراف. اأنني �ساأُقبل حتمًا، وال 
جمال لل�سك يف قبويل، اأما كانت �سروط البعثة اأن 
يكون الطالب متفوقًا بالدرجة؟ وها اأنا ذا الثاين 
مدة  وانتهت  �سينتخبونهم،  حماٍم  ع�سر  اأثنى  من 
تقدمي العرائ�س ونحن ثالثة ع�سر، اأال اأن الطلبات 
ا�ستمرت بعد م�سي املدة القانونية بناًء على اأمر 
زلت  فما  هذا  ومع  الثالثني،  على  واأربت  الوزير 
حمافظًا على مركزي ومن املتفوقني بني جماعتي، 
وبات تر�سيحي للبعثة يف حكم املقرر ال تعوزه اأال 

املوافقة والت�سديق الر�سمي. 
يوم  لها  ُحِدَد  مقابلٍة  بوجود  فوجئت  اأنني  اأال 
االأيدي  وراءه  تلعب  �ستار  اأال  املقابلة  وما  معني 
االأثيمة لتك�سب الباطل �سفة احلق، وباب خبيثة 
اأقوياء اجلاه  ي�سلكها �سعفاء املقدرة والتح�سيل 
�ساأنًا  اأعلى  هم  من  حقوق  لي�سلبوا  والو�ساطة، 
حاولوا  التي  غريهم  مراكز  وي�سرقوا  منهم، 
وقا�سوا  الليايل،  �سهروا  وكم  عليها،  احل�سول 
غريقًا  غريهم  ق�ساه  وقٍت  يف  احلرمان  مرارة 
اإذ  البال،  مطمئن  واملوبقات  الرذائل  اأوحال  يف 
ما  وينتخب  طريق،  باأي  ال�سهادة  على  �سيح�سل 

يروق له من الوظائف.  

مجلة االذاعة و التلفزيون 
نيسان 1978

د. خالد الجادر 

هذه بضعة من أوراق خالد الجادر تؤشر على الطريق الذي قطعه الفنان الراحل، في مواجهة حياة تحفل 
بالمعاناة الصادقة، لشاب عراقي يحمل بين جوانحه ذلك التوق الرائع، لوطن كان مستعبدًا، حتى إذا غادره 
إلى تلك المدينة الساحرة ))باريس(( طالبًا في مدارس الفن األوربي العريق، أدرك بشعور حقيقي، أن تلك 
ليست مدينته، وأن مدنه هي تلك القرى المتناثرة في شمال وطنه البعيد، أو المتالصقة بين أهوار الجنوب. 
تلك كانت رحلة خالد الجادر الفنية .. وتلك أيضًا كانت تجربته مع العالم ومع نفسه، والتي تمخضت عن 
فنان مبدع عاش لفنه ولشعبه. في هذه األوراق تكمن بعض أسرار خالد الصادقة والعميقة، وفيها أيضًا 
يتمثل هاجسه الواعي، التي تحول فيما بعد إلى أنتساب رائع لفنه وموقفه الفكري اإلنساني العميق .. وقد 

نشرها الراحل في مجلة اإلذاعة والتلفزيون عام 1978
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صالح جبر وخطبته االخيرة في مجلس األعيان 
ال�ساعة  يف  عقدت  التي  اجلل�سة  وكانت 
�سباح  من  االأربعني  والدقيقة  العا�سرة 
 1957 حزيران  من  ال�ساد�س  اخلمي�س 
تكلم  ال�سابقة  اجلل�سة  خال�سة  تالوة  وبعد 
اأ�سئلته  تالوة  على  معلقا  الفار�سي  ن�سرت 
وقال  غيابه،  اأثناء  ال�سابقة  اجلل�سة  يف 
عليه  فرد  تهمل".  اأو  توؤجل  بان  االأوىل  "كان 
املجل�س وافق على  باأن  املجل�س  نائب رئي�س 
اإجازات  منح  على  املجل�س  ووافق  تالوتها 
على  وافق  ثم  االأعيان،  من  اأع�سائه  لبع�س 
اإىل  ر�سمية  مبهمة  ال�سويدي  توفيق  انتداب 
موافقة  الرئا�سة  ديوان  واأعلن  العراق  خارج 
اأجراها  التي  التعديالت  على  النواب  جمل�س 
جمل�س االأعيان يف الئحة قانون املواد القابلة 
والبيانات  العالمات  قانون  والئحة  لالنفجار 
تاأ�سي�س  تنظيم  قانون  والئحة  التجارية، 
تعديل  قانون  والئحة  ال�سناعية،  امل�ساريع 
ذلك  بعد  وتلي  للعمال  امل�ساكن  ت�سييد  قانون 
اإىل  جرب  �سالح  وجههما  اللذان  ال�سوؤاالن 

رئي�س الوزراء نوري ال�سعيد.
االأول حول ت�سريحات رئي�س  ال�سوؤال  وكان 
عقده  الذي  ال�سحفي  املوؤمتر  يف  الوزراء 
اأ�سباب حل  فيها  االأجانب وتناول  للمرا�سلني 
رئي�س  نائب  اأجاب  ال�سابق،  النيابي  املجل�س 
الوزراء احمد خمتار بابان على هذا ال�سوؤال 

قائاًل:
اأثناء  يف  بحث  قد  كان  املو�سوع  هذا  "اإن 
النواب  جمل�س  يف  العر�س  خطاب  مناق�سة 
العايل  املجل�س  هذا  يف  جيدا  اأي�سا  ونوق�س 
وجهة  بني  قد  جرب  �سالح  ال�سيد  فخامة  وان 
فخامة  واأجابه   ، املو�سوع  هذا  حول  نظره 
الإعادة  االآن  اأرى حاجة  وال   ، الوزراء  رئي�س 

ما اأجيب عليه �سابقًا".
ورد �سالح جرب قائاًل:

وجرى  جرى  النقا�س  اأن  �سحيح  "�سادتي 
طوياًل حول هذا املو�سوع يف جل�سات �سبق 
غنى  يف  كنا  وقد  املجل�س  هذا  يف  عقدت  اأن 
اأن  غري  جديد  من  املو�سوع  هذا  اإثارة  عن 
رئي�س  فخامة  بها  اأدىل  التي  الت�سريحات 
حفزتنا  التي  ال�سحف  مرا�سلي  اإىل  الوزراء 
على توجيه ال�سوؤال، الأننا نعتقد اأن احلقائق 
تختلف اختالفًا كليًا عما تف�سل به فخامته يف 
يثري  اأال  به  االأجدر  وكان  ال�سحفي  موؤمتره 
روع  يف  ويدخل  جديد  من  املو�سوع  هذا 
العراقيني  الن  العراقيني  اق�سد  وال  النا�س 
مطلعون جميعا على هذه احلقائق، اأنا اكتفي 
الوزراء  رئي�س  نائب  معايل  به  اأدىل  مبا 
واأريد اأن اجعل من التعليقات ال�سابقة جوابا 
اأدىل  لفخامة رئي�س الوزراء جوابًا مكررا ملا 
تف�سل  مبا  واكتفي  ال�سحفي  موؤمتره  يف  به 

به معايل رئي�س الوزراء".
الوزراء على كالم �سالح  وعقب نائب رئي�س 

جرب قائاًل:
كالم  على  تعليقًا  واحدة  نقطة  يل  "�سادتي 

اأن  يعرف  وهو  جرب  �سالح  ال�سيد  فخامة 
اأ�سئلة  �سكل  على  تكون  ال�سحفية  املوؤمترات 
حقه  من  انه  وطبعا  امل�سوؤولني  اإىل  توجه 
اأن يجاوب على ال�سوؤال من وجهة نظره ولكل  

�سخ�س طبعًا عقيدة".
نائب  كالم  على  االآخر  هو  جرب  �سالح  عقب 

رئي�س الوزراء فقال:
مكان  كنت  لو  اإين  احلقيقة  يف  "�سادتي 
اإزاء هذه  فخامة رئي�س الوزراء لكان موقفي 

االأ�سئلة واحدا من اأمرين:
فاأما اأن اأتهرب من هذا اجلواب او ان اجاوب 
فخامة  �سعور  عليها  ينطبق  التي  باحلقيقة 
بذلك  االنتخابات  باإجراء  الوزراء  رئي�س 
ال�سكل الذي جرى معتقدا اأن الو�سع يقت�سي 
ي�ستفتي  ان  يريد  كان  باأنه  القول  اأما  ذلك 
غنى  يف  يكون  اأن  ميكن  كان  اظن  ال�سعب 

عنه".
جرب  ل�سالح  الثاين  ال�سوؤال  تلي  ذلك  وبعد 
اأ�سباب بقاء االأحكام العرفية بعد زوال  حول 

متطلبات هذا البقاء.
اأجاب احمد خمتار بابان نائب رئي�س الوزراء 

على هذا ال�سوؤال قائاًل
اإلغاء  يف  ح�سل  اجلواب  اأن  اعتقد  �سادتي 
احلكومة  بيان  اأو�سح  وقد  العرفية  االأحكام 

الر�سمي اأ�سباب االإلغاء".
رد �سالح جرب على هذا قائاًل: "�سادتي اأود اأن 
يكون معلوما لدى كل واحد بان لي�س لدي اأي 
اعرتا�س على اإعالن االأحكام العرفية الغر�س 
عندما  االأمن  على  املحافظة  احلقيقة  يف  منها 
التي  احلرب  يف  املوؤ�سفة  احلوادث  وقعت 
التي  احلرب  تلك  م�سر  ال�سقيقة  على  �سنت 
العظمى  بريطانيا  االأ�سف  مع  فيها  ا�سرتكت 
للحكومة  البد  فكان  بغداد  ميثاق  دول  اإحدى 
للمحافظة  الالزمة  االحتياطات  تتخذ  اأن  من 
ال�سديد  النا�س  ال�ستياء  نظرا  النظام  على 
العربية  البالد  يف  ال  ال�سديد  النا�س  و�سخط 
كافة واإمنا يف العراق على املوقف الذي وقفته 
احلليفة بريطانيا من دولة �سقيقة وهي م�سر 
اإذ حاربت جنبًا اإىل جنب مع مزيد االأ�سف مع 
جيو�س اإ�سرائيل وكان منتظرا ان تقع حوادث 
تخل باالمن يف هذا البلد وقد عمدت احلكومة 
االحكام  دوام  ان  نرى  اننا  غري  اعالنها  على 
العرفية لفرتة قد ال تقت�سيها ال�سرورات لي�س 
مب�سلحة البالد الن االحكام العرفية كما يعلم 
الهيئة  قد تكون هذه  �ساذة  كل احد هي حالة 
لهذا يجب  احكامها  االخطاء يف  اىل  معر�سة 
اال تدوم هذه االحكام طوياًل الن دوامها ي�سر 

من ناحيتني مادية ومعنوية.
من الناحية املادية انها قد تعر�س النا�س اىل 
تقت�سيه  مما  وهذا  اخلطاأ  بع�س  فيها  احكام 
بها  تقوم  التي  والهيئات  العرفية  االحكام 
وال�سرر االأدبي هو اأن تبقى هذه االأحكام مدة 

طويلة يف بلد كالعراق.
وبعد اأن اأنهى �سالح جرب كلمته اأعطي الكالم 

اإىل نائب رئي�س الوزراء الذي قال:
ا�سكر فخامة ال�سيد �سالح جرب الأنه اأيدنا يف 
االأ�سباب التي اأوجبت اإعالن االأحكام العرفية 
املو�سوع  حول  جارية  املخابرات  وكانت 
عندما بحث جمل�س الوزراء االأحكام العرفية 
فقرر اإلغاءها يف جميع اأنحاء العراق وعليه ال 

يوجد تناق�س.
وال  ال�سرورة  عند  تعلن  العرفية  االأحكام  اإن 
بدون  اإبقائها  اىل  متيل  حكومة  هناك  توجد 
ولهذه  تلغى  ال�سرورة  تزول  وعندما  �سبب 
والبيان  العرفية  االأحكام  تلغى  االأ�سباب 
حاجة  ال  اأو�سح  لذلك  �سدر  الذي  الر�سمي 

لتكرار ما جاء فيه".
وهنا اخذ نائب رئي�س املجل�س يتلو االأ�سئلة 
ال�سبيبي  ر�سا  حممد  ال�سيخ  وجهها  التي 
بقاء  حول  الوزراء  رئي�س  اإىل  االأول  وكان 

من�سب وزير املعارف �ساغرا.
االأ�سرار  حول  الزراعة  وزير  اإىل  والثاين 
وتدابري  الزراعية  باملحا�سيل  حلقت  التي 

امل�سوؤولني الإ�سعاف املنكوبني.
 ويف هذه اللحظة اأ�سيب �سالح جرب بالنوبة 

القلبية.
كان القدر على موعد مع �سالح جرب يف قاعة 
فقد  اليوم  ذلك  �سباح  يف  االأعيان  جمل�س 
من  الرغم  على  االأعيان  جمل�س  جل�سة  ح�سر 

كان  انه  اإال  عليه  بادية  كانت  املر�س  اآثار  اأن 
من  عدد  مع  التحية  وتبادل  الوجه  �ساحك 
االأعيان ثم اجته نحو احمد خمتار بابان نائب 
نوري  الوزراء  رئي�س  )كان  الوزراء  رئي�س 
راأ�س  على  بباك�ستان  كراجي  يف  ال�سعيد 
الوفد العراقي الذي ح�سر اجتماعات املجل�س 

الوزاري مليثاق بغداد(!
وبعد االنتهاء من كلمته حول االأحكام العرفية 
جل�س يف مكانه املعتاد اإىل جانب ال�سيد عبد 
دقائق  مرور  وبعد  املقرب..  �سديقه  املهدي 
املهدي  عبد  ال�سيد  �سربات  ارتفعت  قليلة 
م�سدر  نحو  االأنظار  فاجتهت  املن�سدة،  على 
بنوبة  م�ساب  جرب  ب�سالح  واإذا  ال�سوت 
قلبية، وال�سيد عبد املهدي م�سطرب ال يدري 
ماذا يفعل؟ فا�سطر نائب رئي�س املجل�س عبد 

الهادي اجللبي اىل تاأجيل اجلل�سة .
فارتفعت االأ�سوات ت�سرخ:

جيبوا  طبيب  اقرب  "طبيب....خابروا 
احلادية  اإىل  ت�سري  ال�ساعة  وكانت  ماء". 
النداءات  وانطلقت  العا�سرة  والدقيقة  ع�سرة 
احمد  وتعاون  االأطباء  ت�ستدعي  الهاتفية 
واجللبي  املهدي  عبد  واحلاج  بابان  خمتار 
له  وجيء  باملاء  جرب  �سالح  وجه  م�سح  على 

باأريكة و�سع عليها.
و�سل  والربع  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  ويف 

الدكتور ب�سمة جي رئي�س اأطباء ال�سرطة ثم 
فالدكتور  �سلمان  الدكتور حممد ح�سن  اأعقبه 
فالدكتور  ال�سحة  وزير  عالوي  االأمري  عبد 
بينهم  اآخرون  اأطباء  و�سل  كما  ربيع  كرجي 

طبيب اجنبي جاء مع وزير ال�سحة.
ويف ال�ساعة احلادية ع�سرة والدقيقة 27 خرج 
جمل�س  قاعة  من  اجللبي  الهادي  عبد  احلاج 
عبد  املجل�س:  على  ووفد  يبكي  وهو  االأعيان 
والدكتور  الب�سام  و�سادق  مرجان  الوهاب 
لواء  ومت�سرف  االلو�سي  عاكف  اإبراهيم 
بغداد عبد اجلبار فهمي واملدعي العام وحاكم 

حتقيق الر�سافة ال�سمايل وعدد من النواب.
 38 والدقيقة  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  ويف 
املحلية  لالإدارة  االإ�سعاف  �سيارة  و�سلت 
وو�سع اجلثمان على النقالة وقد غطي بغطاء 
املهدي  عبد  ال�سيد  القاعة  من  وخرج  ابي�س 
وقد هزت وفاة �سديقه كيانه وكان يتوكاأ على 
والزراعة  االجتماعية  ال�سوؤون  وزير  من  كل 
وهو  عي�سى  ال�سيد  رفيق  املحامي  واأ�سيب 
من حزب �سالح جرب باإغماء وتوىل الدكتور 
قليل  بعد  واأفاق  اإ�سعافه  �سلمان  حممد ح�سن 
 50 والدقيقة  ع�سرة  احلادية  ال�ساعة  ويف 
اإىل  ونقل  االإ�سعاف  ب�سيارة  اجلثمان  و�سع 

داره يف كرادة مرمي.
اأ�سيب  قد  كان  جرب  �سالح  اأن  املعروف  ومن 
و�سلل  قلبية  بنوبة  لوفاته  ال�سابق  العام  يف 
اأوربا  اإىل  ال�سفر  اإىل  ب�سببهما  ا�سطر  جزئي 
وعدم  بالراحة  االأطباء  ون�سحه  للمعاجلة، 
حياته  على  يق�سي  اجلهد  الن  نف�سه  اإرهاق 
وكان "الدكتور وايت" االخت�سا�س باأمرا�س 
القلب الذي عالج الرئي�س االمريكي ايزنهاور 
اىل  زيارته  عند  جرب  �سالح  ب�سيافة  حل  قد 
ون�سحه  دقيقًا  فح�سًا  له  واأجرى  بغداد، 
اإرهاق ج�سمه واالبتعاد عن االنفعاالت  بعدم 
حلياته  اأراد  اإذا  ال�سيا�سة  وترك  النف�سية 

االإطالة.
الن�سائح  لهذه  ميتثل  مل  جرب  �سالح  ولكن 
وعندما  املرهق  ال�سيا�سي  بالعمل  وا�ستمر 
�سئل الدكتور وايت بعد عودته اإىل الواليات 
املتحدة االمريكية عن �سحة �سالح جرب اأجاب 
وقد  جدًا،  ق�سرية  وحياته  متعب  قلبه  بان 
نعيها  واأذاعت  براجمها  بغداد  اإذاعة  قطعت 
الغنائية  براجمها  واألغت  جرب  �سالح  بوفاة 
واملو�سيقية وا�ستعا�ست عنها بتالوة اآي من 

الذكر احلكيم واملدائح النبوية.
جرب  �سالح  جثمان  �سيع  التايل  اليوم  ويف 
االأخري  مثواه  اإىل  كرادة مرمي  منزله يف  من 
�سلوين  امل�سرت  وزار  اال�سرف  النجف  يف 
كان  الذي  الربيطانية  اخلارجية  وزير  لويد 
موؤمتر  لرياأ�س  يومني  قبل  بغداد  و�سل  قد 
يف  الربيطانيني  الدبلوما�سيني  املبعوثني 
دول ال�سرق االأو�سط منزل �سالح جرب بنف�سه 
ال�سفري الربيطاين يف بغداد لتقدمي  ي�سحبه 

التعازي.

وثـــــــــــــــــائـــــــــــــــــق:

 د. علياء محمد

اضطر الحاج عبد الهادي الجلبي نائب رئيس مجلس األعيان العراقي الى تأجيل جلسة يوم 6 حزيران 
1957 بسبب إصابة السيد صالح جبر بنوبة قلبية.وكان عبد الهادي الجلبي يتلو األسئلة التي وجهها 
الشيخ محمد رضا الشبيبي إلى المسؤولين عندما اخذ السيد عبد المهدي يضرب على المنضدة منبهًا 
المجلس إلى حالة صالح جبر ولم تنفع مع صالح جبر معالجات األطباء الذين هرعوا إلى المجلس ولفظ  

أنفاسه األخيرة في قاعة المجلس بعد إصابته بالنوبة القلبية بـ16 دقيقة عن عمر يناهز 62 عامًا .

�صالح جرب
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اأم����ا ب��ع��د ���س��ق��وط ح��ك��وم��ة ر���س��ي��د ع���ايل يف 
العراق  يف  االأو����س���اع  ت��غ��رّيت  فقد   ،1941
اأن  اإذ  بالعراق،  بريطانيا من مت�سكها  فزادت 
العراق متمثلة يف معاهدة  لها م�ساحلها يف 
)1930( فتاأيدت هذه امل�سالح تاأييدًا م�ستندًا 
اإىل الن�سر احلربي، واأ�سبح تطبيق املعاهدة 
بتف�سري الن�سو�س وفق امل�سالح الربيطانية، 
ال�سيا�سية واحلربية، وكذلك اأ�سبحت احلال 
فيما يتعلق باجلي�س الذي ا�ستاءت احلكومة 
العراقية من تدخله يف ال�سيا�سة واأخذت عليه 
بالتحالف  التزامه  عدم  الربيطانية  احلكومة 

املعقود.
اإىل  ال����وزارة  ع��ه��دت  ال��ك��ي��الين  حكومة  بعد 
اليمينية  العنا�سر  من  وهو  املدفعي-  جميل 
انتهاء  بعد  دائ��م��ًا  به  ياأتي  وال��ذي  املعتدلة، 
اأحداث هامة اأو ا�سطرابات، وقد األف الوزارة 
بخطاب  حكمه  اأ�ستهل  وقد  يف1941/6/2، 
ت�سلمت  )لقد  فيه:  قال  االإذاع��ة  دار  من  األقاه 
م�سوؤولية احلكم يف اأهول �ساعة من �ساعات 
تاريخ العراق، ويف اخطر فتنة تعر�ست لها 
)اأعظم  باأنها  الكيالين  البالد( وو�سف حركة 

فتنة ت�ستهدف راأ�س الدولة وكيان االأمة(.
وقال املدفعي عن امل�سرتكني يف حوادث 1941 
)اإن التدابري القانونية ال�سارمة �سوف تطبق 
ال  اأثيم، وان احلكومة �سوف  على كل جمرم 

تاأخذها رحمة وال هوادة يف تعقيب اجلناة.

العالقات العراقية - البريطانية:
كان ال�سفري الربيطاين يف عهد حكومة جميل 
الذي  كورنوالي�س  كنهان  ال�سري  هو  املدفعي 
اأن حترج  منذ  العراق  لبالده يف  �سفريًا  عني 
الكيالين  وح��ك��وم��ة  بريطانيا  ب��ني  امل��وق��ف 
لوزارة  م�ست�سارًا  كان  هذا  –كورنوالي�س 
23اآب/اأغ�سط�س  منذ  ال��ع��راق��ي��ة  ال��داخ��ل��ي��ة 
�سنة1921- ثم اأنهيت خدماته يف عام 1935 
من قبل ال�سيد ر�سيد عايل الكيالين عندما كان 
الها�سمية  الوزارة  للداخلية يف  اآنذاك وزيرًا 
كبريًا  دورًا  كورنوالي�س  لعب  وقد  الثانية، 
يف اأحداث ماي�س/مايو 1941 اإذ �سد من اأزر 
الو�سي يف الب�سرة وهياأ له دارعة بريطانية 
ي�ستقر فيها جهاز لالإذاعة �سد حكومة بغداد.

دبلوما�سي  بن�ساط  املدفعي  عهد  يف  وق���ام 
حيث  املدفعي  م��ع  فاأتفق  ال��ع��راق،  يف  كبري 
معاهدة  تف�سري  ح���ول  اخل���الف  ت�سوية  مت 
5ح��زي��ران/  ويف  احل���رب،  خ��الل  التحالف 
يونيه 1941 اأر�سل وزير اخلارجية العراقية 

مذكرة اإىل كورنوالي�س حتتوي على:-
انه خالل  العراقية على  1. موافقة احلكومة 
احلرب للحكومة الربيطانية احلق اأن تع�سكر 
قواتها الربية والقوة اجلوية يف تلك االأمكنة 
اأن  ويجب  العراق  عن  الدفاع  يتطلبها  التي 

حتاط احلكومة العراقية بذلك.
2. توافق احلكومة العراقية على اإقامة دائرة 
متثل  التي  االأم��اك��ن  تلك  يف  وتلغراف  بريد 

حماية امل�سالح الربيطانية.
لل�سلطات  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك��وم��ة  ت�سمح   .3
التدريبات  اإج��راء  يف  الع�سكرية  الربيطانية 

الع�سكرية ال�سرورية بالتعاون مع ال�سلطات 
واإ�سدار  الب�سرة  يف  القاعدة  يف  العراقية 
للتعاون  الب�سرة  ميناء  �سلطات  اإىل  االأوام��ر 
ال�سرورية  االم��ت��ي��ازات  يخ�س  فيما  ك��ل��ي��ًا 
القوات  و���س��ول  ���س��الم��ة  و���س��م��ان  لت�سهيل 

الربيطانية اإىل الب�سرة.
ومن الن�ساط الربيطاين يف العراق تاأ�سي�س 
نادي با�سم )نادي اأخوان احلرية( تديره فريا 
�ستارك ال�سكرترية بال�سفارة الربيطانية لبث 
الدعاية لدول احللفاء وللمع�سكر الدميقراطي 
من  تتكون  عليا  جلنة  –وله  عامة  ب�سورة 
واأمني  والعدلية  واملعارف  الداخلية  وزارة 
ومدير  اجلي�س  اأرك����ان  ورئ��ي�����س  العا�سمة 

ال�سرطة العام.
وقد جاء يف املادة الثانية من نظامه: )غاية 
الدميقراطي  املبداأ  ملعا�سدة  ال�سعي  النادي 
ال��غ��اي��ة بن�سر  ت���اأم���ني ه����ذه  وال��ع��م��ل ع��ل��ى 

به  يقوم  م��ا  ومكافحة  ال�سحيحة  االأخ��ب��ار 
االإ�ساعات  الفا�س�ست والنازي من ن�سر  دعاة 
يف  التدخل  ع��دم  �سرط  مع  امل�سادة  الكاذبة 
�سكيف  امليجر  قال  وقد  الداخلية،  ال�سيا�سة 
ال�سرق  يف  احل��ري��ة  اإخ���وان  جمعية  رئي�س 
االأو�سط يف حفلة افتتاح النادي ببغداد )ومل 
يكن حادث اتخاذ اجلمعية مركزها يف بغداد 
ناديا  ه��ذا  قبل  كانت  التي  الناحية  ه��ذه  يف 
ال�سعيدة  الفر�س  من  املثنى-  بنادي  ع��رف 
���س��يء من  منه  ارت�����س��م  ق��د  ان��ه  ب��ل  فح�سب، 
لها  �سبق  التي  فهذه اجلدران  اأي�سًا،  العدالة 
اأن �سمعت يف ابتداء احلرب عر�سًا للفل�سفة 
م�سرفون  ونحن  االآن  ت�سبح  الدكتاتورية 
املواطنة  يف  ل��ل��رتب��ي��ة  حم��ط��ًا  ال�����س��ل��م  ع��ل��ى 

الدميقراطية.
وقد األقيت يف النادي بايعاز من جلنته العليا 
كثري من املحا�سرات الدميقراطية وعن نظام 

احلكم يف الغرب، وعلى العموم فقد كان غاية 
احلربي  للمجهود  الدعاية  بث  هي  اجلمعية 
وحماربة  للحلفاء  النا�س  حب  على  والعمل 

الدعاية �سدهم.
)التابعة  الربيطانية  العالقات  دائ���رة  واأن 
امل�سرت  ي��راأ���س��ه��ا  ك����ان  وال���ت���ي  ل��ل�����س��ف��ارة( 
يف  فروعًا  لها  –اأ�س�ست  ب��ريوت  �ستيوارت 
)مكاتب  �سمتها  مدينة  كل  ويف  حمافظة  كل 
الن�سرات  ت�����وزع  ك���ان���ت  ال���ت���ي  االر�����س����اد( 
وامل�سورات عن االحوال يف الغرب والتقدم 
يف الدول الدميقراطية- وكانت هذه الدائرة 
ت�سغل �سينما جوالة لرتى النا�س )األوانًا من 

ال�سيا�سة اال�ستعمارية(.
العراق  يف  بريطاين  ثقايف  معهد  واأن�سئ 
املو�سل  يف  فروعًا  له  وفتح  بغداد-  –يف 
والب�سرة، من املوؤكد اأن مهمته لي�ست ثقافية 
ذلك جليًا يف ت�سريح مدير  فقط.. وقد ظهر 

املجل�س الثقايف عن ق�سايا لي�ست من الثقافة 
العراقيني  ترحيب  على  اأث��ن��ى  اإذ  �سيء  يف 
)اإن  وق��ال:  بلدهم  يف  الربيطانية  بالقوات 
جنيه  األ��ف  �ستني  على  يزيد  ما  جمع  العراق 
ولرت  ال�سري  واجتمع  اجلنود(،  عن  للرتفيه 
مونكتون مدير العالقات العامة يف ال�سفارة 
العراقيني و�سكرهم  بال�سحفيني  الربيطانية 
من  بريطانيا  تتلقاها  ال��ت��ي  امل��ع��اون��ة  على 
ا�ستعداده  اأب���دى  ث��م  ال��ع��راق��ي��ة،  ال�سحافة 
كل  يف  ع��ني  وق��د  لل�سحف،  ال���ورق  لتقدمي 
–يدعى  الربيطانية  للقوات  ممثاًل  حمافظة 
يتدخلون  )اأخ��ذوا  وه��وؤالء  ارتباط-  �سابط 
يف ال�سغرية والكبرية با�سم �سباط ارتباط 

ويطلبون من املت�سرفني ما ي�ساءون.
وا�ستعملت احلكومة الربيطانية نفوذها يف 
بريطانيا  �سعرت  فعندما  ال���وزارات،  تبديل 
اإج�����راءات  ت��ت��خ��ذ  مل  امل��دف��ع��ي  وزارة  ب���ان 
–مع  ال��ك��ي��الين  م��ع  ت��ع��اون  م��ْن  م��ع  عقابية 
اإحلاح احلكومة الربيطانية على ذلك- اال ان 
جميل املدفعي �سار ب�سيا�سة معتدلة ورف�س 
جماراة بريطانيا فيما ذهبت اإليه، وقد ح�سل 
هناك نوع من اجلدل بني احلكومة العراقية 
رغبة  بعدم  انتهى  الربيطانية–  وال�سفارة 
كان  وقد  املدفعي  ببقاء  الربيطانية  ال�سفارة 
وزير ماليته كمال ابراهيم قد اأبدى ا�ستعدادًا 
زي��ارة  –ويف  ال�����س��ف��ارة  م��ع  اأك���ر  للتعاون 
الربيطاين-  لل�سفري  اإبراهيم  كمال  بها  قام 
حكومة  ب��ان  ك��م��ال  اإق��ن��اع  االأخ���ري  ا�ستطاع 
متعاونة  حكومة  مبجيء  ترحب  بريطانيا 
اإقناعه  –وا�ستطاع  م��ث��اًل  برئا�سته  معها 
وقد  االجتماع،  يف  املدفعي  وزارة  مبهاجمة 
االأول  ال���وزارة  اجتماع  يف  ذل��ك  كمال  فعل 

العراق في الحرب العالمية الثانية

د عبد الرزاق مطلك الفهد

دخل العراق بعد حركة رشيد عالي الكيالني عام 1941، حيث اصطدم الجيش العراقي مع القوات البريطانية ومن ثم انتهاء 
االصطدام بفشل الحركة وسقوط حكومة الكيالني- دخل في فترة سياسية جديدة تختلف عن سابقتها من حيث األوضاع 

الداخلية والسياسية الخارجية، فالباحث في تاريخ العراق الحديث في حالة تحديده فترة ما بعد الحرب البد له من أن يستعرض 
التطور السياسي الذي حصل في العراق بعد فشل حركة الكيالني وحكومته التي وقفت موقفًا صلبًا من الحكومة البريطانية 

ومن تفسير األخيرة للمعاهدة بما يضمن مصالحها، في حين أصرت حكومة رشيد عالي على تطبيق المعاهدة حسب مفهومها 
القانوني وأرادت منع الحكومة البريطانية من إنزال قواتها في البصرة إال بعد ذهاب القوات التي نزلت قبلها من أرض العراق.

باحث متخصص في تاريخ العراق

بعد حكومة الكيالني عهدت الوزارة إلى جميل المدفعي- وهو من العناصر اليمينية المعتدلة، والذي 
يأتي به دائمًا بعد انتهاء أحداث هامة أو اضطرابات، وقد ألف الوزارة في1941/6/2، وقد أستهل 
من  ساعة  أهول  في  الحكم  مسؤولية  تسلمت  )لقد  فيه:  قال  اإلذاعة  دار  من  ألقاه  بخطاب  حكمه 
ساعات تاريخ العراق، وفي اخطر فتنة تعرضت لها البالد( ووصف حركة الكيالني بأنها )أعظم فتنة 

تستهدف رأس الدولة وكيان األمة(.
وقال المدفعي عن المشتركين في حوادث 1941 )إن التدابير القانونية الصارمة سوف تطبق على كل 

مجرم أثيم، وان الحكومة سوف ال تأخذها رحمة وال هوادة في تعقيب الجناة.

جميل املدفعي نوري ال�صعيدر�صيد عايل الكيالين
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املدفعية  احلكومة  فقدمت  ا�ستقالته-  وق��دم 
كمال  –اأما   1941/10/7 يف  ا�ستقالتها 
كما  ال�سا�سة  اأك��ر  معه  يتعاون  مل  اإبراهيم 
ان بريطانيا خذلته اأي�سًا فقد و�سفه ال�سفري 

كورنوالي�س باأنه )كمال(.
 Pro – British but((

))unpopular
لي�ست  ول��ك��ن  بريطانيا  اإىل  م��ي��ال  اأن���ه  اأي 
ال���وزارة  ال�سعيد  ن���وري  ف��األ��ف  �سعبية،  ل��ه 
ال�سعيد  ن�����وري  ف���ق���ام  يف1941/10/9 
اأو  الكيالين  �سايعوا  ال��ذي��ن  كافة  مبعاقبة 
التهمة  بهذه  يتهمهم  اأن  ال�سعيد  اأراد  الذين 
الإبعاد خطرهم عنه فف�سلت وزارة الداخلية 
وظهرت  والقائممقامني  املت�سرفني  من  لفيفًا 
القب�س  باإلقاء  الداخلية  وزي��ر  م��ن  بيانات 
على امل�ستبه فيهم -املتهمني باالإخالل باالأمن 
و�سالمة البالد، فاأمر وزير الداخلية بالقب�س 
يف  )ال���ف���او(  معتقل  يف  وح��ج��زه��م  عليهم 
حمافظة الب�سرة- وقد بلغ جمموع من اعتقل 
حوايل  الع�سكريني  وم��ن  ال�سا�سة  كبار  من 
)150( �سخ�سًا حملت هذه االعتقاالت وزير 
ا�ستقالته  الب�سام على تقدمي  العدلية �سادق 
�ستى  املعتقالت  تلك  يف  املعتقلون  القى  وقد 
تلقى  من  ومنهم  واملاآ�سي،  العذاب  �سنوف 

االهانات من املوظفني الربيطانيني.
ال�سباط  مبحاكمة  ال�سعيد  حكومة  وقامت 
اأم����ام حمكمة  ب��ح��رك��ة 1941  ق��ام��وا  ال��ذي��ن 
)تعري�س  ت��ه��م��ة  ل��ه��م  وج���ه���ت  ع�����س��ك��ري��ة، 
�سيا�سية،  اأزمات  باإحداثهم  لالإخطار  الوطن 
االأعلى  ال��رئ��ي�����س  �سلطة  يف  وجت��ا���س��ره��م 
ال��ع��ر���س( وكذلك  ل��ل��دول��ة، وع����دم اح����رتام 
احلليفة  مع  العالقات  واإ���س��اءة  التمرد  تهمة 
مْن  ك��ل  على  غيابيًا  حكمت  وق��د  بريطانيا، 
�سعيد  فهمي  والعقيد  ال�سبعاوي  يون�س 
وحممود �سلمان باالإعدام �سنقًا حتى املوت، 
القب�س  ذل��ك  بعد  احل��ك��وم��ة  ا�ستطاعت  ث��م 
عليهم ونفذ فيهم حكم االإعدام، كما اعدم بعد 
�سبيب من  ال�سباغ وكامل  الدين  ذلك �سالح 

�سباط حركة 1941.
بتعديل  ال�����س��ع��ي��د  ن����وري  ح��ك��وم��ة  وق���ام���ت 
الد�ستور مبا يحفظ حقوق امللك وميكنه من 
ال�سيطرة على البالد يف الظروف اال�ستثنائية 
ح�سل  ملا  تفاديًا  جاء  التعديل  اإن  –والواقع 
يف حوادث 1941 حيث مل ي�ستطع الو�سي 
عبد االإله اإقالة حكومة ر�سيد عايل الكيالين- 

وعدم متكنه من ال�سيطرة على الو�سع وهو 
قادة  اإرادت��ه على  اأو فر�س  العا�سمة،  خارج 
وكذلك  االم��ة،  مبجل�س  االجتماع  وال  الفرق 
فقد خلع من الو�ساية وعهدت اىل اأحد افراد 
العائلة- لهذا جاءت التعديالت يف الد�ستور 

للحيطة ملا ح�سل.. وكانت التعديالت هي:-
لقانون  ن��ظ��رًا  العهد  والي���ة  �سغرت  اإذا   .1
عراقي  رجل  ار�سد  اىل  تنتقل  فاإنها  الوراثة 
ب��ن علي مدة  امل��ل��ك ح�سني  اأب��ن��اء  اأك���رب  م��ن 

�سغورها ]املادة )20( -بند20-[.
ويجوز   – العراق  عا�سمة  بغداد  مدينة   .2
عند ال�سرورة اتخاذ غريها عا�سمة ب�سورة 

موؤقتة )املادة-3(.
تقت�سيها  ال��ت��ي  ال�����س��رورة  ع��ن��د  للملك   .3

امل�سلحة العامة اأن يقيل رئي�س الوزراء 
)املادة 26 – بند 6(.

امل�سوؤول  الوزير  اق��رتاح  على  بناًء  امللك   .4
– يعني قواد الفرق فما فوق )املادة 6 – بند 

.)8
5. يتاألف جمل�س االأعيان من عدد ال يتجاوز 
ربع جمموع النواب يعينهم امللك ممْن نالوا 

ثقة اجلمهور )املادة 31 – بند 1(.
6. مدة الع�سوية يف جمل�س االأعيان ثماين 
التعيني، ويجوز  تاريخ  اعتبارًا من  �سنوات 

اإعادة تعيني الع�سو ال�سابق )املادة 32(.
ويجوز  العا�سمة  يف  املجل�س  يجتمع   .7
فيها  االجتماع  تعذر  عند  خارجها  اجتماعه 

)املادة 38 – بند 3(.
قانونًا  ي�����س��رع  اأن  االأم����ة  ملجل�س  لي�س   .8

من  جرمًا  ارتكبوا  الذين  االأ�سخا�س  بعفو 
�ساأنه امل�سا�س بتبديل �سكل الدولة اأو تبديل 
اأو  احلكومة  اأو  امل��ل��ك  اإرغ���ام  اأو  احلكومة 

تهديدها على اإجراء عمل ما )املادة 123(.
املناق�سة  وج���رت  امل���واد  ه��ذه  و�سعت  وق��د 
بع�س  من  موؤلفة  جلنة  اأع�ساء  بني  حولها 
والقانون  ال�سيا�سة  رجال  من  العراق  اأعالم 
وم��ع��ه��م م�����س��ت�����س��ارون م���ن اب����رز اخل����رباء 
وهما  العراقية،  ال�سوؤون  يف  الربيطانيني 
فاالأول  ادموند�س،  وامل�سرت  دراور،  ال�سري 
م�ست�سار الوزارة العدلية، والثاين م�ست�سار 
النيابي  املجل�س  يف  ام��ا  الداخلية،  ل��وزارة 
اأما يف  فقد �سادق عليها يف جل�سة واح��دة، 
ال�سعيد  حكومة  ف��ان  اخل��ارج��ي��ة  ال�سيا�سة 
قطعت العالقات مع حكومة في�سى الفرن�سية 
حكومة  مع  لتعاونهما  اليابان  حكومة  ومع 
يف  العراق  اعلن  -كما  الكيالين  عايل  ر�سيد 
املحور-  على  احل���رب  ال�سعيد  ن���وري  عهد 
جمل�س  اإىل  مذكرة  ال�سعيد  ن��وري  رف��ع  فقد 
بعد  العراق  تاريخ  فيها  ا�ستعر�س  ال��وزراء 
بع�س  اأن  وك��ي��ف  االأول  في�سل  امل��ل��ك  وف���اة 
العراق و�سجعت عمالءها  الدول طمعت يف 
ال�سارة  ب��االإع��م��ال  ال��ق��ي��ام  على  امل��غ��ام��ري��ن 
يف  غامروا  وحلفاءها  اأملانيا  اأن  –وكيف 
احل���رب، وان��ت�����س��روا اأول االأم���ر- وه���ددوا 
بكيان  االإط��اح��ة  وح��اول��وا  ال�سعوب،  حرية 
العراق –وا�سار اأخريًا اىل �سرورة التعاون 
مع الدول الدميقراطية واالن�سمام اإىل مبادئ 
وثيقة االتالنتيك التي ن�سرها على العامل كل 

مْن امل�سرت روزفلت وامل�سرت ت�سر�سل يف 14 
اآب / اأغ�سط�س1941- واأثنى على الواليات 
املتحدة واأ�سار اإىل اأهمية تدخلها يف �سوؤون 
اأن  امل�ستبعد  م��ن  وان���ه  العاملية،  ال�سيا�سة 
تنف�س يدها من ال�سوؤون الدولية العامة –ثم 
العراق  باعتبار  ال��وزراء  جمل�س  قرار  �سدر 
يف حالة حرب مع دول املحور الثالث، وذلك 

يف 1943/1/11.

 العالقات العراقية – االميركية:
 الب���د م��ن ال��ب��ح��ث يف ع��الق��ات ال���ع���راق مع 
ذلك  اأن  باعتبار  االأمريكية  املتحدة  الواليات 
تاريخ  يف  البارزة  ال�سيا�سية  الظواهر  من 
العراق بعد احلرب العاملية الثانية، وخا�سة 
اأمريكا قد برزت ب�سكل كبري بعد احلرب  اأن 
العامل  يف  االأوىل  الدولة  –واأ�سبحت  ه��ذه 
بعد اأن لعبت دورًا كبريًا يف انت�سار احللفاء 
فاأخذت بعد احلرب زمام املبادرة لتلعب دورًا 
مهمًا يف ال�سيا�سية الدولية- وبعد ان ظهرت 

بريطانيا منهوكة القوى نتيجة احلرب.
وقد �سعر ال�سا�سة العراقيون بذلك –كما راأينا 
واأدرك���وا  ال��ذك��ر،  االآن��ف��ة  ال�سعيد  مذكرة  يف 
اأه��م��ي��ة ت��اأ���س��ي�����س ع��الق��ات دب��ل��وم��ا���س��ي��ة مع 
للعراق  مفو�سية  ففتحت  املتحدة،  الواليات 
يف عا�سمة الواليات املتحدة يف اآذار/مار�س 
وهو  االأيوبي  جودة  علي  فيها  وعني   1942
كان رئي�سًا  –وقد  القدامى  ال�سا�سة  كبار  من 

للوزراء يف 1934/8/27.

�سيا�سي  بن�ساط  االم��ريك��ان  ال�سا�سة  وق��ام 
امل�سرت  العراق  و�سل  فقد  العراق،  يف  كبري 
روزفلت  للرئي�س  اخلا�س  املندوب  ويلكي 
قام  ال���ذي   1942 اأيلول/�سبتمرب   20 يف 
بجولة يف دول ال�سرق االأو�سط، وقد رحب 
به نوري ال�سعيد وقال يف حفلة اأقيمت على 
نف�سها، جتعل  الوحدة االمريكية  )ان  �سرفه 
واالأمم  العراقية،  ال�سغرى-كاالأمة  االأمم 
مطمئنة  �سملها،  امل�ستت  االأخ���رى  العربية 
احلرب  هذه  يف  املتحدة  االأمم  انت�سار  اإىل 

ال�سرو�س(.
واأوفدت الواليات املتحدة االمريكية خبريًا 
يحتاج  ما  لدرا�سة  زراعيًا  واآخ��ر  اقت�ساديًا 
الدور-كما وافقت  العراق يف مثل هذا  اإليه 
من  كمية  اإر���س��ال  على  االمريكية  احلكومة 
اإىل  واالأدوات  الزراعية  امليكانيكية  االآالت 

العراق.
العراقية-االمريكية  ال��ع��الق��ات  وا�ستمرت 
الدبلوما�سي  التمثيل  رفع  حيث  قوة  ت��زداد 
ت�سرين  يف  وذل��ك  �سفارة  درج��ة  اإىل  بينهما 

الثاين/نوفمرب 1946.
وقد طلبت اإحدى �سركات ال�سياحة االمريكية 
بتفا�سيل  تزويدها  بغداد  جت��ارة  غرفة  من 
املعي�سة  واأح��وال  وال�سكن  املناخ  عن  وافية 
ال�سركة  لتقوم  العراق  يف  الفنادق  واأج��ور 
يرغبون  الذين  وال�سواح  امل�سافرين  بتزويد 
يف زي����ارة ال���ع���راق ب��ه��ذه امل��ع��ل��وم��ات ومن 
البديهي فان اأمريكا ال تبغي ال�سياحة وحدها 

بل الأغرا�س اأخرى.
مب��رور  ال��ع��راق��ي��ة  احل��ك��وم��ة  �سمحت  وق���د 
اأرادت  التي  العراق،  يف  االمريكية  القوات 
القوات  اأن عززت  بعد  اإي��ران  االن�سحاب من 
واالأملان  اليابان  اندحار  وبعد  ال�سوفيتية، 

وقد مت ذلك يف نهاية عام 1945.
ويف كانون الثاين/يناير 1945 دعت جمعية 
نيويورك  يف  وال�سناعة  ال��ت��ج��ارة  اأرب����اب 
مري  ال�سيد  بغداد  جتارة  غرفة  �سكرتري   –
للواليات  الغرفة  وف��د  زي���ارة  اث��ن��اء  �سربي 
التجارة  موؤمتر  يف  العراق  لتمثيل  املتحدة 
العراق  جت��ارة  عن  حما�سرة  الإلقاء  العاملي 
التجاري  ال��ت��ب��ادل  واإم��ك��ان��ي��ات  اخل��ارج��ي��ة 
اأ�سبح  وقد  املتحدة،  والواليات  العراق  بني 
ملرور  طبيعيًا  طريقًا  احل��رب  زم��ن  ال��ع��راق 
ال��ب�����س��ائ��ع االم��ريك��ي��ة اىل ت��رك��ي��ا- وم���رور 
الب�سائع الرتكية اىل الواليات املتحدة وذلك 
عن طريق �سكة حديد بغداد-املو�سل املت�سلة 

ب�سكة حديد الرتكية-ال�سورية.
اآذار/مار�س  يف  روزفلت  الرئي�س  وجه  وقد 
وذلك  اأمريكا  لزيارة  للو�سي  الدعوة   1945
للقاهرة  االمريكي  الرئي�س  زي��ارة  اأثناء  يف 
واجتماعه بامللك فاروق وامللك عبد العزيز اآل 
العراق  خارجية  وزير  و�سف  –وقد  �سعود 
تقوية  اأثر عظيم يف  ذات  باأنها  الزيارة  هذه 
والواليات  ال��ع��راق  ب��ني  ال�سداقة  اأوا���س��ر 
من  اأك��ر  ال��زي��ارة  ا�ستغرقت  وق��د  املتحدة، 
على  االمريكان  امل�سوؤولون  حر�س  �سهرين 
التقدم  مظاهر  من  كثري  على  الو�سي  اطالع 
زراعية،  وم�ساريع  �سناعة  من  امريكا  يف 
ويف ماأدبة اقامها على �سرفه امل�سرت توما�س 
واط�سن رئي�س احتاد مكاتب العمل الدولية، 
موري  كوال�س  الدكتور  امل��اأدب��ة  اثناء  تكلم 
فقال  كولومبيا  جلامعة  ال�سابق  الرئي�س 
امل�ساكل  بحل  يتحقق  ال��دويل  التعاون  )ان 
امل�سرتكة يف كل مكان –ان هذه امل�ساكل رغم 
والرغبة،  بالعزم  حتل  ان  ميكن  �سعوبتها 
ال�سرق  ب��ني  القائمة  امل��وان��ع  ت���زول  وب��ذل��ك 
اأخريًا  وق��ال  واجل��ن��وب(  وال�سمال  والغرب 
مع  ال��ع��راق  عالقات  �سيو�سع  امل�ستقبل  )ان 
الرحلة بعث مدير مكتب  اأمريكا، ويف ختام 
االأنباء احلربي االمريكي يف بغداد اىل مدير 
)مبغادرة  فيها:  ق��ال  بر�سالة  العام  الدعاية 
�سمو الو�سي تطوى ما قد تكون اأجمد �سفحة 
يف تاريخ العالقات االمريكية العراقية- اننا 
ناأمل ان عالقاتنا يف امل�ستقبل �ست�ستمر على 
خالل  يف  لها  و�سع  ال��ذي  الرفيع  امل�ستوى 
املتحدة  الواليات  اىل  املعظم  الو�سي  زيارة 

االمريكية(.

تجارة  نيويورك – سكرتير غرفة  في  والصناعة  التجارة  أرباب  الثاني 1945 دعت جمعية  كانون  في 
بغداد السيد مير صبري اثناء زيارة وفد الغرفة للواليات المتحدة لتمثيل العراق في مؤتمر التجارة 
والواليات  العراق  بين  التجاري  التبادل  وإمكانيات  الخارجية  العراق  تجارة  محاضرة عن  إللقاء  العالمي 
ومرور  تركيا-  الى  االميركية  البضائع  لمرور  طبيعيًا  طريقًا  الحرب  زمن  العراق  أصبح  وقد  المتحدة، 
بسكة  المتصلة  بغداد-الموصل  حديد  سكة  طريق  عن  وذلك  المتحدة  الواليات  الى  التركية  البضائع 

حديد التركية-السورية.
زيارة  أثناء  في  وذلك  أمريكا  لزيارة  للوصي  الدعوة  آذار/مارس 1945  في  روزفلت  الرئيس  وجه  وقد 

الرئيس االمريكي للقاهرة واجتماعه بالملك فاروق والملك عبد العزيز آل سعود 

جانب من ا�صتعرا�ش للجي�ش العراقي
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ــكــي ــمــل ـــقـــصـــر ال اســــــــرار ال
ابنة الملك فيصل االول... عاشت خادمة، وماتت فقيرة !!

ال�سائدة  احلالة  هذه  )احل�سني(  الوالد  اأدرك 
بني االخوة الثالثة مع زوجاتهم، وحني ر�سح 
االمري في�سل لعر�س العراق ن�سحه والده اأن 
وبناته  زوجته  دون  منفردًا  لوحده  يتوجه 
الثالث، عزة وراجحة ورفيعة واالمري غازي 
 (( لفي�سل  وقال  عنده  احل�سني  اأبقاهم  حيث 
يا ولدي هذا العراق ال يوؤمتن فقد غرر بعمك 
ال�سالم  عليه  طالب  اأبي  بن  علي  بن  احل�سني 
اأنت  اإليها  قتلوه...فاذهب  ثم  دعوه  حيث 
فيما  �سيحدث  ما  �سواهد على  واالأيام  وحدك 
بعد(( جاء في�سل اإىل العراق واأخذ بتو�سيع 
وبيوتاته  واأعيانه  القطر  باأعالم  عالقاته 
نف�سه  ويف  العر�س  دعائم  توطيد  اجل  من 
تعززه  معها  للت�ساهر  اأ�سرة  عن  يبحث  اأن 
ال�سخ�سيات  اإىل  فتوجه  مكانته..  وتدعم 
وبعد   ، اإليها  يرتاح  التي  القطر  يف  املتنفذة 
جتواله يف مدنها ومعرفته الكثري عن تاريخ 
طبيعة  يف  تتحكم  التي  والتيارات  العوائل 
�سرف  العراقي  املجتمع  داخل  العالقات 
املو�سل  اإعالم  مع  امل�ساهرة  عن  النظر 
بال�سخ�سيات  احلافلة  والب�سرة  وبغداد 
اإىل  ميله  واجته  العريقة  والبيوتات  الالمعة 
�سادات  اأ�سراف  من  الها�سمية  ال�سخ�سيات 
الفرات االأو�سط ومنهم ال�سيد هادي املكوطر 
، وال�سيد  اليا�سري  ال�سيد عزيز  وال�سيد نور 
اأبو طبيخ  ، وال�سيد حم�سن  اليا�سري  علوان 
وال�سيد كاطع العوادي الذي كان اأقربهم اليه 

وغريهم من اال�سراف العلويني ال�سيعة.
كان  احلجاز  يف  الها�سمي  البيت  اأن  ال�سيما   
حري�سًا على هذه الناحية الأنهم من اال�سراف 
املتوارثة  تقاليدهم  ي�ستمر  وكي  )ال�سادة( 
االكفاء  اال�سراف  قرائنهم من  تكون  ان  يجب 

اأي�سًا. 
ان اوثق ما جاء عن هذا املو�سوع هو ما ادىل 
به حت�سني قدري رئي�س الت�سريفات واملرافق 
االقدم للملك في�سل، لل�سحفي املعروف ال�سيد 
الذي  �سنة 1959  الدين يف بغداد  جواد هبة 
توجه له ب�سوؤاله عن الو�سيط يف زيجة امللك 

في�سل قائال :
واملقربني  العلويني  الفرات  اأعيان  اأحد  )اأن 
اإىل امللك قدم له ابنته بناء على اتفاق م�سبق 
هذه  عن  تف�سح  ان  لك  هل  يابا�سا  بينهما، 
ال�سخ�سية الفراتية الغام�سة ، وبذلك تك�سف 
العديد  التي يعتربها  الق�سة  ال�سر وراء هذه 
لها �سحة  اأنها جمرد خيال ولي�س  النا�س  من 
)دعنا  تردد:  بعد  حت�سني  اأجاب  الواقع(  من 
تابع  ثم  الله(  رحاب  اإىل  ذهبوا  فكلهم  منهم، 

مو�سحًا بقوله:
 1921 �سنة  نهاية  يرحمه  الله  في�سل  تزوج 
بعقد �سرعي فقد دعي نائب القا�سي ال�سرعي 
املذهب  عن  الله  �سكر  ال�سيخ  بغداد  يف 
ال�ساهد  ر�ستم  وكان  العقد  الإجراء  اجلعفري 

ومل  العقد  �ساهدي  كنا  معه  كذلك  واأنا  االأول 
يح�سر غرينا من موظفي البالط.

لها  جند  فلم  العقد  ورقة  اأين  يابا�سا  )لكن 
الوطنية  املكتبة  يف  البالط  وثائق  يف  اأثرًا 
ولي�س للعقد اأي �سجل يف املحكمة ال�سرعية(
اأجاب حت�سني: )ما اعرف �سنو �سار بعدين( 
امللك،  جلاللة  تعود  �سخ�سية  اأوراق  فهي   ،
له  هذه  زوجته  اأجنبت  ملاذا  قائاًل:  وا�ستمر 
بع�س  علم  وملا  )بدور(  االأمري  اأ�سماها  بنتًا 
املتزلفني اخربوا امللك ح�سني بن علي باالأمر 
فاأبرق له مهنئًا بزواج ابنه امللك في�سل ، واأن 
زوجته اأجنبت له بنتًا اأ�سماها )بدور( فما كان 
من احل�سني اإال اأن قدم الربقية اىل بنت اأخيه 
وقررت  املوقف  هالها  التي  حزمية  ال�سريفة 
وقد  االأربعة،  اأطفالها  مع  بغداد  اإىل  ال�سفر 
املح�سن  راأ�سهم عبد  بغداد وعلى  �سا�سة  لعب 
هم  واآخرون،  الها�سمي  ويا�سني  ال�سعدون 
ور�سيد  ال�سويدي  وتوفيق  ال�سويدي  ناجي 
امل�ساغب  دور  في�سل،  مع  مقابلتهم  يف  عايل 
�سوف  وكيف  عائلته  جميء  ق�سية  باإثارة 
املرا�سيم  يف  ولي�س  زوجتيه،  بني  يت�سرف 

امللكية املعتادة ملكتان يف القطر لذا ال بد من 
االقت�سار على واحدة . 

عم  بنت  هي  حزمية  ال�سريفة  ان  حيث  ومن 
االف�سل  فمن  االأربعة  الأطفاله  واأم  جاللته 
واإعطاوؤها  الثانية  الزوجة  هذه  تطليق 
اإكرامية مع تخ�سي�س مرتب البنتها )االأمرية 

بدور(.
وقبيل و�سول امللكة حزمية اإىل بغداد مطلع 
ديوانه  رئي�س  من  في�سل  طلب   1923 عام 
حالل  )اأنت  بقوله  اياه  خماطبًا  حيدر  ر�ستم 
امل�ساكل اأطلب منك اأن تنهي يل امل�سكلة بالتي 

هي اأح�سن(.
تاأمل  بعد  بكالمه  قدري  حت�سني  وي�ستمر 
اجلليل  ال�سيخ  بدعوة  ر�ستم  طويل،)فقام 
واأخربناه  �سويًا  وقابلناه  امللك،  والد زوجة 
العراق  اىل  مقبلة  االوىل  امللك  زوجة  ان 
وانها ر�سميًا هي امللكة وال حمل ال بنتكم يف 
امللكي، ولهذا مت تطليقها من جاللته  الق�سر 
 .. وت�سعب  احلديث  وطال  بذلك  نبلغك  واأنا 
وحترج املوقف، وتطمينًا لوالدها.. عر�ست 
على ال�سيخ ما اأمر به جاللته وعلى حد قوله 

ممتع�سًا  ال�سيخ  فاأجاب  �سنكافئك(  )باأننا 
املكافاأة  عن  غنى  يف  اأنا  كربياء:  وبكل 
وختم  بيتنا..  مت�س  اعتبارية  وامل�ساألة 
النقا�س باأن طلب ال�سيخ من ر�ستم وحت�سني 
اأي  اإىل  تباح  اأال  وحلفه  الزيجة  هذه  كتمان 
يتطرق  مل  ب�سكل  كتمانها  مت  ولهذا  ب�سر..، 
اإليه اأحد من املقربني اىل امللك في�سل وحياته 
من  كانت  التي  بيل  امل�س  وخا�سة  العائلية 
واملف�سلة  االأخرى  كالزوجة  بامللك  العالقة 
عنده، فهي مل تتطرق يف ر�سائلها اىل والدها 
املو�سوع  هذا  اإىل  اإ�سارة  باأية  وزوجته 

احرتاما مًل�ساعر ورغبة في�سل.( 
 : حت�سني  من  م�ستفهمًا  جواد  ال�سيد  �سئل 
تزوجها  التي  البنت  هذه  كانت  لو  يابا�سا 
من  الكبار  بغداد  �سا�سة  اأحد  كرمية  جاللته 
تف�سخون  القا�سي  النحو  بهذا  كنتم  فهل 
 .. جواد  قائاًل:)يا�سيد  حت�سني  فرد  العقد؟ 
وهناك  وماتوا  ذهبوا  الكل  الكالم  من  دعنا 
بدور  اأما   ، والعدل  والق�سا�س  احل�ساب 
امللكة  عند  الزهور  ق�سر  اىل  تاأتي  فكانت 
�سرعًا  تعترب  الأنها  غازي  امللك  زوجة  عالية 

)اأخت غازي ( من ابيه وكانت تكرمها ب�سخاء 
بعد  كمدًا  ماتت  التي  امها  اىل  تعود  ان  قبل 
كانت  في�سل  وفاة  طالقها،وقبل  من  �سنوات 
وكان  واآخر،  حني  بني  اأباها  تزور  بدور 
اأيلول  يعطف عليها كثريًا وبعد وفاته يف 8 
اأبنائه  �سمن  تدرج  مل   1933 )�سبتمرب( 
من  وحرمت  ال�سرعية،  الق�سمة  يف  وبناته 
توالت  باأن  القدر  لها  فانتقم  كليًا  اأبيها  تركة 
معروف  هو  مبا  املالك  البيت  على  النكبات 
لدى اجلميع(، وي�ستمر حت�سني يف �سرد ما 
يعرفه عن بدور بقوله: )اإن اخر علمي عنهاٍ، 
بحالة  بدور  من  عالية  امللكة  علمت  اأن  بعد 
وجدها  اأمها  وفاة  بعد  تعي�سها  التي  البوؤ�س 
ال�سيخ ثم خالها الذي كان قد تبناها فاأبقتها 
اإحدى  باعتبارها  الزهور  ق�سر  يف  عالية 
و�سيفاتها وعا�ست مع اخلدم وعلى غرارهم 
يف  بدور  توفيت  غازي(  امللك  مقتل  حتى 
عامًا  الثمانني  جتاوزت  وقد  كربالء  مدينة 

ق�ستها يف ذل العي�س وهي ابنة ملك! 
جريدة االتحاد 1985/6/22

من اوراق الراحل عبد الرزاق الحسني 

كان )شريف مكة( الحسين بن علي في اسطنبول عضوًا في مجلس الدولة العثماني ، وبمعيته عائلته 
وأوالده الثالثة علي وفيصل وعبدالله . وفي هذه المدينة زوج ابنه الشريف عليًا ابنة عمه عبداالله 
بن محمد الشريفة نفيسة .. كما تزوج كل من فيصل وعبد الله ابنتي عمهما الشريف ناصر بن علي 
كان عقد فيصل على الشريفة خزيمة عام 1906 ، وعبدالله على الشريفة مصباح ... وبمرور األيام 

أخذت بوادر الجفوة تبرز بين األمراء وزوجاتهم.
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ن�سرت  وقد  الفقه  يف  )اجلدل(  عنوانها  العزاوي 
كلمة  مع  املحا�سرة   5998 بعددها  العراق  جريدة 
والربق  الربيد  مديرية  تكفلت  وقد  احلنفي  جالل 
باإذاعة احلفلة عن طريق دار االإذاعة الال�سلكية وقد 
وردت يف كلمة نقيب املحامني اإن االأ�ستاذ العزاوي 
مبادئ  به  تت�سادم  ملناق�سة اخطر مو�سوع  ت�سدى 
وموؤرخا،  حقوقيا  عاملا  كونه  لها  اأهل  وهو  الفقه 
كانت  ما  يخفى  ال  فقال:  العزاوي  تكلم  ذلك  وبعد 
يف  العلم  �ساع  وقد  وا�سعة  ثقافة  من  بغداد  عليه 
احلالة  لهذه  وا�سفًا  �ساعرًا  وابتداأ  متاأخرة  ع�سور 

بقوله: 
بكيت يا ربع حتى كدت ابكيكا 

وجدت بي وبدمعي يف م�سانيكا
يف  واجلدليات  املناظرات  �سيتناول  احلديث  اإن 
العراق  يف  وتكامل  احلجاز  يف  ن�ساأ  والذي  الفقه 
وانه  الفقه  فل�سفة  كونه  الفقه  فروع  من  فرع  وهو 
لي�س اإثارة املماحكات او ايراث اخل�سومات وامنا 
خلدون  ابن  راأي  وذكر  ال�سواب  اظهار  علم  هو 
اتهموا  العراقيني  وان  املناظرة  اآداب  معرفة  باأنه 

باتهامات الأنهم اهل الراأي واأ�سحاب القيا�س. وان 
مباحث هذا العلم هي اثبات حكم بدليل ثابت او نفيه 
بدليل ناف او نفيه النتقاء دليله او لفقدان �سرط او 
خالل  من  العراق  يف  اجلدل  ن�ساأ  وقد  مانع  لقيام 
ال�سافعية  �سبق  وقد  الفقهية  واملجال�س  املناظرات 
ذلك  وبعد  336ه�  )القفال(  اأ�س�سه  اإذ  فيه.  غريهم 
ال�سريازي والدبو�س وابو حامد الغزايل و�سواهم 
والعميدي  الدبو�سي  زيد  ابو  احلنفية  فقهاء  ومن 
وقد مت تاأليف كتب كثرية يف اجلدل منها النهاية يف 
اجلدل و يف اخلالف والنفائ�س والف�سول وغريها 
ح�سلت  مناظرة  ويذكر  الكالم  بعلم  عالقة  وللجدل 
وعرج  الفقيه  املعتزيل  اجلبار  عبد  القا�سي  مع 
وتطرق  والتقبيح  التح�سني  نظرية  على  املحا�سر 
اىل اجلدل احلا�سل بني فقيهني وكان اخل�سم يقابل 
خ�سمه بالقهقهة وال�سحك واأورد بيتني من ال�سعر 

فقال: 
مايل اإذا األزمت������ه حجًة

قابلني بال�سحك والقهقهْه 
اإن كان �سحك املرء من فقهه

فالدب يف ال�سحراء ما افقهْه
وبعد ذلك حث املحا�سر على اال�ستفادة من هذا العلم 

و�سرورة تدريبه يف الكليات واملعاهد وقال لنرتك 
قاعدة )اإن مذهبنا �سواب يحتمل اخلطاأ وان مذهب 
غرينا خطاأ يحتمل ال�سواب( وقد كتب ال�سيخ جالل 
فيها  قال  املذكورة  العراق  احلنفي كلمة يف جريدة 
باملعاين  املرتعة  القيمة  املحا�سرات  من  املحا�سرة 
ف�سر  حيث  الثمينة  العلمية  والعنا�سر  البارعة 
املحا�سر فن اجلدل تف�سريًا دقيقًا ولكن علم اجلدل 

ين�سب اىل علم النف�س؟!
من  باعتباره  واملناظرة  البحث  علم  اىل  ولي�س 
�سنة  بغداد  جمال�س  هي  وهكذا  النف�س  اغرا�س 
على  تقت�سر  فتكاد  اليوم  هذا  جمال�س  اما   1941
بغداد وابوابها وحماماتها وا�سقيائها مما  حمالت 

ينطبق عليه قول ال�ساعر:
ما ارانا نقول اال معارا

او معادًا من لفظنا مكرورا
كتبها  وريقات  ويقراأ  االأيام  هذه  املحا�سر  وياأتي 
ان  يذكر  ما  طريق  ومن  القراءة  جنهل  وكاأننا 
وريقات  �سرق  بغدادي  جمل�س  يف  اأ�سحابي  احد 
اأن  اإال  منه  كان  فما  املحا�سرة  اإلقاء  قبل  املحا�سر 
تذرع باملر�س الذي مينعه من اإلقاء املحا�سرة ولله 

يف خلقه �سوؤون.

�سادوين وانهديت
النا�س  بني  الب�ستة  هذه  و�ساعت  انبثقْت 
فتاة  ان  ويحكى  باالإكراه(  )الزواج  ب�سبب 
�سيخ هرم  قد زوجوها من  ريعان عمرها  يف 
مت�سابي على طريقة )زواج م�سلحة( من دون 
)ا�ست�سارتها( وزوجت من هذه )الرمة( املدعو 
زوجها اإال اأن ح�سن حظها قد وافاها حني حّم 
الق�ساء ومات زوجها. ومل تر يف هذه احلالة 
عليها  اأعادوا  والذين  اأهلها  اإىل  العودة  غري 
مبهرها  طمعا  ثانية  والزواج  ال�سابق  طلبهم 
وا�ستمات اأهلها يف حماوالت اإقناعها بوجهة 
نظرهم الن بقاء املراأة من غري زواج عيب ال 
النظر  حتت  فاالأرملة  جمتمعهم  عليه  يقرها 
رميها  ال�سهل  ومن  اجلميع  قبل  من  ومراقبة 
وكذلك  وجهائهم  لدى  تو�سطوا  حتى  بالتهم 
الوا�سطات  كرة  ولكن  االأخيار  ال�سادة  من 
مل جتد نفعا معها. من جانبها فقد اأقفلت على 
كما  واملفتاح  بال�سبة  ثانية  الزواج  م�ساألة 
الق�سة  هذه  و�سيوع  انت�سار  وعقب  يقولون 
بني النا�س اأبدى �ساعرهم ال�سعبي يرتجم لهم 
ما يعتمل يف �سدر هذه املراأة التي خاب اأملها 

يف زواج ترت�سيه.
تقول هذه الب�ستة:
�سادوين وانتهيت

ما بعد اوالف
حجي احلجيته وياي 

كلها �سوالف
مظلومة يا�سيد.. مظلومة.. مظلومة

كلجن ميظلومات
للكاظم ام�سن

وعد �سيد ال�سادات
فكن حزجنن

مظلومة يا �سيد
مظلومة مظلومة

يالزارع بزر نكو�س
والب�ستات  العراقي  املقام  ع�ساق  من  جماعة 
وال�سعوب  االأدب  ع�سق  وكذلك  البغدادية 
بيت  يف  يجتمعون  االأخرى،  الفن  وفروع 

على  معتادا  البيت  �ساحب  وكان  احدهم، 
�سحبته  واملربعاتية  املقامية  احلفالت  اقامة 
وبقوا  اأ�سدقائه  من  املختارة  اجلماعة  هذه 
ظهر  ان  اىل  طوال،  �سنني  املنوال  هذا  على 
غري املرغوب بظهوره: ال�سيب الذي ت�سلل يف 
ت�سلله  يف  وا�ستمر  �سوالفهم،  اإىل  منهم  غفلة 
كل  على  املربم  الق�ساء  له  مت  حتى  وغزوه 
�سواد  كل  واأحال  و�سواربهم  روؤو�سهم  �سعر 

اإىل بيا�س.
احدهم،  راأى  وحدها  ال�سدفة  طريق  وعن 
زهرة  على  �ساحبهم،  حديقة  يتفقدون  وهم 
جديدة مل ينتبهوا لها من قبل ف�ساألوا �ساحب 
وردة  تدعى  انها  فاخربهم  عنها،  البيت 
�سديقهم  مع  التمازح  على  فاجمعوا  نكو�س 
معود  يا  نكو�س..  بورد  ن�سوي  قائلني:اي�س 

البيا�س فوق  ن�سبغ هذا  لنا حنة حتى  ازرع 
وقد  اأعمارنا  حقيقة  ف�سح  الذي  روؤو�سنا 
ق�سينا العمر يف لهو وطرب ومرح ومن هذه 
الق�سة او احلكاية �ساعت على ل�سان �ساعرهم 
ع�ساق  قبل  من  ملحنة  ب�ستة  اإىل  حتولت  ثم 

الغناء والطرب:
يالزارع بزر نكو�س

ازرع لنا حنة
حنة.. حنة

وجمالنا غربن واويلي
لل�سام وما جنة

جنة.. جنة
حط احلديد على احلديد واويلي 

ت�سمع له رنة
رنة.. رنة

فتح ورد الباجلة
الورد  اكمام  تفتح  كناية  الباقالء  ورد  فتح 
وهنا ق�سد هذه الب�ستة والباقالء اكلة �سعبية 
هذه  وجنابذ  اكمام  وتفتح  معروفة  عراقية 
الربيع،  ف�سل  حلول  عن  اخرى  كناية  البقلة 
اخللق  ا�سبع  وقد  ال�ستاء  ف�سل  م�سي  بعد 
واغرق  وامطار  وبرقا  وترعيدا  تهديدا 
قدمية،  دورا  وهدم  املنخف�سة  املحالت 
والنا�س يتقون برده بالثقيل من املالب�س وان 
احلانات  ارتياد  على  اعتادت  النا�س  من  فئة 
وذات  مظلمة  موبوءة  اأماكن  اآنذاك  وهي 
روائح ال تطاق فقام احدهم وقد تعتعته خمرة 

رديئة يف طا�سة �سداأة حمتجًا ليقول:
 فتح ورد الباجلة
عي�سة كدر وامذلة

للخروج  ال�ساربني  من  ا�سدقائه  بقوملة  يحث 
الباهر  ال�سم�س  �سوء  حيث  اجلحر  هذا  من 
واكت�ساء االر�س بالب�ساط الربيعي ال�سند�س 
ورقرقة املاء وانت�سار مزارع الباقالء واأوراد 
النفو�س  تطيب  حيث  واليا�سمني  اجلوري 
وتنت�سي بخمرة الطبيعة املعطاء بدل العي�س 

يف املواخري.
لنا  ليرتجم  ال�سعبي  ال�ساعر  دور  ياأتي  وهنا 
النا�س  بني  لتنت�سر  الب�ستة  هذه  وي�سوغ 

ملحنة ومغناة.
فراكهم ابجاين 

بني  بجاين(  )فراكهم  الب�ستة  هذه  انت�سرت 
يوم  والعراقية  البغدادية  االأو�ساط  خمتلف 
كانت لالغاين ق�س�س وحوادث معا�سة ويوم  
كان  يوم  �سادقة..  عاطفية  م�سامني  لل�سعر 
للكلمة قيمتها وقيمها ومنطلقاتها االن�سانية.. 

انفعال �سادق ولي�س افتعاال زائفا.
ومكان حدوثها مقهى ببغداد �سهري هو مقهى 
عزاوي الواقعة يف حملة امليدان مقابل جامع 

االحمدي، حيث جند املدلل اليزال زعالنا!
كان هذا املقهى يتحول ليال اىل م�سرح للغناء 
البغدادي اال�سيل وكان له ولد يحبه حبًا جما 
كافة  وتلبية طلباته  تدليله  ياأُل جهدا يف  ومل 

ومهما ثقلت عليه.
وذات  االبن  الله  يد  وزكي  االب  عزاوي  انه 
معًا  خاطريهما  تكدر  زعل  بينهما  ح�سل  يوم 
�ساعر  بينهم  وكان  للزبائن  الزعل  هذا  وبان 
القت  التي  الب�ستة  هذه  فاألف  لوزعي  �سعبي 
رواجًا منقطع النظري بني البغاّدة وهم ما هم 
ذوق  يعلوه  ال  وذوق  مرهف  ح�س  من  عليه 

اآخر، وكانت هذه االغنية:
وفراكهم بجاين

جا املاطلية)1( بال�سلع
بيك ا�سرتك داليل 

يكلون حبي زعالن
اآه.. ياكهوتك عزاوي

بيهه املدلل الزعالن
)1(: املاطلية نوع من البنادق

عباس العزاوي ومحاضرته عن الجدل سنة 1941

لكل بستة عراقية قصة واقعية

طارق حرب

ستار البغدادي

عبا�ش العزاوي

اجلالغي البغدادي



العدد )1958( السنة الثامنة االثنين )8( تشرين الثاني 2010 8

بيت بهاء الله
بشار  ــخ  ــشــي ال مــحــلــة  فـــي   
م��ع��ل��وم��ات ت��ك��ش��ف ل��ل��م��رة االول����ى

بابهم  اإعدام  بعد  للثائر  البابيون  تداعى 
وقرروا   )1850 1266)متوز  �سعبان  يف 
�ساه  الدين  نا�سر  وهو  اإيران  عاهل  قتل 
يف  العيد  ل�سالة  ق�سره  من  خرج  وعندما 
وباأيديهم  موكبه  من  تقدموا   1852 اآب 
"الظليمة،،  ال�سكاوى وي�سرخون  عرائ�س 
العري�سة  الأخذ  يده  ال�ساه  مد  الغوث" وملا 
وحمل  ي�سب  ومل  الر�سا�س  عليه  اأطلق 
احد  العملية  يف  وقتل  ق�سره  اإىل  جريحًا 
التربيزي  �سادق  حممد  املال  البابني  قادة 
املتاآمرين  على  وقب�س  احلي  حروف  احد 
اربعمئة  نحو  وكانوا  واعدموا  وحوكموا 
بهم  امل�ستبه  ولوحق  العني  قرة  ومنهم 
الله  بهاء  املازندارين  علي  ح�سني  ومنهم 
طهران  يف  الرو�سية  ال�سفارة  اىل  فالتجاأ 
ب�سدة  وامتنعت  جلوءه  ال�سفارة  وقبلت 
االأمر  انتهى  للتحقيق  قدم  وملا  ت�سليمه  عن 
برباءته اذ اعرتف املتهم االأول باأنه اعتدى 
على ال�ساه دون حتري�س من احد ثم قررت 
اأن  بعد  بغداد  اإىل  نفيه  االإيرانية  احلكومة 
التحقيق. رهن  �سجينًا  ا�سهر  اربعة  ق�سى 

و�سل بهاء الله بغداد �سنة 1853 )1269( 
فنزل بلدة الكاظمية ثم يف حملة العاقولية 
ال�سيخ  وا�سعة يف حملة  دار  اإىل  انتقل  ثم 
اجلواهري  مو�سى  املريزا  اىل  تعود  ب�سار 
وهو ثري اإيراين هرب مع والده من اإيران 
العثمانية  الدولة  اإىل  الجئًا   1821 عام 
بغداد  يف  االأمالك  من  عددًا  فا�سرتى 
الكاظمية  يف  واليزال  ودياىل  والكاظمية 
وهو  هادي  مريزا  بحمام  يعرف  حمام 
والد مو�سى اجلواهري اعتنق مو�سى هذا 
البهائية و�سار يبذل يف �سبيلها الكثري من 
على  �ساعدت  التي  العوامل  من  فكان  ماله 
تف�سي البهائية يف العراق وقد وهب املريزا 
ال�سيخ  حملة  يف  الوا�سعة  داره  مو�سى 
نحو  فيها  هذا  ف�سكن  الله  بهاء  اىل  ب�سار 
احدى ع�سرة �سنة ونيف اىل حني اخراجه 

من العراق يف اأواخر ني�سان 1863.
هادي  املريزا  ان  الروايات  بع�س  وتذكر 
اجلواهري ملا مات ح�سل خالف بني ورثته 
بع�سهم  فاقرتح  تركته  اقت�سام  كيفية  حول 
علي  ح�سني  على  برمتها  الق�سية  عر�س 
البهاء الذي اوعز اىل ابنه عبا�س افندي ان 
ذات  وي�سلح  له  حال  وليجد  النزاع  يبحث 
املريزا  فقدم  �سلحًا  الق�سية  فانتهت  البيت 

يف  البهاء  ي�سكنها  التي  الدار  تلك  مو�سى 
حملة ال�سيخ ب�سار هدية له مل�سعاه يف اإنهاء 
بهاء  ان  البهائية  الرواية  وتذكر  اخلالف 
معتدل  اأو  زهيد  ثمن  لقاء  الهدية  قبل  الله 
الأنها �ستكون حمل طواف ملل العامل وعلى 
الرغم من انه مل يجر ت�سجيل الدار ر�سميًا 
با�سم البهاء وهكذا اأ�سبحت الدار التي يف 
البهائيني،  ال�سيخ ب�سار مبثابة كعبة  حملة 
و�سار البهائيون يفدون لزيارتها والتربك 

بها.
�سهدت �سنوات بهاء الله يف العراق �سراعه 
احلركة  زعامة  على  ازل  يحيى  اخيه  مع 
البابية، فرتك البهاء بغداد ورحل اإىل �سمال 
�سنتني  هناك  وبقي  دروي�س  بهيئة  العراق 
اأمره واأ�سبحت  ثم عاد اىل بغداد وا�ستهر 
اإن  قيل  حتى  وا�سعة  االجتماعية  عالقاته 
داره غري  زاره يف  با�سا  نامق  بغداد  وايل 
وتدخل  االأخوين  بني  ال�سراع  تفاقم  ان 
اىل   ادى  الإ�سعافها  االيرانية  احلكومة 
بت�سفري  العثمانية  احلكومة  قرار  �سدور 
امللقب  النوري  املازندارين  علي  ح�سني 
اال�ستانة  اىل  واتباعه  وعائلته  الله  بهاء 
يتم  ريثما  با�سا  جنيب  ب�ستان  يف  فنزلوا 
تهيئة القافلة فاأقاموا فيها اثني ع�سر يومًا 
لغاية 3 ماي�س ويف  ني�سان 1863  من 21 
اليوم االول من نزوله حديقة جنيب با�سا 
 )  1279 القعدة  ذي   3(  1863 ني�سان   21
ا�سر بهاء الله اىل من معه يف تلك احلديقة 
لتنتقل  الباب  به  ب�سر  الذي  املوعود  بانه 
العلني  العمل  اىل  ال�سرية  من  دعوته 
مو�سعًا  با�سا  جنيب  حديقة  وا�سبحت 
حديقة  و�سميت  البهائيني  لدى  مقد�سًا 
با�سم  عيدًا  اليوم  ذلك  ويعدون  الر�سوان 
عيد الر�سوان يحتفلون به اثني ع�سر يومًا 

كل �سنة وارخوا به �سنتهم البهائية املكونه 
من ت�سعة ع�سر �سهرًا ويف رواية ان وايل 
بغداد نامق با�سا ح�سر اىل توديع بهاء الله 
عار�سًا عليه امل�ساعدة ومو�سيًا به ال�سابط 
قافلة  و�سلت  ا�سهر  ثالثة  وبعد  له  املرافق 
و�سبعة  بغاًل  خم�سني  من  املكونة  البهاء 
جنود  من  فر�سان  ع�سرة  مع  هوادج 
احلكومة ومن اال�ستانة نقل البهائيون اىل 
ادرنه وظل اخوه يحيى �سبح ازل حمتفظًا 
بالفكرة البابية وقد فرقت الدولة العثمانية 
اىل  واتباعه  الله  بهاء  فرحل  االثنني  بني 
�سبح  رحل  بينما  فل�سطني  يف  عكا  مدينة 

ازل واتباعه اىل قرب�س.
يف  اقام  اال�ستانة  اىل  البهاء  ت�سفري  وبعد 
داره يف حملة ال�سيخ ب�سار احد البهائيني 
الكتبي  او  احلكيم  ح�سني  حممد  ويدعى 
املو�سل  اىل  احلكيم  نفي   1882 عام  ويف 
نفيه  خرب  الزوراء  جريدة  ن�سرت  وقد 
مارت   16 يف   1463 املرقم  عددها  يف 
1891) 18( �سعبان 1308 ويف نحو عام 
لهذه  ملكيته  العراقيني  احد  ادعى   1900
دعواه  �سد  بقوة  البهائيون  فوقف  الدار 
ليف�سدوا  ال�سهود  من  كبريًا  عددًا  وقدموا 
تلك الدعوة ثم امر عبا�س افندي وهو ابن 
البهائي  الدين  زعامة  يف  وخليفته  البهاء 
فجمع  الدار  تلك  بتجديد  البهاء  عبد  ولقب 
االمر  هذا  لتنفيذ  طائلة  اأمواال  البهائيون 
باإعادة  و�سرعوا  املهند�سني  واح�سروا 
م�ساعر  اثاأر  مما  تغيري  دون  الدار  بناء 
العرائ�س  وانهالت  وا�ستفزهم  امل�سلمني 
بتملك  للبهائيني  الحق  بان  ال�سلطات  على 

الدار وجعلها مركزًاَ لدينهم.
باأ�سرة  الكتبي  ح�سني  حممد  اأ�سرة  �سميت 
الوكيل الأنها خولت وكالة االمالك البهائية 

بائع  ح�سني  حممد  احلاج  باأنه  وو�سف 
بغداد  اىل  عاد  اال�سل  اال�سفهاين  الكتب 
يف  التي  والدار  املو�سل،  اىل  نفيه  بعد 
با�سمه  م�سجلة  كانت  ب�سار  ال�سيخ  حملة 
برتبة  ال�سابط  الوكيل  منري  والد  وهو 
اأ�سبح  الذي  العراقي  اجلي�س  يف  زعيم 

وكياًل للطائفة البهائية.
وبعد االحتالل الربيطاين لبغداد عام 1917 
ووفق التقليد الذي نهجه كل حمتل باإثارة 
ال�سعور القومي والطائفي ورعاية االأقليات 
الدينية ن�سط العمل البهائي وتزايد ن�ساطه 
مما اأثار خماوف امل�سلمني يف حملة ال�سيخ 
بعد عملية التجديد الوا�سعة لتلك الدار عام 

1918 التي ا�سرنا اإليها قبل قليل.
ب�سار  ال�سيخ  حملة  اأهايل  من  لفيف  تقدم 
ببغداد  اجلعفري  القا�سي  اإىل  بعري�سة 
الدار  هذه  على  ي�سرف  من  تعيني  يطلبون 
الكتبي  ح�سني  حممد  وفاة  اأو  غياب  بعد 
علي  بن  ح�سن  با�سم  الدعوى  واأقيمت 
على  عر�س  الذي  ب�سار  ال�سيخ  �سكنة  من 
تركت  التي  االأمالك  حول  دعواه  القا�سي 
با�سم حممد ح�سني بن احلاج حممد �سادق 
املحلة  الأهايل  ح�سينية  الدار  جعل  وطلب 
فقرر القا�سي تن�سيب كاظم جواد احلمزة 
االأمالك  عن  وكيلني  كاظم  �سعيد  وحممد 
ان  غري   1921 �سباط   5 يف  القرار  و�سدر 
املندوب  ايام  بعد  �سكوى  قدموا  البهائيني 
الوكيل يطالبون  با�سم ورثة حممد ح�سني 
القرار  واإلغاء  ممتلكاتهم  اىل  الدار  ب�سم 

مبنعهم من الت�سرف بها.
أول محفل للبهائيين 

عن  الوكيل  تعيني  اأن  البهائيون  ادَعى 
الغائب ال يعني احلكم بالتخلية واإخراجهم، 

قرار  بنق�س  اال�ستئناف  حمكمة  فق�ست 
البهائيني  اىل  احل�سينية  واعيدت  القا�سي 
و�سدر  الدولة،  خزينة  اىل  تعود  وملكيتها 
القرار يف الثالث من ني�سان 1921، غري ان 
عليها  املتنازع  الدور  اإغالق  راأت  احلكومة 

واالحتفاظ مبفاتيحها لديها.
مرة  الق�سية  اأثريت  وجيزة  فرتة  وبعد 
الكتبي  ح�سني  ملحمد  ان  تبني  فقد  اأخرى، 
حممد  فورثها  وماتت  ليلى،  ا�سمها  وريثة 
جواه كاب دبيبي اأبناء اخت حممد ح�سني 
املذكور فادعيا مبلكية الدار وقدما ال�سهود 
الإثبات ن�سبهما، فا�سدر القا�سي حكمه يف 
ل�ساحلهما. غري   1921 الثاين  ت�سرين   23
اأقاموا  القندراتي  ح�سني  حممد  ورثة  ان 
�سخ�سية  ووكلوا  البهائيني  على  دعوى 
دعواهم،  الإثبات  مرموقة  وقانونية  دينية 
الذي  الزهاوي  اجمد  ال�سيخ  العالمة  وهو 
متكن من نق�س دعوة البهائية واإعادة الدار 

ح�سينية ملحلة ال�سيخ ب�سار.
الربقيات  االأول  في�سل  امللك  على  انهالت 
تطالب  العامل  اأنحاء  جميع  من  والكتب 
كما  البهائي،  الدين  تباع  ال  الدار  باإعادة 
انهالت الربقيات على ال�سري بر�سي كوك�س، 
تدخله  تطالب  الربيطاين  ال�سامي  املندوب 
ذلك،  يف  العراقية  احلكومة  على  للتاأثري 
فاأوعز امللك في�سل ووفق نهجه يف احللول 
املحكمة  بقرار  امل�سا�س  بعدم  التوفيقية، 
غلقها  مع  )ح�سينية(  الدار  على  باحلفاظ 

واالحتفاظ مبفاتيحها اإىل حني.
كانت الدوائر الربيطانية غري موافقة على 
ملكًا  الدار  وتعد  العراقي  الق�ساء  حكم 
اخلالفات  وا�ستمرت  البهائية،  للديانة 
اأر�سلت  الربيطاين  االعتماد  دار  اأن  حتى 
كانون   29 بتاريخ  االأول  في�سل  امللك  اإىل 
االإ�سراع  فيه  طالبت  كتابا   1924 الثاين 
بحل الق�سية، فاأجاب امللك ان حكم الق�ساء 
على  عر�ست  الق�سية  وان  يجاب  ان  يجب 
الق�سية  عر�ست  وملا  الوزراء،  جمل�س 
 8 املحكمة يف  قررت  البداءة،  على حمكمة 
البهائيني،  دعوى  بنق�س   1924 حزيران 
ثم ايدت حمكمة اال�ستئناف القرار باأغلبية 
اأربعة اع�ساء �سد واحد هو رئي�س املحكمة 

الربيطاين اجلن�سية.
ان ا�سبارة ق�سية )دور البهائية( املحفوظة 
يف مركز حفظ الوثائق يف املكتبة الوطنية 

رفعة عبد الرزاق محمد 

وصل بهاء الله بغداد سنة 1853 )1269( فنزل بلدة الكاظمية ثم في محلة العاقولية ثم انتقل إلى دار واسعة 
في محلة الشيخ بشار تعود الى الميرزا موسى الجواهري وهو ثري إيراني هرب مع والده من إيران عام 1821 

الجئًا إلى الدولة العثمانية فاشترى عددًا من األمالك في بغداد والكاظمية وديالى واليزال في الكاظمية حمام 
يعرف بحمام ميرزا هادي وهو والد موسى الجواهري اعتنق موسى هذا البهائية وصار يبذل في سبيلها الكثير 

من ماله فكان من العوامل التي ساعدت على تفشي البهائية في العراق

كتَب الكثيرين عن محلة الشيخ بشار إحدى محالت الكرخ ببغداد وجرى الحديث عن المسجد )الحسينية( 
القديم في هذه المحلة وهو الموقع الذي جعله البهائيون كعبة لهم إذا صح التعبير واصبح موضع خالف 

لهم مع أهالي تلك المحلة من المسلمين وقضية قانونية عرضت امام القضاء في اوائل تأسيس الدولة 
العراقية غير ان ما كتب عنه يعتريه النقص واالضطراب، بل لم يبتعد اكثر من كتب عن هذه القضية 
المثيرة عن ما كتبه المؤرخ الراحل االستاذ عبد الرزاق الحسني في كتابه المهم البابيون والبهائيون في 

حاضرهم وماضيهم، غير ان البعض لم يشر الى هذا المرجع الفريد استغفااًل وتدليسًا على القراء..

بهاء الله
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ماذا حصل بين الزهاوي والرصافي
ما حكاية كلمتي كل وكل في حمام الرافدين

التدخل  بجالء  تبني   ،)3 د/5/  )برقم 
البهائية  الديانة  ل�سالح  الربيطاين 
يف  بريطانيا  مندوب  اأن  بل  وادعاءاتها، 
اأمام جلنة االنتدابات،  ع�سبة االأمم �سرح 
والعراق مل يزل دولة منتدبة، �سنة 1931 
فكرة  لقبول  العراق  با�ستعداد  يعد  بانه 
البهائيني  من  انتزعت  التي  الدار  امتالك 
كما  االأ�سليني،  مالكيها  اىل  واعادتها 
طعنها  يف  الربيطانية  الدوائر  ا�ستمرت 
�سلطة  اأعلى  من  ال�سادر  احلكم  ب�سرعية 
ق�سائية، وهي حمكمة التمييز، وبلغ االأمر 
اإنذارا  ير�سل  اأن  اإىل  ال�سامي  باملندوب 
يهدد  في�سل  وامللك  العراقية  احلكومة  اإىل 
اإىل  العراق  اإدخال  بتاأخري  �سديدة  بلهجة 

ع�سبة االأمم اإذا مل حتل م�سكلة تلك الدار.
ويف عام 1925 قدم البهائي منري الوكيل 
ترك  الذي  الوكيل  ح�سني  حممد  )ابن 
العراق وا�ستقر يف اال�سكندرونة كما تبني 
فيما بعد( �سكوى �سد اهايل حملة ال�سيخ 
ب�سار ال�ستخدام الدار املتحفظ عليها الأمور 

دينية وان البهائيني يتعر�سون لالأذى.
وحفاظًا على االأمن قررت وزارة الداخلية 
الدار  باب  اىل  املوؤدي  املدخل  بغلق 

املذكورة.
ال�سامي  املندوب  وجه   1926 اأيلول  ويف 
بحل  مطالبًا  الوزراء  رئي�س  اإىل  كتابًا 
جلنة  على  �ستعر�س  الأنها  امل�ساألة 
االنتدابات الدائمة ويذكر له انه من املرجح 
العراقية  بالدولة  امريكا  تعرتف  ال  ان 
احلكومة  ت�ستملك  ان  واو�ساه  احلالية 

الدار وحتويلها اىل مدر�سة.
حوادث  بع�س  حدثت   1927 عام  ويف 
تاأجيل  اىل  ادى  ما  الكاظمية  يف  ال�سغب 
النظر يف الق�سية غري ان �سغط بريطانيا 
ا�ستمر على امللك في�سل واحلكومة العراقية 
على  االأمر  وبقي  للمو�سوع،  حل  الإيجاد 
حاله اىل ان دخل العراق ع�سبة االأمم عام 
1932، ومل حتل م�ساألة هذه الدار وبقيت 

ح�سينية.
فل�سطني  يف  عكا  مدينة  يف  البهاء  تويف 
القعدة  ذي   12(  1892 ماي�س   6 يوم 
اإناث  وثالث  ذكور  خم�سة  واأعقب   )1309

من ثالث زوجات: 
عبا�س افندي )غ�سن اعظم(

 ومهدي 
نوابة  االأوىل  زوجته  من  خامن  وبهائية 

خامن، 
حممد علي )غ�سن اكرب(

 وبديع الله 
و�سياء الله

مهد  الثانية  زوجته  من  خامن  وحمدية   
عليا،

خامن  كوهر  الثالثة  زوجته  من  وفروغية 
علي  من  تزوجت  هذه  خامن  وفروغية   ،
افنان  ح�سني  له  واجنبت  افنان  ح�سن 
الوزراء  جمل�س  �سكرتري   )1940 )تويف 
االأوىل،  العراقية  احلكومة  تاأ�سي�س  عند 
يف  مهمة  اجتماعية  �سخ�سية  واأ�سبح 
ع�سرينيات القرن املن�سرم، وقد تزوج من 
الطريف  ومن  احل�سري،  �ساطع  اخ  ابنة 
يف  امل�سلمني  موقف  اإىل  جنح  انه  ذكره 
ق�سية ح�سينية حملة ال�سيخ ب�سار، اإال انه 

كان من دعاة الفكرة البهائية.
ف�ست  البهاء  وفاة  من  اأيام  ت�سعة  وبعد 
عبا�س  بولده  يو�سي  اأن  فوجد  و�سيته 
)عبد  ولقب  للبهائية،  رئي�سًا  اأفندي 
البهاء( على الرغم من جهوده الكبرية يف 
املذكورة  الدار  يف  البهائية  دعوى  اإثبات 
 1921 االأول  كانون  يوم28  تويف  فانه 
العراقي ومل يعقب  الق�ساء  اأمام  والق�سية 
بنات كرباهن  اربع  بل  ولدًا  اأفندي  عبا�س 
اأفنان  هادي  املريزا  زوجة  خامن  �سبائية 
اإليه  عهد  الذي  افندي  �سوقي  له  واجنبت 
رئا�سة البهائية وعمره اأربع وع�سرين �سنة 
وا�ستمر برئا�سته اإىل وفاته يف لندن يوم 4 
ت�سرين الثاين 1957 ومل يعقب من زوجته 
اآمر  واآل  ماك�سويل(،  )ماري  االمريكية 

البهائية اإىل جمل�س من ت�سعة اأ�سخا�س.
اال  العراق  يف  البهائي  الن�ساط  يظهر  مل 
اأ�سار  حيث  الربيطاين،  االحتالل  بعد 
حمفل  بتاأليف  افندي  عبا�س  البهاء  عبد 
حملة  يف  التي  الدار  وترميم  بغداد  يف 
ال�سيخ ب�سار، فقاموا ب�سراء دار يف حملة 
ليكون  الر�سافة  جانب  يف  اأفندي  عبا�س 
قرية  يف  اأخرى  ودار  اجتماعاتهم،  حمل 

العوا�سق يف دياىل. 
ويف عام 1931 تاأ�س�ست ما ت�سمى )اجلامعة 
البهائية يف القطر العراقي( من: خ�سوري 
الياهو وجليل �سريين والدكتور افالطون 
واحلاج حممود ق�سابجي وعبا�س ر�سا و 
الوكيل واأديب ر�سا بغدادي وجليل  �سني 

القمر وعبد الرزاق عبا�س.
ويف 15 حزيران 1936 تاأ�س�س اأول حمفل 
ال�سعدون  حملة  يف  للبهائيني  مركزي 
ممار�سة  اول  وهذه  االأبي�س،  الق�سر  قرب 
اإدارية  هيئة  اأول  وت�سكلت  لهم،  قانونية 

للمحفل من:
عزرا �سوفري )تاجر( ا�سحق بناين )تاجر( 
كلية  يف  )طالب  بغدادي  اح�سان  جميل 
الطب( �سلمان دلوحي )تاجر( جليل �سريين 
)مالك من اأهايل دياىل ( عبد الرزاق عبا�س 
داود   ) )�سابط  الوكيل  منري  )موظف( 
)تاجر(  �سميح  اإبراهيم  )تاجر(،  طويق 
ومن اأن�سطة هذا املحفل �سراء قطعة ار�س 
مقربة  لتكون  اجلديدة  بغداد  منطقة  يف 
)الرو�سة  و�سموها   1952 عام  يف  وذلك 
على  اال�ستيالء  يف  ف�سلهم  وبعد  االأبدية( 
ال�سيخ ب�سار،  الدار )احل�سينية( يف حملة 
الإميانهم  لها  ملجاورة  الدور  ب�سراء  قاموا 
اإليهم  �ستعود  الدار  تلك  بان  العميق 

م�ستقباًل.
�سجل   1957 ل�سنة  ال�سكاين  التعداد  ويف 
ت�سجيل  ومت  م�ستقل  كدين  البهائيون 
ال�سنة  تلك  نفو�س  �سمن  البهائية  ديانتهم 
اإلغاء  ال�سلطة  قررت   1963 اآب   6 ويف 
هذه  وان  البهائية  ملحافل  امل�سجلة  العقود 
�سنة  تعداد  ويف  مذهبًا  لي�ست  الطائفة 
ال�سرقية  الكرادة  منطقة  اأن  وجد   1965
يف  البهائية  من  عدد  اكرب  فيها  يتواجد 

بغداد حيث بلغ عددهم 241 �سخ�سًا.
يف  اأ�سدرت  قد  العراقية  احلكومة  وكانت 
البهائية  املحافل  بغلق  امرًا   1965 ني�سان 
جميع  يف  ممتلكاتها  على  اليد  وو�سع 
انحاء العراق ا�ستنادًا اىل قانون ال�سالمة 

الوطنية رقم)4( ل�سنة1965.
وبعد انقالب 17 متوز 1968 قدم جمع من 
البهائيني عري�سة اىل الرئي�س احمد ح�سن 
معابدهم،  فتح  اعادة  فيها  التم�سوا  البكر 
ويف 9 ني�سان 1969 طلب الدكتور جميل 
املحفل  با�سمه  امل�سجل  بغدادي  اح�سان 
وزير  من  ال�سعدون  منطقة  يف  البهائي 

الداخلية رفع اليد عن بناية املحفل.
تفكر  يومذاك  كانت  ال�سلطة  ان  غري 
و�سدر  البهائية،  يحرم  قانون  با�سدار 
الر�سمية  فعاًل ون�سر يف اجلريدة  القانون 
 105 رقم  القانون   1970 ماي�س   18 ليوم 
او  حتبيذ  حظر  على  وين�س   1970 ل�سنة 
حمفل  الي  االنت�ساب  او  البهائية  ترويج 
او جهة تعمل على ن�سر البهائية او الدعوة 
اليها باأي �سكل من اال�سكال واغالق جميع 
املحافل البهائية واإيقاف ن�ساطها وت�سفية 
دوائر  حتتفظ  وان  وموجوداتها  اموالها 
االمن جلميع م�ستنداتها ووثائقها ويعاقب 
ع�سر  عن  التقل  مدة  باحلب�س  املخالف 

�سنوات.
على  قانوين  ب�سكل  ال�ستار  ا�سدل  وهكذا 
حتولت  و  العراق،  يف  بهائي  ن�ساط  اأي 
بناية املحفل البهائي يف منطقة ال�سعدون 
املتهمني  من  عدد  و�سيق  امنية  دائرة  اىل 

باعتناق البهائية اإىل حمكمة الثورة.

هذا مجمل ما عرفناه من الموضوع 
وسنحاول تفصيله في مقال مقبل

حسين علي محمد

واالدباء  ال�سحفيني  َيجمع  عندَما 
احلديث  فيطيب  واحد  جمل�ٌس  وال�سعراء 
ويفوح،ففي  يحلو  مبا  االأل�سن  وت�سدح 
قد  اجتماع  كان   1956 �ستاء  ايام  احد 
الدفرت  هادي  حممد  اال�ساتذة  كالمن  �سم 
�سحفي وكاتب مو�سوعة العراق ال�سمايل 
اكرم(  )ابو  احمد  وامني  واجلنوبي 
ح�سن  الله  وعبد  االراء  جريدة  �ساحب 
اال�سواق  داود  وجمال  النهار  جريدة 
جريدة  "�ساعر"  عزيز  ومكي  التجارية 
النا�سري  ر�سيد  القادر  وعبد  النذير 
وكاتب  "�ساعر"  الفراتي  وعلي  "�ساعر" 
اأطراف  يتجاذبون  فاخذوا  ال�سطور  هذه 
وال�سعراء  وال�سعر  ال�سيا�سة  عن  احلديث 
واالدب واالأدباء و�سياغة الكلمة ال�سادقة 
وكيف  مقالة  او  �سعرا  كانت  ان  والهادفة 
اجلل�سة  وتخللت  املتلقي  منها  ي�ستفاد 
اكرم  ابو  اال�ستاذ  فقال  والنكات  الطرائف 

احلكاية االآتية:
معروف  اال�ستاذ  ذهب  االيام  احد  يف 
الرافدين  حمام  اىل  �سباحا  الر�سايف 
�سارع  يف  يقع  احلمام  وهذا  لي�ستحم 
الر�سيد قرب جامع احليدر خانة وهو ميتاز 
حمام  وهما  بغداد  يف  حمامات  ثالثة  مع 

بالنه�سة  الكوالت  وحمام  بالكرخ  ايوب 
واخر يف الكاظمية وهذه احلمامات يوؤمها 
)املحافظات(  وااللوية  بغداد  من  انا�س 
)دجة(  �سومعة  ولوجود  لنظافتها  وذلك 
الفحم  حتتها  ويحرق  ي�ستعمل  داخلية 
حرارتها  درجة  لتكون  النخل  وجذوع 
للنظافة  فريتادونها  بالبخار  م�سبع  عالية 
جديد  ليوم  الن�ساط  واعادة  وال�سحة 
ودخل الر�سايف احلمام ومعه )املدلكجي( 
وعندما و�سل اىل )الدجة( وجد الزهاوي 
كلمة  فقال  املدلكجي  ومعه  فوقها  ممدا 
عرفه  وعندما  راأ�سه  الزهاوي  فرفع  )كل( 
كان  معركة  بينهما  ودارت  )وكل(  قال 
وف�ست  )طا�سة(  جمع  )الطو�س(  �سالحها 
تفرق  وبعدها  ال�سخ�سني  قبل  من  املعركة 
اال�سدقاء الكبار فاخذ الزهاوي يجل�س يف 
مقهى �سلمان التي عرفت فيما بعد مبقهى 
الزهاوي يف مدخل �سارع ح�سان بن ثابت 
اغا  عارف  مقهى  من  فاخذ  الر�سايف  واما 
هذه  على  وبقيا  له  مقرا  خانة  احليدر  يف 
بقينا  اكرم  ابو  يقول  �ستة  �سهورًا  احلالة 
احلركة  وا�ساب  امرنا  من  حرية  يف 
وهم  �سملهما  مُل  وكيف  الفتور  الثقافية 
اأ�ساتذتنا وكبار قومنا فذهبت اأنا واالأ�ستاذ 

حممد هادي الدفرت وكاكة حمادي الناهي 
�سديقهما  اىل  الك�سكولة  جريدة  �ساحب 
الويف معايل اال�ستاذ علي ممتاز الدفرتي 
اآنذاك ووجدناه يعرف مبا  املعارف  وزير 
جرى ويف احد االأيام دعانا معاليه للغداء 
فوجدنا  الوزيرية  يف  العامرة  داره  يف 
الوزراء  من  وثلة  والر�سايف  الزهاوي 
من  ال�سدر  حممد  ال�سيد  وكان  واالعيان 
بني احل�سور وبعد الغداء يقول ابو اكرم 
احل�سور  من  الل�سان  خبثاء  بع�س  اخذ 
التي  وكل(  )كل  الكلمتني  معنى  ليعرفوا 
فاأراد  ا�سهر  ال�ستة  بينهما  اجلفاء  جتاوز 
وطمر  بال�سلح  االكتفاء  الدفرتي  اال�ستاذ 
املا�سي وقد �سمع ال�ساعران لغط اجلال�سني 

واإحراج الدفرتي فقال الر�سايف اأنا قلت 
وكل امرئ من دهره ما تعودا

�سمعت  بعدما  قلت  وانا  الزهاوي  قال 
كالمه 

وكل اإناء بالذي فيه ين�سح
ومن  جمل�سهما  واعيد  ثانية  مرة  فتعانقا 
كانت  وهكذا  الف�سح  القول  اىل  ي�ستمع 
تزال  وال  واإخاء  حمبة  جمال�س  املجال�س 
الدنيا بخري حيث توجد جمال�س يف بيوت 

عامرة ولكنها قليلة فكر الله اأمثالهما.

الر�صايفالزهاوي
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مل يكتب احد عن منارة �سوق الغزل قبل نحو 
ثالثة قرون �سوى االفرجن اما البغداديون اأو 
غريهم من العراقيني اأو �سواهم فلم ير�سدوا 

لها نبذة وال مقاال بل مل يذكروه ذكرا.
ومل����ا اح���ت���ل ال���ربي���ط���ان���ي���ون ب���غ���داد ذه��ب 
ما  وفح�سوا  املئذنة  روؤي��ة  اىل  مهند�سوهم 
البيوت  واإتالفها  �سقوطها  فخافوا  حواليها 
حينئذ  فتدفن  ه��وت  اإذا  ج��واره��ا  يف  التي 
هدمها  على  فعزموا  ال��ردم.  حتت  اأ�سحابها 
ال�سلطة املحتلة  فاأوعزت  لدماء اخللق  حقنا 
مقاال  يكتب  ان  امل�ساهري  االدب���اء  اح��د  اىل 
يف)�سنة1917(  ال��ع��رب  ج��ري��دة  يف  ين�سر 
الذي  اخل��اط��ر  ه���ذا  ل��ق��ب��ول  االف��ك��ار  ليهيئ 
اقلق اأرباب ال�سلطة املحتلة. فذهب �ساحب 
بر�سي  ال�سري  اىل  يومئذ  املذكورة  اجلريدة 
الأنها  ع��ل��ي��ه��ا  الخ��ط��ر  ان  واأف��ه��م��ه  ك��وك�����س 
م�ست  وق��د  ال��واح��دة  كال�سخرة  اأ�سبحت 
التي  احل��ال��ة  تلك  يف  وه��ي  ال�سنون  عليها 
يقنع  ف��ل��م  ب��ه��ا.  ولي�ست  خ��ط��رة  ان��ه��ا  ي��ظ��ن 
ل��ه الأن���ه اآىل على  احل��اك��م امل��ذك��ور مب��ا قيل 
نف�سه ان ين�سفها بالبارود كما ن�سفت مدخنة 
التي  التاريخية  املدخنة  تلك  "العباخانة" 
يف  اآي��ة  وكانت   1869 �سنة  نحو  يف  بنيت 

البناء واملتانة واجلمال.
فلما راأى مدير ال�سحيفة املذكورة ان �ساحب 
الزمام اليرجع عن عزمه ا�سرع فاأخرب باالمر 
االآلو�سي  �سكري  حممود  ال�سيد  امل��رح��وم 
عن  يعدل  باأن  كوك�س  بر�سي  ويقنع  ليذهب 
االآلو�سي  فذهب  خلده.  يف  دار  ما  حتقيق 
هذا  �ساحب  -وهو  العرب  جريدة  مدير  مع 
ي��رتك هذه  اأن  على  احل��اك��م  امل��ق��ال- وحمال 
اأن يعدل  امل�ساألة االآن اإىل وقت اآخر امل يرد 
مهند�س  كلف  �سنتني  وبعد  فقنع  راأي��ه.  عن 
البلدية وهو امل�سيو �سافاني�س الفرن�سي باأن 
يقوي كر�سي املئذنة مبا عنده من الو�سائل 
كما  �ساقها  على  قائمة  ال��ي��وم  وه��ي  ففعل. 
ان  ح��اول  من  كل  من  وت�سحك  �سابقا  كانت 

ينظر اليها نظرة اىل �سيخة متغ�سنة.
فبقيت  بنائها  معيد  اأو  بانيها  م�ساألة  اأم��ا 
عنها  كتب  من  وكل  الغمو�س.  اأ�سد  غام�سة 
من االإفرجن منذ نيبهر اإىل يومنا هذا. وكذلك 
قل عن كتبتنا يف هذا الع�سر فاأنهم جميعهم 
معيد  اأو  بانيها  عن  اأقوالهم  يف  يتفقوا  مل 
املحقق  �سديقنا  اأخ��ذ  وق��د  االآن  اأم��ا  بنائها. 
عن  ين�سد  �سركي�س  نعوم  يعقوب  البحاثة 

�ساحبها يف كتب التاريخ فلم يبق ريب يف 
زينة  هي  التي  املئذنة  ه��ذه  �ساحب  معرفة 
احلا�سرة ومفخرتها على تعاقب االأيام وها 
نحن اأوال نزف هذه العرو�س عرو�س الفكر 
احلقائق  اإىل  والتطلع  التاريخ  حمبي  اإىل 

الراهنة.)انتهى كالم االأب �ساحب املجلة(. 
بغداد  من  ال�سرقي  جانبنا  و�سط  نحو  يف 
منفردة  منارة  اليوم  الغزل  �سوق  حملة  يف 
يف  كانت  املحلة  با�سم  تعرف  ق��دمي  جلامع 
تك�سريها  قليال  م�ستطيلة  االأر�س  من  رحبة 
جهاتها  من  ثالث  ويف  مرت  خم�سمائة  نحو 
اأب����واب ل���دور ح��ق��رية. ث��م م��ن��ذ ن��ح��و ثالث 
ارتفاعه  ب��ج��دار  الرحبة  اأحيطت  �سنوات 
العر�سة  ه��ذه  ويف  ون�سف.  م��رتي��ن  نحو 
ت��ب��اع ال��غ��ن��م ���س��ب��اح ك��ل ي���وم وامل���ن���ارة يف 

نحو و�سط هذه الرحبة وهي �ساهقة 
املدينة  على  ت�سرف  البناء 

علو  م��ن  واأنحائها 
علو  مياثله  ال 

عندنا )1( 
وه����ي 

كذلك ال�سيخ الفرد النادر الذي �سوهت وجهه 
جتعدات العتي لكنه ال يزال منت�سب القامة 
ومرها.  االأي����ام  حلو  على  ���س��اب��را  متجلدا 
دليل  الطبيعة  ع��وام��ل  على  امل��ن��ارة  و�سرب 
الزمن  ذل��ك  يف  ال��ري��ازة  فن  تقدم  على  باهر 
اأح�سن  من  بناء  م��واد  ال��رزاة  انتقاء  وعلى 

اأنواعها واإتقانهم �سنع االآجر وغري ذلك.
اجلنوبي  غربيها  يف  امل��ن��ارة  من  ومبقربة 
على ب�سع ع�سرات من االأمتار م�سجد جامع 
بجامع  االأل�سنة  على  معروف  منارة  بغري 
من  اخل��رب  ا�ستق�سينا  واإذا  ال��غ��زل.  �سوق 
الذي  القدمي  التاريخي  اجلامع  عن  املا�سي 
بنيت له املنارة اأجابتنا �سحائف االأخبار انه 
وثالثة  نيف  قبل  اخللفاء  جامع  ي�سمى  كان 

اقل  ع��ل��ى  �سيجيء. ق����رون  كما  تقدير 
لنا  يغا باإ و

ت��اري��خ��ه يف م��ا قبل ذل��ك جن��د ان��ه كان  يف 
ل��ل��ه��ج��رة وما  ال���ق���رن ال�����س��اب��ع  ي�����س��م��ى يف 

قبله"جامع اخلليفة" اأو "جامع الق�سر".
جامع �سوق الغزل غري جامع الر�سافة

ن�����س��رت ج��ري��دة )ال���ع���رب( ال��ب��غ��دادي��ة- يف 
 1917 �سنة  اأي��ل��ول   14 يف  ال�سادر  عددها 
جامع  ع��ن  توقيع  بغري  مقالة  وامل��رق��م38- 
�سوق الغزل انه جامع الر�سافة وان املنارة 
وبني  قولها  بني  و�ستان  منارته  التاريخية 
احلقيقة. ثم نقلت جملة مراآة العراق)2( تلك 
املقالة)1: 1327ه���=1919(: �سمن8 اىل9 

من عددها الثاين.
وم���ن ال��غ��ري��ب اأن ك��ات��ب امل��ق��ال��ة ب��ع��د اأن 
جامع  ب��ن��اء  ع��ن  االأث����ري  ب��اب��ن  ا�ست�سهد 
الر�سافة يف �سنة 159ه� )775م( �سهادة ال 

عالقة لها بجامع اخلليفة او الق�سر 
اأورد عن الر�سافة وجامعها كالم 

يوؤيد  ما  وه��و  البلدان  معجم 
على  ال��ر���س��اف��ة  حم��ل��ة  ان 

م��ق��رب��ة م��ن م��رق��د االإم����ام 
وهو  حنيفة  اأب��ي  االأعظم 
يجهله  ال  ال�����ذي  امل���رق���د 
وموقعه  ب��غ��داد  يف  اح��د 
عنها  ي��ب��ع��د  ���س��م��ال��ه��ا  يف 
كيلومرتات  ث��الث��ة  ن��ح��و 

"االأعظمية"  ن�سميه  ما  يف 
"املعظم" على ا�سطالح  اأو 
اآخر. وذهب اأي�سا خمت�سر 
ت�����اري�����خ ب�����غ�����داد ال���ق���دمي 

اإىل  واحلديث)3( )�س12ح( 
ال��غ��زل هو  ���س��وق  اأن ج��ام��ع 

حملة  يف  وان��ه  الر�سافة  جامع 
راأ�����س ال��ق��ري��ة. وال�����س��ح��ي��ح انه 

اليوم يف حملة �سوق الغزل.
يفوت  ال  ال��ك��ات��ب��ان  ق���ال���ه  م���ا  اإن 

اأنبه  اأن  االأج��در  راأيت  لكني  الكثريين 
عن  ال��ب��ح��ث  اأن  �سيما  وال  ذل���ك  ع��ل��ى 
اأو  اخلليفة  وج��ام��ع  الر�سافة  جامع 

الق�سر متداخل بع�سه ببع�س اأحيانا. 
ذلك  ع��ن  كتب  مم��ا  �سيئا  اأورد  ول��ه��ذا 
مالحظ  غري  الكالم  ات�ساق  متبعا 

اإذ  الكتب  ت��األ��ي��ف  ل��ت��واري��خ 
غ��ر���س��ي ال��ب��ح��ث عن 
ج����ام����ع اخل��ل��ي��ف��ة 
وم��������ن��������ارت��������ه 
بعد  وبنائها 
اأن  ب��ي��اين 
ك�������ال م���ن 

هذين اجلامعني هو غري االآخر. قال ياقوت 
يف معجم البلدان:

بنى  ملا  ال�سرقي.  باجلانب  بغداد  "ر�سافة 
وا�ستتم  الغربي  باجلانب  مدينته  املن�سور 
يف  يع�سكر  ان  امل��ه��دي  اب��ن��ه  اأم����ر  ب��ن��اءه��ا 
دورا  فيه  ل��ه  يبني  وان  ال�سرقي  اجل��ان��ب 
النا�س  ب��ه��ا  فالتحق  ل��ه  مع�سكرا  وجعلها 
م��ق��دار مدينة  ف�����س��ارت  وع��م��روه��ا 
بها  امل��ه��دي  وع��م��ل  املن�سور 
جامع  م��ن  اك��رب  جامعا 
واأح�سن  امل��ن�����س��ور 
وخ��������رب��������ت ت���ل���ك 
ومل  كلها  النواحي 
اجل��ام��ع  اإال  ي��ب��ق 
مقابر  وبجانبه 

ـــع ســـــوق الـــغـــزل ـــام مــــنــــارة ج
*يعقوب سركيس

باحث راحل

لما رأى مدير صحيفة العرب ان صاحب الزمام اليرجع عن عزمه 
اسرع فأخبر باالمر المرحوم السيد محمود شكري اآللوسي ليذهب 
ويقنع برسي كوكس بأن يعدل عن تحقيق ما دار في خلده. فذهب 

اآللوسي مع مدير جريدة العرب -وهو صاحب هذا المقال- وحمال 
الحاكم على أن يترك هذه المسألة اآلن إلى وقت آخر الم يرد أن 
يعدل عن رأيه. فقنع وبعد سنتين كلف مهندس البلدية وهو 
المسيو شافانيس الفرنسي بأن يقوي كرسي المئذنة بما عنده 

من الوسائل ففعل. وهي اليوم قائمة على ساقها كما كانت سابقا 
وتضحك من كل من حاول ان ينظر اليها نظرة الى شيخة متغضنة.

أما مسألة بانيها أو معيد بنائها فبقيت غامضة أشد الغموض. وكل 
من كتب عنها من اإلفرنج منذ نيبهر إلى يومنا هذا. وكذلك قل عن 

كتبتنا في هذا العصر فأنهم جميعهم لم يتفقوا في أقوالهم عن 
بانيها أو معيد بنائها.
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اخل��ل��ف��اء ل��ب��ن��ي ال��ع��ب��ا���س وع��ل��ي��ه��م وق���وف 
وفرا�سون بر�سم اخلدمة ولو ال ذلك خلربت 
وبها  االإم����ام  حنيفة  اأب���ي  حملة  وبل�سقها 

قربه..."اأه�.
مقالة  ل�����س��اح��ب  ت�����س��ن��ى  ك��ي��ف  ادري  ف���ال 
بني  ي��وف��ق  ان  واملراآة"  جريدة"العرب 
بالر�سافة  جامعا  بنى  امل��ه��دي  اأن  ق���راأه  م��ا 
حملة  وبجانبها  اخللفاء...  مقابر  وبجانبه 
ابي حنيفة وبها قربه. وبني ما يراه بعينه 
اأبي  مرقد  عن  يبعد  الغزل  �سوق  جامع  اأن 

حنيفة ما يزيد عن �ساعة للراجل.
وجاء يف مرا�سد االطالع يف معنى ما ذكره 
ياقوت ثم قال: "وقد كانت انقطعت العمارة 
�سورا  امل�ستن�سر  فبنى  الر�سافة(  )عن  عنها 

ح�سنا باالآجر")4(.
قوله:  م��ا  ���س33  ب��غ��داد  مناقب  كتاب  ويف 
"قال هالل بن احل�سن: )عربت اىل اجلانب 
االأح���داث  بعد  ال�سالم  مدينة  م��ن  ال�سرقي 
ال�سالح  ���س��وق  ب���ني  م���ا  ف���راأي���ت  ال���ط���ارئ���ة 
والر�سافة و�سوق العط�س ومربعة اخلر�سى 
والزاهر وما يف دواخل ذلك وروا�سفه وقد 
النق�س  ي��رتك  مل  حتى  فاح�سا  خرابا  خ��رب 
جدارا قائما وال م�سجدا باقيا. واأما بني باب 
الب�سرة.. من اجلانب الغربي فقد اأندر�س... 
املن�سور(  )مدينة  باملدينة  و�سار اجلامعان 
يف  كانا  اأن  بعد  ال�سحراء  يف  والر�سافة 

و�سط العمارة".
وكان ابن جبري نزيل بغداد يف �سنة580ه� 
)1184م( وهذا ما جاء يف رحلته �س226 
ال�سرقية  "وبعلى  االإف��رجن��ي��ة:  الطبعة  من 
البلد حملة كبرية  ال�سرقي( خارج  )اجلانب 
باب  كان  وبالر�سافة  الر�سافة  حملة  ب��اإزاء 
الطاق امل�سهور على ال�سط. ويف تلك املحلة 
م�سهد حفيل البنيان له قبة بي�ساء �سامية يف 
الهواء فيه قرب االإمام اأبي حنيفة ر�سي الله 

عنه وبه تعرف املحلة".
ال�����ذي  امل����خ����ط����وط  يف  ي���ل���ي  م�����ا  وورد 

عرفناه"باحلوادث اجلامعة" قال:
بني  وقع  �سنة653ه�1255م(  )ويف  "وفيها 
اأه���ل حم��ل��ة ال��ر���س��اف��ة وحم��ل��ة اأب���ي حنيفة 
حماربة  اىل  اأف�����س��ت  ف��ت��ن��ة  واخل�����س��ري��ني 
اأبي حنيفة  اأهل حملة  فيها  ا�ستظهر  �سديدة 
وطردوهم  الر�سافة  اأهل  على  واخل�سريني 
اىل باب املحلة وركهم ال�سيف فدهمهم الليل 
نحو  جماعة  منهم  فمات  للدخول  فازدحموا 
يدخل  ان  ومنعوا  وح�سروهم  نفرا  ثالثني 
بهم  فا�سر  دجلة  من  امل��اء  حتى  �سيء  اليهم 
حملة  اأه��ل  زجر  من  بغداد  �سحنة  فنفذ  ذلك 
اأبي حنيفة وكفهم عن ال�سر ثم اإنهم اقتتلوا 
كثري  خلق  الفريقني  ب��ني  وخ���رج  اأي���ام  بعد 
اأبي  حم��ل��ة  اأه���ل  وا�ستظهر  ج��م��اع��ة  وق��ت��ل 
الر�سافة"  "اأهل  على  واخل�سريني  حنيفة 
وباتوا تلك الليلة وا�ستعدوا للقتال وعزموا 
على احراق حملة ابي حنيفة وعرب من اأهل 
خلق  الر�سافة  اأه��ل  مل�ساعدة  الب�سرة  ب��اب 

كثري.
والباأ�س من اإيراد ما جاء يف هذا املخطوط 
بالنقاط  اأي�����س��ا غ��ري جم���زئ  ال�����س��اأن  ب��ه��ذا 
وهذا  الفائدة.  من  فيه  ملا  بالبحث  اخلا�سة 

قوله:
اأم���ور  ات��ف��ق��ت  ال�����س��ن��ة)653(  ه���ذه  "ويف 
منها:  ذكرناها.  قد  غريبة  وح��وادث  عجيبة 
الغرق العام الذي اأخرب اأكر بغداد ال�سيما 
دار اخلالفة والدور ال�سطانية من اجلانبني 
اأجرة  النا�س من دورهم وت�ساعف  وانتقال 
وغلت  البلد.  اأط���راف  يف  ال�سعثة  امل�ساكن 
نواحي  وغرقت  االأق��وات  وتعذرت  االأ�سعار 
امللك(  )نهر  ملك  ونهر  عي�سى  ونهر  دجيل 
وهيت  واحلديثة  عانة  الفراتية:  واالأعمال 
واالأنبار واحللة والكوفة وقو�سان. وذهبت 
اجلوامع  وتهدمت  االأ�سجار  وتلفت  الزروع 
اأول جامع  املن�سور وهو  وامل�ساجد كجامع 
له  املجاور  ال��زوزين  ورب��اط  ببغداد  و�سع 

والقبة اخل�سراء و"جامع املهدي بالر�سافة" 
اليه  املن�سوب  وال��رب��اط  عبيدالله  وم�سهد 
ورباط  الق�سر"  و"جامع  ال�سلطان  وجامع 
م�سجد  وبع�س  امل�سطنع.  بعقد  الذهب  دار 
ق��م��ري��ة ب��اجل��ان��ب ال��غ��رب��ي وح��ائ��ط رواق 
ان  وقيل  م�ساجد.  وعدة  النظامية  املدر�سة 
الدور  رجال ثقة ت�سدى الثبات ما تهدم من 
يف اجلانبني كان مبلغها اثني ع�سر األف دار 

وثالثمائة ونيفا و�سبعني دارا".اأه�
اب��ن بطوطة يف رحلته وه��و يف  واخ��ربن��ا 
)1326م(  727ه�����  �سنة  رج���ب  يف  ب��غ��داد 
اأبي  االإم���ام  قرب  الر�سافة  "وبقرب  بقوله: 

حنيفة ر�سي الله عنه"اأه�.
وهذا كاف لبيان مو�سع الر�سافة وجامعها 
وم���ن ث��م ل���رد ق���ول ج��ري��دة ال��ع��رب وجملة 
القدمي  بغداد  تاريخ  خمت�سر  وكتاب  امل��راآة 
ما  الكالم  �سياق  يف  و�سيجيء  واحل��دي��ث. 

يوؤيد هذه احلقيقة.
ذكرته  م��ا  اخلطيب  مقدمة  لنا  روت��ه  ومم��ا 
)يف  قالت  واخلليفة  الر�سافة  جامعي  عن 
ال�س61( بعد كالمها عن جامع املدينة"مدينة 

املن�سور" باجلانب الغربي:
فان  ب��ال��ر���س��اف��ة  اجل��ام��ع  امل�����س��ج��د  "واما 
بذلك  اخربنا  خالفته.  اأول  يف  بناه  املهدي 
حم��م��د... ق���ال: ����س���ن���ة159ه����)775م( فيها 
فلم  بالر�سافة  ال���ذي  امل�سجد  امل��ه��دي  بنى 
اإال  ال�سالم  مبدينة  تقام  اجلمعة  �سالة  تكن 
املدينة والر�سافة" اإىل وقت  "م�سجدي  يف 
اأمر  املعت�سد  ا�ستخلف  فلما  املعت�سد  خالفة 
على  باحل�سني  امل��ع��روف  الق�سر  ب��ع��م��ارة 
ماال  عليه  وانفق  )893م(  �سنة280  دجلة 
اخلالفة  ب��دار  املر�سوم  الق�سر  وهو  عظيما 
هو  ر�سمها  ق�سر  يف  مطامري  ببناء  واأم���ر 
لالأعداء  فبنيت... وجعلها حماب�س  لل�سناع 
ال���دار.  يف  اجلمعة  ي�سلون  ال��ن��ا���س  وك���ان 
ول��ي�����س ه��ن��اك ر���س��م امل�����س��ج��د امن���ا ي���وؤذن 
ويخرجون  ال�سالة  وق��ت  ال��دخ��ول  للنا�س 
يف  املكتفي  ا�ستخلف  فلما  انق�سائها.  عند 
�سنة289)901م( نزل)6( الق�سر واأمر بهدم 
ان  واأم��ر  بناها  املعت�سد  كان  التي  املطامري 
داره"  يف  جامع  "م�سجد  مو�سعها  يجعل 
و�سار  ذل����ك)7(  فعمل  ال��ن��ا���س  ف��ي��ه  ي�سلي 
يف  اجل��ام��ع  اإىل"امل�سجد  ي��ب��ك��رون  ال��ن��ا���س 
الدار" يوم اجلمعة فال مينعون من دخوله 
ذلك  وح�سل  النهار  اآخ��ر  اىل  فيه  ويقيمون 
�سالة  وا�ستقرت  االآن  اإىل  ثانيا)8(  ر�سما 
التي  الثالثة  امل�ساجد  يف  ببغداد  اجلمعة 

ذكرناها اإىل وقت خالفة املتقي.

ويلوح يل اأن ابن اجلوزي يف كتابه مناقب 
بغداد نقل عن مقدمة اخلطيب ملا بني يل من 
اجلوزي  اب��ن  ق��ال  وال��ك��الم.  اجلمل  ت�سابه 
املهدي  بناه  الر�سافة"  "جامع  ال����21:  يف 
اأن ويل املعت�سد وعمر  اإىل  اأول خالفته  يف 
ياأذن  فكان   280 �سنة  يف  احل�سني  الق�سر 
للنا�س يف دخول الدار يوم اجلمعة لل�سالة 
ا�ستخلف  فلما  م�����س��ج��دا.  ر���س��م  ق��د  ول��ي�����س 
املكتفي يف �سنة 289اأمر بهدم مطامري كان 
مكانها  يعمل  اأن  واأم���ر  املعت�سد  عملها  ق��د 
االآن.  هو  الذي  هذا  فعمل  جامع"  "م�سجد 
الثالثة...  اجل��وام��ع  يف  ال�سالة  واأق��ي��م��ت 

"حتى قال:" ومازالت اجلمع تقام يف جامع 
"جامع  و  الر�سافة"  و"جامع   )9( املدينة 
اأي�سا:"  قال  "ثم  براثا...  الق�سر" وم�سجد 
االإن�سان  يقف  الدولة  ع�سد  زم��ن  يف  وك��ان 
عند الباب احلديد )كذا( من �سارع الر�سافة 
اجلامع  "امل�سجد  م��ن  مم��ت��دة  وال�����س��ف��وف 
)املو�سع(  املو�سوع  ه��ذا  اىل  بالر�سافة" 
امل�سجد  بني  ما  كم�سافة  بينهما  ما  وم�سافة 
ال�سلطان  اأمر  ثم  ودجلة...  باملدينة  اجلامع 
ملك �ساه بن حممد بن الب ار�سالن بعمارة 
امل�سمى بجامع  باملخرم وهو اجلامع  جامع 

ال�سلطان..."اأه�.
وال�سرقية  �����س228:  يف  جبري  اب��ن  وق���ال 
عظيمة  اال�سواق  حفيلة  ال�سرقي(  )اجلانب 
الكل  ثالثة  اجل��وام��ع  من  وبها  الرتتيب... 

يجتمع فيها:-
جامع  وهو  بداره  اخلليفة" مت�سل  "جامع 
كثرية  وم��راف��ق  عظيمة  �سقايات  فيه  كبري 

كاملة. مرافق للو�سوء والطهور.
البلد  خ����ارج  وه���و  ال�سلطان"  و"جامع 
اأي�سا  لل�سلطان  وتن�سب  ق�سور  به  ويت�سل 
املعروف ب�ساه �ساه )10( وكان مدبر اأجداد 
على  وه���و  الر�سافة"  و"جامع  اخل��ل��ي��ف��ة. 
ال�سرقي املذكور وبينه وبني جامع  اجلانب 
وبالر�سافة  ميل.  م�سافة  املذكور  ال�سلطان 

تربة اخللفاء العبا�سيني رحمهم الله.
واخربنا ابن بطوطة الذي يبني يل انه نقل 
اجلوزي  اب��ن  فعل  كما  جبري  اب��ن  ع��ن  نتفا 
يف  بطوطة(  ق��ال)اب��ن  اخلطيب.  عن  بنقله 

ال�س142:
التي  امل�ساجد  من  ال�سرقية  اجلهة  "وبهذه 
"جامع  اح��ده��ا:  ث��الث��ة  اجلمعة  فيها  ت��ق��ام 
اخللفاء  بق�سور  املت�سل  وه��و  اخلليفة" 
ف��ي��ه �سقايات  ك��ب��ري  ودوره�����م وه���و ج��ام��ع 

ومطاهر كثرية للو�سوء والغ�سل.
وهو  ال�سلطان"  الثاين"جامع  واجل��ام��ع 
خ����ارج ال��ب��ل��د وت��ت�����س��ل ب��ه ق�����س��ور تن�سب 

لل�سلطان.
وبينه  الر�سافة"  الثالث"جامع  واجل��ام��ع 

وبني جامع ال�سلطان نحو امليل".
مر بنا اأن اجلامع الذي نحن ب�سدده ي�سميه 
"جامع  وبع�سهم  الق�سر"  "جامع  بع�سهم 
اأخل�س  اأن  ب��ي  يح�سن  واالآن  اخلليفة" 
مقدمة  قالت  واح���د.  ان��ه  ليت�سح  ق��ال��وه  م��ا 
املطامري  ب��ه��دم  اأم���ر  املكتفي  اأن  اخل��ط��ي��ب 
احل�سني  بالق�سر  بناها  املعت�سد  كان  التي 
وانه الق�سر املر�سوم بدار اخلالفة وانه اأمر 
جامعا" وي�ساف  "م�سجدا  مو�سعها  بجعل 
لنا  بروايته  املناقب  كتاب  ذكره  ما  ذلك  اإىل 
بناء هذا اجلامع انه"جامع الق�سر". ويلحق 
مبا جاء ذكر ابن جبري وابن بطوطة جلامع 
الق�سر"  عن"جامع  و�سكوتهما  اخلليفة 
جميعها  ال�سرقي  اجلانب  جوامع  ع��دا  وق��د 
الق�سر  جامع  غري  اخلليفة  جامع  ك��ان  ول��و 
وجامع  اخلليفة  ف��ج��ام��ع  ب��ا���س��م��ه.  ل��ذك��راه 
الق�سر واحد. وقد اأقر ذلك نفر من م�ساهري 
امل�ست�سرقني منهم ل�سرتجن يف كتابه: بغداد 
العبا�سية وما�سنيون يف  يف ع�سر اخلالفة 
يف  وهرت�سفلد  النهرين  بني  ما  بعثة  كتابه 

كتابه عن بغداد.
االأثري  ابن  الق�سر  ذك��روا جامع  الذين  ومن 
انه  يل  ويظهر  ع��دي��دة  دف��ع��ات  ال��ك��ام��ل  يف 
انه مرت  اأرج��ح  يذكر جامع اخلليفة وال  مل 
اأم��ر يوجب  ق��رون ومل يحدث م��رة واح���دة 
وافق  انه  الأرج��ح  واين  اخلليفة  جامع  ذكر 
الق�سر.  بجامع  عليه  النا�س  ا�سطالح  على 
"منارة جامع  االأث��ري عن  ابن  ومما جاء يف 
�سنة  ح���وادث  يف   )54 الق�سر" ق��ول��ه)11: 

479ه�)1086م(:
املنارة  ف��رغ��ت  االآخ����ر  رب��ي��ع  يف  "وفيها 
بجامع الق�سر واإذن فيها". فنظرا ملا اأتى به 
"البناء"  ملخاطبة  جماال  اأرى  ال  االأث��ري  ابن 
مبئذنة  ل��الأب�����س��ار  ال�����س��اخ�����س��ة  ل��ل��م��ن��ارة 
هذه  يف  ن�سرت  التي  ق�سيدته  يف  الر�سيد 
املجلة)3"1914":574( اإال اإذا اأراد ال�ساعر 
املجاز واإذا �سح له ذلك. اما قول حا�سية تلك 
اخللفاء  عهد  يف  كانت  املئذنة  اإن  ال�سحيفة 
العبا�سيني لكن بانيها ال يعرف على التحقيق 
الر�سيد  ع�سر  من  اأنها  ي��رى  من  منهم  وان 
وانه هو بانيها ويف و�سط امل�سجد اجلامع 
اأق�سم جوابي عليه اإىل ق�سمني: االأول  فاين 
اريد به اأنها كانت يف زمن اخلالفة العبا�سية 
لنا  االأث��ري روى  ابن  وهذا ال غبار عليه فان 
انه  والثاين  العبا�سي.  الع�سر  يف  بناءها 
من بناء الر�سيد ال ي�سح اإذ اأن اجلامع الذي 
الق�سر-  جامع  هو  اإليه  املنارة  بناء  ين�سب 
وقد  اخلليفة-  جامع  ث��ان  ا�سطالح  وعلى 
املعت�سد  ابن  راأينا وهو  كما  املكتفي  اأحدثه 
بن املوفق طلحة بن املتوكل بن املعت�سم بن 
املنارة  تكون  اأن  ميكن  فال  الر�سيد.  ه��ارون 
يف  جلامع  ر�سم  يكن  ومل  الر�سيد  بناء  من 
هذه البقعة قبل املكتفي ومل نر لها ذكرا حتى 
الواجب  نوه ابن االثري ب�سنة بنائها. فكان 
يق�سي بااليهمل القول ال�سريح البن االأثري 
وهو املعول عليه يومئذ. اأما االآن وقد عرنا 
�ساأروي  على كتاب احلوادث اجلامعة فاين 
القائمة  املنارة  بناء  اأمر  من  عليه  اطلعنا  ما 
ابن  زمن  بعد  كان  ما  وهو  اليوم  هذا  حتى 

االأثري بنحو خم�سني �سنة.
الق�سر وان��ه يف  ذك���روا جامع  ال��ذي��ن  وم��ن 
احلرمي  مادة  يف  ياقوت  اخلالفة  دار  حرمي 
كما مر بنا يف هذه املجلة)5: 450("فجامع 
بعده  �سمي  م��ا  ه��و  اخلليفة  اأو  الق�سر" 
حملة  يف  اليوم  الواقع  اخللفاء"  "بجامع 
�سيده  ال��ذي  اجلامع  ع��رف  ثم  الغزل  �سوق 
�سليمان با�سا على ما �سياأتي "بجامع �سوق 

الغزل".
عن كتاب مباحث عراقية تأليف 
يعقوب سركيس بغداد 1932.

مر بنا أن الجامع الذي نحن بصدده يسميه بعضهم "جامع القصر" 
وبعضهم "جامع الخليفة" واآلن يحسن بي أن ألخص ما قالوه ليتضح 

انه واحد. قالت مقدمة الخطيب أن المكتفي أمر بهدم المطامير 
التي كان المعتضد بناها بالقصر الحسني وانه القصر المرسوم 

بدار الخالفة وانه أمر بجعل موضعها "مسجدا جامعا" ويضاف إلى 
ذلك ما ذكره كتاب المناقب بروايته لنا بناء هذا الجامع انه"جامع 

القصر". ويلحق بما جاء ذكر ابن جبير وابن بطوطة لجامع الخليفة 
وسكوتهما عن"جامع القصر" وقد عدا جوامع الجانب الشرقي 

جميعها ولو كان جامع الخليفة غير جامع القصر لذكراه باسمه. 
فجامع الخليفة وجامع القصر واحد. وقد أقر ذلك نفر من مشاهير 

المستشرقين منهم لسترنج في كتابه: بغداد في عصر الخالفة 
العباسية وماسنيون في كتابه بعثة ما بين النهرين وهرتسفلد في 

كتابه عن بغداد.
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معاهد العراق – كل العراق – تخو�س هذه االأيام معركة 
االمتحانات االأكادميية التي مازالت تعترب مقيا�سا لنجاح 
االأفراد .. واالمتحانات االأكادميية �ستنتهي هذا ال�سهر .. 
اأما امتحانات قرندل لرجال الفكر واالأدب فلن تنتهي .. 
ان قرندل قررت اأن متتحن اأ�ساتذتكم الذي ميتحنونكم. 
وممتحن قرندل لهذا االأ�سبوع هو الدكتور علي الوردي 
اجل  من  منتحنه  اأننا   .. ال�سريح  اجلامعي  االأ�ستاذ   ..

الفائدة .. ال من اجل االمتحان.
لقد ات�سلنا به هاتفيا وطلبنا منه حتديد الزمان واملكان 
لنوجه اإليه بع�س االأ�سئلة فف�سل اأن ياأتي هو بنف�سه يف 

ال�ساعة ال�ساد�سة ع�سرا اإىل قاعة امتحان جملة قرندل.
والوردي هو الدكتور الثاين الذي تنزله قرندل عن برجه 
اختلفت  مثقف  ان�سان  الوردي  ان   .. باختياره  العاجي 
 .. واالأدب  االجتماع  ميدان  اإىل  نزل  عندما  االآراء  فيه 
اأن  ودون  جانبا  �سالحه  يلقي  اأن  دون  وجال  �سال  لقد 
ي�ست�سلم ومن هنا ن�ساأ تقدير جمهور املثقفني له .. ولكل 
اإن�سان ال ي�ست�سلم وال ي�سكت عن قول احلق .. او اإبداء 
الراأي اخلال�س يف النا�س واحلياة والكون .. لقد ثارت 
الفكر يف  عليه ومازالت ثائرة االأدباء وال�سعراء وقادة 
له من �سفق ولكنه  البلد ولقد رجمه من رجمه و�سفق 

مازال ي�سول ويجول باأدب ومقدرة. 
قلنا له – وقولنا نفاق اأدبي من اجل احلقيقة:- 

قال عنك الدكتور علي الزبيدي انك قرقو�س .. وقال عنك 
حوادث  به  تقي�س  ابطك  حتت  ذراعا  ثمة  اإن  ال�سراف 
التاريخ وقال عنك الدكتور حممد الب�سري.. اإن طفراتك 

من حقول االجتماع اإىل ريا�س االأدب لي�ست موفقة. 
فابت�سم  قبل،  من  الوردي  �سمعه  وقد  هذا  كل  له  قلنا 

وقال:
يف..  نظره  وجهة  واحد  ولكل  �سيئا  فيهم  الاقول  انا 
)خلهم يكولون خلهم( اإنها وجهات نظر وللكل احلق يف 

اإبداء راأيه. 
وهذه  اجتماعية  ناحية  االأدب  يف  قلت  اأن  �سبق  ولقد 
االأدب  اأما   .. وبدرا�ستها  بها  اأعنى  التي  هي  الناحية 
يف  احلق  ولالأدباء  فيه  بالعجز  اعرتف  فاين  املح�س 
يف  التدخل  اإ�سراري  حالة  على  اللوم  كل  يلوموين  اأن 
االأدب من حيث هو اأدب ال من حيث هو �سورة من �سور 

املجتمع الب�سري. 
وهناك مالحظة اأود اأن الفت اأنظار القارئ اإليها .. هي 
اأن خروج اأويل االخت�سا�س عن مو�سوع اخت�سا�سهم 
هذا  مثل  حدث  وقد  اأحيانا  يفيد  قد  اخر  مو�سوع  اإىل 
املخت�سني  اأن  حيث  املختلفة،  العلوم  تاريخ  يف  كثريا 
يف مو�سوع معني قد ينهمكون يف املو�سوع �سمن اإطار 
نواٍح  بع�س  يكت�سفوا  اأن  عليهم  ي�سعب  ولهذا  تقليدي 
االخت�سا�سيني  غري  فكرة  تاأتي  هنا  ومن  فيه.  جديدة 
اإىل  املخت�سني  اأنظار  يلفتوا  اأن  هوؤالء  ي�ستطيع  حيث 
بع�س النقاط التي كانوا غافلني عنها، واأقول اإن كل ما 
قالوه ويف كل ما نعتوين به هو لي�س اإال وجهات نظر .. 

وللكل احلق يف اإبداء راأيه. 
لقد ا�سغلوين .. وان ان�سغايل يف املجادالت مع اإخوتي 
االأدباء – �ساحمهم الله – ا�سغلني عن اجناز اآخر كتبي 
املعنون )لغز االأحالم( واأرجو من االإخوان اأن ميهلوين 
ب�سعة اأ�سابيع حتى انتهي من اإخراج هذا الكتاب ولهم 

مني ال�سكر اجلزيل.
اأر�سن  هافلوك  اإن   .. الوردي  للدكتور  قلنا  و   •
باأبحاثه  وال�سهري  الكبري  االجتماعي  الفيل�سوف 
اجلن�سية دعا اإىل الزواج االنف�سايل، اأي اأن لكل واحد 
اأن يعي�س منفردا فال اجتماع لهما بعد اإال  من الزوجني 
�سخ�سيته  واحد  ولكل   .. كالع�ساق  موعد  يحددهما  اأن 
امل�ستقلة وت�سرفاته اخلا�سة وعالقاته باالأفراد فما راأيك 

بهذه الدعوة؟. 
- وبعد تردد طويل .. قال:

ال ا�ستطيع اأن ابدي راأيا يف مو�سوع الزواج االنف�سايل 
النظام  اإن  القول  لقلة علمي به ولكني مع ذلك ا�ستطيع 
نقدات  مو�سوع  االأخرية  االآونة  يف  �سار  القدمي 
وهجمات متنوعة من قبل الكثري من الباحثني واقرتح 
القدمي  الزواج  مباأ�ساة  اأ�سموه  ملا  �ستى  عالج  بع�سهم 
هذه  من  نوعا  ار�سن  هافلوك  راأي  اعتبار  املمكن  ومن 
القدمي اعتاد عليه  الزواج  اأقول  االقرتاحات .. ويل ان 
الب�سر  كان  التي  الظروف  يالئم  وهو  الب�سري  املجتمع 
الرجل  كان  حيث  القدمية  االزمنة  يف  فيها  يعي�سون 

ي�سعى وراء الرزق وتبقى املراأة يف البيت ترعى �سوؤون 
البيت واالأطفال.

كالرجل  الرزق  وراء  ت�سعى  املراأة  بداأت  فقد  واليوم 
تقوم  االحيان  من  كثري  يف  والطبيخ  الغ�سيل  واأ�سبح 
. وبهذا  البيت  به موؤ�س�سات و�سركات تكون من خارج 
متكنت املراأة من ان ترتك بيتها يف �سبيل العون دون ان 
جتد يف ذلك م�سقة او �سري .. وان احل�سارة اجلديدة 
بعبارة اأخرى تكاد تذهب  بوظيفة املراأة يف البيت وقد 
الظاهرة  هذه  من  االجتماعيني  الباحثني  بع�س  ت�سكى 
احلال  يكن  ومهما  احل�سارة  بتف�سخ  اإيذانا  وعدوها 
عاجال  العامل  ت�سود  اأن  فيها  املاأمول  قوية  ظاهرة  فاأنها 
اأم اآجال .. ومن هنا جاز لنا القول اإن الزواج االنف�سايل 
الذي دعا اإليه هافلوك ار�سني قد يجد له جماال لالنت�سار 
بني فئات كثرية يف النا�س يف امل�ستقبل اإذا يتفق الرجل 
العامل واملراأة العاملة اأن يعي�س كل منهما على حدة ثم 

يلتقيان يف موعد بينهما كما يلتقي الع�ساق.. 
ثم �ساألناه عما اإذا كان ومازال كاأحد اأفراد الزيدية فاأجاب 

بعد �سحكة عري�سة ..
اأتردد يف اعالين لها هي انني مازلت  •احلقيقة التي ال 
يف  الو�سطى  العقيدة  هي  علي  بن  زيد  عقيدة  اعترب 
اأو�سطها  االأمور  خري  اإن  قال  من  �سح  واإذا  االإ�سالم 
يعني  وال   .. املذاهب  خري  هو  علي  بن  زيد  مذهب  فان 
هذا اأنني وافقت على ما عليه الفرقة الزيدية يف الوقت 
اإمامها  مذهب  عن  الفرقة  هذه  حادت  فلقد   .. احلا�سر 
مبرور الزمن كما حادت جميع امللل والنحل عن مبادئ 

موؤ�س�سيها االأولني. 
املنطق  طريقة  على  االأمور  تقي�س  بداأت  انك  ترى  اأال   -

القدمي التي ناه�ستها يف كتبك ال�سابقة .. يعني الأنه قلت 
اإن خري االأمور اأو�سطها ؟

ال�ساد�سة  ال�سيكارة  ي�سع  اأن  وبعد  دقيقة  هذه  نعم   •
االأمور  مبداأ خري  بان  اأقول  اأن  اأود  يقول:  عليها  وياأتي 
القدمي  املنطق  احتكرها  التي  املبادئ  من  لي�س  اأو�سطها 
يعرف  ما  وهو  هذا  يومنا  حتى  �سحيحا  يزال  ال  فهو 
االأمور  يف  الزائد  بان  علميا  ثبت  وقد  باالعتدال  اليوم 
كالناق�س .. اإذ لكل �سيء حده املالئم له فازداد عن حده 
واإذا نق�س عنه اأ�سر كذلك، وبعد اأن اأولعنا له ال�سيكارة 
ال�سينما  رواد  من  جواد  -م�سطفى  له  قلنا  ال�سابعة 
املزمنني ومن املولعني باالأفالم اال�ستعرا�سية وال�سراف 
من املولعني بالدرو�سة والغناء وامل�سموع اإنكم مولعون 
الكالم  هذا  فهل  الهوائية  الدراجات  وركوب  بالغناء 

�سحيح؟ وما هي هواياتك؟
• وهنا يقول الدكتور مع االبت�سامة .. والله يابه نا�سي 
ما ولعي وما هي هواياتي .. لكن احلقيقة اإمنا قيل عن 
اأما  ال�سحة  من  له  اأ�سا�س  ال  الدراجات  بركوب  تولعي 
هواياتي اإذا اأردت فهي الذهاب اإىل ال�سينما مع اأوالدي 
مل�ساهدة االأفالم التي ا�ستطيع اأن ا�سرتك بالتمتع فيها مع 
االأوالد فقد اأجد �سعوبة يف اختيار الفيلم الذي ن�ستطيع 
الهزلية  االأفالم  منل  ال  فنحن  هذا  مع  جميعا  به  التمتع 
العراقية  باالأو�ساط  املعروفة  وهارديل  لوريل  كاأفالم 

ب�)ال�سمني وال�سعيف(.
التي  املاليل  لكتب  مطالعتي  هي  اأخرى  هواية  وثمة 
يكاد  وهنا   .. العقائد  حول  الفارغ  جدلهم  ت�ستوعب 
قائال  فيوؤ�سر  ول�سانه  بيده  املاليل  هذه  ميثل  الدكتور 
راأيه  اإىل  ويتع�سب  �سخيف  على  يرد  �سخيف  ت�سور   ..

ت�سور اثنني فارغني اإنني اأتلذذ بهذه الكتب وقد يتخيل 
يل اين ا�ساهد احد افالم لوريل وهارديل الهزلية .. وعند 
عن  �ساألته  الثامنة  �سيكارته  اإ�سعال  من  الدكتور  انتهاء 
قيمة �سخ�سية الفرد العراقي اإذا ما قورنت بقيم االأفراد 

يف البلدان العربية واالإ�سالمية املجاورة فاأجاب:
كثريا  يختلف  العراقي  املجتمع  اأن  اإليه  اإميل  •    الذي 
ال�سفة  وهذه  به  خا�سة  ب�سفة  االخرى  املجتمعات  عن 
حتت  الزمان  قدمي  من  وقع  قد  العراق  كون  من  اأتت 
واقع  فهو  متو�سطة  بدرجة  واحل�سارة  البداوة  وطاأة 
على حدود ال�سحراء من ناحية ومن الناحية الثانية ان 
غالبة  البداوة  اأن  نرى  فمثال  ذو ح�سارة عريقة  العراق 
على املجتمع االإيراين ولكن العراق واقع يف الو�سط فهو 
ي�ستمد من ح�سارته القدمية وثرواته البدوية الكثري من 
قيمها واأخالقها ويف نظري ان هذه من امل�ساكل الزراعية 
للعراق الكربى، حيث ا�سبح الفرد العراقي كما قلت يف 
تارة ح�ساريا وتارة  ال�سخ�سية  �سابقة مزدوج  منا�سبة 
بول  جون  وجودية  يف  روؤية  منه  طلبنا  ثم   .. بدويا 

�سارتر فقال بعد تفكري لي�س بالق�سري: 
اأتعمق  مل  اإذ  غام�سة  الوجودية  عن  فكرتي  والله   •
بني  افرق  اأن  ا�ستطيع  وال  الوجودية  عن  بحثي  يف 
علمية  لي�ست  الوجودية  امنا  غريه  او  �سارتر  وجودية 
علم  بها  جاء  التي  احلديثة  النظريات  مع  تتالءم  وال 
تقول  فالوجودية  النف�س واالجتماع واالنروبايلوجي 
املطلقة  اأ�سا�س احلرية  الب�سرية تقوم على  الطبيعة  بان 
ال�سخ�سية  ان  اثبت  االجتماعي  النف�س  علم  ولكن 
الب�سرية قائمة على اأ�سا�س التفاعل بني الطبيعة املوروثة 
وهذه  حميطها  يف  املوجودة  والقواعد  االإن�سان  يف 
احلريات  على  قيود  �سوى  لي�ست  يخفى  ال  كما  القواعد 
كما يفهمها الوجوديون فالطفل الذي ين�ساأ على احلرية 
حيث يرتكه اأبواه يعمل ما ي�ساء فانه ينمو بال �سخ�سية 
االإن�سان ال  اأن �سخ�سية  وال عقل كاحليوان ومعنى هذا 
تنمو اإال اإذا كانت هناك موانع اجتماعية وقواعد ت�سبط 
نزعته  وبني  ال�سوابط  بني  التفاعل  وبنتيجة  �سلوكه 
�سارتر  عن  اأما  عقله  وين�سج  �سخ�سيته  تنمو  الطبيعية 
والفرق بينه وغريه من الوجوديني فال اعتقد اين قادر 
االطالع  قليل  الأنني  املو�سوع  هذا  مثل  يف  احلكم  على 
يف اأمر الفرق بني زعماء الوجودية. وتنتهي مع انتهاء 
جوابه عن الوجودية يف �سيكارته العا�سرة التي يعقبها 

باأخرى .. قلت له :
-    مل يبق عندي غري �سوؤالني واأخ�سى ان تكون قد تعبت 
مباذا  له  قلت   .. ممتع  �سيء  والله  ا�ساأل   .. ..ال  ال  فقال 

تعلل الكرم وكرم العرب بالذات فاأجاب؟
يعد  فالبدوي  البداوة  من�سوؤه  العربي  الكرم  اأو  •الكرم 
اأن  اعتاد  قد  البدوي  الأن  ذلك  ال�سجاعة  لوازم  الكرم من 
يح�سل على رزقه بحد �سيفه وقوة ذراعه فال جمال يف 
البداوة للرباعة املهنية يف �سبيل احل�سول على الرزق .. 
والبدوي ب�سورة عامة يحتقر كل ذي مهنة .. وال يخفى 
اأن �ساحب املهنة بوجه عام مييل اإىل االقت�ساد الحتياط 

الغد.
اآخر ما طلبناه من الدكتور فهو مقرتحاته حلل  اأما      -
يعني  م�سرف  فتح  كان  اإذا  عما  و�ساألناه  البغاء  م�سكلة 

القادمني على الزواج جمد اأم ال فقال .؟
• يف راأيي احلكومة قد اخط خطاأً فظيعا يف �سيا�ساتها 
اأن يق�سى عليه وال تخلو  اجتاه البغاء فالبغاء ال ميكن 
امة من االأمم من البغاء ويجب على احلكومة اأن تعرتف 
احلكومة  اأن  والظاهر  �سيا�ساتها  تكيف  وان  بخطئها 
�ستحاول اأن تق�سي على البغاء ق�ساء نهائيا هذه االأيام 
وهذا االأمر ال ينتهي عند حد الن البغاء ال ميكن الق�ساء 
عليه .. لقد كان من الالزم اأول االأمر ان ال ت�سد احلكومة 
املبغى العام. اإمنا حتوله اإىل مكان بعيد منعزل ثم تبداأ 
النظر يف امل�ساكل التي تنتج عن البغاء كق�سية ا�ستغالل 
اإىل  والنظر  ب�سندات  ويربطهن  الفتيات  من  ال�ساذجات 
قتل املراأة وما �سابه. ولو فعلت احلكومة ذلك لتخل�سنا 

من كثري من ال�سرور التي نعانيها اليوم.
ان  بعد  ف�سله  �ساكرين  الدكتور  ودعنا  هنا  واىل   •
علبة  على  فيها  ق�سى  ون�سف  �ساعتني  معنا  ام�سى 

�سجائر كاملة. 
خليل الشيخ علي ..مجلة قرندل
بغداد/ تشرين االول 1957
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حافل  تاريخ  بغداد  يف  ال�سعبية  للحمامات 
اأنها  كما  واالأم��ث��ال،  واحلكايات  باملفارقات 
كانت حتتل جانبًا مهمًا من احلياة البغدادية 
ولها �سلوك وقواعد ال ميكن للزبون تخطيها.. 
فقد ذك��ر اب��ن جبري ع��ن اإح���دى رح��الت��ه اإىل 
بغداد انه يوجد بني ال�سرقية والغربية نحو 

األفي حمام اأكرها مطلية بالقار. 
فيخيل للناظر اأنها رخام ا�سود. والظاهر اأن 
�سبب كرة احلمامات القدمية يف بغداد هو 
اأن البيت البغدادي للمتو�سطة من النا�س ال 
البغداديون  فكان  ندر  ما  اإال  فيه حمام  يبنى 
اأ�سواق  يذهبون اإىل احلمامات ال�سعبية يف 
اأنهم  ت�ساحبها  التي  الطقو�س  ومن  بغداد. 
كانوا ياأخذون معهم �سلة املالب�س وي�سعون 
م��ع��ه��ا ال��ربت��ق��ال وال��ن��وم��ي ح��ل��و وال��رم��ان 
والتفاح ليتناولوه اأثناء اال�ستحمام.. وكان 
وقهوجي  وح���الق  )مدلكجي  ح��م��ام  ك��ل  يف 
ال�ساي واحلام�س والدار�سني(.. ومن  يقدم 
احلمامات  اإىل  الذهاب  من  االإكثار  عاداتهم 
املنا�سبات  يف  �سيما  وال  ال�ستاء  ف�سل  يف 

واالأفراح واالأعياد فتبقى مزدحمة.

جميعها  ال�سعبية  احل��م��ام��ات  مت��ي��زت  وق��د   
والقباب  االأق��وا���س  ذي  ال��ب��غ��دادي  بالطراز 
احلمامات  ممرات  توقد  وكانت  والدهاليز، 
اإ�ساعة  قبل  وال�سموع(  ب�)القناديل  املظلمة 
االإنارة )الكهرباء( ، وكان لكل حمام بغدادي 
باالأخ�سر،  فتحات زجاجية ملونة  �سقفه  يف 
واال�سفر، واالحمر بغية ت�سرب ال�سوء اىل 
داخل احلمام.. ومن اأ�سهر واأقدم احلمامات 
ي�ساهد  زال  ما  بع�سها  بغداد  يف  ال�سعبية 
والبع�س االآخر انقر�س لطول عمره، اذ حلت 
حمله العمارات واملخازن التجارية ومن هذه 
والراعي،  وجلبي،  حيدر،  )حمام  احلمامات 
وال�سامي، وال�سيد يحيى، والقا�سي، وحمام 
واليتيم،  امل��ف��ت��ي،  واآل  ج��م��ي��ل،  واآل  ع��ل��ي، 
واحل���اج ر���س��ول، واحل��ي��در خ��ان��ة، وحمام 
تاجه، واخليزرانة، واخل�ستخانة، وال�سفاء، 
وحمام ال�سيخ �سكر وعيفان وعويد، والكهية، 
املالح، وكجو، وال�سورجة،  وايوب، وحمام 
�سامي،  وح��م��ام  وال��ك��م��رك،  ع��رب،  وف�سوة 

والكرميات، وال�سراي.. الخ(. 
 واليوم قل ذهاب االأ�سر والعوائل البغدادية 

يغت�سلون  وراح���وا  ال�����س��وق،  حمامات  اىل 
ان�ساأ  فقد  الع�سرية،  ال�سكنية  دوره���م  يف 
احلمامات  وك���ان���ت  ح���م���ام..  ب��ي��ت  ك���ل  يف 
وف�سالت  بالتنب  وت�سعل  ت�سخن  ال�سعبية 
وقد  )طمة(  حمام  كل  يف  وكان  احليوانات، 
احلمامات  ا�سبحت  ان  بعد  )الطمة(  زال��ت 
ت�سخن ب�)النفط( وكان باعة ال�سلغم ي�سعون 
بغية  وال�سوندر  ال�سلغم  الطمة  ن��ريان  يف 
خروجهم  بعد  للم�ستحمني  وبيعه  �سوائه 
من احلمام ويقولون )ال�سلغم درمان ال�سدر 
ال�ستاء(.  يف  اجل�سم  وي��دف��ئ  ال��زك��ام  يبعد 
احل��م��ام��ات يف  ت��ق��ول:  ملحة طريفة  وه��ن��اك 
�سيد  حديث،  ومنا  ق��دمي  منها  كثرية  بغداد 
احلمامات  ول��دخ��ول  ال��ق��دمي،  ال��ط��راز  على 
البع�س  اأندر�س  وقد  بع�سها  يزال  ما  تقاليد 
)من�زع(  من  تتاألف  احلمامات  كانت  االآخ��ر 
وعلى  حو�س  يتو�سطها  كبرية  باحة  وه��ي 
ال���رواد  عليها  يجل�س  )دك����ات(  ح��وا���س��ي��ه��ا 
ينزعوا مالب�سهم ثم يدخلون اإىل باحة اخرى 
ومنها اإىل باحة كبرية التي على جانب منها 
ح��و���س ك��ب��ري وع��م��ي��ق. ي��دخ��ل ال��رج��ل اىل 

له  يفر�س  خا�س  عامل  اليه  وي��اأت��ي  املن�زع 
ازارًا  ويعطيه  الدكة  على  )ب�ستمال(  ازارًا  
وبعد  مالب�سه،  يخلع  ان  بعد  به  لياأتزر  اآخر 
ان يكمل نزع مالب�سه ياأتيه العامل ب�)قبقاب(  
مالب�سه ، اإذا اأراد اأن ال يدخل احلمام حافيًا، 
وبعد اأن يغت�سل يرتك  ليدخل الباحة الكبرية 
اإىل الو�سطى وهنا ي�سفق لياأتي اإليه العامل 
باإزارين احدهما يتزر به واالآخر ي�سعه على 
كتفه، ثم يجل�س يف مكانه ليقول له �ساحب 
التخت  على  بعيد  من  جال�س  وه��و  احلمام 
العايل عند باب احلمام )نعيمًا( فيجبه )انعم 
ماء  فيه  باإناء  العامل  ياأتيه  الله عليك( وهنا 
لي�سربه ويجل�س قلياًل ين�سف نف�سه وي�سرب 
اأراد اأن يحلق ففي  قدحًا من )دار�سني( واإذا 
ان  قبل  يحلق  ان  عليه  ولكن  ح��الق  احلمام 
يدخل احلمام للغ�سيل. واحلمام القدمي كانت 
له )طمة( تقع فوقه اأي املكان الذي يجلب منه 
املاء وي�سخن ويف كل طمة بئر وعليها )كرد( 
يف  و�سكبه  البئر  من  املاء  جللب  بغل  يجره 
خمزن احلمام الكبري واحلمامات عادة تكون 
للرجال  ي��وم��ًا  اأو  وللن�ساء  للرجال  خا�سة 

ويوما للن�ساء. 
 وهناك فرق كبري بني هذه احلمامات وبني 
حمامات ال�ساونا التي تخ�سع لرتتيب تقني 
اخت�سا�سيون  فيه  يتحكم  كهربائي  حراري 
وزنه  م��ن  بالتخل�س  ي��رغ��ب  ال���ذي  ل��ل��زب��ون 
ويقول  على عك�س احلمام احلجري.  الزائد 
اننا  فار�س:  ح�سني  الكوالت  حمام  �ساحب 
نتابع وبجدية نظافة احلمام نف�سه من �سيانة 
�سنوية وخا�سة يف ف�سل ال�سيف. وحتديدًا 
الوزرات  وجتديد  عام  كل  من  اآب  �سهر  عند 
)امل��ن��ا���س��ف( وال�����س��ب��غ وغ��ريه��ا م��ن مهمات 
ت�سهيل الراحة للزبون ولدينا م�سكلة االآن يف 
احل�سول على مادة النفط واأي�سا �سعف ما 
ي�سل من املاء بالن�سبة الإ�سالة املاء والكهرباء 
الهم االأكرب اعتماد املولدات التي تكلفنا غاليًا 
العمل  ن�ستطيع  وال  ورث��ن��اه��ا  مهنة  لكنها 
الهدر  كذلك  الظروف  كانت  مهما  دونها  من 
احيانًا  واالع��رتا���س  الزبون  قبل  من  باملاء 
وي�سل  جيد  �سعرنا  اأن  علمًا  اال�سعار،  على 
امل�ساج   التدليك   حالة  ويف  دينار  األفي  اإىل 
الذكر.  االآنفة  امل�ساكل  مع  دينار  اآالف  ثالثة 
وريا�سيني  فنانني  مع  عالقات  لدينا  ولكن 
الراحل  واملذيع  النا�سري  رعد  الفنان  مثل 
ر�سدي عبدال�ساحب واملطرب الراحل ح�سني 
وفالح  حمودي  رعد  مثل  والالعبني  �سعيدة 
زيدان  حممود  االأج�سام  كمال  والعب  ح�سن 

واملالكم اإ�سماعيل خليل وغريهم. 
 هل ن�سيت �سيئًا "اأبو علي"؟ 

 -ك������ان ال����زب����ون ي�����س��ت��خ��دم )ال���ق���ب���ق���اب( 
انقر�س  وق���د  ل��ل��ح��رارة  ال���ع���ازل  اخل�����س��ب��ي 
القباقيب  ت�سدرها  التي  لالأ�سوات  تقريبًا 
)الطا�سة  واي�سًا  بالبال�ستيك.  وتعوي�سها 
قويًا  �سوتًا  ت�سدر  اأي�سا  كونها  ال�سفر( 
بدخول  ون�سمح  بالبال�ستيك.  عو�سناها 
احلمام من عمر 12 �سنة فما فوق ولي�س اقل 
�سقيقه  اأو  والده  ومب�ساحبة  العمر  هذا  من 
واحد  من  اأكر  يتحدث  حني  واأخ��ريا  لزامًا، 
ومل  ن�سوان(  )حمام  ويقول:  احدهم  يثبت 
علينا  ولي�ست  لنا  وه���ذه  رج���ال  ح��م��ام  يقل 

والله اعلم. 

"س�������������اون�������������ا" ال�����������ق�����������رون ال�����م�����اض�����ي�����ة
اعداد/ محمد الذهبي
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اإمنا  للمجل�س  الداخلي  النظام  اأن  ومعلوم 
ن�ست  املعاهدة  من  الثالثة  املادة  الأن  هذا  قرر 
على: اأن القانون االأ�سا�سي يجب اأن ال يحتوي 
على ما يخالف ن�سو�س هذه املعاهدة، فيجب 
يف  ياأتي  ال  لكي  اأواًل  املعاهدة  مواد  تتقرر  اأن 

الد�ستور ما يخالفها.
الوزراء  رئي�س  قدم   1924/4/7 جل�سة  يف 
م�سروع القانون االأ�سا�سي اإىل رئي�س املجل�س 
لعر�سه على املجل�س. ويف هذه اجلل�سة، قرر 
املجل�س تاأليف جلنة لدرا�سة امل�سروع وتقدمي 
واأن  درا�ستها،  بنتيجة  املجل�س  اإىل  تقرير 
األوية  اللجنة من نائب عن كل لواء من  توؤلف 
العراق االأربعة ع�سر ينتخبه نواب اللواء عدا 
لواء املو�سل فيكون له نائبان: وقد عر�س على 
املجل�س اأن نواب كل لواء اجتمعوا وانتخبوا 

ممثلهم على الوجه التايل:
اخليون  �سامل  )الكوت(،  ال�سيهود  حممد 
)احللة(،  �سعدون  احلاج  عمران  )املنتفك(، 
داود احليدري  )الدليم(،  اآل جميل  الدين  فخر 
�سلمان  )دياىل(،  اخليزران  حبيب  )اأربيل(، 
)الديوانية(  العطية  رايح  )العمارة(،  احلميد 
عزت با�سا )ال�سليمانية(، اأجمد العمري وفتح 
علوان  احلاج  )املو�سل(،عمر  �سر�سم  الله 
)كربالء(، يو�سف غنيمة )بغداد(، واأن اللجنة 
لها،  رئي�سًا  العمري  اأجمد  وانتخبت  اجتمعت 
وحيث  )�س137(.  مقررًا.  غنيمة  ويو�سف 
وقد  واحد،  نائب  كربالء،�سوى  للواء  يكن  مل 
عمر  انتخب  فقد  املعاهدة،  جلنة  يف  انتخب 
احلاج علوان نائب كربالء وروؤوف اجلادرجي 
�نائب احللة� لع�سوية جلنة القانون االأ�سا�سي.

 وقبل املجل�س ذلك و�سادق على جميع اأع�ساء 
ني�سان  و22   14 7و  جل�سات  يف  اللجنة 

 .1924
يف  االأ�سا�سي  القانون  يف  املذاكرة  بداأت 
جل�سة  يف  وانتهت   1924/6/14 جل�سة 
املدة  هذه  يف  املجل�س  عقد   ،1924/7/21

ثماين ع�سرة جل�سة.
فيما يلي �ساأذكر بع�س ما قيل يف هذه املذاكرة 
وما مت فيها. وحيث اأن هذا البحث لي�س درا�سة 
عن الد�ستور،وال هو درا�سة عن عمل املجل�س 
اأو  قيل  ما  اإىل  ا�ساراتي  فاإن  التاأ�سي�سي،لذلك 
اإىل ملحات ذات  املذاكرات �ستكون  مت يف هذه 
دالالت، �سواء فيما عملت له عنا�سر دميقراطية 
مكا�سب  لتحقيق  اليه  و�سعت  النواب  من 
له  احلكومية  ال�سلطة  عملت  ما  اأو  لل�سعب؛ 

يف  الدميقراطية  ال�سعب  مطالب  من  باحلد 
�سراعه مع �سلطة احلكم، وباأن يخرج الد�ستور 
وا�سعة  �سلطات  التنفيذية  ال�سلطة  وهو مينح 

جتعل لها اليد العليا يف �سوؤون احلكم.
السيادة لألمة:

علوان  احلاج  عمر  6/16قدم  جل�سة  يف 
)بغداد(، ويو�سف  �سما�س  )كربالء( وانطوان 
اليا�س)بغداد( وروبني بطاط )بغداد(، اقرتاحًا 
باأن يبداأ الد�ستور مبواد حتت عنوان "اأحكام 
مادة  اقرتحوها  التي  املواد  ومن  اأ�سا�سية". 
"ال�سيادة لالأمة ب�سورة مطلقة، وجميع  تقول 
الرئي�س  اقرتح  االأمة".  من  ت�ستمد  ال�سلطات 
ووافق  الد�ستور"  اإىل"جلنة  االقرتاح  اإحالة 
املجل�س على راأي الرئي�س. )�س487�488( ومل 

ترجع اللجنة راأيها باالقرتاح اإىل املجل�س.
نفي العراقي:

ب�ساأن  جتري  املذاكرة  كانت   6/16 جل�سة  يف 
الد�ستور  م�سروع  من  اخلان\م�سة  املادة 
تبديل  على  �سخ�س  اإجبار  اليجوز  اأنه  وفيها 
م�سكنه اإال مبقت�سى اأحكام القانون واأن "نفي 
ممنوع  اأوطانهم  عن  اإبعادهم  اأو  العراقيني 
يومذاك  �وكان  ال�سعيد  نوري  قال  بتاتًا". 
ال  اأ�سخا�س  يوجد  "اأنه   :� للدفاع  وزيرًا 
اإىل  احلكومة  فت�سطر  طيبًا  م�سلكًا  ي�سلكون 
اآخر، فتبديل ال�سكن �سروري  اإىل حمل  نقلهم 
)�س492(". وقال ال�سيد اأحمد الفخري �وزير 
وا�ست�سهد  م�سروع"،  النفي  :"اإن  العدلية� 
يحاربون  الذين  جزاء  "اأمنا  القراآنية  باالآية 
اأن  ف�سادًا  االأر�س  يف  وي�سعون  ور�سوله  الله 
اأرجلهم  اأيديهم و  اأو تقطع  اأو ي�سلبوا  يقتلوا 

من خالف اأو ينفوا من االأر�س". )33:5(.
خارج  اإىل  النفي  قبول  النواب  بع�س  عار�س 
اإىل العراق اأو االإبعاد يف داخله. واأخذ املجل�س 
اإجبار �سخ�س على تبديل م�سكنه  بعدم جواز 

القانون"اأّما  مبقت�سى  اإال  لقيود  تعري�سه  او 
اململكة  خارج  اإىل  العراقيني  ونفي  التعذيب 

العراقية فممنوع بتاتًا".  
التعذيب:

وب�ساأن ما ورد يف املادة اخلام�سة من امل�سروع 
النواب  من  عدد  "التعذيب".تكلم  منع  عن 
يف  التلميذ  جلد  حتى  التعذيب  م�ستنكرين 
كانت  ارتكبها  ملخالفة  اجلندي  وجلد  املدر�سة 

حمل االعرتا�س )جل�سة 16\6(
 احلقوق القومية لالأكراد وحقهم

في التدريس بالكردية في مدارسهم:
وعندما تليت املادة الرابعة ع�سرة من املو�سوع 
التي تقرر اأن"للطوائف املختلفة حّق تاأ�سي�س 
املدار�س لتعليم اأفرادها بلغتها اخلا�سة" تكلم 
عبد املح�سن ال�سعدون يف املو�سوع –وكان قد 
ترك رئا�سة املجل�س لي�سرتك يف املذاكرة-وبعد 
اأن اأ�سار اإىل اخلطاأ األذي ارتكبه احلاكمون يف 
الدولة العثمانية ب�"غمط منافع االأمم وحقوق 
اخلطاأ،  هذا  ممار�سة  من  وحّذر  الطوائف" 
نكون  اأن  وال�سروري  الالزم  من  "اأرى  قال: 
اأحرارًا ونعطي احلرية اإىل جميع العنا�سر...

العن�سر  هو  عظيمًا  عن�سرًا  العراق  يف  اإن 
حقه  الكردي  العن�سر  نعط  مل  فاإذا  الكردي، 
وندع مدار�سهم تدر�س اللغة الكردية فقد تكون 
النتيجة غري ح�سنة...فاأمتنى من املجل�س اأن ال 
يبخل يف اإعطاء هذا احلق حتى تكون القلوب 
متحدة ومتفقة الوحدة العربية التي نتمناها". 
)جل�سة 16\6�س17-518( وقد اأيد ال�سعدون 
اأجمد العمري-نائب املو�سل-)�س518(و’ماّل 

حممد – نائب اأربيل –)�س520-519(
ال طاعة لموظف في مخلفة القانون:

اجللبي  داود  ومعه  الها�سمي  يا�سني  قّدم 
وح�سن �سبوط اقرتاحًا باأن ي�ساف اإىل املادة 
16 من امل�سروع جملة هي:"وال طاعة للموظف 
يف خمالفة القانون وهو م�سوؤول عن خمالفته 
ومل  اآمره’"  اأو  رئي�سه  بها  االأمر  كان  واإن 
الرئي�س  الأن  للت�سويت  االقرتاح  هذا  يعر�س 
جلنة  عر�ستها  التي  بال�سيغة  املادة  و�سع 

الد�ستور واأعلن قبولها.
اأن  تقرر  الربملانية  االإجراءات  اأن  مع 
اأواًل. الت�سويت  على  تعر�س  التعديالت 

)جل�سة23\6�س602(.
في�سل  امللك  بعد  العر�س  يتوىل  باأن  اقرتاح 
االأ�سرة  من  العراقي  ال�سعب  يختاره  من 

ال�سريفية: 
امل�سروع  من   )17( املادة  عر�ست  عندما 
للمذاكرة يف املجل�س وفيها" اأن العر�س لورثة 

اآغا  قا�سم  اآ�سف  تقدم  بعده".  من  في�سل  امللك 
اأحد.  ينتظره  �باقرتاح مل يكن  املو�سل  نائب   �
التي  واملادة  املادة  هذه  تدمج  اأن  واقرتح 
امللك  اأبناء  الأكرب  العهد  "والية  اأن  وهي  تليها 
اأن  تقرر  واحدة  عمودي"مبادة  خط  على  �سنًا 
يجمع  "من  في�سل  امللك  بعد  العر�س  يتوىل 
 ... ال�سريفة  اأ�سرته  من  العراقي  ال�سعب  عليه 
راق".  متعلم  ملك  العراق  عر�س  يتبواأ  وبهذا 
االقرتاح  اأيد   .546 �س541و   6/21 )جل�سة 
ح�سن ال�سبوط �نائب الكوت � وعار�سه مزاحم 
�بغداد�  الرزاق منري  � وعبد  �احللة  الباجه جي 
غنيمة  ويو�سف   � �املو�سل  العمري  واأجمد 
�بغداد � وحيث مل يقدم اآ�سف قا�سم اآغا اقرتاحًا 
مل  لذلك  بخطاب،  راأيه  اأبدى  اإمنا  حتريرًا 
يعر�س هذا الراأي يف الت�سويت. ولكن قبول 
امل�سروع  يف  جاءت  التي  االأحكام  املجل�س 
املجل�س  قبول  عدم  يفي  العر�س  وراثة  ب�ساأن 

لراأي اآ�سف قا�سم اآغا.
جدل حول مجلس األعيان:

مو�سوع جمل�س االأعيان يف مذاكرات املجل�س 
امل�سروع  قرر  �كما  عليه  يبقى  هل  التاأ�سي�سي، 
حوله  جرى  تكوينه..  ت�سميته..  يلغى؟  اأم   �

حديث طويل وجدل كثري.
اإىل   � كربالء  نائب   � علوان  احلاج  عمر  دعا 
هذا  يف  واأيده  امل�سروع،  يف  وجوده  اإلغاء 
 � �نائب بغداد  ال�سيخ داود  اأحمد  ال�سيخ  الراأي 
والدكتور داود اجللبي �نائب املو�سل � وحتى 
اأن كانت االأكرية يف املجل�س تقر �سيغة  بعد 
االأعيان،  ملجل�س  دور  على  تن�س  التي  املواد 
كان داود اجللبي يطلب من جديد اتخاذ قرار 
باحلاجة اإىل جمل�س االأعيان اأم ينبغي اإلغاءه. 
وبعد اأن ح�سم هذا االأمر باالإبقاء على جمل�س 
امل�سروع، اعرت�س داود  االأعيان، كما جاء يف 
كما  االأعيان  وقال:" اإن  الت�سمية  على  اجللبي 
تعلمون روؤ�ساء البالد واأكابرها، فهل تريدون 
االأوبا�س؟  جمل�س  االأعيان  جمل�س  ي�سمى  اأن 
ال�سيوخ"  "جمل�س  املجل�س  ت�سمية  واقرتح 

كما هي الت�سمية يف الد�ستور امل�سري. 
كما  الت�سمية  على  االأكرية  اأبقت  اأن  وبعد 
اأثري  االأعيان"  "جمل�س  امل�سروع  يف  جاءت 
مو�سوع تكوينه. دعا ال�سيخ اأحمد ال�سيخ داود 
اأن يتكون باالنتخاب. وملا وجد النواب الذين 
ميكن  ما  على  احل�سول  على  يعملون  كانوا 
التقليل  اأو  لل�سعب،  احل�سول عليه من حقوق 
منها  واحلد  التنفيذية  لل�سلطة  املكا�سب  من 
اأن اجتاه  اأمكن ذلك، ملا راأى هوؤالء النواب  ما 
تكوين  اأبقاء  اإىل  هو  املجل�س  يف  االأكرية 
جمل�س االأعيان بالتعيني من قبل امللك كما جاء 
يف امل�سروع، اأرادوا الو�سول مع االأكرية اإىل 

كيف وضع دستور 1925 مشروع 
الدستور في المجلس التأسيسي
تم انتخاب أعضاء المجلس التأسيسي في يوم 25 شباط ـ فبراير1924. وفي 20آذار ـمارس 1924 

صدرت إرادة ملكية بافتتاح المجلس يوم 27 آذار. فاجتمع في هذا الموعد وافتتحه الملك بخطاب كان 
مما قاله فيه: إن مهمات المجلس ثالث )األولى( البت في المعاهدة العراقية ـالبريطانية. )الثانية( سن 

الدستور العراقي. )الثالثة( سن قانون االنتخاب للمجلس النيابي.
انتخب المجلس عبد المحسن السعدون رئيسًا له. وياسين الهاشمي و داود الحيدري نائبين للرئيس. في 

جلسة 1924/3/31 أودعت الحكومة المعاهدة العراقية ـالبريطانية إلى المجلس بطلب الموافقة عليها. 
قال الشيخ أحمد الشيخ داود ـنائب بغدادـ "كان بودي أن  أكلف المجلس المحترم تأخير المذاكرة في 

المعاهدة إلى أن يبت في القانون األساسي لتكون الحكومة رصينة بعد تعيين شكلها، ولكن بما أن المجلس 
قرر باألكثرية قبول النظام الداخلي الذي حتم النظر في المذاكرة في المعاهدة قبل القانون األساسي، 

صرت مجبورًا على االنقياد لقراره". ) مجموعة مذاكرات المجلس التأسيسي العراقي ص43 ـ44(:

من اوراق السياسي الراحل حسين جميل 

�صورة للمجل�ش التاأ�صي�صي العراقي الثاين
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باالنتخاب  املجل�س  يكون  باأن  و�سط،  حل 
جمل�س  تكوين  يف  االأمر  هو  كما  والتعيني 
ال�سيوخ امل�سري، حيث يقرر د�ستور 1923 
منتخبني،  اأع�سائه  اأخما�س  ثالثة  يكون  اأن 

ويعني امللك خم�سي االأع�ساء )م74(. 
وقدموا اقرتاحات متعددة للكيفية التي يتم 
والتعيني،  باالنتخاب  املجل�س  تكوين  بها 
االقرتاحات  تلك  كل  االأكرية  ورف�ست 
واأبقت على ما جاء به م�سروع الد�ستور باأن 
االأعيان.  جمل�س  اأع�ساء  جميع  امللك  يعني 
 25 و   23 و   21 جل�سات  حما�سر  )انظر 

حزيران 1924(.
يف جل�سة 21 حزيران 1921 قراأت الفقرة 6 

من املادة 24 من امل�سروع ون�سها "امللك يعني 
ا�ستقالتهم من  االأعيان ويقبل  اأع�ساء جمل�س 

منا�سبهم".
قدمت عدة اقرتاحات عن هذه املادة. ت�سنف 
يف  البت  تاأجيل   �� )اأوال(  هي:  فكرات  بثالث 
مو�سوع  املجل�س  يدقق  اأن  اإىل  الفقرة  هذه 
ناجي  قدمه   �� اآتية  مادة  يف  االأعيان  جمل�س 
اأع�ساء  ن�سف  يكون  اأن   �� )ثانيا(  ال�سويدي. 
جمل�س االأعيان بالتعيني ون�سفهم باالنتخاب 
� قدمه عبد الرزاق الروي�سدي. )ثالثا( �� اإبقاء 
املادة كما هي بامل�سروع �� قدمه احمد الفخري 
املجال�س  يف  االإجراءات  ومع  واآخرون. 
للت�سويت  التاأجيل  اقرتاح  يقدم  اأن  النيابية 
التعديل؛  اقرتاح  يقدم  يقبل  مل  فاإذا  اأوال: 
االقرتاح  بالت�سويت  يو�سع  يقبل  مل  فاإذا 
بامل�سروع.  جاءت  كما  املادة  بقبول  الثالث 
الرئي�س  نائب  ��وهو  اجلل�سة  رئي�س  ان  اإال 
�� اأعلن انه ي�سع اقرتاح وزير  داود احليدري 
العدلية يف الت�سويت. وجند هنا يف املح�سر 
تقراأ  اأن  ينبغي  "اأ�سوات:  للجل�سة  الر�سمي 

التقارير املتعلقة بتاأجيل الفقرة ال�ساد�سة".
باالعرتا�س  يعباأ  مل  اجلل�سة  رئي�س  اأن  اإال   
ثم  بالت�سويت  العدلية  وزير  اقرتاح  وو�سع 
الر�سمي  املح�سر  قبوله. وهنا جند يف  اأعلن 

للجل�سة ما يلي:
 :�� املو�سل   �� اجللبي  داود  الدكتور  قال  "هنا 
فاأجابه  املادة املذكورة.  الكالم يف حق  طلبت 
فاإن  لذلك  حمل  يبق  مل  انه  الرئي�س:  نائب 
املجل�س قد قبلها باالأكرية. فاأجاب الدكتور: 
مل  فيها  املذاكرة  وان  جدا،  مهمة  املادة  اأن 
ناجي  تقرير  و�سع  يلزم  وكان  ت�ستوف، 
الراأي  يف  املادة  بتاأجيل  القائل  ال�سويدي 
وهو  املجل�س  قاعة  وترك  غريه.  على  تقدميا 
يقول: اإذا كان املق�سد تهريب املواد فهذا �سيء 

اآخر". )�س578(.
احلرب  من  بقطرة  مادة  تكتبون  رمبا  "اإنكم 
اإىل  ملحوها  امل�ستقبل  يف  االأمة  حتتاج  ثم 

�سيل غزير من الدماء":
داود  الدكتور  كان  حزيران   23 جل�سة  ويف 
االأعيان:  جمل�س  تكوين  عن  يتكلم  اجللبي 
"تكلم  قال:  بالتعيني  اأم  باالنتخاب  اأيكون 
ب�سخ�س  واثقون  اأننا  مبا  قائال:  البع�س 
جاللة امللك فال لزوم ان يكون اأع�ساء جمل�س 
امل�ساألة  كانت  اذا  ولكن  منتخبني،  ال�سيوخ 
م�ساألة ثقة فقط ف�سدوا املجل�س وقولوا: نحن 
واثقون بجاللة امللك، وال تعلموا �سيئا ... اإن 
د�ستور  و�سع  بل  ثقة  م�سالة  لي�ست  امل�ساألة 
القانون  اأن  ثم  الفتية...  الدولة  لهذه  ونظام 
بل  ملدة حمدودة  االآن ال يو�سع  الذي يو�سع 

اإىل ما �ساء الله. 
اإن االأمم تت�سابق اإىل احدث االأ�سول النيابية 
اإىل  كامل  من  الد�ستورية  االأحكام  نيل  واىل 
اأكمل، وارى جمل�سنا يريد ان يرجع القهقري 
فبينما ي�سكل جمل�سا نيابيا لهذه اململكة اإذ به 
جمل�سا  اعني  كاأداء،  عقبة  طريقه  يف  ي�سع 
عينه،  من  اإرادة  تابعا  واحدة  جهة  من  معينا 
افتكروا  بيمناه...  بناه  ما  بي�سراه  فيهدم 
من  االأخرى  باالأمم  جرى  فيما  النواب  اأيها 
مادة  تكتبون  رمبا  اإنكم  الدموية.  الثورات 
بقطرة من احلرب ثم حتتاج االأمة يف امل�ستقبل 

ملحوها اإىل �سيل غزير من الدماء".
النيابة ومعرفة القراءة والكتابة:

ال  "من  الد�ستور يف  املادة )28( من م�سروع 

اأو النواب"  يكون ع�سوا يف جمل�س االأعيان 
املجل�س  اإىل  الد�ستور  جلنة  قدمتها  عندما   ��
تكن  مل  فقرة  املادة  فقرات  اإىل  اأ�سافت 
موجودة يف امل�سروع هي " من كان ال يح�سن 
الفخري  احمد  اعرت�س  والكتابة".  القراءة 
اأن ال  العدلية بان قبول االقرتاح يعني  وزير 
اللجنة  من  وطلب  الع�سائر،  من  احد  ينتخب 
اأن تعرب عما اأرادته ب�سورة اأخرى. ايد رايح 
روؤ�ساء  احد  وهو   �� الديوانية  نائب   �� العطية 
واأبدت  اللجنة  اقرتاح  املجل�س  يف  الع�سائر 
اأن  املذاكرة  نتيجة  وكانت  متعار�سة.  اآراء 
رئي�س  الع�سكري،  جعفر  قبلت  االأكرية 
 �� املادة  من  الثامنة  الفقرة  باإعادة  الوزراء، 
اإىل  والكتابة  القراءة  معرفة  �سرط  املت�سمنة 

اللجنة. )جل�سة 6/23(.
اإىل  الفقرة  اللجنة  اأعادت   6/30 جل�سة  ويف 
�سرط  "الع�سائر" من  ت�ستثني  وهي  املجل�س 
معرفة القراءة والكتابة. واأبدى النواب اآراء 
قاله رئي�س  متباينة يف املو�سوع؛ وكان مما 
احلقوق  ممار�سة  يف  اال�ستثناء  اإن  الوزراء: 
يف  العراقيني  بني  امل�ساواة  ومبداأ  يتعار�س 
احلقوق، االأمر الذي ن�ست عليه املادة الرابعة 
ناجي  هذا  يف  واأيده  الد�ستور.  م�سروع  من 
ال�سويدي. وكانت نتيجة الت�سويت اأن قررت 
جلنة  بها  جاءت  التي  االإ�سافة  طي  االأكرية 

الد�ستور.
�ساأل  اللجنة  1922لهذه  مايو   7 جل�سة  يف 
لالأقليات  نظاما  ن�سع  اأن  ترون  "هل  رئي�سها 
توفيق  ايد  ال"؟  اأم  النيابي  متثيلها  ي�سمن 
النظام  هذا  و�سع  عو�س  واليا�س  دو�س 
وعار�سه عبد احلميد بدوي، وكان مما قاله: 
اإن م�ساألة متثيل االأقليات الدينية او اجلن�سية 
الفكرة  هذه  وان  النيابي.  النظام  يف  بدعة 
وم�سلمني،  اأقباط  �سطرين:  اإىل  البلد  ت�سطر 
ومن يطالب بها يطالب باأن يو�سع اإىل جانب 
الد�ستور العام د�ستور اآخر لالأقليات، وكاأمنا 
اإن الد�ستور غري كاف ل�سمان احلرية  يقول: 
لالأقليات فيجب اأن نكمله بد�ستور ي�سون هذه 
قبول  اإن  فهمي:  العزيز  عبد  وقال  احلرية. 
امل�سريني  م�ساواة  مبداأ  مع  يتعار�س  الفكرة 
يف احلقوق، واإذا اأعطي هذا االمتياز ينق�سم 
البلد االآن ويف امل�ستقبل انق�ساما م�ستمرا، مع 
اأن املراد هو اإحياء الروح الدميقراطية، وهذا 
عدمية  وبجعلها  الفوارق  باإزالة  اإال  يكون  ال 
حممود  وقال  ال�سيا�سية.  احلقوق  يف  االأثر 
اإن فكرة متثيل االأقليات ال تتفق  ابو الن�سر: 
وتهدم  الد�ستور  مبادئ  من  مبداأ  اأي  مع 
ناخبيه  ميثل  ال  النائب  اإن  هي:  كلية  قاعدة 
وينطق  االأمة  جمموع  ميثل  بل  غريهم  دون 

بل�سانها ويعمل ملجموع اأفرادها.
فيها  لتنظر  امل�ساألة  اإحالة  الرئي�س  اقرتح 
االقرتاح.  قبل  وقد  للد�ستور.  العامة  الهيئة 
تاأخذ بفكرة متثيل  فاإنها مل  العامة  الهيئة  اأما 

االأقليات.
حل مجلس النواب:

ب�ساأن  هي  الد�ستور  م�سروع  من   )38( املادة 
"حل جمل�س النواب"، وقد عر�ست للمذاكرة 
من  بعدها  وما  )�س657   6/25 جل�سة  يف 
احلاج  عمر  قال  املجل�س(.  مذكرات  كتاب 
خالف  حالة  يف  انه   :  � كربالء  نائب   �� علوان 
املجل�س مع الوزارة يجب ان ت�ستقيل الوزارة 
هذه  موقف  كان  فاإذا  جديدة،  وزارة  وتوؤلف 
الوزارة من مو�سوع اخلالف هو نف�س موقف 

وايد  املجل�س.  فعندئذ يحل  ال�سابقة  الوزارة 
هذا الراأي يا�سني الها�سمي �� نائب بغداد وقدم 

به اقرتاحا حتريريا للت�سويت عليه.
ان   �� بغداد  نائب   �� ال�سويدي  ناجي  واقرتح 
جمل�س  مبوافقة  النواب  جمل�س  حل  يكون 
قا�سم  اآ�سف  وقدم  الثلثني.  باأكرية  االأعيان 
جمل�س  حل  يكون  باأن   �� املو�سل  نائب   �� اآغا 
جمل�س  من  قرار  ا�ستح�سال  بعد  النواب 
االأعيان. ومعنى هذه ال�سيغة اأن القرار يتخذ 

باالأكرية العادية.
بالت�سويت  الها�سمي  يا�سني  اقرتاح  و�سع 
املجل�س  وقبل  قبوله.  عدم  الرئي�س  واأعلن 
اقرتاح ا�سف قا�سم اغا. بعد هذا ويف جل�سة 

7/10 قدم عدد من 
الذي  التعديل  بحذف  اقرتاحا  النواب 
اغا  قا�سم  ا�سف  باقرتاح  املادة  اىل  اأ�سيف 
مبوافقة  اال  النواب  جمل�س  حل  "عدم  وهو 
اإن  اجلديد:  الطلب  وقال  االأعيان"  جمل�س 
الد�ستورية  القوانني  جلميع  "خمالف  هذا 
الدولية". وت�سمن االقرتاح "اإبقاء املادة على 
حالها، كما كانت قبل هذا التعديل" وقد قبلت 

االأكرية االقرتاح اجلديد. )�س 1071(.
الحصانة البرلمانية:

على  امل�سروع  من   59 املادة  عر�ست  عندما 
احل�سانة  مو�سوع  يف  وهي  املجل�س، 
واملادة  االأمة،  جمل�س  الأع�ساء  الربملانية 
قال  املجل�س"،  اجتماع  "مدة  لهم  تقررها 
يا�سني الها�سمي: اإن احل�سانة يجب اأن متتد 
للنائب مدة النيابة، ولي�س مدة االجتماع فقط. 
فيه  معه  ا�سرتك  املعنى  بهذا  اقرتاحا  وقدم 
االقرتاح  وايد  الكوت.  نائب   �� �سكارة  �سالح 
واأ�ساف   �� كربالء  نائب   �� علوان  احلاج  عمر 
من  يحمى  ان  يجب  للنيابة  املر�سح  ان  اإليه: 
اأثناء املعركة  القانونية  التوقيف والتعقيبات 
اأثناءها  جرمية  اليه  ن�سبت  فاإذا  االنتخابية، 
نتيجة  حتى  املحاكمة  "توقف  ان  فيجب 
االنتخاب، فاذا مل ينجح يف االنتخاب جتري 
توقف  نائبا  اأ�سبح  واذا  القانونية  التعقبات 

التعقيبات اىل ان تنتهي نيابته".
يا�سني  اقرتاح  على  العدلية  وزير  اعرت�س 
مدة  كل  يبقى  النائب  اأن  هل  وقال:  الها�سمي 

نيابته مقد�سا؟.
و�سع اقرتاح يا�سني الها�سمي و�سالح �سكارة 
بالت�سويت واأعلن الرئي�س قبوله ب� 30 �سوتا 
اإعالن  �سد 2. )جل�سة 6/28 �س 751(. بعد 
العدلية  وزير  قال  الت�سويت  نتيجة  الرئي�س 
له  فقال  املقبول"  التقرير  حول  كالم  "يل 
قبل  التقرير  الن  ذلك،  ميكن  "ال  الرئي�س: 
وميكنكم اأن تتكلموا عنه يف اجلل�سة املقبلة". 
والغريب انه يف اجلل�سة التالية التي انعقدت  
تقرير  "�ساأ�سع  الرئي�س:  قال   /6/  30 يف 
املعدلة   59 املادة  مع  الها�سمي  با�سا  يا�سني 
من قبل اللجنة يف الراأي فلي�سوت املوافقون 
عليها بالقيام". ثم اأعلن "مل حت�سل االأكرية". 

)�س756(.
تبقي   59 للمادة  �سيغة  ال�سويدي  ناجي  قدم 
اجتماع  "مدة  االأمة  جمل�س  لع�سو  احل�سانة 
املجل�س" واأعلن الرئي�س و�سع هذه ال�سيغة 

بالت�سويت واأعلن قبولها.
فصل من كتاب )العراق شهادة سياسية( 
الجزء الثاني الذي سينشر قريبا

مل يكن ا�سم )امليدان( حديثًا يف بغداد ، فقد جاء 
حملة  اأول  هو  احلايل  وامليدان   ، قدميًا  ذكره 
يبتدئ بها الباب املعظم اإىل داخل بغداد ، ويف 
العهد العثماين كان ميتد من الباب املعظم حتى 
يطلق  الذي  االحمدية،  جلامع  املحاذية  ال�سوق 
عليه اغلب النا�س )جامع امليدان( ، ويف امليدان 
حديقة وا�سعة ان�سئت عام 1889 ابان عهد وايل 
بغداد )�سري با�سا( الذي و�سع و�سطها حو�سًا 
فيه �سذروان يقذف املاء ، وا�سبح امليدان اأف�سل 
تلك احلديقة  بغداد كونه يحوي  الأهايل  متنزه 
والكثري من املقاهي املمتدة على جانب الطريق 
، وف�ساًل على ذلك فان اغلب الدوائر احلكومية 
املدفعية  وثكنة  والقلعة  كال�سراي   ، العثمانية 

تقع فيه .
امليدان  �ساحة  على  املطل  القلعة  باب  ويف   
متثاالن الأ�سدين و�سعا على ميني الباب و�سماله 
اأمتار   4 طوله  كبري  مدفع  القلعة  باب  واأمام   ،
النحا�س  فوهته ن�سف مرت م�سنوع من  وقطر 
، ي�سمى )طوب ابو خزامة( وقد كتب على ظهره 
ال�سلطان  بعد الفوهة ما يلي: )مما عمل بر�سم 
وعلى   ، خان(  احمد  ال�سلطان  ابن  خان  مراد 
جنود  كتخداي  علي  )عمل  ن�سه  ما  موؤخرته 
بروه دكاه عايل �سنة 1047( اأي عمل علي الذي 

هو رئي�س اجلنود يف باب ال�سلطان.
الفريق حممد  �سيد  املعظم  الباب   وبالقرب من 
بغداد  وايل  وكيل  الداغ�ستاين  با�سا  فا�سل 
مرتًا   50 بعد  على  له  دارًا   1914-1912 عام 
نقل  م�سلحة  خلف  االآن  يقع  الذي  الطريق  من 
الركاب والتي كانت تواجه �سور بغداد القدمي، 
وما زالت تلك املحلة املعروفة مبحلة )ال�سور(.

برتبية  ال�سديد  الداغ�ستاين  لولع  ونظرًا 
اخليول العربية االأ�سيلة، فقد اتخذ لها ا�سطباًل 
وا�سعًا اأمام داره كما جمع يف االأ�سطبل بع�س 
الدب،  النمر،  ال�سبع،  ال�سبع،  مثل  احليوانات 
الذئب، الثعلب، احلمار الوح�سي، االأيل وبع�س 
الطاوو�س  النعامة،   ، ال�سقر  كالن�سر،  الطيور 

لتلك  وجعل  انواعه  اختالف  على  والبط 
بالتفرج  بغداد  الأهل  و�سمح  رو�سًا  احليوانات 
يوم  كل  ع�سر  احليوانية  احلديقة  هذه  على 

خمي�س .
اللنب  بائعات  وحيث  املعظم  الباب  خارج  يف 
امامك  ت�ساهد   ، هناك  ب�ساعتهن  يعر�سن 
الطريق املوؤدي اىل بلدة االإمام االأعظم خمرتقًا 
اي�سًا  ت�ساهد  كما   ، بنخيلها  البا�سقة  الب�ساتني 
يطلق  والتي  اخلّيالة(  )ثكنة  ال�سوارية  ق�سلة 
حمل  وهي  )الكرنتينة(  البغداديون  عليها 
واالأوبئة  االأمرا�س  ملكافحة  ال�سحي  احلجر 
والعربات  الغرباء  م�ست�سفى  ثم  املعدية، 
املواطنني  لنقل  البغال  جترها  التي  اخل�سبية 
بني بغداد واالعظمية، باأجرة قدرها 10 بارات ، 
وعلى �سريعة امليدان املحاذية للنادي الع�سكري 
ماكنة   1881 عام  بغداد  بلدية  اأ�س�ست  احلايل 
ال�سميك  الزجاج  �سبه  كان  والذي  الثلج  ل�سنع 
)اجلام( ولي�س كما هو حاله االآن، والذي يو�سع 

داخل التنب خ�سية ذوبانه، ويباع بالوزن.
على  املاء  ينقلون  �سقا(  )جمع  ال�سقائون  كان 
م�سنوعة  قرب  يف  احلمري  ظهور  اأو  ظهورهم 
اإىل  ال�سرائع  من  ليو�سلوها  االأغنام  جلود  من 
 1889 عام  حتى  هكذا  وظلوا  املواطنني،  دور 
با�سا(  )�سري  الوايل  عهد  يف  اأن�سئ  حيث 
غر�سها  بعد  )النائبية(  الوند  خان  �ساحة  يف 
بالنخيل واالأ�سجار، حو�س كبري للماء لريتوي 
منه البغداديون بداًل من املاء امللوث وغري النقي 

الذي يجلب من االأنهار مبا�سرة.
ويف عام 1907 اأيام الوايل )حازم بك( اأن�سئت 
ماكنة اإ�سالة املاء يف بغداد مب�سخة ن�سبت على 
�سريعة امليدان ومت اإي�سال املاء باالأنابيب للدور 
دار  لكل  قرو�س  ع�سرة  مقدارها  �سهرية  باأجرة 
بغداد  اأهايل  ارتاح  وبذلك  حاليًا(  فل�س   100(

من عناء االإرواء عن طريق ال�سقائني.
مجلة بغداد / آذار 1965

محلة الميدان وشريعتها
واول اسالة للماء في بغداد..

عندما عرضت المادة 59 من المشروع على المجلس، وهي في 
موضوع الحصانة البرلمانية ألعضاء مجلس األمة، والمادة تقررها 

لهم "مدة اجتماع المجلس"، قال ياسين الهاشمي: إن الحصانة 
يجب أن تمتد للنائب مدة النيابة، وليس مدة االجتماع فقط. 

وقدم اقتراحا بهذا المعنى اشترك معه فيه صالح شكارة ــ نائب 
الكوت. وايد االقتراح عمر الحاج علوان ــ نائب كربالء ــ
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هــي  لمقا ا
سلمان شكر.. 

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

مدير التحرير : علي حسينرئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 
هيئة التحرير: باسم عبد الحميد حمودي ـ رفعت عبد الرزاق

 التصميم : نصير سليم     التصحيح اللغوي: مروان عادل

 طبعت بمطابع مؤسسة المدى لإلعالم 
والثقافة والفنون

صحافة ايام زمان 

الرفوف  �ساحب  باأنه  الدروبي  احلميد  عبد  ُعرف 
طوياًل  عّمر  الذي  املتميز  االإذاعي  الربنامج   ، العالية 
يف اإذاعة بغداد ، لكنه مل ُيعرف كونه مذيعا يف مرحلة 
عمله االوىل واإذاعيا �سغل م�سوؤولية اأق�سام براجمية 
عدة كان من اأهمها ق�سما التن�سيق واملكتبة ال�سوتية - 
جمتمعني ومنفردين- و يف هذين الق�سمني احليويني 
ولد  اإذاعة  لكل  الفقري  العمود  ي�سكالن  اللذين 
قلوب حمبيه  باالأ�سماع وجمامع  اأخذ  الذي  برناجمه 
حيث جعله الدروبي رحمه الله واحًة نديًة جمع فيها 
وقدمها  والعربية  العراقية  الرتاثية  االأحلان  اأزاهري 
باإ�سمامة فواحة االأريج لل�سامعني واملتذوقني ب�سكل 
خا�س مقرونًة بح�سن االأداء ونكهة االإلقاء واملعلومة 

الفنية الغنية.
 - فكرة  اأ�سل  عن  باالإذاعة  عهدي  اأول  يف  �ساألته 
الرفوف العالية- فقادين اىل املكتبة االإذاعية القدمية 
اإاّل  ِلُتطاَل  ماكانت  التي  فعاًل  العالية  رفوفها  واأراين 
الرفوف  تلك  ملا َوجد فوق  اإنه  اأي�سًا وقال  ب�سّلم عاٍل 
ّكمًا كبريا من )االإ�سطوانات( املركونِة واملرتوكة التي 
املعروف  ال�سوتي  ال�ّسريط  ت�سنيع  قبل  ُتبث  كانت 
يف  اآ�ستثمارها  فكرة  لديه  توّلدت  فقد  ب�)البكرة( 
وباأ�سحابها  بها  وُيعّرف  نف�سه  االآ�سم  يحمل  برنامج 
من املطربني واملطربات مثلما يعّرف بجّوها وبيئتها 
واألوانها الغنائية.ومن املفارقات التي ح�سلت معه اأن 
�سديقًا نعى اإليه املطربة البغدادية - �سديقة املاّلية- 
وكانت تعاين من املر�س والفاقة يف �سنّيها االأخرية ، 
فما كان من الدروبي اإاّل اأن ياأ�سى لهذا اخلرب وي�سارع 
اىل تقدمي حلقة خا�سة عنها، وما اإن ٌبثّت حتى هاتفته 
خفي�س  متعب  ب�سوت  له  قائلة  – نف�سها  – �سديقة 
�سديقة  اآين  ماجد  اأبو  )عيني   : البغدادية  وبلهجتها 

... �سدقه لعينك اآين بعدين طيبه ما متت(.
وعلى ذكر املوت و- املوت حق – كان الدروبي يتطرّي 
من ذكره ، ولهذا فاإن الفنان االذاعي الكبري املرحوم 
اأخبار  ذكر  يتّعمُد  كان  ما  غالبًا  العزاوي  الله  عبد 
ويغادر  الدروبي  فينه�س   ، اأمامه  وهمية(  )وفيات 

جمل�سه فورًا ! 
عن  احلديث  يعني  الدروبي  االذاعي  عن  واحلديث 
املوؤلفة  واالآالف  واإذاعّييها  بتاريخها   ، متنقلة  اإذاعة 

من �سوتياتها الرباجمية واملو�سيقية والغنائية.
اأنه  االأ�سطر  هذه  يف  القدير  املذيع  عن  يذكر  ومما 
التهيئة الحياء ذكرى  ال�سبعينيات ولدى  يف بواكري 
الزمالء  بع�س  مع  الينا  ُعهد  بغداد  اإذاعة  تاأ�سي�س 

و�سع مفرداته ، 
ومما اقرتحناه دعوة الفنان الكبري حممد القباجني 
اىل  ال�سبيل  كيف  ولكن   ، ال�ساهر  احلفل  حل�سور 
االذاعة  عن  اأعر�س  قد  حينذاك  كان  والقباجني  ذلك 
فعّن   .. حينه  يف  الأمر  زعاًل  وجفاهم  وم�سوؤوليها 
يف  مكتبه  اىل  ونذهَب  ذلك  يف  ي�سعى  ان  للدروبي 
مبنطقة  الر�سيد  �سارع  من  املتفرع  التجاري  ال�سارع 

ا�ستطعنا  ما  اإقناعه  فنحاول  امل�سارف  جمّمع 
اىل ذلك ، وننقل اليه ر�سالة ّود وحتية ، ودعوة 
وفعال   . والتلفزيون  لالإذاعة  العام  املدير  با�سم 
ذهبنا اليه ، وحتدث الدروبي معه حديث القلب 
للقلب ، مذكرًا اياه باأن االذاعة اإذاعته ، واملنا�سبة 

منا�سبته وال احتفال بدون ح�سوره ...
 ، قلياًل  اأ�ساريره  وانفرجت  القباجني  فتململ 
ولكنه مل يتنازل عن عدم احل�سور ، واكتفى بطلبه 
منا نقل �سكره للمدير العام وتهانيه الأ�سرة االذاعة 
، وتعلل باأنه مري�س واأن طبيبه ال�سخ�سي الينفك 

عن م�ساحبته.
قا�سم  اأبا  يا   : له  قال  اأن  اال  الدروبي  كان من  فما 
�ساء  واإن   ، احلفل  موعد  على  اأ�سبوع  امامنا   ..
اننا  ثم   ، والعافية  ال�سحة  اأمت  يف  �ستكون  الله 
لن جنربك على املكوث طوياًل والتفت اإىل طبيبه 

الذي كان حا�سرًا وطلب منه العون يف ذلك!
وبعد تردد اأعطى القباجني اأماًل باحل�سور ولكْن 
علينا اأن نتوا�سل معه هاتفيًا.. وبعد يومني من 
االذاعة يف  اأعلن موافقته وح�سر حفل  املتابعة 

موعده ومكانه املقرر يف - نادي ال�سيد-.
هم�س  ال�سهرة،  بدء  من  ال�ساعة  حوايل  وبعد 
الدروبي يف اأذين قائاًل اإن القباجني قد اأخذه 
 ... ارتياحه  فلن�ستثمر  واالآنت�ساء  االآ�ستمتاع 

واأرجو اأْن تدعوه للم�ساركه غناء.
بغداد  ابن  اأن  للمحتفلني  اأعلنُت  وفورًا 
املتّوج  االأول  العراق  فنان   ، الغّريد  وبلبلها 
 ، بالقاهرة  العربية  املو�سيقى  مهرجان  يف 
بع�سًا  االإذاعيني  ويهدي  الفرحة  ي�سارككم 
من �سذاه الفواح ، ونظمه العذب ، وحلنه 
واأطرب  ف�سدح   ... ذلك  ال�سجي...وكان 
وغنى �ساعة من الزمن كانت بطعم بغداد 
كانت  مثلما   ، ع�ساقها  ومباهج  وليلها 
ليلًة من اأجمل ليايل االإذاعة واأهل الفن 
طربًا  ن�سوان  طوالها  القباجني  ظل 

يحّف به املحتفلون .
هذه  كانت  فما   ، ماجد  اأبو  اأما 

 ، فرحته  لت�سَع  ال�ساحرة  االأجواء 
اآن واحد  فقد اأجن�ز جن�احني يف 

 ،
االإذاعة  ميالد  حفل  جناح 

احلفل  تاألق  وجناح   ..
بالقباجني الكبري .

محمد القبانجي 
يزعل على التلفزيون 

بقلم: مؤرخ فني
مجلة االذاعة 
والتلفزيون في 1981


