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محلة قنبر علي.. تاريخ وذكريات 
 �شغلت حملة قنرب علي اواخر الق�شم ال�شمايل 
الع�شر  ن��ه��اي��ة  ب���غ���داد  م���ن حم���ات  امل���اأه���ول 
الب�شاتني  تاأتي جمموعة من  العبا�شي وبعدها 
التي  املقابر  ال�شرقية  اطرافها  على  تقع  فيما 
اآن����ذاك مبقابر )اب����رز( وه��و ا���ش��م عام  ع��رف��ت 
كانت متتد بني حمات  ارا�شي وا�شعة  ي�شمل 
و�شور  ال�شرقي  اجل��ان��ب  يف  امل��اأه��ول��ة  ب��غ��داد 
بف�شاءات عدة حتى  ال�شرقي وتت�شل  اجلانب 

ت�شل اىل املقربة املن�شوبة اىل الغزايل.
اما كتاب احوال بغداد يف القرنني الثامن ع�شر 

والتا�شع ع�شر لفلك�س جونز فيذكر:-
ان حملة قنرب علي عام 1846 كانت تتكون من 
 – كهية  ا�شماعيل  قهوة   – علي  قنرب  )ج��ام��ع 
– حمام قنرب  بند  – قهوة تخته  الوقف  قهوة 
علي، عقد م�شجد عبدالغني، عقد احلمام، عقد 
عقد  ال�شيق  عقد  التكية،  عقد  عبدالله،  ال�شيد 
عقد  اجل��ن��ائ��ز،  عقد  النجاجري،  عقد  ال��ي��ه��ود، 

القلوغ(.
روؤوف  ملحمد  اجل��غ��رايف  املعجم  اورد  فيما 
بني  تقع  حملة  الر�شافة  يف   ( ال�شيخلي:  طه 
اأفندي  عبا�س  العاقولية،  – امام طه،  املحات 
ال�شت هدية، البو �شبل حنون الكبري، التوراة، 
�شوق  اىل  املمتد  ال�شارع  من  بالقرب  م�شجد 
من  اأفندي  عبا�س  وحملة  اجلنوب  من  حنون 
ال�شمال وتربه تقع بالقرب من امل�شجد املذكور 
ع�شر  اثني  املحلة  هذه  وت�شمل  عنه،  فتف�شله 

�شارعا وذلك بني عامي )1270-1360ه�(.
وذكر الدكتور عماد عبدال�شام روؤوف يف كتاب 

)اال�شول التاريخية ال�شماء حمات بغداد(:
مفرج  البو  حم��ات  تتو�شط  علي:  قنرب  حملة 
التكية وب��اب االغ��ا وام��ام طه  واملهدية وحتت 
جامع  وه��و  اال���ش��م  ب��ه��ذا  ج��ام��ع  اىل  وتن�شب 
كان معروفا 874-1469 كما ورد يف وقفيته. 
وكانت املحلة تعد يف الع�شر العبا�شي جزءا من 
حملة املختارة. واورد يف كتابه )معامل بغداد 
علي  قنرب  حملة  ن�شبت  املتاأخرة(  القرون  يف 
اىل مرقد من يدعى قنرب علي. وكانت معروفة 
القرن  م��ن  االخ��ري  الن�شف  يف  ه��ذه  بن�شبتها 
اجلامع  بناء  بعد  عرفت  ث��م  الهجري  التا�شع 
عند املرقد املذكور مبحلة جامع قنرب علي كما 
يف  ب��غ��داد  يف  ال�شرعية  املحكمة  �شجات  يف 

ال�شنوات )1929-1231- 1233ه�(.
ومن معامل املحلة )زقاق البا�شا و�شارع عبا�س 
اال�شرة  اقامت  حيث  حمودة  و�شلطان  افندي 
امل��ع��روف��ة ب��ه��ذا اال���ش��م(. وك���ان ال��زق��اق ميثل 
م�شجد  يقع  حيث  التكية  حتت  ملحلة  ام��ت��دادًا 

ح�شب الله.
اما بعد فتح �شارعي غازي )الكفاح( واخللفاء 
)اجلمهورية( فقد احتفى ق�شم كبري من املنطقة 
وا�شبحت حدودها �شارع غازي و�شارع االمني 
و����ش���ارع اخل��ل��ف��اء وق��ا���ش��ي احل���اج���ات )عقد 
�شوق  والدرابني  اال�شواق  وت�شمل  امل�شطنع( 
عكد  البحر،  عكد  التكية،  حتت  الكبري،  حنون 

خ�شر بك ودرابني �شغرية اخرى.

أشهر أسواقها ومناطقها
�شوق  اوال  املقدمة  يف  فياأتي  ا�شواقها  عن  اما 
قنرب علي وكان يباع فيه اخل�شراوات واخلبز 
النقيب(  قهوة  )مقابل  اخلبازات  ت�شنعه  الذي 
وثانيا �شوق حنون.. وهو امتداد ل�شوق قنرب 
الكبري  حنون  �شوق  ق�شمني  اىل  ويق�شم  علي 
و�شوق حنون ال�شغري والت�شمية حديثة ن�شبيا 
ا�شمه  ان  ويعتقد  العثماين  الع�شر  اىل  ترقى 
جاء من ا�شم �شاحبه.. وكان يباع فيه الدجاج 
احلي والبي�س وال�شمك واغلب باعته كانوا من 
اليهود اما االن فقد ا�شبح �شوقًا عابرًا تباع فيه 

اخل�شر والفواكه واللحوم وال�شمك.
ومن مناطق قنرب على ثالثا- )التوراة( وعرفت 
وتن�شب  رزي��ن(  )بن  بقراح  العبا�شي  بالع�شر 

ت�شمى  كانت  انها  كما  لليهود  كني�س  اق��دم  اىل 
حملة اليهود والتوراة الكبري.

العبا�شي  بالع�شر  التكية، عرفت  رابعا- حتت 
باملحلة املقتدية ن�شبة اىل م�شتحدثها اخلليفة 
بالعهود  ع��رف��ت  ث��م  العبا�شي  بالله  امل��ق��ت��دي 
قدمية  تكية  اىل  ن�شبة  التكية  بتحت  املتاخرة 

كات تقع اخر حملة قنرب علي.
اح��وال  كتابه  ويف  ب��ك،  خ�شر  عكد  خام�شا- 
الثامن ع�شر والتا�شع ع�شر  القرنني  بغداد يف 
ذكر الرحالة فلك�س جونز بان هذا العكد يتكون 
افندي  وعلي  طه  وام��ام  حلته  ك�س  عقود  من 
وعقد باب اجلامع وابو دراج وجامع اخلامن 

اىل عكود ال�شيق وحم�س جي.
ب��ح��ر وف���ي���ه دور وجم��ل�����س  ع��ك��د  ���ش��اد���ش��ا- 
)دي��واخ��ان��ة( ال اجل��م��ي��ل وع��ك��د ال��ي��ه��ود ام��ا 
الطنطل  دربوبة  التوايل  على  فهي  ال��دراب��ني 
ودربونة الكرد والدربونة ال�شغرية ودربونه 
ام اخلطاط وكان يباع فيها )الديرم وال�شبداج 
واحلمرة و�شائر مواد املكياج ال�شائدة انذاك( 
تيلها دربونة حجية �شويته وا�شمها احلقيقي 
)���ش��اة ال����رمي( ب��ن��ت حم��م��د ال��ع��رب��ي اوحم��م��د 
عرب زوجة املا حمادي خليل الربيعي وابنة 
رئي�س  اول  النقيب  عبدالرحمن  ال�شيد  خ��ال 
الفا�شلة  ال�شيدة  وه���ذه  ال��ع��راق  يف  وزراء 
ب��ع��د وف��اة  ال��ع��ل��م��ي  ال��دي��ن��ي  امل��ج��ل�����س  ادارت 
ثاثاء  كل  ا�شبوعيا  يعقد  كان  وال��ذي  زوجها 
منهم  اخلم�شة  اوالده��ا  مب�شاعدة  الديوان  يف 
بغداد  موظفي  كبار  من  وك��ان  افندي  حممود 
وامر اللواء �شعيد وكان يح�شر املجل�س كبار 
ال�شخ�شيات ورجال الدين منهم �شيوخ ال كمر 

الرفاعي.
االماكن المقدسة، جامع قنبر علي

اىل  ي��رق��ى  امل���رة االوىل يف ن�س  ال��ي��ه  ا���ش��ري 
عبدالله  لل�شيخ  الغياثي  )تاريخ  874ه���  �شنة 

ذاك  عهد  ب��غ��داد  معامل  م��ن  بو�شفه  الغياثي( 
مقربة  ك��ان  ان  املعلم  هدية  اىل  ي�شر  مل  ولكن 
ان  بالقول  الن�س  ويكفي  تكية  او  جامعًا  او 
الدين  بقربه مقربة. ويف وقفية خواجة امني 
لطف الله اخلازن.. انه اوقف على مرقد قنرب 
يف  وذل���ك  وامل�شاكني  ال��ف��ق��راء  ومعي�شة  علي 
�شليمان  بغداد  ج��دده واىل  وق��د  غ��رة 894ه��� 
1976م. عام  جتديده  اعيد  ثم  1222ه���  با�شا 
واجلامع تقام فيه ال�شلوات اخلم�س واجلمع 
رئي�س  زم��ن  يف  قبة  ل��ه  بنيت  وق��د  واالع��ي��اد 
دي����وان االوق����اف اال���ش��ت��اذ ن��اف��ع ق��ا���ش��م وذل��ك 
القي�شي  جا�شم  حملته  ابناء  اح��د  من  برجاء 
– ويف ال���زاوي���ة ال��ي�����ش��رى من  ال��ت��وت��وجن��ي 

اجلامع قبور )اآل اجلميل(.
على   4 دار   56 ز   115 حملة  يف  اجلامع  يقع 
ثاثة عقود يف الركن االمين الداخل من �شارع 
علي  قنرب  عقد  اىل  النافذ  ال��زق��اق  يف  غ���ازي 
غرفتان  فيها  مك�شوفة  �شاحة  اجلامع  تتو�شط 
واحدة لامام واالخرى خلادم اجلامع وطارمة 
م�شقفة وواجهته بثاثة اقوا�س كبرية ولي�س 
وحوله  ال��ط��اب��وق  م��ن  وامل��ح��راب  مئذنة  فيه 
وطاق  املزخرف  املنجور  الطابوق  من  افريز 

ومقر ن�شات وفوقه رتاج مزخرف.
ت��رم��ى من  ن��ق��ود  ث��م��ة  فيها  فتجد  ال��رب��ة  ام���ا 
النذور  واليفاء  لل�شفاعة  عادة  الزوار  االهايل 
معلقة  وموؤطرة  كبرية  لوحة  اي�شا  وتطالعك 
على احلائط من الداخل ما معناه ان احلجاج 
علي  موىل  قنرب  بذبح  امر  الثقفي  يو�شف  بن 
بن ابي طالب )ع( وذبح ودفن يف هذه الربة! 
ويقال ان هذه الرواية غري دقيقة الن بغداد مل 
تكن قد ان�شاأت يف زمن احلجاج وان املدفون 

يف هذا املكان هو لي�س قنرب موىل علي )ع(.
وق��د ج��اء يف ك��ت��اب ت��اج ال��ع��رو���س: ه��و لقب 
ابي طالب ن�شر املبارك الكاتب ناظر اخلزينة 
ومن املحتمل ان يكون القرب من�شوبا اىل رجل 

ال�شيخ  ا�شار  وق��د  بقنرب..  ع��رف  زمنا  متاخر 
ال�شهروردي يف  حممد �شالح بن حممد �شليم 
خمطوطته املعنونة )بغية الواحد يف اجلوامع 
د. عماد  فرغ من حتقيقها  )وال��ذي  وامل�شاجد( 
عبدال�شام روؤوف( ان القرب البي طالب ن�شر 
اخلليفة  رجال  من  قنرب  امللقب  الناقد  علي  بن 
امل�شت�شيء بالله.. اما الدكتور حميد هدو فقد 
االول��ي��اء(  )ت��ذك��رة  خمطوطة  حا�شية  يف  ذك��ر 
ال����ذي ح��ق��ق��ه وم����ازال  ن��ظ��م��ي زاده  مل��رت�����ش��ى 
خمطوطا: ان قنرب هذا هو موىل االم��ام علي 
الهادي بن حممد اجلواد )ع( يف القرن الثالث 
هذا  يف  اب��رز  ب��اب  مقربة  يف  ودف��ن  الهجري 
قنرب  بجامع  العامة  عند  ع��رف  ال��ذي  اجلامع 

علي وكنية ابو طالب.

المساجد في المنطقة
اما م�شاجد منطقة قنرب علي وما جاورها فهي 

على التوايل:
عام  وج��دد  1319ه����  �شنة  اجلميل  اآل  م�شجد 
1973 وم�شجد حتت التكية الذي هدم ونقلت 
ال�شيد  تكية  با�شم  تكريت  اىل  االمامية  جهة 
عبدالله  بن  بك  خ�شر  فم�شجد  الرفاعي  احمد 
ج��دد عدة  وق��د  ه� -1785م  ع��ام 1200  جلبي 
م���رات اخ��ره��ا ع��ام 1999 وي��ق��ع اجل��ام��ع يف 
حملة 115 ز17 دار 6 يف عقد خ�شر بك على 
م�شار الداخل اىل الزقاق النافذ اىل قنرب علي 
م�شجد  اي�شا  وهناك  اخللفاء  �شارع  جهة  من 
ح�شب الله يف حتت التكية ولكنه هدم وبنيت 
ثم  ال�شمان(  عمارة  )مقابل  بابل  عمارة  حملة 
م�شجد احمد الديواين وهو م�شجد �شغري يقع 
الله  هداية  وم�شجد  املحمدية  املدر�شة  قبالة 
احلنفي ويقع يف العقد الرئي�شي يف قنرب علي 
ومت  احلاجات  قا�شي  اىل  الذاهب  ميني  على 

جتديده عام 1417ه�.

وكنيس شيخ اسحق
ويف كتاب )م�شاجد بغداد وم�شاهدها يف اخر 
عبدال�شام  عماد  للدكتور  العثماين(  الع�شر 
يف و�شفه للمكان يقول: انه تربة اتخذ عليها 
ال�شيخ  الربة  تلك  دفني  ي�شمى  معبدًا  اليهود 
ا�شحق )توراة �شيخ ا�شحق( وهو معبد قدمي 
يقع �شمن حملة التوراة قرب �شوق حنون وال 
بانه  د. عماد  دفينة ويذكر  التحقيق  يعلم على 
�شاهد القرب قبل عقد من الزمان و�شاهد املغ�شل 
احلنفي  جال  املرحوم  ال�شيخ  ف�شيلة  ان  كما 
والباحث  الكاتب  اخربا  قا�شم  نافع  واال�شتاذ 
الراثي اال�شتاذ رفعت مرهون ال�شفار ح�شب 
علي  قنرب  حمله  عن  لبحث  تناوله  يف  ذكر  ما 
على  وهو  القرب  �شاهدا  )بانهما  جاورها  وما 
طراز قبور امل�شلمني وان الكني�س يقع يف عقد 

بحر حملة 115 �شوق حنون د6.
وي���ذك���ر ال�����ش��ف��ار " وق����د اخ�����ربين االه����ايل 
املجاورون للكني�س انه كان هناك معبد لليهود 
يجلبون  ك��ان��وا  الب�شطاء  النا�س  بع�س  وان 
خ�شراء  مباب�س  حوله  ويطوفون  ابناءهم 
للتخل�س من احل�شبة وان امل�شوؤول عن املعبد 
كان يهوديا يلقب نف�شه باأبي فاطمة(. وي�شيف 
يف  املعبد  لهذا  زي��ارت��ي  عند  )ول��ك��ن  الباحث 
االون��ة االخ��رية مل اج��د االخ��رب��ة وال اث��ر الي 

تربة.
المدارس والكتاتيب!

منذ  املنطقة  عرفتها  التي  امل��دار���س  ا�شهر  ام��ا 
وقت مبكر من القرن املا�شي فهي على التوايل 
وتاأ�ش�شت  بك  خ�شر  عكد  يف  املهدية  املدر�شة 
عام 1926 واملدر�شة املحمدية 1936 يف بيت 
ال اجلميل فاملدر�شة الوطنية وتقع مقابل دار 
العميان  موا�شات  مدر�شة  تليها  جميل  ح�شني 

وابدل   1934 عام  وا�ش�شت  الع�شمة  فمدر�شة 
وكذلك  املعت�شم،  مدر�شة  اىل  اخ���ريًا  ا�شمها 
ا�ش�شت  للبنات  �شالح  ن�شي  ه��دي��ة  م��در���ش��ة 

1931 ومتو�شطة مي�شلون.
وا�شافت اىل هذه املدار�س عرفت املنطقة )قنرب 
الكتاتيب ومنها كتاب ما عبدالله كتاب  علي( 
ما  كتاب  بك  خ�شر  جامع  ويف  ابراهيم  ما 
�شالح الفر�شي )يف مرقد قنرب علي( كتاب اللة 
فكانت  الن�شاء  من  اما  خليل  ما  كتاب  هراتي 
ملة دروي�شة ال�شيد �شالح، وملة زكية، املاية 

كرجية ام رزوقي قرب املدر�شة الوطنية.

ابرز شخصيات المحلة
ال�شخ�شيات  م��ن  املنطقة  ه��ذه  اىل  وينت�شب 
التي ت�شلمت الوزارات واملنا�شب الرفيعة ابرز 
الدين  املحلة ح�شني جميل، ح�شام  �شخ�شيات 
جمعة الزعيم عبدالكرمي قا�شم، م�شطفى علي، 
الدكتور فوؤاد ح�شن غايل ومن ال�شفراء فخري 
القي�شي وطه القي�شي وحممد علي جواد )قائد 
وتوفيق  �شدقي(  بكر  زمن  يف  اجلوية  القوة 
ال��ه��ا���ش��م��ي ول��ط��ي��ف اجل����ده وحم���م���ود رام���ز 
امل�شلحة واالم��ن  ال��ق��وات  ك��ان��وا يف  وه���وؤالء 
من  )مديرًا  �شاهني  ا�شماعيل  ومنهم  الداخلي 
اما  خطاب  وعبداللطيف  الطيار  وحممد  عام( 
من املهن الطبية فكان رئي�س �شحة بغداد علي 
حمكمة  )رئي�س  الق�شاء  ومن  اجلميل،  غالب 
ال����دوري وم��ن  ال���ع���راق( ع��ب��دال��وه��اب  متييز 
املحامون نذكر قا�شم حمادي اغا عزيز اجلميل 
�شاح الدين حامد، منعم �شاهني، حممد فخري 

اجلميل، عبداالله عبا�س.

مواقف ونخوة وطنية
املنطقة  عن  القريب  املعا�شر  التاريخ  ويذكر 
عبدالغني  ال�����ش��ي��خ  ال��ع��ام��ة  م��وق��ف  واه��ل��ه��ا 
اجل��م��ي��ل وه���و م��ن وج��ه��اء حم��ل��ة ق��ن��رب علي 
القرن  الثورية املعروفة يف  ال�شخ�شيات  ومن 
ولكنه  بغداد  يف  مفتي  كان  فقد  ع�شر  التا�شع 
واحرقت  و�شرد  فنفي  واال�شطهاد  الظلم  ابي 
للمغريات  ير�شخ  ومل  الثمينة  ومكتبته  داره 
يف  لي�شري  ر�شا  علي  ال���وايل  ل��ه  قدمها  التي 
االهايل  حقوق  عن  يدافع  وبقي  الدولة  ركاب 
ال�شعراء  ب��ني  رائ��ع��ًا  مثا  و���ش��رب  با�شعاره 
�شخ�شيا  موقفا  ع�شره  ثقافة  بحدود  له  وكان 

فيه الو�شوح واال�شرار.
ف�شربا فان الليايل حتول
ويرجع للغيب من قد ظلم

وقد يوؤرق الغ�شن بعد الذبول
وقد ي�شفر ال�شبح بعد الظلم

ومن مواقف النخوة اآنذاك قيل: دخلت زوجة 
من  هاربة  زاده(  )جميل  دار  اىل  بغداد  مفتى 
اعتقال  بعد  ال��دار  باهل  وحمتمية  اجلندرمة 
ال���وايل فما ك��ان م��ن �شاحب  زوج��ه��ا م��ن قبل 
النقيب  مقهى  بجا�س  ي�شتغيث  ان  اال  ال��دار 
قائًا لهم، ان علوية ا�شتغاثت بنا من اجلندرمة 
اهايل  فهب  اعتقالها  تروم  بالدار  حتيط  التي 
البو �شبل والكبي�شات وهجموا على اجلندرمة 

ودحروهم اىل القلعة.
ويقول د. فوؤاد ح�شن غايل: عندما كنت طالبا 
يف املتو�شطة )فتوة( اثناء ثورة 1941 كانوا 
�شناديق  لنقل  ال��دف��اع  وزارة  اىل  ياخذوننا 
اىل  وجلبها  الع�شكرية  والتجهيزات  العتاد 
كما  جامعها  يف  تخزن  حيث  علي  قنرب  حملة 
عن  حديثة  معر�س  يف  ف���وؤاد  ال��دك��ت��ور  ي��ذك��ر 
املنطقة وتاريخها مبا ان �شارع غازي )الكفاح( 
كان قد �شق حديثنا وكانت بقايا احلجارة متاأ 
ال�شارع فقد كنا نحن ال�شغار نرمي الطائرات 
ب��احل��ج��ارة  امل��ع��ادي��ة ع���ام 1941  االن��ك��ل��ي��زي��ة 

مقتدين باننا �شن�شقطها بهذه احلجارة.

حكايات من القرن الماضي .. 

كيف تأسست الكلية العسكرية  
يف �شهر ماي�س عام 1924 مت ان�شاء )املدر�شة 
احلربية( والتحقت بدار التدريب التي كانت 
قد ان�شئت قبل هذا التاريخ لتدريب ال�شباط، 
وكانت الغاية من ان�شاء هذه املدر�شة تخريج 
�شباط متدربني على احدث اال�شاليب املتبعة 

يف جيو�س العامل.
الثاين  ي��وم  �شباح  من  االوىل  ال�شاعات  يف 
االوىل  الدورة  افتتحت  اأيار 1924  من  ع�شر 
حفل  وح�����ش��ر  االول  في�شل  امل��ل��ك  ب��رع��اي��ة 
وكبار  الدولة  رجال  وكبار  ال��وزراء  االفتتاح 
�شباط اجلي�س واملندوب ال�شامي الربيطاين 
العام  الربيطاين  والقائد  كوك�س(  )بر�شي 
امللتحقني  ع��دد  وك��ان  )ه��ول��دن(  اول  الفريق 
امل��دن��ي��ة  مب��اب�����ش��ه��م  ح�����ش��روا  ط��ال��ب��ا   )68(
ي��ت��ق��دم��ه��م اآم����ر امل��در���ش��ة، واآم�����رو ال�����ش��راي��ا 
وتقرر  ال��ت��دري��ب،  دار  و�شباط  والف�شائل، 
�شنوات  ثاث  ال��دورة  مدة  تكون  ان  حينذاك 
جديدة  دورة  امل��در���ش��ة  اىل  تلتحق  ان  على 
املدر�شة  يف  ليكون  درا�شية  �شنة  كل  بدء  يف 
املتو�شط   - ب�)امل�شتجد  �شميت  �شفوف  ثاثة 
دورة واحدة  ال�شنة  املتقدم(، وتتخرج يف   -
ت�شتمر  وه��ك��ذا  ج��دي��دة،  دورة  حملها  لتحل 
حاجة  لتغطي  والقبول  بالتخرج  ال���دورات 
اجل��ي�����س م��ن ال�����ش��ب��اط وت��ع��ط��ي ث��م��اره��ا من 

ال�شباط اجلدد �شنويًا.
باملدر�شة  ت�شمى  احلربية  املدر�شة  اأ�شبحت 

مبنح  امللكية  االرادة  �شدور  بعد  الع�شكرية 
تخرجت  التي  االوىل  ال��دورة  من  اخلريجني 
يف مت���وز ع���ام 1927 رت��ب��ة م���ازم ث���ان يف 
اجلي�س، وهكذا حما هذا اال�شم اجلديد، اال�شم 
ال�شابق )املدر�شة احلربية(، وهو اال�شم الذي 
الر�شمية  االعانات  يف  و�شائعا  متداوال  غدا 
خماطبات  ويف  الدفاع  وزارة  ا�شدرتها  التي 
املدر�شة مع الدوائر االخرى حتى نهاية �شنة 

.1924
يف متوز 1927 انتقلت املدر�شة الع�شكرية اىل 
الكرادة ال�شرقية بجوار اجل�شر املعلق احلايل 
انق�شاء  بعد  اأي  االوىل،  ال��دورة  تخرج  بعد 
واعطاء  ال�شمالية،  الثكنة  يف  �شنوات  ثاث 
اجلي�س اول ثمارها ورفده بخم�شني �شابطًا 
دفعة واحدة ، وبعد ان التحقت الدورة الثانية 
ا�شتقرت  وملا  ال�شمالية،  الثكنة  يف  والثالثة 
املدر�شة الع�شكرية يف الكرادة ال�شرقية قبلت 
اأيلول 1927، وتخرجت  الرابعة يف  ال��دورة 
فيها  الناجحني  عدد  وك��ان   ،1930 اأيلول  يف 

)37( �شابطًا منحوا رتبة مازم ثان.
التحاق الملك غازي بالمدرسة العسكرية
التحقت الدورة اخلا�شة يف 1 اأيلول 1928، 
امللك  جنل  غ��ازي  االم��ري  طابها  مع  والتحق 
في�شل االول، وتخرجت يف اآب 1931، وكان 
 )22( منهم  تخرج  طالبًا   )30( طابها  ع��دد 

�شابطا، اال ان االمري غازي ا�شتمر بالدرا�شة 
مع طاب الدورة ال�شاد�شة وتخرج معهم.

 ،1929 اأيلول  يف  ال�شاد�شة  ال��دورة  التحقت 
ع��دد  وك����ان   ،1932 اآب   23 يف  وت��خ��رج��ت 

طابها )25( طالبًا تخرجوا جميعًا.
االع����دادي����ة  اف��ت��ت��ح��ت   1938 ���ش��ي��ف  ويف 
خريجي  م��ن  دورة  اول  وقبلت  الع�شكرية، 
فيها  الناجحون  تخرج  املتو�شطة،  الدرا�شة 

يف �شيف 1940.
واب��دل  جديد  نظام  و�شع   1939 �شنة  ويف 
الكلية  اىل  امللكية  الع�شكرية  املدر�شة  ا�شم 
الع�شكرية امللكية، ويف 16 ايلول 1940 قبلت 
االع��دادي��ة  ال��درا���ش��ة  خريجي  م��ن  دورة  اول 
الع�شكرية وكانت الغاية من تاأ�شي�س االعدادية 
الع�شكرية هي تهيئة طاب الدرا�شة املتو�شطة 
�شنتان  وه��ي  االع���دادي���ة  ال��درا���ش��ة  ليكملوا 
ا�شافة  ع�شكرية،  درو�شا  الطاب  فيها  يتلقى 
اىل املنهج املقرر من وزارة املعارف )الربية 
حاليا( ليغدو اها لالتحاق بالكلية الع�شكرية 
ب��ع��د جن��اح��ه��م يف االم��ت��ح��ان ال������وزاري، ثم 
ان  النحو اىل  الطاب على هذا  قبول  ا�شتمر 
الغيت االعدادية الع�شكرية �شنة 1944، حيث 
خريجي  م��ن  دورة  اول  ال��ع��ام  ذل��ك  يف  قبلت 
الع�شكرية  الكلية  يف  االع���دادي���ة  ال��درا���ش��ة 
املرقم )34(  الكلية  مبا�شرة بعد �شدور نظام 
الدورة )23(  ل�شنة 1945، والذي طبق على 

الع�شكرية  الكلية  جعل  النظام  هذا  ويت�شمن 
�شنوات  ثاث  فيها  الدرا�شة  مدة  عالية،  كلية 
�شنة  تكون  ان  على  الثانوية  ال��درا���ش��ة  بعد 
يف  اخت�شا�س  درا�شة  منها  الثالثة  الدرا�شة 
احد �شفوف اجلي�س، وبانتهاء ال�شنة الثالثة 
مينح الناجحون رتبة مازم ثان يف اجلي�س.

ونظرًا للتطور احلا�شل يف الكلية الع�شكرية 
ثكنتها  غدت  الطاب  من  ا�شتيعابها  ولزيادة 
تتطلبه  ملا  مائمة  غري  ال�شرقية  ال��ك��رادة  يف 
للتدريب وميادين  �شاحات وا�شعة  الكلية من 
بات  الذي  العدد  ا�شتيعاب  من  متكنها  كثرية 
الكلية  نقل  الدفاع  وزارة  ق��ررت  فقد  يتزايد، 
الع�شكرية اىل )الر�شتمية( وا�شتماك ابنيتها 
ان  بعد  حاليا(  )الربية  املعارف  وزارة  من 
البنايات  اعمار  واع���ادة  باال�شجار  غر�شتها 
املوجودة فيها ا�شًا. واأن�شئت قاعات جديدة 
ل��ل��درو���س وه���ي���اأت م��ي��ادي��ن ك��اف��ي��ة ل��ال��ع��اب 
ال�شرورية  املن�شاآت  وكل  العنيف  والتدريب 
والهيئات  الكلية  مقر  لراحة وترفيه  املطلوبة 

التعليمية والطاب.
 وقبلت الدورة ال�شاد�شة والع�شرون يف ثكنتها 
تخرجت  كما   ،1947 اأيلول   16 يف  اجلديدة 
والع�شرون،  الرابعة  ال��دورة  الثكنة  هذه  من 
العر�س  �شاحة  يف  التخرج  مرا�شيم  وج��رت 
الكلية  ا�شتقرت  وقد   ،1948 حزيران   30 يف 
الع�شكرية يف مكانها منذ ذلك التاريخ وحتى 

احتال العراق يف ني�شان 2003.
ومرت الكلية مبراحل عدة تقدمت فيها كثريا، 
والتدري�شية  التدريبية  ا�شاليبها  وتطورت 
على ا�ش�س علمية مدرو�شة تتما�شى مع التقدم 
والعلمي  الع�شكري  امل�شمار  يف  احل��دي��ث 

العاملي.
تعرض الكلية العسكرية للغرق

نتيجة  ل��ل��غ��رق  الع�شكرية  الكلية  تعر�شت 
التي �شربت بغداد عام  الكا�شحة  الفي�شانات 
1954، مما اجربها على االنتقال اىل مع�شكر 
ال��زوراء حاليا(، وقد مرت  الو�شا�س )حديقة 
ج��دا، ولكن هذا مل  مينع من  بفرات حرجة 
احلربيني  للطاب  املتعاقبة  ال��دورات  تخرج 

واالداريني.
وك���ان ع���دد ال�����دورات ي��ت��ف��اوت ت��ب��ع��ًا حلاجة 
اجل��ي�����س م��ن ال�����ش��ب��اط اجل����دد، ا���ش��اف��ة اىل 
ال�شرطة،  ح�شاب  على  الطاب  من  عدد  قبول 
ام��ام  اب��واب��ه��ا  الع�شكرية  الكلية  فتحت  كما 
ومت  ال�شقيقة،   االق��ط��ار  م��ن  ال��ع��رب  الطلبة 
ايفاد ق�شم من طابها اىل كلية )�شاندهر�شت( 
واالكادميية الع�شكرية يف )وولج( يف انكلرا 
واىل االكادميية الع�شكرية يف باك�شتان، كما 
نفقة  على  للدار�شني  عدة  دورات  فيها  فتحت 
وزارة الدفاع كاالطباء واملهند�شني وال�شيادلة 

وذلك حلاجة اجلي�س اىل اخت�شا�شاتهم.

كاميل صبري

رفعت مرهون الصفار 

عدد من �سب�ط اجلي�س العراقي يف بداية الت�أ�سي�س
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الخلفية:
من ال�شروري كي ندر�س الطوائف االأجتماعية 
يف العراق قبل ظهور الدولة احلديثة اأن نفهم 
التجمعات  لهذه  الداخلية  الدينامية  من  كا 
العثمانية  وبال�شلطات  ب��اال���ش��ام  وعاقتها 
اجلماعات  ب��ني  العاقة  ودينامية  احلاكمة، 

القائمة يف ذلك احلني.
حتكم  ال��ت��ي  االأوىل  ال��ق��ان��ون��ي��ة  ول��ل��ق��اع��دة 
واجل��م��اع��ات  ا�شامية  حكومة  ب��ني  ال��ع��اق��ة 
غري اال�شامية داخلها – اأهل الذمة – هي اأن 
ال�شريعة اال�شامية تخت�س ب�شوؤون امل�شلمني، 
يف حني اأن العاقة بني الذميني داخل كل طائفة 
حتكمها �شرائع وموؤ�ش�شات تلك الطائفة، وكان 
امام  م�شوؤواًل  جمموعة  لكل  الديني  الزعيم 
الذمي  و�شعية  ونتبع  اال���ش��ام��ي،  اخلليفة 
انتمائه اىل طائفة تتمتع باحلماية،  الفرد من 
وق��د ول��د ه��ذا النظام اأث��ن��اء االم��رباط��وري��ات 
العهد  طيلة  وا�شتمر  معها،  وعا�س  اال�شامية 

العثماين.
وك����ان م��ن ج��وان��ب ال��ع��اق��ة ال��ت��ع��اق��دي��ة بني 
ه��وؤالء  متتع  الذمة  واه��ل  اال�شامي  اخلليفة 
واالقامة  والتنقل  العبادة،  بحرية  االخريين 
والتعليم. اأما التزامهم فكان دفع اجلزية مقابل 
ما يح�شلون عليه من حماية، وعدم م�شاعدة 
القيود  بع�س  فر�شت  ول��ق��د  ال��دول��ة.  اأع����داء 
تكن  مل  االح��وال  اأغلب  يف  لكنها  االجتماعية 
تنفذ. وكانت تنتهك بحرية، ون�شرب مثًا على 
ذلك من اأيام الدولة العبا�شية هو اخلروج على 
القاعدة القا�شية بعدم اقامة دور عبادة جديدة 
بن  بنيامني  احلاخام  ذكر  فقد  امل�شلمني،  لغري 
توديا الذي زار بغداد يف عام 1168 اأنه كان 
كني�شًا  وع�شرون  ثمانية  احلني  ذلك  يف  فيها 
منهم  واحد  يكون  اأن  ميكن  كان  وما  يهوديًا. 
قد بني قبل احلكم اال�شامي، فقد بنى اخلليفة 
املن�شور بغداد يف عام 762. وهناك �شواهد 
مماثلة وفرية على هذا الت�شاهل القانوين يف 

غريها من املدن.
اأ�شهم  بغداد  يف  العبا�شي  احلكم  ذروة  ويف 
الفا�شفة والباحثون والعلماء من كل العقائد 
التجار  ولعب  امل��زده��رة.  احل�شارة  ه��ذه  يف 
اليهود – وبخا�شة جمموعة الردانية – دورًا 
رئي�شيًا يف التجارة اخلارجية لاأمرباطورية، 
وحني انهار احلكم العربي، وحطمت الغزوات 
والتجارة  الزراعة  قواعد  الع�شكرية  القبلية 
ذلك  من  الطوائف  كل  عانت  العامة،  واالدارة 

دون ا�شتثناء.
 )1914-1534( العثماين  احل��ك��م  و���ش��ادت 
امل�شلحة  وامل���ن���ازع���ات  االأج��ن��ب��ي��ة  ال���غ���زوات 
اىل  امل��زم��ن  اال���ش��ت��ق��رار  ع��دم  واأدى  املحلية. 
عامة  اجتماعية  ب��رام��ج  تطبق  فلم  ال��رك��ود: 
االآ�شتانة  واتبعت  ع�شر،  التا�شع  القرن  حتى 
ملناطق  الكامل  االهمال  �شيا�شة  )ا�شتانبول( 
ا�شاحات  ف��ان  امل��ث��ال  �شبيل  وعلى  ال��ع��راق. 
)التنظيمات(  ع�شر  التا�شع  ال��ق��رن  منت�شف 
من  ع��ق��ود  ع��دة  بعد  اال  ال��ع��راق  يف  تطبق  مل 

تطبيقها يف اال�شتانة.
اع��رف��ت  العثمانية  االم��رباط��وري��ة  اأن  غ��ري 
عام  وم��ن��ذ  كمحميني.  ال��ذم��ة  اأه���ل  بو�شعية 
امللة(  )اأه��ل  اليهودية  للطائفة  �شدرت   1362
وامل��دار���س،  املعابد  بناء  لهم  جتيز  فرمانات 
ومتنحهم حرية التنقل والعمل واالقامة. ويف 
الوقت الذي كان اليهود يعانون فيه اال�شطهاد 
االجتماعي والديني يف اأوربا كان كثري منهم 
من الدبلوما�شيني واأغنياء التجار واحلرفيني 
يف االمرباطورية العثمانية ، بيد اأن االو�شاع 
يف  متخلفة  ظلت  واالقت�شادية  االجتماعية 
االمرباطورية بوجه عام، ويف العراق بوجه 
خ��ا���س، ب��ال��رغ��م م��ن اال���ش��اح��ات يف جم��ال 
القانون واملوؤ�ش�شات يف اأواخر القرن التا�شع 
�شوى  ال��رخ��اء  ح��ي��اة  يعي�س  يكن  فلم  ع�شر 
اأما  الكربى  املدن  يف  العراقيني  من  قليل  عدد 
غالبية ال�شكان – وب�شرف النظر عن عقيدتهم 
التدهور  من  ق��رون  اأث��ار  يعانون  فكانوا   –
االقت�شادي واال�شتغال و�شوء االدارة. وكان 
الباد  لغة  يجهلون  العثمانيني  احلكام  اغلب 
مقت�شرًا  احلديث  التعليم  كان  كما  وظروفها. 
غريهم  يتلقى  ال  حني  يف  االعيان  اأبناء  على 
ال��والة  و�شيطر  تقليدي.  ديني  تعليم  �شوى 
باأ�شاليب  املحليني  ال�شكان  على  العثمانيون 
جتمع بني القوة الع�شكرية واجتذاب االعيان 

واأ�شهمت  حا�شيتهم.  اىل  الدينية  والقيادات 
العام.  املنطقة  تخلف  يف  الطبيعية  الكوارث 
فقد لقى نحو �شتني يف املائة من �شكان بغداد 
اجتاح  ح��ني   1831 ع��ام  ربيع  يف  م�شرعهم 
اال�شبوع  يف  وال��ط��اع��ون  الفي�شان  امل��دي��ن��ة 

نف�شه.
الظروف االجتماعية:

تاريخ اليهود يف العراق تاريخ قدمي يرجع اىل 
عام 586 قبل املياد ان مل يكن قبل ذلك. فمنذ 
اال�شامية  االمرباطورية  وطيلة  الوقت،  ذلك 
– لعب اليهود دورًا فكريًا ودينيًا وجتاريًا له 
هذه  خال  البارزة  االجنازات  وت�شمل  �شاأنه. 
الفرة وقبل دخول العثمانيني يف العراق يف 
القرن الرابع ع�شر، اأكادمييات �شورا، نوهدرا، 
بومباديتا، التلمود البابلي، مراكز اك�شيار�س 
اىل  باال�شافة  )ر�شيون�شا(  اأعمال  وغوينم، 
االر�شاليات الدينية اىل م�شر و�شمال اأفريقيا 

وجنوب اآ�شيا وال�شرق االأق�شى.
املجتمع  ظ����روف  ت�شجل  ال��ت��ي  وامل���دون���ات 
العراقي بني القرن الرابع ع�شر والقرن التا�شع 
ع�شر متناثرة غري اأن اقوال الرحالة منذ القرن 
ما  ت�شم  كمدينة  بغداد  ت�شف  ع�شر  ال�شابع 
يقطن  منزل،  ال��ف  وثاثني  األ��ف  ع�شرين  بني 
اليهود ما بني مائتني وثاث مائة منزل منها، 

التا�شع  القرن  اأواخ���ر  يف  الرحالة  وي��زودن��ا 
ع�شر باأرقام اأكرث مدعاة للثقة، اإذ يقدرون عدد 
بخم�شني  بغداد  يف  اليهودية  الطائفة  اأب��ن��اء 
التعداد  م��ع  ال��رق��م  ه��ذا  ويتفق  ن�شمة.  األ���ف 
الربيطاين يف  �شلطات االحتال  الذي اجرته 
ل�شكان  الكلي  املجموع  ق��در  فقد   1920 ع��ام 
العراق يف ذلك احلني ب�)2.849.282( ن�شمة 
منهم  يعي�س  اليهود،  م��ن   )87.484( بينهم 
)50.000( يف بغداد و)15.000( يف ال�شمال 

و)7000( يف الب�شرة .
يتجزا  ال  ج��زءًا  ي�شكلون  العراق  يهود  وك��ان 
الثقافية  ممار�شاتهم  وك��ان��ت  املجتمع.  م��ن 
واالج��ت��م��اع��ي��ة ه��ي مم��ار���ش��ات ال�����ش��ك��ان يف 
مت��ام��ًا...  م��ع��ّرب��ة  طائفة  )ك��ان��ت  جمموعهم: 
فيما  العربية  يتحدثون  "اليهود"  ك��ان  فقد 
�شعائرهم  يف  العربية  وي�شتخدمون  بينهم، 
عربية  بحروف  العربية  ويكتبون  الدينية، 
يف مرا�شاتهم وكانت حياتهم االجتماعية هي 
وخرافاتهم  مطبخهم...  وكذلك  العرب،  حياة 

وحتى... احلرمي( .
الذين  باليهود  باملقارنة  ح��ااًل  اأي�شر  وك��ان��وا 

يعي�شون يف املجتمعات ال�شرقية االخرى.
– الذي  بنيامني  ا�شرائيل  احلاخام  وجد  فقد 
طاف باملنطقة يف منت�شف القرن التا�شع ع�شر 
م�شتقرة  بغداد  يف  اليهودية  الطائفة  اأن   –

متامًا:
))مل اأجد اأخوتي اال�شرائيليني باأي مكان اآخر 
ال�شعيدة،  الظروف  هذه  مثل  يف  ال�شرق،  من 

وال مبثل هذه اجلدارة((.
يعي�شون  اليهود  الدخل  معتديل  اأغلب  وك��ان 
– يف  املجموعات االجتماعية  – كغريهم من 
يعي�س  حني  يف  ب��غ��داد،  يف  اخلا�س  قطاعهم 
على  مرفهة  بيوت  يف  االغنياء  م��ن  اأق��ران��ه��م 
امل�شلمني  االع��ي��ان  ج��ان��ب  اىل  دج��ل��ة  �شاطئ 
وامل�شيحيني واملوظفني االتراك. وهكذا كانت 
لليهود  االجتماعية   – االقت�شادية  الظروف 
العراقيني تختلف من حي اىل اآخر يف املدينة، 
كانت  كما  الباد،  يف  اأخ��رى  اىل  منطقة  ومن 
يختارون،  التي  باملهنة  وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط 
بالتجارة،  ا�شتغااًل  اأك��رث  كانوا  ع��ام  وب�شكل 

وقليًا ما كانوا يعملون بالزراعة.
وك��ان��ت ال��ت��ج��ارة م��رك��زة يف و���ش��ط ال��ع��راق 
وجنوبه، وبخا�شة يف بغداد والب�شرة حيث 
كان جزء كبري من الطائفة اليهودية ي�شهم يف 
التجارة  يف  كثرية  عائات  وعملت  التجارة. 
فار�س  يف  جتارية  بيوتًا  واأقامت  اخلارجية، 
من  فكانت  الغالبية  اأم���ا  وان��ك��ل��را.  وال��ه��ن��د 
�شغار جتار املفرق يف املدن الكربى، ويف كل 
االقاليم يف  با�شتثناء بع�س  الريفية،  املناطق 

اأوا�شط حو�س الفرات.

ق��ل��ي��ل من  ك����ان ه���ن���اك ع����دد  ال�����ش��م��ال  ويف 
يعملون  الكردية  القبائل  بني  اليهود  التجار 
كم�شت�شارين لاأغوات واالمراء. اأما غالبيتهم 
هناك  ك��ان  كما  ال��زراع��ة.  يف  تعمل  كانت  فقد 
هم  فاحون  لديهم  يعمل  امل��اك  كبار  من  عدد 
كانت  االغلبية  ان  غ��ري  اليهود.  م��ن  اأنف�شهم 
تعي�س يف اجلبال املنعزلة يف نف�س امل�شتوى 
االقت�شادي – االجتماعي الذي كان يعي�س فيه 
مدججني  وكانوا  العراق.  يف  الفاحني  �شائر 
للقبائل  �شنوية  م��ب��ال��غ  ي��دف��ع��ون  ب��ال�����ش��اح، 
االقوى مقابل احلماية، ويوؤدون خدمات لكبار 

املاك مثل �شق القنوات وبناء امل�شاكن.
كما كان هناك كبار ماك يهود يف اأماكن اأخرى 
من العراق مثل الب�شرة واحللة ودياىل حيث 
وح��دائ��ق  النخيل  ب�شاتني  ميتلكون  ك��ان��وا 
اال�شغر  املدن  الفاكهة وحقول احلبوب. ويف 
ال��ي��ه��ود جت��ارًا  ك��ان بع�س  مثل ع��ان��ة وه��ي��ت 

وكبار ماك ار�س يف الوقت نف�شه.
يعملون  اليهودية  الطائفة  اأف��راد  بع�س  وكان 
كانت  ال��ت��ي  ال��ب��دائ��ي��ة  ال�شناعات  يف  اأي�����ش��ًا 
ق��ائ��م��ة يف ذل���ك احل����ني: ال��ن�����ش��ي��ج و���ش��ن��اع��ة 
ت�شتهلك  منتجاتهم  وكانت  واجللود.  احلرير 
من  احلرير  ���ش��ادرات  بع�س  ع��دا  فيما  حمليًا 

كرد�شتان.
القيادة السياسية:

ك��ان��ت االدارة  – ح��ني  ال��ف��رة  وط��ي��ل��ة ه���ذه 
كانت   – م��وج��ودة  غ��ري  اأو  �شعيفة  املركزية 
اجلماعات الطائفية يف بغداد خا�شعة للنفوذ 
عائات  لب�شع  املبا�شر  وال��دي��ن��ي  ال�شيا�شي 
ح�شلت على �شلطاتها بحكم الن�شب اأو احرامًا 
لعلمها وثروتها. وكانت هذه العائات نتيجة 
– مثل  ع��دده��ا والم��ت��ي��ازات��ه��ا اخل��ا���ش��ة  لقلة 
االعفاء من ال�شرائب ومن اخلدمة الع�شكرية 
لبع�شها  املكائد  وتدبر  بينها،  فيما  – تتنازع 
البع�س. وكثريًا ما كانت العائلة ترتبط بوال 
تاأرجح م�شريه.  يتاأرجح م�شريها مع  معني، 
عاقة  متثلها  التي  بالطوائف  عاقتها  وكانت 
ا���ش��ت��ب��دادي��ة، وان��ت�����ش��رت ح����وادث ال��ر���ش��وة 
كانوا  ال��وايل  حا�شية  من  وكجزء  وامل��ظ��امل. 
التي  االم���وال  ويقت�شمون  رغباته،  ينفذون 

يوزعها.
وكانت ا�شهامات هذه العائات يف الدرا�شات 
الدينية والعلمية قليلة ال�شاأن واملدار�س التي 
موظفني،  دي��ن  رج��ال  تخرج  كانت  يديرونها 
رجعيني يف نظرتهم اىل كل من العامل الروحي 

والعامل الدنيوي.
وكان احلاخام با�شاى هو املمثل الديني االكرب 
للطائفة اليهودية. اأما حاخام با�شاى االآ�شتانة 
ي��ه��ود االم��رباط��وري��ة يف  فقد ك��ان ممثل ك��ل 
جمل�س الدولة. وكان م�شوؤواًل عن حتديد ن�شبة 
والت�شديق  الطائفة،  من  وجبايتها  ال�شرائب 
ويف  مرتبة.  االدن��ى  احلاخامات  تعيني  على 
يختارون.  املحلية  الطائفة  ممثلو  كان  بغداد 
احل��اخ��ام ب��ا���ش��اى، وي�����ش��دق ع��ل��ى اخ��ت��ي��اره 
اأنه  غري  االآ�شتانة.  با�شاى  وح��اخ��ام  ال��وايل 
مع الزمن انعزل عن الطائفة، واأ�شبح �شنيعة 
للوايل اأكرث منه ممثًا للطائفة، واأدى هذا اىل 
اليهودية  الطائفة  �شفوف  داخ��ل  كبري  ن��زاع 
بن  �شا�شون  ظ��ل  فقد   .1879 ع��ام  ب��غ��داد  يف 
ايليا �شموحة، حاخام با�شاى يف ذلك الوقت، 
خم�شًا وثاثني عامًا يف من�شبه، وكان يتمتع 
االآ�شتانة.  با�شاى  وح��اخ��ام  ال���وايل  بتاأييد 
وكان من دواعي تذمر الطائفة �شده اختا�س 
الطائفة  اأغلبية  الع�شكرية. ووجهت  ال�شريبة 
اليهودية – وبينهم عدد من احلاخامات االدنى 
مرتبة- عري�شة اىل الوايل يطلبون فيها عزله. 
و�شعر الوايل باأنه م�شطر اىل اال�شتجابة لهذا 
الطلب على الرغم من �شداقته ل�شموحة، غري 
اال  القرار.  األغى  االآ�شتانة  با�شاى  حاخام  ان 
ق�شرية  كانت  من�شبه  اىل  �شموحة  ع��ودة  ان 
اليهودية  بالطائفة  م�شلكه  اأدى  فقد  االج��ل. 
اىل ار�شال برقية اىل االآ�شتانة، واأخريًا تدخل 
ويف  �شموحة.  ع��زل  وفر�س  نف�شه  ال�شلطان 
ذلك الوقت كان النزاع قد اأدى اىل انق�شام كبري 

داخل �شفوف الطائفة اليهودية يف بغداد .
واىل جانب احلاخام با�شاى كان هيكل ال�شلطة 

 – الدين  بيت  ي�شمل  اليهودية  الطائفة  داخل 
الذي يف�شل يف املنازعات داخل الطائفة – يف 
حني كان احلاخام يحدد العقوبات. وكان بيت 
الدين يتاألف عادة من اأفراد العائات اليهودية 
مبفردها  عائلة  اأن  والواقع  الرثية.  التجارية 
كثريًا ما كانت تتوارث كل هذه املنا�شب قرونًا 

باأكملها.
للطائفة،  الدنيوي  املمثل  هو  )النا�شى(  وكان 
اأي�شًا  كان  كما  جتارها.  اأغنى  كان  ما  وكثريًا 
�شاحب بيت مال الوايل اأو م�شت�شاره املايل. 
واأ�شا�شًا   – امل��ال��ي��ة  الطائفة  ���ش��وؤون  وي��دي��ر 
جباية ال�شرائب – جمل�س امللة الذي تنتخبه 
ي�شرفون  اأعيان  ع�شرة  من  ويتاألف  الطائفة، 
على الربامج التعليمية واالجتماعية للطائفة.

ع�شر  والثامن  ع�شر  ال�شابع  القرنني  وخ��ال 
وبداية القرن التا�شع ع�شر كان )نا�شى( بغداد 
– ولي�س احلاخام با�شاى – هو الذي ي�شيطر 
الطائفة.  يف  الفعالة  ال�شيا�شية  ال�شلطة  على 
وقد توارثت عائلة �شا�شون هذا املن�شب جيًا 
روابط  باالآ�شتانة  تربطها  وكانت  جيل.  بعد 
وثيقة. وحني و�شل داود با�شا – اآخر الوالة 
 1817 عام  بغداد  ال�شلطة يف  – اىل  املماليك 
كان عليه اأن يعتمد على اآل �شا�شون للح�شول 
العمل  ه��ذا  ان  غري  اخلليفة.  من  فرمان  على 
داخ��ل  �شا�شون  الآل  ال��ع��داء  اأث���ار  بالتحديد 
النهاية  يف  اأدى  ال��ذي  االم��ر  ال��وايل،  حا�شية 
اىل  ثم  الهند  اىل  العائلة  من  ف��رع  هجرة  اىل 
اأقبت  ال��ت��ي  العقود  ويف  ب��ع��د.  فيما  انكلرا 
ي�شغل  املدينة  جت��ار  اأغنى  ظل  )التنظيمات( 
ال�شيا�شية  ال�شلطة  لكن  )ال��ن��ا���ش��ى(  من�شب 

عادت اىل احلاخام با�شاى .
• الديانة:

ك�����ان ي���ه���ود ال����ع����راق ج��م��ي��ع��ًا م����ن ط��ائ��ف��ة 
احلاخاميني، الذين يتم�شكون متامًا بالتلمود. 
والبلد  الطائفة  داخ��ل  الثقايف  التدهور  ومع 
اأ�شبحت  ال��ع��ث��م��اين،  ال��ع��ه��د  اأث���ن���اء  ع��م��وم��ًا 
املمار�شات الدينية مثقلة بالطقو�س وبخا�شة 

يف املناطق الريفية.
وكانت هناك بع�س ال�شات باليهود االجانب 
الدينية  واملعتقدات  املمار�شات  على  اأث���رت 
القبالية وال�شوفية  العراقيني. وكانت  لليهود 
م��ن��ت�����ش��رت��ني ب���وج���ه خ���ا����س ب���ني ال��ط��وائ��ف 
ال�شرقية وتركيا و�شفد  اأوروب��ا  اليهودية يف 
العراقيني  اليهود  �شات  وكانت  وفل�شطني. 
كما  اجلماعات،  ه��ذه  مع  خا�س  ب�شكل  قوية 
بغداد.  يف  ماألوفة  الدينية  مطبوعاتهم  كانت 
يو�شف  احل��اخ��ام  �شجع  فقد  ه��ذا  عن  وف�شًا 
يف  الرئي�شيني  الروحيني  القادة  اأحد  حاييم، 
انت�شار   1909 عام  اىل   1859 عام  من  بغداد 
هذه املمار�شات. وكان للحاخام عدد كبري من 
وخطيبًا  وثريًا  مثقفًا  رجًا  باعتباره  االتباع 
م��ف��وه��ًا، ووا���ش��ع��ًا الأث��ن��ني وث��اث��ني م��ن كتب 
القبالية  وال�����ش��ل��وات  والتعليقات  امل��واع��ظ 

واال�شعار والطقو�س .
• التغيرات في القرن التاسع عشر:

التا�شع  القرن  يف  )التنظيمات(  ادخ��ال  اأدى 
الأهل  الر�شمية  الو�شعية  ع�شر اىل حتول يف 
ال��ذم��ة. ف��ق��د م��ن��ح امل��ر���ش��وم ال��ه��م��اي��وين ع��ام 
ال�شريف  امل��ر���ش��وم  اأق���ل  وب��درج��ة   –  1856
املت�شاوية  امل��واط��ن��ة  ح��ق��وق   –  1839 ل��ع��ام 
لكل �شعوب االمرباطورية مبا يف ذلك �شمان 
بالوظائف  واالألتحاق  وامللكية،  احلياة  تاأمني 
املدنية والع�شكرية، وامل�شاواة يف ال�شرائب، 
وحرية العبادة، واملحاكم اخلا�شة واملختلطة، 
النظام  يعد  ومل  ال�شهادة.  حق  يف  وامل�شاواة 
الطائفي قائمًا اال من حيث ا�شتمرار ال�شلطات 
مثل  مدنية  اأم��ور  على  ال�شيطرة  يف  الدينية 

الزواج واملرياث.
الأ�شحاب  التمثيل  حق   1876 د�شتور  ومنح 
الت�شريعية  والهيئات  املجال�س  يف  امللكية 
وك��ان  واالم��رباط��وري��ة.  واالقليمية  املحلية 
لهذه املوؤ�ش�شات اجلديدة اأهمية رمزية كبرية 
رغم ان ال�شلطات كانت هي التي تنتقي هوؤالء 
حم��دودة.  كانت  وظائفهم  ان  ورغ��م  ال��ن��واب، 
دانيال  مناحيم  اليهود  النواب  بني  من  وك��ان 

عام  برملان  اأول  يف  الثاثة  بغداد  ن��واب  اأح��د 
هذا  �شغل  ال��ذي  حزقيال  و�شا�شون   ،1877
كركي  ويو�شف   ،1909 عام  برملان  يف  املقعد 
ع�شو املجل�س االداري يف بغداد عام 1873، 
ويو�شف �شنطوب ع�شو املجل�س عام 1888. 
وكان هوؤالء جميعًا من اأثرياء التجار فيما عدا 
ب��وزارة  موظفًا  ك��ان  ال��ذي  حزقيال  �شا�شون 
اأول وزير مالية  اأ�شبح فيما بعد  التجارة، ثم 

للعراق، واحتفظ بهذا املن�شب طيلة �شنوات.
ويف العقد االخري من القرن التا�شع ع�شر بداأ 
اأجنبية ال  اليهودي يتمتع مب�شاعدات  التعليم 
يف  الرثية  العراقية  اليهودية  الطوائف  من 
الهند فح�شب، ولكن اأي�شًا عن طريق )االليان�س 
واجلمعية  باري�س،  يف  العاملي(  اال�شرائيلي 
االن��ك��ل��و-ي��ه��ودي��ة يف ل��ن��دن، ل��ب��ن��اء م��دار���س 
ابتدائية وثانوية. وقد بقت هذه املدار�س كل 
من نظم التعليم الع�شكري واملدين التي بداأت 
يف عام 1870، وتخرج منها نحو �شتني باملائة 
من كل طاب املدار�س الثانوية يف العراق قبل 

بداية القرن احلايل.
وق������د اأق�����ام�����ت )االل����ي����ان���������س( واجل��م��ع��ي��ة 
عام  يف  للبنني  مدر�شة  اأول  االأجنلويهودية 
اأول  هي   – للبنات  مدر�شة  واأقيمت   .1865
م��در���ش��ة م��ن ن��وع��ه��ا يف ال���ع���راق – يف ع��ام 
التعليم احلديث  تلقي  يتمكن من  1897. ومل 
من العراقيني غري اليهود يف الفرة نف�شها اال 
اأبناء االعيان واأبناء عدد من �شباط اجلي�س. 
بغداد  يف  اأج��ري  التعليم  عن  تعداد  ويك�شف 

عام 1913 عن االرقام التالية :
عدد املدار�س    نوعها  عدد الطاب  ذكور  اناث
300 38  مدار�س ابتدائية ر�شمية 1525 

13 مدار�س ثانوية ر�شمية )ع�شكرية ومدنية( 
- 2705

6 مدار�س اجلعفرية اخلا�شة 860 -
918 12 مدار�س م�شيحية خا�شة 995 

1095 39 مدار�س يهودية خا�شة 4791 

الغربية على نظام  اأوروبا  تاأثري  وبالرغم من 
العمل  ظ��ل  ف��ق��د  ال��ع��راق��ي  ال��ي��ه��ودي  التعليم 
املوا�شيع  ع��ل��ى  مقت�شرًا  للطائفة  ال��ف��ك��ري 
املتوفرة  وال�شحف  الكتب  وكانت  الدينية، 

من  اأ�شا�شًا  ت��اأت��ي  ع�شر  التا�شع  ال��ق��رن  خ��ال 
طباعة  دار  اأول  وك��ان��ت  ورو���ش��ي��ا،  ب��ول��ن��دا 
ت�شدر   –  1855 ع��ام  يف  اأقيمت   – يهودية 
الدينية  امل��و���ش��وع��ات  يف  كتبًا  اال���ش��ا���س  يف 
ذلك  عدا  وفيما  وال��زوه��ار.  القبالة  وبخا�شة 
كان من بني ما اأ�شدرته ترجمة عربية لرحات 
ع�شرة  االثنتي  توديا  بن  بنيامني  احلاخام 
وظهرت  ميمون.  بن  مو�شى  موؤلفات  وبع�س 
�شحيفتان: هادوبر )1868-1870( بالعربية 
والعربية.  بالعربية   )1910( وجي�شورون 

وكانتا تتناوالن �شوؤون الطائفة املحلية.
ب�شعة  �شوى  ت�شجل  مل  ال��ف��رة  ه��ذه  وطيلة 
اليهودية  الطائفة  ب��ني  ال��ت��وت��ر  م��ن  ح���وادث 
وغريها من اجلماعات. وكانت هذه االحداث 
ثار  املثال  �شبيل  ال�شاأن. وعلى  القليلة �شئيلة 
ال�شلطات  اأوق��ف��ت  ح��ني  ع��ام 1860  ن��زاع يف 
�شريح  اىل  احل��ج   – حم��دد  �شبب  دون   –
حزقيال على مقربة من بغداد. ومتت ت�شوية 
االجنلو-يهودية  اجلمعية  تدخل  بعد  امل�شاألة 
�شريح  بيع   ،1889 عام  ويف  ال�شلطان.  لدى 
خارج بغداد ي�شمى النبي يو�شع – وهو اأحد 
امل�شلمني  الح��د   – بغداد  حاخامات  اأ�شرحة 
احلاخام  �شموحة  �شا�شون  بني  النزاع  خال 
العام  نف�س  وخ��ال  امل��ل��ة.  وجمل�س  ال�شابق 
تويف اأحد احلاخامات وثار النزاع حول ملكية 
با�شاى  احلاخام  على  القب�س  والقي  املكان. 
االت�شاالت  ومتت  اآخرين.  اأ�شخا�س  وب�شعة 
وهيئة  االجنلو-يهودية  باجلمعية  جديد  من 
ات�شلوا  ال��ذي��ن  ل��ن��دن،  يف  ال��ي��ه��ود  ال���ن���واب 
االآ�شتانة.  يف  الربيطاين  بال�شفري  ب��دوره��م 
واأدى هذا اىل عودة املكان للطائفة بالرغم من 
البيع ال�شابق، واأطلق �شراح احلاخام با�شاى 

واتباعه، وعزل ال�شلطان وايل بغداد .
وا�شتمرت الظروف االجتماعية واالقت�شادية 
الن�شف  طيلة  االزده��ار  يف  العراقيني  لليهود 
االأول من القرن الع�شرين، واأنت�شر التعليم بني 
واألتحقوا  الطاب،  عدد  وت�شاعف  ال�شباب، 
اليهودية  املدار�س  عن  ف�شًا  العامة  باملعاهد 
امل��دار���س  اخل��ا���ش��ة. وزادت ع��دده��م يف ه��ذه 
االأخرية من 5886 من الطاب والطالبات يف 
كما   . عام 1935  عام 1913 اىل 11435 يف 

اأرتفع عدد املعابد اليهودية يف بغداد من 29 
معبدًا عام 1915 اىل 41 معبدًا عام 1936 .

اأي�شًا وبخا�شة  اقت�شاديًا  الطائفة  واأزدهرت 
الن�شاط  وزي��ادة  اجلديدة.  الدولة  ظهور  مع 
جوزيف  ا���ش��دره  تقرير  وي��ق��در  ال��ت��ج��اري. 
الن�شاط  اليهودية،  الوكالة  م��ن  �شي�شتمان 
احل��رب  قبل  ال��ع��راق  يف  اليهودي  التجاري 

العاملية الثانية كما يلي :
يهودية اأيد  يف   %95 • الواردات 
يهودية اأيد  يف   %90 • املقاوالت 

اأي�������د  يف   %10 • ال�شادرات 
يهودية

غري اأن عن�شر اال�شطراب الرئي�شي حدث مع 
ال�شهيونية وتغلغل  �شبغ فل�شطني بال�شبغة 
ال��وك��ال��ة ال��ي��ه��ودي��ة ب���ني ���ش��ف��وف ال��ط��ائ��ف��ة 
وقد  االأرب��ع��ي��ن��ي��ات.  يف  العراقية  اليهودية 
نظم عماوؤها اخلايا ال�شهيونية، وو�شعوا 
العقد،  اأ�ش�س الهجرة يف الفرة االخرية من 
بعد اأن واجهوا معار�شة �شديدة من الطائفة 
عمليات  ودب�����روا  ال��ع��ق��د،  ب��داي��ة  يف  ذات��ه��ا 
والتوتر  الداخلية.  واال�شطرابات  التخريب 
بقية  وبني  وبينهم  الطائفة،  اف��راد  بني  عمدًا 
داخلي  جو  خللق  ال�شلطات،  وم��ع  ال�شكان، 
الهجرة. ويت�شح هذا  ودويل مائم حلمات 
لتقرير  التالية  اخلتامية  الفقرة  يف  بجاء 
عند  عمائها  اأح���د  كتبه  ال��ي��ه��ودي��ة  للوكالة 

عودته من العراق :
وا�شعة  ه��ج��رة  ت��ق��وم  اأن  ميكن  وال   ...  "
)اأوائ���ل  امل��ن��ظ��ور  امل�شتقبل  يف  ال��ع��راق  م��ن 
جهودنا  ت��وج��ي��ه  وي��ن��ب��غ��ي  االرب��ع��ي��ن��ي��ات(. 
اال���ش��ا���ش��ي��ة اىل زي����ادة ع���دد ك����وادر ال��دف��اع 
التي اأقمناها هناك وتدريبها التدريب املائم. 
نف�س  يوا�شلوا يف  اأن  الكوادر  هوؤالء  وعلى 
للهجرة  وميهدوا  التعليمي،  الن�شاط  الوقت 
كانت  واأي���ًا  الثمن،  ك��ان  مهما  فل�شطني  اىل 

الو�شيلة".
الذكر  �شابق  الوجيز  الت�شجيل  بنا  وينتهي 

لتاأريخ اليهود العراقيني اىل النتائج التالية:
العراقية  اليهودية  الطائفة  ظ��روف  كانت   -1
– اذا ما در�شت يف اطار عملية تطور املجتمع 
والظروف  ع�شر،  التا�شع  القرت  يف  العراقي 
عندئذ  �شائدة  كانت  التي  العامة  االجتماعية 
وبالرغم  ال�شكان.  بقية  مع  باملقارنة  – طيبة 
�شادت  التي  والف�شاد  اال�شتبداد  األ���وان  م��ن 
حرية  لهم  توفرت  فقد  القرن،  طيلة  الباد  يف 
وف�شًا  والتنقل.  والعمل  واالق��ام��ة  العقيدة 
عن ذلك، مل يحدث �شوى قدر قليل من التوتر 
الطائفة  – بني  توتر  ثمة  قد حدث  كان  – اذا 
اليهودية وغريها من الفئات االجتماعية اثناء 
فرة التغريات ال�شيا�شية العا�شفة التي جرت 
كان  وبالطبع  نف�شها.  الفرة  خ��ال  بالعراق 
عليه  كان  مما  نقي�س  طرف  على  الو�شع  هذا 

الو�شع يف اوربا يف ذلك الوقت.
2- ا�شتفاد �شعب العراق من فرة اال�شاحات. 
يف املرباطورية العثمانية وبداأ تعليم ال�شغار 
ذي  من  او�شع  م�شتوى  على  احل��ني  ذل��ك  منذ 
التعليم  ن��ظ��ام  يف  التو�شع  ه��ذا  واأدى  ق��ب��ل. 
للتجارة،  التدريجي  االت�شاع  اىل  باال�شافة 
توفري  اىل  ل��اأق��ت�����ش��اد،  ال�����ش��ري��ع  وال��ت��ط��ور 
لل�شكان  جديدة  واقت�شادية  اجتماعية  فر�س 
هذين  يف  العراق  يهود  وب��رز  جمموعهم،  يف 

املجالني من جماالت التطور.
اليهود  تاأريخ  يف  اال�شطراب  عن�شر  ان   -3
هجرتهم  اىل  اأدى  ال��ذي  احلديث،  العراقيني 
االن�شجام  من  ق��رون  بعد  والفجائية  احل��ادة 
ف���رة حرجة  االج��ت��م��اع��ي، ويف  واالأل��ت��ح��ام 
الدعاية  هو  االأجتماعي  االأن��دم��اج  ف��رات  من 
بقية  واىل   – اليهم  وجهتها  اللتني  واالأث���ارة 
اليهود العرب – الوكالة اليهودية واملنظمات 
ال�����ش��ه��ي��ون��ي��ة. وب��ع��د ه���ذا اجل���ان���ب م��ق��رن��ًا 
وبالتهديدات   1948 ع��ام  فل�شطني  باحتال 
امل�شتمرة الأمن ال�شعوب العربية من العنا�شر 
لل�شرق  الراهن  التاأريخ  حتليل  يف  الرئي�شية 

االأو�شط.
عن مجلة دراسات فلسطينية 
اذار 1987

يهود العراق في القرن التاسع عشر
وليد خدوري

دراس������������ة ف������ي ال�����ت�����آل�����ف االج����ت����م����اع����ي

شاعت في الكتابات الغربية فكرة تصوير الطوائف اليهودية في البالد العربية كمثال لألقلية المغتربة التي تعاني اجتماعيًا واقتصاديًا على السواء. بيد أن الدراسة 
المتأنية لسجل التاريخ توضح ان الوضع كان مختلفًا تمامًا عما صورته وسائل االعالم الصهيونية خالل العقود األربعة الماضية. وكما تشير هذه الدراسة لوضع الطائفة 
اليهودية في العراق، فان ظروف هذه الطائفة المحلية ومستوياتها وتقدمها كانت شبيهة بغيرها من قطاعات المجتمع، ولوال االثارة الدعائية للصهاينة خالل النصف 

األول من القرن العشرين لتطورت الحالية اليهودية في العراق على نسق غيرها من المجموعات االجتماعية في البالد.

�سورة ملجموعة من اليهود 
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في خمسينيات القرن الماضي

الكرخ وأحياؤه الجديدة

بطريقة  العاوي  يف  باجلملة  والفواكه 
ياأخذها  معينة  اجور  لقاء  العلني  املزاد 
من  قطعة  ا�شم  الو�شا�س:  امل�شري.  من 
قطعا  ووزعت  اال�شم  بهذا  �شميت  االر�س 
القرن  لل�شكن يف اوائل اخلم�شينيات من 
ن�شبة  )الو�شا�س(  وت�شمية  الع�شرين. 
اىل خرير مياه نهر اخلْر يوم كان �شريع 
فموقعه  الو�شا�س  مع�شكر  اما  اجلريان. 

االآن مبتنزه الزوراء. 
يف  املحلة  هذه  تقع  طوزه:  القلم  حملة 
ا�شم  حتريف  هي  والتي  احلرية  مدينة 
توجد  كانت  حيث  الكالبتو�س  �شجرة 
قبل  ازيلت  املحلة  هذه  يف  معمرة  �شجرة 

�شنوات وبقي ا�شمها ا�شمًا للمحلة. 
ا�شمه  �شخ�س  اىل  ن�شبة  الدبا�س:  حملة 
احلرية  مدينة  يف  املحلة  هذه  تقع  دبا�س 

مقابل خمازن ال�شاي. 
الدولعي(  ل�)اآل  الن�شبة  الدولعي:  حملة 

بالعلم  معروفة  بغدادية  عائلة  وهم 
قرون،  منذ  بغداد  ا�شتوطنت  والتقوى 

ا�شلها من املو�شل.
دراغ  عائلة  اىل  الن�شبة  دراغ:  حي   

اجلبوري الكرخية املواطن وال�شكن.
 حي املاأمون: احد احياء جانب الكرخ بني 
هذا  دور  بان�شاء  قام  والريموك  املن�شور 
خم�شينيات  يف  العقاري  امل�شرف  احلي 
من  كقطع  وزعت  حيث  الع�شرين  القرن 
االرا�شي للمعلمني وموظفي الدولة. فهي 
اال�شم  بهذا  �شمّي  وقد  العهد،  حديث  حي 
بن  املاأمون  العبا�شي  اخلليفة  اىل  ن�شبة 

هارون الر�شيد.
امل�شاريع  ابرز  من  بغداد:  غربي  ا�شكان   
التي مت تنفيذها اواخر اخلم�شينيات كان 
و�شع  الذي  بغداد  غربي  ا�شكان  م�شروع 
والذي  وم�شاركوه  دوك�شياد�س  ت�شميمه 
الزعيم(  )حي  ا�شم  حينه  يف  عليه  اطلق 

امل�شتحدثة  الكرخ  احياء  من  االآن  وهو 
املاأهولة بالنا�س. 

مهجورة  بور  ار�س  كانت  العامرية:  حي 
ميتلكها حم�شن العليوي العامري وعندما 
�شبخت االر�س اخذت التنتج زرعا اخريا 

تركوها فاتى البيت ال�شعري الذي يقول:
حرام اجنان اطب بالعامرية
�شهم �شايب دليلي وعم عليه

واخريا تركوها ووزعت ار�شا لل�شكن. 
جمعية  ت�شكلت   1955 عام  يف  الدورة: 
امل�شاكن  لت�شييد  اآثورية  بريطانية 
الدورة  ناحية  يف  لها  ار�شا  وابتاعت 
هذه  �شميت  دارا.  �شبعني  عليها  و�شيدت 
نهر  ا�شتدارة  نتيجة  ب�)الدورة(  املحلة 

دجلة يف هذه املنطقة.
تقع  وا�شعة  زراعية  منطقة  العظلم:  ام   
جنوب متنزه الزوراء اقيم فيها موؤخرا حيا 
حديثا من العمارات ال�شكنية وموؤ�ش�شات 

ر�شمية يخرقها �شارع الكندي.
 العطيفية: كانت تعرف قبل ا�شمها احلايل 
والعطيفية  املتولية(  او  ب�)املتوليات 
اهايل  من  )عطيفة(  مالكها  اىل  من�شوبة 
الكاظمية وهي املحلة املمتدة على �شاطئ 
دجلة الغربي اولها ما يقابل م�شجد براثا 
حم�شن  �شاحة  عند  ال�شمال  يف  ومنتهاها 
دجلة  على  مو�شعها  يف  وكان  الكاظمي 
ال�شيدة  دار  وهي  الفخمة  القرار(  )دار 
�شمالها  الر�شيد، ويف  زبيدة زوج هارون 
على  املن�شور  ان�شاأه  الذي  اخللد(  )ق�شر 
دجلة خارج مدينته، ويف مو�شعه او قربه 
ان�شئ املار�شتان الع�شدي ن�شبة اىل ع�شو 
من  الثاين  الن�شف  يف  البويهي  الدولة 
الرابع للهجرة وبنيت حوله الدور  القرن 
وان�شئ له �شارع عرف ب�)�شارع املار�شتان( 
فوق  االو�شط  ال�شام  مدينة  ج�شر  وكان 
اجل�شر  راأ�س  وكان  املذكور  املار�شتان 

خاتون(  )هيبة  حملة  �شاطئ  يف  ال�شرقي 
ان�شئت  التي  االبتدائية  املعلمني  دار  قرب 

با�شم )جامعة اآل البيت(.
 ال�شاجلية: تقع قرب جامع براثا ومنطقة 
)باب  مدينة  تقع  كانت  �شمالها  العطيفية 
مدينة  ابواب  احدى  وهي  الب�شرة( 
العبا�شي  الع�شر  يف  املدورة  بغداد 
فيها  كانت  حيث  ب�)ال�شاجلية(  عرفت 
انقر�شت  والتي  )ال�شال(  حلياكة  معامل 
حيث  جيه(  ب�)ال�شلة  لي�شًا  وعرفت  االآن 
القطارات  لت�شليح  متنوعة  معامل  وجود 
)ال�شاجلية(.  با�شم  االآن  تعرف  وغريها.. 
املخفر  هذا  ان�شئ  الباغات:  �شرطة  مركز 
بني  الطريق  و�شط  ال�شاجلية  منطقة  يف 
1309ه�  �شنة  وذلك  وبغداد  الكاظمية 
1891م وكان هذا املخفر م�شهودا من مدة 
دور  من  القريبة  احلديد  ل�شكة  جماورا 

ال�شكك والذاهبة اىل �شايلو الدامرجي.

بدأْت حركة العمران في بغداد منذ 1923م تقريبًا وبصورة خاصة في جانب الرصافة، فأخذ الناس بالخروج من 
المحالت القديمة المزدحمة، وراحوا ينتشرون في الضواحي، فأخذ العديد من عوائل الكرخ باالنتقال من محالتها 
القديمة الى جانب الرصافة وبصورة خاصة في ضواحي االعظمية والكرادة الشرقية، وفي اوائل الخمسينيات من 

القرن العشرين اخذت عوائل الكرخ باالنتقال الى ضواحي جديدة اخذت تظهر في اطراف الكرخ. ولهذا كان قد بدأ 
تغيير اساسي في طبيعة مدينة بغداد عبر تاريخها الطويل، مما مهد لتوسعها بعدئذ، هذا التوسع الذي قفز 

قفزات سريعة ومدهشة منذ اوائل الخمسينيات، حيث شيدت احياء وكل حي منها مدينة قائمة بذاتها. فقد وصلت 
المساكن في الجانب الغربي الى منطقة ابي غريب.

محمد حسن الجابري

ال�شميمية  ال�شداقة  على  ينطبق  وهذا  يقرب  االدب  ان  ماأثور  قول  هناك 
الكبري  الوطني  ال�شاعر  بني  و�شائجها  تر�شخت  التي  ال�شادقة  والرابطة 
وزير  امل�شيح  عبد  اال�شتاذ  املتمكن  البارع  واملرجم  الر�شايف  معروف 

)ت- 1942(. 
اول معجم عربي 

بوزارة  الرجمة  �شعبة  رئي�س  وظيفة  وزير  امل�شيح  عبد  املرحوم  �شغل 
الدفاع العراقية وله الف�شل يف و�شع واعداد معجم امل�شطلحات الع�شكرية 
وامل�شطلحات  للمفردات  عربي  معجم  اول  يعد  الذي  العراقي،  للجي�س 
ر�شا  حممد  ال�شيخ  العامة  ماذكره  ماآثره  ومن  اجلي�س  يف  امل�شتخدمة 
هذا  يف  بديهيته  و�شرعة  وعبقريته  وزير  اال�شتاذ  قدرة  عن  ال�شبيبي 

امليدان. 
انه اي ال�شبيبي احتاج يوما اىل الكلمة العربية الف�شحى التي تقابل كلمة 
�شجم االعجمية وهي الكرات الفوالذية ال�شغرية التي تتكون منها ح�شوة 
اخلراطي�س امل�شتخدمة يف بنادق ال�شيد، وبقى عدة ايام يبحث ويفت�س 

وملا اعياه البحث ا�شتنجد ب�شديقه  عبد امل�شيح وزير هاتفيا وقد اجابه 
على الفور بدون تردد او انتظار ان اف�شل كلمة هي اخلردق وكانت �شرعة 
االجابة مو�شع اعجاب ال�شيخ ال�شبيبي على الدوام لقد ترك اال�شتاذ وزير 

اثارا ادبية وعليمة جمة ونافعة نذكر منها: 
1- تعليم القطعة )ترجمة( بتوقيع )ع.و(. 

2- حماربتي يف العراق او خواطر طونزند )ترجمة( 1922 وطونزند هو 
القائد الربيطاين الذي خ�شر معركة الكوت وا�شرته القوات العثمانية. 

3- عبد الرحمن النا�شر )ترجمة( 1939. 
4- نوادر املطرنني 1938 ن�شر ببغداد بتوقيع )طون ي�شار اليه بالبنان(. 

اعداده  �شرف  يل  وكان  ال�شبعينيات(  اوا�شط  )ن�شر  املحطم  ال�شنم   -5
ودفعه للطبع. 

دراسة عن الرصافي 

وعندما �شدر ديوان الر�شايف عام 1931 نه�س عبد امل�شيح باعداد درا�شة 
حتليلية م�شتفي�شة عن الر�شايف و�شعره، ا�شتقى تف�شياتها من الر�شايف 

نف�شه، وقد ن�شرت هذه الدرا�شة يف اعداد من جريدة اال�شتقال ل�شاحبها 
اال�شتاذ عبد الغفور البدري اأوائل الثاثينيات. 

كان  الر�شايف  ال�شاعر  بان  وزير  اال�شتاذ  كرمية  اينا�س  ال�شيدة  حدثنتا 
دون  الر�شايف  عند  املف�شلة  االكلة  الكبة  وكانت  البيت  يف  والدها  يزور 
الر�شايف  كان  املتبادلة  والثقة  املتينة  لل�شات  وبالنظر  االكات  �شائر 
نف�س  عفة  من  عنه  عرف  مما  بالرغم  اينا�س  ام  من  طلبها  يف  يتحرج  ال 

وحذر. 
الصنم المحطم 

الوطني  املركز  دائرتي  يف  زارتني   1973 عام  من  االول  الن�شف  يف 
للوثائق ال�شيدة اينا�س وزير وطلبت مني م�شاعدتها يف ت�شهيل طبع كتاب 
ال�شنم املحطم الذي مايزال خمطوطا يومذاك، وقالت انها راجعت بع�س 
ومرادها  مطلبها  يتفهم  من  جتد  فلم  واالعام  الثقافة  بوزارة  املوظفني 
وي�شهل مهمتها فنه�شت لامر وا�شتح�شلت موافقة ال�شيد الوزير على اأن 
لقاء  اليها  الوزارة  الكتاب مقابل مبلغ تدفعه  اينا�س طبع  ال�شيدة  تتوىل 

مئة ن�شخة حت�شل عليها الوزارة، وقبل دفعه للطبع طلبت مني ان اأكتب 
مقدمة للكتاب فاقرحت عليها ان اف�شل مقدمة تعرف القراء باال�شتاذ عبد 
عن  ن�شرها  بطي  رفانيل  لا�شتاذ  مقال  هي  منزلته،  وتبني  وزير  امل�شيح 
�شديقه اال�شتاذ وزير يف ذكرى وفاته ن�شرها بجريدة الباد، وقد اجنز 
انيقا كان مو�شع ثناء ا�شدقاء اال�شتاذ وزير وعائلته  الكتاب طبعا  طبع 

والقراء كافة. 
وتقديرًا جلهودي تلك يف ت�شهيل طبع الكتاب قدمت يل هدية الر�شالة التي 
بعث بها اا�شتاذ معروف الر�شايف اىل االن�شة اينا�س وهي غري موؤرخة 

ولكنني ارجح كتابتها يف عام 1944. 
 

ن�س الر�شالة 
اىل ح�شرة االن�شة اينا�س عبد امل�شيح وزير: 

كرمية �شديقي الفا�شل املرحوم عبد امل�شيح وزير تغمده الله برحمته. 

اينا�س ان مزاياك التي عظمت 

�شارت بها ت�شرب االمثال يف النا�س   
ا�شاء بيتي ملا جئت زائرة 

كاأن وجهك فيه نور نربا�س   
اآن�شتي بخ�شال فيك طيبة 

بح�شنها انع�شت فكري واح�شا�شي   
كم اوح�شتني الليايل يف ت�شرفها 

فزال ايحا�شها عني باينا�شي   
ادامك الله يااينا�س تذكرة 

لوالد فاق ف�شا كل مقيا�س   
قد كان يا�شر جروحا يف دامية 

واليوم عندي جروح مالها اآ�س   
�شيدتي اينا�س 

و�شل ايل كتابك فزادين اعجابا على اعجاب مبا لك من ف�شل وادب وقد 
اوحت عباراته ايل هذه االبيات فار�شلها اليك لعلها حتظى بالقبول. 

معروف الر�شايف. 

يكتبها سالم االلوسي
وال�����م�����ت�����رج�����م وزي��������ر! اي���ن���اس ب��ي��ن ال��ش��اع��ر ال��رص��اف��ي

م�����ن ال�����ذاك�����رة 

مدينة  �شمال  اىل  الغربي  ال�شمال  ويف 
اىل  الغربي  اجلنوب  ويف  الكاظمية 
ا�شباب  وان  بعدها.  وما  الدورة  منطقة 
فتح  نتيجة  مت  قد  انه  هو  التو�شع  هذا 
جعل  مما  وطويلة  عري�شة  �شوارع  عدة 
يف  القدمية  م�شاكنهم  يركون  ال�شكان 
م�شاكن  ويبنون  ال�شيقة  االزقة  تلك 
ذات  احلديثة  االحياء  هذه  يف  جديدة 
الوا�شعة.  واحلدائق  العري�شة  ال�شوارع 
التي  احلديثة  املحات  من  كثري  وهنالك 
ظهرت، �شميت با�شماء ا�شحاب االرا�شي 
على  �شميت  املحات  وبع�س  اال�شلني 
ويف  ذلك  ا�شبه  وما  نهر  او  �شجرة  ا�شم 
وهو  البياع:  كانت:  املحات  هذه  مقدمة 
من  اخلم�شينيات  يف  ان�شئ  كبري،  حي 
بال�شكان  اآهل  اليوم  الع�شرين وهو  القرن 
واال�شواق وغري ذلك والت�شمية من الن�شبة 
علي  احلاج  وهو  االر�س  تلك  مالك  اىل 
م�شجدا  خرياته  من  ان�شاأ  والذي  البياع.. 
ال�شارع  على  يقع  جميلة  قبة  ذا  فخما 
العام يعرف ب�)جامع احلاج علي البياع(. 
اخل�شراوات  بيع  يتعهد  من  والبياع 



9العدد )1967( السنة الثامنة االثنين )22( تشرين الثاني 2010 العدد )1967( السنة الثامنة االثنين )22( تشرين الثاني 2010

�شبابه يعمل  ال�شعدون يف  املح�شن  كان عبد 
بوظيفة �شرفية يف ا�شطنبول وهي الياوران 
او الت�شريفات ، وكانت هذه الوظيفة مينحها 
الروؤ�شاء  ابناء  اىل  العثماين  ال�شلطان 
واالمراء يف االمرباطورية العثمانية ، وهي 

ارتهان بابناء االمراء وال�شيوخ كي اليثوروا 
ا�شطنبول  يف  االبناء  فيبقى   ، ال�شلطة  على 
الكبار ذوى  الروؤ�شاء  ، ومن  الياوران  با�شم 
قبيلة  روؤ�شاء  هم  دوما  والثائرين  النفوذ 
كثري  و�شجن  اعدم  وقد  )ال�شعدون(  املنتفك 

منهم . وكان عبد املح�شن ال�شعدون �شعيف 
اىل  قدم  وحني   ، املزاج  ع�شبي   ، البنية 
العراق ، اعتمده امللك في�شل االول ك�شيا�شي 
وجمل�س  للوزراء  رئي�شا  واختاره  حمرم 
النواب عدة مرات . وكان يلقي معار�شةمن 
املنافع  اىل  ي�شعون  الذين  املتنفذين  بع�س 
ذلك  يرف�س  وهو   ، اعتادوا  كما  ال�شخ�شية 
حفظا ل�شمعته وكرامته ، وكانوا يرب�شون 
املوظف  ان  ويقال   ، م�شكلة  يف  ليوقعوه  به 
حني  بال�شكني  ال�شعدون  طعن  الذي  املتقاعد 
�شعوده اىل جمل�س الوزراء ، كان بتحري�س 
الذين ا�شتغلوا حاجة  ال�شيا�شيني  من بع�س 
ولكن   ، قانوين  غري  عون  اىل  املتقاعد  هذا 
 . دعواه.  عن  وتنازل  عنه  عفا  ال�شعدون 
وكانت امل�شكلة ال�شيا�شية الكربى بني العراق 
املعاهدة  تعديل  م�شكلة  هي  وبريطانيا 
ال�شعدون  واراد  الربيطانية،÷   � العراقية 
من  ويخفف  العراقيني  يفيد  مبا  تعديلها 
قيودها ، وا�شر االنكليز على الرف�س، ويف 
احدى جل�شات جمل�س النواب اتهمه بع�شهم 
حقوق  واهدار  باخليانة  جارحة  بكلمات 

الباد ، لكي يثور وي�شتقيل .
وكان ال�شعدون يرتاد نادي حزب التقدم الذي 
الوظائف  و�شائدي  والنواب  الوزراء  ي�شم 
واملنافع ، واعاد  بع�شم ذكر مناق�شة جمل�س 
النائب )معروف جياول(  ، وهاجمه  النواب 
ال�شعدون  اع�شاب  وكانت   . جارحة  بكلمات 
انه  على  عاوة   ، ال�شباح  منذ  ثائرة 

ب�شورة  عائليا  منزعج  وهو  النادي  و�شل 
وقرر  هائجا  النادي  فرك   ، توازنه   افتقدته 

االنتحار.
عجمي  مط�شر  ال�شرطة  مدير  املرحوم  يقول 
يف  )بغداد  كتاب  ملوؤلف  ال�شعدون   با�شا 
بغدادي: عبا�س  اال�شتاذ   الع�شرينيات( 

كان  ال�شعدون  انتحار  ان  الكثريون  )يعتقد 
بينه  ال�شيا�شي  اخلاف  هو  الرئي�س  �شببه 
وبني النواب وال�شيا�شيني واملعار�شة ، ولكن 
ال�شبب  ان  بل   ، اال�شا�شي  ال�شبب  لي�س  هذا 
هو مزاج ال�شعدون كان عكرا ، وكان ع�شبي 
املزاج بطبيعته ، وزاد على ذلك �شقاوؤه داخل 

بيته ، فلم يكن مرتاحا بعاقاته الزوجية (.
باللغة  و�شيته  ال�شعدون  كتب  ان  بعد 
العربية  اكرث من  كان يح�شنها  التي  الركية 
 ، ا�شطنبول  يف  الطويلة  ااقامته  ب�شبب 
الذي  البيت  يف  الر�شا�س  نف�شه  على  اطلق 
)كرد  نوؤا�س  ابو  �شارع  يف  ي�شتاأجره  كان 
�شماع  عند  �شباحا  النا�س  وهب  البا�شا(.. 
انتحر  ان  ي�شبق  فلم   ، م�شدقني  غري  اخلرب 
وزراء  رئي�س  او  كبري  موظف  او  وزيرا 
وجرى   ، االو�شط  ال�شرق  دول  من  دولة  يف 
عربة  وعلى  مهيب  ب�شكل  ال�شعدون  ت�شييع 
القادر  عبد  ال�شيخ  جامع  يف  دفن   ، مدفع 
يف  النا�س  ت�شكيك  من  وخوفا   ، الكياين 
حتت  الوزراء  وقع  فقد  االنتحاري  احلادث 
الو�شية بتواقيعهم و�شهاداتهم ، وماأ احلزن 
واال�شى جميع النا�س وبقوا طويا يتذكرون 

كرمي  رجل  فيها  �شحى  التي  املاأ�شاة  هذه 
بعد  ، وجتدد حزنهم  فكره  �شبيل  بنف�شه يف 
اي�شا  منتحرا  )علي(  الوحيد  ابنه  مات  ان 
دراجة  ا�شطدام  حادث  يف  ابنته  وماتت   ،

بخارية ..
لعائلته  احلكومة  قدمت  لل�شعدون  واكراما 
بيتا يقع على نهر دجلة مقابل خمزن )ح�شو 
اخوان (، وافرزت قطعة من االر�س و�شمتها 
حملة ال�شعدون )املعروفة االن ( وهب النا�س 
لل�شعدون  متثال  ل�شنع  التربعات  جلمع 
مت  وقد   ، بغداد  �شاحات  احدى  يف  ين�شب 
نحات  قبل  من  ايطاليا  يف  التمثال  عمل 
)كونكا(  ال�شيا�شية  وال�شخ�شيات  امل�شاهري 
.. ولكن التمثال احلايل هو لي�س ن�شخة من 
�شابقا ، وهو لي�س من مادة الربونز ، بل هو 
م�شنوع من مادة )الريزنة( الفايرب كا�س ..

يقول النحات العراقي طه وهيب الذي �شنع 
التمثال احلايل لل�شعدون ، انه بعد ان تعر�س 
التمثال اىل ال�شرقة ،ات�شل بنا ولدا اخا عبد 
ود.عبد  د.خالد  وهما  ال�شعدون  املح�شن 
وجود  ،ولعدم  التمثال  عمل  وطلبا  احلميد 
قالب للتمثال فقد عملت التمثال احلايل على 
�شورة فوتوغرافيٍة،ولكن هذه املرة من مادة 
الفايرب كا�س ،وكان العمل مق�شودا حلمايته 
من ال�شرقة،ولكن ال�شراق قاموا بك�شر قدمه 
اليمنى و�شرقتها لغر�س فح�شها ...ومعرفة 
فخاب  ال،  ام  الربونز  مادة  من  كانت  اذا  ما 

ظنهم!!

8

محطات توليد الطاقة الكهربائية في بغداد
البداية والتطور

مل ت�شتطع القيام بعملية التاأميم نظرًا لعدم 
الذي  واالقت�شادي  ال�شيا�شي  اال�شتقرار 
مرت به اململكة خال تلك احلقبة ف�شًا عن 
عدم وجود املبالغ الكافية لتعوي�س ال�شركة 

لذلك تريثت احلكومة يف عملية التنفيذ.
ويف منت�شف اخلم�شينيات قررت احلكومة 
تاأميم ال�شركة و�شكلت جلنة وزارية خا�شة 
مماثلة  جلنة  ال�شركة  فالفت  ملفاو�شتها 
برئا�شة مديرها البلجيكي واتفق على تنازل 
ال�شركة عما تبقى لها من مدة االمتياز )الذي 
قدره  مبلغ  لقاء   )1978 عام  حتى  ي�شتمر 
)2400000( دينار تقوم احلكومة العراقية 
ادارة  جمل�س  ويوؤلف  لل�شركة  نقدًا  بدفعه 
برئا�شة  خرباء  خم�شة  من  يتاألف  جديدة 
املدير البلجيكي مع بقاء املهند�شني االجانب 
بتويل  تقوم  عراقية  كفاءات  توفر  حلني 
ر�شميًا  باغًا  احلكومة  وا�شدرت  االدارة. 
على  التوقيع  فيه  ذكرت   1955/9/28 يف 
االتفاقية اخلا�شة بنقل ملكية �شركة التنوير 
للحكومة  املحدودة  الكهربائية  والقوة 

العراقية.
ميثل  ال�شركة  بتاأميم  احلكومة  قيام  كان 
االمتيازات  من  للتخل�س  جريئة  خطوة 
يوؤمم  م�شروع  اول  كانت  انها  اذ  االجنبية 
ان  يرى  البع�س  حني  يف  وقته.  حلول  قبل 
الدافع احلقيقي لتاأميمها كان بهدف تعوي�س 
كورنوالي�س.  الن  �شخيًا.  تعوي�شًا  ال�شركة 
انتقد  ادارتها، وقد  اع�شاء جمل�س  احد  هو 
بدفع  احلكومة  قيام  احلنفي  جال  ال�شيخ 
تلك املبالغ مع بقاء االدارة االجنبية لل�شركة 

قائًا:
اتراكم اأممتم الكهرباء  

ام تراكم بدلتم اال�شماء
قال ايزاك امنا االمر من قبل  
ومن بعد ال يزال �شواء
االله  عبد  الويل  افتتح   1957 �شنة  ويف 
مع�شكر  يف  الكهرباء  لتوليد  جديدة  حمطة 
بالديزل ب�شعة )8000( كيلو  الر�شيد تعمل 
ن�شب  مت   1958 عام  ويف  �شاعة،  واط/ 
ب�شعة  ال�شرافية  منطقة  يف  بخارية  حمطة 
زيادة  ومت  �شاعة،  واط/  كيلو   )125000(
كيلو   )355000( اىل  لها  االجمالية  الطاقة 
اهم  من  املحطتان  هاتان  وكانت  واط. 
امللكي،  العهد  يف  اجنزت  التي  امل�شروعات 

وقدمت خدماتها البناء املجتمع البغدادي.
ن�شتنتج مما تقدم ان تاأ�شي�س حمطات توليد 
بطيئًا  كان  بغداد  يف  الكهربائية  الطاقة 
جهات  على  اقت�شرت  البداية  يف  وحدودًا 
معينة من املدينة لقاء اجور عالية خل�شوعها 
ل�شيطرة ال�شركات الربيطانية، فحرمت منها 
الفئات الفقرية يف املجتمع البغدادي- التي 
الن�شغالها  �شرورية  كو�شائل  لها  تنظر  مل 
متتعت  حني  يف  اليومي-  قوتها  توفري  يف 
بو�شعها  كان  التي  الغنية  الفئات  بخدماتها 
دفع االجور العالية التي ت�شتوفيها ال�شركة 
قانوين  ت�شريع  وجود  دون  رغبتها  ح�شب 

ملزم لها ل�شعف �شيطرة احلكومة عليها.
جريدة االتحاد حزيران
1985

الربيطانية  القوات  احتلتها  ان  بعد  بغداد  يف  تاأ�ش�شت 
اول حمطة لتوليد الكهرباء يف منطقة ال�شرافية وكانت 
املحطة �شغرية تعمل بالديزل طاقتها الق�شوى )1000( 
قامت  فولت.  فيها 220/440  التيار  كيلو واط و�شعت 
بانارة بع�س املراكز املهمة يف املدينة مبا يائم حتقيق 
تنار  املراكز  هذه  كانت  ان  بعد  اال�شتعمارية.  اهدافها 
بو�شائل بدائية. ويف عام 1928 تاأ�ش�شت �شركة )التنوير 
فقامت  بغداد(.  ملدينة  املحدودة  الكهربائية  والقوة 
بتنوير بع�س الدوائر احلكومية، وبيوت الوزراء وكبار 
امل�شوؤولني يف الدولة وبع�س االهايل. وكانت ت�شتويف 
املبالغ  هذه  وكانت  كهربائية  وحدة  كل  عن  فل�شًا   )28(
فادحة ال تتنا�شب وحالة ال�شعب املعا�شية. وال�شيما يف 
اثارها  فانعك�شت   )1933  -1929( االقت�شادية  االزمة 
ال�شلبية ب�شكل وا�شح على ا�شحاب الدخل املحدود من 

العمال و�شغار املوظفني الذين �شعروا بفداحة االجور 
ب�شورة  مبقاطعتها  فقاموا  ال�شركة،  ت�شتوفيها  التي 
تامة يف 5 كانون االول 1933، وطالب جمل�س الوزراء 
الزيوت  االهايل  وا�شتخدام  االجور  بتخفي�س  ال�شركة 
اال�شتجابة  على  حملها  بهدف  واللوك�شات  وال�شموع 
زهيد  تخفي�س  باجراء  ال�شركة  قامت  عندئذ  ملطالبهم 
فل�شًا  اىل26  فل�شًا  من28  الكهربائية  الوحدة  �شعر  يف 
البغداديون اال�شتجابة ملطالب احلكومة بانهاء  فرف�س 
اال�شراب االمر الذي دعا احلكومة اىل ا�شتعمال ال�شدة 

والعنف جتاه اع�شاء نقابة العمال فاغلقت نقابتهم.
ايد  وقد  اهدافهم.  حتقيق  غري  من  اال�شراب  وانتهى 
مقاطعتهم  يف  بغداد  �شكان  الكرخي  عبود  املا  ال�شاعر 
من  موقفها  لتغري  احلكومة  وانتقد  الكهرباء  ل�شركة 

املقاطعة �شالح ال�شركة قائًا:

ال تكول الكهرباء            غايل يا مله غرار
ولل�شمال ي�شفروك ي�شلخوك بها ال�شتاء 

ركبوه وبيه �شار ان جان غريك "موتكار" 
يركبوك انت حمار              وذيله ر�شمه ي�شلموك

الكهربائية  التنوير والقوة  �شركة  اعمال  اهم  وكان من 
يف  طاقتها  وزيادة  ال�شرافية  حمطة  تو�شيع  املحدودة 
�شنة 1933 اىل )5000( كيلو واط، ون�شب حمطة يف 
االعظمية ب�شعة )270( كيلو واط وحمطة يف الكاظمية 
تعمل  املحطات  هذه  وكانت  واط،  كيلو   )240( ب�شعة 
الكهرباء يف  ا�شتعمال  �شاع  �شنة 1936  بالديزل. ويف 
مدينة بغداد وانريت معظم �شوارعها وازقتها بعد تعاقد 
امانة العا�شمة مع �شركة مان�ش�شر االنكليزية املحدودة 
الكهربائية  والقوة  التنوير  )�شركة  تديرها  كانت  التي 
عن  اال�شتغناء  فتم  امتيازها  �شراء  بعد  املحدودة( 

الو�شائل البدائية يف االنارة.
ازدادت �شكاوى اهايل بغداد من ت�شرفات �شركة التنوير 
االجور  و�شخامة  ت�شرفاتها  و�شوء  خدماتها  ل�شعف 
التي كانت ت�شتوفيها فقررجمل�س الوزراء يف 25 ايلول 
�شنة 1948 توجيه كتاب من �شكرتارية جمل�س الوزراء 
وا�شتنادًا  االمتياز.  انهاء  بهدف  الداخلية  وزارة  اىل 
احلكومة  بني  املعقودة  االتفاقية  من   )98( املادة  اىل 
املحدودة  الكهربائية  والقوة  التنوير  و�شركة  العراقية 
واملكائن  املوؤ�ش�شات  ملكية  )انتقال  على  ن�شت  والتي 
جميعها اىل احلكومة العراقية بعد ع�شرين �شنة من عقد 
االتفاقية التي بداأت منذ عام 1928 اذا رغبت احلكومة 
العراقية(، لذلك قررت احلكومة �شرورة تاأميم ال�شركة 
خا�شة  وزارية  جلنة  فالفت  امتيازها  مدة  انتهاء  قبل 
لكنها  حتريري.  ب�شكل  انذارها  بعد  ال�شركة  ملفاو�شة 

ومهما  بارزا  دورا  العراقية  ال�شحافة  ادت 
تاأثري  لها  ، وكان  البغدادي  يف حياة املجتمع 
�شمائر  هزت  فقد  وبذلك   ، وادبي  اجتماعي 
�شحف  يف  ولنا   ، البغداديني  واحا�شي�س 
املعار�شة التي كانت ت�شدر انذاك خري دليل ، 
والتي كانت هي ال�شحف الوحيدة التي يهتم 
البغداديون بها ، النها كانت تعرب عن احامهم 
املحتل  ومقاومة  اال�شتقال  يف  وتطلعاتهم 

الغازي.
اىل  متيل  كانت  التي  ال�شحف  بع�س  اما   
)االوقات  �شحف  امثال   ، االنكليز  املحتلني 
البغدادية او العراق او املفيد( وتاأخذ اخبارها 
)روير  العاملية  االنباء  وكاالت  برقيات  من 
فاأنها مل تكن   ) الفرن�شية  االنكليزية وهافا�س 
املذكورة  لا�شباب  البغداديني  قبل  من  تقراأ 
�شحفا  هنالك  فاأن  ماذكر  عك�س  وعلى  اعاه 
ملعار�شتها  اال�شواق  من  وتطلب  تقراأ  كانت 
للحكم الربيطاين واحلكم املحلي ، ك�شحيفة 
و�شحيفة  البدري  الغفور  لعبد  )اال�شتقال( 
البدائع  و�شحيفة  ال�شعدي  لداوود   )دجلة( 
الدجيل  �شليمان  و�شحيفة  العجيل  لداوود 
و�شحيفة )ال�شعب( ل�شان حال حزب ال�شعب ، 
يا�شني الها�شمي وجماعته ، و�شحيفة )االمة( 
�شحف  وهي  الوطني،  احلزب  و�شحيفة 
وا�شعة االنت�شار ولها التاأثري الكبري يف القارئ، 
وبعد ان ا�ش�س حزب االخاء الوطني ، �شدرت 
�شحيفة )االخاء( التي كانت )معار�شة( وهي 
ت�شلم  ما  اذ  احلكومة(  و)ل�شان  احلكم  خارج 
اما  معار�شة،  االخرى  ال�شحف  وتعد  احلكم 

التقدم  ا�شدرها حزب  التي  )التقدم(  �شحيفة 
وقبله  ال�شعدون  املح�شن  عبد  حزب  وهو   ،
، فكانت حكومية �شرعان ما  جعفر الع�شكري 
انهارت وانهار معها احلزب بعد حادثة انتحار 
الرغم من  ال�شعدون، ولكن على  املح�شن  عبد 
املهمة  احلوادث  بن�شر  تقوم  كانت  فقد  ذلك 
، كقدوم  التي كانت حتدث والميكن جتاهلها 
بغداد  اىل  ال�شاهبندر  الرحمن  عبد  الدكتور 
القيت  التي  واخلطب  والق�شائد   ، وتكرميه 
يف جامع احليدر خانة تكرميا له وخ�شو�شا 
التي  ن�شرت  كمال  املرحوم  ال�شاعر  ق�شيدة 
كانت مو�شع اهتمام انذاك وكذلك االحتفاالت 
اللبناين   بالفيل�شوف  احتفاء  اقيمت  التي 
امني الريحاين مت زيارة امل�شت�شرق الفرن�شي 
يف  حما�شرتني  والقاوؤه  )ما�شينون(  ال�شهري 
)رويال �شينما( ثم زيارة احمد امني وجماعته 

من العلماء امل�شريني واالحتفاء الكبري بهم.
ال�شحف  تن�شرها  املوا�شيع  هذه  كانت   
بها  واالهتمام  جمربة،  املوؤيدة  او  املعار�شة 
النا�س  بحياة  بالتف�شيل الرتباطها  وتن�شرها 
واهتماماتهم، والغريب يف ذلك ان وفاة امللك 
ح�شني ملك احلجاز الذي كان منفيا يف قرب�س 
مل تاأخذ اي اهتمام يف ال�شحف ، ومل ي�شعر 
له  بثت  التي  الدعاية  بعك�س   ، بوفاته  النا�س 
امل�شلمني  على  خليفة  انه  على  له  واملبايعة 
مع  البي�شاء  بالعمامة  �شورته  وتوزيع 

املنا�شري الداعية لذلك .
عن جريدة االتحاد/ حزيران 1985

ال��ص��ح��اف��ة اي�����ام زم���ان أضواء على انتحار عبد المحس���ن السعدون:
هل كانت الخالفات السياسية بينه وبين المعارضين سببًا 

رئيسًا النتحاره؟ أم هناك أسباب أخرى ؟
لماذا كان البغداديون يهتمون بصحف المعارضة ؟

باحث تراثي جواد الرميثي

جواد عزيز
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چان  من  �شنة  ت�شعني  قبل  �شالفتنا  اليوم 
الطائرات  هبطت   ، االول  في�شل  امللك  جالة 
طريان  طريان  يف  االوىل  للمرة  الع�شكرية 
مع�شكر   ( الهنيدي  بقاعدة  عراقي  ع�شكري 
انكلرا  درا�شتهم يف  اكملوا  ما  بعد   ) الر�شيد 
وعندما  كبريا  �شعبيا  ا�شتقباال  وا�شتقبلوا 
�شعادة  تقدم   ، طائراتهم  من  الطيارين  نزلوا 
وقدم  العراقي  للجي�س  العامة  اركان  رئي�س 
وبعد   .. العا�شمة  امني  �شعادة  اىل  الطيارين 
اىل  الطيارين  وقدم  العا�شمة  امني  تقدم  ذلك 
الطيارين  وكانوا  واحدا  واحدا  امللك  جالة 

وهم كل من :
 املازم االول ناطق بن حممد الطائي واملازم 
مو�شى بن علي واملازم حممد علي بن جواد 
الثاين  واملازم  م�شتاق  بن  اكرم  واملازم 

حفظي بن عزيز .. 
جالة  واهدى  بعدها  العا�شمة  امني  تقدم  ثم 
امللك و�شاما ذهبيا خ�شي�شا لذكرى هذا اليوم 
االغر  العراقي  اجلي�س  تاريخ  من  اخلالد 
وقبلهم  للوزراء   اخرى  او�شمة  وقدم  ..كما 
االعيان  جمل�س  ورئي�س  املالكة  العائلة  افراد 
 23 االربعاء  يوم  يف  ذلك  وكان  والنواب 

ني�شان �شنة 1931 ...
            كما و�شلت ثاث طيارات عراقية يقود 
مفت�س  معاون  كارثي  املقدم  االوىل  الطيارة 
الثانية  الطيارة  للمملكة ويقود  القوة اجلوية 
والثالثة  حلمي  الواحد  عبد  الثاين  املازم 

يقودها ابراهيم بن جواد .
اىل  زوالية   11/30 ال�شاعة  يف  نزلت  وقد 
جانب طيارات ال�شرب االول .. وقد ا�شتقبلها 
الباط  مندوبا عن  قدري  بيك  �شعادة حت�شني 
و�شباط  احلربية  وزير  من  وكل  امللكي 
املنا�شفي  احمد  الفا�شل  وح�شرة  الطريان 
له  يو�شف  ومما   .. احلربية  وزارة  �شكرتري 

العراقية  الطيارة  �شقوط  هو  اال�شف  ا�شد 
؛ وذلك يف حمل  اثناء هبوب عا�شفة  الرابعة 

بني ) الرملة وبيت حلم ( 
املازم  قائدها  وا�شيب  الطيارة  حتطمت  وقد 
بر�شو�س  النقيب  افندي  الدين  جمد  الثاين 
يف ج�شمه واأدخل يف م�شت�شفى القوة اجلوية 
انه  علما  ؛  لل�شفاء  تتماثل  و�شحته  بفل�شطني 
طيارات  اربع  اال�شكندرية  اىل  و�شل  قد  كان 
الطيارين  من  ثاثة  عليها  و�شل  و  بباخرة 
يف  درو�شهم  جميعهم  امتوا  ان  بعد  ؛  اعاه 
ونالوا  بانكلرا  كرنول  مدر�شة  يف  الطريان 
رتبة املازم الثاين و و�شل معهم امل�شر كارثو 

وهو انكليزي ومن موظفي �شاح الطريان .. 
امليكانيكيني  من  ثاثة  ح�شراتهم  و�شحب 

وهم:
ال�شريف  و وردة افندي علي و  مهدي افندي 
حممد افندي عبا�س فعكفوا جميعا على تركيب 
الطيارات يف مطار ابي قري باململكة امل�شرية 
فاجنزوا عملهم هذا بيومني .. وبو�شول هذه 
الطيارات االربعة ي�شبح عند العراق 9 طيارات 

حربية عدا طيارة جالة امللك اخلا�شة .
ال�شقوط  ا�شباب  عن  الطائرة  قائد  حتدث 

بالتف�شيل قائا بالتحقيق : 
كان من املقرر ان نطري انا و�شدقاين من مطار 

مارين  بغداد  اىل  القاهرة  من  هليوپول�س 
ولكن  اخلمي�س  نهار  االردن  ف�شرق  بفل�شطني 

ب�شبب رداءة الطق�س تاأخرنا يوم االثنني . 
ويف ال�شاعة الثامنة من �شباح اليوم املذكور 
طرنا وكنا يف اربع طيارات اقود انا احداهما 
عبد  والثالثة  جواد  ابراهيم  الثانية  ويقود 
هو  بريطاين  �شابط  والرابعة  حلمي  الواحد 
العراقية  الطريان  ف�شيلة  قائد  كارتر  الكابنت 
خ�شي�شا  ح�شر  عراقي  ميكانيكي  يرافقه 
و�شولها  عند  الطيارات  تركيب  يف  مل�شاعدتنا 
دخلنا  وملا  بريطانيا  من  قري  ابي  مطار  اىل 
وا�شتدت  الطق�س  اختلف  فل�شطني  حدود 
الزوابع وكرث هطول االمطار بغزارة ومع هذا 

بقينا �شائرين اىل عمان . 
ب�شباب  طيارتي  دخلت  ذلك  اثناء  ويف   
�شمن  اجاهد  وبقيت  ا�شدقائي  ارى  مل  كثيف 
مل  خرجت  وملا  �شاعة  ن�شف  تقريبا  ال�شباب 
الف�شاء ميينا وي�شارا  فاأخذت اجوب   .. اأرهم 
ا�شود  �شبابا  دخلت  واخريا   . اراهم  ع�شاين 
من  فوجدت  الزمهرير  وا�شتد  كثيفا  اللون 
االن�شب ان انزل يف اقرب بقعة منا�شبة وهكذا 
خف�شت من ارتفاع الطيارة اىل ان راأيت عمارا 

الملك فيصل وتكريم الطيارين األوائل 
وج��ب��ات ال��ط��ي��اري��ن ال��ع��راق��ي��ي��ن األول����ى 1932

اكون  . وبذلك  القد�س  انه مدينة  بعدئذ  علمت 
اىل   م�شر  حدود  من  ال�شباب  �شمن  مكثت  قد 

فل�شطني يعني من غزة للقد�س ب�شاعتني .

�س . كيف �شقطت الطائرة ؟ 
وجدتها  بيها  نزلت  اللي  البقعة  من  نزلت  ملا 
اإن  اال  ثانية  باالرتفاع  فهممت  جدا  �شغرية 
عا�شفة �شديدة هبطت عندئذ ، فاأزاحت طيارتي 

اىل اليمني فاأ�شعت التوازن فاأرتطمت طيارتي 
واملكان   ( االر�س  على  فهوت  الكهرباء  بعمود 
الذي نزل فيه كما فهمنا منه يقع بالقرب من تل 

بيوت القد�س ( .

�س . من الذي اخرجكم من الطيارة ؟ 
ل�شعوري  مالكا  كنت  اذ  لوحدي  خرجت   . ج 
التام ومل ي�شبني �شوى ا�شابة ب�شيطة براأ�شي 

�شباط  احد  اليها  ي�شري  اأن  قبل  لها  انتبه  مل 
اجلي�س الربيطاين الذي ذهبت اليه فورا وكان 

بالقرب من حمل �شقوطي .

�س . ماذا علمت عن رفاقك الباقني ؟
حيث  ال�شباح  هذا  �شوى  �شيئا  اعرف  .مل  ج 
قيل يل انهم ا�شطروا هم اي�شا اىل النزول يف 

مطار غزة .

البعثات  عن  �شيئا  اعرف  ان  يل  هل   . �س 
العراقية واال�شطول اجلوي ؟

اأخران كبعثة للطريان  اأنا واثنان  اأر�شلت   . ج 
ال�شنة  ذهبنا يف  �شنة 1929 وقد  انكلرا  اىل 
املا�شية اىل التمرين يف مطار ابي قري مب�شر 
موؤلفة  اخرى  بعثة  انكلرا  يف  يوجد  واليوم 

من خم�شة ا�شخا�س .
�شنة  يف  �شبقتنا  اذ  الثانية  فكانت  بعثتنا  اأما   

وهذه  ا�شخا�س  ثاثة  من  موؤلفة  بعثة   1928
الطيارات هي ال�شرب الثاين من ا�شطول اجلو 
هذا  يل  يقع  اأن  �شديد  ا�شفي  كم  و   . العراقي 
احلدث اجللل غري ان للدهر احكاما وللطبيعة 

�شذوذا الميكن لبني االن�شان مقاومتها .
مجلة الف باء 
نيسان 1981

محمود شبيب

صحفي راحل

في الساعة الثامنة من صباح اليوم المذكور طرنا وكنا في اربع طيارات اقود انا احداهما ويقود الثانية 
ابراهيم جواد والثالثة عبد الواحد حلمي والرابعة ضابط بريطاني هو الكابتن كارتر قائد فصيلة 
الطيران العراقية يرافقه ميكانيكي عراقي حضر خصيصا لمساعدتنا في تركيب الطيارات عند 

وصولها الى مطار ابي قير من بريطانيا ولما دخلنا حدود فلسطين اختلف الطقس واشتدت الزوابع 
وكثر هطول االمطار بغزارة ومع هذا بقينا سائرين الى عمان. 

ه���ن���اك ق�����وٌل م���اأث���ور ل��ل��م��ن��ا���ش��ل االن�����ش��اين 
يف  تخا�شمتا  �شمكتني  ك��ل  امل��ه��امت��اغ��ان��دي 
كان  كذلك  االنكليز،  �شنع  من  ه��ذا  قل  البحر 
نوري  ي�شلم  ال  امللكي  ايام احلكم  العراق  يف 
ال�شيا�شيني  مقتل  يف  االت��ه��ام  م��ن  ال�شعيد 
غ��ازي  امللك  مقتل  او  �شدقي  بكر  مقتل  مثل 
وكان احدهم ر�شتم حيدر: ر�شتم حيدر �شاب 
ا�شرة  وم��ن  بلبنان  بعلبك  مدينة  م��ن  عربي 
اذ  ع�شرية  ثقافة  تثقف  وق��د  معروفة  كرمية 
العربية  بالثورة  والتحق  باري�س  يف  در���س 
الكربى يف اواخر ايامها فاتخذه امللك في�شل 
تاريخ  حتى  ام��وره  يف  اوال  ال���ش��راره  كامتا 
وفاته وقيل انه )دماغ في�شل املفكر( كما كان 
�شوكت  ناجي  ذك��ر  م�شتقيما،  عربيا  قوميا 
بال�شبط  ات���ذك���ره  ال  ي���وم  يف  م��ذك��رات��ه  يف 
ع�شاء  ماأدبة  جي  الباجة  حمدي  ال�شيد  اق��ام 
ح�شرها لفيف من االعيان والنواب والوزراء 
ور�شتم  ال�شعيد  ن��وري  املدعوين  بني  وك��ان 
حيدر �شمعت ا�شواتا مزعجة و�شو�شاء يف 
وملا  فيها  كنت  التي  للغرفة  املجاورة  الغرفة 
بجانبي  كان  من  �شاألت  ال�شمع  �شعيف  كنت 
عن م�شدر اال�شوات؟ فرد عليه ان �شبيحا كان 
ثما و�شار يتحدى ر�شتم حيدر بقوله له )ملاذا 
التذهب اىل بادك؟ انت )الكذا والكذا( وبعد 
�شتم وتقريع تدخل البع�س وتفرق املدعوون. 
باطاق  �شمعت  ومل��ا  �شوكت  ن��اج��ي  وي��ذك��ر 

بديوان  مكتبه  وه��و  ر�شتم  على  الر�شا�س 
 1940 الثاين  كانون   18 ي��وم  املالية  وزارة 
حمدي  دار  يف  ح�شل  ال��ذي  ال�شجار  تذكرت 
الباججي وكان مطلق الر�شا�س كان مفو�شا 
من  ف�شل  وق��د  ف��وزي  ح�شني  يدعى  لل�شرطة 

وبينما  بها.  لر�شتم  عاقة  ال  ال�شباب  اخلدمة 
الن  النحو  ه��ذا  على  م�شتمرا  التحقيق  ك��ان 
بنوري  اذا  امل�شهود،  باجلرم  معروف  القاتل 
ال�شرطة،  مركز  يف  بالقاتل  يختلي  ال�شعيد 
ابراهيم  بينهم  جماعة  على  بالقب�س  امر  ثم 

كامل وعارف قفطان و�شبيح جنيب و�شفيق 
توري ال�شعيدي، فاختلف الوزراء فيما بينهم 
وتقرر  ال��وزارة،  ا�شتقالة  اىل  اخلاف  وادى 
نوري  برئا�شة  اجل��دي��دة  ال���وزارة  توؤلف  ان 
ال�شعيد اي�شا ، فقد ا�شر كل من رئي�س اركان 

اجل��ي�����س ح�شني ف���وزي وام���ري ال��ل��واء ام��ني 
ال�شعيد.  ن��وري  ال���وزارة  يدخل  اأال  العمري 
ارادة  ي�شت�شدر  ان  ال�شعيد  نوري  فا�شتطاع 
ف��وزي  ح�شني  الفريق  م��ن  ك��ل  باحالة  ملكية 
ياملكي  عزيز  والعقيد  العمري  امني  واللواء 
على ال��ت��ق��اع��د، وق��د األ���ف ال����وزارة اجل��دي��دة 
ثم  امل�شوؤولية  يف  الها�شمي  طه  معه  ا�شرك 
احال قاتل ر�شتم حيدر على املحاكمة ونفذ فيه 
مو�شوع  يف  الكثري  قيل  ولقد  االع��دام.  حكم 
ان  بعد  ال�شعيد  ن��وري  ان  قيل  ر�شتم،  مقتل 
بعد  الواحد  ال�شيا�شيني  خ�شومه  على  ق�شى 
االخر بالقتل وال�شجن واالبعاد عن املنا�شب 

الوزارية. ومل يبق من يناف�شه على الزعامة.
يف  عايل  ر�شيد  دي��وان  يف  اجتمع  ذلك  وبعد 
ال��وزراء  روؤ���ش��اء  اجتمع  فقد  امللكي،  الباط 
وت��ق��دمي  ال��و���ش��ي،  مقابلة  ع��ل��ى  ال�����ش��اب��ق��ون 
ال�شعيد  ن����وري  ت�����ش��رف��ات  ع��ل��ى  اح��ت��ج��اج 
مقتل  يف  اجل��اري��ة  التحقيقات  يف  وت��دخ��ل��ه 
املتهمني وبينما كان  ر�شتم واملحاكمات بحق 
اقبل  ال��دي��وان  رئي�س  غرفة  يف  املجتمعون 
وجه  وق��د  متهيجا،  غا�شبا  ال�شعيد  ن���وري 
خطابه اىل جميل املدفعي وقال له ب�شدة وانت 
اي�شا هنا؟ من انت لتحتج علّي؟ لو مل اكن انا 

ملا كنت اال مت�شرفا ملا كنت.
ت��رك  وامن���ا  ���ش��ف��ة،  ببنت  جميل  ينب�س  ف��ل��م 

الديوان وذهب.

هل كان نوري السعيد وراء مقتل رستم حيدر؟
ازهر الناصري

في�سل يكرم احد الطي�رين
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مدير شرطة بغداد يقود انقالبًا ضد الحكم الملكي!!        
ب�������������غ�������������دادي�������������ات

الخمر الذي أوقع لواء شرطة بغداد العام بمواجهة الوصي عبد االله        
فاضل شنيشل     

كان من بني �شباط ال�شرطة فى العهد امللكي فى 
من  حجازي  خالد  علي   ا�شمه  �شابط  العراق 
ابناء ال�شليمانية من االكراد مواليد بغداد . امت 
كليتها باال�شتانة وخدم  الع�شكرية يف  درا�شته 

فى اجلي�س العثماين وتدرج فى مراتبه . 
امللك  بتتويج  العراقية  الدولة  ت�شكلت  وملا 
الئ  قدم   1921 عام  اب   23 يف  االول  في�شل 
ا�شتخدم  امثاله  اىل  وللحاجة   . يومها  بغداد 
الب�شرة  ال�شرطة معاونا ملدير �شرطة  �شلك  يف 
.. وتدرج فى �شلكه حتى ا�شبح مديرا ل�شرطة 
التزامه  وعدم  ولبط�شه   .. طويلة  ملدة  بغداد 
يحذرون  النا�س  ا�شبح  االعتبارات.  ببع�س 
. كما و�شفته جريدة  منه ويتهيبون من ا�شمه 
اال�شتقال فى عددها ليوم 14 �شباط 1950 ان 
البع�س كان يتملق اليه واالخرون ي�شعون الئ 
اال�شتفادة من مركزه . كما قال ال�شاعر . يجود 
اخلائفني  مبال  وهو  مبالهم  اخلائفون  عليه 

يجود .. 
واكد  بكفائته  ا�شاد  البع�س  ان  درجة  اىل 
ان  االو�شاط  يف  وروج  للعر�س.  اخا�شه 
مو�شع  ا�شبح  لذا   .. بوجوده  البلد  �شامة 
اعتماد االمري عبد االله الو�شي على العر�س . 
اال�شل  حجازي  هذا  علي  باإن  الو�شي  واعتقد 

واالمري حجازي اال�شل مما يعتمد عليه ..
كافة  انحاء بغداد  ال�شرطة يف  كان على مراكز 
ح�شيلة  �شهر  كل  اليه  تقدم  ان  و�شواحيها 
ابناء منطقتها  اال�شاليب من  ب�شتى  به  ماتظفر 

وب�شورة مك�شوفة لدى اجلميع . 
وملا ا�شبح مديرا عاما لل�شرطة العام ا�شتفحل 
امره من هذه الناحية ب�شكل رهيب ، م�شتفيدا 
من دعم الباد له واعتماد االمري عليه باعتباره 

درعا من دروعه ..!!
الثالثه  وعندما �شكل توفيق ال�شويدي وزارته 
وزيرا  جرب  �شالح  وفيها   1950 �شباط   5 يف 
تابعة  العامه  ال�شرطة  ومديرية  للداخلية 
تنافر  جرب  و�شالح  حجازي  علي  وبني   ، له 
من  الداخلية  وزير  طلب  �شديدان،  وتباغ�س 
جمل�س الوزراء ف�شل علي حجازي من اخلدمة 
، كما اوردته �شحيفة �شوت االهايل يف عددها  
طلب   ، ذلك  االله  عبد  االمري  عار�س   ،  124
احدى  اىل  نقله  جرب  �شالح  الداخلية  وزير 

املت�شرفيات يف املحافظات. 
�شمع علي حجازي بقرار نقله حمافظا ملحافظة 
ترغم  بحركة  القيام  قرر  لذلك  ال�شليمانية. 
بتنفيذ خطته  . و�شرع  الوزارة على اال�شتقالة 

املر�شومة يف خاطره.
وملزيد من االطاع زرت �شديقي اال�شتاذ معمر 
بختيار  وامه  اال�شل  احلجازي  مكي  ح�شني 
وهو  ومربيته  االله  عبد  االمري  مر�شعة  خامن 
اخ له بالر�شاعة ومدير للقلم ال�شري اخلا�س له 
يف الباط امللكي ، زرته يف منزله ليلة اخلمي�س 

15 �شباط 1950 و�شاألته عن املو�شوع قال :
حجازي  علي  بنقل  الوزراء  جمل�س  قرار  اإثر 
ت�شرفاته  ل�شوء  االدارة  اىل  ال�شرطة  �شلك  من 
باالرت�شاء  واتهامه  عليه  ال�شكاوى  وكرثة 
املفرط وال�شافر ، اإجربت الوزارة على  ابعاده 

من ال�شلك الذي هو فيه ..
 ، ع�شيانه  اظهر  حتى  بذلك  علم  اأن  وما   
اإن  االو�شاط  ولبع�س  العليا  للجهات  واعلن 
 ، ال�شعب  احلكومةجائرة وجاءت خاف رغبة 
واإن الوزارة ذات طابع خمالف لرغبات االهلني 
.. واإن عماء االنكليز عادوا الئ احلكم ثانية .. 

ثم   .. الوزارة  لنفو�س �شد  الإثارة  يهرج  واأخذ 
ا�شتقر راأيه يف الليل على خطة جهنمية حاكها 
لنف�شه على غرار رجال االنقابات !!يف بع�س 

االقطار .
 ف�شرب ق�شطا وفريا من الكحول ، واجته الئ 
 11 االحد  ليلة  من  الليل  منت�شف  بعد  دائرته 
�شباط 1950 وات�شل مبراكز ال�شرطة وجعلها 
اأن  االألية  ال�شرطة  قوة  واأخرب   ، االنذار  حتت 
املرافق  علئ  للهيمنة  ا�شتعداد  على  يكونوا 
منت�شف  بعد  ات�شل  ثم   . احلكومة  يف  املهمة 
الليل برئي�س الوزراء توفيق ال�شويدي هاتفيا 
انت �شابر  اإ�شلون   : له  وقال  باحلالة  واخربه 

و�شاكت ؟ 
قال ال�شويدي : �ش�شوي ! االأمر مو بيدي !!

رغبات  �شد  الوزاره  هاي   : قائا  حجازي  رد 
ال�شعب والنا�س غري مرتاحه ابدا !!

هذا  اختار  �شيدنا   ، ياپا�شا   : ال�شويدي  قال 
الراي ون�شب لنا اأن نقبله !!

كلها  هم  الوزارة  يعني   : حجازي  قال 
پورت�شموثية !! ون�شهم من جماعة �شالح جرب 
، النا�س كلها متوترة وتكول هاي الوزارة �شد 

رغبات ال�شعب !!
فهمني  ؟  ه�شه  �ش�شوي  يعني   : ال�شويدي  قال 

ياپا�شا ؟ 
اوجه  اأين  واإال  ا�شتقالتك  قدم   : حجازي  قال 

ال�شرطة باحلال حتى ي�شيطرون على دواوين 
هال�شكل  غري  ماميكن   ! واحتلها  احلكومة 

ومانقبل بهاي احلاله !!
اأقدم  ال�شبح  باچر  الباأ�س   : ال�شويدي  قال 
هاي  علئ  مارا�شي  اي�شا  اأين   !! ا�شتقالتي 

احلاله ..
واأثر انتهاء املكاملة الهاتفية بني مدير ال�شرطة 
الوزراء  رئي�س  مع  حجازي  علي  اللواء  العام 
باالت�شال  احلجازي  �شرع   ، ال�شويدي  توفيق 
الحتال  ال�شيارة  �شرطة  باأمرية  دائرته  من 

العا�شمة بغداد قبل ال�شباح الباكر .
االلوية  يف  ال�شرطة  مبراكز  ات�شل  ثم   
املهمة  الدوائر  علئ  لا�شتياء  واملحافظات 

وفق توجيهاته .. !!!
 كان ال�شويدي قد علم بتحركات مدير ال�شرطة 
ي�شعره  ومل  قبا  اخربوه  من  بع�س  من  العام 
بذلك وامنا ا�شر�شل معه .. ثم ات�شل بالو�شي 
على العر�س ليا واعلمه بعزم احلجازي قبل اأن 
يت�شل احد ليكون على علم . وراأى اللواء علي 
اأن يت�شل باالمري عبد االله الو�شي  احلجازي 
هاتفيا يف ق�شر الرحاب ، واعلمه بعزمه . واإن 
التي  الوزارة  هذه  الحتتمل  الباد  يف  احلالة 
جاءت خاف رغبات ال�شعب .. فقال له الو�شي 

: هل اخربت رئي�س الوزراء مبا تنوي ؟ .
 قال : نعم ..

 قال الو�شي : طيب ال�شبح جنتمع هنا ونبحث 
هذا املو�شوع ، واغلق الهاتف .

مل ت�شف هذه املكاملة املقت�شبة عرب الهاتف غليل 
باملراكز  ات�شاالته  على  فاأ�شتمر   .. احلجازي 
اعلمت  قد  اجلهات  بع�س  وكانت   ، له  التابعة 
العامة  املرافق  على  احلجازي  بهيمنة  الو�شي 
ل�شد  املقابل  االركان بدورها  !! وقامت رئا�شة 

ما يواجهها . 
عبد  عبيد  العقيد  اخلا�س  مرافقه  الو�شي  اأمر 
العامه  ال�شرطة  اىل  بالذهاب  امل�شايفي  الله 
يف ال�شراي ومعاجلة املوقف ، وعبيد حجازي 
اال�شل و والده ال�شيخ عبد الله �شفر امل�شايفي 
كرئي�س  احلجاز  عرف  يف  وامل�شايفي   ،
احلجاز  ملك  عند  احلاجب  وهو  الت�شريفات 
االول  في�شل  امللك  خدمة  يف  هذا  كان  يومها   ،
 ، العراق  اىل  جميئه  عند  ورافقه  احلجاز  يف 
وا�شبح ت�شريفيا يف الباط ل�شيوخ القبائل ملدة 
الراأي  و�شداد  اخللق  بكرائم  ويتمتع   ، طويلة 
 ، وتقديرهم  اجلميع  ر�شى  مو�شع  جعله  مما 
وكذلك اإبنه الكبري عبيد الذي دخل على اللواء 

علي احلجازي والب�شا�شة ملء وجهه ..قائا :
 �شنو هاي ياپا�شا ؟؟ ما افتهمنه ؟؟

قال علي احلجازي :
 يا اأخي حم�شت !! النا�س ماتكدر تتحمل هذا 
الو�شع !! الوزارة پورت�شموثية ! ون�شها من 

جماعة �شالح جرب  ! �شدور النا�س راح تنفجر 
من اخلنق ! كايف ! 

للق�شر  ماتروح  لي�س  ياپا�شا  طيب   : عبيد  قال 
وتفهم �شيدنا زين !! �شيدنا مايدري !! وهذوله 
مايو�شحون له االو�شاع زين ! وقبل ماي�شري 
�شي اإنت احفظ جانب �شيدنا جلنبك حتى تقدر 

توجهه زين !! 
رد علي احلجازي : ام�شي نروح عند �شيدنا !

والربع  الثالثة  ال�شاعة  يف  �شوية  ويخرجان 
من   1950 �شباط   11 االحد  ليلة  منت�شف  بعد 

مديرية ال�شرطة العامه ..
قال عبيد : يا پا�شا تركب معي اح�شن لو اركب 

معاك ؟؟ 
علي حجازي : كيفك !

عبيد : اركب معي اح�شن وارجع او�شلك ..
 وركب االثنان �شيارة عبيد عبد الله امل�شايفي 
 ، بعبيد  اخلا�شني  االن�شباطية  اأحد  ومعهم 
الو�شي  كان  الرحاب  ق�شر  و�شلوا  وحينما 
امل�شفحه  ال�شيارات  بهم  وحلقت  ينتظرهم 
قبيل  الرحاب  ق�شر  بهو  ودخلوا   .. للجي�س 
الو�شي  الحظ  وقد   ، �شباحا  الرابعة  ال�شاعة 
اإنه  حجازي  علي  على  وفات   . خممورا  عليا 

�شيمثل اأمام الو�شي بهذه احلالة !!
قال الو�شي : �شنو هاي يا علي ؟؟ 

رديئة  االو�شاع   .. �شيدنا   : حجازي  علي  قال 

والنا�س ماحتب هذه الوزارة .. والحتب �شالح 
 ، پورت�شموث  يف  موقفه  تذكر  والتزال  جرب! 

ون�شف الوزارة من جماعته ، ماي�شري !!
الوزارة  اختاريت  اأنا  الو�شي:  رد 

وا�شخا�شها!!
�شالح  جماعة  من  ن�شفهم  �شيدنا   : احلجازي 

جرب  ! والنا�س ماترتاح لهم وال بهذا العدد!
الو�شي : ن�شيت يا علي اإن جماعة �شالح جرب 
وتوفيق  ال�شويدي  توفيق  جماعة  �شعف  هم 
هذا  مع   ، زين  هذا  تعرف  واأنت   ! معا  وهبي 
توفيق  جلماعة  وزارية  حقائب  �شبع  جعلت 
وزارية  حقائب  خم�س  اقلية  وهم  و�شاحبه 
�شالح  وقبل   . االكرثية  وهم  �شالح  جلماعة 

وا�شرك مع توفيق ..
ونظر الو�شي له يحنق .

ولكن  الرا�س  على  كامك  �شيدنا   : حجازي 
النا�س امتع�شوا من هاي الت�شكيلة .

املوقف  اعالج  اإ�شلون  اعرف  اأين   : الو�شي  رد 
 ! عام  �شرطة  مدير  انت   . ثم   ، �شغلك  ! هذا مو 
ومهمتك الر�شمية املحافظة على  االمن والنظام 
واذا  ؛  هاملن�شب  على  اإئتمنتك  واأين   . بالباد 
بهذا  ال   ، تخربين  ثم  رئي�شك  تخرب  �شي  عندك 
اال�شلوب حترك من نف�شك قوة �شيارة وح�شب 
رغبتك تعلن الع�شيان على احلكومة . هذا اللي 

انتظرنا منك ؟؟ 
 ! الع�شيان  اعلنت  ما  اأين  : ال�شيدنا  احلجازي 

 ...
املرافقني  احد  اىل  ونظر  حانقا  الو�شي  التفت 
الذي تقدم يف احلال الئ اللواء علي حجازي ؛ 
حياه اوال ثم قال له تف�شل �شيدي معي !! واأخذ 
حيث  اىل   معه  احلجازي  پا�شا  علي  املرافق 

اعتقله بقية تلك الليلة ..
ال�شري  القلم  مدير  ح�شني  معمر  حديث  انتهى 

لامري عبد االله ..
وزارة  اأحالت   1950 �شباط   13 يوم  ويف 
اىل   احلجازي  خالد  حممد  علي  الداخلية 
وزارة  وطلبت   ، املخت�شة  اجلزاء  حمكمة 
العدلية حماكمته وفق املاده 80 و81 من قانون 
)املعاقبة  منه  االوىل  تن�س  التي  العقوبات 
اأية ع�شبة م�شلحة  تراأ�س  اأو  باالعدام ملن نظم 
هاجمت فريقا من �شكان الباد اأو قاوم بال�شاح 
االخرى   املادة  ون�شت  الخ(   .. القانون  تنفيذ 
)معاقبته باال�شغال ال�شاقة واحلب�س مدة التزيد 

على خم�س ع�شرة �شنة ...الخ ( .
اجلزاء  حمكمة  حكمت   1950 ني�شان   9 ويف 
 ، املوؤبدة  ال�شاقة  باال�شغال  عليه  الكربى  
وكانت �شاحة املحكمة مليئة باملتظاهرين �شده 
واملتحاملني عليه بهتافات نابية ، ومعظمهم من 

رجال ال�شرطة يتقدمهم عبد الرزاق الف�شلي من 
مدراء ال�شرطة املتقاعدين ..

اىل  ثانية  واعيد  والتمييز  القرار  وا�شتوؤنف 
 1950 حزيران   17 يف  موؤخرا  عليه  حكم  ان 
ال�شجن  وادخل   . �شنوات  ثاث  ملدة  بال�شجن 
املركزي بباب املعظم من بغداد واأعدت له غرفة 
منزله  من  وفر�س  و�شائد   و  و�شرير  مربدة 
من  يوميا  له  للزائرين  وكرا�شي  ومنا�شد   ،
�شخ�شيات البلد ..كما اعد له ليا �شرير خا�س 
وفرا�س وثري علئ �شطح ال�شجن بحكم حرارة 
وكرا�شي   ، اجلو  لتلطيف  ومراوح  ال�شيف 
اليه  املنا�شبة  الهدايا  مع  ليا  لزائريه  ومنا�شد 

..
واملعروف اإن الذين حر�شوا علي حجازي على 
ع�شيانه ودفعوه الئ القيام به هم عدد معروف 
ال�شابقني  والدفاع  واملاليه  الداخليه  من وزراء 
له  با�شنادهم  اعتمد  ..وانه  خمر  جمل�س  يف 
فاأقدم على  ما اقدم عليه .. وكان هوؤالء وغريهم  
جرب  �شالح  خ�شوم  ومن  ال�شا�شة  كبار  من 
املوجودين  زائريه  مقدمة  يف  هم  وجماعته 
عنده ليا  و�شياراتهم عند باب ال�شجن ملحوظة 
، و�شوت الطاويل على ال�شطح م�شموع لهوؤالء 
الاعبني املرفهني وله و�شعه املتميز يف ال�شجن 

، وموظفو ال�شجن يف خدمته .
وهذا لون من الوان ال�شجن وباال�شغال ال�شاقة 
مل�شايخ  ونقي�شه  العراق  يف  امللكي  العهد  ايام 

الوطنيني اي�شا مدون وم�شهود ..
اأيلول   16 يف  ال�شعيد  پا�شا  نوري  �شكل  وملا 
1950 وزارته احلاديه ع�شرة ؛ ا�شت�شدر اإرادة 
ملكية يف 30 ت�شرين االول 1950 باإعفاء علي 
حممد خالد حجازي مما تبقى من حمكوميته ، 
فاأطلق �شراحه يف احلال بعد اأن ام�شى ثمانية 
اأ�شهر فقط من مدة حمكوميته ، يف غاية الرفيه 

والتكرمي .
ب�شاأنه  االمري  من  املتوالية  التو�شيات  بحكم 
ع�شياآنه  مراحل  جميع  يف  يرعاه  وكان 
كان عدد من  ، وحني خرج  وحماكمته و�شجنه 
الإن   ، داره  اىل  ب�شحبته  ال�شابقني  الوزراء 
حجازي  علي  موقف  ين�س  مل  االله  عبد  االمري 
ماي�س  يف  الكياين  عايل  ر�شيد  حركة  اثناء 
مبا   يحفل  ومل  اليه  قربه  ولذلك    ،  1941 عام 
ا�شتهر عنه وماعرف به . ويف ع�شيانه امل�شلح 
نحو  على  املوقف  الو�شي  كيف  احلكومة  على 
!! ولو كان �شادرا من  له ماكان  ماتقدم. وكان 

غريه لكان غري هذا ال�شاأن
)من مذكرات الوزير رؤؤف البحراني 
طبعت في بيروت( 

الزعيم عبد الكريم قاسم
وارتياد دور السينما     

حرب  طارق  ال�شيد  مقاال  كتب 
عبد  الزعيم  ذهاب  حول  )املحامي( 

اخليام  �شينما  اىل  قا�شم  الكرمي 
من  وكوين  الهند.  ام  فليم  مل�شاهدة 
و  قا�شم  الكرمي  عبد  الزعيم  معا�شري 
كما  ذكر احلقيقة  اود  قرب  عاي�شته عن 

هي :
الزعيم  اخلالد  الوطني  العراقي  الزعيم 

عراقية  �شخ�شية   ، قا�شم  الكرمي  عبد 
من  اقل  تكون  تكاد  متطلبات  ذات  ب�شيطة 

متطلبات اي فرد عراقي ب�شيط ، فقد كان رحمه 
الرثوة و اجلاه وغريها  و  بال�شلطة  زاهدا  الله  

ليلة  ، رغم انه كان  ال�شلطة و احلياة  من مغريات 
و  ركن  زعيم  برتبة  مقاتل  �شابط   1958 متوز   14

و  ركن  لواء  رتبة  اىل  ا�شهر  �شتة  بعد  الرقية  ي�شتحق 
التا�شع ع�شر املتمركز يف  للواء  بنف�س الوقت كان امرا  
اطراف بغداد ) املن�شورية – �شمن لواء دياىل ( و هذا 
 ، العراقي  اجلي�س  يف  القتالية  االلوية  اكرب  من  اللواء 
فقط الفت اىل االذهان كم �شابطا يف اجلي�س العراقي يف 
ذلك الوقت كان برتبته  و من�شبه  ..  فهو من ارفع قادة 
قا�شم  الكرمي  عبد  الزعيم  املجتمع.من �شفات  و  اجلي�س 
عدم التدخني باملرة و عدم تعاطي اخلمور بكل انواعها 
فا �شري ان ي�شاهد االفام ال�شينمائية. ان ما حتدث به 
ال�شيد طارق حرب غري �شحيح باملرة خا�شة و قد ادعى  

وجوده �شخ�شيا بهذا املكان و يف هذا احلدث.
بعد  كبريا  تطورا  الهندية  العراقية  العاقات  �شهدت 
قيام ثورة الرابع ع�شر من متوز املباركة  ، خا�شة و ان 
الهند دولة فتية ذات جتربة حتررية خا�شة و من الدول 
الرائدة يف حركة عدم االنحياز ، هذة احلركة التي ن�س 
البيان االول لثورة 14 متوز 1958 على االلتزام بها و 
الزعيم  وان  خا�شة   ) )باندونك  موؤمتر  قرارات  تطبيق 
قادة  باغلب  جدا  قوية  عاقات  ذو  قا�شم  الكرمي  عبد 
و   ، الي  �شوان  ال�شيني  الزعيم  امثال  املهمني  احلركة 
والزعيم  �شوكارنو  احمد  الدكتور  االندوني�شي  الرئي�س 
ال�شيد  الهند  ناهيك عن رئي�س وزراء  تيتو  اليوغ�شايف 

جواهر الل نهرو.
الهند  بني  بالعاقات  الكبري  التطور   1959 العام  �شهد 
افتتاح اول خط جوي  . فقد مت  العراقية  و اجلمهورية 
بني بغداد و دلهي ) اخلطوط اجلوية العراقية ( ليتوج 
التعاون التقني بني البلدين و ت�شهيل تبادل اخلرباء و 

الوفود و املواد بني البلدين.
اناب الزعيم عبد الكرمي قا�شم املرحوم والدي ) الرئي�س 
طاهر  و�شفي  املقدم  و  اجلنابي(  ال�شتار  عبد  االول 
القوة  مثل  كما  البلدين  بني  جوية  رحلة  اول  لتد�شني 
اجلوية العراقية العقيد الطيار خلف اجلنابي امر كلية 
و  الوزراء  من  عدد  اىل  ا�شافة  العراقية   القوة اجلوية 
نزيهة  الدكتورة  منهم  و  املهمة  العراقية  ال�شخ�شيات 
رفعت  ح�شن  املهند�س  و   ) البلديات  وزيرة   ( الدليمي 
و  الوكيل  نعيمة  ال�شيدة  و  اال�شكان  و  اال�شغال  وزير 
عبد  االول  الرئ�س  والدي  املرحوم  ان  اإال   ..... غريهم 
ال�شتار اجلنابي و املقدم و �شفي طاهر ح�شوا باهتمام 
متميز كونهم ميثلون قادة الثورة و هم من ابرز ال�شباط 
االحرار. و قد اجرى كل من الرئي�س االول عبد ال�شتار 
اجلنابي و املقدم و �شفي طاهر حمادثات ع�شكرية مهمة 
وهو   ( منون  كري�شنا  ال�شيد  الهندي  الدفاع  وزير  مع 
الهندية  امل�شلحة  القوات  وقادة   ) عاملية  �شام  �شخ�شية 
الربية و اجلوية و البحرية. و بعد افتاح اول خط جوي 
الهندية  العراقية  العاقات  ازدات   ، دلهي  و  بغداد  بني 
الع�شكرية  اهمها  املجاالت  من  الكثري  يف  تطوراكبريا 
دعت  نادرة  دبلوما�شية  خطوة  يف  و   . االقت�شادية  و 
ال�شفارة الهندية يف بغداد الزعيم عبد الكرمي قا�شم و عدد 
االول  العر�س  و عوائلهم حل�شور  امل�شوؤولني  من  كبري 
الهند( على �شالة �شينما اخليام يف بغداد. و  ام  لفليم) 
كان املرحوم والدي الرئي�س االول عبد ال�شتار اجلنابي 
و عائلته من املدعوين لهذا العر�س ، و قد ح�شر العر�س 

عيم  لز ا
عبد الكرمي 

قد  و  قا�شم 
املق�شورة  يف  جل�س 

و  لل�شينما  الو�شطية 
يف  الهندي  ال�شفري  بجانبه 
الركن  الزعيم  وخلفه  بغداد 
رئي�س  العبدي  �شالح  احمد 
والدي  اما   . اجلي�س  اركان 

املق�شورة  يف  جل�س  فقد 
الزعيم  ملق�شورة  املا�شقة 

ا�شافة اىل عدد كبري من امل�شوؤولني 
الدول  من  عدد  �شفراء  و  العراقيني 
انا   . بغداد  يف  املعتمدين  االجنبية 

ذالك  عائلتي  مع  ح�شرت  �شخ�شيا 
العر�س االول .

و  االخاقية  القيم  الفليم  ج�شد  لقد 
و  الهندي  للمجتمع  االجتماعية 
حلد االن اذكر اهم لقطة يف الفلم 
احب  التي  املراأة  �شوبت  حني 
بطلقة  احبتة  و  امللك  ابنة  ابنها 

من بندقيتها و قتلته لكي ال يدن�س 
خطف  ابنهم  كون  عائلتهم  �شرف 

فتاة من بلدته و مهما تكن اال�شباب. لقد 
�شاهد العر�س الزعيم عبد الكرمي قا�شم 
كاما و قد غادر القاعة قبل نهاية الفلم 
بعدة دقائق و قبل ان ت�شاء االنوار يف 

قاعة ال�شينما بعد انتهاء الفليم تفاديا ملا 
وما  تظاهرات  و  هتافات  من  يحدث  قد 
ي�شاحبها و مل يكن هذا هو الفلم الوحيد 
قا�شم  الكرمي  عبد  الزعيم  ح�شرة  الذي 
ال�شوفياتي  االحتاد  �شفارة  حذت  فقد   ،

بدعوة  قامت  و  الهندية  ال�شفارة  حذو 
من  كبري  وعدد  قا�شم  الكرمي  عبد  الزعيم 

العر�س  حل�شور  عوائلهم  و  امل�شوؤولني 
)�شنوات  الكبري  ال�شوفياتي  للفليم  االول 

فليم بعر�س 70 ملمير و  اول  النار( و هو 
جم�شم ال�شوت و ال�شورة يعر�س يف بغداد.

وقد ح�شر الزعيم عبد الكرمي قا�شم العر�س ، 
وكان من باب املجاملة و مل يطول ح�شوره غري 

عدة دقائق. و قد ح�شرت �شخ�شيا هذا العر�س 
ببقية  ا�شوة  دعوة  لنا  جهت  و  حيث  عائلتي  مع 

ح�شر  كما  االخرين.  امل�شولني  من  الكثري  عوائل 
لفليم  ال�شينمائي  العر�س  قا�شم  الكرمي  عبد  الزعيم 

�شعب و زعيم الذي انتجته دائرة ال�شينما و امل�شرح 
، و مت العر�س على حدائق معر�س بغداد الدويل يوم 

 14 لثورة  الثانية  الذكرى  مبنا�شبة   1960 متوز   15
متوز اخلالدة.

 صباح الجنابي     

في�سل الث�ين وامللكة ع�لية واالمري عبد االله�سورة للملك في�سل الث�ين مع مرافقه
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نادي المعلمات
 ،1932 عام  اىل  النادي  هذا  تاأ�شي�س  يرجع 
كانون   11 يف  الداخلية  وزارة  اجازته  اذ 
غايته  كانت  املذكور،  العام  من  الثاين 
وزرع  االجتماعية  احلياة  تاأمني  اال�شا�شية 
العلمي  م�شتواهن  ورفع  املعلمات  بني  االلفة 
من  االوىل  االدارية  هيئة  تاألفت  والثقايف، 
ال�شت  مدر�شة  مديرة  نوري  خريية  ال�شيدة 
نفي�شة وعفيفة روؤوف الكاتبة يف مديرية دار 
املعلمات ومديرة املدر�شة البارودية، ومديرة 
ال�شيدة  النادي  رئي�شة  وكانت  املعلمات  دار 

خريية نوري.
اخلدمة  حقل  يف  ا�شهامات  للنادي  وكانت 
العمل  فر�س  بتهيئة  متثل  االجتماعية 
وم�شاعدة املحتاجات ومعاجلة املر�شى حتى 

عام 1954.

جمعية الهالل األحمر
تاأ�ش�س الفرع الن�شوي جلمعية الهال االحمر 
العراقية عام 1933، وحدد اهدافه يف تخفيف 
ابناء  ت�شيب  التي  واملخاطر  الكوارث  اثر 
املجتمع، وقد نال اهتمامًا كبريًا من قبل امللكة 
الثاين  في�شل  امللك  مبوؤازرة  وحظي  عالية، 
لتو�شيع  مالية  مبالغ  �شنويًا  ير�شل  كان  الذي 

ن�شاطات الفرع.
ملنكوبي  خدماته  الن�شوي  الفرع  قدم 
الفي�شانات التي تعر�شت لها العا�شمة خال 
االطار الزمني للدرا�شة، ففي عام 1946 جمع 
املواد  من  كبرية  وكميات  دينارًا   )90( الفرع 

الغذائية واملاب�س ال�شعاف املنكوبني.
جمال  ففي  املختلفة  ن�شاطاته  الفرع  وو�شع 
هدفها  م�شاريع  بان�شاء  قام  اخلريية  االعمال 
توفري فر�س العمل للفتيات اليتيمات، ومت يف 
ال�شعدون  ان�شاء م�شغل يف حملة  عام 1953 
لتعليم الفتيات ا�شول اخلياطة، وفتح دورات 
االوىل  بدايته  وكانت  الغر�س،  لهذا  متعددة 

ب�)45( فتاة يتيمة.
اخرى،  م�شاريع  الن�شوي  الفرع  تبنى  كما 
االولية  اال�شعافات  مبادئ  الفتيات  لتعليم 
مالية  م�شاعدات  وقدم  املنزيل،  والتدبري 
فتح  يف  وا�شهم  واملر�شى  الفقراء  للتاميذ 

امل�شتو�شفات وامل�شت�شفيات يف بغداد.

جمعية مكافحة العلل االجتماعية

با�شم   1937 عام  اجلمعية  هذه  تاأ�ش�شت 
ابرز  وكانت  امل�شكرات(  مكافحة  )جمعية 
عقيلة  اجلمايل  �شارة  ال�شيدات  اع�شائها 
الدكتور فا�شل اجلمايل ومر�شية الباجه جي 
وح�شيبة الباجه جي ور�شدية اجللبي وفتوح 
الدبوين وا�شيا توفيق وهبي، كان هدفها انقاذ 
ابناء املجتمع البغدادي من االخطار ال�شلبية 

للم�شكرات ومكافحتها ب�شتى الطرق.
ابدال   1945 عام  يف  اجلمعية  هيئة  ارتاأت 

ا�شمها اىل )جمعية مكافحة العلل االجتماعية( 
الن املجتمع البغدادي كان يعاين من امرا�س 
اأخر ال تقل خطورة عن اخلمور وهي املر�س 

واجلهل والفقر.
تتلخ�س  متعددة  اهدافًا  اجلمعية  وتبنت 
بان�شاء مدار�س مثل مدر�شة رمزي للمتخلفني 
�شنوات(   10  -7 بعمر  والبكم  )ال�شم  عقليًا 
يف حملة ال�شفينة باالعظمية وتولت ال�شيدة 
مت  كذلك  املدر�شة،  ادارة  الدبوين  فتوح 

�شنة  للعميان  حزمية  امللكة  معهد  تاأ�شي�س 
فن  البنات  لتعليم  م�شغل  وان�شاء   1945

اخلياطة عام 1952.

جمعية بيوت األمة
بيوت  جلمعية  الن�شوي  الفرع  تاأ�ش�س 
تهذيب  بهدف   ،1938 عام  بغداد  يف  االمة 
و�شحيًا  اجتماعيًا  البغدادي  املجتمع  ابناء 
الو�شائل  وح�شب  البيوت  وان�شاء  واخاقيًا 
خال  من  املتف�شية  االمية  ومكافحة  املتاحة 
افتتاح عدد من املدار�س امل�شائية يف الكاظمية 
مبادئ  وتعليمهن  الفتيات  لتدري�س  والكرخ 
�شنة  اجلمعية  وقامت  والكتابة،  القراءة 
1947 باجراء اكتتاب عام بهدف ان�شاء ميتم 
للبنات الفقريات املت�شردات، وحتقيق خمتلف 
الطبقات  خلدمة  النبيلة  االن�شانية  االغرا�س 

الفقرية يف مدينة بغداد.
التثقيفية  بجهودها  اجلمعية  ا�شتمرت 
وجهت  اذ   ،1948 عام  حتى  واخلريية 
باملهاجرين  العناية  نحو  ن�شاطاتها 
بعد  العراق  اىل  الوافدين  الفل�شطينيني 

احلرب العربية- ال�شهيونية عام 1948.
اخلدمة  اعمال  اداء  يف  اجلمعية  وتو�شعت 
االجتماعية، يف اخلم�شينيات، وتاألفت الهياأة 
الع�شوات  من   1951 عام  يف  لها  االدارية 
االتية ا�شماوؤهن: علية يحيى قا�شم الرئي�شة، 
وانعام  الرئي�شة،  نائبة  جعفر  وظفرية 
المانة  علي  وبدرية  لل�شكرتارية،  الدليمي 
العبايجي،  زكية  والع�شوات  ال�شندوق، 
من  كان  ر�شول،  وبلغية  موتكه  وجورجيت 
امللكة  ميتمة  ان�شاوؤها  اجلمعية  اعمال  اهم 
عدد  كذلك  يتيمة،  فتاة   )100( و�شمت  عالية 
الفقرية  لا�شر  ال�شغرية  ال�شكنية  الدور  من 

يف �شارع ال�شيخ عمر.

جمعية حماية األطفال
حماية  جلمعية  الن�شوي  الفرع  تاأ�ش�س 
اآذار 1945،  االطفال يف مدينة بغداد يف 12 
من  �شحيحة  تربية  يربى  جيل  ان�شاء  بهدف 
وتاألفت  واحلوامل،  باالطفال  العناية  خال 
ا�شيا  الرئي�شة  من:  للفرع  االدارية  الهياأة 
ع�شمت  الرئي�شة  ونائبة  وهبي  توفيق 

داود  ال�شيخ  �شبيحة  وال�شكرترية  ال�شعيد 
الباجه  و�شقيقة  اخلوجة  �شرية  والع�شوات 
الفار�س،  وممدوحة  العمري،  و�شعاد  جي، 
كان  احليدري،  ومائدة  احليدري،  وناهدة 
االمرا�س  من  االطفال  حماية  اجلمعية  هدف 

ورعاية امهاتهم.
واالدوية  الغذائية  املواد  بتوزيع  الفرع  قام 
والفيتامينات، ومن اعماله االخرى م�شاهمته 
الفقرية، وتاأ�شي�س  يف توفري املاب�س لا�شر 
ت�شتطيع  ال  الذين  باالطفال  للعناية  مراكز 
 1947 عام  يف  و�شيد  بهم،  العناية  ا�شرهم 
م�شتو�شف ال�شيخ عمر وم�شت�شفى احلريري 
يف  املنكوبني  مب�شاعدة  وقام   ،1952 عام 

في�شان عام 1954 يف بغداد.
وا�شهم بتاأ�شي�س ناد ريا�شي ثقايف وتوجيهي 
عام 1956، وقد حظي الفرع بدعم امللك في�شل 
الثاين ووالدته امللكة عالية واالمريات بديعة 

وجليلة.
ا�شتمرت اجلمعية بتقدمي خدماتها اىل ما بعد 
عام 1958، بعد اجازتها للمرة الثانية يف عام 

.1954

جمعية أخوات الفقير
بتاريخ  بغداد  يف  اجلمعية  هذه  تاأ�ش�شت 
الرفق  اخوات  جمعية  با�شم   1945 اآذار   12
الفقري(  بالفقري ثم ابدال ا�شمها اىل )اخوات 
الفقراء  اعانة  غايتها  خريية  جمعية  وهي 
والرفيه عنهم وتقدمي امل�شاعدات املادية لهم 
وتا�شي�س املعاهد واملدار�س ومعاجلة املر�شى 

ودفن املوتى الفقراء.
فكتوريا  ال�شيدات  من  االدارية  هياأتها  تاألفت 
ومريي  الرئي�شة،  غنيمة  يو�شف  عقيلة 
واالن�شة  الرئي�شة  نائبة  �شركي�س  يو�شف 
ريجينه ك�شربخان ال�شكرترية، واميا يو�شف 
انطوان م�شاعدة ال�شكرترية وجوزفني ليون 

منك�شريان امينة ال�شندوق.
 29 يف  لها  جديدة  هيئة  اجلمعية  انتخبت 
ني�شان عام 1948 تاألفت من: ال�شيدة فكتوريا 
يو�شف  وبدور  للرئا�شة،  غنيمة  يو�شف 
�شما�س  جان  وانطوانيت  لها،  نائبة  عجاج 
منك�شريان  ليون  وجوزفني  لل�شكرتارية 
المانة ال�شندوق ف�شًا عن بع�س الع�شوات، 
القيام  بعد   1951 عام  الهياأة  هذه  وتغريت 

باجراء انتخابات جديدة.
حقل  يف  اجلمعية  لن�شاطات  بالن�شبة  اما 
ا�شهامات  لها  كان  فقد  االجتماعية  اخلدمة 
الفقراء  على  املاب�س  بتوزيع  متثلت  بارزة 
الرفيهية  احلفات  واقامة  واملحتاجني 
التي  الفي�شانات  منكوبي  واغاثة  لاطفال، 
الاجئني  وا�شعاف  بغداد،  لها  تعر�شت 
عن  والرفيه  العراق،  يف  الفل�شطينيني 
اجلي�س العراقي بعد عودته من فل�شطني عام 
فن  البنات  لتعليم  معهد  وتاأ�شي�س   ،1948

اخلياطة والتطريز عام 1950.
توقفت اجلمعية عن العمل وحلت نف�شها عام 
وا�شتمرت  نف�شه  العام  يف  اجيزت  ثم   1954

بالعمل اىل ما بعد عام 1958.

جمعية البيت العربي
ني�شان   27 بتاريخ  اجلمعية  هذه  تاأ�ش�شت 
1948 مل�شاعدة الاجئني الفل�شطينيني الذين 
وفدوا اىل بغداد، وعملت على توفري ال�شكن 
املائم لهم وقامت بتنظيم �شوؤونهم وا�شهمت 
وتولت  املت�شردات،  للفقريات  ميتمة  بان�شاء 
الاجئني  على  اال�شراف  مهمة  اجلمعية 
لها  الإيوائهم، و�شمحت  املدار�س  وا�شتخدمت 
كافة  اكتتاب عام يف  الداخلية باجراء  وزارة 
بالذكر  �شنة، ومن اجلدير  العراق ملدة  انحاء 
كن  اجلمعية  لهذه  املوؤ�ش�شات  الع�شوات  فان 
الثانوية،  املدار�س  يف  ومديرات  مدر�شات 
تتاألف   1953 عام  لها  االدارية  الهيئة  كانت 

من:
الرئي�شة 1. اديبة ابراهيم رفعت 

نائبة الرئي�شة 2. نبيهة امل�شطفى 
ال�شكرترية 3. ملعان امني زكي 

امينة ال�شندوق 4. فاطمة احمد قدري 
وجميلة  الكبي�شي  بهيجة  الع�شوات:  ومن 

الباجه جي، بوران �شليم ماأرب علي وحما�شن 
الكياين.

وقد توجت اجلمعية اعمالها يف جمال اخلدمة 
االجتماعية بان�شاء دار ح�شانة لراية االطفال 
اعمالها  يف  وتو�شعت   ،1956 عام  بغداد  يف 
املنتميات  الع�شوات  عدد  وازداد  االن�شانية، 
 1958 عام  يف  االدارية  هيئتها  وكانت  لها، 
والدكتورة  رفعت  ابراهيم  اديبة  من:  تتاألف 
خليل  �شعاد  والدكتورة  زكي  امني  ملعان 
احمد  وامنة  عمارة،  عبا�س  مليعة  وال�شاعرة 
رمزي وفاطمة احمد قدري ونزيهة االعرجي 

وماأرب علي.

االتحاد النسائي العراقي
غرر  على  العراقي  الن�شائي  االحتاد  تاأ�ش�س 
االحتاد امل�شري، بعد م�شاركة الوفد الن�شوي 
العربي  الن�شائي  العراقي يف موؤمتر االحتاد 

املنعقد يف القاهرة عام 1945.
جهود  توحيد  تاأ�شي�شه  من  الهدف  كان 
خال  من  الداخل  يف  الن�شوية  اجلمعيات 
انتخاب ثاث ع�شوات من كل جمعية او ناد 
لتمثيلهن يف االحتاد وانتخاب الهيئة االدارية 
مع  اجلهود  تن�شيق  على  والعمل  جهة  من  له 
اخرى،  جهة  من  العاملية  الن�شوية  اجلمعيات 
االم  اجلمعية  مبثابة  االحتاد  يكون  وبذلك 
ا�شيا  برئا�شة  وكان  العراقية  للجمعيات 

توفيق وهبي.
حت�شني  يف  بارزة  ن�شاطات  لاحتاد  كان 
للمراأة  والفني  والثقايف  العلمي  امل�شتوى 

حوادث  وتقليل  البغاء  ظاهرة  وحماربة 
الوالدين  من  لا�شلح  الطفل  الطاق واعطاء 
واجراء  والطفل  االم  ب�شحة  والعناية 
بالزواج  الراغبني  على  الطبي  الفح�س 
من  �شامتهم  تبني  طبية  �شهادة  واعطائهم 
االولية  اال�شعافات  مواد  وار�شل  االمرا�س، 
فل�شطني  حرب  يف  امل�شارك  العراقي  للجي�س 
الن�شائي  االحتاد  جملة  وا�شدار   ،1948 عام 
عام  في�شان  منكوبي  واغاث   1950 عام  يف 
1954، وبعد هذا التاريخ توقف عن العمل ثم 
اجيز با�شم )جمعية االحتاد الن�شائي( وكانت 
برئا�شة ا�شيا توفيق وهبي وع�شوية كل من: 
امني خال�س  االله حافظ وح�شيبة  عبد  بتول 
وعائ�شة  ال�شر  امينة  اال�شربادي  وعزة 
الب�شتاين  وعفيفة  جعفر  وظفرية  خوندة 
وقد  الدبوين،  وفتوح  جي  الباجه  ومر�شية 
ال�شيا�شية  املراأة  بحقوق  اجلمعية  طالبت 
بعد  ال�شرعية  حقوقها  اعطائها  اىل  ودعت 
لها  وكان   ،1955 عام  الذري  الوقف  الغاء 
بدعم   1956 عام  ا�شهمت  اذ  قومية  ن�شاطات 

املجاهدين يف م�شر واجلزائر.
على  بغداد  يف  الن�شوي  الن�شاط  يقت�شر  ومل 
اخلريي  الطابع  ذات  اجلمعيات  تاأ�شي�س 
واالجتماعني بل تعداه اىل تاأ�شي�س اجلمعيات 
الدينية، وقد كان من اهمها جمعيات ا�شامية 

وم�شيحية.

جمعية الشابات المسيحيات
تاأ�ش�شت هذه اجلمعية يف عام 1946 وكانت 

هياأتها االدارية ت�شر على ان تكون ت�شميتها 
يكون  لكي  لل�شابات(  امل�شيحية  ب�)اجلمعية 
بامكانها قبول الع�شوات من خمتلف االديان، 
على  بغداد  �شرطة  مديرية  اعر�شت  وقد 
اجلمعية،  مقر  على  الك�شف  اجرائها  عند  ذلك 
القوات  ا�شتاأجرته  فندق  باال�شا�س  هو  الذي 
لل�شابات  بغداد  يف  املرابطة  الربيطانية 
امل�شيحيات الائي كن ي�شتخدمن يف اجلي�س 
بان  ال�شرطة  مديرية  وبينت  الربيطاين، 
تلك  مغادرة  عند  تغلق  �شوف  اجلمعية  هذه 

القوات.
منها  متعددة  اهداف  ذات  اجلمعية  كانت 
من  وال�شيدات  البنات  بني  رابطة  ايجاد 
ال�شكن  وتوفري  وتثقيفهن  االديان  خمتلف 
عن  ف�شًا  الغريبات  للطالبات  املائم 
ن�شاطات ريا�شية وترفيهية وكانت للجمعية 
ا�شهامات يف حقل اخلدمة االجتماعية متثلت 
غرفة   )20( من  موؤلفة  �شيافة  دار  بان�شاء 
للطالبات واملوظفات وال�شائحات االجنبيات 
اال�شعافات  ا�شول  البنات  بتعليم  واالهتمام 
االولية واخلياطة والتطريز واقامة املعار�س 
وم�شاعدة  االمية  مكافحة  يف  وامل�شاركة 
احلفات  واقامة  الفي�شانات  منكوبي 
واملنا�شبات  الدينية  االعياد  يف  الرفيهية 

االجتماعية.

جمعية رعاية اليتيمات المسلمات
اجيزت هذه اجلمعية من قبل وزارة الداخلية 
ايار عام 1946 بو�شفها جمعية  بتاريخ 27 

امل�شلمات  للفتيات  خدماتها  قدمت  خريية 
الفقريات.

من  اجلمعية  لهذه  التاأ�شي�شية  الهيئة  كانت 
حمندي  جعفر  ال�شيد  وبرئا�شة  فقط  الرجال 
جلان  لها  وكانت  االع�شاء،  من  عدد  ي�شاعده 
االعمال  من  بق�شم  يقمن  الن�شاء  من  فرعية 
يكن  ومل  اجلمعية،  رئي�س  من  اليهن  املوكلة 
حقل  يف  وا�شحة  ن�شاطات  اجلمعية  لهذه 

اخلدمة االجتماعية.

جمعية األخت المسلمة
تاأ�ش�شت هذه اجلمعية عام 1950 كفرع تابع 
تعرف  وكانت  امل�شلمني  االخوان  جلمعية 
ن�شر  اهدافها  اال�شامية(،  االخوة  ب�)جمعية 
ومبادئه  احلنيف  اال�شامي  الدين  تعاليم 
تربية  املراأة  وتربية  به  للتم�شك  والدعوة 
االنحال  ومكافحة  �شحيحة  ا�شامية 
للجمعية  االدارية  الهيئة  وكانت  اخللقي، 
تتاألف   1950 ايار   10 يف  انتخابها  مت  التي 
خ�شر  وزهرة  الرئي�شة،  الزهاوي  نهاد  من: 
�شكرترية،  املفتي  وخريية  الرئي�شة  نائبة 
فاطمة الباجه جي، امينة ال�شندوق، مديحة 
وجيهة  الع�شوات  ومن  املحا�شبة،  �شاكر 
و�شفية  جي،  الباجه  وح�شيبة  جي،  الباجه 

الزهاوي.
�شنة  ويف   ،1951 عام  بارزًا  ن�شاطًا  ابدت 
1955 ا�شبحت م�شتقلة عن جمعية االخوان 
امل�شلمني وعرفت بجمعية االخت امل�شلمة كان 
لها ن�شاطات اجتماعية خمتلفة متثلت بالقاء 

وطبع  والثقافية  والعلمية  الدينية  الدرو�س 
الكتب والر�شائل الدينية واهتمت مبوؤ�ش�شات 

التعليم وفتح الدورات ال�شيفية.
جمعية ال�شيدات اليونانيات الإ�شعاف الفقراء
 1954/3/18 بتاريخ  اجلمعية  هذه  اأ�ش�شت 
بعد ان اجازتها وزارة الداخلية، وكان هدفها 
الداخلي، م�شاعدة  ح�شب ما جاء يف نظامها 
واغاثة  واملر�شة  االيتام  وحماية  املحتاجني 

املنكوبني يف الفي�شانات والزالزل.
انتخبت اجلمعية هيئتها االدارية االوىل يف 
وكانت   1954/4/28 املوافق  االربعاء  يوم 

تتاألف من:
الرئي�شة 1.هيانه دميري جورج 

نائبة الرئي�شة 2.ماريكا بردي�س 
ال�شكرترية 3.كاتينا هالكيا�س 

امينة ال�شندوق 4.بيتماها لكيا�س 
�شتيفانو،  �شتيفانيا  من:  كل  والع�شوات 

ابريتي هالكيا�س، افتيهيا نرباندا فيلو.
ا�شهمت اجلمعية يف حقل اخلدمة االجتماعية 
واعدادها  املراأة  مل�شاعدة  بغداد  مدينة  يف 
ويف  الطبية  املراكز  يف  للعمل  منها  لافادة 

مراكز اخلدمة االجتماعية.
البغدادية  للمراأة  ان  تقدم  مما  لنا  يت�شح 
احلياة  جماالت  �شتى  يف  كثرية  ا�شهامات 
االقت�شادية  الن�شاطات  يف  الرجل  و�شاطرت 
كبرية  جهود  بعد  والثقافية  واالجتماعية 
واملوؤثر  الفاعل  دورها  تاأخذ  لكي  بذلت 
طالبت  بل  احلد  هذا  عند  االمر  يقت�شر  ومل 

بحقوقها ال�شيا�شية ا�شوة بالرجل.

تحمست المرأة البغدادية لتأسيس الجمعيات والنوادي االجتماعية والثقافية على غرار ما موجود في 
الوطن العربي، وكانت هذه الجمعيات تنحصر اهدافها في المجاالت الخيرية واالنسانية والترفيهية 

والدينية وغلب على القسم االعظم منها صفة االعمال الخيرية بوجه عام، على الرغم من اختالف اهدافها 
فقد ساعدت على ابراز دور المرأة واعطتها المجال الرحب لكي تتبوأ مكانتها المطلوبة في المجتمع عن 

طريق المطالبة بحقوقها المشروعة في جوانب الحياة االقتصادية واالجتماعية والسياسية.
استمرت بعض الجمعيات والنوادي االجتماعية والثقافية التي اسست قبل الحرب العالمية الثانية في 

اداء اعمالها في جوانب الحياة المختلفة، واثرت تأثيرًا واضحًا في الحياة االجتماعية بما قدمته من 
خدمات متنوعة البناء المجتمع، وكانت هذه الجمعيات اما فروع للجمعيات التي شكلها الرجال في بغداد، 

او جمعيات قائمة بذاتها.
ومن ابرز تلك النوادي والجمعيات ما يأتي وحسب تاريخ تأسيسها:

جمعيات ونواٍد نسوية 
منسية ودعوة إلحياء ذكراها

عباس الزاملي

ثورة 14 تموز
ف�����ي م������ذك������رات ال���س���ف���ي���ر االس�����ب�����ان�����ي ف�����ي ب����غ����داد

امل�شت�شرقني  �شيخ  ا�شبانيا  يفيِ  ي�شّمونه 
وتلك ت�شمية القت ل�شاحبها وعربت ب�شدق 
ع��ن��ه ف��اال���ش��ب��اين )ام��ي��ل��ي��و غ��ارث��ي��ا غوميث 
امل�شت�شرقني  ابرز  احد  يعد   )1996-1905(
اال�شبان يف الع�شر احلديث وله العديد من 

العربيني  وال��ت��اري��خ  االدب  ح��ول  امل��وؤل��ف��ات 
ترجمة  على  ا�شتغل  مثلما  وحديثا  قدميا 
اللغة  اىل  العربية  الن�شو�س  م��ن  الكثري 
�شردها  هنا  غايتنا  تكن  والتي مل  اال�شبانية 
قب�شة  اىل  وجهتنا  �شتكون  امنا  تناولها  او 

عن  وتف�شح  العراقية  ال��ذاك��رة  تهم  اخ��رى 
بع�س خفاياها..

من  اميليو  �شلخها  ونيف  ق��رن  ن�شف  بعد 
عمره عائ�شا بني اهله واكناف مدينته مدريد 
لباده يف  �شفريا  بتعيينه  ر�شمي  امر  �شدر 

بغداد  ي�شل  ان  امل�شادفات  و�شاءت  العراق 
حيث  العراق  تاريخ  من  حرجة  حلظات  يف 
هبط ببغداد يوم االحد 13 متوز 1958 اي 
قبل يوم من اندالع الثورة يف العراق بزعامة 
عبد الكرمي قا�شم وكان على ال�شفري اجلديد 
اخلارجية  ل��وزارة  يكتب  ان  وظيفته  بحكم 
تقرير  �شمن  العراق  يف  يدور  ما  اال�شبانية 
خا�س بال�شفارة اال�شبانية ي�شف فيه بع�س 
فيها  فجاء  االوىل  ايامها  الثورة يف  احداث 

ما يلي:
)ع��ن��د و���ش��ويل ب��غ��داد ك���ان يف ان��ت��ظ��اري 
ال�شكرتري الثاين للت�شريفات وذلك الن�شغال 
اقوم  ان  املقرر  من  وك��ان  االول  ال�شكرتري 
باول ات�شال مع وزارة اخلارجية يف اليوم 
التايل 14 يوليو ال�شاعة العا�شرة والن�شف 
 ���ش��ب��اح��ا ول��ك��ن ه���ذا ال��ل��ق��اء ت��ع��ط��ل ب�شبب 

الثورة.
ان االمن العام جيد االآن واعيد النظام ب�شكل 
ولو  لاجانب  العداء  نظرة  وانح�شرت  تام 
التزال  فاحلكومة  م�شتمرة  النظرة  هذه  ان 
توجه ال�شّب لا�شتعمار وميكن القول -وقد 
يكون امرا جمربا- انه بالرغم من عدم مرور 
ف��ان حالة  ال��ث��ورة  ان���دالع  منذ  وق��ت طويل 
بعد  ع��ادي  غري  ب�شكل  طبيعية  اليوم  بغداد 
ا�شبوع من الثورة وهذه اجلموع من النا�س 
ت�شطرب  مرتابة  فانها  ول��رباءت��ه��ا  منقادة 
الغارب وعندما  لها احلبل على  عندما يرك 

يتوتر تن�شبط.
جريد  ظهرت  يوليو   26 ي��وم  من  واب��ت��داء   
)العراق تامي( واعيد فتح النادي الربيطاين 
يف  م�شتمرة  اجل��رائ��د  العلوية:  منطقة  يف 
ودي  ب�شكل  االج��ان��ب  معاملة  اىل  دعوتها 
وتربز املعاملة احل�شنة التي القوها من قبل 
ال�شوارع  يف  منت�شرون  النا�س  العراقيني.. 

منع  ���ش��اع��ات  ان  رغ��م  التجمعات  وحت��ظ��ر 
بني  ما  وا�شبحت  تتقل�س  اخ��ذت  التجوال 
وبعد  �شباحًا  الرابعة  حتى  ليًا  العا�شرة 
ذلك عاد ليبداأ من ال�شاعة الثامنة ليًا ب�شكل 
التا�شعة  ال�شاعة  م��ن  ي��ب��داأ  اخ��ذ  ث��م  ���ش��ارم 

ليًا(.
ث��م ي��ت�����ش��اءل غ��ارث��ي��ا غ��وم��ي��ث: م��ا ال��ف��ائ��دة 
البائ�شني  جموع  �شتجنيها  التي  احلقيقية 
على  يجب  ثم  النظام؟  تغيري  من  والب�شطاء 

�شوؤاله قائًا: 
ميكن  وب��ال��ك��اد  قليلة  ت��ك��ون  ان  )ي��ح��ت��م��ل 
ماحظتها ولكن مع ذلك فان �شاعات العمل قد 
تقل�شت مع ت�شع �شاعات اىل ثمان �شاعات، 
وخ��ف�����س ���ش��ع��ر اخل��ب��ز ق��ل��ي��ًا وك����ذا بع�س 
احل��اج��ي��ات االخ����رى واع��ل��ن ع��ن ال��ن��ي��ة يف 
اما  البيوت  ايجارات  يف  ملمو�س  تخفي�س 
اال�شياء االخرى فهي كام يف كام، �شكاوى 
�شد النظام القدمي وعماء )االمربيالية( مع 
االقطاعي  النظام  على  هجوم  براقة،  وعود 
ب�شكل  ال�شا�شعة  امل�شاحات  ام��ت��اك  و�شد 
غري �شرعي ومتجاوز للحد، وعد باال�شاح 
الزراعي وهو قيد الدر�س االآن من قبل اللجان 
الفنية ذات العاقة: هناك ت�شجيع للفاحني 
على م�شاعفة وحت�شني االنتاج، ومنع �شباق 
قانون  ال��غ��اء  ذل��ك  م��ن  اهمية  واك��رث  اخليل 
الع�شائر اذ ان �شيوخها كانوا ادوات خمل�شة 
املنهار، يف ت�شريحات �شحفية عّدة  للنظام 
ان  جند  ل�شعادتكم-  عنه  �شورة  -وار���ش��ل 
بانه ال  مرة  اكرث من  الثورة �شرح يف  قائد 
)وهو  لاحزاب وامنا )حزب واحد(  وجود 
راأي  وه��ذا  النا�شر(  عبد  جمال  به  يعمل  ما 
اخ��رى  م��رة  ويف  الد�شتور،  عليه  ين�س  مل 
ا�شراكية،  �شعبية  هي  الثورة  بان  ي�شرح 

وهذا اي�شا مل يرد يف الد�شتور(.

موسى زناد سهيل

ن�سوة يف مظ�هرة ت�أييد لثورة متوز 1958

جنود ام�م ق�سر الرح�ب ع�م 1958



 ، العراقيني  الفنانني  ع�شرات  ال�شتينيات  منذ  الكويت  احت�شنت 
و�شارك العديد من هوؤالء يف احلفات الغنائية التي كانت تقام يف 
الوطني، ومن هوؤالء  العيد  الكويتية ال�شيما  الوطنية  املنا�شبات 
الراحل ناظم الغزايل، عفيفة ا�شكندر، مائدة نزهت، يا�س خ�شر، 

�شعدون جابر وعبداجلبار الدراجي وغريهم.
ومائدة نزهت �شاركت يف العديد من احلفات يف الكويت واأي�شا 
و�شجل  اأغان  عدة  الكويتية  االإذاعة  وكذلك  التلفزيون  لها  �شجل 
لها لقاءات فنية، كما تعاونت مع عدد بارز من اأ�شهرامللحنني على 

ال�شاحة.
ولعل اأ�شهر اأغنية قدمتها مائدة نزهت هي االأغنية الوطنية »دار 
مدارج بحر«، اإىل جانب غنائها لبع�س االأ�شوات العربية ال�شيما 
اأنها متتلك �شوتا جميا و�شبق لها اأن قدمت اأ�شعب اأنواع الغناء 

العراقي املتمثل باملقامات. 
دار مدارج بحر

بدر  الراحل  ال�شاعر  كلمات  من  وهي  بحر«  مدارج  »دار  اأغنية 
العياف الذي رفد االأغنية الكويتية بع�شرات االأعمال ما  اجلا�شر 

بني وطنية وعاطفية، وتعاون مع اأكرث من فنان عربي، 
وتقول كلمات »دار مدارج بحر«:

»دار مدارج بحر 
             فيلجا اأحلى اجلزر

متعة للناظرين 
             يف روابيك اخل�شر

والله حلوة يا جزيرة 
             لو م�شافاتك ق�شرية

انت كالديرة ال�شغرية
            بني اأح�شان البحر

�شفنا فيك كل ال�شرور 
           وان�شراحا لل�شدور

ما اأحلى �شدو الطيور 
          على اأغ�شان ال�شجر«

أال يا صبا نجد
متتلك املطربة العراقية مائدة نزهت �شوتا جميا، وهي واحدة 

من القائل من املطربات الاتي قدمن املقام باإجادة تامة ومتيز.
كما قدمت ال�شوت العربي، ولعل تقدميها �شوت »اال يا �شبا جند« 
قدرتها  على  دليا  تقدميه  من  املطربني  من  الكثري  يتهيب  الذي 
الفائقة يف تقدمي اأ�شعب انواع الغناء، و�شوت »اال يا �شبا جند« 
قدمه عدد من مطربي الكويت واخلليج لعل اأبرزهم الفنان الكبري 
عو�س دوخي، وهو من كلمات عبدالله بن الدمينة وحلنه الفنان 

اأحمد الزجنباري، وتقول كلماته:
»اأال يا �شبا جند متى هجت من جند

لقد زادين م�شراك وجدا على وجد
�شقى الله جندا واملقيم باأر�شها

�شحابا طواال خاليات من الرعد
اإذا هتفت ورقاء يف رونق ال�شحى

على فنن غ�س النبات من الرند
بكيت كما يبكي الوليد ومل اأكن

جلودا واأبديت الذي ما به اأبدي
بكل تداوينا فلم ي�شف ما بنا

على اأن قرب الدار خري من البعد«
وت�شري بع�س امل�شادر اىل اأن الق�شيدة »االأغنية« هي ملجنون 
ان  خمتلفة  باأحلان  اخلليج  مطربي  من  لعدد  و�شبق  ليلى، 
وعبدالله  ال�شندي،  وحممد  وليد  بن  �شاحي  مثل  قدموها 
ف�شالة وحممود الكويتي، لكن الراحل اأحمد الزجنباري طّور 

اللحن.
وللفنانة مائدة نزهت العديد من االأغاين الكويتية من بينها 
كما غنت  الفنان عو�س دوخي،  التي حلنها  با�س«  »ال  اأغنية 
اأي�شا »ا�شاألك بالله.. هل هذا �شحيح ما حجو عنك وعني من 
كام«، و»كفاين ما و�شل منك« والعديد من االأعمال االأخرى.
ولدت مائدة نزهت عام 1937 يف بغداد، ون�شاأت وتعلمت 
املدر�شة  اإىل  انتقلت  القراآن،  اأن ختمت  فبعد  يف مدار�شها، 
طفولتها،  منذ  الغنائية  مواهبها  برزت  حيث  االبتدائية 
عندما كانت حتفظ وتردد اأغنيات اأم كلثوم وفريد االأطر�س 

واأ�شمهان وليلى مراد.
اأن  على  املقدرة  متلك  اأنها  نف�شها  يف  اأح�شت  اأن  وبعد 
تكون مغنية تقدمت الختبار االإذاعة عام 1950 وجنحت 
فيه، وغدت فيما بعد من اأ�شهر مطرباتها.. وقد �شجلت 
يف تلك الفرة عددًا من االأغاين العراقية حلنها اأحمد 
اخلليل وناظم نعيم مثل اأغنية »توبة« و»قالو حلو«، 
علي  ور�شا  اخلليل  واحمد  كامل  عاء  لها  حلن  ثم 
وعبا�س جميل و�شمري بغدادي وعاء كامل اأغنيات 

كثرية اأعطت انطباعًا ح�شنًا لدى امل�شتمعني.
اأوائل  من  كانت  بغداد  تلفزيون  بث  بداأ  وعندما 
املطربات ممن ظهرن على �شا�شة التلفزيون عام 
العامل  يف  تلفزيون  اأقدم  يعترب  الذي   1956

العربي.
وعرفها  وا�شتهرت،  و�شافرت  طويا  غنت 

وخياراتها  العذب  ب�شوتها  اجلمهور 
و  و»توبة«  »للنا�شرية«  كاأغنية  املتميزة 

كتب  كما  تهواه«.  النا�س  كل  حلو  »قالو 
ال�شاعر زهري الدجيلي لها اأغنية »�شنبل 

الديرة« احلان يا�شني الراوي. 
العراقي  املقام  تقدمي  يف  وجنحت 

واملو�شح  الق�شيدة  جانب  اإىل 
الديني واألوان غنائية اأخرى
عن جريدة القبس 

الكويتية

إعداد عبد المحسن الشمري

عندما غنت

بالكــويـت 
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