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موفق خلف العلياوي

�س���هدت ال�ساحة ال�سيا�س���ية العراقية عام 1958حتواًل 
تاريخي���ًا, متثل يف قيام ثورة الرابع ع�س���ر من متوز, 
الت���ي اأطاح���ت بالنظ���ام امللكي, واإع���ان قي���ام النظام 
اجلمه���وري يف الع���راق, اإذ فتحت تلك الث���ورة املجال 
وا�سعًا اأمام االأن�سطة الدميقراطية التي اندفعت للعمل 
يف �سف���وف اجلماه���ر, الت���ي رزحت م���دة طويلة من 
الزم���ن يف ظل دميقراطية العهد امللك���ي ال�سكلية, لذلك 
فان هذا التحول �ساهم يف ت�سجيع الكثر من املنظمات 
الدميقراطي���ة التي كان���ت تعمل �سرًا قب���ل الثورة على 
الظهور والعمل العلن���ي, م�ستفيدة من الو�سع اجلديد 
ال���ذي نتج عنها, م���ن تلك املنظمات, رابط���ة الدفاع عن 
حق���وق امل���راأة العراقي���ة التي بقي���ت متار����س ن�ساطها 
�س���رًا منذ تاأ�سي�سها عام 1952, حتى اإعان الثورة عام 

.1958
من���ذ االأي���ام االأوىل لث���ورة الرابع ع�سر م���ن متوز عام 
1958, �سارع���ت الدكتورة نزيه���ة الدليمي مع عدد من 
الن�س���اء لفت���ح مقر لرابطة الدفاع ع���ن حقوق املراأة يف 
مبن���ى االحتاد الن�سائ���ي العراقي, بعد رف����س ال�سيدة 
اآ�سي���ا توفيق وهب���ي, رئي�سة االحتاد املج���يء اإىل مقر 
االحتاد التخ���اذ موقف موؤيد للثورة, م���ن خال مكاملة 
تليفوني���ة معه���ا, ف�س���ًا ع���ن قي���ام ع�س���وات الرابطة 

العام���ات يف االحت���اد باإج���راء ات�س���االت وا�سعة مع 
الن�س���اء عن طريق ت�سكيل ف���رق ن�سائية, تطرق اأبواب 
البي���وت وتدخله���ا, �سارحة اأه���داف الث���ورة الوطنية 
والدميقراطي���ة, مطالب���ه اإياهن بتاأييد الث���ورة, و�سم 
جهودهن عن طريق العمل يف الرابطة, وتذكر ال�سيدة 
بلقي����س ال�سيخل���ي باأنه���ا ذهب���ت برفق���ة زكي���ة خليفة, 
وهي م���ن الع�سوات الب���ارزات يف احل���زب ال�سيوعي 
العراقي, والدكتورة فريدة املا�سطة - كان عملهن جمع 
الن�ساء لان�سمام للرابطة - اإىل عيادة الدكتورة نزيهة 
الدليم���ي يف ال�سواك���ة بع���د يوم���ن من اإع���ان الثورة 
قائل���ة :”كان���ت العي���ادة تغ����س بالن�ساء واذك���ر منهن 
�ساف���رة جميل حاف���ظ و مليع���ة عبا�س عم���ارة وابتهاج 
االأوقاتي وحي���اة النهر واآمنة النه���ر, وهن من �سابات 
الرابط���ة. وكان���ت فرح���ة الدكت���ورة نزيه���ة الدليمي ال 
تو�س���ف بك�سب جمموعة م���ن ال�ساب���ات اإىل الرابطة, 
اإذ اإنه���ا ا�ستقبلتني  بقولها اأها بك �سابة الرابطة التي 

ترعى حقوق الن�ساء”. 
كثفت الدكتورة نزيه���ة الدليمي من ن�ساطها يف الدفاع 
ع���ن حقوق املراأة العراقية متخذة م���ن اأجواء االنفتاح 
الدميقراط���ي التي �س���ادت بع���د الثورة جم���ااًل وا�سعًا 
لتحركه���ا بهدف من���ح الرابط���ة اإجازة ر�سمي���ة ي�سمح 

له���ا بالعمل علن���ًا, وتخ�سي�س مقر ر�سم���ي لها من قبل 
احلكوم���ة, فقد ذهبت ب�سحبة وفد م���ن ن�ساء الرابطة, 
والتقن برئي�س ال���وزراء )عبد الكرمي قا�سم(, يف مقر 
وزارة الدف���اع, طالنب االأخر االعرتاف برابطة الدفاع 
ع���ن حقوق امل���راأة واإ�سراك امل���راأة يف ف�سائل املقاومة 
ال�سعبية, وم�ساعدة الرابطة يف فتح مراكز لها ملكافحة 

االأمية للن�ساء اللواتي ُحرمن من التعليم.
اإن هدف الدكتورة نزيهة الدليمي مما ذكرته هو تفعيل 
دور امل���راأة يف �سفوف احلركة الوطنية واأن ال يقت�سر 
عل���ى املطالبة بحقوقه���ا االجتماعية فق���ط, لذلك نراها 
ترك���ز على اأن اأهداف الرابطة ه���ي �سيانة اجلمهورية 
واملحافظ���ة عل���ى اال�ستقال الوطني م���ن خال تعميق 
الوعي الوطن���ي بن �سفوف الن�س���اء, والوقوف �سفًا 
واحدًا مع اأف���راد ال�سعب العراقي ل�سيانة اجلمهورية, 
اإىل جان���ب دعوته���ا الن�س���اء اإىل الت�سجي���ل باملقاوم���ة 
ال�سعبي���ة والعم���ل �سوية مع الن�ساء م���ن غر ع�سوات 
الرابط���ة للوق���وف بوج���ه اأي حت���رك يري���د امل�سا����س 
باجلمهوري���ة خارجيًا كان اأم داخلي���ًا, واأت�سح ذلك من 
خ���ال ندائه���ا اإىل  الن�س���اء العراقي���ات الذي ج���اء فيه 
:”اإنن���ي اأوجه ندائ���ي اإىل كل الن�س���اء العراقيات عربًا 
واأكرادًا وعلى اختاف طبقاتهن وفئاتهن اأن يقفن �سفًا 

واح���دًا الإ�سن���اد جمهوريتن���ا العزيزة واالنتب���اه دائمًا 
الأهمي���ة وحدة ال�سف وال ن���دع ثغرة بن �سفوفنا ينفذ 
منه���ا العدو. اإننا ن�ساء العراق جتمعنا اأهداف واحدة, 
تتلخ����س يف �سيانة جمهوريتنا العزي���زة وا�ستقالها 
فيج���ب اأن نكر����س كل جهودن���ا االآن ل�سيانته���ا, وذل���ك 
باالن�سمام اإىل �سفوف املقاومة ال�سعبية ورفع يقظتنا 
الوطنية بوجه الد�سائ�س. واين يف نف�س الوقت اأوجه 
ندائ���ي اإىل جمي���ع املواطنن يف وج���وب اأدراك اأهمية 
دور امل���راأة يف �سيانة اجلمهورية وع���دم الوقوف يف 
وجهه���ا يف القي���ام بواجبه���ا املقد����س بحج���ة العادات 

القدمية الن الواجب الوطني هو فوق كل اعتبار".
مل يتوق���ف دور الدكت���ورة نزيه���ة الدليم���ي عن���د تل���ك 
اجله���ود, ب���ل اأنه���ا ذهب���ت اإىل وزارة الداخلي���ة برفقة 
زميلته���ا عفيف���ة روؤوف, لتق���دمي طلب اإج���ازة للرابطة 
والتق���ن بوزي���ر الداخلي���ة عب���د ال�سام حمم���د عارف 
وعر�س���ن عليه االأمر فقال له���ن :”يابة دخلونه ن�ستغل 
اأول,ه�س���ة خابرت لندن وتكلم���ت معاهم وطلبت منهم 
تاأييد الثورة", فكان لهذه الكلمات ردة فعل لدى نزيهة 
الدليم���ي اذ قالت :”لقد �سعقنا اأنا وعفيفة روؤوف بهذا 
النموذج الذي جاءت ب���ه الثورة اإىل ال�سلطة؟ وقلنا له 
لق���د �سجلنا طلبنا ق���ي واردة ال���وزارة ونرجو عر�سه 
عل���ى جمل�س الوزراء, وخرجن���ا ممتع�ستن وكان ذلك 

خال االأ�سهر االأوىل للثورة”.
نتيج���ة لتاأخ���ر املوافق���ة عل���ى طل���ب االإج���ازة وبع���د 
ا�ستغرابه���ا من ه���ذا اجلواب ل�سخ�س ُيع���د يف نظرها 
م���ن قي���ادات العه���د الدميقراط���ي اجلدي���د, اعت�سم���ت 
الدكت���ورة نزيهة الدليمي مع عدد من الن�سوة اأمام مقر 
وزارة الداخلي���ة لي���وم كام���ل م���ن اأجل ال�سغ���ط عليها 
ملنحهن اأج���ازة لعم���ل الرابطة, واملوافق���ة على الطلب 
الذي قدمته م���ع رفيقاتها, وج���اء فيه:”نحن املوقعات 
اأدناه الهيئة املوؤ�س�س���ة لرابطة الدفاع عن حقوق املراأة 
تلك املنظم���ة الدميقراطية التي ت�س���م اإليها الن�ساء من 
خمتلف الطبقات والفئات بغ����س النظر عن قومياتهن 
واأديانه���ن وميوله���ن ال�سيا�سي���ة جئنا نطال���ب باأجازة 
منظمتن���ا لك���ي نق���وم بالواجب���ات امللقاة عل���ى عاتقنا 
وتنظي���م �سف���وف الن�س���اء يف الدفاع ع���ن اجلمهورية 
كم���ا يبدو ذلك وا�سح���ًا يف نظامها الداخلي املرفق طيًا 
راجي���ات تف�سلك���م باإعطائن���ا ن���ادي االحت���اد الن�سائي 
العراق���ي مق���رًا له���ا. وتف�سل���وا �سيادتكم واف���ر ال�سكر 
واالحرتام".اأمام ذلك االإ�سرار, اإ�سطر وزير الداخلية 

اإىل املوافقة على منح اإجازة لعمل الرابطة, 
وبه���ذا ا�ستطاع���ت نزيه���ة الدليم���ي بفعل   
اإ�سراره���ا وم�سان���دة زمياته���ا م���ن انت���زاع موافق���ة 
احلكوم���ة يف العم���ل علن���ًا, وو�س���ع االأخ���رة )�سمن 
خان���ة حتمل امل�سوؤولية( عند رف�س طلب الرابطة التي 
ت�سعى اإىل تغير واقع امل���راأة العراقية, وانت�سالها من 

حالة الفقر واجلهل.

صدور قانون االحوال الشخصية
كان االجن���از االأك���ر ال���ذي �ساهم���ت الدكت���ورة نزيهة 
الدليم���ي يف حتقيق���ه ه���و �س���دور قان���ون االأح���وال 
ال�سخ�سي���ة ذي الرق���م 188 ل�سن���ة 1959, م���ن خ���ال 
دعواته���ا املتك���ررة لت�سكي���ل جلن���ة وطني���ة تعمل على 
و�سع الئحة ملثل ذلك القانون, كما اأكدت ذلك يف موؤمتر 
الرابط���ة العلني االأول يف قراراتها حول م�ساكل املراأة 
يف امل���ادة الرابع���ة من ب���اب احلق���وق االجتماعية جاء 
فيه���ا  اأواًل :الزواج”حمو م�س���اوئ املجتمع االإقطاعي 
ونظرت���ه الرجعية الت���ي يجب اأن حت���رتم وتبنى على 
اأ�س�س م���ن االح���رتام املتب���ادل باحلق���وق والواجبات 
م���ع عدم ع���د املراأة ك�سلع���ة تباع وت�س���رتى يف الزواج 
دون موافقته���ا اأو اأخ���ذ راأيه���ا يف ق�سي���ة تهمه���ا مث���ل 
هذه وتناظ���ر احلقوق يف الزواج والط���اق ف�سًا عن 
ت�سجيل جميع العقود يف �سجات املحاكم ال�سرعية اأو 
ما ينوب عنها يف االأق�سية والنواحي واإجراء الفح�س 
الطب���ي قبل ال���زواج للطرفن واأن ال يك���ون الزواج اإال 

اأمام املحاكم ال�سرعية ومنع زواج االأطفال".  
اجلدي���ر بالذك���ر اأن���ه من���ذ اإقام���ة احلك���م الوطن���ي يف 
الع���راق ع���ام 1921 حتى �سدور القان���ون عام 1959, 
كان ق�ساء االأح���وال ال�سخ�سية فيه ي�ستمد اأحكامه من 

القراآن الكرمي التي ي�ستنبطها الفقهاء وفتاوى العلماء 
واملجتهدي���ن, وم���ن جمموع���ة االأح���كام ال�سرعية التي 
كان���ت معتم���دة ومقبولة ل���دى دار االإفتاء اأي���ام احلكم 
العثماين, وكانت هناك حماوالت عديدة  لو�سع قانون 
لاأحوال ال�سخ�سية يوحد العمل الق�سائي لكل املذاهب 
االإ�سامي���ة يف الع���راق اإال اأنه���ا مل تنج���ح. ج���رت اأول 
حماولة يف عام 1933عندما عهدت وزارة العدلية اإىل 
ديوان التدوين القانوين لو�سع الئحة قانون لاأحوال 
ال�سخ�سي���ة, وبعد اجناز االأخر ل���ه ظل بن مد وجزر 
وتعدي���ل وحتوير مل���دة ع�سر �سن���وات ومل يتم اإقراره, 
وجرت حماولة اأخرى عندما �سكلت وزارة العدل جلنة 
م���ن رجاالت الفق���ه والقانون يف ال�ساد����س والع�سرين 
من كانون الثاين ع���ام 1945برئا�سة حممد ح�سن كبة 
رئي����س جمل�س النواب, وع�سوية ال�سيخ علي ال�سرقي 
رئي����س جمل�س التميي���ز ال�سرعي اجلعف���ري, وحمدي 
االأعظم���ي امل���دون القان���وين, و�سفيق �سري���ف العاين 
ع�سو جمل����س التمييز ال�سرعي ال�سني, اإذ بداأت عملها 
م�ستن���دة على الئح���ة دي���وان التدوين القان���وين التي 
و�سع���ت ع���ام 1933, والئح���ة اأخرى جدي���دة و�سعها 
ال�سيخ علي ال�سرقي, وعلى الرغم من خروجهم بقانون 
جديد لاأح���وال ال�سخ�سية اإال اأن خط���ط و�سع قانون 
موحد م���ن قبل اللجان امل�سكلة الت���ي حاولت اأن جتمع 
االأح���كام ال�سرعي���ة وتوحده���ا وتخ���رج منه���ا بقانون 

يجمع املتفق عليه من االآراء مل توفق يف عملها.

اإن تعدد م�سادر الق�ساء واختاف االأحكام يجعل حياة 
العائل���ة غر م�ستقرة وحقوق الفرد غر م�سمونة, كما 
ج���اء يف موجبات �س���دور القانون, مما دف���ع  للتفكر 
بو�س���ع قان���ون يجم���ع في���ه اأه���م االأح���كام ال�سرعي���ة 
املتف���ق عليها, عنده���ا  قامت الرابطة بتق���دمي م�سروعًا 
اإىل الزعي���م عبد الكرمي قا�سم, قدمت���ه الدكتورة نزيهة 
الدليم���ي يت�سم���ن �س���ن قان���ون لاأح���وال ال�سخ�سي���ة 
فواف���ق عليه, تاألفت على اأثره���ا جلنة يف وزارة العدل 
باأمره���ا االإداري املرقم 650, وامل���وؤرخ يف ال�سابع من 
�سب���اط عام 1959, لو�سع الئح���ة لاأحوال ال�سخ�سية 
ت�ستم���د مبادئه���ا مم���ا ه���و متفق علي���ه من اأح���كام يف 
ال�سريعة, وما هو املقبول من قوانن الباد االإ�سامية, 

وما ا�ستقر عليه الق�ساء ال�سرعي يف العراق. 

على اأثر ذلك قامت الرابط���ة بت�سكيل جلان يف االأحياء 
ال�سكني���ة, يف بغ���داد وباق���ي االألوية, لدرا�س���ة م�ساكل 
امل���راأة واأخذه���ا بنظر االعتب���ار يف القان���ون املقرتح, 
وكلف���ت الدكت���ورة نزيه���ة الدليمي النا�سط���ة الن�سوية 
اللج���ان  تل���ك  عم���ل  عل���ى  باالإ�س���راف  خ���دوري  روز 
وجم���ع تقاريره���ا, كم���ا مت تكلي���ف ن�ساء م���ن خمتلف 
االخت�سا�سات تربويات وقانونيات وطبيبات و�سيدات 
من كب���رات ال�سن واخل���رة يف التقالي���د االجتماعية 
لل�سع���ب العراقي, اإذ مت تق���دمي ماحظاتهن اإىل اللجنة 
املكلف���ة ب�سياغة القان���ون. و�ساهم���ت الدكتورة نزيهة 

الدليم���ي قي تاأيي���د الئحة القان���ون ومناق�سته, ال�سيما 
م���ا ت�سمنه حول م�س���اواة االأنثى والذك���ر يف املراث, 
ووقفت اإىل جانب �سدوره والت�سويت عليه يف جل�سة 
جمل����س الوزراء  املنعقدة يف التا�س���ع ع�سر من كانون 
االأول 1959, حتت ا�سم قانون االأحوال ال�سخ�سية ذي 
الرقم 188ل�سنة 1959, ومت ن�سره يف جريدة الوقائع 
العراقية الر�سمية يف الثاثن من كانون االأول 1959, 

لي�سبح قانوٌن نافذًا. 

متيز ه���ذا القان���ون باأن���ه اأول قانون تقدم���ي لي�س يف 
الع���راق فح�سب ب���ل يف املنطقة كله���ا, وخطوة جريئة 
عل���ى طري���ق تطوير و�س���ع امل���راأة, كون���ه اأ�ستمل على 
اأب���واب الفق���ه يف االأح���كام املتعلق���ة باالأح���وال  اأه���م 
ال�سخ�سية اجلامعة مل�سائل الزواج, والطاق والن�سب 
واحل�سان���ة والنفق���ة والو�سي���ة وامل���راث, ف�سًا عن 
حتقيق���ه للم�س���اواة والعدال���ة يف احلق���وق الر�سمي���ة 
والعرفي���ة الت���ي �سرعته���ا ال�سلط���ة, ورتبه���ا فقهاوؤها, 
ورف����س الطائفية واملذهبية, والتمييز الذي كان يت�سم 
به املذه���ب الر�سمي العثماين.واأثار ه���ذا القانون عند 
�س���دوره �سل�سلة م���ن ردود الفعل واملواق���ف املت�سددة 
من قبل رجال الدين, اإذ عدوا فقراته, ال�سيما ما يتعلق 
بال���زواج والط���اق والر�ساعة واحل�سان���ة وم�ساواة 
االأنث���ى بالذكر يف املراث خمالفة لل�سريعة االإ�سامية, 
وطالب���وا ب���اأن يكون اإ�س���دار القان���ون م���ن م�سوؤولية 
اجله���ات واملرجعية الدينية, االأمر ال���ذي اأدى اإىل �سن 
هجم���ة قوي���ة �س���د الرابطة,ال�سيم���ا الدكت���ورة نزيهة 
الدليم���ي حت���ى اأنه���ا تذك���ر باأن م���ن حاربوه���ا يف هذا 
ال�ساأن ه���م خ�سوم �سيا�سي���ون, اأواًل كونه���ا �سيوعية, 
وثاني���ًا كونها امراأة, حت���ى اإن عائلتها مل ت�سلم من تلك 
الهجم���ة وخا�س���ة اأخواته���ا ووالدته���ا, كم���ا هوجمت 
مق���رات الرابط���ة يف خمتل���ف األوي���ة وم���دن الع���راق, 
اإىل احل���د ال���ذي جعل م���ن عملي���ة خ���روج الرابطيات 
اإىل عمله���ن حمفوف���ة باملخاطر,تذك���ر ال�سي���دة بلقي�س 
ال�سيخل���ي رئي�سة الرابطة, ف���رع امل�سيب, يف تلك املدة 
اأن عملي���ة خروجها من البي���ت اإىل املدر�سة التي تعمل 
فيه���ا, كان���ت تتم عر �سي���ارة خا�سة الأح���د الرجال من 
املنطقة, علمًا اأن املدر�سة ال تبعد عن �سكنها �سوى مائة 
مرت, وذلك لك���رة التهديدات وامل�سايق���ات والهجمات 

التي كان يقوم بها رجال جمهولن. 
 وتعر�ست الكثر من مدار�س حمو االأمية التي ت�سرف 
عليه���ا الرابطة اإىل االإغ���اق, بذريعة اأنه���ا �ستار لن�سر 
االأفكار ال�سيوعي���ة – ح�سب قول �سكرتارية الرابطة -  
ال�سيما يف املنطقة اجلنوبية من العراق, اإذ ا�سدر قائد 
الفرقة االأوىل احلاك���م الع�سكري فيها حميد احل�سونة  
يف حزي���ران م���ن ع���ام 1960, اأم���رًا باإغ���اق بع����س 
املدار����س ن�س���ر يف ال�سحف قائ���ا ً:”كفانا م���ا القيناه 
م���ن جتربة قا�سية م���ن ت�سرت وراء مكافح���ة االأمية.... 
اأمي خمل����س خر من مواطن مثقف وه���دام... ير�سل 
املخال���ف اإىل املحاك���م وفق املادة 31م���ن قانون تعديل 

قانون العقوبات البغدادي ل�سنة     1959". 
اإن ردة الفع���ل القوية من قب���ل رجال الدين على �سدور 
القانون, كونهم ع���دوا املوافقة عليه انت�سارًا للقوانن 
الو�سعي���ة عل���ى ح�س���اب القوان���ن ال�سماوي���ة ومنه���ا 
االإ�سام. كما عدوه نوع���ًا من املف�سدة للمجتمع, ف�سا 
ًع���ن ان���ه اأُ�ستغل من قب���ل اخل�س���وم ال�سيا�سين الذين 
حاولوا اإظهار من �ساند القانون مبظهر املعادي للدين, 
م���ن خال ن�سر بع�س االأهازي���ج ومنها )ماكو مهر ب�س 
هال�سه���ر والقا�سي انذبة بالنهر(, حتى اأن هذا ال�سعار 
كان ي���رتدد من قبل فتي���ات بالقرب من ال�سحن العلوي 

ال�سريف يف مدينة النجف. 
القان���ون كان يف جوان���ب  اأن ت�سري���ع  الق���ول  ميك���ن 
كثرة منه اإن�ساف للم���راأة, وتنظيم العاقة الزوجية, 
اإذ ان���ه منع ال���زواج باأكر من زوجٍة واح���دة, اإال باإذن 
القا�س���ي ال�سرعي, مع ا�س���رتاط اأن تكون للزوج كفاية 
مالي���ة الإعالة ما زاد على واح���دة. كما حدد �سن الزواج 
بالثامنة ع�س���ر, وان تتم عملية ت�سجي���ل عقود الزواج 
يف املحاكم الر�سمية ل�سمان حقوق الزوجة, ف�سًا عن 

املواد املتعلقة باحل�سانة والنفقة واملهر وغرها.

عن ر�شالة )نزيهة الدليمي ودورها...(

كيف صدر قانون األحوال الشخصية 
سنة 1959؟

دور فاعل لرابطة المرأة العراقية في صدوره..

الدليمي بني رئي�س الوزراء ووزير الداخلية

د. نزيهة الدليمي
ن�شاء يزرن قا�شم يف امل�شت�شفى

مع ثمينة يو�شف زوجة �شالم عادل
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ال����ط����ال����ب ع����م����ر  د. 

ف���ى االأربعين���ات بداأ غ���زل احلاكم���ن وغ���زل املحكومن. 
ف���اإذا ما كنت قد م�سيت يف ال�س���ارع تدافعت النا�س نحوي 
تعب���را عن حبها يل. واإذا راآنى االأمر عبد االإله وجماعته 

تراك�سوا نحوي يعر�سون خدماتهم وحبهم ىل.
واألط���ف عهد يف حيات���ي كان يف االأربعينات: حب النا�س 
وتلهفه���م علي من جه���ة, ومن جهة اأخ���رى حب احلاكمن 
الأنف�سه���م وكي���ف اأنه���م كان���وا يعترونن���ى قما�س���ة جيدة 
لواجه���ة وطني���ة حل���وة. كن���ت اأجمع بن ح���ب اجلماهر 
العاج���زة ع���ن اإنق���اذي �ساعة اأق���ع, وبن �سع���ي احلاكمن 
لك�سب���ي كواجه���ة وطنية. علم���ا اأن احل���كام يعرفون كيف 

يرزون حبهم.
واأ�ستطي���ع القول اإنه ما من اإن�سان جمع بن هذا التناق�س 
العجيب: حب احلاكم���ن واملحكومن يف اآن واحد. وهل 

هناك اأجمل من ذلك؟ املاء والنار يف يد واحدة.
امل���رة االأوىل التي تر�سحت فيها لانتخابات كانت يف عام 
1936. يومه���ا كن���ت املر�س���ح االأول يف بغ���داد والعراق. 
وكان م���ن غر املمك���ن اأن ال اأفوز. وفى الي���وم الذي كانت 

�ست�سدر نتائج االنتخابات, وقع انقاب بكر �سدقي.
مر�سح الكرخ

ويف الع���ام 1946 ابت���داأ اال�ستع���داد لانتخاب���ات. وكنت 
يومه���ا مر�سحا ع���ن منطقة الكرخ مع عب���د الرحمن البزاز 
و�سخ����س اآخر مل اأع���د اأذكر من ا�سمه �س���وى عائلته وهي 

الو�سوا�سي.
وكان م���ن الطبيع���ي اأن يت���م الف���وز يف االنتخاب���ات ع���ر 
احلكوم���ة وم���ن ت�سانده���م. ورغ���م اأن اجلماه���ر كان���ت 
معن���ا, لكن احلكومة كان���ت يف واد اآخر مع مر�سحها الذي 

اعتمدته.
وق���د كن���ت رافًع���ا عل���م املعار�س���ة العنيفة �س���د احلاكمن 
م���ن ناحيتن: �سع���ًرا واآراء بوا�سطة »ال���راأي العام”التي 
كان���ت تعر عن اجلماهر. ورغم ذل���ك كانت الدولة تر�سل 
اإيل اأحيان���ا دعوة حل�س���ور حفل مي���اد اأو تتويج. وهذه 

الدع���وات ال تر�س���ل اإىل كل ال�سحف ب���ل اإىل قلة قليلة من 
ال�سحافين.

قب���ل تل���ك االنتخاب���ات )1946( بنحو اأ�سب���وع, و�سلتنى 
دع���وة حل�سور حفل���ة حتييه���ا اأم كلث���وم مبنا�سبة ذكرى 
التتوي���ج. واأثناء احلفلة �سادف جلو�سي – عن غر ق�سد 
– قرب االأمر عبد االإله. بعد حلظات عرفت اأن االأمر عبد 
االإل���ه يومئ اإيل. ويف بادئ االأمر جتاهلت املو�سوع, لكن 
االإحلاح يف ذلك اأخجلني مما ا�سطرين اإىل االقرتاب منه. 
ف�ساألن���ي عن اأحوايل م�ستف�س���ًرا عما اإذا كنت �ساألقي �سيًئا 
يف احلفلة. ف�سكرته عل���ى اهتمامه بي, واأبلغته اأنني غر 

م�ستعد الإلقاء اأية ق�سيدة.
معرك���ة االنتخابات كانت حامية. تذكرت عبد االإله, وكيف 
اأنه ح���اول ا�ستمالت���ي اإليه اأثن���اء احلفلة. وم���ن املعروف 
اآن���ذاك اأن الكلم���ة االأوىل واالأخ���رة كان���ت ل���ه. كم���ا اأن 

النيابات واحلكومات كلها يتم تعيينها عره.
من هنا خطر ىل الذه���اب اإليه يف الديوان. دقائق ودخلت 
ملقابلة االأمر, فا�ستهل حديثة قائا: »كان علينا اإح�سار اأم 
كلث���وم كي نراك؟ ما هو مطلبك؟«. فقلت له: لقد كونا جبهة 
�سعبية ونري���د خو�س االنتخابات. لك���ن مر�سح حكومتك 
معه م�سد�سات وخناجر, وه���ذه لي�ست من عاداتنا, فنحن 
ل�س���ان ح���ال النا�س وال�سع���ب ال اأكر وال اأق���ل. عندها قال 
االأم���ر: »ه���ذا ال�سخ�س ال���ذي ذكرته �س���ارت رجاه على 
حاف���ة القر. ما ل���ه وللنياب���ة؟ �ساحمك الله ي���ا مهدي. اأمل 
ت�ستطع احل�سور قبل االآن؟ ومع ذلك, فاذهب من قبلي اإىل 

املت�سرف يف حمافظة النجف«.
كان���ت املعرك���ة حامية, دخ���ل فيها ن���وري ال�سعيد من جهة 

واالأمر عبد االإله من جهة اأخرى.
ويف االأخ���ر ا�ستدع���اين طاه���ر القي�سي – رحم���ه الله – 
رئي����س بلدي���ة النجف وقال: »مل���اذا ال حت���ل املو�سوع مع 
هذين اللذين فوق؟ فاالأمر عبد االإله يهتف ىل من اأجلك, ثم 

نوري ال�سعيد يهتف من اأجل االآخر. قل لهما اأن يتفقا«.

العزلة يف املنزل
وم���ن ك���رة االأخذ والرد, ا�سم���اأزت نف�س���ي ومل اأعد اأغادر 
املن���زل. اإىل اأن دعي���ت م���ع وف���د �سح���ايف اإىل لن���دن, مما 
قبي���ل  م���ن  املغ���ادرة  قب���ل  االأم���ر  وداع  اإىل  ا�سط���رين 
الروتوك���ول. وم���ا اإن راأين حت���ى ب���ادرين قائ���ا: »وم���ا 
اخلط���ب اإذا تاأخ���ر الواح���د �سه���ًرا اأو �سهري���ن لكي يدخل 
املجل����س النياب���ى؟«. وكان ردي: �سم���و االأم���ر, �سدقن���ى 
وباأمان���ة.. كان عندي هو�س يف النياب���ة, ولكن االآن عفت 
نف�س���ي كل النياب���ات وح�س���وري اإىل هن���ا, ه���و م���ن اأجل 

ا�ستئذانكم بال�سفر اإىل لندن فقط.
واأثن���اء وجودي يف لندن كتب اإيل �س���ادق الب�سام ر�سالة 
يق���ول فيه���ا: »اأبو ف���رات, ملاذا العن���اد وكاأن���ك �سنعت من 
خ�سب؟ يجب اأن تتحلى باللن والنعومة«. وكان جوابي: 
م���ا قلت���ه لاأمر حول النياب���ة مل يكن جم���رد كام. واالآن, 
كل م���ا اأمتناه هو اأن اأر�سل يف بعث���ة درا�سية حيث اأرتاح 
واأك�س���ب لغة جديدة. وث���ق اأن ك�سب لغة اأحلى واأجمل من 

كل النيابات.

وخ���ال اإقامت���ي يف لن���دن, قي���ل ىل اإن االأم���ر عب���د االإله 
ج���اءين  اأن  اإىل  باملو�س���وع  اأهت���م  مل  لكن���ي  يري���دين. 
اأح���د ال�سب���اط يق���ول يل اإن االأم���ر ينتظ���رين يف فن���دق 
»الكاري���دج«. فقلت ل���ه: �ساأذهب فيما بعد. ق���ال: االأوامر 
�س���درت اإلين���ا اأن نحملك – اإذا اقت�س���ى االأمر – حما اإىل 

الفندق.
ويف الفن���دق, ق���ال يل االأم���ر: »اأين اأنت؟ ه���ات حوائجك 
وتعال اإىل هنا لتقيم بيننا«. و�سعرت باحلرج. اأنا يف ذلك 
الوق���ت »معبود اجلماهر”يف العراق, فما معنى رجوعي 
م���ع االأمر؟ وب���كل براءة قلت له: اأن���ا اآ�سف.. لقد حجزت. 
نظ���ر اإيل ملًي���ا واأجابن���ي: »اأهذا عذر؟ األ���غ احلجز«. فكان 

جوابي: يجب اأن اأعود اإىل بغداد, ويف اأق�سى �سرعة.
ولدى وداعه قال: »لقد كتبت ل�سالح جر, رئي�س الوزراء 

اآنذاك, بخ�سو�س النيابة«.
يف النيابة

وبالفع���ل انتخبت نائًبا يف املجل�س النيابى. وكان ذلك يف 
اأواخر عام 1947.

بع���د ف���رتة ب�سيط���ة, اأعل���ن ع���ن »معاه���دة بورت�سم���وث« 
وقام���ت قيامة اجلماه���ر �سد احلكوم���ة واحلكم. وقامت 
املظاه���رات واملعارك حيث ا�ست�سهد اأخي جعفر يف معركة 

اجل�سر البا�سلة.
وج���ن جن���وين. ومل اأع���د اأمي���ز ب���ن االأبي����س واالأ�سود. 
ونظمت ق�سيدتي ال�سهرة وهي رثاء الأخي جعفر )راجع 
الق�سي���دة يف مكان اآخر( ثم قدم���ت ا�ستقالتي من املجل�س 

النيابي:
املجل����س  ح���ل  النياب���ى,  املجل����س  يف  اال�ستق���االت  بع���د 
وب���داأت مع���ارك االنتخاب���ات من جدي���د. وا�ست���د ال�سراع 
ب���ن االإجنلي���ز واالأم���ركان. واالإجنلي���ز مل تك���ن لديه���م 
الرغبة يف عودت���ي اإىل املجل�س النيابي عك�س االأمركان. 
ودخ���ل االأمر عب���د االإله املعرك���ة. لق���د كان االأمر يخطط 
ل�سيء اآخر. كان يري���د اأن يك�سبني ويك�سب معي جماهر 
غفرة. وباإن�ساف اأق���ول: كان عبد االإله من القائل الذين 
يعتزون بكرامته���م, وكان يعتر اأنه اأمر بحق ويجب اأن 
ميار����س دوره يف االإمارة. كان االأمر �سلًبا. وكان يعرف 
اأن االإجنليز يري���دون مقا�سمته ال�سلطة يف باده. وهناك 
حقيق���ة �سيك�سفها امل�ستقبل, وهي اأن االإجنليز هم اأول من 
عم���ل على اإزاح���ة عبد االإله, الأنه – كما قل���ت – كان عنيدا 
وقوي���ا وذا كرام���ة. وال ين�سى اأنه اأمر وابن امللك علي بن 
احل�س���ن واأن ال�سلطان عبد احلميد كان عندما يح�سر اإىل 

جمل�س امللك يقبل يد جده احل�سن الأنه �سريف مكة.
وح���اول االأمر, كما قل���ت, اإدخايل اإىل املجل����س النيابي. 
ويف اأحد االأيام قال يل: »مهدي. لقد فرغ مكان يف املجل�س 
النيابي فا�ستع���د لذلك«. وبدل اأن اأ�سكره على عر�سه. كان 
ردي نابًي���ا. اإذ قلت له: ال اأريد نيابة عن طريقك بل اأريدها 
ع���ن طريق ال�سعب. لقد ت�سرفت م���ع االأمر الت�سرف غر 
الائ���ق. وم���ا زل���ت حت���ى االآن نادما عل���ى ت�س���ريف ذاك. 
ورف�س���ي للنياب���ة كان رف�سا غ���ر الئق ودفع���ت ثمن ذلك 

غاليا.
اأك���ون يف املجل����س.  اأن  اأعل���ى املراك���ز طل���ب من���ي  م���ن 
واجلماه���ر كانت تطالب ب���ي الأمثلها. واالأم���ر عبد االإله 
يخو����س معركة مع االإجنلي���ز من اأجلي. واأن���ا! ح�سرتي 
اأرف����س عر����س االأمر. ملاذا؟ وم���ا هي االأ�سب���اب التي من 
اأجله���ا اأرف����س النياب���ة؟ نع���م الأنن���ي اأري���د الو�سول عر 

ال�سعب. ولي�س مبوؤازرة االأمر.

من لقاءات ال�شحفية هدى املر مع اجلواهري يف الثمانينيات 

تل���ك هي الفنانة عفيف���ة ا�سكندر اإن جميئه���ا اإىل القاهرة 
ه���و فر�سة ي�ساهد فيها امل�سريون فنانة عراقية ويوؤدون 
اإليه���ا بع����س م���ا يج���ب عليه���م م���ن الت�سجي���ع, فردون 
بذل���ك �سيئ���ًا من جميل الع���راق الذي يط���وق دومًا فناين 
اإىل  عفيف���ة  رحل���ة  جملة"كان���ت  حدي���ث  م�سر"انته���ى 
القاه���رة ناجح���ة, ولفت���ت االأنظ���ار هناك, ودعي���ت الأداء 
اأغنية يف فيلم"ي���وم �سعيد"مع حممد عبد الوهاب, وهو 
الفيل���م الذي ب���داأت فيه فاتن حمامة حياته���ا كممثلة, لكن 
املخ���رج حمم���د ك���رمي ا�سطر اإىل ح���ذف االأغني���ة ب�سبب 
ط���ول الفلم.ث���م تك���ررت زي���ارات الفنان���ة العراقي���ة اإىل 
م�سر.ويف ليلة راأ�س ال�سن���ة 1938-1939قدمت عفيفة 
ا�سكن���در حفل���ة على م�س���رح )بباعزالدي���ن( يف القاهرة, 
وردد �س���ارع عماد الدي���ن اأ�سداء اأغني���ات عراقية �سوت 
�س���داح ال يخلو م���ن بحة جذابة وظه���رت عفيفة ا�سكندر 
يف فيلم"القاهرة-بغداد”للمخ���رج احم���د ب���در خان, مع 
مديحة ي�سري وب�سارة واكيم من م�سر, واإبراهيم جال 
وحقي ال�سبل���ي وفخري الزبيدي من العراق. كما ظهرت 
يف فيلم"ليل���ى يف العراق"للمخ���رج اأحم���د كامل مر�سي, 
بطولة جعف���ر ال�سعدي واإبراهيم ج���ال واملطرب حممد 
�سلم���ان والفنان���ة نورهان.وه���ي واإن كان���ت ق���د عرف���ت 
عزه���ا يف مراب���ع بغ���داد يف االأربعين���ات, ف���اإن والدته���ا 
كان���ت يف املو�سل لوالدي���ن ع�سقا الغن���اء ويعزفان على 
اأك���ر من اآل���ه �سرقية وغربية اأم���ا بدايته���ا الفنية فكانت 
يف مدينة اأربيل اأوائ���ل الثاثينيات, وقد �سموها”جابو 
تغن���ي  كان���ت  الطلقات”الأنه���ا  ال�سري���ع  كلي”امل�سد����س 
ب�سرع���ة بحكم �سغر �سنها وقلة خرتها”ح�سب ما �سجله 
الباح���ث قحطان جا�سم جواد توقف���ت عفيفة ا�سكندر عن 
الدرا�س���ة وهي يف ال�سف الراب���ع االبتدائي, لكن الرغبة 
يف التعل���م مل تفارقه���ا, وكانت اأول مغني���ة عراقية تغني 
الق�سي���دة وت�س���ادق املثقف���ن وتقيم �سالون���ا يف منزلها 
يح�س���ره م�ساهر الف���ن واالأدب وال�سيا�س���ه يف الن�سف 
االأول م���ن القرن الع�سرين, وفي���ه يتجاور نوري ال�سعيد 
والو�س���ي عل���ى العر�س و�سعي���د قزاز م���ع ح�سن مردان 
وناظ���م الغ���زايل وجعفر اخلليل���ي واأنور �س���اوول ويف 
كتابه”�سارع االأمرات”الذي دون فيه ف�سواًل من �سرته 
الذاتية, يروي جرا ابراهيم جرا اإنه تعرف على عفيفه 
ا�سكن���در, بطلب منها عن طريق �سديقه وزميله يف هيئة 
التدري����س بكلي���ة االآداب يف بغ���داد دزمون���د �ستيورات. 
وكان هذا االأخر يعطي للمغني���ة درو�سًا خ�سو�سية يف 
اللغة االإنكليزية ويكتب ج���را الذي ذهب اإىل املوعد يف 

امللهى الذي كان���ت تغني فيه, يف االأربعينات :”وجدتها, 
لده�ست���ي, �سابه نره الذه���ن, تواقه للمزي���د من املعرفه 
والثقاف���ة وكن���ا نتباه���ى اأن���ا ودزمون���د �ساحك���ن باأننا 
الرج���ان الوحيدان يف بغداد الل���ذان اإذا ذهبا اإىل امللهى 
كان���ت الفنانة الت���ي جتال�سهما ه���ي الت���ي ت�سقيهما على 
ح�سابه���ا ولي�س العك�س وكتب رفع���ت عبد الرزاق حممد 
متحدث���ًا عن العاقة التي جمعت الفنان���ة باأدباء ع�سرها 
ويق���ول اأن الكاتب والقا����س الرائد جعف���ر اخلليلي كان 
ين�س���ر ذكريات���ه يف جريدة"البلد"عن جمايلي���ة من كبار 
زمانه حتت عنوان"هكذا عرفتهم”عندما انت�سرت �سائعة 
تفي���د باأن عفيف���ه ا�سكندر قد ماتت قط���ع اخلليلي �سل�سلة 
مقاالت���ه وراح ين�س���ر عو�س���ًا عنها ذكرياته ع���ن �سديقته 
الفنان���ه حتت عنوان"هكذا عرف���ت عفيفه ا�سكندر"ووقع 

تل���ك املق���االت با�سم”اأدي���ب خم�سرم”لك���ن اجلمي���ع كان 
يع���رف م���ن وراء ذل���ك اال�س���م ث���م جم���ع اخلليل���ي تل���ك 
املق���االت يف كت���اب �سماه”ت�سواهن"غن���ت عفيفه اأول ما 
غنت”بره���وم ي���ا برهوم باب���و اجلديلة”واح���ب النا�س 
اأغنياته���ا �س���واء اأكانت خفيف���ه اأم حزين���ه مثل”يا حافر 
البر”و”حرق���ت الروح”و”قي���ل يل ق���د تبدال”و”عل���ى 
عنادك”"وي���ا عاقد احلاجبن”الت���ي حلنها عاء كامل ثم 
غنته���ا ف���روز فيما بعد بلح���ن اآخر وتعاون���ت عفيفة مع 
معظ���م ملحني تلك الفرتة اأمثال ر�س���ا علي عبا�س جميل 
واالأخوين �سالح وداوؤد الكويتي وهما من اليهود الذين 
غ���ادروا العراق بعد ذلك كما كانت لها فرقتها اخلا�سة يف 
احلف���ات وعزف وراءه���ا فنانون �س���اروا جنومًا اأمثال 
منر ب�سر واأخيه جميل ب�سر وكرمي بدر و�سامل ح�سن 

وروحي اخلما�س وخ�سر األيا�س ورغم ال�سهرة والروة 
وح���ب النا�س اأدركت عفيفه ا�سكندر من���ذ فرتة مبكرة اأن 
النظ���رة اإليها كفنان���ة �ستبقى نظرة ملتب�س���ة يف اأعرا�س 
جمتمع ي���راوح بن الب���داوة واملدنية وقال���ت يف مقابلة 
ن�س���رت ع���ام 1949”اإن معظ���م اأن���واع الفن���ون ال تظف���ر 
ب���اأي تقدير اأو مكان���ة الئقة عند ال�سع���وب العربية بل اإن 
بع�سها يحتقر الفن ويعت���ره من الكماليات"لكنها اأكدت 
يف نهاي���ة املقابلة اإنها”غ���ر اأ�سفه على احرتافها الفن بل 
�سديدة االعت���زاز لكونها فنانه ويب���دو اإن عفيفة ا�سكندر 
حتول���ت عن راأيها ذاك بعد تقدمها يف ال�سن وحلول زمن 
�سار الفنان جزء من اآله تعبوية حزبية و�سيا�سية هذا ما 
�سمعته منها عندما زرتها, قبل خم�س �سنوات, يف �سقتها 
املطل���ة على دجل���ة يف �سارع اأبي نوا����س يف بغداد كانت 
قد اعتزلت الغناء من���ذ اأوا�سط ال�سبعينات وترعت بكل 
اأماكه���ا اإىل الكني�سة التي تنتم���ي اإليها مبقية على مورد 
م���ايل ب�سيط كان���ت تظنه ي�س���د حاجتها ملا تبق���ى لها من 
عم���ر, ومل حت�سب ح�ساب احلروب االآتية وانهيار العملة 
العراقية اإىل احل�سي�س, فوجدت نف�سها خالية الوفا�س, 
يتقطع بها �سبيل العاج وقد كّل ب�سرها وخانتها ركبتاها. 
ذهب���ت اإليها بعد موعد رتب���ة حمام ظل كرميًا معها يرعى 
�سوؤونه���ا, واأخ���ذت لها باقة من الزناب���ق احلمراء, نادرة 
يف زمن احل�سار, تليق بداللها ال�سابق, وكانت الكهرباء 
مقطوع���ة وامل�سعد جامدًا, واأنا اأتلم�س دربي اإىل طابقها 
الع���ايل وكاأنن���ي اأوؤدي ن���ذرًا لولي���ة �ساحلة.وفتحت يل 
الب���اب امراأة من اأه���ل ال�سمال, تعتني به���ا, وجل�سنا يف 
�سالون �سدي���د التوا�سع يتو�سطه منق���ل من ال�سراميك 
االأخ�س���ر تعلوه اأباريق ودالل قه���وة فولكلورية وجاءت 
جنمة االأم�س يف جلباب زاه���ر تتوكاأ على عكاز, ت�سبقها 
بحتها املميزة و�سحكتها التي مل ينل منها الزمن, وكانت 
مهفهف���ة معط���رة جميل���ة, اأو هك���ذا راأيته���ا بع���ن املحبة 
تاأ�سفن���ا عل���ى اأح���وال احلا�س���ر, وحتدثنا ع���ن املا�سي, 
وقال���ت اإنها”تابت”وتريد اأن تن�سى عمرها الذي اأم�سته 
يف الف���ن و�ساألتن���ي عن”ال�سانزليزية"و”االأوبرا”التي 
�سي���دوا لها مبن���ى جديدًا يف البا�ستي���ل وعن”الكوميدي 
فران�سي���ز", وحدثتني عن �سفراتها يف اأوربا و�سداقاتها 
يف باري����س, ورطن���ت بب�س���ع عب���ارات بالفرن�سي���ة عند 
ب���اب املغ���ادرة, قال���ت يل امل���راأة التي تقوم عل���ى خدمتها 
اإن”ال�ست عفيفة مري�سة وتعبانة, واأن املنقل الذي يزين 

غرفة اجللو�س معرو�س للبيع".
عن )مو�شوعة اعالم املو�شل(

كنت نائبا في االربعينيات
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عفيفة إسكندر في مصر الثالثينيات

 الفنان��ة التي ملع نجمها كعلم م��ن أعالم الفن يف العراق يف 

الثال��ث عرش من يوليو )مت��وز( 1936، أي قبل الحرب العاملية 

الثانية بأربع سنوات، نرشت مجلة”االثنني”القاهرية خربا يشري 

إىل أن”الفنانة واملنولوجس��ت العراقية عفيفة اسكندر ستزور 

مرص لتقدي��م بعض أعاملها الفنية". وامتدحت املجلة الحركة 

الفني��ة يف العراق وقالت ‘نها منت من��وًا مطردًا وأصبحنا نرى 

هن��اك ممثلني بارعني ومطربني ومطربات، بل ومنولوجس��ت 

رضب��وا يف الفن بس��هم واف��ر، ومن بني األخريي��ن فتاة امتد 

صيته��ا هناك ملا إمتازت به من مهارة يف اإللقاء وملا تأتيه من 

رضوب الغناء..

عفيفة وخلفها املو�شيقيون: �شامي عبد االحد، خ�شر اليا�س، خ�شري ال�شبلي، كرمي بدر
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زي���ن���ب ج���ب���ار ال��ع��ك��ي��ل��ي

يف الع���ام 1933 حدث���ت مقاطعة �سرك���ة الكهرباء التي 
كانت تزود بغداد بالكهرباء,  اإثر قرار ال�سركة املذكورة, 
الت���ي �سع���رت ب�ساآل���ة اأرباحها,وال�سيم���ا بع���د امت���داد 
الرتام���واي, برفع اأ�سع���ار الوح���دة الكهربائية”الكيلو 
كهربائي���ة  وح���دة  كل  ع���ن  فل�س���ًا,   28 واط”اىل 
للم�ستهلك���ن, ف�سع���ر اأه���ايل بغ���داد, وال�سيم���ا العمال 
بارتفاع اأجور التنوير التي ت�ستوفيها �سركة الكهرباء, 
فق���رروا مقاطع���ة ال�سرك���ة مقاطعة تامة حت���ى تخف�س 

ال�سرك���ة اأ�سعارها. ومهدوا له���ذه املقاطعة مبفاو�سات 
مع رجال ال�سركة بداأت اي���ام الوزارة الكيانية الثانية 
فل���م ت�سف���ر ع���ن نتيج���ة, فق���رر جمل�س”نقاب���ة اإحت���اد 
العم���ال العراقي���ة”يف بغداد اع���ان املقاطع���ة ب�سورة 
ر�سمي���ة اب���ان حك���م ال���وزارة املدفعي���ة االأوىل وعينوا 
الي���وم اخلام����س من �سه���ر كان���ون االأول 1933 موعدًا 
لذلك.  ونقابة احت���اد العمال العراقية هو اال�سم البديل 
ل�”جمعية اأ�سحاب ال�سنائع”, وذلك عندما طلب حممد 

�سال���ح القزاز  من وزارة الداخلية تبديل ا�سم اجلمعية 
اإىل”نقاب���ة احت���اد العم���ال العراقي���ة”, فوافقت وزارة 
الداخلي���ة عل���ى تبدي���ل مواد النظ���ام الداخل���ي وتبديل 
ا�سمه���ا. وه���ي منظمة نقابية قام���ت يف 28 اآيار 1933 
ت�س���م يف ع�سويته���ا ممثل���ن للنقاب���ات واجلمعي���ات 
العمالي���ة كافة. وهي مبثاب���ة احتاد ع���ام للعمال.ويعد 
اأول احتاد عمايل لعموم عمال العراق.ومل تعمر”نقابة 
احت���اد العمال”طويًا, اإذ  اأغلق���ت يف 25 كانون االأول 

1933 بعد م�ساركتها يف مقاطعة �سركة الكهرباء.
مما جتدر اال�سارة اليه هنا, ان الوزارة املذكورة وقفت 
بال�س���د من املقاطعة,وعملت كل ما بو�سعها لك�سر حملة 
املقاطعة. ف�سنت حملة اعتق���االت �سعواء �سد املنظمن 
لاإ�س���راب وقي���ادات العمال وزجت به���م يف ال�سجون. 
ومل تكت���ِف بذل���ك, واإمنا قام���ت باإنارة املح���ات العامة 
ال�ساطع���ة وباإ�س���راف وا�س���ح وم���ن دون  باالأ�س���واء 
منا�سب���ة وذل���ك لتعوي����س ال�سركة ع���ن خ�سائرها التي 
تكبدتها جراء املقاطعة ال�ساملة التي مل ي�سذ عنها �سوى 

احلكومة وكبار موظفيها.
  كان موق���ف احلكوم���ة يف ب���ادئ االأمر كما 
ه���و وا�سح���ًا �سلبيًا,غر اأنها ا�سط���رت يف نهاية االأمر 
اإىل اإج���راء مفاو�سات مع ال�سركة مو�سوع البحث بعد 
اأن ا�ست���دت حرك���ة املقاطعة �س���د ال�سركة. لق���د اأ�سفرت 
املفاو�س���ات م���ع ال�سركة ع���ن تخفي�س اأ�سع���ار الوحدة 
الكهربائي���ة فل�س���ن فق���ط,ومل يقب���ل امل�سرب���ون بذل���ك 
التخفي����س واأ�سروا على ا�سرابه���م الذي ات�سع كثرا, 
عن���د ذل���ك �سعرت احلكوم���ة ب���اأن املقاطعة اأخ���ذت بعدًا 
جدي���دًا لدرج���ة انه���ا قد تعك���ر �سف���و االأمن الع���ام, كما 
اأنها ب���داأت تتخوف من احتمال ا�ستغ���ال البع�س لتلك 
املقاطعة لتحقيق ماآربه ال�سيا�سية, فراحت تبث العيون 

لر�سد كل حركة.
وباالم���كان الق���ول هنا ان �سعبي���ة امللك غ���ازي ازدادت 
بع�س ال�سيء, عندم���ا ابدى تعاطفه مع م�ساعر ال�سعب 
العراقي موؤي���دًا للمقاطعة ال�سعبية الت���ي اأعلنت بوجه 
�سرك���ة الكهرب���اء االنكليزية, التي اأب���ت تخفي�س اأجور 
الكهرباء يف بغداد, حيث ا�ستخدم يف الباط اللوك�سات 

بداًل من الكهرباء.

كان م���ن الطبيع���ي ج���دًا ان تهت���م بع����س   
ال�سف���ارات يف بغ���داد مبو�سوع املقاطع���ة التي تخ�سى 
من �سريان روح املقاطعة ال�سعبية اإىل كل ماهو اأجنبي, 
وال�سيم���ا بعد ان رف����س العمال املقاطع���ون التخفي�س 
ال���ذي اأجرتُه ال�سركة على اأ�سع���ار الوحدات الكهربائية 
مذكري���ن ال�سرك���ة بحقيق���ة غاي���ة يف االأهمية,وهي ان 
ال�سرك���ة تبيع الكهرب���اء للعراقين ب�سع���ر يعد اأ�سعاف 
ال���ذي تاأخ���ذه م���ن الريطاني���ن. كم���ا يوؤك���د النقاب���ي 
العم���ايل املع���روف ها�س���م عل���ي حم�سن.�سم���د العمال 

املقاطع���ون ل�سركة الكهرب���اء يف مقاطعتهم وذلك عندما 
االأول 1933,  كان���ون  م���ن  االأول  بيان���ًا يف  اأ�س���دروا 
حث���وا فيه اجلميع وبحما�سة وا�سح���ة على اال�ستمرار 
يف املقاطعة,ورف����س التخفي�س ال�سئي���ل الذي اأجرته 
ال�سرك���ة عل���ى اأ�سعاره���ا. ان اأه���م م���ا ج���اء يف البي���ان 
املذك���ور, عدم قب���ول التخفي�سات ل�ساآلته���ا, وان تكون 
متابع���ة ه���ذه الق�سية بن جمل����س النقاب���ة واحلكومة 
حتريري���ة, ومين���ع اأع�ساء النقاب���ة التفاو����س املبا�سر 
ح���ول ق�سية الكهرباء. كما حث البيان مو�سوع البحث 
العامل على ع���دم  ا�ستخدام العنف اثناء �سرح مطاليب 
النا�س. وختم البيان بتوجيه �سكر جمل�س نقابة العمال 

لكل النا�س على معا�سدتهم وتاأييدهم للنقابة.
الذي يثر االهتمام يف هذا املجال, املوقف   
النهائ���ي للوزارة القائمة وهي الوزارة املدفعية االأوىل 
الت���ي ت�سكلت يف 9 ت�سرين الث���اين 1933من مو�سوع 
مقاطع���ة �سركة الكهرب���اء. فقد زع���م مت�سرف)حمافظ( 
بغ���داد يف كتاب اأر�سلُه اىل حمم���د �سالح القزاز معتمد 
نقاب���ة العمال, اأن املت�سرف ال علم ل���ه ب�سرعية النقابة.

ويف الوق���ت نف�س���ه ا�ستدع���ى ناج���ي �سوك���ت  وزي���ر 
الداخلي���ة حمم���د �سالح القزاز حم���اواًل اقناع���ه باإنهاء 
االإ�س���راب, لكن���ه اب���ى اإال بع���د ان تلب���ي ال�سركة جميع 
مطالي���ب امل�ستهلكن,عن���د ذل���ك اأم���رت احلكوم���ة بنفي 
حممد �سالح الق���زاز اىل ال�سليمانية, كما �سيق عدد من 
العم���ال اإىل املحاك���م بتهمة توزيع املن�س���ورات ال�سرية 
�سد احلكومة,  فاأ�سدرت حمكمة التمييز قرارا يف يوم 
10 �سب���اط 1934 يق�س���ي بخف�س هذه امل���دة اإىل ثاثة 
اأ�سه���ر, وجعل حمل اإقامة املبعدي���ن مدينة بعقوبة بدال 

من ال�سليمانية.
الب���د من الق���ول هن���ا, ان احلكومة حاولت   
�س���ل �سحف املعار�سة امل�سان���دة لاأحزاب, حيث جلاأت 
تعطي���ل �سحيفتي”االأه���ايل و”االإخ���اء  اإىل  ال���وزارة 
الوطني”غ���ر اأن ال�سحف االأخ���رى بقيت على موقفها 
امل�سان���د لاإ�س���راب واإدان���ة ال�سلط���ة عل���ى وقوفها اإىل 

جانب ال�سركة �سد م�سالح ابناء ال�سعب. 
مل يكن جمل����س النواب بعيدًا عن تطورات   
مو�س���وع مقاطع���ة الكهرباء فق���د ترددت ا�س���داوؤُه يف 
اأروقة املجل�س, اإذ تط���رق عدد من النواب,وال�سيما من 
املعار�س���ة للمو�س���وع. ومل تكتف ال�سلط���ة مبا اقدمت 
علي���ه من االعتقاالت بل, حاولت النيل اأكر من احلركة 
العمالي���ة, فف���ي 2 كان���ون الث���اين 1934 داه���م رج���ال 
ال�سرطة مقرات جمعيات العمال واالأ�سناف, و�سادرت 
اأوراقها و�سجاته���ا, وعندما �سمح ملحمد �سالح القزاز 
بالع���ودة اإىل بغ���داد يف بداي���ة �سب���اط 1934 اعرت�س 
على اعمال اللجنة التي كلفت باال�سراف على  ح�سابات 
ال�سرك���ة الت���ي األفته���ا ال���وزارة املدفعي���ة المت�سا����س 
غ�س���ب النا�س,وقدم القزاز كتابًا اىل وزارتي الداخلية 
واالقت�ساد واملوا�سات. ولكن ال�سركة مل ترتاجع, ومل 
جتر تخفي�سا اآخر على التخفي�س الذي اجرتُه,ومن ثم 
اعلن وزير االقت�ساد واملوا�سات امام جمل�س النواب 
�سراح���ة ان���ه الجم���ال الأي تخفي�س اأخ���ر اال بعد مرور 
خم����س �سنوات,ح�س���ب االتفاقي���ة املرم���ة م���ع �سرك���ة 

التنوير والقوة الكهربائية ملدينة بغداد.
  ا�ستمر االإ�سراب ملدة 27 يوما,وقد فر�ست 
ال�سركة على االهلن غرامة الإعادة الكهرباء اإىل بيوتهم 
قدره���ا )380( فل�س���ًا ل���كل م�سرتك, على الرغ���م من ذلك 
ب���ّن االإ�سراب ان ال���دور الكبر ال���ذي ي�ستطيع العمال 
ان يلعب���وه يف حي���اة البلد ال�سيا�سي���ة, االمر الذي رفع 

�سمعة العمال ومنظماتهم يف نظر النا�س.
اث���ار ابعاد حمم���د �سالح القزاز ورفاق���ه غ�سب النواب 
مم���ا دفعهم اىل توجي���ه  ا�سئلة اإىل وزي���ر الداخلية يف 
اجلل�س���ة الثامنة املنعق���دة بتاريخ الثاث���ن من كانون 
االول 1933, م�ستنكري���ن فيه ق���رار االإبعاد, فقد طالب 
�س���ادق الب�سام نائب الديواني���ة يف �سوؤاله الذي وجهه 
اىل وزي���ر الداخلي���ة تو�سي���ح ظ���روف اإبع���اد الق���زاز 
ورفاقه, مذكرًا الوزير باأن القانون الذي كان يجيز نفي 
العراقي���ن اىل حدود العراق ق���د مت اإلغاوؤه يف اجتماع 
جمل����س الن���واب ال�سابق. اما النائ���ب حممد زكي نائب 
الب�س���رة فق���د طلب من وزي���ر الداخلية �س���رح االأ�سباب 
الت���ي جعل���ت احلكومة تتخ���ذ ذل���ك االإجراء, م���ع بيان 

امل�ستند القانوين الذي وجدته م�سوغًا لذلك.
ال مغاالة بالقول ان خطاب و�سوؤال حممود   

رام���ز نائب بغداد يف اجلل�سة ال�سابعة املنعقدة بتاريخ 
2 كان���ون االأول 1935, كان اأك���ر ا�ستحقاقًا للنظر فيه 
ومناق�سة ملا احتواه من اآراء بحق الطبقات الفقرة, اذ 
طالب النائب بتخفي�س ا�سعار الوحدات الكهربائية يف 
منطق���ة بغداد,وذلك بقوله:”بن���اءًا على الغنب احلا�سل 
يف �سع���ر الوح���دات الكهربائية يف منطق���ة بغداد االأمر 
ال���ذي �سبب مقاطع���ة االهل���ن لل�سركة مدة غ���ر قليلة. 
كان���ت احلكوم���ة ق���د عين���ت واأوف���دت جلن���ة لفح����س 
ح�سابات ال�سركة واأو�ست بلزوم تنزيل �سعر الوحدات 
لت�س���اوي اأ�سعارها يف الباد االأخرى. ووعدت ال�سركة 
اأي�سا بت�ساهلها يف الت�سعر, ولكنها حلد االآن مل تنجز 
وعدها. لذل���ك ومبا اأن اال�ستمرار عل���ى اإ�سرار االهلن 
اأم���ر الحتم���د عقباه,فهل هن���اك اأ�سباب متن���ع احلكومة 
م���ن مفاو�س���ة ال�سرك���ة يف ه���ذه االآون���ة وحمله���ا على 
تنزيل اأ�سعار وح���دات الكهرباء رفعًا للغنب الواقع على 

االهلن". 
الباأ����س م���ن القول هن���ا ان القائ���د العمايل   
حمم���د �سالح الق���زاز مل يعرف الياأ����س او القنوط على 
الرغم من موق���ف احلكومة الر�سمي من الطبقة العاملة 
غ���ر الودي ان مل نقل انها مل تقم ل���ه وزنًا, فاإنه قام يف  
7 اآي���ار 1934 بعق���د االجتم���اع م���ع اأ�سح���اب و�سائقي 
اللوريات وال�ساحنات وحثه���م على موا�سلة مطالبتهم 
بفت���ح جمعي���ة �سائق���ي ال�سي���ارات, ومن جه���ة اأخرى, 
اأك���دت وزارة الداخلية ان الق���زاز ورفاقه )عبد احلميد 
اخلطي���ب وعا�سم فلي���ح وابراهيم مب���ارك العلوجي(, 
عازم���ون عل���ى القي���ام بتحري����س العم���ال واأ�سح���اب 
احلواني���ت عل���ى اال�س���راب العام,وعلي���ه فق���د بذل���ت 

الدوائ���ر االأمني���ة اخلا�سة كل م���ا بو�سعه���ا ال�ستق�ساء 
االأخبار عنهم واإي�سالها اإىل �سلطات ال�سرطة امل�سوؤولة 

الإيقافهم.
وم���ن املفي���د اأن ن�س���ر اإىل اأن جعف���ر اأبو التم���ن زعيم 

احل���زب الوطني  قاط���ع الكهرباء قبل ان تعل���ن النقابة 
التنوي���ر  �سرك���ة  مدي���ر  اإىل  كتاب���ًا  فاأر�س���ل  املقاطع���ة, 
والكهرب���اء ملدينة بغداد, اأعلن في���ه ا�ستياءه من اإ�سرار 
ال�سرك���ة على ع���دم النزول عند رغب���ة امل�ستهلكن للقوة 
الكهربائي���ة يف تخفي����س �سعر الوح���دة امل�ستهلكة اإىل 
م���ا مياثله���ا يف الباد االأخ���رى, وطل���ب اال�ستغناء عن 
ا�ستعمال الق���وة الكهربائي���ة يف داره وحمله التجاري 
اإىل اأن تن���زل ال�سركة عند رغبة امل�ستهلكن. وكان لعمل 
جعف���ر اأبو التم���ن هذا اأثر كبر فقد اقت���دى به كثر من 
املواطن���ن ملا له م���ن منزلة اجتماعي���ة يف نفو�سهم وما 
يعتقدون���ه م���ن اإخا�س���ه, وتلق���ت ال�سح���ف برقي���ات 
عديدة يذكر فيه���ا موقوعها اأنهم ق���رروا مقاطعة �سركة 
الكهرب���اء االأجنبية اإقت���داًء بجعفر اأبو التم���ن وتنفيذا 
لقرارات املجل����س االأعلى”لنقابة احتاد العمال". وبعد 
الوطني”جريدة”الثبات”اعل���ن  اأ�سدر”احل���زب  اأن 
يف عدده���ا االأول راأي احل���زب الوطن���ي يف املقاطع���ة 
باأن���ه ال يختلف ع���ن راأي اجلمهور امل�ستم���ر بال�سكوى 
م���ن فداح���ة االأجور وم���ن ا�ستب���داد ال�سرك���ة االأجنبية 
مبق���درات امل�ستهلكن, واعلن احلزب ا�ستنكاره لتهاون 
امل�سوؤول���ن وجتاهله���م يف ح�سم امل�ساأل���ة. اأما بالن�سبة 
حل���زب االإخ���اء الوطن���ي فق���د اأ�ساب���ه الت�س���دع ب�سبب 
التناق����س الذي وقع بن ال�سع���ارات التي رفعها حينما 
تاآخ���ى مع احلزب الوطني بتعديل معاهدة 1930 وحل 
الرمل���ان الذي اأبرمها, وخلو منهاج وزارته التي تاألفت 
يف اآذار 1933 من ه���ذه ال�سعارات مما اأثار انق�سامات 
بن �سفوفه. واإن ا�س���رتك يف مقاطعة �سركة الكهرباء. 
اأما ب�ساأن”ح���زب العهد”وموقفه جتاه املقاطعة فلكونه 
حزب���ًا ي�سم عددًا من حم���رتيف ال�سيا�سة مل يكن بو�سع 

ي�سمح له بتبني هذه الدعوة.
وعند اعان”نقاب���ة احتاد العمال”موعدًا للمقاطعة يف 
5 كان���ون االأول 1933, كان”جلماع���ة االأهايل”موقف 
موؤيد للعمال من خ���ال �سحيفتها”االأهايل”التي تبنت 
الدع���وة للمقاطعة, ون�س���رت مقاالت ع���دة, ا�سهمت يف 
كتاب���ة بع�سه���ا ل�سرح وقائ���ع منح هذه ال�سرك���ة امتياز 
تولي���د الكهرب���اء وبيعه���ا يف بغ���داد, وقي���ام ال�سرك���ة 
مبخالف���ة بنود ذلك االمتياز. اإن تلك احلملة يف بغداد و 
دعم االإ�سراب �سد ال�سرك���ة اديا اإىل تاأميم ال�سركة بعد 
ب�سع �سن���وات. واإ�سهاما منهم يف دعم ق�سية املقاطعة, 
اأخ���ذ اأع�ساء”جماعة االأهايل”عه���دًا على اأنف�سهم بعدم 
ا�ستعم���ال الطاقة الكهربائي���ة يف منازلهم. فيذكر حممد 
حدي���د باأنه���م اأخ���ذوا ي�ستعمل���ون امل�سابي���ح واملدافئ 

النفطية خال االأ�سراب.
ي�ستح���ق  اآخ���ر  االأهايل”موق���ف  كان”جلماع���ة  كم���ا 
الذكر, وه���و عندما اعتقل حممد �سال���ح القزاز املعتمد 
الع���ام الحت���اد نقابات العمال وعدد م���ن زمائه, ن�سرت 
في���ه  تنتق���د  اللهج���ة  �سدي���د  جريدة”االأهايل”مق���ااًل 
اج���راءات احلكوم���ة. وق���د اأدى ذلك العم���ل اإىل توقف 
اجلري���دة عن العم���ل وا�ستدعي مديره���ا امل�سوؤول عبد 
الق���ادر اإ�سماعيل, وقد �سادرت ال�سرطة ذلك العدد الذي 

�سدر يف 7 كانون الثاين 1934.

رمبا م���ن املائم هنا ماحظة انه بعد غلق”نقابة احتاد 
العمال يف العراق”اإثر دورها الفاعل يف اال�سراب �سد 
�سرك���ة الكهرب���اء االأجنبية, ظل���ت الطبق���ة العاملة مدة 
طويلة من دون وجود تنظيمات نقابية علنية تدافع عن 
حقوقها وتنا�سل من اجل حتقيق مطاحمها, على الرغم 
م���ن �س���دور قانون العمال رقم 72 ل�سن���ة 1936, اال ان 

ذلك مل ي�سرع يف قيام التنظيم النقابي العمايل.
ا�ستب�س���ر العديدون من العمال بعد �سدور   
القان���ون املذك���ور, فقدم���وا طلب���ًا رج���وا في���ه ال�سماح 
له���م باإن�س���اء منظم���ات عمالي���ة ولكن دون ج���دوى,الأن 
ال�سلط���ات الر�سمي���ة مل تعره���م اأي اهتم���ام. ان دواعي 
احل���ق واملو�سوعي���ة تدعون���ا اإىل ان ن�سج���ل هن���ا ان 
اأ�سح���اب  ال�سابقتن,”جمعي���ة  النقابت���ن  التجربت���ن 
العراق”ق���د  يف  العم���ال  احت���اد  ال�سنائع”و”نقاب���ة 
ان  ن�س���االت طبقي���ة ووطني���ة, وا�ستطاعت���ا  خا�ست���ا 
ت�ستقطب���ا جموع���ا غف���رة من العم���ال وغره���م, وان 
تبث���ا الوعي النقابي بن العم���ال والكادحن عمومًا يف 

مناطق عديدة من العراق.

عن ر�شالة )املوقف ال�شعبي والر�شمي من الطبقة العاملة(

عندما قاطعت 
بغداد شركة 
الكهرباء 

يرجع تاريخ رشكة الكهرباء العاملة ببغداد اىل عهد 

الدولة العثامنية إذ منحت محمود الشابندر امتيازًا يف 

28 شباط 1912 بتأسيس ترامواي كهربايئ وتنوير مدينة 

بغداد وتجهيزها بالقوة الكهربائية،وهذا االمتياز تحول 

إىل رشكة مؤلفة من ذلك الشخص وأخر عام 1914 ولكن 

الحرب حالت دون قيام املرشوع،وعند احتالل بغداد 

قامت السلطات الربيطانية بتأسيس مرشوع تنوير بغداد 

ومدها بالطاقة الكهربائية.

�شارع الر�شيد يف ا�شراب 1933

ا�شالك الكهرباء يف بغداد

جعفر ابو التمن
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ع�����راق�����ي�����ة

ع��د���س��ة

م�سجد ابي حنيفة النعمان في 
االعظمية بغداد عام 1919

محل ل�سنع االواني النحا�سية �سنة 1910

ل�ساعر الفيل�سوف جميل �سدقي الزهاوي في �ساحة �سباق الخيل عام 1933

�سورة لجامع 
ال�سراي 
بغداد في 
الثالثينات 
القرن 
الما�سي

�سركه بيت 
لنج في �سارع 

الر�سيد عام 
1920

�سورة �ساحة 
االأمين 
)حاليا 

الر�سافي (
بغداد في 

عام 1952

�ساحة الطيران في الزمن الم�سرق

تظاهرة لطالبات المدار�س في �سارع الر�سيد 1939

بغداد 
حديقة 
الملك 
غازي 
االمة فيما 
بعد
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: ذاك����رة ع��راق��ي��ة اع����داد 

وكان���ت الدول���ة الفتي���ة تتج���اذب م�سرها ق���وى متعددة 
االنت���داب و)االنت���داب( �سيغ���ة جدي���دة  �سلط���ة  فهنال���ك 
ذكي���ة تو�سل اليه���ا دهاقنة اال�ستعم���ار يف موؤمتر ال�سلح 
بباري����س لتري���ر ا�ستيائهم عل���ى غنائم احل���رب العاملية 
االوىل واقت�سامها و �سيغ���ة موؤادها ان االقطار املن�سلخة 
ع���ن الدولة العثمانية بقيت لف���رتة طويلة مهملة ومتاخرة 
وان �سعوبها ا�سبحت غر قادرة على حكم نف�سها بنف�سها 
ولذلك الب���د من ان تعهد ع�سب���ة االمم بادارتها اىل احدى 
الدول الراقية املتمدنة لرتعاها وتاخذ بيدها اىل امل�ستوى 
ال���ذي يوؤهله���ا لا�ستق���ال وياله من �سع���ور ان�ساين نبيل 
وحر����س عل���ى م�سالح ه���ذه ال�سع���وب امل�سكين���ة وادراك 
للم�سوؤولية الدولية!.. ويالها من كلمة حق اريد بها باطل.. 
فق���د �سيغت �سكوك االنتداب بطريق���ة توحي بانها تهدف 
اىل خدم���ة م�سال���ح الدول الت���ي ر�سخت حت���ت االنتداب 
ومل تتطرق اىل الهدف اال�سل���ي وهو م�سالح الدول التي 
�سيعهد اليها بهذه املهمة االن�سانية وال اىل اتفاقية �سايك�س 
بيك���و الااخاقية التي مت مبوجبها اقت�س���ام الغنائم �سرا 
يوم كان���ت اطرافها تتلمظ ازاء ممتلكات الدولة العثمانية 
وتتطل���ع اىل اليوم الذي ت�سع فيها ايديها على هذه الباد 
ذات املوق���ع اجلغرايف وال�سرتاتيج���ي الفريد على طريق 
الهن���د وروائح النفط العبقة التي كانت تفوح من ارا�سيه 
الغني���ة ب�سدة وهنال���ك امللك في�سل االول ال���ذي كان يعمل 
عل���ى تر�سي���خ عر�سه يف الع���راق بعد ان خ�س���ر عر�سه يف 
�سوري���ا ويح���اول ان يتفادى م���ع االنكليز تك���رار اخطائه 
م���ع الفرن�سي���ن وان ي�ستفيد من جتارب���ه ال�سابقة ويقول 

املث���ل )من لدغته افعى يرتع���د لروؤية احلبل( فلعل اأي احد 
ي�ستيط���ع الوقوف بوجه �سلطات االنت���داب وكم ي�ستطيع 
االنت���زاع منه���ا لي�ستيط���ع الوق���وف ام���ام تي���ارات الراي 
العام وب���ن هذا وذاك كيف ي�ستطي���ع حتقيق التوازن مع 

مناورات رجال ال�سيا�سة؟.
ام���ا النا����س يف بغداد فقد تناقلوا عل���ى اثر احلادث اقواال 
وا�ساع���ات مفاده���ا ان انتحار ال�سع���دون كان ب�سبب حالة 
غر طبيعي���ة من الكابة واملر�س النف�س���ي الذي كان كامنا 
لدي���ه وان االمر كل���ه مل يكن ي�ستوج���ب االنتحار ومل ينج 
اأي �سيا�سي من اتهام���ات عنيفة يكيلها له خ�سومه باحلق 
او بالباط���ل وقال اخرون : فت�س عن املراة وذهبوا اىل ان 
زوجة عبد املح�سن ال�سعدون كانت تزعجه بدرجة التطاق 
وتنغ�س عليه حياته مما �سود الدنيا يف عينه وجعله يكره 
احلياة فعمد اىل التخل�س منها يف حلظة يا�س قاتل ولكن 

اذا �سح هذا التاويل فما معنى ر�سالته اىل ولده اذن؟.
ومل���اذا جاءت قا�سرة على االم���ور ال�سيا�سية فقط ومل ترد 
فيها ا�س���ارة لو غر مبا�س���رة اىل حيات���ه العائلية وحالته 

النف�سية؟.
ان الدرا�س���ات الت���ي �س���درت ع���ن حي���اة عب���د املح�س���ن 
ال�سع���دون حت���ى االن – وهي مع���دودة – مل تتناول هذه 
النواحي ومل تلق عليها �سوءا كافيا )وذلك رمبا با�ستثناء 
درا�س���ة اال�ست���اذ خ���ري العم���ري يف كتابات���ه )حكاي���ات 
�سيا�سية من تاريخ الع���راق احلديث( فهي عبارة عن �سرد 
لوقائ���ع حياة الرج���ل منذ والدته اىل وفات���ه يحتوي على 
كث���ر من املعلومات والتفا�سيل دون اأي حتليل ل�سخ�سية 
عبد املح�سن ال�سعدون ونف�سيته وحياته اليومية وعاداته 

ال�سخ�سية وارائه يف النا����س واحلياة وظروف انتحاره 
وماب�سات���ه املعق���دة وبواعثه االنية والكامن���ة ولذلك فان 
معظ���م تلك الدرا�سات لي�ست اكر من �سرة )ر�سمية( تكاد 

تكون خالية من اجلوانب االن�سانية.
ع���ن كت���اب )خواط���ر يف التاري���خ( لا�ستاذ جن���دة فتحي 

�سفوة 

الوصية التاريخية
 ولدي وعيني وم�ستندي علي: 

اعف عني مل���ا ارتكبته من جناية, الين �سئمت هذه احلياة 
الت���ي مل اجد فيها لذة وذوقا و�سرقا, االمة تنتظر اخلدمة, 
االنكلي���ز اليوافق���ون, لي����س يل ظه���ر, العراقي���ون طاب 
اال�ستق���ال �سعف���اء عاجزون وبعي���دون ع���ن اال�ستقال, 
وه���م عاجزون عن تقدير ن�سائح ارباب النامو�س امثايل, 
يظن���ون اين خائن للوط���ن وعبد لانكليز, م���ا اعظم هذه 
امل�سيب���ة, ان���ا الفدائي اال�س���د اخا�سا لوطن���ي قد كابدت 
انواع االحتقارات وحتملت املذالت, حم�سا يف �سبيل هذه 

البقعة املباركة التي عا�س فيها ابائي واجدادي مرفهن: 
ولدي ن�سيحتي االخرة لك هي: 

�سيبق���ون  الذي���ن  ال�سغ���ار  اخوت���ك  ترح���م  ان   -1
ينامي)وحترتم والدتك( وتخل�س لوطنك. 

2- ان تخل�س للملك في�سل وذريته اخا�سا مطلقا. 
اعفني يا ولدي علي

 29-11-13

)ذك���رى  كتاب���ه  يف  ال�سرق���ي  عل���ي  ال�سي���خ  وكت���ب   •
ال�سعدون( :

ماأتم االمة وحداد البالد 
�سم���ل احلزن العا�سم���ة وكان���ت مدينة بغ���داد ماأمتا عاما 
ي���وم اخلمي�س وليلة اجلمع���ة ولي�س هناك قلب مل ي�سرتك 
يف اجل���رح وبدت �سارات احل���داد فكان���ت يف النهار غلق 
اال�س���واق وتعطي���ل االعم���ال ورف���ع االعام ال�س���ود على 
املقاه���ي واحلواني���ت ورفع���ت كل مدر�س���ة علم���ا ا�س���ودا 
كتب���ت عليه عب���ارة تدل على حزن عمي���ق وكانت يف الليل 
وح�سة و�سكون وم�سارح فقد �سكنت تلك املعازف وخر�س 
احلاك���ي و�س���دت دور اللهو وم�س���ارح الرق����س والتمثيل 
وال�سينم���ا حدادا ومل ت�ساهد بغداد ليل���ة خر�ساء موح�سة 
مث���ل تلك الليلة و�س���درت االرادة امللكي���ة املطاعة بتعطيل 
جمي���ع الدوائ���ر الر�سمي���ة يف ي���وم اخلمي����س وا�س���درت 

وزارة الداخلي���ة امرا بتنكي�س العلم العراقي املحبوب يف 
كل دوائر القطر العراقي حدادًا. 

واقيم م���اأمت ر�سمي يف ديوان فخام���ة رئا�سة الوزراء فقد 
�س���در ب���اغ ر�سمي جاء في���ه )ابتداء من ي���وم ال�سبت 16 
ت�سري���ن الثاين اىل ي���وم 18 ت�سرين الث���اين �سيفتح دفرت 
خا�س يف دي���وان ريا�سة الوزراء لت�سجيل ا�سماء الذوات 
الذين �سيقومون بواجب التعزية للحكومة( وجلل ديوان 

رئا�سة الوزراء بال�سواد ثاثة ايام. 
ام���ا بي���ت فقي���د الباد فق���د ا�سب���ح بي���ت االم���ة العراقية 
يتم���وج بال�سعب العراقي املفجوع وقد اخ�سلت حجارته 
بالدموع وم�سحت اركان���ه بالقلوب احلزينة وعقد حزب 
التق���دم جل�س���ة كئيبة يف ع�س���ر اجلمعة واعل���ن احلداد 
ويف ي���وم ال�سبت عقد جمل�س النواب جل�سة حداد مهيبة 
فلم تكن ترى يف املجل�س غر �سارات احلداد ومل ت�سمع 
اال ا�سوات الب���كاء وكان مقام الرئا�سة ومقاعد الوزراء 
جملل���ة بال�س���واد وق���د ن�سب ر�س���م الفقي���د العظيم يف 
املحل ال���ذي كان يجل�س فيه املرحوم وقد احيط الر�سم 
املب���ارك ب�سارات احلداد واكالي���ل الزهور ويف ال�ساعة 

امل�سروبة فتحت اجلل�سة فتعالت ا�سوات البكاء والعويل 
يف جمي���ع �سف���وف الن���واب و�سرف���ة امل�ستمع���ن بحي���ث 
ان املجل����س اهت���ز اهتزازا وتق���رر ان يقف الن���واب وقفة 
احلداد فوق���ف اجلميع”الن���واب وامل�ستمعون”حدادا يف 
�سك���وت عميق وانتهت اجلل�سة و�س���درت االرادة اجلليلة 
با�سن���اد رئا�سة الوزراء اىل فخام���ة ناجي با�سا ال�سويدي 
وج���رت حفل���ة ا�ستي���زار �سامت���ة وباكية ورغ���ب �ساحب 
اجلالة مبنا�سبة الفاجع���ة ان تتلى االرادة بدون مرا�سيم 
وقرر الوزراء ان اليقبلوا التريكات وان يزور وا�سريح 
الفقيد العظيم بعد ت���اوة االرادة وهكذا توجهوا توا اىل 
مقر الفقيد وكان اع�س���اء حزب التقدم ومعظم النواب من 
االحزاب جمتمعن وبعد قراءة الفاحتة تقدم فخامة ناجي 
با�س���ا اىل ال�سري���ح الك���رمي والدموع منهم���رة والزفرات 
ت���كاد تقطع علي���ه الكام وف���اه مبا خل�سته جري���دة العامل 
العرب���ي: )ايها الراحل الك���رمي اتقدم اىل �سريحك العزيز 
اتق���دم انا ورفاقي الذين كان���وا يحيطون بك احاطة الهالة 

بالقمر وهاهم يحيطون : 
مثل جنوم فقدت بدرها         او كنظام فقد الوا�سطة

وقلوبه���م ك�س���رة تخف���ق حزن���ا عل���ى م���ا ا�سابه���م بفق���د 
رئي�سهم االعظم وان���ا واياهم نف�سم على �سريحك الطاهر 

باننا �سن�سع ت�سحيتك 
من���ارا  لن���ا  لتك���ون  اعينن���ا  ن�س���ب  العظم���ى 

ن�ستهدي به يف �سبيل املبادي ال�سامية التي �سحيت نف�سك 
من اجلها فنم م�سرتيحا انك �ستحيا وحتيا مبادوؤك.

ال�سعدون يرثي  • الر�سافي 
كان املرح���وم  ال�ساعر الكبر معروف الر�سايف – فوق ما 
يحمله م���ن معاين االحرتام واالجال لا�سرة ال�سعدونية 
– بو�سفه املعر عن الراأي العام البغدادي – العراقي يف 
اأواخر العه���د العثماين والذي يتكل���م با�سمه ويف�سح عن 
مكنونات���ه – اذا كان ذلك مطلوب���ا يف املواقف املختلفة – 
تربطه باملرح���وم عبد املح�س���ن ال�سعدون”رئي�س وزرائه 
العراقي”�سداقة وثيقة, قد تكون توطدت ايام كلنا معا يف 
اال�ستانة يف جمل�س املبعوثن العثماين,وقد عر املرحوم 
الر�س���ايف عن �سداقت���ه لل�سعدون مبدائ���ح وا�ستعطافات 
واخواني���ات من�س���ور بع�سه���ا يف دي���وان الر�سايف, على 
ان مراثي���ه الثاثة التي قالها بح���ق ال�سعدون عندما �سمع 
بفاجع���ة انتح���اره تعتر من غ���رر ال�سع���ر يف املنا�سبات, 
فيقول الر�س���ايف يف الق�سيدة االوىل الت���ي قالها يف دار 
ال�سع���دون فور �سماعه بنباأ االنتحار وال�سعدون م�سرجا 

بدمائه قبل ان يدفن: 

هذا يدرك يف الدنيا الكمال           
        هكذا يف موتها حتيا الرجال 
ام���ا الق�سي���دة الثاني���ة )وه���ي الرثائي���ة امل�سه���ورة( التي 
القاها الر�سايف يف احلفلة التاأبينية االربعينية لوفاة 

ال�سعدون ومطلعها: 
�سب االأ�سى يف قلوب ال�سعب م�ستعرًا    

   يوم ابن �سعدون عبد املح�سن انتحرا 
وفيها يقول: 

يا اأهل لندن ماأر�ست �سيا�ستكم       
    اهل العراقين ال بدوًا وال ح�سرًا 

اإن انتدابكم يف قلب موطننا               
 جرح تداويه لكن مل يزل عرا 

مل يكفه انه للحكم مغت�سب              
   حتى غدا يقتل االأراء والفكرا 

اإىل ان يقول يف و�سف يوم انتحار ال�سعدون 
يوم به كل عن غر مب�سرة        

   اإذ كان ا�سنانها يف الدمع منغمرا 
خلت العراقين خدي تاكل وهما     

  �سطران للدمع يف اخلدين قد �سطرا 
ابو علي قوي يف عزائمه           

      لورام بالعز دحر القوم الندحرا 
ثم يقول خماطبا امل�سري���ن يف مقارنة جميلة بن الزعيم 
امل�سري �سعد زغلول الذي كان االعام امل�سرقي – خا�سة 
امل�سري – يتبج���ح بزعامه وت�سحياته وبن 

رئي�س وزراء العراق عبد املح�سن ال�سعدون املنتحر: 
�سعد و�سعدون حممود مقامهما     

      هذا مب�سر وهذا ها هنا ا�ستهرا 
كاهما قد فدى بالعي�س اأمنه      

        لكن �سعدون ال�سعدا قد انتحرا 
اإن كان قد ارخ�س االموال �سعدكم  

     فاإن �سعدوننا قد ارخ�س العمرا 

• التمثال ينت�سب في بغداد 
حينم���ا �سع���ر العراقي���ون بفداحة امل�ساب تن���ادى عدد من 
الن���واب ورج���ال ال�سحافة وعلي���ة الق���وم اىل تكرمي عبد 
املح�سن ال�سعدون ؛ م���ن خال جلنة عليا تعمل على اقامة 
متث���ال ل���ه يلي���ق ب�سجل���ه الوطن���ي وت�سحيات���ه ؛ على ان 
ميول من ترع���ات ابناء ال�سعب ا�سهام���ا و تقديرا لدوره 
يف احلي���اة ال�سيا�سية واالجتماعية وقد عهدت اللجنة اىل 
الفن���ان االيط���ايل العاملي بي���رتو كنونيكا مبهم���ة ت�سميم 
و نح���ت التمثال ؛حي���ث �سبق لهذا الفن���ان الكبران نحت 
متاثيل لفي�س���ل االول ؛ وم�سطفى النحا����س ؛ واتاتورك 
؛ واجل���رال م���ود.... ويف ع���ام 1933 اجن���ز كنوني���كا 
التمث���ال ورفع ال�ستار عنه يف �ساحة �سغرة خ�سراء تقع 
يف نهاي���ة �سارع الر�سي���د بالقرب من مدخ���ل ابي نوؤا�س ؛ 
حيث كان يقابله اآنذاك متحف �سغر ملخلفات امللك في�سل 
االول الب�سيطة. والتمثال ي�س���ور عبد املح�سن ال�سعدون 
واقف���ا مباب�سه الكامل���ة معتمرا �سدارت���ه ؛ و يحمل بيده 
الي�س���رى جمموع���ة م���ن االوراق ؛ وي�س���ر بي���ده اليمنى 
اىل �س���دره ؛ وهو م�سن���وع من النحا�س ؛ ام���ا القاعدة 
فق���د كانت م���ن املرمر ال�سقي���ل وقد ب���رزت عليها متاثيل 
�سغ���رة لبع�س �سخ�سيات تلك الفرتة من تاريخ العراق 
ال�سيا�س���ي املعا�س���ر. لق���د ت�سعب���ت االراء ح���ول دالالت 
الوق���وف واال�س���ارة ؛ وحينما �ساأل���ت ال�ساعر والقانوين 
الكب���ر املرحوم ابراهي���م الواع���ظ والذي ا�سه���م ا�سهاما 
ادبي���ا ومادي���ا يف حمل���ة الترع���ات ال�سعبي���ة القام���ة هذا 
التمث���ال ؛ ع���ن تلك املغ���ازي اجابني وانا اجل����س اليه يف 
دائرة التفتي�س العديل الت���ى كان يراأ�سها يف اخلم�سينات 
م���ن القرن املا�سي بالق���ول )اما الوقوف ؛ فه���و دليل على 
ال�سموخ واالعت���داد بالنف�س ؛ و اما االوراق التي يحملها 
فهي دليل على �سفحة اعماله وخطاباته ؛ وما اليد اليمنى 
الت���ي متت���د لتام����س �س���دره اال ا�س���ارة اىل م���ا اكده يف 
ر�سالته االخرةالأبنه علي.. )انا الفدائي لوطني( ؛واذا ما 
متلينا متاثي���ل القاعدة وجدناها ترمز اىل اع�ساء جمل�س 
النواب وال���وزراء وكاأنهم ي�ستمعون الي���ه خطيبا اأ.ه(... 
لقد تنقل التمثال من موقعه اال�سلي اىل حيث مدخل ج�سر 
اجلمهورية ليقابل مدر�سة الراهبات ؛ ثم اىل بداية �ساحة 
التحري���ر ؛ وملا كان الت�سميم واالن�ساء اعرت�سا مكانه يف 
احلالت���ن فقد نقل اىل موقعه االخر يف �ساحة الن�سرمنذ 

عام 1962 .

جاء انتحار عبد املحسن السعدون 

يوم الثالث عرش من ترشين الثاين 

سنة 1929 يف ظروف مفاجئة هزت 

البالد من اقصاها اىل اقصاها وكان له 

وقع أليم صادق عىل الشعب العراقي 

حديث العهد باالستقالل املتطلع اىل 

مستقبله السيايس بامال جسام والذي 

كان ينظر اىل رئيس الوزراء وكفاحه 

الدؤوب الهادئ باحرتام عظيم 

قد اليدانيه ألي زعيم من زعامئه 

السياسيني يف ذلك الوقت.

 كان الشعب العراقي يف العرشينيات 

من القرن املايض بسبب الظروف 

ونظام املجتمع وطبيعة تكوين الدولة 

الجديدة وازدواجية الحكم وبدائية 

وسائل االعالم يجهل ما يدور وراء 

الستار من مناورات بني رجال السياسة 

وسلطة االنتداب التي كان يعز عليها 

ان ترى خيوط السلطة تفلت من يديها 

واحدا تلو االخر فازداد متسكها بها 

حينا ثم التلبث ان ترخيها قليال لتعود 

اىل شدها من جديد..

13 تشرين الثاني 1929

انتحار رئيس الوزراء 
عبد المحس��ن الس��عدون

�شور ت�شييع ال�شعدون

ال�شعدون وابنه علي وابن اخيه
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ع����ل����ي أب�������و ال��ط��ح��ي��ن 

اأختياري له���ذا املعر�س كان لاأطاع والتف���رج اأكر مما هو 
للبح���ث عن كتب ن���ادرة لاأقتناء. ف���رواد املعر�س اغلبهم من 
ه���واة الكت���ب االأثرياء, وحت���ى العار�سن, فه���م من مكتبات 
العامل املتخ�س�س���ة بالتحف النادرة من الكتب واملطبوعات. 
فالزي���ارة ملث���ل هك���ذا معار����س ال تختل���ف كثرًا ع���ن زيارة 
املتاح���ف بحق, ملا تراه من طبيعة الكتب املعرو�سة وطريقة 

عر�سها. 
اأح���د البائعن املخت�س���ن بكتب الرح���ات كان يعر�س كتابًا 
بحج���م كب���ر, يفوق حج���م اجلري���دة, و�سعه مفتوح���ًا على 
م�سن���د خ�سب���ي كبر, ما اأذهلن���ي لي�س حج���م الكتاب, وامنا 
اللوحة التي فتح عندها الكتاب, ال اأعلم اأذا كان ذلك مق�سودًا 
اأم بال�سدف���ة, كان الكت���اب مفتوحًا على لوح���ة رائعة ملونة 
لطاق ك�س���رى بواجهته االمامية الكاملة قب���ل �سقوط اجلزء 
االأمين يف منت�سف ثمانينيات القرن التا�سع ع�سر. اأ�ستاأذنت 
م���ن البائ���ع لت�سف���ح الكت���اب, فراأي���ت عنوانه عل���ى الغاف 
:”لوح���ات ملناظر يف نينوى والب���اد املقد�سة”ويف �سفحة 
العن���وان الداخلية,”لوح���ات بن اخللي���ج الفار�سي والبحر 
االأ�سود”للر�سام روبرت كاي���ف, طبع الكتاب يف لندن �سنة 
1852. ويحت���وي عل���ى 24 لوح���ة فني���ة ملناظر م���ن العراق 
وتركي���ا و�سوريا, ن�سفه���ا يف الع���راق, فباالأ�سافة اىل طاق 
ك�س���رى, هناك لوحات لبغداد واملو�س���ل وكرباء والعمادية 
وال�سي���خ عادي وغرها. �سعر الكتاب كان فقط, ثمانية اآالف 
ب���اون اأ�سرتلين���ي )12 األف دوالر(. وللمقارن���ة هناك ن�سخة 
معرو�سة الي���وم للبيع يف احدى مكتبات لندن ب�سعر ثاثن 

األف باون اأ�سرتليني )45 األف دوالر(. 
يف حديث���ي مع البائ���ع علمت اأن���ه من يورك�ساي���ر, وال يبعد 
بيته اأكر من �ساعة بال�سيارة عن بيتي, �ساألته اأذا كانت لديه 
بع�س الكت���ب عن العراق وال�سرق االأو�س���ط للبيع, ف�سلمني 
قائم���ة ملجموعة من كت���ب الرحات يف مكتبت���ه مل ياأتي بها, 
فه���ي ال تليق بهذا املعر�س الفخم, قائ���ًا : لعل يف القائمة ما 

يفيدك. 
يف طريق العودة بالقطار كنت ات�سفح م�سرتياتي من الكتب 
وقوائ���م الكتب والكتلوكات, فوقع نظري على كتاب مهم عن 

الع���راق يف قائم���ة �ساحبن���ا م���ن يورك�ساي���ر, بعنوان”عر 
خم�س���ة والي���ات تركية”وموؤلف���ه م���ارك �سايك����س, مطب���وع 
اأهتمام���ي  اأث���ار  القائم���ة  يف  اأخ���ر  وكت���اب   .1900 �سن���ة 
ريان���د  جونث���ان  كيتو”اأعده���ا  ج���ون  بعنوان”ذكري���ات 
وطبعت يف �سنة 1856. كنت اأعرف ان هناك جون كيتو يف 
بغداد بن �سنة 1829 و 1832, يف كتاب انثوين غروفز عن 
بغ���داد املطبوع �سن���ة 1832, لكن يا ترى ه���ل هو ذات جون 

كيتو يف هذا الكتاب. 
بع���د اأي���ام كنت يف بي���ت بائع الكت���ب يف يورك�ساي���ر, واأول 
م���ا تلقف���ت يف يدي كت���اب ذكريات جون كيت���و, رحت ابحث 
يف الفهر����س ع���ن بغ���داد, ومل يخ���ب ظن���ي, وج���دت ف�س���ا 
بعنوان”بغ���داد”يف مائ���ة �سفحة, ي�سبقه ف�س���ل عن الرحلة 

من لندن اىل بغداد, وبعده اأخر من بغداد اىل لندن. 
كان ج���و كيت���و  ق���د ق���دم اىل بغ���داد يف نهاية �سن���ة 1829, 
ب�سحب���ة طبيب االأ�سن���ان واملب�س���ر اأنثوين غروف���ز, ليكون 
مرافق���ًا ومعلم���ًا الأوالده. قام غروف���ز بتاأ�سي����س مدر�سة يف 
بغ���داد لاأرم���ن, وكان ق���د جلب مع���ه مطبعة اىل بغ���داد كما 
ذك���ر يف ذكريات���ه, رمبا ه���ي اأول مطبعة يف الع���راق, لكن ال 
نعرف اأذا كان قد طبع فيها �سئ يذكر. ذكريات ور�سائل جون 
كيتو من بغداد ت�سف فرتة مهمة من حياة املدينة, حيث كان 
�ساه���دًا على اأك���ر ماأ�ساة يف تاريخه���ا احلديث حينما فقدت 
بغداد ثل���ث �سكانها يف غ�سون ثاثة ا�سابي���ع. تكد�ست فيها 
جث���ث املوتى يف ال�س���وارع ب�سبب الوباء, ث���م حدث في�سان 
دجل���ة الذي �سبب �سقوط اآالف البي���وت, وكانت املدينة فوق 
كل ذل���ك, حت���ت ح�سار اجلي����س العثماين بقي���ادة علي ر�سا 
با�س���ا ال���از, الذي جاء للق�س���اء على املمالي���ك يف زمن داود 

با�سا �سنة 1831. 
اأما مارك �سايك�س, وهو �سابط يف االأ�ستخبارات الع�سكرية 
الريطانية, في�سم���ل كتاب رحلته اىل خم�سة واليات تركية, 
رحلت���ه اىل بغداد قادمًا م���ن دم�سق عن طري���ق حلب وعانه, 
ي�س���ف فيها بغداد باأنها اأكر م���دن ال�سرق نظافة حن زارها 
يف �سباط �سنة 1899, ومن بغداد رحل �سايك�س اىل املو�سل 
م���رورًا بكركوك. ن�سخة الكت���اب هذه تعود اىل مكتبة وزارة 
الدفاع الريطانية وهي مهداة من مارك �سايك�س اىل رئي�سه 
يف اال�ستخب���ارات. والبد من االأ�س���ارة اىل ان مارك �سايك�س 
ه���و املفاو����س الريط���اين ال���ذي عرف���ت باأ�سم���ه معاه���دت 

�سايك�س-بيكو �سنة 1916 التي ق�سمت ال�سرق االأو�سط. 
رغ���م مرور اأك���ر من ع�سرين عامًا عل���ى ح�سويل على هذين 
الكتاب���ن, مل تقع يف يدي, �س���وى ن�سخة واحدة اأخرى فقط 

لكل منهما, فهما من نوادر الكتب العراقية. 
 

رحالت مجهولة في العراق : 
روبرت موني 1825

�سمن جمموعة كتب الرف�سور روبرت مايكل برل, التي 
عر�ست يف مزاد �سوثبيز  اخلا�س بالكتب النادرة لل�سرق 
االأو�س���ط يف خريف �سنة 1999, التي ا�سرنا اليها �سابقا, 

كان هن���اك رحل���ة فار�سية قام بها اح���د العاملن يف �سركة 
الهند ال�سرقية واأ�سمه روبرت قطن موين بعنوان,”جولة 
يف ب���اد فار����س", وهي جمموع���ة ر�سائل ع���ن م�ساهداته 
وانطباعات���ه كان يبعثه���ا خال طوافه يف امل���دن االأيرانية 

يف رحلة بن �سنة 1824 و 1825. 
تت�سم���ن الرحلة ثاث���ة ر�سائل للموؤلف م���ن العراق, حيث 
كان يف طري���ق عودته اىل الهن���د, عن طريق كرمن�ساه اىل 
خانق���ن وبعقوبة, ثم اىل بغ���داد ومنها اأتخذ مركب نهري 

يف دجلة اىل الب�سرة. 
و�س����ل موين اىل بغ����داد يف منت�سف ني�سان �سنة 1825, 
يف عهد الوايل داود با�سا, ووجد ان كل �سئ فيها يختلف 
عم����ا األف����ه يف باد فار�����س, فالبي����وت تبنى م����ن الطابوق 

اجلي����د, وبع�سها من الراقي ج����دًا, وترتفع يف البناء اىل 
ث����اث او اربع����ة طوابق, ت����دور حول باح����ة كبرة و�سط 
ال����دار, واأ�ستغرب من النظاف����ة باملقارنة مما راأه يف املدن 
الفار�سي����ة رمب����ا با�ستثن����اء اأ�سفه����ان. اأ�ستق����ر م����وين يف 
القن�سلي����ة الريطاني����ة, الت����ي كانت برعاي����ة االأرمني اآغا 
�سركي�����س, حت����ت اإ�سراف املقي����م الريط����اين يف الب�سرة 
الكاب����ن روب����رت تيل����ر. جتول م����وين يف اأ�س����واق بغداد 
احلديث����ة واملليئ����ة بالب�سائع. وعندما ح����ل �سهر رم�سان 
بع����د اأيام من و�سول����ه, راأى اأن االأ�سواق ت�ساء يف الليل, 
حي����ث تب����داأ احلرك����ة وال�سجي����ج بع����د االإفط����ار. وبينم����ا 
ه����و جال�س يف اأح����د املقاهي ل�س����رب القهوة, ب����داأت فرقة 
مو�سيقي����ة ت�س����دح باملو�سيق����ى واالأغاين, وعل����م ان هذه 
االأغني����ة كم����ا قي����ل له ه����ي يف رث����اء القن�س����ل الريطاين 
كلوديو�����س جيم�س ريج, بع����د وفاته قبل ب�سع����ة اأعوام, 
وهي احد االأغ����اين املف�سلة لدى البغدادين, ملا يكنون له 

من حمبة!!
ي�س����ف لن����ا م����وين يف ر�سائل����ه من بغ����داد �سئ م����ن حياة 
بغ����داد  يف  االأوربي����ن  ان  وب����ن  االأوربي����ة,  اجلالي����ة 
يتزوج����ون يف العادة من �سي����دات اأرمنيات, ويعتقد اأنهم 
بذل����ك يح�سل����ون عل����ى املعلوم����ات ع����ن طري����ق زوجاتهم 
ب�س����كل اأف�س����ل من القن����وات االأخ����رى. والح����ظ اأن اأغلب 
هوؤالء االأوربي����ن تطبعوا بعادات وتقاليد البلد, فالن�ساء 
له����م جناحهم املعزول وال يك�سفون وجوههم اىل الغرباء, 
وعل����ى العموم تعي�س اجلالي����ة امل�سيحية بقي����ود التقاليد 

االإ�سامية البائ�سة كما يقول. 
ي�س����ع موين يف احد الر�سائل �سئ م����ن التف�سيل لزيارته 
اىل بي����ت اأنط����وان زفوب����ودا تاجر البل����ور االأوربي الذي 
ق����دم اىل بغ����داد قب����ل ب�س����ع �سن����وات وت����زوج م����ن فت����اة 
اأرمني����ة تدع����ى يوفيم����ي مرادج����ان. ي�ستغ����رب موين من 
تاأقل����م زفوب����ودا بالع����ادات ال�سرقي����ة, فح����ن ا�ستقبله يف 
بيت����ه, مل يك����ن يرت����دي ال القبع����ة وال ربط����ة العن����ق وال 
حتى معط����ف. وبعدما اأدخله اىل غرف����ة اال�ستقبال املطلة 
عل����ى باح����ة البي����ت, تقدم����ت زوجت����ه حتم����ل ل����ه اجلبوك 
للتدخ����ن. كان����ت الزوجة مبهرجة بعمام����ة كبرة متعددة 
االل����وان ملفوفة عل����ى راأ�سها ومملوؤة بالعم����ات الذهبية 
ال�سغ����رة, ترتاق�����س م����ع كل حرك����ة من راأ�سه����ا.  وت�سع 
عل����ى ج�سمه����ا ثوب����ًا طويل وجمي����ل, مفتوح عن����د الذراع 
ومطوي اىل االأعلى, وتتمنط����ق بحزام ف�سفا�س مر�سع 
كذلك بالعمات الذهبية اللماعة. بعد حديث ق�سر باللغة 
الفار�سي����ة الت����ي جتيدها خرج����ت واأح�سرت له����م القهوة 
وم����ن ثم ال�سربت حتى اأنتهت الزيارة, ويعلق موين على 
الن�س����اء يف ال�س����رق قائًا :”اأنهم اىل درج����ة ما عبيد, لكن 

ب�سحر عجيب, يتمتعون بذلك”. 
خ����ال وجود م����وين يف بغداد و�س����ل قادمًا م����ن الب�سرة 
�سديق����ه األك�سندر تيل����ر �سقيق املقي����م الريطاين روبرت 
تيلر وب�سحبته زوجة القن�سل تيلر واطفالها يف طريقهم 
اىل لن����دن. كان الكابن روبرت تيلر قد تزوج فتاة اأرمنية 
تدعى روزا مو�سكو خال عمله يف القن�سلية الريطانية 
يف مدين����ة بو�سه����ر, وانتق����ل اىل الب�س����رة قن�س����ا �سن����ة 
1818 حت����ت ادارة املقي����م الريط����اين الع����ام كاديو�����س 
ري����ج يف بغ����داد. ومبنا�سبة و�سولهم اىل بغ����داد نظم اآغا 
�سركي�����س, وكيل القن�سل, حفلة على �سرفهم. يقول موين 
كنت حمظوظ����ًا حل�سور ه����ذه احلفلة ب�سحب����ة األك�سندر 
تيل����ر, حي����ث ح�س����رت جمموع����ة كب����رة م����ن امل�سيحيات 
البغدادي����ات ال�سافرات بح�سور راق�س����ة ومغنية يف تلك 
�سه����رة, وي�ستدرك مل تك����ن ال�سيدات بذل����ك اجلمال, رمبا 
ب�سبب حب����ة بغداد الت����ي ت�سيب وجوهه����م, ويقول كنت 

اأمتنى اأن اأكون ر�سامًا الأ�سع لوحة جميلة لهذه احلفلة. 

جون كيتو ومارك سايكس في بغداد
من يوميات كتبي في لندن : 

يف يوم قائض من أيام شهر حزيران 

سنة 1996، كنت يف لندن لزيارة 

مهرجان الكتب القدمية السنوي 

الدويل، حيث تقام عدة معارض 

للكتب النادرة والقدمية يف غضون 

اسبوعني، ويف اماكن متفرقة من 

العاصمة الربيطانية، يشارك فيها 

املئات من بائعي الكتب القدمية 

يف بريطانيا، أضافة اىل أخرين من 

مختلف البلدن االوربية ومن امريكا 

و اسرتاليا. نظمت اوقايت لزيارة 

ثالثة من هذه املعارض، حسب 

الوقت املتاح يل. املعرضان األول 

والثاين متقاربان يف املكان وأعتدت 

زيارتهام، فالكتب فيهام ذات أسعار 

مناسبة، وأصبحت يل صداقات مع 

معظم البائعني املختصني بكتب 

الرشق األوسط. أما املعرض الثالث، 

وهو ما أود أن أتحدث عنه، فهو من 

املعارض الفخمة، حيث األسعار 

امللتهبة والخيالية، وتم تنظيمه يف 

قاعة كبرية يف أحد الفنادق الراقية 

يف ريجينت سرتيت قريبًا من ساحة 

البيكاديل يف قلب لندن. 

املقيم الربيطاين يف بغداد روبرت تايلر

داخل املقيمية الربيطانية ببغداد يف العهد العثماين

ال�شت زبيده بري�شة رحالة اجنبي

طاق ك�شرى قبل �شقوط جناحه اجلنوبي
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مل ي�ستنج���د احلاج عبا�س الديك ب���اأي من اأ�سدقائه لنجدة 
�سديق���ه فذلك”عي���ب”يف دنيا”ال�سقاوة”ب���ل ذهب وحده 
اىل تل���ك املنطق���ة لنج���دة �سديق���ه او حتذي���ره قب���ل اإلقاء 

القب�س عليه!!.. 
وقب���ل ان ي�س���ل رج���ال ال�سرط���ة اىل امل���كان امل�س���ار الي���ه 
فاجاأه���م احل���اج عبا�س باإط���اق ر�سا�س م�سد�س���ه عليهم 

وهو ي�سرخ بهم: 
لك اين حامد.. �سرتيدون؟؟ 

وا�ستم���ر رجال ال�سرط���ة يطاردون الديك م���ن منطقة اىل 
منطق���ة وهم يتبادلون معه اط���اق الر�سا�س حى ابعدهم 
ع���ن املنطق���ة الت���ي كان���وا يحاول���ون قت���ل اجل���ادر فيها.. 

وهن���اك �سعر حام���د بها كان يراد به بف�س���ل �سديقه الديك 
ال���ذي جنا هو االآخر وو�س���ل بيته ب�س���ام دون ان يعرفه 

رجال ال�سرطة. 
ومثال اآخر 

ويوم ج���اء امل�س���ارع االمل���اين ال�سهر”اله���ر كرمير”اىل 
الع���راق و�سرع لفيفا من امل�سارعن العراقين قرر احلاج 

عبا�س الديك ان يت�سدى له وي�سرعه. 
وقبل ي���وم امل�سارعة بليلة واحدة اجتم���ع املرحوم حامد 
اجل���ادر ب�سديقه احل���اج عبا�س الديك يف بيت���ه.. مل يقبله 
ت�سجيع���ا ل���ه.. ومل مين���ه بجائ���زة كب���رة ال.. اب���دا.. لقد 
�سح���ب حامد م�سد�سي���ه ال�سخمن وو�س���ع فوهاتهما يف 

راأ����س �سديقه احلميم احلاج الديك قال له وعيناه تقدحان 
�سررًا.. 

داد عبا�س �سوف, احنه �سرفنة متعلك اب�ساربك.. والله اذا 
�سرعك كرمير افرغ ارباطع�س ر�سا�سة برا�سك! 

وا�ستط���اع البط���ل الدي���ك ان ي�س���رع كرمي���ر يف الي���وم 
الت���ايل.. وكان ان زحف مرتات االل���وف من رجال منطقة 
ب���اب ال�سيخ يقودهم املرحوم اجل���ادر مهللن م�ستب�سرين 
لرفعوا البطل الديك عل���ى اعناقهم.. عدا ع�سرات االألوف 

خرجوا من مناطق اأخرى من بغداد.
ولنرتك ال�سيد عبا�س الديك يحدثنا عن م�سارعته لاملاين 
كرمي���ر يف منت�سف �سهر ت�سرين الثاين �سنة 1935 وكان 

يومذاك املرحوم يا�سن الها�سمي رئي�سا للوزراء : 
ق���دم الع���راق امل�س���ارع االمل���اين اله���ر كرمي���ر طالب���ا على 
�سفح���ات اجلرائ���د اليومي���ة امل�سارع���ة م���ع امل�سارع���ن 
العراقي���ن ف�س���ررت لقدوم���ه وتاأملت النه ق���دم العراق يف 
وقت مل يكن فيه م�سارعو العراق متاأهبن مل�سارعته, وقد 
ترك امل�سارع���ة خرة امل�سارعن منذ خم�س �سنوات, وقد 
تركتها انا �سخ�سيا ب�سبب عملية جراحية ا�ستاأ�سلت مني 
الزائدة الدودية وعلى اثرها منعت من امل�سارعة بامر من 

الطبيب. 
تعارف���ت م���ع الهر كرمي���ر يف وليم���ة اوملها مدي���ر الرتبية 
البدني���ة يومئ���ذ للم�سارع���ن العراقي���ن وق���د وجدت يف 

هياة االملاين قابلية تدل على مهارة فائقة وبطولة عظمى, 
فاخرت يومئذ الهر كرمي���ر بان امل�سارعن العراقين يف 
حاج���ة اىل مترين ال تقل مدته عن �سهرين ومل تتو�سل يف 

حديثنا ذاك اىل نتيجة ما. 
م�سبح”ك���رد  يف  �سوي���ة  اجتمعن���ا  الث���اين  الي���وم  ويف 
البا�سا”فطل���ب الهر كرمير ان يتمرن مع بع�س امل�سارعن 
العراقي���ن فت�س���ارع معه بع����س املبتدئ���ن يف امل�سارعة 
ف�سرعهم على الطريقة الرومانية, وكنت �سد هذا التمرين 
النه ميكن االملاين من معرفة ا�سول امل�سارعة املتبعة عند 
العراقين في�ستفيد من ه���ذه املعلومات عند م�سارعته مع 
ابط���ال امل�سارعة يف بغداد. ويف اجتم���اع ثان يف م�سبح 
ك���رد البا�س���ا اي�س���ا اجتم���ع ال���راأي عل���ى ان يت�س���ارع مع 
االملاين امل�سارع ال�سهر”جميد لولو”النه كان وحده على 
ا�ستع���داد تام مل�سارعة خ�سمه وقد تنازال يف حفلة اقيمت 
يف دار”�سينم���ا الرافدين”ح�سرها مئات من النا�س ولقد 
�ساه���دت فيها امل�س���ارع العراقي يبدي مه���ارة فائقة جتاه 
خ�سم���ه وانتهت امل�سارع���ة بينهما وحكم احلك���م اال�ستاذ 
اك���رم فهم���ي بالتعادل ف�س���ررت �سخ�سيا للف���وز الذي ناله 
م�سارعن���ا العراقي )جميد لول���و( ومل يكن �سرور ال�سعب 
على اختاف طبقاته باقل من �سرور وكل من قراأ ال�سحف 
يومئ���ذ ال�سك يتذكر كلم���ات الت�سجيع واالط���راء يف مدح 
الريا�سي���ن العراقي���ن مم���ا تبتهج ل���ه النفو����س ويرتاح 
الي���ه الفوؤاد. وبعد امل�سارعة �سافرت اىل مقر وظيفتي يف 
بعقوب���ة العتق���ادي ان كل �س���يء قد مت بنتيج���ة امل�سارعة 
مع”جمي���د لولو”اذ ان العرف يق�سي ان اذا تعادل اجنبي 
م���ع وطن���ي يف امل�سارعة فم���ا على االجنب���ي اال ان يرحل 
عن تلك الب���اد لعدم تغلبه وكان التع���ادل معناه اخل�سارة 

االدبية لاجنبي والفوز للوطني. 
ويف يوم من ايام اال�سبوع جاءين الهر كرمير اىل بعقوبة 
وطل���ب امل�سارعة معي فلبيت طلبه ولك���ن ح�سل اختاف 
بين���ي وبينه عل���ى ال�سروط فعاد اىل بغ���داد لعدم ح�سول 
املوافق���ة بينن���ا. ثم قدمت اىل بغ���داد ف�سمعت االقرتاحات 
الكث���رة عن �سرورة م�سارعتي م���ع امل�سارع االملاين فتم 
االتف���اق بيننا على ان تكون امل�سارع���ة يف ال�ساعة الثالثة 

من يوم اجلمعة 935/11/15 وفقا لل�سروط االتية: 
1- امل�سارعة احلرة على الطريقة العراقية. 

2- ان يلب�س كانا اجل�سوة. 
3- ان يخ�س�س باملائة اربعون لفقراء املدار�س املتو�سطة 
واربعون باملائ���ة للغالب وع�سرون باملائة للخ�سران وذلك 

بعد اخراج كافة م�ساريف احلفلة. 
وقد اخذت يف املدة التي �سبقت احلفلة امترن مع اخواين 
امل�سارع���ن العراقي���ن وكن���ت الق���ى الت�سجي���ع والع���ون 
م���ن جميعه���م ويف �ساعة النزال تقدم���ت والهر كرمير اىل 
حلق���ة ال�س���راع بح�سور احل���كام )احلاج حمم���د ابري�سم 
واحل���اج ح�س���ن ك���رد وا�سطة غن���ي( لقد كانت حق���ا �ساعة 
رهيب���ة فا هي �ساعة حياة وال ه���ي �ساعة موت, النني ان 
خ�سرت فقد ا�ساأت اىل �سمعة بادي وعادت جموع ال�سعب 
حزين���ة كئيبة, وان انا تغلبت على خ�سمي فقد رفعت ا�سم 
ب���ادي عاليا بن االمم وعاد ال�سع���ب يهتف بحياة العراق 

وريا�سييه. 
جل�ست امام خ�سمي مدة ثاث دقائق.. �سفر احلكم بعدها 
معلنا بدء امل�سارعة فت�سافحت مع خ�سمي وا�ستبكت معه 
وف�سل���ت ان اك���ون يف م�سارعت���ي معه مدافع���ا ال مهاجما 
و�س���رت ادافع وانتهز الفر����س وقد حكم يف خ�سمي الفن 
امل�سمى”م�سكة اليد”واخذ ي�سغط على يدي اليمنى ولكنه 
مل ينج���ح في���ه اذ تخل�س���ت منه, وبع���د ذل���ك م�سكني الفن 
امل�سم���ى )م�سك الرقبة م���ن االمام( فم�سك���ت احدى �ساقيه 
وحكم���ت فيه الفن امل�سم���ى )م�سك ال�ساق���ن( ورميته على 
االر�س و�سرعته ولكن اح���د املحكمن وهو احلاج حممد 
ابري�س���م اعرت�س قائا بعدم قبول ه���ذه ال�سرعة, فقرروا 
اعادة امل�سارعة ثانية, فاجبت طلبهم ومتا�سكنا ثانية وقد 
حكم���ت على خ�سم���ي الفن امل�سم���ى )حزام امام���ي( فاخذ 
ه���و بدوره يحك���م علي الف���ن امل�سمى )القف���ز اىل الوراء( 
فل���م يفلح وبقينا متما�سكن مق���دار دقيقة واحدة وكل منا 
يريد النج���اح والتغلب ولكني �س���رت ا�سبق منه وحكمت 
علي���ه الفن امل�سم���ى )ال�سرب عل���ى يده وال���دوران خلفه( 
فذه���ب خ�سم���ي اىل االر�س ووقع عل���ى ركبتيه اي جل�س 
عل���ى االر�س منتظرا م���ا �ساعمل فم�سكته م���ن رقبته ومن 
و�سط���ه باليد االخرى حم���اوال رميه على ظه���ره فتخل�س 
من���ي مبه���ارة وق���ام, فتما�سكن���ا ثاني���ة اي�سا فحك���م علي 
الف���ن امل�سمى )القف���ز اىل ال���وراء( فم�سكت���ه اي�سا )حزام 
خلفي( وبقين���ا متما�سكن مدة انته���زت فر�ستها وحكمت 
علي���ه الفن امل�سم���ى )ال�سرب ع���ل ال�سدر بالي���د والقب�س 
باح���دى ال�ساقن على �ساق اخل�س���م من اخللف( ف�سرعته 
على االر�س ملقى عل���ى ظهره, فحكم املحكمون بخ�سارته 
وبف���وزي واع���رتف ب���دوره ه���و بخ�سارته ام���ام اجلميع 

املحت�سد وخرجت حمموال على اعناق اجلماهر. 

مقال نادر للديك ن�سره 
في الخم�سينيات

كان يف اإح���دى قرى كرك���وك قرية تدع���ى -ع�سكر - وكان 
يوجد فيه���ا مدر�س يدعى عبد الرحم���ن املدر�س وكان هذا 
املدر�س على جانب عظيم من الذكاء وكان عاملًا وله الكلمة 
العليا على مدار�س كركوك كافة وتوابعها وقد اأجنب ولدًا 
ا�سم���اه - م�سطفى- وذلك قبل مئة �سنة, وعند بلوغ الولد 
ال�سن القانونية للجندية دعي اليها فلبى الدعوة وانخرط 

يف ال�سلك ال�سريف واأ�سبح جنديًا ثم توجه اىل بغداد
 حين���ذاك فاأظهر خال مدة جتنيده م���ن البطولة واملقدرة 
والب�سال���ة م���ا يعجز الل�س���ان عن و�سف���ه فاأخ���ذ روؤ�ساوؤه 
يقدم���ون التقارير اىل املقام الع���ايل يف االأ�ستانة يطلبون 
فيه���ا ترفيعه فاأجيب طلبهم بورود االإرادة ال�سنية فاأ�سبح 
�سابط���ًا ثم رفع اىل درجة م���ازم اأول وبعدها اىل رئي�س, 
وبعد اأن اأ�سبح رئي�سًا ت���زوج فاأجنب اأ�سبااًل اأربعة اأولهم 
هادي وعلي ر�سا وجعفر وحت�سن, وكان مولعًا بالريا�سة 
عل���ى اختاف اأنواعها, يجمع اأوالده االأربعة حتت �سجرة 
وياأمرهم باأن يت�سلقوها معا ويطلب منهم ال�سعود عليها, 
وم���ن ثم النزول منها ويق���ول لهم اأريد اأ�سه���د اأيكم ي�سبق 

االآخر ولاأول اأعطي جائزة ثمينة.
وكان ي�ستعم���ل ه���ذه الطريق���ة معه���م �سب���اح كل يوم قبل 
الفط���ور بعد فراغه من متارينه الريا�سية, ثم ياأمر اأوالده 
بامل�سارع���ة الواحد مع االآخر وي�سع اجلوائز لهم فيما اإذا 

فاز اأحدهم على االآخر.
ويف تل���ك االأثناء وعندما كان رئي�سًا يف اجلي�س العثماين 

ق���دم اىل العراق اأح���د اأبطال امل�سارع���ة االإيرانين املدعو 
البخ����س الكب���ر امللقب باالأ�س���د لزيارة العتب���ات املقد�سة, 
وق���د �ساأل الزائر عما اإذا كان يوجد يف العراق م�سارعون 
ينازلون���ه فاأجيب بوجود م�سارع���ن يف كرباء والنجف 
والكاظمي���ة, حيث توج���د اأماكن امل�سارع���ة )الزورخانة( 
وكذل���ك يف بغ���داد توج���د ع���دة )زورخان���ات( فذه���ب اىل 
كرباء ونازل اأبطالها ونازل اأي�سًا اأبطال النجف وكلهم من 
االإيرانين ففاز عليه���م, وعند رجوعه اىل بغداد ذهب اىل 
حمات امل�سارع���ة فيها ودعي اىل اأحدى املحات الواقعة 
يف حملة الدهانة, كان اأ�ستاذ تلك الزورخانة يدعى ال�سيد 
رمي�س  وق���د وجد يف الرئي�س م�سطف���ى القابلية الكافية 
ملنازلة هذا البطل االإيراين ووافق الرئي�س على امل�سارعة 
وكان ذل���ك الي���وم الثاثاء فاتف���ق الطرفان عل���ى ان تكون 
ي���وم اجلمعة الذي يليه, وكانت امل�سارعة جترى عادة يف 
يوم���ي الثاثاء واجلمعة م���ن كل اأ�سبوع ف�س���اع خر تلك 
امل�سارع���ة يف اأنح���اء الب���اد اىل بغداد مل�ساه���دة املباراة, 
ج���رت امل�سارعة بن البطل العراقي م�سطفى وبن البطل 
االإي���راين )بخ�س الكب���ر( وكانت فريدة م���ن نوعها حيث 
ان البط���ل االإي���راين كان ي�ستعم���ل كل ما لدي���ه من الفنون 
ومل تف���ده للتغل���ب على خ�سمه العنيد ال���ذي كان يتخل�س 
م���ن م�سكات قوية مبهارة متناهية وكان امل�سارع العراقي 
يحكم عل���ى خ�سمه م�س���كات مماثلة يتخل����س منها االآخر 
مبهارة اأي�سًا, وقد طال���ت امل�سارعة بينهما ملدة ال تقل عن 
ال�ساع���ة الواح���دة, وبعدها طلب اأ�ست���اذ الزورخانة وقف 
امل�سارعة فرف����س كل من امل�سارعن هذا االقرتاح غر ان 
بع����س احل�سور ممن لهم مكانتهم يف االأو�ساط الريا�سية 
م���ن  االأم���ر واأوقف���وا امل�سارع���ة واأخ���ذ كل  تدخل���وا يف 
امل�سارع���ن يقبل خ�سمه ويعرتف له بالبطولة, وعلى اأثر 
ذلك ا�ستهر امل�سارع العراق���ي م�سطفى فعلم رجال الدولة 
حينذاك به���ذا الفوز واأقبلوا عليه يهنئون���ه بهذه النتيجة 
التي تعد ف���وزًا له وخ�سارة للم�س���ارع االإيراين الأنه اأكر 

م�سارع يف اإيران وله منزلة كبرة يف عامل امل�سارعة.  
وكتب رجال الدولة ببغداد اىل املراجع العليا يف االأ�ستانة 
ب�س���ان هذه املب���اراة وبعد م���دة وردت اىل بغ���داد االإرادة  
العثمانية برتفيعه اىل راتب اعلى وبقي يف بغداد مواظبًا 
على التمرين يف امل�سارع���ة حتى اأنه اأ�سبح بطًا اأواًل يف 
بغداد, بل يف اأنحاء الع���راق كافة, اإ�سافة اىل بطولته يف 
اجلندية ومواقفه امل�سرفة يف اال�سرتاك يف احلروب التي 
وقع���ت يف زمانه والتي اأنالته الدرجات العليا يف اجلي�س 
واأ�سب���ح اأم���ر ل���واء ولكي نعرف م���ن ه���و م�سطفى ابن 
عب���د الرحمن املدر����س الذي ولد يف قري���ة ع�سكر يف لواء 
كرك���وك, نق���ول: ان م�سطف���ى ب���ن عبد الرحم���ن  هو والد 
املرح���وم جعفر با�س���ا الع�سكري وعبد اله���ادي الع�سكري 
وعل���ي ر�سا الع�سكري وحت�سن الع�سك���ري هذه نبذة عن 
تاري���خ حياة اح���د اأبطال الع���راق يف اجلندية وامل�سارعة 
ن�سرته���ا ليطلع عليها من لهم ول���ع يف امل�سارعة فيتذكروا 

اأبطالهم ومي�سوا على نهجهم والله من وراء الق�سد.

مقتطفات من كتاب )الزورخانات البغدادية(

يوم بغدادي مثير في  مثل هذه االيام من عام 1935

عباس الديك يصارع االلماني 
الهر كريمر

كان املصارع  املشهور الحاج 

عب��اس الديك من االش��قيائية 

ش��بابه،  يف  املعروف��ني 

وكان م��ن  املحافظ��ني ع��ىل 

املنطق��ة  مزايا”الش��قاوة”يف 

الت��ي كان يعي��ش فيه��ا م��ن 

بغداد”وه��ي منطق��ة جام��ع 

املصل��وب”ويف غريه��ا م��ن 

املناطق!

وكان��ت تربطه عالق��ة صداقة 

بالشقي املرحوم”حامد  متينة 

الجادر”وذات مرة جاءه صديق 

يقول له: 

ابو خضري.. تره اليوم الرشطة  

االنكليز ناصبني كمني الحامد.. 

ايريدون لو يكتلوه لو يحبسوه.. 

دير بالك! 

وجن جن��ون الحاج الديك.. ان 

صديقه يف خطر، وهو ال يدري 

اي��ن هو لكن يلف��ت نظره اىل 

ذل��ك. فتش طويال عن صديقه 

دون ان يع��ر علي��ه، وحل��ت 

الساعة التي جاءت فيها قوات 

و"الش��بانة”االنكليز  الرشط��ة 

لقتل املرحوم الجادر او القاء 

القبض عليه. 

الت��ي  املنطق��ة  ان  وعل��م 

جواسيس��هم  م��ن  عرف��وا 

أن”حامد”س��يكون فيه��ا ه��ي 

منطقة”الصدرية"!!

ج���م���ي���ل ال���ط���ائ���ي
موؤرخ ريا�شي راحل

العراقي عبا�س 
الديك واالملاين 
الهر كرمير يف 

الثالثينيات

الزورخانة البغدادية
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رفعة عبد الرزاق محمد

من النق���اط املهمة يف �س���رة �سا�سون ح�سقيل, 
موؤمت���ر  يف  الع�سك���ري  جعف���ر  م���ع  ا�سرتاك���ه 
القاه���رة ع���ام 1921 الذي دعت الي���ه احلكومة 
الريطاني���ة للنظ���ر يف م�ستقب���ل الع���راق, على 
الرغم من ان �سا�سون كان يف�سل عودة االتراك, 
غ���ر ان ال�سيا�س���ة الريطاني���ة, ر�سحت االمر 
في�س���ل ملكا على العراق, وملا كان االمر كله بيد 
بريطانيا, فلم يبد من �سا�سون او من غره راأي 
حول املو�س���وع, �سوى �س���وؤال وجهه �سا�سون 
للم�س���رت ت�سر�سل وزير امل�ستعمرات الريطاين 
بان العادة جرت يف الباد املن�سلخة عن الدولة 
العثماني���ة, ان يات���ي االم���راء م���ن ال�سمال اىل 
اجلن���وب, ولي����س م���ن اجلن���وب اىل ال�سم���ال. 
فاجابه ت�سر�سل, نعم, ولكن ال تن�سى ان امل�سرت 
كورنوال����س ذاه���ب مع االمر في�س���ل وهو من 
ال�سم���ال. وكم���ا اليخفى, ف���ان اجاب���ة ت�سر�سل 
حتم���ل دالل���ة وا�سح���ة, فق���د بق���ي كورنوال�س 
م�سيط���را على �س���وؤون الع���راق املختلفة ل�سنن 

طويلة. 
ا�سرتك �سا�سون ح�سقي���ل يف الوزارة العراقية 
خم����س مرات ويف جميعه���ا كان وزيرا للمالية, 
وذل���ك يف وزارات ال�سيد عب���د الرحمن النقيب 
الثاث, ووزارة عبد املح�سن ال�سعدون االوىل, 
ووزارة يا�سن الها�سمي االوىل, وكان ا�سرتاكه 
ام���را طبيعيا لكفاءته الفائق���ة يف االمور املالية 
وخرته االدارية التي �سقلتها جتاربه االدارية 
من���ذ العه���د العثم���اين. وق���د ب���رزت كفاءته يف 

مواق���ف عدي���دة, لع���ل اهمه���ا دوره يف ق�سي���ة 
)امتيازات النفط( عام 1924, فقد طالبت �سركة 
النفط الرتكية ببع�س احلقوق التي زعمت انها 
ح�سل���ت عليها م���ن احلكوم���ة العثمانية, ومنها 
امتي���از التنقيب عن النفط يف املو�سل وبغداد, 
وقد اعتمدت هذه ال�سركة االنكليزية على ا�سناد 
املندوب ال�سامي لها, غر ان احلكومة العراقية 
برئا�س���ة عبداملح�س���ن ال�سع���دون ق���ررت ع���دم 

االع���رتاف, وخول���ت �سا�سون ح�سقي���ل, وزير 
املالي���ة مبفاو�س���ة ال�سرك���ة يف لن���دن, وعندما 
بداأت املفاو�س���ات اقرتح �سا�سون بوجوب دفع 
ح�س���ة العراق من عائ���دات النفط بالذهب, وقد 
ا�ستغ���رب اجلميع من ه���ذا االقرتاح الن الباون 
اال�سرتليني كان ي�ستند على �سعر الذهب. وامام 
ا�سرار املفاو�س العراقي وت�سميمه على تنفيذ 
مقرتحه, وافق���ت ال�سركة الدف���ع ذهبا, وعندما 

ظه���رت االزم���ة املالي���ة يف انكلرتا ع���ام 1930, 
خرج الباون عن قاعدة الذهب وانخف�س �سعره 
ام���ام �سعر الذه���ب بن�سبة ال ت�س���دق, فعاد هذا 

التغر على العراق بفوائد مالية كبرة. 
م���ن �سه���رة �سا�س���ون ح�سقي���ل  الرغ���م  وعل���ى 
ب���ن طائفت���ه, فانه ق���د ف�س���ل يف احل�سول على 
ع�سوي���ة املجل����س التا�سي�س���ي ب�سب���ب حادث���ة 
طريفة يف االنتخابات, فقد ظهرت بن االوراق 
االنتخابي���ة لق�ساء بغ���داد ث���اث اوراق حتمل 
ا�سم )�سا�سون افندي( وقد اهملت هذه االوراق 
مم���ا ادى اىل ح�سول �سا�سون ح�سقيل على 73 
�سوتا بينما ح�سل مناف�سه )الياهو عاين( على 
76 �سوت���ا, فاعرت����س �سا�سون عل���ى ذلك, غر 
ان جلن���ة تدقي���ق امل�ساب���ط االنتخابي���ة اجابت 
انه���ا وان ترج���ح ان تك���ون اال�س���وات الثاث���ة 
ل�سا�سون ح�سقيل فان هذا الرتجيح ترجيح ظن 
دون دلي���ل حم�سو�س وعلى املجل�س التا�سي�سي 
النظ���ر يف الق�سي���ة. ويف مناق�س���ات املجل����س 
التا�سي�سي لعام 1924 جند ان )حممد زكي( قد 
ذك���ر ان كل ورقة انتخابية كت���ب عليها )الياهو 
عاين( اعترت ل�سال���ح )الياهو ح�سقيل عاين( 
م���ع ان بع����س اليه���ود ر�سح���وا )الياه���و عزرا 
عاين( فلي�س من االن�س���اف ان تهمل اال�سوات 
با�سم )�سا�سون افندي( مع ان اجلميع يعرفون 
ان املق�س���ود به �سا�سون افن���دي ح�سقيل, وايد 
ا�س���ف قا�سم اغا ذلك بقوله انه منذ اربعن عاما 
ي���رتدد على بغداد وال يعرف ان �سا�سون افندي 

هو غر �سا�سون ح�سقيل. 
وبع���د ان طال���ت النقا�س���ات, ق���رر الياهو عاين 
االن�سح���اب ليحل �سا�س���ون ح�سقيل حمله, غر 
ان املجل�س اعرت�س عل���ى ذلك وقال ان الق�سية 

عامة ولي�ست �سخ�سية. 
وبانته���اء اي���ام وزارة يا�س���ن الها�سمي انتهت 
اأي���ام ح�سقي���ل يف ال���وزارة العراقي���ة, وبق���ي 
ع�س���وا يف جمل�س الن���واب يف جميع الدورات 

حتى وفاته عام 1932. 


