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العدد )4308(
السنة السادسة عشرة

االثنين )12( تشرين الثاني 2018

 اعداد : رفعة عبد الرزاق محمد

ف����اح أم���ي���ن ال��ره��ي��م��ي

كان العراقيون يهربون من امل�ش���اركة يف تلك احلرب ومن 
�شمنه���م اأبن���اء مدين���ة احللة، وكان���ت احلكوم���ة الرتكية 
تر�ش���ل �ش���رطتها )اجلندرمه( ملالحقة الهاربني من احلرب 
واإلق���اء القب����ض عليه���م. وكان الهاربون من اأبن���اء احللة 
يختف���ون يف دراب���ني واأزقة حم���الت )اجلامعني وجربان 
الهارب���ني  ي�ش���اعدون  املح���الت  اأه���ايل  وكان  والط���اق(. 
ويخفونه���م يف بيوتهم ويف اأحد الأيام اأطلق )اجلندرمه( 
الن���ار على اأحد الهارب���ني وعلى البيوت الت���ي اختفوا بها 
فن�شبت معركة بالأ�شلحة النارية بني )اجلندرمه( واأهايل 
املحالت فقت���ل اأحد رجال )اجلندرمه( ففر�ش���ت احلكومة 
الرتكي���ة يف مدينة احلل���ة منع التجول عل���ى تلك املحالت 
للبح���ث عن القاتل ومل تعرث عليه ويف يوم 1916/8/24 
دخ���ل القائ���د الع�ش���كري العثم���اين )عاكف( مدين���ة احللة 
بق���وة ع�ش���كرية كبرية وا�ش���تدعى )خمت���اري املحالت يف 
احللة( واأمهلهم مدة )24 �شاعة( على اأن يجلبوا له اأ�شماء 
جمي���ع الهارب���ني م���ن امل�ش���اركة يف احل���رب )الأفراري���ة( 
وعندما عجز )خمتارو املحالت من جلب اأ�شماء الهاربني( 
دفع���ت �شالف���ة وعنجهية ذل���ك القائ���د )عاك���ف( اأن يدخل 
بقواته الع�شكرية ي���وم 1916/8/27 حمالت )اجلامعني 
وج���ربان والطاق( فت�ش���دى له اأبناء تل���ك املحالت بقيادة 
ال�شيد اأحمد ال�شامل وتوت ون�شبت معركة دامية بني اأبناء 
تل���ك املحالت والقوات العثمانية قت���ل على اأثرها كثري من 
اجلن���ود العثماني���ني مما اأج���رب القائد العثم���اين )عاكف( 
عل���ى الن�شح���اب م���ن تل���ك املحالت واله���رب م���ن املعركة 
وغ���ادر مدينة احللة مع من بقي من اجلنود عن طريق نهر 
احللة بوا�شطة ال�شفن اإىل مدينة �شدة الهندية ومن هنالك 
ذه���ب اإىل مدينة امل�شي���ب التي فيها ثكن���ة ع�شكرية كبرية 
كان ميار����ض عمل���ه فيه���ا. حينم���ا �شمعت ع�شائ���ر خفاجة 
والي�شار القريبة من مدينة احللة فاأثارت النخوة والغرية 
لديه���م ملا فعل���ه العثمانيون باأهايل احلل���ة فقرروا الذهاب 
والن�شم���ام اإليه���م وم�شاعدتهم يف حمارب���ة العثمانيني. 
كان���ت تل���ك املناط���ق م���ن مدينة احلل���ة حتيطها �ش���ور من 
الطني )الطوف( وتوج���د يف تلك الأ�شوار اأبواب للدخول 
منه���ا اإىل مدينة احللة مثل )باب امل�شه���د وباب يف منطقة 
اجلب���ل قرب الع���الوي وباب جم���اوره اإىل مرق���د العالمة 
)ابن النما( وباب احل�ش���ني(. وحينما جاء رجال الع�شائر 
واأرادوا الدخ���ول اإىل مدينة احللة م���ن باب اجلبل منعهم 
اجلندرمه الذي���ن كانوا يحر�شون تلك الب���اب من الدخول 
اإىل مدينة احللة فن�شبت بينهم وبني رجال الع�شائر معركة 
بالأ�شلحة النارية فقتل جميع رجال اجلندرمه الذين كانوا 
يحر�شون باب اجلبل. عل���ى اأثر تلك املعركة تاألف وفد من 

وجه���اء احللة ملقابلة قائممقام مدينة احللة من اأجل تهدئة 
الأم���ور وعودة ال�شالم اإىل املنطق���ة وكان قائممقام مدينة 
احلل���ة )م�شطف���ى بك املمي���ز( فا�شتقبلهم بال�ش���ب وال�شتم 
والإهانة والكالم امل�ش���ني فن�شب �شجار عنيف بني اأع�شاء 
الوفد والقائممقام مما دفع اأحد اأع�شاء الوفد )احلاج علي 
ال�شي���خ ح�شن( ث���اأرًا لكرامتهم بالذه���اب اإىل جمموعة من 
الرج���ال ال�شجعان فذهبوا اإىل بي���ت القائممقام واقتادوه 
م�شيًا على الأق���دام اإىل اأحد العربات التي جترها اخليول 

املتوجه���ة اإىل بغداد التي كان يطل���ق عليها ا�شم )الكاري( 
وط���رده من مدينة احللة وحينم���ا علم الوايل الرتكي على 
الع���راق بالنب���اأ وكان يف ذل���ك الوقت يف مدين���ة كرمن�شاه 
اأر�ش���ل برقي���ه اإىل القائد )عاكف( ياأم���ره بالتحرك ب�شرعة 
للق�ش���اء على الع�شاة احلليني ويف ي���وم 1916/11/13 
و�شل م���ع جي�ض كبري جمه���ز باملدافع والأ�شلح���ة الثقيلة 
وكانت طائرة حتلق فوق اجلي�ض اإىل حدود مدينة احللة، 
وحينما عل���م وجهاء احللة تاألف منه���م وفد ورجال الدين 
ملقابل���ة القائ���د )عاك���ف(. فا�شتقبله���م )عاك���ف( وا�شتعمل 
معه���م املك���ر واخلديعة حي���ث اأخربهم باأنه ين���وي املرور 
مبدين���ة احللة والذهاب اإىل مدينة الب�شرة ملقاتلة اجلي�ض 
الربيطاين الذي ينوي احتالل العراق. وحينما عاد الوفد 
اإىل مدين���ة احلل���ة وطم���اأن اأهاليها ع���ن ني���ة القائد عاكف 
باملرور مبدينة احللة والذهاب اإىل مدينة الب�شرة ملحاربة 
النكلي���ز. فتاأل���ف وفد كبري من وجهاء احلل���ة وتوجه اإىل 
)م�شه���د ال�شم����ض( يف ب���اب احل�ش���ني ال���ذي يع�شك���ر في���ه 
اجلي�ض العثم���اين وقد رف�ض ال�شيد اأحم���د ال�شامل وتوت 
الذه���اب م���ع الوفد وقرر مغ���ادرة مدينة احلل���ة اإىل مدينة 
النج���ف الأ�ش���رف حينما عل���م بنية )القائد عاك���ف( املرور 
مبدينة احللة لأنه مطلوب من قبل عاكف وكالمه ووعوده 
جم���رد خداع ومك���ر. وحينم���ا و�ش���ل وفد وجه���اء احللة 
اإىل منطق���ة )م�شهد ال�شم�ض(. وب���دًل من موا�شلة اجلي�ض 
م�شريت���ه نحو مدين���ة الب�شرة ق���ام بعملي���ة التفاف حول 

اأع�ش���اء الوف���د وحما�شرته���م ومنعوه���م من الع���ودة اإىل 
مدين���ة احللة وجاء عاكف راكبًا عل���ى اأحد اخليول يحيط 
به جمموعة م���ن اجلنود العثمانيني وق���ال لأع�شاء الوفد 
)اإن اأه���ايل احللة ع�ش���اة وجناة ومتمردي���ن ونحن جئنا 
ل�شب���ط مدين���ة احلل���ة ومعاقبة اجلن���اة والع�ش���اة واإنكم 
�شوف تبق���ون ودائع لدينا حتى تتم مهمتن���ا واإذا تعر�ض 
جنودن���ا ل�شوء اأو اأذى �شوف تكونون اأنتم امل�شوؤولني عن 

ذلك(. 
وحينم���ا علم اأهايل احللة نواي���ا عاكف اجلهنمية املجرمة 
غ���ادر الكث���ري منه���م بيوتهم اإىل الق���رى وامل���دن املجاورة 
هربًا من القتل والتعذي���ب وال�شجن والإبعاد الذي �شوف 
ميار�شه اجلي�ض العثماين �شدهم. فدخل اإىل مدينة احللة 
فوج م���ن اجلنود العثماني���ني ب�شحبة خمت���اري املحالت 
والثكن���ات  اجلندرم���ه  وخماف���ر  احلكوم���ة  دور  فاحت���ل 
الع�شكري���ة والأماك���ن املرتفع���ة والبناي���ات العالي���ة التي 
ت�شرف على املدينة وبعد اأن مت له ذلك اأعلن عاكف اأن جميع 
اأهايل احللة ع�شاة وجناة ولكن مرحمة �شدرت من الباب 
الع���ايل يف اإ�شطنب���ول بالعف���و عنهم با�شتثن���اء املجرمني 
الذي���ن �شوف ينال���ون العقاب. ويف ي���وم 1916/11/16 
ن���ادى املنادي على جميع اأهايل احللة عدم مغادرة بيوتهم 
لأن مداف���ع اجلي�ض العثم���اين �شوف توج���ه لتدمري ثالث 
حم���الت يف مدينة احلل���ة )اجلامعني وج���ربان والطاق(. 
ف�شاد اخل���وف والرعب والهلع النفو����ض وقد هرع وغادر 
من بقي م���ن اأهايل تلك املحالت دوره���م وا�شتمر الق�شف 
املدفع���ي وت�شاق���ط القناب���ل على بي���وت املح���الت الثالث 
مل���دة �شاعت���ني مم���ا اأدى اإىل تهدمي ع�ش���رات البيوت وبعد 
توق���ف الق�شف املدفعي دخل���ت �شرايا اجلي����ض العثماين 
تل���ك املح���الت فعاثت بالبي���وت بع���د اأن ك�ش���روا وخلعوا 
الأب���واب تدمريًا بالقنابل اليدوي���ة و�شلبوا ونهبوا جميع 
اأثاث البي���وت اأو حرقوها وقد �شبيت تلك املحالت تدمريًا 
وتخريب���ًا ثالثة اأيام حتى ي���وم 1916/11/19. ثم بداأت 
عملية اإلقاء القب�ض على كل م�شتبه به واأمر عاكف بت�شكيل 
حمكم���ة ع�شكري���ة فاأ�ش���درت اأح���كام الإعدام �شنق���ًا حتى 
امل���وت على )127 رجاًل( وكان من ب���ني املحكومني احلاج 
عل���ي ال�شيخ ح�شن وثالثة من اإخوانه وحممد �شعيد ومال 
اإبراهيم اجلبوري وولده عبود وجبار احل�شاين وح�شني 
حم���ادي احل�شن وقد بلغ عدد القتل���ى الذين قتلهم اجلي�ض 
العثماين من اأهايل احللة األف وخم�شمائة اإن�شان كما نفي 
)231 رج���اًل( من اأه���ايل احللة اإىل جزي���رة برنكهام ويف 
ي���وم 1916/11/27 اأ�ش���در الباب الع���ايل يف اإ�شطنبول 

عفوًا عامًا عن بقية املتهمني. 

ومل���ا كانت احلرك���ة الريا�شية يف بغداد تفتق���د املناف�شات 
اخلارجي���ة ومالعب���ة البط���ال القادمني من اآ�شي���ا واوربا 
وافريقي���ا يف الثالثين���ات فاإن النزال ال���ذي خا�شه احلاج 
عبا����ض �ش���د البط���ل العاملي المل���اين الهر كرمي���ر العالمة 
الفارق���ة للنه�ش���ة الريا�شي���ة العراقي���ة يف الن�شف الول 
م���ن الق���رن الع�شرين على اعتبار انه ق���د انتهى بفوز كبري 
مل�شارعنا العم���الق على رجل كان ميث���ل القوة والكربياء 
زم���ن كان المل���ان  يت�ش���ورون انه���م �ش���ادة الع���امل عل���ى 
الط���الق.   وكتعبري عن اهمية احلدث ا�شتقبل امللك غازي 
احلاج الديك يوم الثنني 18 ت�شرين الثاين 1935 وهناأه 
عل���ى الفوز و�شجع���ه على ال�شتمرار مع عب���ارات الإطراء 
والق���ى خالل اجلل�شة جمموعة م���ن ال�شئلة ا�شتف�شر فيها 

عن كيفية تغلبه على الهر كرمير.
وبعدها ويف دي���وان جمل�ض الوزراء التقى الديك برئي�ض 
الوزراء يا�شني الها�شمي الذي بارك له هذا الن�شر ثم طلب 
الديك من���ه ان�شاء ناد ريا�شي كب���ري يف بغداد فوعد خريا 
وبعد ذلك �شدر قرار بنقل الديك من وظيفته يف دياىل اىل 

بغداد ت�شجيعا وتكرميا له.
بعد هزميته، هرب كرمير اىل ايران بعد ان خدع العاملني 
يف فن���دق تايكر�ض بال�ض الذي كان يقيم فيه عندما و�شع 
حقيبت���ه يف الغرف���ة وو�ش���ع داخله���ا قطعا م���ن احلجارة 

لإيهام ا�شحاب الفندق بوجوده يف بغداد.

ح�شرة �شاحب جريدة العراق الغراء املحرتم 
�شي���دي.. كن���ت ق���د ذهب���ت بق�ش���د زي���ارة مرق���د �شيدن���ا 
احل�ش���ني علي���ه ال�شالم.. وعن���د و�شويل كرب���الء يوم 15 
�شعب���ان(1927( ذهب���ت اىل حمل الريا�ش���ة هناك امل�شمى 
ب 'الزورخان���ة' لأج���ل الرتي����ض كما هي عادت���ي كل يوم، 
وعن���د النتهاء طلب منازلت���ي امل�شارع املدع���و 'ن�شر الله 

كرمن�شاهي'، فاأجبت طلبه ونازلته.

وعند منازلتي اأياه كان قد اأخذين بفن من فنون امل�شارعة 
كان �شديدا، ولكنه مل يوؤثر يف البتة، فتخل�شت منه، فعدت 
وم�شكته بفن يعرف���ه امل�شارعون ا�شمه 'كند �شكن'. وملا اأن 
�شايقت���ه اأخذ ي�شي���ح 'د�شتم �شك�ش���ت' اأي ك�شرت يدي ،ثم 
اأخذ ين���ادي املر�شد )احلكم( ويقول: 'مر�ش���د اأدن كار�شت' 
اأي ه���ل هذا ف���ن؟! فاأجاب���ه املر�شد: )همني����ض �شابدل كن( 
ومعن���اه نعم هذا فن ويجب اأن تتخل�ض منه، وعندما راأى 
اأن لمف���ر له م���ن ذلك الفن �ش���وى العرتاف بف���وزي عليه 
وقول���ه )م���رزت( انبطح على ظه���ره واأخذ ي�ش���رخ باأعلى 

�شوته )مرزت مرزت( واأعادها مرارا..
ولكن اأ�شدقاءه بعد اأن �شاهدوه مغلوبا هجموا علي و�شط 
امليدان و�شحبوين من فوقه ويف اأيدي البع�ض منهم اآلت 
ريا�شي���ة ويف اأي���دي البع�ض الآخ���ر ال�شكاكني وخل�شوه 
مني. فلما راأيت ذلك الزدحام خ�شيت على نف�شي واأطلقته 
بح�ش���ور ال�شه���ود ال���ذوات التالي���ة ا�شماوؤه���م: ابراهيم 
مب���ارك )بياع �ش���راي( جا�شم احلاج حمم���د )تاجر( ر�شيد 
امل���ال حممود )بق���ال( مال �شلم���ان )روزخون( عب���د الغني 

احلاج حممود )مالك(.
وها اأنا الآن اأوجه كالمي اىل امل�شارع املذكور مبا اأين اأنا 
الذي فزت عليه وقد اعرتف هو بفوزي اأمام �شهود كثريين 
علي���ه اأن يعرتف بفوزي هذا علن���ا، وال فلي�شتعد ملنازلتي 
مرة اأخرى على رهان قدره 500 روبية ياأخذها الفائز من 
اخلا�شر، واأم���ا اذا �شكت ف�شيكون �شكوته اعرتافا بفوزي 

عليه)التوقيع: احلاج عبا�ض احلاج عبدالله الديج(.

حفلة م�سارعة لم�سلحة المدر�سة 
الجعفرية 

كان عبا����ض الدي���ك اأ�شهر م�شارعي بغ���داد وا�شتاذهم اأيام 
الحتالل الربيطاين ومابعده 

وكان يعت���رب زيارة امل�شارعني الأجانب اىل بغداد دون اأن 
ينازل���وا م�شارعيه���ا اأكرب اهانة للم�شارع���ني البغداديني. 

وله���ذا كان غالب���ا مايرتب����ض لأمث���ال ه���وؤلء ويدعوه���م 
للمنازل���ة. واذا مل ي�شتجيب���وا فان���ه باع���الن التح���دي كما 

يعتقد يحفظ كرامته وكرامة تالميذه!
وها هو ين�شر الإعالن التايل عام 926:1

'كان ق���د قدم اىل العا�شم���ة قبل اأربعة اي���ام رجل )هندي( 
يدع���ى عبد الرحم���ن. وقد ذكر ه���ذا الرجل م���رارا بعد اأن 
واج���ه ع���ددا غ���ري قليل م���ن م�شارعي بغ���داد باأن���ه يطلب 
امل�شارع���ة مع ا�شه���ر امل�شارعني هنا. ومب���ا ان هذا الكالم 
ي�ش���ر ب�شمعة امل�شارعني العراقي���ني. فقد جئت الآن طالبا 
الي���ه اأن يتف�ش���ل ملنازلت���ي اأن���ا، وان �شاء منازل���ة تلميذي 
مو�ش���ى بن حممد طربة. بع���د اأن ي�شتح�ش���ل الجازة من 
مدير �شرط���ة بغداد. وتكون امل�شارع���ة علنية على م�شرح 
�شن���رتال �شينما. بعد اأن يخ�ش����ض مقدار املراهنة ويكون 
الريع الذي يح�شل منها ملنفعة املدر�شة اجلعفرية. وكذلك 
نح���ن م�شتع���دون ملنازل���ة كل م���ن يعا�ش���ده م���ن اأ�شحابه 
امل�شارع���ني، ونطلب اليه اأن ي�شرع بن�ش���ر جوابه واأرجو 
اأن لتط���ول املناق�ش���ة به���ذا املو�ش���وع. )توقي���ع: احل���اج 

عبا�ض احلاج عبد الله الديج(

 من تالميذ الديك
اين اأحد تالمذة احل���اج عبا�ض الديك. اأطلب امل�شارعة مع 
كل م���ن ميكنه اأن يت�شارع معي عل���ى �شرط اأن ي�شتح�شل 
اج���ازة ر�شمية من تاأريخ ن�شر هذا العالن اىل حد خم�شة 
ع�شريوم���ا. واذا مل يج���ب اأح���د يف هذه املدة ف���ال يحق له 
ال���كالم. وتكون امل�شارع���ة يف اأي مكان ي���راد اأمام احلكم 
)ال�شي���د ابراهي���م اأب���و يو�ش���ف( وا�شتاذي احل���اج عبا�ض 
الدي���ك. )املتحدي من �شكنة حملة بن���ي �شعيد � مو�شى بن 

حممد اأبو طربة(
كان املت�شارع���ون ي�شتح�شل���ون رخ�شة م���ن البلدية ومن 
ادارة ال�شرط���ة تبيح لهم امل�شارع���ة يف مباراة علنية اأمام 
اجلمه���ور واذا مل يتق���دم اأحد مل�شارع���ة املتحدي �شاحب 

الع���الن فانه يح���ق له اأن يعل���ن نف�شه بطال ب���دون منازع 
وهذا ماح�شل ملو�شى ابو طربة.)حبزبوز 1935(.

كيف فاز )الديك( على )الهر(؟ 
يقول الديك: جل�شت امام خ�شمي مدة ثالث دقائق.. �شفر 
احلكم بعدها معلن���ا بدء امل�شارعة فت�شافحت مع خ�شمي 
وا�شتبك���ت مع���ه وف�شل���ت ان اك���ون يف م�شارعت���ي مع���ه 
مدافعا ل مهاجم���ا و�شرت ادافع وانتهز الفر�ض وقد حكم 
يف خ�شمي الف���ن امل�شمى”م�شكة اليد”واخذ ي�شغط على 
يدي اليمنى ولكنه مل ينجح فيه اذ تخل�شت منه، وبعد ذلك 
م�شكن���ي الفن امل�شمى )م�ش���ك الرقبة من الم���ام( فم�شكت 
احدى �شاقي���ه وحكمت فيه الفن امل�شم���ى )م�شك ال�شاقني( 
ورميت���ه على الر�ض و�شرعته ولك���ن احد املحكمني وهو 
احل���اج حمم���د ابري�ش���م اعرت����ض قائ���ال بعدم قب���ول هذه 
ال�شرع���ة، فقرروا اع���ادة امل�شارعة ثاني���ة، فاجبت طلبهم 
ومتا�شكن���ا ثاني���ة وقد حكم���ت على خ�شمي الف���ن امل�شمى 
)ح���زام امام���ي( فاخذ هو بدوره يحكم عل���ي الفن امل�شمى 
)القف���ز اىل ال���وراء( فل���م يفلح وبقين���ا متما�شك���ني مقدار 
دقيقة واحدة وكل منا يريد النجاح والتغلب ولكني �شرت 
ا�شبق من���ه وحكمت عليه الفن امل�شم���ى )ال�شرب على يده 
وال���دوران خلف���ه( فذهب خ�شمي اىل الر����ض ووقع على 
ركبتي���ه اي جل�ض على الر�ض منتظرا ما �شاعمل فم�شكته 
من رقبت���ه ومن و�شط���ه باليد الخرى حم���اول رميه على 
ظهره فتخل����ض مني مبهارة وق���ام، فتما�شكنا ثانية اي�شا 
فحك���م علي الفن امل�شمى )القفز اىل الوراء( فم�شكته اي�شا 
)ح���زام خلف���ي( وبقينا متما�شك���ني مدة انته���زت فر�شتها 
وحكم���ت علي���ه الفن امل�شم���ى )ال�ش���رب عل ال�ش���در باليد 
والقب����ض باحدى ال�شاقني عل���ى �شاق اخل�شم من اخللف( 
ف�شرعت���ه على الر�ض ملقى على ظه���ره، فحكم املحكمون 
بخ�شارت���ه وبفوزي واع���رتف بدوره ه���و بخ�شارته امام 
اجلميع املحت�شد وخرجت حممول على اعناق اجلماهري. 

16 تشرين الثاني 1916

)دكة( عاكف بك في الحلة

واقعــة عاكف التــي يطلق عليها األهايل الذين عاشــوا تلــك الواقعة املؤملة بـــ )دكة عاكف( 

وليست واقعة ألن كلمة )دكة( باللغة العامية تدل عىل التعسف والظلم واملأساة والعنف التي 

ألحقها الجيش العثامين بقيادة قائدهم )عاكف بك( وكانت الواقعة األوىل يف يوم 1916/8/24 

والواقعة الثانية يف يوم 1916/11/16 ومبناسبة مرور مئة عام )قرن من الزمن( عىل تلك الواقعة 

التي ال زال أهايل الحلة يتذكروها عن أجدادهم بأمل وحرسة ومرارة. 

كان العراق مســتعمرًا للدولة العثامنية يف الحرب العاملية األوىل التي دخلت الحرب بجانب 

أملانيا ضد دول الحلفاء )بريطانيا وفرنســا وروسيا القيرصية(. وملا كان العراق خاضع للدولة 

العثامنية فإنه تحمل مآيس وويالت تلك الحرب ومن تلك املآيس مشاركة أبناء الشعب العراقي 

وتجنيدهم يف تلك الحرب التي كان العراق ال ناقة له فيها وال جمل ألنها كانت حرب استعامرية 

من أجل تقسيم دول العامل بني الدول الرأساملية الستغالل خرياتها وجعلها أسواقًا لترصيف 

السلع والبضائع التي تنتجها املصانع الرأساملية.

من اخبار المصارع عباس الديك ونزاله الشهير

يف الرابع عرش من ترشين الثاين 

من عام 1935، نازل املصارع 

العراقي الشهري عباس الديك 

املصارع االملاين. ومل  ينل 

مصارع عراقي شهرة وسمعة يف 

اوساط املجتمع مثل تلك التي 

حظي بها الحاج عباس الديك 

الذي اعترب معجزة عرصه وعنوان 

العنفوان والقدرة العراقية 

الخارقة و)زورخانات ايام زمان(. 

والديك كان ميثل مدرسة خاصة 

يف عامل الرصاع والجفرات 

وهو استاذ ملجموعة كبرية من 

املصارعني الذين تتلمذوا عىل 

يديه وقلدوا حركاته واساليبه يف 

التمرينات واملنافسات.
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ج�����ع�����ف�����ر ال�����خ�����ي�����اط

ال��ش��ري��ف ع��ل��ي  ن��ض��ر  د. 

اإىل  ج���اءت  الع�شري���ن  الق���رن  اأوائ���ل  يف   
ه���ذه الب���الد �شائح���ة انكليزية تدع���ى امل�شز 
)رولن���د ويلكن����ض( فلف���ت نظره���ا حينم���ا 
اإىل احلل���ة  بغ���داد  م���ن  كان���ت يف طريقه���ا 
لزي���ارة اأطالل بابل �شفر ال���زوار اليرانيني 
تق���ول  فه���ي  خا�ش���ة.  وقواف���ل  بجماع���ات 
 Louisa Gebb )Mrs(كتابه���ا يف 
 Roland Wilkins( -by Desert
 Ways toBaghdad، London
1908(عن الرحلة اإىل ه���ذه اجلماعات اأنها 
م���رت يف طريقها اإىل بابل بجماعات الزوار 
اليراني���ني الذين كان���وا يف طريقهم لزيارة 
الإم���ام احل�ش���ني يف كرب���الء، والإم���ام علّي 
يف النج���ف. وكان الكث���ريون منه���م ياأتون 
من بالدهم م�شيًا عل���ى الأقدام، لكن بع�شهم 
كان يركب البغال ويحمل معه فوق ظهورها 
حاجات���ه القليلة يف اخ���راج �شفرية خا�شة. 
وتقول كذلك ان ه���وؤلء الزوار كانوا ياأتون 
معهم باجلنائز م�شدودة ب�شورة م�شتعر�شة 
فوق اأظهر احلم���ري; لأن اأمنية املوؤمن احلّق 
هن���ا اأن ل يقت�شر يف اأيام حياته على زيارة 
الأئّم���ة فق���ط ب���ل يطم���ح اأي�ش���ًا يف اأن تقرب 
رفاته ب�شالم بعد املوت يف الأر�ض املقد�شية 
التي ُا�شت�شهد فيه���ا احل�شني واأبوه )عليهما 

ال�شالم(.
ويف تقري���ر ع�شكري مكت���وم، اأعدته رئا�شة 
الأركان الربيطاني���ة العام���ة يف 1911، عن 
املنطق���ة املمتدة من بغ���داد اإىل اخلليج، يرد 
ذك���ر النج���ف بتف�شي���الت تفي���د الأغرا����ض 

الع�شكري���ة عنها. فق���د ورد في���ه ان النجف، 
اأو م�شه���د عل���ّي، بل���دة يبل���غ ع���دد نفو�شه���ا 
زه���اء )12000( ن�شمة منهم عدد من الهنود 
امل�شلم���ني. وت�ش���ل اليها ح���وايل �شتة اآلف 
جث���ة يف ال�شن���ة لتدف���ن يف مقابره���ا نظ���رًا 
لقد�شية امل���كان ويرد يف التقري���ر كذلك اأنها 
تق���ع عل���ى م�شاف���ة ثالث���ني ميال ع���ن احللة، 

وتقوم على ه�شبة
م���ن احلج���ر الرمل���ي ترتف���ع ع���ن ال�شه���ول 
املحيط���ة به���ا بح���وايل مئة وخم�ش���ني قدمًا 
)؟( وه���ي حماط���ة باأ�ش���وار يبل���غ ارتفاعها 
خم�ش���ة وع�شري���ن قدم���ًا، و�شمكه���ا خم�ش���ة 
اإىل �شت���ة اأق���دام، م���ن دون اأن يحيط بها اأي 
خن���دق، ويكّون حمي���ط الأ�ش���وار كله �شكال 
مربع���ًا تقريب���ًا، ي�شم يف داخل���ه كتلة كبرية 
من البي���وت املتحا�شكة. وماوؤها قليل يوؤتى 
بالعذب منه بقرب من اجللد من فرع الهندية 
)الف���رات( الكائن على بع���د اأربعة اأميال عن 
البل���دة، ويعت���رب م���اء الآب���ار م���اًء ُاجاج���ًا. 
وتعتم���د البل���دة يف حا�شالته���ا عل���ى قبائل 
بني ح�شن )؟(. وتوجد فيها حامية ع�شكرية 

تتكون من فوج واحد.
اأم���ا طريق بغداد � النج���ف فقد كانت الأزواد 
وفرية فيه على ما يرد يف هذا التقرير ويبلغ 
ع���دد الزوار الذين ميرون في���ه ما يزيد على 
الألف���ي زائر يف اليوم خ���الل مو�شم الزيارة 
الذي ميت���د لأربعة اأ�شه���ر يف ال�شنة على ما 
يق���ول. ويف التقرير بع����ض التف�شيالت عن 
الطريق املمتد ما ب���ني النجف وكربالء، ول 

�شيم���ا ع���ن اخلان���ات املعروفة فهن���اك منزل 
خان النخيلة الذي يقول انه يتاألف من ثالثة 
خان���ات و�شت���ة مقاه���ي، واآبار عذب���ة للماء، 
وع���دد م���ن الأك���واخ الب�شيط���ة م���ن دون اأن 
تكون في���ه بيوت. وكان من���زل خان احلماد 
يتاأل���ف من ع�ش���رة خانات ومئ���ة بيت وعدد 
م���ن الآبار الت���ي ي�شلح ماوؤها لل�ش���رب. اأما 
منزل خان امل�شلى فكان���ت فيه ثالثة خانات 

و�شتة مقاهي من دون بيوت.
ويف الي���وم ال�شاد�ض م���ن اآذار 1911 كانت 
امل����ض )غريترود بي���ل( تتج���ول يف البادية 
عل���ى مقرب���ة م���ن النج���ف يف طريقه���ا اإىل 
بغ���داد. وكان���ت امل����ض )بي���ل( ه���ذه، الت���ي 
اأ�شبح���ت فيما بع���د �شكرت���رية دار العتماد 
الربيط���اين يف بغ���داد وحتكم���ت مبقادي���ر 
الع���راق م���دة من الزم���ن، قد جتول���ت كثريًا 
يف جن���د و�شوري���ا وبادية ال�ش���ام والعراق 
فكتبت كثريًا عن جولتها هذه ومما جاء يف 

ر�شائلها املعروفة عن جولتها
 يف هذه اجله���ة اأنها بينما كانت يف طريقها 
اإىل النجف يف ه���ذا التاريخ خطر ببالها ان 
ت�شتق�ش���ي اآث���ار اللخميني يف تل���ك اجلهات 
وت�شاه���د الكه���وف الغريب���ة الت���ي قي���ل لها 
اأنها موج���ودة يف الأج���راف املحيطة ببحر 
النجف من بع�ض اجلهات، فا�شطحبت معها 
اإىل هن���اك ال�شي���خ �شلمان اأح���د �شيوخ بني 
ح�ش���ن. لكنها ل تذكر �شيئ���ًا عما عرثت عليه 

يف هذا ال�شاأن.
ويف يوم 7 مارت 1911 و�شلت اإىل النجف 

بعد اأن مرت يف ق�ش���م من طريقها بقاع بحر 
النج���ف اجلاف. وه���ي ت�ش���ف يف ر�شالتها 
املوؤرخة 1911/3/10 البل���دة بكونها بلدة 
م�ش���ورة تق���وم على حاف���ة اجل���رف املرتفع 
بجن���ب البح���ر اجل���اف، وت�ش���ري اإىل القب���ة 
وامل���اآذن واملقاب���ر وقد�شي���ة البل���د م���ن دون 
اأن تذك���ر �شيئ���ًا ي�شتح���ق التدوي���ن. لكنه���ا 
تق���ول اأنها ن�شبت خيامها خ���ارج البلدة يف 
اجلهة اخلالي���ة من القب���ور، وذهبت لزيارة 
القائمق���ام الرتك���ي الذي اأمر مدي���ر ال�شرطة 
باأن يرافقها للتجول فيها. وحينما عادت اإىل 
خيمته���ا زارها ع���دد من املعمم���ني والرجال 
الر�شميني على ح���د قولها. ولأجل املحافظة 
على خميمه���ا يف الليل و�شع ثالثون جنديًا 
حلرا�شته���ا غري اأنها مل يرقه���ا ذلك فاحتجت 
ب�ش���دة وان�شح���ب اجلن���د. وه���ي تذك���ر يف 
ه���ذا ال�ش���اأن ان احلرا�ش���ة كان لب���د منه���ا 
نظرًا للح���وادث الكثرية الت���ي كانت حتدث 
خ���الل الليل يف منطق���ة القب���ور. لأن بع�ض 
النا����ض، ومنه���م اأفراد القبائل كان���وا ياأتون 
باجلنائ���ز ويحاول���ون دفنه���ا حت���ت جن���ح 
الظالم تهرب���ًا من اللريات الع�شر التي كانت 
تفر�شه���ا �شلط���ات البل���دة ر�شوم���ًا للدفين���ة 
وكان���ت الدورية تطل���ق عليه���م النارب�شبب 
ذلك ف���ريدون عليها باملثل. وق���د �شمعت هي 
وجماعته���ا اإط���الق الن���ار يف تل���ك الليلة مع 
ما �شحبها م���ن �شراخ الن�شاء وعويلهن عن 
بعد ث���م خرج���ت يف اليوم الث���اين مع رجل 
من”ال�شابطية”مل�شاه���دة خرائب اخلورنق 
فل���م جت���د فيه���ا على م���ا تقول �ش���وى بع�ض 
التل���ول، لكنها �شرها اأن ت�شاه���د املوقع وما 
يحي���ط به. وقد مرت امل�ض بيل بالنجف مرة 
ُاخ���رى ي���وم 23 اآذار 1914، حينم���ا كان���ت 
عائ���دة من جن���د يف طريقه���ا اإىل بغداد. ول 

تذك���ر �شيئًا هنا عن النج���ف لكنها تقول اأنها 
حينما خرجت من حائل كان بودها اأن ت�شلك 
طريق احلّج القدمي اليها غري اأنها علمت اأنه 
مل يكن طريق���ًا اآمنًا فعدلت عن راأيها ف�شلكت 

الطريق الآخر وهو الطريق الغربي.
وقد كت���ب املقيم الربيط���اين يف بغداد �شنة 
ال���روح الوطني���ة يف  1912 ع���ن انتعا����ض 
الع���راق ب���ني خمتل���ف الطبق���ات، وانت�ش���ار 
فك���رة القومي���ة العربية يف بغ���داد والنجف 
وغريهما فهو يقول ان الذي يلفت النظر هو 
احلرية املتزاي���دة التي اأخذ يعرب عن نف�شه 
فيه���ا ال�شع���ور املع���ادي لالحت���اد والرتق���ي 
ولالأت���راك هن���ا، حي���ث كان هذا يع���د خيانة 
عظمى من قبل. ويذكر كذلك ان البن الأكرب 
للكيلدار يف النجف)2( وعبدالرحمن الباجه 
جي كانا يرحبان بت�شكيل حزب جديد يدافع 
ع���ن م�شالح العرب. ويق���ول امل�شرت )فيليب 
اآيرلن���د( كذلك يف كتابه ع���ن العراق )الذي 
�شن�ش���ري اليه كث���ريًا بع���د ه���ذا( ان موؤمترًا 
عربي���ًا عق���د يف املحم���رة خالل �شه���ر مارت 
نف�ش���ه،  املحم���رة  �شي���خ  فح�ش���ره   ،1913
و�شي���خ الكوي���ت، وال�شي���د طال���ب النقي���ب، 
وموظ���ف تركي كبري ف���دار البحث فيه حول 
م�شتقبل العراق واحلكوم���ة املوجودة فيه، 
فتم التفاق عل���ى قيام الروؤو�شاء املذكورين 
ببذل اجله���ود لتحقيق مطالي���ب العراق يف 
ال�شتق���الل. ث���م اأوف���د الر�ش���ل اإىل النج���ف 
وكرب���ال ل�شتم���داد التاأيي���د منهم���ا وتهيئ���ة 
النا�ض للحرك���ة، كما اأخرب القوميون العرب 
يف بغ���داد وا�شتانب���ول و�شوري���ة وم�ش���ر 

وغريها بقرارات هذا املوؤمتر.

عن )مو�شوعة العتبات املقد�شة(
 ق�شم النجف

مل تكن �شيا�شة الحتاديني امل�شتندة على مظاهر املدنية 
الوربي����ة، وافكار الغرب تالئم العراقيني الذين راأوا ان 
تلك املظاهر واملفاهيم الغربية تتعار�ض مع العتبارات 
والقي����م الديني����ة الت����ي عا�شه����ا املجتمع العراق����ي ملئات 
ال�شن����ني ول �شيما ان رجال الحتاد والرتقي مل يكونوا 
ميلكون فهم����ا واعيا لو�شع املجتم����ع العراقي، وطبيعة 
العراقيني ونظرتهم اىل الو�شاع اجلديدة التي تولدت 
بع����د خل����ع ال�شلطان عب����د احلميد. فال غراب����ة ان يواجه 
مندوب الحتاديني الذي ح�شر اىل بغداد ليحث النا�ض 
على الحت����اد والن�شمام اىل جمعي����ة الحتاد والرتقي 
بثورة عامة بغداد الذي����ن خرجوا مطالبني بالعودة اىل 
تطبيق ال�شريعة ال�شالمية. وكانت جمعية عرفت با�شم 
امل�ش����ورة تاأ�ش�شت يف بغ����داد على اثر قي����ام انقالب عام 
1908 يف ا�شتانب����ول » امل�ش����ورة وترا�شها عبد الرحمن 
النقي����ب. و�شم����ت نخب����ة م����ن ال�شخ�شي����ات البغدادي����ة 
ق����د اخ����ذت عل����ى عاتقه����ا مهم����ة معار�ش����ة الحتادي����ني 
و�شيا�شته����م، وه����ي الت����ي ق����ادت الهي����اج ال�شعب����ي يف 
ت�شرين الثاين 1908  ومل ت�شتطع ال�شلطات احلكومية 
ال�شيط����رة علي����ه البعد عن����اء كبري، مما ي����دل على مدى 

تاثري تلك اجلمعيةعلى الو�شاط ال�شعبية يف بغداد.
ومم����ا يدل عل����ى مدى ق����وة اجلمعي����ة ون�شاطه����ا ماجاء 
يف تقري����ر القن�شل المريكي يف بغ����داد الذي رفعه اىل 
وزارة اخلارجي����ة المريكي����ة وتن����اول في����ه الو�ش����اع 
الداخلي����ة يف بغ����داد، و�شعور ال�شكان جت����اه تيار خفي 
وقوي من ال�شعور الرجعي،وان هناك �شعور عام وقلق 
اخ����ذ ينت�شر بني �شكان بغداد م����ن احتمال حدوث �شغب 
اثن����اء الزمة التي ج����رت يف ا�شتانب����ول والتي ا�شفرت 
عن خل����ع ال�شلطان عب����د احلميد الثاين، ولك����ن �شيطرة 
ال�شلط����ات املحلية باقتدار، وتن�شي����ب ال�شلطان اجلديد 
انهي����ا �شعور ع����دم الرتياح بني ال�ش����كان احتمال ظهور 

ذلك ال�شعور الرجعي يف امل�شتقبل.
وجهت الدولة العثمانية ولية بغداد اىل الفريق ح�شني 
ناظم با�شا عل����ى اثر عزل الوايل حممد �شوكت با�شا يف 
اي����ار عام 1910. وبعد و�شوله بغداد يوم اخلمي�ض 25 
ربي����ع الخر ع����ام 1328 ه� املواف����ق 5/6/ 1910ح�شر 
ناظ����م با�ش����ا �شالة اجلمع����ة يف اليوم الت����ايل يف جامع 

ال�شيخ عبد القادر الكيالين.
وبع����د انته����اء ال�ش����الة ق����ام بتودي����ع ال����وايل ال�شاب����ق 
ال����ذي توجه قا�ش����دا ا�شتانبول م����ع  اركان جي�شه وتلي 
)الفرمان(اخلا�����ض بتولية الفريق ناظ����م با�شا الولية. 
وم����ن امله����م ان ن�ش����ري اىل ام����ر التعي����ني ناظ����م با�شا قد 
ت�شمن تخ�شي�ض مبلغ مقداره اربعني الف لرية �شنويا 
لجراء ال�شالح����ات الالزمة يف الوليات الثالثة بغداد 
واملو�شل والب�شرة. وت�شمن اي�شا تكليف الوايل بفتح 
مكتب مدر�شة للجندرمة، واخر لل�شرطة » كجك �شابطان 
« وثالث لل�شب����اط ال�شغار ومن اجل �شمان تنفيذ المر 
ال�شلط����اين اح�شر الوايل مع����ه 24 �شابطا بينهم ح�شن 
ر�شا بك بن نامق با�شا وايل بغداد ال�شبق و 32 جنديا 
برتبة رئي�ض عرفاء وع�شرة من ال�شرطة ليتولوا التعليم 
والتدريب يف مكتبي ال�شباط وال�شرطة. كما ا�شطحب 
ال����وايل مع����ه ثمانية م����ن الطب����اء الع�شكري����ني واربعة 
مداف����ع مع العت����دة الالزمة والف بندقي����ة من » ماوزر « 

ر�شا�شة و�شتة مدافع جبلية �شريعة
. ج����رى ا�شتقبال ال����وايل اجلديد ل����دى و�شوله باطالق 
املداف����ع  19  طلق����ة وزين����ت املدين����ة ون�شب����ت ال�شرادق 
حيث مت توزيع احللوى عل����ى الهايل. وت�شريامل�شادر 
ان بلدي����ة بغ����داد قدمت حلكوم����ة الولي����ة تقريرا مببلغ 

�شبع����ة الف قر�ض للم�شادقة على �ش����رف املبلغ املذكور 
على مرا�شيم ا�شتقبال الوايل. ويف يوم الحد 28 ربيع 
الخ����ر ع����ام 1328 ه املواف����ق 19 / 5/ 1910جرت  يف 
�شاح����ة الق�شلة ببغ����داد مرا�شيم قراءة الم����ر ال�شلطاين 
)الفرم����ان( بتعيني الفريق الول ناظم با�شا واليا لولية 
بغ����داد وقائدا للفيلق العثماين ال�شاد�ض. وتوىل قراءته 
ال�شي����د ر�شيد ثم تال » م�شود الفتوى « مراد بك املكتوبي 
واعقب����ه الدعاء. وبع����د ان عزفت املو�شيق����ى عاد الوايل 

اىل مقر اقامته.
 ن�����ض المر ال�شلطاين عل����ى جعل ولية بغ����داد بعهدته 
)وبن����اء عل����ى رغبتنا يف ترقي عم����ران الولية املذكورة  

وتزييد ثروتها، وتو�شي����ع جتاربها، وتن�شيق وا�شالح 
فيلقن����ا ال�شاد�����ض، واقت�ش����ت ارادتن����ا رب����ط الوظيفتني 
احدهم����ا بالخ����رى، واحالته����ا ل����ذات جم����رب الطوار. 
م�شهود له بالدراية واحلمي����ة وت�شمن المر ال�شلطاين 
توجي����ه ال����وايل مبهم����ة فح�����ض اح����وال اركان وامراء 
و�شب����اط الفيلق،ومام����وري الولي����ة. وم����ن مل جتد به 
الكف����اءة اقتدارا واخالق����ا وتراه غري قاب����ل لال�شتخدام 
تك����ف يده عن العمل فورا، وتنتخ����ب �شواه وتودع اليه 
الوظيفية وتخرب دائرته املن�شوب اليها لجراء معاملته 
بال تاخري.وا�شار الن�ض اىل اناطة قيادة الفيلق ال�شاد�ض 
بال����وايل اجلدي����د وابق����اءه اي�ش����ا ع�شوي����ة ال�ش����ورى 
الع�شك����ري « ام����ا وليت����ا املو�ش����ل والب�شرةال�شاد�����ض 
فلكونهم����ا داخلت����ني �شم����ن دائ����رة الفيل����ق ول����و ان كل 
واٍل م����ن ولتهم����ا م�ش����وؤول ع����ن وليته بام����ور الدارة 
والن�شب����اط فعليهما ان يتحداآ معك����م بالراأي يف المن 
العمومي وال�شب����ط باملخابرة.ول�شك ان يف ذلك فوائد 
وحم�شن����ات )كذا ولذا فقد جرى التبلي����غ لهما من الباب  

العايل ليفاء هذه املعاملة حقها.
املو�ش����ل  المني����ة يف وليت����ي  امل�شوؤولي����ة  اإناط����ة  ان   
والب�ش����رة ب����وايل بغ����داد  متث����ل، ح�شبما نعتق����د، رغبة 
ال�شلط����ات العثمانية يف ت�شديد قب�شته����ا على الوليات 
العراقية ول �شيما ان وليات عديدة خرجت عن �شلطتها. 
وم����ع ت�شاع����د اهمية العراق م����ن الناحي����ة الدفاعية يف 
مرحلة �شهدت ا�شتداد تناف�ض القوى الكربى لال�شتحواذ 
عل����ى ممتل����كات الدولة العثماني����ة، وب����روز دور النفط، 
وه����و دور ليق����ل اهمي����ة ع����ن العتب����ارات ال�شرتاتيجة 
الخ����رى التي كانت ت�شغل اذه����ان امل�شوؤولني يف الدول 
ال�شتعمارية ول�شيما بريطانيا فقد در�ض خرباء النفط 
الربيطاني����ون امكانات  العراق النفطي����ة منذ ال�شنوات 

الوىل من القرن الع�شرين.  
ويطلب الم����ر ال�شلطاين م����ن الوايل ان يجل����ب للفيلق 

الرابع الفواج الربعة التابعة املوجودة الن يف املو�شل 
وتبقيها حل����ني اكمال النتظام يف الفيلق ال�شاد�ض  وان 
يق����وم ب�شحب اجلن����ود الذي����ن مت تخ�شي�شهم لاللتحاق 
بالفيل����ق الرابع  مم����ن ميكن امتزاجه مع ه����واء العراق 

املقدار الكايف للفيلق الهمايوين «.
ام����ا فيم����ا يتعلق بالق����وة البحرية والنهري����ة فقد ت�شمن 
الم����ر ال�شلط����اين وجوب �ش����راء اربع مدرع����ات ب�شرط 
ت�شليمه����ا يف الب�شرة با�شرع ما ميك����ن ل�شتخدامها يف 
�ش����ط العرب، ولدى اليجاب )ال�ش����رورة( يف نهر دجلة 
والفرات ل�شتعمالها ل�شوق الع�شاكر وغريه من المور. 
وب����ان جت����ري املذاكرة معك ع����ن لوازم الفيل����ق وك�شوة 
الع�شاكر والنواق�ض احلربي����ة، وي�شتح�شر ما يقت�شي 
لكم����ال النواق�����ض ح�ش����ب الرتقي����ات الفني����ة اجلدي����دة 

)اللت احلديثة( وتر�شلها بوجه ال�شرعة.
ولغر�����ض تام����ني الم����وال الالزمة ل�شد تكالي����ف الدارة 
املدنية والع�شكرية بار�شال ما  فقد ا�شار المر ال�شلطاين 
اىل �ش����دور التعليمات اىل نظارة املالي����ة ي�شد النق�ض، 
وم����ا يقت�ش����ي �شرف����ه لالم����ور املهم����ة �شهري����ا بوا�شطة 
البانق )البنك( تخ�شي�ض مبلغ ليقل 40000 الف لرية  
وكذلك توجية نظارة النافعة )ال�شغال( لت�شوية الطرق 
واملعاب����ر، وان�شائها داخل اللوية وار�شال اوراقها على 
ال�شول من خم�ش�شات النافعة. واكد المر ال�شلطاين 
يف اخلت����ام على اهمية تطبيق م����واد القانون ال�شا�شي 
)الد�شتور(واحلر�ض على ن�شر مبادئ العدالة وامل�شاوة 
واحلريةواحلك����م مقت�شاها » الفرم����ان ال�شلطاين « كان 
م����ن الطبيع����ي ان يظه����ر اث����ر الن�شو�����ض ال����واردة يف» 
الفرم����ان ال�شلط����اين «يف دفع ال����وايل اجلديد اىل تبني 
�شيا�ش����ة داخلي����ة ت�شتجي����ب ملتطلبات التحدي����ث امللحة 

انذاك.

عن بحث )ادارة الوايل ناظم با�شا لوالية بغداد(

النجف ف��ي أوائل القرن العش��رين 
في كتابات انكليزية

عندم��ا وص��ل ناظم باش��ا الى 
بغداد سنة 1910
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د.قحطان حميد كاظم العنبكي

خلي����ل اب��راه��ي��م  د. 

  مل تك����ن عالقة خلي����ل كنه كوزير للمع����ارف اكرث من مرة 
يف اخلم�شيني����ات م����ع ا�شات����ذة اجلامعة )جامع����ة بغداد( 
عل����ى ماي����رام وق����د كره����ه ال�شات����ذة وعر�شوا ب����ه كثريا 
وانتق����دوه. وكان جم����ع م����ن ال�شات����ذة ق����د وقع����وا عل����ى 
عري�ش����ة قدمت اىل املل����ك في�شل الثاين وفيه����ا ي�شجبون 
الع����دوان الثالثي على م�شر �شن����ة 1956 وموقف العراق 
ال�شلبي ويطالبون باحلري����ات ال�شيا�شية وباللتفات اىل 
موؤهالتهم وال�شتفادة من خدماتهم. وقد جاءت العري�شة 
و�ش����ط �شل�شل����ة م����ن ال�شراب����ات الطالبي����ة التي ق����ام بها 
ا�شات����ذة وطلبة كلي����ات جامعة بغداد. وم����ن الذين وقعوا 
على العري�شة كال من الدكاترة وال�شاتذة خالد الها�شمي 
وحمم����د نا�شر وجابر عمر وعب����د الرحمن البزاز.ويقول 
خلي����ل كنه انه التقى بال�شات����ذة  واملظاهرات قائمة وكان 
�شدي����دا  وقا�شيا مع ال�شتاذ عب����د الرحمن البزاز حتى انه 
قال له ه����ل ان مايج����ري ين�شجم مع ر�شالته����م الرتبوية؟ 
فاأج����اب ال�شتاذ البزاز ان بالو�شع و�شع حد لهذا الو�شع 
اذا ا�شتجابت احلكوم����ة اىل بع�ض ال�شروط وعندها قال 
خليل كنه وزير املعارف للبزاز مت�شائال اذا كان يعتقد انه 
الزعيم لهذه املظاهرات حتى يتقدم بهذا القرتاح ثم انهى 
الجتماع معلنا انه �شيتخ����ذ الجراءات التي ميليها عليه 

واجبه كم�شوؤول.
وا�ش����اف ان احم����د خمت����ار بابان نائ����ب رئي�����ض الوزراء 
ج����اءه وعاتبه على موقف����ه من ال�شاتذة والب����زاز بالذات 
وق����ال انه ق����ام بتقدمي اقرتاح اىل جمل�����ض الوزراء يطلب 
في����ه ف�ش����ل بع�����ض ال�شات����ذة م����ع اخرين مم����ن اعتربهم 
حمر�ش����ني  الطلبة على ال�شرابات و�شدر القرار بذلك ثم 
الق����ي القب�ض على بع�شهم من بينهم عب����د الرحمن البزاز 
واجري التحقيق معهم.وبعد فرتة ح�شر رئي�ض الوزراء 
اىل مكتب خليل كنه يف وزارة املعارف واخربه انه اوعز 
بنق����ل ال�شاتذة م����ن بنجوين التي نف����وا اليها اىل تكريت 
لبعده����ا عن اهلهم ولربودة الطق�����ض فيها ورجاه املوافقة 
عل����ى اعادتهم اىل بغداد لزوال ال�شباب الداعية لبعادهم 
خا�ش����ة وانهم ا�شدقاءه فرف�ض عودة ال�شاتذة اىل بغداد 
بهذه ال�شرعة ورجا رئي�ض الوزراء نوري ال�شعيد الرتيث 

بع�ض الوقت حتى تهداأ الحوال يف الكليات واملدار�ض.
وهن���ا طلب رئي����ض الوزراء حتديد مدة لذل���ك فقال خليل 
كن���ه �شهرا فرد رئي����ض الوزراء وما ال�شم���ان انك توافق 
عل���ى عودتهم  فقال خليل كنه اين عل���ى ا�شتعداد للذهاب 
بنف�ش���ي اىل تكري���ت والع���ودة به���م اىل بغ���داد  وهك���ذا 
ذه���ب خليل كن���ه اىل تكريت قبل انق�ش���اء ال�شهر والتقى  

ببع�شه���م وهم ال�شت���اذ عبد الرحم���ن الب���زاز والدكتور 
في�ش���ل الوائل���ي وال�شت���اذ ح�ش���ن الدجيلي.ق���د ناق����ض 
خلي���ل كنه معهم حيثيات ما جرى ونقل اليهم راأي رئي�ض 

الوزراء وعادوا يف اليوم التايل اىل بغداد.
   يف 10 ت�شري���ن الث���اين �شن���ة 1956 ق���دم  جماع���ة من 
ا�شات���ذة جامع���ة بغ���داد وعدده���م )خم�ش���ة وخم�ش���ون( 
عري�ش���ة اإحتج���اج اىل امللك في�ش���ل الثاين مل���ك العراق 
ان���ذاك 1953-1958، ومنه���م الدكتور جاب���ر عمر وعبد 
الرحم���ن الب���زاز وح�ش���ن الدجيل���ي والدكت���ور في�ش���ل 
الوائل���ي والدكتور حممد علي الب�ش���ام والدكتور عبا�ض 
ال�ش���راف والدكتور عبد القادر احمد اليو�شف والدكتور 
عب���د اجللي���ل الظاه���ر والدكت���ور م�شطفى كام���ل يا�شني 
والدكت���ور حممد نا�شر والدكتور خالد الها�شمي وخ�شر 
عب���د الغف���ور والدكت���ور احم���د عب���د ال�شت���ار اجل���واري 
والدكت���ور فا�ش���ل ح�ش���ني وذل���ك احتجاجا عل���ى موقف 
احلكوم���ة العراقي���ة م���ن الع���دوان الثالث���ي الربيط���اين 
–الفرن�ش���ي –ال�شرائيل���ي م���ن م�ش���ر  يف 29 ت�شرين 
الول 1956 وال���ذي وقع بعد تاأمي���م الرئي�ض جمال عبد 
النا�ش���ر قن���اة ال�شوي�ض يف 26 مت���وز 1956. وقد وقف 
ال�شعب العراقي ماعدا الطبقة احلاكمة اىل جانب م�شر، 
وحدثت مظاه���رات وا�شرابات يف جميع انحاء العراق، 

وعطلت الدرا�شة يف جمي���ع املدار�ض والكليات، ووقعت 
ح���وادث دامي���ة يف بغ���داد والنج���ف واحل���ي واملو�شل. 
وق���د اعتق���ل عدد من ق���ادة الحزاب املعار�ش���ة يف �شجن 
نق���رة ال�شلمان.كم���ا اأعلن���ت الح���كام العرفي���ة، ومنعت 

الجتماعات واملظاهرات.
ومل تكتِف احلكومة بذلك  - وكانت اذ ذاك حكومة نوري 
ال�شعي���د - ب���ل قامت بف�ش���ل ال�شات���ذة  الت�شع���ة التالية 
ا�شماوؤه���م من وظائفهم وه���م :1.الدكت���ور جابر عمر2.
ال�شتاذ عبد الرحمن البزاز3.ح�شن الدجيلي 4.والدكتور 
الب�ش���ام6. عل���ي  حمم���د  الوائلي5.والدكت���ور  في�ش���ل 
والدكتور عبا����ض ال�شراف7.والدكتور عبد القادر احمد 
اليو�شف8.والدكت���ور عب���د اجللي���ل الطاهر9.والدكتور 
م�شطف���ى كامل يا�شني.  كما احي���ل اخلم�شة الولون من 
املجموع���ة اىل املجل�ض الع���ريف الع�شك���ري، وحكم على 
الربع���ة الخرين بالنفي اىل ال�شم���ال  )بنجوين(، ونقل 
خ�شر عبد الغفور والدكتور اأحمد عبد ال�شتار اجلواري 
من ديوان وزارة املعارف )الرتبية( اىل التدري�ض يف دار 

املعلمني البتدائية.
وقد اجتمع خليل كنة وزير املعارف مع بع�ض ال�شاتذة، 
ولمه���م عل���ى عمله���م وا�شتدع���ى البع����ض الخ���ر ومن���م 
الدكت���ور فا�ش���ل ح�شني ملقابلت���ه يف ديوانه عل���ى انفراد 

ولمه���م اي�ش���ا عل���ى موقفه���م يف التحري����ض والوقوف 
اىل جان���ب املتظاهرين من الطلب���ة وال�شاتذة وتقدميهم 
عرائ����ض الحتجاج على موقف احلكوم���ة ال�شعيدية من 

اأحداث ال�شوي�ض يف م�شر.
ورد ن����ض عري�شة ال�شاتذة يف كتاب :"تاريخ الوزارات 
العراقية”ملوؤلف���ه  ال�شي���د عب���د ال���رزاق احل�شن���ي وه���ي 
عري�ش���ة طويل���ة ومف�شل���ة جاء فيه���ا :"ان فريق���ا  كبريا 
من رج���ال التعليم يف املعاهد العالي���ة مل يعودوا قادرين 
اإداء ر�شالته���م الفكري���ة يف التوجي���ه، وال�شه���ام  عل���ى 
يف بن���اء الم���ة”، وانه���م بات���وا ي�شع���رون بفق���د ثقته���م 
باحلكومة، واننه���م ليرون القمع وال�شاليب البولي�شية 
ح���ال  �شحيحا، وانهم يدعون اىل �شمان احلرية الفكرية 
لرجال التعليم الع���ايل، وف�شح املجال امامهم للعمل وفق 
�شعوره���م القوم���ي وف�ش���ح املج���ال للطلب���ة للتعب���ري عن 

اآرائهم.
وم���ن ال�شات���ذة الذين وقعوا عل���ى العري�ش���ة ف�شال عن 
م���ن ذكرن���ا الدكت���ور �شالح الناه���ي، والدكت���ور حممود 
المني والدكتور ح���امت الكعبي والدكتور ناجي معروف 
والدكت���ور مه���دي املخزوم���ي والدكتور �شلي���م النعيمي 
والدكت���ور خال���د الها�شم���ي والدكتور خزع���ل البريماين 
والدكتور عبد اجللي���ل الزوبعي والدكتور يو�شف عبود 
وال�شت���اذ خ�ش���ر عب���د الغف���ور والدكت���ور عب���د الوهاب 
مط���ر الداهري والدكت���ور �شامل ال�شامرائ���ي، والدكتور 
ا�شماعي���ل مرزه والدكتور ابراهي���م عبد الله حمي الدين 
والدكت���ور �شدي���ق الترو�ش���ي والدكت���ور عل���ي ج���واد 
الطاهر والدكتور علي الوردي والدكتور يو�شف العطار 

والدكتور جميل ثابت.
وكم���ا ا�شرنا من قبل، فاإن احلكوم���ة �شاقت بع�ض هوؤلء 
ال�شات���ذة اىل املجال����ض العرفي���ة، وا�شتح�شل���ت عل���ى 
ق���رارات بو�شعهم حتت مراقب���ة ال�شرطة ونقلت بع�شهم 
اىل م���دن بعيدة فتعر�ش���وا اىل خماط���ر �شحية. ويقول 
عب���د الرزاق احل�شني ان ال�شتاذ عبد الرحمن البزاز كان 
م���ن �شمن من ُنف���ي اىل تكريت وكان ان���ذاك عميدا لكلية 
احلقوق و�شدفة زارت  الع���راق )امل�ض طوم�شون( وهي 
�شحفية امريكية تعرف البزاز منذ زيارته لمريكا ف�شاألت 
عنه فقيل لها انه منفي ومتهم بالن�شاط  ال�شيوعي، وكان 
كل م���ن يعر����ض احلك���م امللك���ي يته���م بال�شيوعي���ة اأو ما 
كان يطل���ق عليه”الفكر اله���دام”، والبزاز مع���روف باأنه 
قومي عندئذ ا�شطر وزي���ر املعارف خليل كنة اىل ال�شفر 
اىل تكري���ت ليعي���د الب���زاز اىل بغداد و�شحب���ه بعد هذه 
الف�شيح���ة خوفا من ان تتناقل اخلرب ال�شحف الجنبية.
وم���ع هذا فق���د كان لعتق���ال ال�شات���ذة �ش���دى كبريا يف 

خارج العراق ف�شال عن الداخل.
يف حما�ش���ر جل�شات املحكمة الع�شكري���ة العليا اخلا�شة 
)حمكمة ال�شعب( وعند حماكمة خليل كنة وزير املعارف 
يف وزارة ن���وري ال�شعي���د 15 احلادي���ة ع�ش���رة، والت���ي 
تكون���ت يف 15  ايل���ول 1951  وا�شتقال���ت يف العا�ش���ر 
م���ن مت���وز 1952، ويف وزارة جميل الدفع���ي ال�شاد�شة 
الت���ي ت�شكل���ت يف 29 كان���ون الث���اين 1953 وا�شتقالت 
يف 5 اي���ار 1953 وجه���ت اىل خلي���ل كن���ة تهم���ة انه كان 
ل���ه الن�شي���ب الوف���ر يف اإف�ش���اد ال�شيا�ش���ة التعليمية يف 
الع���راق، وجعل وزارة املعارف بوؤرة من بوؤر التج�ش�ض، 
و�شراء الذمم وذلك من خالل ت�شليطه ال�شرطة املدججني 
بال�شالح،واأريق���ت دماء ال�شاتذة والط���الب، كما اأهينت 
كرامته���م، واقتيد املئات منه���م اىل ال�شجون واملعتقالت، 
وتعر����ض الكث���ريون للف�ش���ل اإذ بلغ���وا )149( ا�شتاذا و 
)3554( طالبا كما تبنى  خليل كنة وزير املعارف �شيا�شة 

التفرقة الطائفية والعن�شرية”.

متَّ حتديد يوم 9حزيران 1954موعدًا لإجراء النتخابات 
النيابية،ف���دب الن�ش���اط يف اأو�ش���اط الأح���زاب ال�شيا�شية 
مق���درة  يف  ت�شكيكه���ا  رغ���م  النتخاب���ات  يف  للم�شارك���ة 
وزارة اأر�ش���د العمري على تهيئة ال�شروط املالئمة لإجراء 
النتخابات احلرة،واعتقادها باأنها �شتالقي مقاومًة عنيفًة 

من اأجهزة وموظفي وزارة الداخلية.
 �شعيًا من القوى الوطنية لك�شب النتخابات جرى ت�شكيل 
جبه���ة انتخابي����ة �شم���ت اأح���زاب ال�شتق���الل والوطن���ي 
الدميقراطي وال�شيوع���ي ومنظمة اأن�شار ال�شالم وبع�ض 

امل�شتقلني با�شم)اجلبهة الوطنية(.
وقفت احلكومة-بوا�شطة اأجه���زة وزارة الداخلية-ب�شدة 
ملقاوم���ة مر�شح���ي اجلبه���ة الوطني���ة يف خمتل���ف مناطق 
الع���راق، حي���ث هاجم���ت ق���وات ال�شرط�����ة الجتماع���ات 
النتخابي���ة للجبهة الوطني���ة يف مناطق احلل���ة والنجف 
وال�شليماني���ة، مم���ا اأدى اإىل مقت���ل اأح���د املتظاهري���ن يف 
النجف،واألق���ت ال�شرط���ة القب�ض على العدي���د من منظمي 
ه���ذه التظاه���رات والجتماع���ات منه�����م ال�شي���خ حمم���د 
ر�شا ال�شبيب���ي واإبراهيم احمد وعم���ر م�شطفى وغريهم 
والبع�ض منهم ظل معتقاًل ومل يطلق �شراحه اإل بعد انتهاء 
النتخابات.وكانت وزارة الداخلية واحلكومة تدعي بان 
الجتماعات النتخابي���ة اأدت اإىل الإخالل بالأمن وا�شف��ًة 
اإياه���ا باأنها ذريعة ُيحت���ج بها للحد م���ن احلرك��ة ال�شعبية 

التي جتلت يف تاأييد مر�شحيها.
اتخ���ذت وزارة الداخلي���ة اإج���راءات �شدي���دة للمحافظ���ة 
عل�����ى الأمن ف�ي ي���وم النتخابات، وخول���ت ال�شرطة ردع 
التظاه���رات واحل���ركات املخل���ة بالأم���ن الت���ي ق���د يق���وم 
للجبه���ة  املوؤي���دة  الأخ���رى  والعنا�ش���ر  الوطني���ون  به���ا 
الوطنية،ومن���ع حم���ل الأ�شلحة الناري���ة، وفح�ض املراكز 
النتخابي���ة وما يجاورها فجر ي���وم النتخابات وت�شديد 
احلرا�ش���ة عليها،واملحافظ���ة عل���ى ال�شنادي���ق والأوراق 

النتخابية،واأعل���ن وزير الداخلية اتخ���اذ جميع االالزمة 
لتفادي ال�شطرابات.

لإجن���از  الداخلي���ة  وزارة  حم���اولت  م���ن  الرغ���م  عل���ى 
النتخاب���ات باأق���ل ح���وادث وا�شطراب���ات، اإل اإن هن���اك 
احتكاكات عديدة وقعت بني اأن�شار املر�شحني يف الكاظمية 
اأدت اإىل مقت���ل اأح���د الأ�شخا�ض، وف�ي مناط���ق اأخرى من 
اأق�شية  الهندي���ة وعنه وطوزخرماتو لكن تدخل ال�شرط�ة 
ح���ال دون تو�شعه���ا. ووِجهت انتق���ادات وا�شع���ة لوزارة 
الداخلي���ة واحلكومة م���ن بع�ض الأح���زاب وال�شخ�شيات 
الت���ي ا�شرتك���ت يف التناف����ض عل���ى الف���وز بالنتخاب���ات 
النيابية،وق���د ترك���زت مواط���ن التزوي���ر يف اأماك���ن ثالثة 
النتخابية،وقوائ����م  التفتي�شية،وال�ُشع���ب  ه��ي:الهيئ���ة 
الناخب���ني، وعملي���ة النتخ���اب نف�شه���ا. وه���ذا الأمر ظهر 
ب�ش���كل وا�ش���ح يف انتخاب���ات منطق���ة القرن���ة يف ل���واء 

الب�شرة حيث لوحظ حتيز اأجهزة وزارة الداخلية ل�شالح 
احمد النقيب وحميد احلمود مر�شحي احلكومة وع�شوي 

حزب الحتاد الد�شتوري �شد نوري جعفر.
وي�شري جني���ب ال�شائغ اإىل تدخل اجلهاز الإداري لوزارة 
الداخلي���ة يف انتخاب���ات ل���واء املو�شل ول�شّيم���ا مناطق 
املداخل���ة  اإمكاني���ة  للحكوم���ة  والأرياف))لي����ض  الق���رى 
بل���دة  منطقت���ي  يف  الناخب���ني  اأ�ش���وات  عل���ى  والتاأث���ري 
املو�شل، اإل اأنها تتدخل ب�شورة �شافرة يف املنطقة الثالثة 
وه���ي نواح���ي وق���رى املو�شل والت���ي ت�ش���رتك اأي�شًا يف 
انتخاب النواب امل�شيحيني وقبل موعد اإجراء النتخابات 

التكميلي���ة وبينما كنت اأجتول يف القرى ات�شل بي بع�ض 
الناخب���ني واخ���ربوين ب���اأن املوظف���ني الإداري���ني طلب���وا 
منه���م ع���دم انتخاب مر�شح���ي اجلبهة الوطني���ة وانتخاب 
مر�شحي احلكومة..((،ويظهر من ذلك اأن تدخل املوظفني 
الإداري���ني اأق���ل يف مراك���ز املدن وه���ذا �ش���يء طبيعي لأن 
املدن تكون اأكرث وعي���ًا ولأن اأكرث اأع�شاء الأحزاب هم من 
امل���دن ويعملون فيه����ا مما قد ي�شبب حراج�����ة اأكث�ر ملوقف 
املوظفي����ن الإداري���ني امل�شرفني عل�����ى النتخاب���ات بينم��ا 
يك���ون ذل���ك اأقل ف�����ي �شواحي امل���دن ونواحيه�����ا. وِجهت 
انتق���ادات وا�شعة لوزارة الداخلي���ة واحلكومة من بع�ض 
التناف����ض  يف  ا�شرتك���ت  الت���ي  وال�شخ�شي���ات  الأح���زاب 
عل���ى الف���وز بالنتخاب���ات النيابية،وق���د ترك���زت مواطن 
التزوير يف اأماكن ثالث���ة ه��ي:الهيئة التفتي�شية،وال�ُشعب 
النتخابية،وقوائ����م الناخبني، وعملي���ة النتخاب نف�شها. 
وه���ذا الأم���ر ظه���ر ب�ش���كل وا�ش���ح يف انتخاب���ات منطقة 
القرنة يف ل���واء الب�شرة حيث لوحظ حتيز اأجهزة وزارة 
الداخلي���ة ل�شالح احمد النقيب وحمي���د احلمود مر�شحي 
احلكوم���ة وع�شوي حزب الحت���اد الد�شتوري �شد نوري 

جعفر.
وقراها حيث يطبق نظام دعاوى الع�شائر اأكرث من تطبيق 
القوان���ني الأخرى،مم���ا يعط���ي �شلطة وتاأث���ري للموظفني 
الإداري���ني يف تل���ك املناط���ق ب�ش���كل وا�ش���ع م���ن ممثليهم 
يف مراك���ز امل���دن والألوي���ة. واأ�شار كام���ل اجلادرجي يف 
مذكرات���ه اإىل عملي���ات تزوي���ر النتخابات يف بغ���داد)).. 
–ع���دا املنطق���ة  املناط���ق تقريب���ًا  التزوي���ر يف كل  دخ���ل 
الثالث���ة(( وق���د بل���غ التزوي���ر �شكاًل علني���ًا بحي���ث     ))ان 
تعق���ب وقائع���ه م���ن الأم���ور التي ل فائ���دة منه���ا لو�شوح 
التزوير وعالنيت���ه..((.ويف املناطق خارج املدن والريف 
اأجرت))ال�شلطات)عملية النتخاب(يف الليل وملا حل يوم 
النتخ���اب ل�م يجد الناخبون �شناديق القرتاع فق���د كانت 

ممتلئة واأر�شلت لت�شنيف الأ�شوات((.
ويق���ول علي ال�شرقي-الوزير ب���ال وزارة يف وزارة اأر�شد 
العم���ري الثانية- يف كتابه )الأح���الم( ))اإن اأر�شد العمري 
كان باندفاع،ي�شبه اله�شرتيا،يدير النتخابات يف الظاهر 
ب�شف���ة حيادية، ولك���ن معمل الرت�شي���ح يف غرفة الديوان 
املج���يء  املحاول���ة  بابان،وكان���ت  خمت���ار  امللكي،احم���د 
باأكرثي���ة بالطية..حت���ى اأمت النتخاب���ات بح�ش���ب اخلطة 

املر�شومة،وفاجاأ النا�ض بالهزمية اإىل الأ�شتانة((.
نتيج���ة لعملية تدخ���ل وزارة الداخلي���ة يف النتخابات مل 
يفز من مر�شحي اجلبهة الوطنية ال�)37( �شوى ع�شرة،من 
بينهم)4( من مر�شحي احلزب الوطني الدميقراطي وهم : 
كامل اجلادرجي وحممد حديد وح�شني جميل )بالتزكية( 

وجعفر البدر،من بني )135( نائبًا جمموع النواب.
وبه���ذا مل تختل���ف انتخابات حزي���ران 1954 النيابية عن 
�شابقته���ا من حي���ث تدخل ال�شلط���ة التنفيذي���ة فيها ب�شكل 
مبا�ش���ر اأو غري مبا�ش���ر ل�شالح مر�شح���ي احلكومة متبعة 

�شتى اأ�شاليب التالعب والتدخل والتزوير.
وبع���د اأن اأجرى اأر�شد العمري النتخاب���ات قدم ا�شتقالته 
اجتم���ع  يف 17 حزي���ران 1954، ويف 26مت���وز 1954 
جمل����ض الن���واب وا�شتم���ع اإىل خط���اب العر����ض ث���م ُعطل 
املجل����ض اعتب���ارًا م���ن 27 مت���وز اإىل نهاية �شه���ر ت�شرين 
الثاين)5(،وعندم���ا ب���داأ بت�شكيل الوزارة ن���وري ال�شعيد 
يف3 اآب 1954 ا�ش���رتط ع���دة �ش���روط منها ح���ّل املجل�ض 

النيابي واإجراء انتخابات جديدة.

عن ر�شالة)وزارة الداخلية العراقية1939 –1958(

من تاريخ الصراع من اجل الديمقراطية في العراق

معركة الس��لطة مع اساتذة جامعة 
بغداد سنة 1956

الجبهة الوطنية ومعركتها مع االس��لطة 
في انتخابات 1954

عندمــا تألفت وزارة ارشــد 

29نيسان1954،  يف  العمري 

أعلنــت هــذه الــوزارة يف 

منهاجها بأن هدفها هو حّل 

املجلــس النيــايب وإجــراء 

انتخابــات جديــدة بحريــة 

تشــكيل  وقوبــل  وحيــاد، 

الوزارة بردود فعل ســلبية 

مــن األحــزاب واملنظامت 

السياسية متهمة هذه الوزارة 

بأنهــا غــري مؤهلــة إلجراء 

انتخابات حــرة وذلك نظرًا 

إىل مايض رئيسها وأقطابها 

الزاخر باألعامل التعســفية 

ضد  املوجهة  واالستفزازية 

الشعب وحرياته.
اأر�شد العمري

كامل اجلادرجي
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 اع�داد : ذاك����رة ع��راقي��ة

تن���ادى عدد م���ن النواب ورجال ال�شحاف���ة وعلية القوم 
اىل تك���رمي  رئي�ض الوزراء املنتح���ر يف حادث تاريخي 
ن���ادر عبد املح�شن ال�شعدون ؛ من خالل جلنة عليا تعمل 
عل���ى اقامة متث���ال له يليق ب�شجل���ه الوطني وت�شحياته 
؛ عل���ى ان مي���ول م���ن تربعات ابن���اء ال�شع���ب ا�شهاما و 
ال�شيا�شي���ة والجتماعي���ة  احلي���اة  ل���دوره يف  تقدي���را 
وق���د عهدت اللجن���ة اىل الفنان اليط���ايل العاملي بيرتو 
كنونيكا مبهمة ت�شميم و نحت التمثال ؛حيث �شبق لهذا 
الفنان الكبريان نح���ت متاثيل لفي�شل الول؛وم�شطفى 
النحا�ض ؛ واتاتورك ؛ واجلرنال مود.. ويف عام 1933 
اجن���ز كنوني���كا التمث���ال ورف���ع ال�شتار عن���ه يف �شاحة 
�شغرية خ�شراء تقع يف نهاية �شارع الر�شيد بالقرب من 
مدخل ابي نوؤا�ض ؛ حيث كان يقابله اآنذاك متحف �شغري 
ملخلف���ات امللك في�شل الول الب�شيط���ة. والتمثال ي�شور 
عبد املح�ش���ن ال�شعدون واقفا مبالب�ش���ه الكاملة معتمرا 
�شدارته ؛ و يحمل بي���ده الي�شرى جمموعة من الوراق 
؛ وي�ش���ري بي���ده اليمنى اىل �شدره ؛ وه���و م�شنوع من 
النحا����ض ؛ ام���ا القاع���دة فقد كان���ت من املرم���ر ال�شقيل 
وق���د برزت عليها متاثيل �شغرية لبع�ض �شخ�شيات تلك 

الفرتة من تاريخ العراق ال�شيا�شي املعا�شر.
يذك���ر ال�شت���اذ خال�ض عزم���ي لقد ت�شعب���ت الراء حول 
دللت الوق���وف وال�ش���ارة؛ وحينم���ا �شاأل���ت ال�شاع���ر 
والقان���وين الكب���ري املرح���وم ابراهي���م الواع���ظ والذي 
ا�شهم ا�شهام���ا ادبيا وماديا يف حملة التربعات ال�شعبية 
لقام���ة ه���ذا التمث���ال ؛ ع���ن تلك املغ���ازي اجابن���ي وانا 
اجل����ض اليه يف دائرة التفتي�ض العديل التى كان يراأ�شها 

يف اخلم�شينات من القرن املا�شي بالقول :
)اما الوقوف ؛ فهو دليل على ال�شموخ والعتداد بالنف�ض 
؛ و ام���ا الوراق الت���ي يحمله���ا فه���ي دليل عل���ى �شفحة 
اعمال���ه وخطاباته ؛ وما اليد اليمنى التي متتد لتالم�ض 
�ش���دره ال ا�شارة اىل ما اك���ده يف ر�شالته الخريةلأبنه 
عل���ي.. )ان���ا الفدائ���ي لوطن���ي( ؛واذا ما متلين���ا متاثيل 
القاع���دة وجدناه���ا ترم���ز اىل اع�ش���اء جمل����ض النواب 

والوزراء وكاأنهم ي�شتمعون اليه خطيبا اأ.ه(...
لق���د تنقل التمثال م���ن موقعه ال�شل���ي اىل حيث مدخل 
ج�ش���ر اجلمهوري���ة ليقاب���ل مدر�ش���ة الراهب���ات ؛ ثم اىل 

بداي���ة �شاح���ة التحري���ر ؛ ومل���ا كان الت�شمي���م والن�ش���اء 
اعرت�ش���ا مكان���ه يف احلالتني فقد نق���ل اىل موقعه الخري 
يف �شاحة الن�شرمنذ عام 1972 حتى حلظة الجهاز عليه 

يوم 6 متوز2003 ؛ 
لك���ن ابن���اء ال�شعب الغي���ارى وابن���اء ع�ش���رية ال�شعدون 
واقارب���ه وعاريف ف�شله ب���ادروا اىل �شب التمثال جمددا 
مبادة)الفاي���رب كال����ض( لكي يقف جم���ددا كرمز من رموز 

العراق و�شخ�شية وطنية لتن�ش��ى.
يذك���ر الفن���ان طه وهي���ب : عد الح���داث املعروفة يف عام 
2003 تعر�ش���ت العديد من العمال الفني���ة ومنها متثال 
ال�شع���دون اىل ال�شرق���ة; وكان المل واحل�شرة يحزان يف 
نفو�شن���ا اىل ان ج���اءت الفر�ش���ة بالتعاون م���ع ابناء اخ 
ال�شعدون )رحمه الله( وجم���ع خري من املثقفني، وطلبوا 
مني اجناز التمثال خالل مدة اق�شاها ع�شرون يوما وهو 
يع���د وقتا ق�شريا لجن���از هكذا عمل حت���ى انني ل امتلك 
ار�شيف���ا خا�شا ب�شوره ومل اعرث ال على �شورة واحدة، 
حي���ث مت التف���اق عل���ى عم���ل ن�شخة تق���رتب م���ن العمل 
ال�شلي حتى ل���و كانت من مادة اجلب�ض. وكان اقرتاحي 
ان ن�شن���ع الن�شخ���ة م���ن الفاي���رب كال�ض )الديزن���ة( كي ل 
تتعر����ض اىل ال�شرقة مرة اخ���رى، لن هذه املادة ل ميكن 
ال�شتفادة منها وبع���د النتهاء من �شنع التمثال وو�شعه 
يف موقعه، ظن بع�ض اأ�شحاب املحال القريبة من التمثال 
بان ال�ش���راق قد اعادوا متثال ال�شع���دون&nbsp; اىل 
مكان���ه وه���ذا افرحني كث���ريا عل���ى الرغم م���ن انني كنت 
امتن���ى ل���و و�شلت اىل ن�شب���ة 80% من ال�شب���ه ال�شلي.. 
ومنذ ذلك الوقت وحلد الن والتمثال باق يف مكانه ولكن 
تعر����ض مرة اخ���رى للعبث فك�شروا قدم���ه الي�شرى. وقد 
يك���ون ال�شب���ب يف ذل���ك اأن ال�ش���راق اأرادوا التاأكد من ان 
املادة الت���ي �شنع منها التمثال هل هي من الربونز ام من 
م���ادة اخ���رى...؟ كيف مت عمل التمث���ال وهل مت ذلك وفق 
القال���ب ال�شل���ي له؟ � لق���د كان التمثال الأ�شل���ي من�شوبا 
يف �شاح���ة التحري���ر وبع���د ت�شيي���د نفق �شاح���ة التحرير 
نق���ل التمث���ال اىل مكانه احلايل وهو يع���د واحدا من اهم 
الإعم���ال الفنية الت���ي اأنتجها النحات اليط���ايل )كونكا( 
ال���ذي ق���ام اي�شا ب�شن���ع متثال للمل���ك في�ش���ل الأول اىل 

جانب اأعمال فنية كبرية يف العامل.

في ذكرى انتحاره في 13 تشرين الثاني 1929


