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العدد )4544(
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االثنين )11( تشرين الثاني 2019

د . س��يف عدنان القيس��ي

ولك���ن احل���زب ال�صيوعي �ص���كك يف االنتخ�ب����ت ف�أ�صدر 
بي�ن���ً� يف الث�م���ن من اأي�ر بني فيه موقف���ه من االنتخ�ب�ت 
"اأن حزبن���� ي���درك جي���دًا ب�أن���ه الميكن اأن تك���ون هن�ك 
اأنتخ�ب�ت حرة ومئ�ت من اأبن�ء �ص���عبن� يف داخل اأ�صوار 
ال�ص���جون وقالع املوت، والميك���ن اأن تكون حرة ووزارة 

اأر�صد- اجلم�يل يف احلكم... "ودع� ال�صعب اىل:
1( الن�ص�ل الإ�صق�ط وزارة اأر�صد- اجلم�يل اخل�ئنة.

2( الن�ص����ل م���ن اأجل حل اخلالف����ت الدولي���ة عن طريق 
التف�و�ض.

3( الن�ص����ل لف�صخ اتف�قي���ة امل�ص�عدة االمريكي���ة للت�صلح 
وجالء القوات الربيط�نية.

4( الن�ص�ل من اأجل اأي�ص�ل الكتلة الوطنية اىل الربمل�ن.
5( عق���د اأجتم�ع�ت �صعبي���ة وا�صع���ة يف كل حملة ومعهد 
و�ص����رع ومنطق���ة انتخ�بي���ة م���ن اأجل جن����ح املر�صحني 

الوطنيني.
يف  الث���وري  ب�لن�ص����ل  االنتخ�ب���ي  الن�ص����ل  دم���ج   )6

ال�ص�رع.
وم���ن جهة ث�ني���ة ك�نت االجتم�ع�ت الت���ي عقدته� اجلبهة 
الت���ي  ال�صرط���ة  اأث����رت  ق���د  لدع���م مر�صحيه����  الوطني���ة 
اأو�صح���ت يف تقريره���� "اأن ال�صيوعي���ني والبع����ض م���ن 
الرع����ع يف املن�طق االنتخ�بية.. �صوف الي�ألون جهدًا من 
خلق اأ�صطراب�ت ت���وؤدي اىل اإ�صتفزاز الراأي الع�م وعليه 
ترى ال�صرطة �صرورة اأخط�ر ك�فة املر�صحني يف املن�طق 
واإعط�ء التنبيه�ت لهم واإي�ص�لهم حتذير جم�ع�تهم بعدم 
القي����م ب�أي حركة من �ص�أنه� ان توؤدي اىل االخالل ب�المن 
واأ�صتفزاز الراأي الع�م"، وهك���ذا تو�صلوا اىل قن�عة ب�أن 
ال�صيوعي���ني اأ�صتغل���وا فر�ص���ة حري���ة االنتخ�ب����ت خللق 

امل�صكالت والفو�صى.
واأخ���ذت احلكومة ت�صيق اخلن�ق عل���ى مر�صحي اجلبهة 
ك���رة  "اأن  بغ���داد  مت�صرفي���ة  اأو�صح���ت  اإذ  الوطني���ة 
االجتم�ع����ت الع�مة يف بغداد والك�ظمية و�صواحيه� يف 

خمتلف اللي�يل بحجة الدع�ي���ة االنتخ�بية وقد جت�وزت 
ه���ذه االجتم�ع����ت احل���دود الق�نونية... وعل���ى الراغب 
بعق���د اأجتم�ع ع����م اأن يقدم بي�ن���ً� هو واأثن����ن من �صك�ن 
املحلة املراد عقد االجتم�ع فيه� ويذكرون حمل االجتم�ع 
و�ص�عت���ه والهدف منه ويتعه���دون ب�ملح�فظة على النظ�م 

وطلب���ت  الق�ن���ون"،  رع�ي���ة  وعل���ى  واالم���ن 
املت�صرفي���ة من���ع التج���وال عل���ى �صكل 

وع���دم  ك�ن  غر����ض  الي  جتمع����ت 
اأ�صتخدام ال�صي�رات يف الدع�ية 

االنتخ�بية.
ي���وم االنتخ�ب����ت  يك���ن  مل 

ع�دي���ً� ب���ل ك�ن م�صحونً� 
�صه���دت  اإذ  ب�لتوت���ر، 
جتمع����ت  الب���الد 
�صي��صي���ة، االمر الذي 
اىل  ال�صرط���ة  دف���ع 
االنت�ص����ر يف مراكز 
كم����  االنتخ�ب����ت، 
امل�صوؤولون  ح�ص���ر 
اىل  احلكومي���ون 
االنتخ����ب  مراك���ز 
الت�أيي���د  لك�ص���ب 
لل�صلط���ة،  للموال���ني 

وم���ن جهته���� �صيّقت 
اخلن����ق  احلكوم���ة 

على مر�صح���ي اجلبهة، 
فمث���اًل، اأعتقلت يف احللة 

عب���د الك���رمي امل��صطة ويف 
الك���وت توفي���ق من���ر، وبلغ 

احلد ب�حلكوم���ة اىل اأن اأفرغت 
اأ�صم����ء مر�صحي اجلبه���ة الوطنية 

واأ�صتبدلته���م ب�أ�صم����ء خلي���ل كن���ه وعب���د العزي���ز العرمي 
امللكي.وحدث���ت مواجه���ة عنيف���ة يف  للنظ����م  املوؤي���دان 
مدينة احلي، اأذ دعمت احلكومة املر�صح عبدالله الي��صني 
االقط�عي، عندم� وقفت مع املر�صح االقط�عي وهو يه�جم 
�ص���وق املدينة مع جم�عته، على الرغم من اأن ذلك الهجوم 
جريح���ً�،  ع�ص���ر(  )خم�ص���ة  و  قتيل���ني  خل���ف 
واأ�صرب���ت املدين���ة م���دة )اأثن���ى ع�ص���ر(

يومً�، ومل يرتك احل���زب ال�صيوعي 
تل���ك احل�دث���ة املروع���ة دون ان 
يك���ون ل���ه ح�ص���ور ،اإذ ن�ص���ر 
بي�ن���ً� دع� في���ه اىل م�ص�ندة  
املدينة.وعن���د  اأه����يل 
اإعالن نت�ئج االنتخ�ب�ت 
احل���زب  ف�ص���ح 
عملي����ت  ال�صيوع���ي 
والتدخ���ل  التزوي���ر 
ال�ص�رخ  احلكوم���ي 
ال���ذي راف���ق عملي���ة 
االنتخ�ب����ت، وب���نينَ 
اال�صطه����د  األ���وان 
الت���ي  والت�صيي���ق 
اأجه���زة  م�ر�صته���� 
حتول  لكي  ال�صلط���ة 
ت�صوي���ت  دون 

الن�خبني بحرية.
كل  م���ن  الرغ���م  وعل���ى 
جهود اأحزاب اجلبهة يف 
تلك االنتخ�ب�ت للفوز بعدد 
م���ن املق�ع���د الني�بية،اأ�صفرت 
عن فوز حزب االحت�د الد�صتوري 
ب���� )واحد وخم�صني( مقعدًا، وحزب 

االم���ة اال�صرتاك���ي )واح���د وع�صري���ن( مقع���دًا، ومل يكن 
ن�صيب مر�صحي اجلبهة اال )اأحد ع�صر( مقعدًا فقط.

وعل���ى الرغم من ت���دين اأعداد املق�عد الت���ي ح�صلت عليه� 
اجلبه���ة الوطني���ة قد بيّنت خ���الل احلمل���ة االنتخ�بية اأن 
ن�ص����ل احلرك���ة الوطنية قد �صه���د قفزة نوعي���ة وال�صيم� 
يف اأي�ص����ح اأه���داف اجلبه���ة الوطني���ة �ص���د اال�صتعم����ر 

وم�ص�حله و�صرك�ته االحتك�رية.
ح�ول���ت اأط���راف اجلبه���ة اأ�صتم���رار تع�ونه���� يف مرحلة 
م���� بع���د االنتخ�ب����ت، الت���ي اأنبثقت م���ن اأجله����، وجرت 
احل���زب  زعي���م  اجل�درج���ي  ك�م���ل  دار  يف  اجتم�ع����ت 
الوطن���ي الدميقراط���ي، لكن ذل���ك مل يتحق���ق ب�صبب ميل 
ممثلي احلزب ال�صيوع���ي اىل فر�ض مط�لب الت�أخذ واقع 
العراق بع���ني االعتب�ر كم� ي�صر اىل ذلك املوؤرخ العراقي 
الكبر عب���د الرزاق احل�صني.وعل���ى الرغم من حمدودية 
ن�ص�ط اجلبه���ة عربت عن ن�صر حقيق���ي للحركة الوطنية 
فح�صل���ت، على ثقة ال�صعب، واأ�صمعته اأهدافه� ومط�لبه�، 
وتكم���ن اأهمي���ة اجلبهة للح���زب ال�صيوع���ي العراقي، كم� 
يقول ك�م���ل اجل�درجي يف مذكراته، انه���� ك�نت "جتربة 
عملية �صرورية لكي يتعلموا منه� التع�مل مع االخرين ال 
على اأ�ص��ض م���� حفظوه من م�صلم�ت اأيديولوجية، واأمن� 
عل���ى اأ�ص��ض اأخذ الواقع امللمو����ض بعني االعتب�ر واإيج�د 

ج�صور من الثقة ال�صرورية بني االطراف املختلفة".
وعلى ال�صعيد االقليمي، ف�أن ت�صكيل االحالف الع�صكرية 
جع���ل منطقة ال�ص���رق االو�صط عل���ى ح�فة مرحل���ة تت�صم 
ب�لتن�ح���ر اك���ر م���ن اأي وقت م�ص���ى، وال�صيم���� بعد عقد 
لعق���د  متهي���دًا  للع���راق  االمريكي���ة  امل�ص�ع���دات  اتف�قي���ة 
احلل���ف الرتك���ي- الب�ك�صت����ين وم�ص�ري���ع الدف����ع ع���ن 
ال�ص���رق االو�صط، الت���ي تبنته� ادارة الرئي����ض االمريكي 
اأيزنه����ور، وله���ذا فلي����ض عجب���ً� اذا م���� ف�ص���رت اح���زاب 
املع�ر�ص���ة االنتخ�ب�ت الت���ي دعت اإليه���� واأجرته� وزارة 
اأر�صد العم���ري لي�ض اأكر من اله����ء ال�صعب كي ت�صتطيع 
تهيئة تلك امل�ص�ريع. اأيقنت ال�صلطة احل�كمة اأن ال�صخ�ض 
املوؤه���ل الدارة احلكوم���ة يف ه���ذه املرحل���ة ه���و ن���وري 
ال�صعي���د وال اأح���د �ص���واه، ولذل���ك قبل���ت ا�صتق�ل���ة ار�صد 
العم���ري ي���وم الث�لث م���ن اآب اإذ قدمه� ي���وم ال�ص�بع ع�صر 
من حزي���ران 1954.لق���د ك�ن نوري ال�صعي���د يف ب�ري�ض 
فتوج���ه اإليه عبد االله القن�ع���ه بت�صكيل الوزارة ف�أ�صرتط 
ح���ل املجل�ض الني�بي الذي اأنتخ���ب حديثً�، ل�صعوبة عمل 
احلكوم���ة الق�دم���ة او قدرته���� عل���ى اأ�ص���دار اأي ت�صري���ع 
يف جمل����ض اأحتل في���ه نواب اجلبه���ة الوطنية ع���ددًا من 
املق�عد، كم� ا�صرتط اإنه�ء املع�هدة العراقية- الربيط�نية 
لع����م 1930، الت���ي اأقرتب موعد نه�يته���� اأ�صاًل، وتوثيق 
العالق�ت مع دول اجلوار، وا�صرتط نوري ال�صعيد اأي�ص� 
ت�صيي���ق اخلن����ق عل���ى ال�صيوعيني،"و�ص���رورة املوافقة 
على مك�فحة ذوي املب�دئ الهدامة "ال�صيوعيني" املوالني 
لال�صتعم����ر اأي���ً� ك�ن".ويف اليوم الث�ين لقب���ول اإ�صتق�لة 
اأر�ص���د العم���ري، وجه ن���وري ال�صعيد ي���وم 4 اآب 1954، 
كت�ب���ً� اىل املل���ك يلتم�ص���ه حل املجل����ض الني�ب���ي واإجراء 
انتخ�ب�ت جديدة، النه يريد متثياًل اأو�صع لتطبيق منه�ج 
وزارت���ه، تبع���ه ب�أعالن ح���ل حزبه، ممهدًا حل���ل االحزاب 

االخرى ليحّقق م� يريد.
 عن رسالة : الحزب الشيوعي العراقي ودوره في 
الحركة الوطنية العراقية

عندما قدم رئيس المجلس استقالتهالجبهة الوطنية وانتخابات 1954
مجلس النواب ووثبة كانون الثاني 1948من تاريخنا الديمقراطي

يف ظل الواقع السيايس الجديد الذي توصل اليه اقطاب أحزاب املعارضة قرروا خوض االنتخابات متعاونني متضامنني لتنفيذ 
ميثاق الجبهة، ومع أعطاء بعض الحريات النسبية إستطاعت قوى الجبهة نرش ميثاقها وبرامجها االنتخابية فوزعت الالفتات 

يف الشوارع واملحالت تحمل شعاراتها الوطنية. بلغ عدد مرشحي الجبهة )سبعة وثالثني( مرشحًا، مثّل الحزب الشيوعي 
)خمسة عرش( مرشحًا دون االعالن عن هويتهم، بل مرشحني مستقلني ومنهم الدكتور أحمد الجلبي)بغداد(, واملحامي توفيق 

منري)الكوت(والشيخ عبدالكريم املاشطة)الحلة(,والدكتور خليل جميل جواد)النجف( ، أما عن راية الشغيلة فرشح الشيخ محمد 
الشبيبي والد حسني الشبيبي )صارم(,الذي أعدم مع فهد يف عام 1949.

يف 5 كانون الثاين 1948 اوفد مجلس 
الوزراء وفدا إىل لندن ميثل العراق 

وخوله صالحية التفاوض لتعديل 
املعاهدة بحسب االسس التي اقرها 

مجلس الوزراء. وعىل اثر الترصيح 
الذي اصدره وزير خارجية العراق 
فاضل الجاميل لتعديل املعاهدة 

العراقية- الربيطانية قام طالب 
كلية الحقوق واملعاهد االخرى 

مبظاهرة سلمية القوا فيها بعض 
الخطب والهتاف بحياة فلسطني لكن 
السلطة استعملت القوة ضد الطلبة 

و املتظاهرين فحدثت مصادمات بني 
الطلبة والرشطة وعندما توصل الوفد 

اىل عقد معاهدة بورتسموث ووقع 
عليها يف 15 كانون الثاين 1948 واعلنت 

املعاهدة يف بغداد يف 16 كانون الثاين 
1948 وكان عبد العزيز القصاب رئيسا 

للمجلس النيايب يف ذلك الوقت.

حت���ى بداأت املظ�هرات ال�ص�خب���ة .ففي �صب�ح 21 ك�نون 
الث�ين 1948 عندم� ذهب الطلبة اىل املعهد الطب العديل 
يف امل�صت�صف���ى ت�صلم جثث ال�صه���داء وت�صييعهم داهمتهم 
ال�صرطة واطلقت الن�ر عليهم داخل امل�صت�صفى. ط�لب عبد 
العزي���ز الق�ص�ب مع �ص�دق الب�ص����م وكيل رئي�ض جمل�ض 
االعي����ن من هيئة جمل�ض ال���وزراء ب�يق�ف الت�ص�دم وفك 
احل�ص����ر عن الكلية لكن الوزراء رف�ص���وا طلبهم بدعوى 
انهم م�صيطرون على االو�ص�ع ووجه اليهم �صوؤاًل عم� اذا 
ك�ن���وا �صيوافقون على اع���الن االدارة العرفية اذا اقرته� 
الوزارة ف�ج�به���م عبد العزيز الق�ص����ب و�ص�دق الب�ص�م 
ب����ن ذلك م���ن �صالحي���ة ال���وزارة وعليهم تقدي���ر املوقف 
وال�صيط���رة علي���ه و�صيكون���ون م�صوؤول���ني عن ذل���ك ام�م 
املجل�ض. ويذكر عب���د العزيز الق�ص�ب ق�ئال" اين الحظت 
غم���زا وهم�ص� تبودل ب���ني جم�ل ب�ب�ن ووزي���ر الداخلية 
توفيق الن�ئب علم���ت بعده� انه ك�ن حول ولدي الدكتور 
عبد املجي���د ن�ئب بغداد والذي �ص����دف انه ك�ن موجودا 
يف كلي���ة الط���ب يف اثن����ء ت�أزم املوق���ف و�ص�ه���د بعينيه 
اط���الق الن�ر على الطلبة ف�ت�صل بوزير الداخلية من احد 
خمت���ربات الكلية راجي� منه ان ي�أمر ال�صرطة ب�الن�صح�ب 
ك�ص���رط لرجوع الطالب اىل �صفوفهم لك���ن الوزير رف�ض 
الطلب متهم� ول���دي ب�لتحري�ض على احلركة وتزعمه�". 
دفع���ت تل���ك االح���داث عمي���د كلية الط���ب ه��ص���م الوتري 
وا�ص�ت���ذة كلية الط���ب وال�صيدل���ة اىل تق���دمي ا�صتق�لتهم 
احتج�ج���� على هذا العمل. ويف 21 ك�نون الث�ين 1948 
ام���ر الو�صي بدعوة هيئ���ة الوزارة وبع����ض �ص��صة البلد 
وم���ن بينهم عبد العزي���ز الق�ص�ب وافتت���ح اجلل�صة ط�لب� 
من اجلميع ابداء راأيهم  حول تعديل املع�هدة واحلوادث 
الت���ي وقعت ب�صببه� يف كلية احلق���وق وكلية الطب لي�ض 
ب�صفته���م حكوم���ة او مع�ر�ص���ني بل ب�صفته���م مواطنني. 
ف�أب���دى عب���د العزيز الق�ص����ب راأيه ق�ئال" ا�صك���ر �صموكم 
عل���ى اهتم�مكم ب�ملو�صوع، ب�لنظر مل���� وقع من احلوادث 
ب�صبب املع�هدة ن�صتدل ان هن�ك هيج�نً� وحتم�صً� �صديدًا 

�صده� كم� �صرح اجلمي���ع وان هذا احل�ض وهذا ال�صعور 
هو عمومي "وا�ص����ف ق�ئال "بلزوم ا�صدار بي�ن لل�صعب 
ب�لتطم���ني ام� ب�ع�دة النظ���ر ب�ملع�هدة وام���� بدرا�صته� ، 
وام���� ب�لنظر فيه�... ذلك لتطم���ني ال�صعب والجل ا�صك�ته 
وعدم تهيجه الذي يخ�صى منه التهيج اكر وانتم احر�ض 

على ال�صعب والبالد".
ويف م�ص�ء 21 ك�نون الث�ين 1948 امر الو�صي ب�صدور 
بي�ن من رئ��صة الت�صريف�ت امللكية يت�صمن وعدا �صريح� 
م���ن االم���ر بعدم اب���رام مع�ه���دة الت�صمن حق���وق البالد 

وام�نيه���� الوطني���ة ، ق�ب���ل رج����ل ال�صي��صة وم���ن بينهم 
عب���د العزيز الق�ص����ب البي����ن ب�الكب�ر واالعج����ب فتكلم 
عبد العزي���ز الق�ص�ب ق�ئال" لق���د دل راأى ح�صرة �ص�حب 
ال�صم���و امللكي الو�صي وويل العه���د املعظم الذي ت�صمنه 
بي����ن الت�صريف�ت امللكية على ع�طف���ة ه��صمية �ص�مية يف 
العطف على ابن�ء �صعبه الكرمي وبره بهم و�صفقته عليهم. 
وقد حقن البي�ن دم�ء ال�صب�ب وابن�ء االمة االخرين وك�ن 
يف �صكله بل�صم� لقل���وب املخل�صني واين ات�صرع اإىل الله 
ان يكالأه بعني عن�يته ويحفظه للعراق والعرب اجمعني.

وق���ف عبد العزي���ز الق�ص����ب �ص���د مع�ه���دة بورت�صموث 
فبعد حم�ولة املتظ�هري���ن عبور ج�صر امللك غ�زي )ج�صر 
ال�صه���داء( م���ن ج�نب���ي الر�ص�ف���ة والك���رخ ا�ص���در وزير 
الداخلي���ة توفيق الن�ئب اىل مدي���ر ال�صرطة الع�م بتهيئة 
قوة م���ن ال�صرط���ة وجتهيزه���� ب�ال�صلح���ة وعندم� ح�ول 
املتظ�ه���رون عب���ور اجل�ص���ر م���ن كال اجل�نب���ني اطلق���ت 
ال�صرطة الن�ر عليهم ف�صقط العديد من القتلى واجلرحى. 
وعل���ى اثر تلك احل���وادث الدامية التي وقع���ت عند ج�صر 
ال�صه���داء قدم عبد العزي���ز الق�ص�ب ا�صتق�لت���ه من رئ��صة 
املجل�ض الني�بي وع�صويته اي�ص� احتج�ج� على الو�صع. 
وفيم���� ي�أتي ن�ض اال�صتق�ل���ة التي تدل من م�صمونه� على 
مت�ص���ك عبد العزي���ز الق�ص�ب بحقوق وطن���ه ومواطنيه " 
حي���ث ذك���ر فيه� "بن�ء عل���ى الظلم والق�ص���وة التي حدثت 
م���ن قب���ل رئي�ض ال���وزراء وزمالئ���ه جت�ه ال�صع���ب وبن�ء 
عل���ى ال�صح�ي���� الكث���رة التي وقعت م���ن اف���راد ال�صعب 
ب�صب���ب اب���رام املع�ه���دة العراقي���ة- االنكليزي���ة املجحفة 
بحقوق ال�صعب ف�أين اق���دم ا�صتق�لتي من رئ��صة املجل�ض 
وم���ن الني�بة اي�ص�"، وعقيب ار�ص����ل كت�ب ا�صتق�لته اإىل 
الو�صي �ص���رح ل�صحيفة الزم�ن"ان الو�صع الذي ت�صهده 
الب���الد هو فريد بنوع���ه وان ال�صر ه���ري دوب�ض املعتمد 
الربيط�ين بجربوته وتع�صفه مل ي�صتطع ان يفعل م�فعله 
رئي�ض ال���وزراء يف ال�صعب العراقي ه���ذا اليوم وا�صبح 
املوق���ف حرج� للغ�ية" وا�ص�ف  "ب�ن���ه الي�صتطيع حتمل 
اي���ة م�صوؤولية بعد االن". وك�ن لتل���ك اال�صتق�لة واملوقف 
ال�صعب���ي الراف����ض واملظ�ه���رات ال�ص�خب���ة دورا مهم���� 
يف ا�صق����ط حكوم���ة �ص�ل���ح ج���رب ويف رف����ض املع�ه���دة 
اجلديدة.وعل���ى اية ح�ل ط�لب الو�ص���ي بعد ذلك من عبد 
العزي���ز الق�ص�ب الذي بقي ن�ئب� ع���ن بغداد بعد ا�صتق�لته 
م���ن رئ��صة املجل����ض اقن�ع حممد ال�ص���در. بت�أليف وزارة 
جديدة ف�صال عن معرفة مط�لي���ب رج�ل االحزاب،ف�لتقى 
عب���د العزي���ز الق�ص����ب مبمثل���ي االح���زاب يف داره وهم 
كال م���ن حمم���د مهدي كب���ة ع���ن ح���زب اال�صتقالل،وك�مل 
اجل�درجي عن احلزب الوطني الدميقراطي ،وعلي ممت�ز 
ع���ن حزب االح���رار وجعفر حمندي عن اجلبه���ة الني�بية 
ط�لبني منه ا�صدار قرار ب�ألغ�ء مع�هدة بورت�صموث وحل 
املجل����ض الني�بي النه الميثل ال�صع���ب وافق الو�صي على 
تلك املط�ليب وبذلك ت�صكل���ت وزارة حممد ال�صدراالوىل 
م���ن 29 ك�نون الث����ين 1948-23  حزيران 1948، ومن 
اجلدي���ر ب�لذكر ان عب���د العزيز الق�ص����ب رئي�ض املجل�ض 
الني�بي �ص���رح ق�ئاًل "يجب اأن نعط���ي الفر�صة للحكومة 
للنظ���ر يف مط�لي���ب ال�صع���ب العدي���دة . وعل���ى احلكومة 
اأن تفك���ر وتدر����ض ه���ذه املط�ليب".وا�ص����ف  اجلدي���دة 
مرحب���� ب�ل���وزارة ال�صدري���ة االوىل ق�ئ���ال" وق���د ت�ألف���ت 
ال���وزارة اجلديدة بري��ص���ة ال�صيد حمم���د ال�صدر يع�ونه 
بع�ض الرج�ل الذي���ن �ص�هموا م�ص�همة �ص�دقة يف خدمة 
ال�صع���ب وق�مت حي�تهم على البذل واملف�داة ال�صع�د ابن�ء 
االم���ة والي�صعن���ي اال ان اعرب ع���ن ت�أيي���دي وت�صجيعي 
له���ذه الوزارة ، لقد �صهد العراق ف���رتة ع�صيبة المثيل له� 
ولكن���ه خرج منه� منت�ص���را اأ�صد االنت�ص����ر ونحن نرجو 
ان ي�ص�ح���ب التوفيق الوزارة اجلدي���دة لت�صتطيع القي�م 

ب�لر�ص�لة ال�ص�مية التي ا�صطلعت به� خلدمة البالد".
عن رسالة)عبد العزيز القصاب وأثره االداري 
والسياسي في العراق 1965-1882(

وص��ال عب��د العزي��ز محمد
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ك�ن اخلليف���ة العب��صي الن��ص���ر لدين الله )575 -622 
ه����( قد جدد ورمم اأق�ص�م� م���ن ال�صور يف اواخر القرن 
ال�ص�د�ض للهجرة ثم ق�م بتجديد "ب�ب احللبة " يف �صنة 
618 ه����)1221م ( وان�ص� برج� �صخم� فوق هذا الب�ب 
وزين���ه ب�لكت�ب�ت و�صورة الرج���ل والتنني ، ومن هن� 
ع���رف الب�ب بب����ب الطل�ص���م gate talisman .ام� 
ت�صميت���ه ب)ب�ب الفتح ( فقد ذكر ه���ذا الب�ب يف اخب�ر 
احل�ص����ر املغ���ويل لبغداد، ومن���ه دخل ال�صلط����ن مراد 
الراي���ع العثم����ين عندم� فتح بغ���داد  يف �صنة 1048ه� 
)1638م ( وانق�ذه���� من االحتالل الف�ر�صي ، ومنذ ذلك 
احل���ني اطلق علي���ه ا�صم "ب����ب الفتح " .وم���ن ا�صم�ئه 
كذلك "الب�ب االبي����ض "ذكر ذلك امل�صت�صرق الربيط�ين 
) غي ال�ص���رتاجن guy lastrang( يف كت�به )بغداد 

يف عهد اخلالفة العب��صية ، �ض247 ( .
وقد عرف الب�ب يف العهود االخرة ب��صم "ب�ب الطل�صم 
" لوجود �صورة فوق مدخل الب�ب متثل رجال مي�صك 
ثعب�ن���ني او تنين���ني dragons يف ج�نبيه ، ظنً� من 
ع���وام الن�����ض ب�أن ه���ذا الطل�ص���م كفيل بدف���ع الكوارث 
وال�ص���ر عن بغداد .والطل�صم م�صطلح دخيل غر عربي 
 ) telezma ����انح���در ع���ن اللغ���ة االغريقي���ة )تيلزم
ومنهم من يعده عربي� ، وقد تن�ولته املع�جم العربية .

لق���د تعر����ض ب����ب الطل�ص���م اىل العوار����ض الطبيعية 
وفعل االن�ص����ن ف�أ�ص�به اخلراب على اث���ر ت�آكل اجزاء 
م���ن جراء الفي�ص�ن الكبر ال���ذي تعر�صت له بغداد يف 
�صن���ة 1067ه���� )1656م ( فنه�ض ال�صالح���ه وترميمه 
وايل بغ���داد حممد ب��ص� اخل��صك���ي يف �صنة 1068 ه� 
)1657م ( وبق���ي الب����ب على هذه ال�ص���ورة ق�ئم� اىل 
ي���وم 11 /3 / 1917 ح���ني اق���دم اجلي����ض العثم����ين 
على ن�صفه وتدمره ب�لب����رود عند ان�صح�به من بغداد 
ودخول اجلي�ض الربيط����ين بقي�دة اجلرال )�صت�نلي 
مود ( واحتالله بغداد .و�صبب ذلك يعود اىل ان اجلي�ض 
العثم����ين املراب���ط ببغ���داد ق���د اتخذ من ب����ب الطل�صم 
خمزن���� للب����رود والذخ�ئر احلربي���ة ، ومنع� ال�صتف�دة 

الع���دو املحتل م���ن ه���ذه الذخ�ئر احلربي���ة اقدم على 
ن�صف���ه فجر ي���وم 11 /1917/3 وبه���ذا العمل خ�صر 
الع���راق اثرا ت�ريخي� مهم� من مع�مل بغداد وقد ا�صف 

عليه كل مواطن عراقي نبيل وبغدادي ا�صيل .
كن� ذكرن���� ان اخلليف���ة العب��صي الن��ص���ر لدين الله 
ج���دد ب�ب احللب���ة وزين اعلى ال���ربج بكت�بة ت�صر 
اىل ا�ص���م م�صيده وال�صنة التي اجن���ز العمل فيه� . 

ام� الكت�بة فهي:
ب�صم الله الرحمن الرحيم ،  يرفع ابراهيم القواعد 
م���ن البي���ت وا�صم�عي���ل : ربن� تقبل من���� انك انت 
ال�صميع العليم . هذا م� اأمر بعمله �صيدن� وموالن� 
االم����م املفرت����ض الط�ع���ة عل���ى ك�ف���ة االن����م ابو 
العب�����ض احمد الن��ص���ر لدين الله ام���ر املوؤمنني 

وخليف���ة رب الع�مل���ني وحجة الل���ه عز وجل على 
اخلل���ق اأجمعني �صل���وات الل���ه و�صالمه عليه 

وعل���ى اب�ئ���ه الط�هري���ن والزل���ت دعوت���ه 
اله�دية على يف�ع ا حلق من�را واخلالئق 

له� اتب�ع� وان�ص�را وط�عته املفرت�صة للموؤمنني ا�صم�ع� 
واب�ص�را وافق الفراغ ثم�ن ع�صرة و�صتم�ئة و�صلواته 

على �صيدن� حممد النبي واله الطينب الط�هرين . 
ك�ن من ح�صن احلظ املح�فظة على ال�صورة التخطيطية 
والفوتوغرافي���ة للربج وكذلك ن����ض الكت�بة التذك�رية 
لب����ب الطل�ص���م ويع���ود الف�صل يف ذل���ك اىل جهود عدد 
م���ن الرح�ل���ة االج�ن���ب الذين وف���دوااىل الع���راق منذ 
القرن ال�ص�د����ض ع�صر املي���الدي ويف مقدمتهم الرح�لة 
االمل�ين اال�ص���ل الدمن�ركي اجلن�صي���ة )ك�ر�صنت نيبور 
الرحلة  �ص�حب   )  KARSTEN NIEBUHR
ال�صه���رة اىل جزي���رة الع���رب ، ال���ذي زار بغ���داد يف 
�صن���ة 1766 و�صج���ل تف��صي���ل م�ص�هداته ع���ن العراق 
ع�م���ة وبغ���داد خ��ص���ة ، وه���و اول م���ن نق���ل الكت�ب���ة 
التذك�ري���ة املحيطة ب�على ال���ربج وعنه نقله� االخرون 
م���ن االج�ن���ب والع���رب واول م���ن �صجل واقع���ة ن�صف 
ب����ب الطل�ص���م �صع���را ك�ن ال�ص�ع���ر البغ���دادي الوطني 
اال�صت����ذ عبد الرحم���ن البن����ء )1883- 1955( رحمه 
الل���ه ، وم���ن االج�ن���ب ال�ص�ب���ط الربيط����ين ) ادموند 
يف   EDMUMD   CANDLER ك�ندل���ر 

كت�به )الطريق الطويل اىل بغداد 

  THE  LONG  )1919 �صن���ة  بلن���دن  املطب���وع 
 ROAD  TO  BAGHDAD –

.1919  -LONDON
وم���ن اخب�ر ب�ب الطل�صم ،ان���ه ك�ن وكرا يلج� اليه عدد 
من ا�صقي�ء بغداد امث�ل ابن اخلب�زة الذي مل يكن �صقي� 
ب���ل ف�ر�ص���� من حملة الف�ص���ل يدافع عن ابن����ء حملته ، 
وق���د �صقط قتيال بع���د مق�بلة )معرك���ة ( بينه وبني عدد 
من رج�ل البولي�ض واجلندرمة على مقربة من الطل�صم 

يف �صنة  � 1330ه� )1912( .
نظرا الهمية هذا االثر من النواحي الت�ريخية ،االث�رية 
واملعم�رية ، ابدت دائرة االث�ر الع�مة العراقي على عهد 
مديره���� اال�صت�ذ �ص�ط���ع احل�صري اهتم�م���� ملحو�ص� 
فق����م مدير املخت���رب الفني يف املتح���ف العراقي الفن�ن 
)كوني���ك ( االمل�ين يع�ون���ه الفن�ن الت�صكيل���ي العراقي 
اال�صت����ذ اكرم �صك���ري ب�صنع من���وذج م�صغر وجم�صم 
من اجلب�ض لب�ب الطل�ص���م وجعلته من معرو�ص�ت دار 
االث����ر العربي���ة يف خ����ن مرج�ن ثم نق���ل النموذج اىل 
ق�ع���ة من ق�ع�ت متحف الق�ص���ر العب��صي ، ك�ن ذلك يف 
اوا�ص���ط الثالثين�ت من القرن الع�صرين امل��صي وحتى 
ال�صتين�ت  اوا�ص���ط 
ق���د  و

�صن���ع بدقة ومه�رة تبعث عل���ى االعج�ب .وقد عر�صت 
يف تلك الق�عة �صور فوتوغرافية خمتلفة لهذا الب�ب 

رثاء باب الطلسم 
ق����ل ال�ص�ع���ر الوطني عبد الرحمن البن����ء ، املعروف 
ب�ص�ع���ر اال�صتق���الل يف رث�ء ب����ب الطل�ص���م  :  ديوان 
ذ ك���رى ا�صتقالل الع���راق – للبن�ء ����ض63-67 وهو 

اجلزء الث�ين من ديوانه 
م�ب�ل بغداد قد �ص�قت به� احل�ل 

وخف ب�الهل منه� اليوم ترح�ل 
ب�الم�ض ك�نت بق�ي� اجلند راب�صة 

فيه� وللن��ض ا�صغ�ل واعم�ل 
وعند ذلك خوط االكت�ص�ف من� 

مل� �صق�ه من االنذار �صل�ص�ل
فرحت من حب اث�ر العلى ثمال 

الن حب بني العب��ض جري�ل
وقد تذكرت )ب�ب الفتح ( نق�صت

جدرانه بقوى الب�رود اأنذال
فعدت عودة ملهوف لبل �صدى

يف مهمة �ص��صع قد غره االل
ف�صرت واحلزن يطويني وين�صرين

والن��ض من فرح ب�المن تخت�ل 
حتى و�صلت طل�صم� �ص�ده ملك 

من االع�ريب �ص�مي القدر مف�ص�ل
بن�ه )ن��صر دين الله ( احمد من

افع�له الغر يف خد العلى خ�ل 
برج تطل�صم ب�لنق�ض البديع ويف 

ابوابه حر�ض )افعى ( ورئب�ل 
راأيت احج�ره يف االر�ض قد نرت 

ب�النفج�ر وطول النر امي�ل
والن��ض حتمل انق��ص� مبعرة 

على الظهور وفوق االر�ض اأحم�ل
وقفت وقفة مدهو�ض ان��صده 

ودمع �صعري على القرط��ض �صي�ل
ي� �صور بغداد ان الرتك قد ن�صفوا

منك البق�ي� ف�ص�ءت منك اأحوال 
والعرب قد نهبوا اأث�ر جمدهم 

وذاك داء لهم يف النف�ض قت�ل 
قد كنت ي� �صور للتعمر منتظرا 

ف�أمك الهدم واحتلك عم�ل 
هدوا ا�ص��صك وابتزوا قواعده

واغت�ل و�صعك قبل الهدم مغت�ل 
زلزلت بغداد مل� ان دويت به� 

وثل منك عرو�ض املجد زلزال
اين عهدتك طودا التزعزعه 

نكب�ء ع�د وال تبليك اجي�ل
ع�ركت ك�لعرب بلوى كل ح�دثة 

ان احلوادث لالحرار غرب�ل
م�ل الزم�ن مبن قد غ�دروك لقى

ان الزم�ن ب�أهل الغدر مي�ل

كتب الكثري عن احداث الثورة العراقية 
الكربى عام 192 وتاثريها السيايس 

واالجتامعي يف تاريخ العراق الحديث . 
حتى ان الكثريين ذهبوا اىل ان تأسيس 

الدولة العراقية كان من نتائج هذه 
الثورة ، عندما اخذت بريطانيا تفكر 

جديا بتأسيس تلك الدولة ، وعىل االقل 
مظهريا وفق بعض من مطاليب الحركة 

الوطنية املشاركة يف الثورة . وما 
ان انتهت الثورة ، حتى رشع الكتاب 

واملؤرخون يوثقون احداثها ورجالها 
وما الت اليه . غري ان فقدان الكثري 

من وثائق الثورة ، اسوة بكل احداث 
التاريخ العراقي الحديث ، ادى اىل ان 
يجهد املهتمون باالمر بالبحث عن أي 

ورقة او رواية لها صلة  باملوضوع . 

وقد متكن �ص�حب هذه ال�صطور من االت�ص�ل بوثيقة طريفة 
، مل تن�صر �ص�بق���� ،ومل ي�صر اىل مو�صوعه� موؤرخو الثورة 
العراقية الكربى ع�م 1920 ، ام� ك�تبه� فمجهول ، غر انه 
يب���دو من املت�صلني بح����دث الوثيقة ات�ص����ال وثيق� ، ولعله 
م���ن امل�صرتكني به ا�صرتاك� فعلي� . وقد اهديت هذه الوثيقة 
و�صواه���� اىل املرك���ز الوطني حلفظ الوث�ئ���ق يف منت�صف 
�صبعيني�ت القرن امل��صي ، يوم ك�ن اال�صت�ذ �ص�مل االلو�صي 

مديرا للمركز ، بح�صور اال�صت�ذ عبد اجلب�ر العمر .
واليك ن�ض هذه الوثيقة :

) �ص���ورة م� وقع من املذاكرة بني بولي�ض حكومة االحتالل 
والوطني���ني الثالثة ( ... ار�صل مع����ون مدير البولي�ض يف 

ال�ص�ع���ة الت��صع���ة والن�ص���ف م���ن �صب����ح ي���وم ال�صبت 24 
رم�ص����ن ) 1338( اىل ثالث���ة ا�صخ�����ض هم ع����رف حكمت 
افن���دي )1( وال�صي���د �صلم����ن ال�صي���خ داود )2( وطه افندي 
حم��ص���ب املدر�صة االهلية )3(. يطل���ب ح�صورهم اىل ق�صم 
التحقيق����ت اجلن�ئية من دائ���رة البولي�ض الواقعة يف خ�ن 
دل���ة )4( يوم االثنني 26 رم�ص����ن )5( يف ال�ص�عة الع��صرة 
�صب�ح���� . وق���د انت�صرت ه���ذه الدعوة بني طبق����ت ال�صعب 
انت�ص�را كبرا . ويف اليوم الث�ين من الدعوة اغلق االه�يل 
الدك�كني واال�صواق وك�د يحدث بع�ض االخالل ب�المن لوال 
ان ال�صي���خ مه���دي الب�ص���ر خط���ب يف ج�م���ع املي���دان ليلة 
االثنني ح�ث� ال�صعب على ال�صكينة واأيد خط�ب جعفر جلبي 
ابو التمن . ف�صكنت النفو�ض ولبت دعوة ال�صيخ الب�صر .

ويف �صب����ح ي���وم املوع���د ذه���ب املدع���وون الثالث���ة وعلى 
وجوههم ام�رات احلزم ودالئل الثب�ت وقد رافقهم ق�صم من 
ال�صب����ن الوطني���ني )6(. وك�ن هن�ك جم���ع غفر من الن��ض 
جمتم���ع ام����م ادارة البولي�ض فهتفوا له���م هت�ف� ع�لي� . ومل� 
ح����ن الوقت دخ���ل املدعوون خ�ن دل���ة . وادخلوا يف غرفة 
مع����ون مدير البولي����ض . وق�ل املع�ون : لق���د طرق �صمعن� 
انك���م انت���م الع�ملون يف اقف����ل الدك�كني ي���وم 21 حزيران 
يف الوق���ت ال���ذي ذه���ب في���ه املندوب���ون )7( ملق�بلة ممثلي 

احلكوم���ة ونح���ن وان كن���� النتوقع حدوث �ص���يء من هذه 
االعم����ل من امث�لكم اال انن� احبن� اال�صتفه�م عنه� النه� مم� 

تخل ب�لنظ�م الع�م فرجوا ان ال يتكرر احل�ل .
ف�أج�به ع�رف افندي : ان املظ�هرات التي وقعت للمندوبني 
فقد ا�صرتكن� به� نحن الثالثة مع جمهور عظيم من االه�يل 
وان االحتف����ء ب�ملوفدين ام���ر م�صتح�ص���ن يف جميع البالد 
املتمدنة ام���� اغالق الدك�كني واالخ���الل ب�المن فهذا خالف 
منهجن���� وال يت�ص���ور �ص���دوره م���ن امث�لن���� وثق���وا ب����أن 

االخب�رات ك�ذبة لفقه� اجلوا�صي�ض .
املع����ون : لي�ض لن� وقت وا�صع يف ا�صتخ���دام اجلوا�صي�ض 
يف مث���ل ه���ذه االمور الت�فه���ة ولكن الن�����ض انف�صهم ي�أتون 
الخب�رن���� ... ان اقل حركة تقع يف ال�صوق حتدث ا�صطراب� 

عند اليهود فيرتكون اعم�لهم ويختفون .
ع����رف افندي : ال فرق بني امل�صلم���ني وامل�صيحيني واليهود 
وان ترب���ة الع���راق ه���ذه – وا�ص����ر بي���ده  اىل االر����ض – 
م�صرتك���ة بينه���م ، وكلن� ج�صم واح���د اذا ا�صتكى منه ع�صو 

واحد ت�ملت االع�ص�ء االخرى . 
املع����ون – متوجه���� اىل ال�صي���د �صلم�ن ال�صي���خ داود وهو 
ي�صح���ك - : ان���ك �صغ���ر ال�ص���ن كثر احل���ذر واخلوف فقد 

علمت انك ا�صطربت من تذكرة الدعوة.

ال�صي���د �صلم�ن : ان اخلوف واال�صطراب لي�ض له� حمل يف 
قلب���ي ويج���ب ان تثق ب�ن لي�ض ب���ني العراقيني من يخ�ف ، 
وق���د عجب���ت من ا�صن�دكم اغ���الق الدك�كني الين���� ، حيث ان 
ذل���ك عمل ت�ف���ه يخ�لف موقعن���� االجتم�ع���ي اذ نحن نخدم 
امتن� بتحرير اجلرائد والق�ء اخلطب وغر ذلك من االمور 

ال�صريفة العظيمة .
ويف االخ���ر كتب املع����ون ا�صم ع�رف افن���دي يف ورقة ثم 
ق����ل مبت�صم� : اين �ص�أدعوك ملع�ونتي يف غلق الدك�كني يف 

امل�صتقبل .
وهكذا انتهت اجلل�صة بطلب املع�ون من املدعوين مع�ونتهم 
يف ا�صتت����ب االمن . ثم خرج���وا فتلق�هم الوف من االه�يل 

ب�لهت�ف ال�صديد والت�صفيق احل�د.
الهوام�ض

)1( ع����رف حكمت )1883-1963( ، ول���د ببغداد والتحق 
ب�حلكوم���ة العربية يف دم�ص���ق .ع�د اىل بغداد وا�صرتك يف 
احلركة الوطنية اال�صتقاللية ، وفر من بغداد متنكرا يف اب 
1920، فم�ص���ى اىل النجف وا�ص���رتك يف الثورة امل�صلحة ، 
وقب�ض عليه بعد انته����ء الثورة . دخل الوظيفة احلكومية 

حتى و�صل اىل درجة املت�صرف ثم انتخب ن�ئب�. 
)2( �صلم����ن ال�صي���خ احم���د ال���داود )1897-1977( ، عني 
ك�تب���� يف حم�كم بغ���داد يف عهد االحت���الل الربيط�ين ، ثم 
ن�ل احلقوق يف ال�صن���وات الت�لية ، ف��صتهر حم�مي� وك�تب� 
�صحفي���� جريئ� . �ص����رك يف احلركة الوطني���ة قبيل اندالع 
الث���ورة امل�صلح���ة ، ث���م عم���ل يف جري���دة اال�صتق���الل ل�ص�ن 
احلرك���ة الوطنية ، ث���م ان�صرف اىل املح�م����ة وال�صح�فة . 

وانتخب ن�ئب� يف دورات ني�بية عديدة .
)3( ط���ه الب���دري ، ذكر علي الب���زرك�ن يف كت�به عن الثورة 
العراقي���ة ان حم��ص���ب املدر�ص���ة االهلي���ة رفع علم���� ا�صودا 
وجت���ول يف ازقة بغداد بع���د مقتل اح���د البغداديني اليغ�ر 

�صدور االه�يل . 
)4( خ�ن دلة يعود الحد جت�ر بغداد الكب�ر وهو عبد الق�در 
دل���ة ، ا�صبح مركزا لل�صرط���ة يف عهد االحتالل الربيط�ين ، 

ومل يزل اىل يومن� ق�ئم� يف �ص�رع ال�صموال .
)5( ي�ص�دف يوم 14 حزيران 1920 

)6( ال�ص���ك ان ه���وؤالء ال�صب����ن م���ن اجلن����ح امل�صلح حلزب 
حر����ض اال�صتقالل ، ويراأ�صهم عب���د املجيد كنة الذي اعدمته 

ال�صلطة املحتلة فيم� بعد .
ال�صلط���ة  ملف�و�ص���ة  ع�ص���ر  اخلم�ص���ة  بغ���داد  مندوب���و   )7(

املحتلة.

من وثائق الحركة الوطنية في العراق

وثيقة عن ثورة العشرين تنشر ألول مرة
معالم بغدادية.. 

باب الطلسم
باب الطلسم هو الباب الثالث من أبواب سور بغداد الرشقية , وعرف كذلك بباب الفتح , 

اما اصل االسم فكان " باب الحلبة " ويعد هذا االثر الدفاعي من اجمل االبواب التحصينية 
يف االسوار .

سمي بباب الحلبة لقربة من موضع الحلبة – اي ميدان سباقات الخيل – قبل انشاء السور 
وكان يجري يف هذا امليدان كذلك لعب الصولجان , وقد اشتهرت يف العصور العباسية 

منذ القرن الثالث للهجرة .

من اوراق سالم األلوسي

رفع��ة عب��د ال��رزاق محم��د
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عبد المنع��م تقي الطباطبائي

اذ ان م����ن املوؤك���داأن ع�ص���رة االم����رة وافخ�ذه���� ق���د 
�صكن���ت منطق����ة احل�صيني���ة ) االح���رار ( ح�لي���� م�������ن 
زم���ن قريب وب�لتحديد اي�م ال���وايل مدحت ب��ص� �صنة 
1869 م او مبدين���ة العم��������رة الت��������ي يثبت ت�ريخه� 
انه���� ق���د ا�ص�صت بع���د مدينة الك���وت ب�صن���ني ومع كل 
االختالف ف���ي الت�صمي���ة وداللته� وم� يف�صره البع�ض 
من الب�حث���ني يف ت�ريخه� ف�حلقيقة تق���ول ان م���دينة 
جميل���ة غفت ب���ني اح�ص����ن دجل���ة ي�صمه� م���ن جه�ت 
ث���الث وميده���� من جم�ل���ه �ص��ح���را وعذوب���ة وخ�صب� 
�صكنته���� ب����ديء ذي ب���دء ع�ص�ئ���ر بن���ي الم ث���م ق�صت 
عليه� الفنت وال�محن والفي�ص�ن�ت واالمرا�ض الفت�كة 
وق�م���ت مق�مه���� بعد حني مدينة �صغ���رة عرفن� اول��ه� 
عل���ى انه� ق�ص�ء ارتبطت اداريً� بل���واء بدرة وج�ص�ن 
وك�ن فيه���� ق�ئ��مق�م ا�صمه ) فك�����رت بك ( وفيه� ق��صي 
من اه���ل مدينة ا�صت�نبول وذلك يف حدود �صنة 1253 
ه���� - 1837 م وقد ك���ن فكرت ب���ك هذا�صر�ض االأخالق 
ع�صب���ي املزاج وقد ا�صط���دم عدة مرات مع ) بزون بن 
�ص����وي (من �صيوخ الب���و بدر ف�أ�صتكى عليه يف بغداد 
فعزل���وه وقد تواىل من بعده ق�ئمق�م�ون منهم اخل�مل 
الذك���ر ومنهم من ترك ذكرًا ح�صنً� وفعاًل طيبً� فقد ج�ء 

يف اخب�ر �صن�ة 1271 ه� - 1854 م 
وف��������ي اخب����ر �صن�������ة 1277ه���� - 1860 م عني احمد 
ب���ك ق�ئمق�م لك���وت االم�رة ويف عه���ده مت بن����ء ثالث 
عم����رات للحكومة منه� جتديد �صراي احلكومة ب�الجر 
املفخور وث�نيته� بن�ء مرك���ز للجندرم��ة وث�لثه� بن���ء 
مذخر للوق���ود لتجهيز املراكب ومت بن����وؤه ب�لط�بوق 
اي�ص� وك����ن موقع �صراي احلكوم��ة هو موقع املدر�صة 
املركزي���ة االبتدائية للبنني ح�لًي� وميتد ج��نوبً� عل�����ى 
طول نهر دجل���ة وي�أتي جنوبه مرك���ز اجلندرمة الذي 
ا�صب���ح فيم� بعد خ�ن احل�ج عب�����ض العل����ي ثم مت��لكه 

علوان عبداللة ام� مذخر الوقود فموقعه بيت ) ال�صيخ 
ه�دي ا�صد الله ع�مل الك��وت رحمه الله ( والذي ابت�عه 
بعد وف�ته احل�ج ك�ظ���م ابدير وم�ن اجلدير ب�لذكر ان 
ه��������ذه ال���دار ك�نت لورثة يو�صف االم���ر والد فرح�ن 
وابت�عه���� من فرح�ن يف العهد العثم�ين عبود وح�صن 
�صبوط وف�صويل ون�صبوا به� م�كنة للطحني والثلج.

وج�ء ف�������ي اخب�ر �صن����ة 1278 ه� - 1861 م ان الكوت 
ا�صبحت مت�صل���ة بخطوط التلغ���راف والربيد املنظم 
ويف الع�م نف�صه ربط اخلط مع ج�ص�ن وبدرة ومنديل 
وم���ن ثم ربط اخلط مع مدين���ة العم�رة واليفوتن� هن� 
ان نذك���ر ان ق�ص����ء الك���وت ك�ن مرتبط���ً� اداري� بلواء 
بدرة وج�ص�������ن وف��ي فرتات ربط بل���واء الب�صرة او 
العم�رة واخره� بلواء بغداد ويذكر انه يف 28 حمرم 
�صن�����ة 1285 ه� - 1868 م قدم���ت ب�خرة ع�صكرية من 
لواء العم�رة حتمل مت�صرفه��� واع�ص�ء ادارته ونزلوا 
يف �صراي احلكومة وا�صتقبلهم احمد بك ق�ئمق�م كوت 
االم�رة وطلب املت�صرف فورا ت�صكيل وفد وال�صفر اىل 
بغداد ال�صتقب�ل الوايل اجلديد لل��عراق ) مدحت ب��ص� 
( ويف الي���وم نف�ص���ه �ص�ف���ر الوف���د ع�ص���را وك�ن ي�صم 
كل م�������ن ال�ص����دة احمد بك واع�ص����ء االدارة وعلي ال 
ب���زون وهو والد املرحوم عب�����ض العل���ي وح�ص����ن بن 
عل���ي افندي البغدادي وج��صم الالمي اجل�ص�ين وهو 
وال���د عبدالل���ة الري����ض وان�ص��ي���ف ب���ن دروي�ض امر 
ربيع���ة وت�صرف الوف���د مبق�بلة ال���وايل و�صلموا عليه 
وواعده�����م خ���را مبط���ليبهم وقد ق����م الوايل مدحت 
ب��ص���� بزي�رت���ني ملدين���ة ك���وت االم����رة االوىل �صن�����ة 
1286ه����- 1869م والث�ني���ة يف �صه���ر �صعب����ن �صن���ة 

1288ه� - 1871 م 
ومم���� يذك���ر هن����� ان���ه بعدم���� ازدادت حرك���ة املراكب 
وال�صف���ن يف نه���ر دجل���ة جعل���ت مدين���ة الك���وت بل���دا 

جت�ري���� مهم������� وك�نت �صرك���ة �صتيفن لنج له���� امتي�ز 
بت�صي���ر ال�صفن التج�ري���ة بني ال�ب�ص���رة وبغداد وقد 
اتخ������ذت بل���دة الكوت مين����ء رئي�صي� له���� وك�ن وكيل 
�صرك���ة لنج يف الكوت ) حن���� الن�صراين ( وم�����ن بعده 
) ا�صتيف����ن ( وم���ن بع���ده ) نعي���م خمو ( وم���ن بعده ) 

�ص��صون اليهودي ( .
بع���د ان تقدمت مدين�������ة ) ك��وت العم����رة ( واأزدهرت 
عمراني���ً� واأقت�ص�ديً� وا�صبحت له���� اهمية وتو�صعت 
رقعت���ه���� ف�������ي �صن������ة 1294 ه���� - 1877 م مت رب���ط 
ن�حيت���ي زرب�طي���� وج�ص����ن وق�ص����ء ب���درة بق�ص����ء 
الك���وت وت�أ�ص��ض يف الق�ص�ء من�صب جديد هو ) ن�ئب 
الق�ئمق�م ( وجمل�ض االدارة و�صبطية واع�ص�ر وم�أمور 
التزام وك�ن الق�ئمق�م انذاك هو ) فتح اللة بك ( وقد زار 
ك���وت االم�رة ف���ي �صن����ة 1299 ه���� - 1881 م الوايل 
تقي الدين ب��ص� وك�ن ق�ئ���مق�م ك����وت االم�����رة انذاك 
علي افن���دي . ويف هذه ال�صنة اي�ص� ت�أ�ص�صت دائرت�ن 
ف�ي داخل ال�صراي احلكومي االوىل للنفو�ض والث�نية 
بلدي���ة وك�ن يدير دائرة البلدي���ة �ص�بط ت�����ركي ا�صمه 
ج���ودت افندي وه���و من �صك�ن مدينة الك���وت القدم�ء 
ولي����ض له عقب ف���������ي املدين�����ة . ويف �صنة 1302 ه� - 
1884 م عينت احلكوم���ة العثم�نية عب�لله بن ج��ص���م 
الالمي اجل��ص�ين رئي�صً� للبلدية وقد عمل فيه� طوياًل 
علم���ً� انه ق���د �صغل رئ��ص���ة البلدية قبل���ه ال�صيد ح�صني 
احلكي���م البغ���دادي . وقد �صغ���ل رئ��صة البلدي���ة اي�صً� 
حم�م���د جنيب بن خمي�ض ال�صب���ع وخ�صر حفيد �صبع 
وك�ن ف�������ي جمل����ض ادارة الق�ص���������ء ال�����صيد حمودي 
احلكي���م البغدادي وال�صي���د عبد احلمي���د الطب�طب�ئي 

والد ال�صيد �صعيد الطب�طب�ئي . 
ف�������ي �صن���ة 1294 ه� - 1877 م ان�صئت بع�ض املب�ين 
يف اجل�نب الث�ين من مدينة الكوت فق�د ن�صبت �صركة 

عي�ص�ئ���ي معم���اًل لغ�ص���ل ال�ص���وف وحزم���ه وحتميله 
اىل اخل����رج وكذل���ك ن�ص��ب���ت ال�صركة م�كن���ة لتقطيع 
ال�صو����ض وحزم���ه وحتميل���ه اىل اخل����رج وق���د �صمي 
ب�صوب ) ال����خ�ن ( وهذا نواة ت�أ�صي�ض اجل�نب الث�ين 
من مدينة الك���وت وقد �صمي فيم� بعد يف العهد امللكي 
ب�صوب ) الفي�صلية ( ن�صبة اىل امللك في�صل االول ملك 
العراق ثم �صم����ي ب�ص���وب ) العزة ( بع���د اعالن ثورة 
14 مت���وز �صنة 1958 م و�صقوط العه���د امللكي وقي�م 

العهد اجلمهوري يف العراق . 
يف ح���دود �صن��ة 1300 ه�- 1882 م ان�صيء يف مدينة 
الكوت حم�م�ن الول مرة هم� حم�����م� �صعيد لل����رج�ل 
والن�ص��������ء ) اذ يقع احلم�م����ن يف ال�صوق املوؤدي بني 
�ص�حة اخلب�زات و�ص�ح���ة الع�مل وقد ترك� يف الوقت 

احل��صر ( .
ويف �صنة 1314 ه� - 1896 م ا�ص���ض املدعو ك�ص�ر بن 
ف�صل حم�مني عل���ى �ص�طيء دجل�ة احدهم���� للرج������ل 
واالخ���ر للن�ص�������ء الزاال موجودي���ن عل���ى ح�لهم� اىل 
يومن���� ه���ذا ويط����ل���ق عليهم����� ) حم�م ك�ص����ر للرج�ل 
وحم����م ك�ص�ر للن�ص�ء ( . واخرًا ابتنى املدعو روؤوف 
احل����ج حمم���ود احلم�����م اخل�م���ض والذي اطلق عليه 
ا�صم احلم�م اجلمهوري املق�ب���ل اىل امل�در�صةاملركزية 
العه���د  بداي���ة  يف  عمل���ه  وب���داأ  للبن���ني  االبتدائي���ة 
اجلمهوري يف العراق وم����ن اجلدير ب�لذكر ان مدينة 
الكوت مل تتو�صع يف بن�ء احلم�م�ت الع�مة فقد اكتفت 
مب���� ذكرن� م�ن احلم�م�ت وذلك لع���دم ت�صجيع ال���ن��ض 
له���� وان معظ���م اه����يل الكوت يبن���ون حم�م�تهم ف��ي 
بيوته���م ولكون املدين������ة ال يرت�ده���� كثر من الغرب�ء 
او املتواجدي���ن املوؤقتني ف�أن التو�صع يف احلم�م�ت ال 

يجدي نفعً� .
وم���ن االبني���ة ال�ص�خ�ص��������ة ليومن���� ه���ذا ه�������و �صوق 
الب��ص���� الكبر وال���ذي بن�ه حممد ب��ص���� الدي�ر بكري 
مت�ص�������رف ل���واء ب���درة وج�ص����ن �ص���بق���ً� وه����و اول 
�صوق منظم يف مدينة الكوت �صهد ت�ريخه���� العثم��ين 
واحلرب الع�ملية االوىل وجميع مراحل ت�ريخ الكوت 
فيم���� بعد وليومن� هذا يتق��ص�������ى ورثته موارده وقد 
�ص�ركه���م في���ه حمم���د روؤوف حممود وبع����ض االهلني 
وق���د اج���رى علي�ه حمم���د روؤوف بع����ض الت�صليح�ت 
والرتميم�ت وقد ظن البع�ض خطً� ان �ص�حب ال�صوق 

هو حممد ب��ص� الداغ�صت�ين .
 من كتاب واسط بين الماضي والحاضر

 

اق�م���ت وزارة اأر�صد العمري ثالث دع����وى على ك�مل 
اجل�درجي �ص�حب جريدة �ص���وت االأه�يل، ومديره� 
امل�صوؤول، لن�صره� ثالثة مق�الت االأول بعنوان "الغ�ية 
اخلفي���ة وراء خطة احلكومة احل��صرة" يف 10 متوز 
1946؛ واملق����ل الث����ين بعن���وان "احل����دث املوؤ�ص���ف 
يف كرك���وك – بي����ن احلكوم���ة يك�ص���ف ع���ن اأعم�له���� 
االعتدائي���ة" يف 15 متوز 1946؛ واملق�ل الث�لث ن�صر 
يف حق���ل بري���د االأه�يل، بعن���وان "اأط���الق الر�ص��ض 
عل���ى املتظ�هري���ن" يف 18 مت���وز 1946، وقد زعمت 
احلكومة ان ه���ذه املق�الت تدع���و اإىل ت�صوي�ض الراأي 
الع����م وا�صتف���زازه �صد احلكوم���ة، وا�صع�فه� لغ�ي�ت 
غر ح�صنة واث�رة الكراهية بني الطوائف، وحتري�ض 
ال�صع���ب على التم���رد والع�صي����ن وحتري�صه���م بعدم 

االنقي�د للقوانني.
/11 بت�ري���خ  اجل�درج���ي  ك�م���ل  حم�كم���ة  ب���داأت 

اآب/1946م، يف حمكم���ة ج���زاء بغ���داد االأوىل الت���ي 
�صه����  اأ تر

الق��ص���ي خليل امني، ك�نت حم�كم���ة اجل�درجي ا�صبه 
مبن��صب���ة وطنية، فقد تكفل للدف�ع عنه ثالثة وثالثون 
حم�مي���� معظمهم من رج����ل املع�ر�ص���ة، ودخل بع�ض 
امل�صتمع���ني ومن���ع �ص�ئ���ر امل�صتمع���ني االآخري���ن م���ن 
الدخول، ث���م اغلق ب�ب املحكمة ب�أم���ر منه�، ف�أعرت�ض 
الدف�ع ق�ئال : "ان الد�صتور وق�نون ا�صول املح�كم�ت 
ب�ص���ورة  املح�كم����ت  جت���ري  ان  اوجب����  اجلزائي���ة 

علنية".
�صج���ل ك�م���ل اجل�درج���ي اعرتا�صه بقول���ه ]ان اأهمية 
العالني���ة يف املح�كم�ت ال يتعلق مب� ذكر يف اعرتا�ض 
الدف����ع، لكنه���� تتعلق اي�ص���� برغبة ال�صع���ب العراقي 
يف االط���الع على �صر ه���ذه املح�كم����ت، ولذلك يجب 
ان تعت���رب املح�كم���ة علني���ة..[.   ومن اجلدي���ر ب�لذكر 
ان حم�كمة ك�مل اجل�درج���ي طبعت بكرا�صة ت�صمنت 
خم�ص���ني �صفحة م���ن القط���ع املتو�صط وق���د �ص�درته� 
اجله�ت االمنية اآن���ذاك، وا�صبحت من اأدبي�ت احلزب 

الن�درة .
يف اجلل�صة االأوىل التي عقدت يف 11 اآب 1946م راأت 

املحكم���ة اأّن الدع����وى الثالث ت�صكل جرمي���ة واحدة، 
لذلك قررت توحيده� وروؤيته� يف دعوى واحده.

ويف اجلل�ص���ة الث�نية بداأت فيه���� حم�كمة اجل�درجي 
يف 13 اآب1946 فق���د ج����ء يف املق�ل���ة االأوىل "الغ�ية 
اخلفي���ة وراء خط���ة احلكوم���ة احل��ص���رة"، م���� ن�صه 
]اأي رئي����ض  الي���ه  ال���وزارة  ا�صن����د رئ��ص���ة  "ق�بل���وا 
الوزراء[ بفتور بل ب�صيء من ال�صخرية" ويف العمود 
الث�ل���ث من ال�صفحة الرابع���ة يف تتمة املق�لة "ان قي�م 
حكوم���ة ب��ص���م حكومة حي�دي���ة انتق�لي���ة تديره� فئة 
رجعية من وراء ال�صت�ر متهيد الأن حتل حمله� حكومة 
موؤلفة م���ن اقط�ب الرجعية خطر ج�صي���م يهدد اململكة 

امي� تهديد".
ام� املق�لة الث�نية "احل�دث املوؤ�صف يف كركوك – بي�ن 
احلكوم���ة يك�ص���ف عن اأعم�له���� االعتدائي���ة" ج�ء فيه، 
"ف�حلكومة قد برهنت مرة اأُخرى على اأنه� لي�صت فقط 
ال حترتم احلقوق الدميقراطية بل ت�صرتخ�ض ارواح 
اف���راد االمة فت�صتهني ب�زه�قه� الب�صط االأ�صب�ب واتفه 

الت�صرف�ت".

يف ح���ني املق�ل���ة الث�لثة الت���ي وردت يف بريد االأه�يل 
"اط���الق الر�ص��ض عل���ى املتظ�هرين" ج�ء فيه� "ام� 
عندن���� فتوكل ارواح العب����د اإىل �صرطي، وقد و�صعوا 
يف ميينه م�صد�ص���� وق�لوا له دونك املتظ�هرين ف�أطلق 

عليهم الن�ر".
ق�ص���م وكالء املته���م دف�عه���م عل���ى ثالثة اق�ص����م االأول 
ومو�صوع���ه اإخ���الل حمكم���ة اجل���زاء بح���ق الدف����ع، 
وبطالن اإجراءات املحكمة، واألقى الدف�ع فيه املح�مي 
ق��صم ح�ص���ن تطرق فيه� اإىل ان الدف�ع هو حق مقد�ض 
رت���ب الق�نون للمته���م فيه �صم�ن����ت ال يجوز االخالل 
به���� وذلك ل�صي�نة حق���وق املتهمني م���ن العبث وكف�لة 

حريتهم ال�صخ�صية التي �ص�نه� الد�صتور.
ويف الق�ص���م الث�ين م���ن الدف�ع ومو�صوع���ه )الن�حية 
الع�م���ة للق�صي���ة( والقي الدف����ع في���ه املح�مي ح�صني 
جميل ج�ء فيه "ان ق�صية احلرية وحق املع�ر�صني يف 
ان يع�ر�ص���وا وينتقدوا ويه�جموا ال���وزارة الق�ئمة، 
فللعراقي���ني حرية اب���داء ال���راأي والن�ص���ر واالجتم�ع 
وت�ألي���ف اجلمعي����ت واالن�صم����م اليه���� �صم���ن حدود 

الق�نون".
والق�ص���م الث�ل���ث من الدف����ع ومو�صوع���ه )التطبيق�ت 
ب�لني�ب���ة  في���ه  الدف����ع  للق�صي���ة(، والق���ى  الق�نوني���ة 
ع���ن هيئ���ة الدف����ع املح�م���ي عزي���ز �صري���ف، وا�صتهل 
دف�ع���ه م�صتب�ص���را بوجود ق�ص�ة متم�صك���ني ب�صلطتهم 
الق�ص�ئية، مبين� دور الق�ص����ء العراقي يف الدف�ع عن 

القوانني واحلري�ت التي �صمنه� الد�صتور.
حكم���ت املحكمة ب�: حب�ض اجل�درجي م���دة �صتة ا�صهر 
وف���ق امل����دة ال�ص�د�ص���ة م���ن الب����ب الث����ين ع�ص���ر من 
)ق.ع.ب(، تعطي���ل �صحيف���ة �صوت االأه����يل ب�صورة 
دائم���ة عل���ى وف���ق امل����دة الع��صرة م���ن تعدي���ل ق�نون 
املطبوع����ت. راأى عزيز �صري���ف اأن كلت� امل�دت�ن فيهم� 
بع�ض الثغرات الق�نونية، م�صرا اإىل ان تطبيق امل�دة 
ال�ص�د�ص���ة م���ن )ق.ع.ب(، ي�صرتط اأمري���ن : اولهم� ان 
يكون للن��صر علم� ب�أن م� ن�صره اخب�ر ك�ذبة، وث�نيهم� 
: ان يك���ون م� ن�ص���ره يف تلك االخب����ر يرمي منه� اىل 
حتقي���ق احدى الغ�ي����ت، يف ن�ض امل����دة الع��صرة من 
ق�ن���ون املطبوع�ت، وهي االخ���الل ب�لراحة الع�مة او 
ا�صع����ف احلكوم���ة او تقوية النف���وذ االجنبي، مبين� 
ان كال ال�صرطني مل يتحق���ق لتجرمي موكله. لذا نطلب 

ا�صدار احلكم ب�لغ�ء التهمة وترباأته منه�.
ا�ص����ر املح�مي عزيز �صريف،اإىل اأّن ق�نون املطبوع�ت 
املتعل���ق ب�لتعطي���ل ق���د بني االح���وال التي يج���وز به� 
التعطي���ل، اذ اج�ز الق�نون لوزي���ر الداخلية، ان ينذر 
املدي���ر امل�صوؤول عندم� ين�صر م���� يخ�لف احلقيقة واذا 
تك���رر الن�صر ي�صدر ق���رار تعطيل ال�صح���ف. مو�صح� 
ان عقوبة تعطيل ال�صحيفة ب�ص���ورة دائمية، "ق��صية 
جدا"، الأنه� ل�ص����ن ح�ل احلزب الوطني الدميقراطي. 
وق���د ن�صت امل����دة الث�منة اوال من ق�ن���ون املطبوع�ت 
رقم 56 لع�م 1932 املعدل، انذار �ص�حب املطبوع مرة 
واح���دة اذا ن�صر م� يثر الكراهية �صد احلكومة، واذا 
م� تك���رر الن�صر فلوزير الداخلية احل���ق ب��صدار قرار 

تعطيل املطبوع ملدى ال تزيد على ثالثة ا�صهر.
واخ���را قررت حمكمة ج���زاء بغ���داد االأوىل، تخفيف 
مدة املحكومية اإىل �صهري���ن، والغ�ء مراقبة ال�صرطة، 

وتقلي�ض مدة تعطيل ال�صحيفة ملدة اربعة ا�صهر.
وعن���د متييز الدع���وى نق�صت حمكم���ة التمييز احلكم 
اجل���زاء  حمكم���ة  حتدي���د  لع���دم  )27/اآب/1946م( 
للعب����رات الت���ي تت�صمن التهم���ة، وك�ن اجل�درجي قد 
دخ���ل ال�صج���ن على اث���ر احلكم علي���ه ف�طل���ق �صراحه 
بكف�لة عل���ى اثر نق����ض احلكم املذك���ور مقداره� 100 

دين�ر.
عن رسالة )كامل الجادرجي وإسهاماته الصحفية(

مهمــــا اختلف الباحثون يف حقيقة 
مدينة الكوت تسمية وتأريخًا فمام 
تجدر االشارة اليه ان معنــى كلمة 

الكوت جاءت من التكييت أي التجهيز 
وان العامرة معنى القبيلة التي كانـت 
تسكـــن املنطقة وهـــــي عشائر بني 

الم او رمبا جاءت لفظة العامرة او 
) االمارة ( لـغري الناطقني بالظاد من 

العامرة التي انشأها االتراك يف الجهة 
الرشقية مــــــن نهر دجلـــة مقابل 
شط الحي ) الغراف ( وال عالقة لها 

مبعنى كلمة )االمارة( املـــأخوذة من 
االمرة او االمري والتي تعني اليوم 

عندنا مشايخ ربيعة والتي سكنت 
واستــوطنة منـــطقة االحرار وما 

يحيط مبنطقة الكوت بعد ان كنا قد 
سمعنا لفــــظة )كـــــوت العمـــارة(

الكوت
في العهد العثماني االخير

من تاريخ الصراع من اجل الديمقراطية
محاكمة كامل الجادرجي في عام 1946م

س���ع���اد م��ح��م��د م��ره��ج
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لق���د �صقط���ت وزارة �ص�لح جرب بع���د ان انطلقت 
مظ�ه���رات عنيف���ة ي���وم ال�ص�ب���ع والع�صرين من 
�صه���ر ك�ن���ون الث����ين يف كل مك�ن م���ن الع��صمة 
ردًا عل���ى بي����ن �ص�ل���ح ج���رب يف م�ص����ء الي���وم 
ال�ص�بق،وط�ل���ب املتظ�ه���رون ب�صق���وط حكومة 
�ص�لح جرب، وقد ا�صتبك املتظ�هرون مع ال�صرطة 
ال�صرط���ة  مراك���ز  املتظ�ه���رون  ح��ص���ر  ومل����   ،
انح�ص���رت املظ�هرات وبلغ���ت ذروته� يف �ص�حة 
ب�ب املعظم و�ص�رع الر�صيد ،وح�ولت اجلم�هر 
العب���ور من الكرخ اإىل الر�ص�ف���ة حدثت على اأثر 
ذلك م�ص�دم����ت عنيفة ا�صتخدم املتظ�هرون فيه� 
احلج����رة والع�ص���ي ، فيم� ا�صتخدم���ت ال�صرطة 
الر�ص��ص�ت والبن�دق ف�صقط عدد كبر من القتلى 
واجلرح���ى ، والقي القب�ض على اأع���داد اأخرى ، 
كم� ق����م البع�ض من املتظ�هري���ن ب�إلق�ء اأنف�صهم 
يف نهر دجل���ة ، وا�صتط�عت اجلم�هر يف نه�ية 
االأم���ر من العب���ور اإىل ج�نبي بغ���داد، وقد اأطلق 

على تلك االأحداث ) يوم الوثبة (.
قدم رئي�ض جمل�ض الن���واب عبد العزيز الق�ص�ب 
ا�صتق�لت���ه م���ن املجل�ض ، ف�صاًل ع���ن ا�صتق�لة عدد 
من النواب والوزراء احتج�جً� على ذلك املوقف  
، مم� ا�صطر الو�ص���ي عبد االإله اإىل اإ�صدار بي�ن 
من اإذاعة بغداد يف ال�ص�عة الث�منة من م�ص�ء ذلك 

اليوم اأعلن فيه قب���ول ا�صتق�لة �ص�لح جرب.اأعلن 
ر�صميً� ي���وم 29 ك�نون الث�ين عن موافقة حممد 
ال�ص���در ت���ويل رئ��صة ال���وزارة اجلدي���دة ، خلفً� 

لوزارة �ص�لح جرب امل�صتقيلة.
يف مطلع �صهر اأيلول 1948م ، خطط كم�ل �ص�لح 
العط����ر وعب���د الرحم���ن العطي���ة )كم����ل �ص�لح 

العط����ر  م���ن اأ�صل ك���ردي ، من موالي���د 1928م 
، اأم���� ع���ن عبد الرحم���ن العطية فهو م���ن مواليد 
الب�ص���رة 1927( الغتي����ل �ص�ل���ح ج���رب ونوري 
ال�صعي���د  ب�صب���ب عق���د مع�ه���دة ) بورت�صم���وث( 
الت���ي ك�ن���ت ب�ل�صد م���ن اأم�ين ال�صع���ب القومية 
، فق���د اتفق عل���ى اأن يق���وم كم�ل �ص�ل���ح العط�ر 
ب�غتي�ل نوري ال�صعيد يف اأثن�ء قي�مه ب�لت�صوق 
م���ن منطقة احليدرخ�ن���ة ، ويقوم عب���د الرحمن 
العطية ب�أغتي�ل �ص�لح جرب حني عودته اإىل داره 
م���ن منطق���ة ال�ص�حلية ب�لقرب م���ن دار االإذاعة ، 
وق���د اتفق على تنفيذ تل���ك املح�ولة يوم 4 اأيلول 

1948م.
جل����ض كم����ل العط�ر يوم 4 اأيل���ول 1948م ، يف 
مكتب���ة ال�صب����ب القوم���ي يف احليدرخ�ن���ة وق�م 
بفح�ض �صالح���ه ال�صخ�ص���ي ) امل�صد�ض(، وحني 
تل���ك  اأح���دى  انغر�ص���ت  م���الأه ب�الطالق����ت  اأراد 
االطالق����ت يف فتح���ة امل�صد����ض ) ال�صبط�ن���ة ( ، 
وح���ني ح�ول اإخراجه� ب�ل�صغ���ط عليه� ب�إ�صبعه 
انطلق���ت الر�ص��ص���ة لت�صتق���ر يف قلب���ه ، فخ���ر 
�صريع���ً� يف احل�ل  ، مم� دفع زميله عبد الرحمن 
العطية اإىل اأن ي�صرف النظر عن تلك املح�ولة .

ويظه���ر مم� تقدم ان الدواف���ع احلقيقية ملح�ولة 
اغتي�ل �ص�لح جرب ونوري ال�صعيد ك�نت ب�صبب 
ح�لة اال�صتي�ء ال�صعبي الع�م التي اأ�ص�بت اأبن�ء 
ال�صع���ب العراق���ي م���ن ج���راء توقيع مع�ه���دة  ) 
بورت�صم���وث( ع�م 1948م  م���ن قبل �ص�لح جرب 
ون���وري ال�صعي���د وال�صيم� ح�ل���ة اال�صتي�ء التي 
انت�بت فئ����ت ال�صب����ب ذوي التوجه�ت القومية 
، واملن�صوي���ن حتت كوادر التنظيم����ت القومية 
، ومنه���� مك�ت���ب ال�صب����ب القوم���ي الت���ي ينتمي 
اإليه� كم�ل �ص�لح العط����ر وعبد الرحمن العطية 
.ويت�صح اأن حم�ولة اغتي�ل �ص�لح جرب ونوري 
ال�صعي���د ج����ءت نتيج���ة التوجه����ت ال�صي��صي���ة 

والوطنية والقومية يف تلك احلقبة  .
حدثت بعد تلك املح�ولة ، حم�ولة اغتي�ل خيون 
ال�صعي���د ، اأحد اأع�ص�ء جمل����ض االأعي�ن العراقي  
ي���وم 27 ت�صرين الث����ين 1950م، اذ اأطلق ثالثة 
لك���ن  علي���ه،  الر�ص�����ض  جمهول���ون  اأ�صخ�����ض 
الر�ص��ص�ت مل ت�صبُه، وقد جن� من تلك املح�ولة 
، وبعد اإجراء التحقي���ق مع امل�صتبه بهم ، اأعلنت 
ال�صلط�ت املخت�صة اأن تلك املح�ولة حدثت ب�صبب 
وج���ود خالف����ت ع�ص�ئرية ب���ني اأف���راد الع�صرة 
الت���ي ينتمي اإليه� خي���ون ال�صعي���د ، وك�نت تلك 
اخلالف�ت ب�صب���ب نزاع بني اأف���راد ع�صرته على 
بع����ض االأرا�ص���ي الزراعية املتن����زع عليه� ، كم� 
حدث���ت عملي���ة اغتي�ل املق���دم الرك���ن حممد عبد 
ال���رزاق ال�صبت���ي عل���ى ي���د ال�ص�بط  ج���الل عبد 
ال���رزاق اأحد ط���الب كلي���ة االأرك�ن يف الر�صتمية 
ي���وم 28 ني�ص����ن 1951م، اإذ ق�م االأخر يتفجر 
قنبل���ة يدوية اأدت اإىل قتل اجل�ين واملجني عليه 
، ونعتق���د اأن تل���ك العمليت���ني ال حتم���ل الط�ب���ع 

ال�صي��صي ، وامن� تعد من اجلرائم اجلن�ئية .

عن رسالة : ظاهرة االغتياالت 
السياسية في العراق

محاولة غامضة الغتيال نوري السعيد
وصالح جبر بعد الوثبة

وصف التقرير السنوي 
للسفارة الربيطانية 

عام 1948م ذلك 
العام عىل انه 

أحد األعوام التي 
سيذكرها العراقيون 
دومًا ، لكون الشعب 
العراقي قد استطاع 

إسقاط معاهدة  ) 
بورتسموث(، نتيجة 
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شملت العاصمة 
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العراقية.
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