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من قتل ضياء يونس ... ؟!
نبذة عن حياته : 

ولد  الأف��ن��دي.  �صالح  بن  يون�س  بن  �صياء  هو 
وله  وال���ده  وت��ويف   .1895 �صنة  املو�صل  يف 
من العمر �صت �صنني. وكان له �صقيقان و�صقيقة 
جده  فرعاه  �صغار  وهم  جميعًا  توفوا  واح��دة 
وف���اة جده  وع��ن��د  امل��ت��ويل.  �صعيد  لأم���ه حممد 
توىل رعايته عبد املجيد املتويل وكان �صاعرًا. 
�صبيا  يزل  ملا  وهو  الكرمي  القراآن  �صياء  حفظ 
حتى لقب ب� )احلافظ(. در�س العلم عند ال�صيخ 
عبد الله النعمة فمنحه الإج��ازة ثم لب�س العمة 
الثانوية  امل��در���ص��ة  يف  مدر�صا  ليعني  واجل��ب��ة 
 1920 �صنة  من  اأيلول  يف  املو�صل  يف  الدينية 
مدر�صة  ليدخل  التعليم  م��ن  ا�صتقال  وبعدها 
)كلية( احلقوق �صنة 1921 فتخرج فيها مبرتبة 

الأول يف متوز من �صنة 1925 .
ث��م ع��ني ك��ات��ب��ا يف دي����وان جم��ل�����س ال�����وزراء، 
ال�صنوات  بني  الأع��ي��ان  جمل�س  يف  ف�صكرتريا 

 .1928-1921
الإخاء  حزب  اأع�صاء  اأح��د  يون�س  �صياء  وك��ان 
املجل�س  يف  اأخ��ائ��ي��ا  نائبا  ���ص��ار  ث��م  ال��وط��ن��ي، 
 .1930 �صنة  حتى  املو�صل  مدينة  عن  النيابي 
نائبا  ثم   ،1934 �صنة  ثانية  انتخابه  اأعيد  ثم 
انقالب  وبعد   .1934 �صنة  حتى  الثالثة  للمرة 
قانوين  مدون  وظيفة  اإىل  �صحب  �صدقي،  بكر 
الذي  ال�صكل  على   1937 �صنة  حياته  لتنتهي 

�صنبينه يف مقالنا هذا .
 * * *

يوم  م�صاء  من  والن�صف  ال�صاد�صة  ال�صاعة  يف 
كانون  �صهر  م��ن  الع�صرين  امل��واف��ق  الأرب��ع��اء 
يون�س  �صياء  كان  وبينما   ،1937 �صنة  الثاين 
ي�صري يف حي البتاوين و�صط بغداد الواقع اإىل 
اجلهة ال�صرقية من �صارع ال�صعدون -ذهابًا اإىل 
الكرادة- قا�صدًا م�صكن احلاج اإ�صماعيل �صن�صل 
حيث اعتاد زيارته م�صاء كل يوم تقريبا، مّرت 
حادته،  فلما  ببطء،  ت�صري  �صيارة  منه  بالقرب 
اأخ���رج اأح���د ال��رج��ال الثالثة ال��ذي��ن ك��ان��وا يف 
املرحوم  راأ���س  اإىل  ووجهه  م�صد�صه  ال�صيارة 
م�صّرجا  الر�صيف،  على  مم��ّددًا  ف���اأرداه  �صياء 
ووجها  الآخ���ران  الث��ن��ان  اإليه  ن��زل  ثم  بدمائه 
اإليه مزيدا من الر�صا�س حتى فارق احلياة يف 

احلال.
       

تعقيب : 
اإيّل  نقلها  رواي����ة  خ��ط��اب  �صيت  ���ص��ي��اء  ي��ذك��ر 
حينها  يف  قالوا  ال��رواة  اإن  فائز،  ولده  موؤخرا 
الرجال  ع��ن  ف�����ص��اًل  ت�صم  ك��ان��ت  ال�����ص��ي��ارة  اإن 
الثالثة املطربة عفيفة ا�صكندر. وتقول الرواية 
اأن  اإّل  �صديد  �صكر  حالة  يف  كانوا  اجلميع  اإن 
روايتهم تلك، مل يقّدم لها من الإ�صناد املادي اأي 

اأ�صل -)الباحث( -
اأن  الكتابة  هذه  من  ديدننا  لي�س  احلقيقة،  يف 
مناقبه  نعدد  اأو  العروبي  الرجل  �صفات  نذكر 
واأف�صاله الكثرية اأو ننوه بفكره النري وعقليته 
القانونية وت�صّلحه باأمور ال�صرع والفقه املتميز 
ال�صوء على  اأن نعيد ت�صليط  بهما، لكن مرادنا 
حادثة اغتيال مرت يف تاريخ العراق احلديث، 
وكان لها �صداها القريب والبعيد، ل بل تعترب 
الكثرية  ال�صيا�صي  التخبط  حمطات  من  حمطة 
التي مر بها العراق �صيا�صيًا وع�صكريًا واإداريًا، 
الوطنية  ال�صيا�صة  يف  نهجه  يف  اأّث��رت  والتي 
ال�صتقرار  نحو  تطلعه  وكبحت  وال��ق��وم��ي��ة، 

القت�صادي والإداري. 

لقد ا�صتهر املرحوم برّقة الطبع ودماثة اخللق، 
فلم يعرف عنه انه قد �صمر �صرًا لأحد اأو ت�صبب 
يف عداٍء اأحلق �صررًا باأي اإن�صان . لذلك ي�صتبعد 
ان يكون اغتياله جراء عداوة اأو بغ�صاء. واإذا 
ال�صخ�صية  اخلالفات  م�صاألة  جانبا  و�صعنا  ما 
يف  فتبقى  الغتيال،  اأ�صباب  من  �صببًا  بح�صبها 
وحتديدًا  ال�صيا�صي...  الغتيال  م�صاألة  امليزان 
اأكرث، من هي اجلهة التي كان قتله يعود عليها 
هي  وما  اجلناة؟  هم  من  ثم  الكربى؟  بالفائدة 
ي�صغلون  كانوا  منا�صب  واأي   ... اأو�صافهم؟ 
ف����ّروا ناجني  اأم  ال��ق��ان��ون  اأم����ام  م��ث��ل��وا  وه���ل 
عدالة  ق�صا�س  عليهم  ح��ل  وه���ل  ب��ج��ل��وده��م؟ 
ال�صماء فيما بعد كما يقول البع�س من العارفني 
ان  الروايات  اإحدى  .تقول  الأم��ور؟!!  ببواطن 
�صكرتارية  ع��ن  يون�س  �صياء  امل��رح��وم  اإب��ع��اد 

قانوين  م���دون  وظ��ي��ف��ة  اإىل  ال�����وزراء  جمل�س 
قورن  م��ا  اإذا  منه  ب�صيطًا  اداري���ًا  انتقامًا  يعد 
حلقت  التي  والت�صريد  امل��ط��اردة  باأعمال  ه��ذا 
فارين  العراق  ف��غ��ادروا  ال�صيا�صيني  بع�صرات 
جماورة.  واإ�صالمية  عربية  دول  اإىل  بجلودهم 
اإذن ملاذا كان يبدو على املرحوم �صياء يون�س - 
قبل اغتياله بحوايل اأ�صبوع اأو اأقل - عدم راحة 
قد  الهواج�س  ان  منه  القريبون  يذكر  اإذ  البال 
انتابته ، الأمر الذي اأدى به اإىل املبيت يف منزل 
انه ا�صطر  ، حتى  اأي��ام  اآخ��ر غري منزله ب�صعة 
اإىل اإر�صال اأفراد اأ�صرته اإىل املو�صل وكاأنه كان 
ودون  ب�صمت  وح��ده  ليواجهه  امل�صري  ينتظر 

�صهود .
اجلبار  عبد  ف��وزي  احمد  ذكرها  رواي��ة  وهناك 
يف  ال�صيا�صية  الغ��ت��ي��الت  )اأ���ص��ه��ر  كتابه  يف 

التي  ال��ع�����ص��اب��ة  ان   : ت��ق��ول  امل��ل��ك��ي(  ال���ع���راق 
اأ�صال  متجهة  نيتها  كانت  العملية  بتنفيذ  قامت 
يف  يجدوه  مل  ال��ذي  النور  عبد  ثابت  لغتيال 
يون�س  �صياء  �صادفوا  وامن��ا  املر�صود  املحل 
فجاأة اأمامهم فكان لبد ان يكون ا�صمه قد دخل 
قائمة )البا�صا( ال�صوداء فاقتن�صوه وعادوا اإىل 
�صيدهم بفري�صة اأيًا كانت ، خريًا من ل �صيء ... 

وهكذا كان ... 
ال�����رزاق احل�صني  وي���وؤخ���ذ ع��ل��ى رواي����ة ع��ب��د 
اأن   ، اإياها  وو�صفه  الغتيال  حادثة  ذك��ره  يف 
قويًا  �صندًا  ت�صلح  ل  بها  ج��اء  التي  احليثيات 
ول ت�صكل راأيًا راجحًا حتت اأي باب من اأبواب 
التاريخ اأو التوثيق ومنها قوله )واملعروف ان 
القتيل كان يراأ�س اجتماعات �صرية �صد الوزارة 

القائمة. وان قاتله ا�صماعيل توحلة بالذات(.

للرد على ذلك يقول اآخرون: اإن اجلو ال�صيا�صي 
الفريق بكر �صدقي كان جوا  العام بعد انقالب 
والغتيال  التهديد  وح��وادث  بالرهاب  مكتظا 
ال�صفه  ب���روح  وم�صبعا  ع��دي��دة  ل�صخ�صيات 
م�صتوى  ع��ل��ى  ���ص��واء  والأخ���الق���ي  ال�صيا�صي 
ال�صباط ال�صغار ومرافقي القادة اأو حتى على 

م�صتوى القادة والوزراء اأنف�صهم. 
لذا فان اإمكانية تراأُ�س �صياء يون�س اجتماعات 
اأم���ر م�صتبعد،  ال��ق��ائ��م��ة  ال�����وزارة  ���ص��ري��ة ���ص��د 
كان  ان��ه  تقول  غريها  رواي��ة  اعتماد  ميكن  بل 
الذي  الها�صمي  يا�صني  زعيم حزبه  مع  يرتا�صل 
اتهام  اأن  كما  )لبنان(.  منفاه  اإىل  العراق  غادر 
دون  القاتل  ب��اأن��ه  )توحلة(  ع��ب��اوي  اإ�صماعيل 
اأو  ال��رواي��ة  ي��رج��ح تلك  اإث��ب��ات  الع��ت��م��اد على 
ب�صهادة  معززا  ملمو�س  م��ادي  بدليل  الإت��ي��ان 
�صهود، فهو من باب اإطالق الكالم على عواهنه، 
اإل اأن اأحدا من الذين عا�صوا اإبان تلكم احلقبة 
مل يربئ املذكور )توحلة( على م�صتوى )الظن( 

من التهام بتلك العملية كما �صرنى .
الرحمن  عبد  ال�صابق  ال�صرطة  مدير  رواية  اأما 
ال�صحايف  حكاها  ال��ت��ي  ال�����ص��ام��رائ��ي،  ح��م��ود 
كتابه  يف  ون�صرها  اجل��ب��ار  عبد  ف���وزي  اح��م��د 
العراق  يف  ال�صيا�صية  )الغ��ت��ي��الت  املو�صوم 
امللكي( فتقول اإن ال�صامرائي كان قد اطلع على 
بع�س الوثائق املاأخوذة من تقارير اأمنية ب�صاأن 
حادثة اغتيال �صياء يون�س، تلك الوثائق التي 
)جماعة(  بوجود  ال�صامرائي  قراأها  كما  تزعم 
اأن�صار الفريق بكر �صدقي،  من النقالبيني من 
ذلك  العملية وال�صبب يف  الذين دبروا هذه  هم 
اأ���ص��ول احل���والت  امل��رح��وم ببع�س  اح��ت��ف��اظ 
اليهودية يف  الوكالة  التي كانت تر�صلها  املالية 
فل�صطني م�صاعدة جلماعة )الأهايل( مع رف�صه 
الذين  طالبيها  اإىل  ت�صليمها  يون�س(  )�صياء 

ميكن اأن يفت�صح اأمرهم ...!!
 هنا، وعند هذه النقطة ميكننا الوقوف لهنيهة 
باعتبارها من اأكرث الأمور التي يرّجح قبولها، 
بح�صبها �صببًا من اأ�صباب الندفاع نحو اغتيال 
اأم���ا م��وؤاخ��ذت��ن��ا على  امل��رح��وم امل��ح��دث عنه .. 
اأ�صماء  اإي��اه��ا فهو الم��ت��ن��اع ع��ن ذك��ر  ال��رواي��ة 

�صوى الذين ذكرهم ال�صامرائي ب� )اجلماعة( .
بهم  امل�صتبه  اأ�صماء  اأي  ذك��ر  ع��ن  الإح��ج��ام  اإن 
يت�صمنه تقرير اأمني تقوم باإجرائه جهة اأمنية 
تذكر فيها تفا�صيل حادثة اغتيال �صيا�صي وقع 
قانونية  ل�صخ�صية  بغداد  العا�صمة  و�صط  يف 

و�صيا�صية معروفة فهو لأمر عجب !!.
روايته  يف  م�صتطردا  )ال�صامرائي(  ي�صيف  ثم 
بذلك  ويق�صد  العملية(  هذه  دب��روا  الذين  )هم 
باب  وم��ن  ذل��ك.  قبل  ذكرهم  الذين  )اجلماعة( 
قد  مدبر  �صفة  ف��ان  الدقيق  القانوين  التحليل 
على  تنطبق  مم��ا  اأك���رث  املخطط  على  تنطبق 
املنفذ، لذا كان الأجدر بال�صيد ال�صامرائي وهو 
�صابط �صرطة متمر�س اأن يحاول التفتي�س عن 
بني  فت�س  ان��ه  طاملا  بالعملية  القائمني  اأ�صماء 
الأمن  دوائ��ر  واأ�صابري  التقارير  اأوراق  طيات 
يذكر  الأق����ل  يف  اأو  اجل��ن��ائ��ي��ة،  وال��ت��ح��ق��ي��ق��ات 
قد  تكون  ان  ميكن  اأخ���رى  وبيانات  ن�صو�س 
اطلع  قد  كونه  بحذافريها،  التقارير  تناولتها 
ذكر  كما  وت���روٍّ  بتمّعٍن  وق��راأه��ا  التقارير  على 

لأحمد فوزي �صخ�صيا. 
واأكرث الروايات مقبولية يف نظرنا هي رواية 
ال�صفري الربيطاين يف بغداد امل�صرت )ارجيبالد 
 )Archibald Clarck Keer كالرك كري
وزارة  اإىل  امل��ر���ص��ل  ت��ق��ري��ره  ت�صمنها  ال��ت��ي 
من  �صباط   14 بتاريخ  الربيطانية  اخلارجية 

معن عبد القادر آل زكريا
باحث ومؤرخ

�صنة 1937. وتعد اأهم فقرة وردت يف الرواية 
بعملية  القائمني  �صفة  على  الغالب  )اإن  قوله 

الغتيال كونهم �صباط يف اجلي�س العراقي(.
الر�صا�صات  ب��ن��وع  ال���ص��ت��ب��اه  ذل���ك  ق���رن  وق���د 
امل�صتخدمة يف العملية ف�صاًل عن نوع امل�صد�س 
لدى  توفره  اقت�صار  ومدى  التحديد  وجه  على 
ي�صغلون  الذين  اأولئك  العراقي  �صباط اجلي�س 

مكانات قريبة من �صناع القرار ال�صيا�صي.
�صياء  ان  الربيطاين  ال�صفري  تقرير  ذك��ر  كما 
)زعيم  الها�صمي  يا�صني  يرا�صل  )ك��ان  يون�س 
حزبه( يف بريوت ، وانه دفع حياته ثمنا لعدم 

تب�صره(.
الربيطانية  ال�صفارة  باأعمال  القائم  تقرير  اأم��ا 
 )Oswald Scoot امل�صرت )اوزوالد �صكوت
فهو يف طبيعته لي�س اأكرث من تو�صيف للحالة 
كون  ب�صيء جديد  ياأت  انه مل  من حيث  العامة 
حكومة  اأعقبت  ال��ت��ي  املدفعي  جميل  حكومة 
حكمت �صليمان )حكومة �صيا�صة اإ�صدال ال�صتار 
على املا�صي وعفا الله عما �صلف( فلم تتخذ اأية 

اإجراءات ب�صاأن تقدمي اجلناة اإىل الق�صاء .
ال�صمت  التزمت  العراقية،  ال�صحافة  اأن  كما 
ك��ان هناك  ك��اأمن��ا  الأع��م��ال،  تلكم  املطبق جت��اه 
الرابعة...  ال�صلطة  رق��اب  على  م�صلطًا  �صيفًا 
املو�صلي  وال�صحايف  العراقي  ال�صائح  عدا  ما 
يون�س بحري اجلبوري �صاحب جريدة الُعقاب 
الذي يقول يف كتابه )اأ�صرار 2 ماي�س 1941 ، 
اأو احلرب العراقية النكليزية( ما ن�صه: )وبعد 
يف  ال��ي�����ص��اري��ة  ال�صعبية  اجل��ب��ه��ة  ���ص��ارك��ت  اأن 
�صباح  ت�صب  �صحفها  اأخ��ذت  وزاري��ة  منا�صب 
روؤو�س  على  ال�صتائم  من  عارمًا  �صياًل  يوم  كل 
اإليه  اآل��ت  ما  م�صوؤولية  وحتملهم  ال�صيا�صيني 
ال�صقاق  تبعة  من  اآن��ذاك  ال�صيئة  البلد  اأح��وال 
ف�صاًل   ، املجتمع  �صفوف  �صادت  التي  والفرقة 
حكومة  )املق�صود  ومتردها  الع�صائر  نقمة  عن 
على  الوطني  الخ��اء  وح��زب  الها�صمي  يا�صني 

وجه التحديد( . 
ي�صيف يون�س بحري قائال )لذلك فقد ت�صديت 
اأولئك  على  للرد  )العقاب(  �صحيفتي  بوا�صطة 
املهاجمني ب�صدة و�صراوة اعتربها الفريق بكر 

�صدقي موجهة �صده بالذات( .
وي�صيف البحري متحدثا : ويف �صباح الثالثني 
من �صهر كانون الثاين من �صنة 1937، وبينما 
كنت متوجهًا اإىل مبنى وزارة الداخلية كعادتي 
بحكم عملي ال�صحفي، �صرت وجها لوجه قدام 
من  يعدون  الذين  ال�صباط  اأ�صدقائي  من  ثالثة 
الطيار  العقيد  وه��م  �صدقي  بكر  اأن�صار  اأ���ص��د 

)عباوي(  توحلة  وا�صماعيل  جواد  علي  حممد 
اأن  ف��وزي  ن��اداين �صالح  ف��وزي. وق��د  و�صالح 
اق���رتب م��ن��ه��م، ع��ن��ده��ا ت��ق��دم م��ن��ي حم��م��د علي 
جواد وفاجاأين بقوله ما ن�صه: لقد كلفنا البا�صا 
الفريق بكر( باغتيالك فورًا!! وملا كنت  )يق�صد 
اإىل  بال�صفر  ل��ك  �صمحنا  فقد  لنا  وف��ي��ًا  �صديقًا 
يكون  ل  كي  ح��اًل،  بنف�صك  فاجن  العراق  خارج 
م�صريك كم�صري �صاحبك �صياء يون�س من قبل 

!!..
وي�صيف يون�س بحري متحدثًا )وملا كنت وقتها 
وحدي يف ال�صاحة ، فلم اأكن اأملك حينها اإل اأن 
قاله  مما  وخويف  غيظي  واأكظم  تب�صمي  اأظهر 
قلت  حتى  ج��واد  علي  حممد  الطيار  العقيد  يل 
متداركًا: لكن يا اأخي العقيد لي�صت معي فلو�س 
ما مد حممد علي يده يف  ..!! و�صرعان  لل�صفر 
ون�صف  واح���دًا  دي��ن��ارًا  واأخ���رج  �صرتته  جيب 
لدّي  ما  كل  ه��ذا  والله  ومق�صمًا:  قائاًل  دي��ن��ار، 

فاذهب يف اأمان الله(. 
ثم اختفى البحري منذ �صاعتها ليظهر يف لبنان 
يف�صح  اليوم(  )العراق  امل�صمى  كتابه  ويكتب 
ا�صتخدمها  التي  والتنكيل  البط�س  اأ�صاليب  فيه 
اأن�صار  وم���ن  معار�صيهم  ���ص��د  الن��ق��الب��ي��ون 
الوزارة ال�صابقة . نعود اإىل مناق�صة الروايات 
التي خا�صت يف مو�صوع اغتيال �صياء يون�س 
والدة  قدمتها  التي  العري�صة  رواي��ة  اإن  فنقول 
املغدور هي رواية حقيقية كانت قد طلبت فيها 
باإعادة فتح التحقيق كون اأ�صابع التهام ت�صري 

اإىل حتري�س مت من قبل بكر �صدقي نف�صه ...!
نقال  احمد فوزي عبد اجلبار  ال�صيد  اأما رواية 
يقول  التي  الها�صمي  طه  العميد  م��ذك��رات  عن 
مقتل  يف  �صلع  للع�صكر  لي�س  )اأن  ويوؤكد  فيها 
باب  من  نعده  ق��ول  فهو  يون�س(  �صياء  ال�صيد 
جاءت  انها  ع��ن  ناهيك   ، ال�صعيفة  ال��رواي��ات 
فوزي  احمد  ال�صيد  املقتب�س  ان  كما   ، مبتورة 

مذكرات  جملة  من  القتبا�س  مكان  اإىل  ي�صر  مل 
الها�صمي لأن ت�صفح مذكرات الها�صمي وح�صب 
بعدها  تاأتي  اأو  الغتيال  ت�صبق حادثة  تواريخ 
يف  فهي  امل��ق��ال(  ه��ذا  كاتب  نحن  به  قمنا  )كما 
�صكل  باأي  �صدقي  بكر  جماعة  تربئ  ل  جملتها 
)لي�س  الن�س  على  العتماد  اما   . الأ�صكال  من 
اإذ  التاأويل  للع�صكريني �صلع( فهو كالم يحتمل 
بالعملية  القائمني  اأن  مق�صده  يكون  اأن  يجوز 
على  حم�صوبني  لكنهم  املدنية  العنا�صر  من  هم 
الع�صكر وعلى جماعة بكر �صدقي. تبقى م�صاألة 
تربئة الع�صكر ب�صفة )النقالبيني( فهو كالم فيه 
للعيان  وا�صحة  كانت  التي  احلقيقة  على  جتٍن 

كما �صرنى لحقا. 
ي��ق��ول ط��ه ال��ه��ا���ص��م��ي، ال����ذي ك���ان ي��وم��ئ��ذ يف 
الثاين  ك��ان��ون   5 ليوم  مذكراته  يف  الأ�صتانة 
1937 )اإن الأخبار التي ترد من الوطن ل تدعو 
اإىل الطمئنان، واجلماعة - يق�صد جماعة بكر 
بكر  وا�صبح  للوطن،  ذمة  يراعوا  لن  �صدقي- 
يت�صفه وي�صجع جماعته على الفتك والقتل وهو 
من  املتاع  ب�صقط  وحم��اط  خالعة  حياة  يعي�س 
ولزار  الأع��رج  غالب  علي  اأمثال:  من  اجلي�س 
والنكليز  وغ��ريه��م،  الدليمي  وح�صني  ب���رادو 
يرتب�صون لالأمر وهم يدبرون يف اخلفاء اأمرًا 

ل تعلم عواقبه(. 
كانون   26 ليوم  مذكراته  يف  الها�صمي  ويقول 
الب�صام  ���ص��ادق  ت��وق��ي��ف  مت   :  1937 ال��ث��اين 
و����ص���ادق ح��ب��ة وع��ل��ي حم��م��ود ال�����ص��ي��خ علي 
العميد  يقول  �صباط   7 .ويف  ال�صعدي  وداوود 
الها�صمي : )ذكرت الأخبار ان اجلماعة م�صتمرة 
على �صيا�صة الرهاب ف�صاع ان عبد الله با�صعامل 
اغتيل يف املو�صل ، وان جمال املفتي قد جرح 
يف ظروف جمهولة وان مولود خمل�س رئي�س 
قبل  م��ن  ال��ن��ار  عليه  اط��ل��ق��ت  الأع���ي���ان  جمل�س 
طريق  ع��ن  فهرب  ب�صوء  ي�صب  ومل  جمموعة 

الب�صام الذي و�صل  دير الزور ثم اطلق �صراح 
بريوت وان داوود ال�صعدي ويون�س ال�صبعاوي 
اخرجا من العراق وان جميل روحي وم�صطفى 

اجلادر قد جرحا اأي�صًا(. 
وكتب العميد طه الها�صمي يف مذكراته ليوم 23 
يف  العامة  القن�صلية  اإىل  )ذهبت   :  1937 اآذار 
الأول حممد زكي  الرئي�س  ف�صاهدت  ا�صتانبول 
، وقد و�صل  اأخيه  ال�صابق وهو برفقة  مرافقي 
فيينا  اإىل  ال��ذه��اب  ي��روم  اأم�س  ي��وم  بغداد  من 
الع�صكري  ر�صا  راأي���ت  انني  وق��ال   . للتداوي 
و�صاألته  النائب  الدين  عند عالء  مار�س   20 يف 
عن ظروف مقتل �صياء يون�س، فقال اإن ال�صبب 
ع��ن توقيف  اأخ��ب��ارا  ان��ه �صمع  جم��ه��ول وق���ال 
بع�س ال�صباط . وي�صيف حممد زكي قائال : ان 
امراأة من�صاوية  الذي جلب  املقدم احمد بهجت 
الليلية كزوجة  املالهي  راق�صة يف  تعمل  كانت 
على  الها�صمي  العميد  ويعلق  ���ص��دق��ي.  لبكر 
هذا املو�صوع قائال : )ان هذه املراأة هي ذاتها 
وتعمل  اي��ران  يف  تقيم  �صنني  ب�صع  قبل  كانت 
اأخرجوها  ث��م  الأمل���ان  حل�صاب  التج�ص�س  يف 
من اإيران، وان الدكتور غروبا الوزير الملاين 
من  جللبها  �صعى  ال��ذي  هو  بغداد  يف  املفو�س 

النم�صا وتزويجها من بكر �صدقي . 
وي�صيف العميد طه الها�صمي قائال يف مذكراته 
)ان ال�صباط الذين كان يعتمد عليهم بكر �صدقي 
اح��م��د ح��م��دي وخليل  م��ن  ك��ل  ه��م  املو�صل  يف 

خمل�س واحمد فخري(. 
وقد اأخربين �صديقي املهند�س فايز �صياء �صيت 
حفيد  وهو  معه(  �صخ�صية  مقابلة  )يف  خطاب 
�صياء يون�س من ابنته قائال )ان جدي املرحوم 
ن�صح  احل���اج حم��م��ود و���ص��ي��اء(  )وال����د  �صيت 
املرحوم جدي �صياء يون�س بامكان تهريبه اإىل 
قرية ام�صرف احبيط و قرية ملح التي كان ميلك 
فيها اأطيانا وت�صكنها ع�صاير اجلحي�س وع�صائر 

اأع��م��ال �صد املو�صل  ط��ي ق��رب ق��ري��ة وان���ه م��ن 
حاليا، وهو عند ذاك �صوف يكون ل خوف عليه 
من �صر يطوله اإذا كان يف اجلو ما ينذر بال�صر. 
ذلك  رف�س  يون�س  �صياء  املرحوم  جدي  اأن  اإل 
رف�صا باتا قائال : ل اعتقد ان الأمور ميكن ان 
فالأعمار  ذلك  ... ومع  اإىل هذا احلد  بهم  ت�صل 

بيد الله ...(
الركن  اللواء  يرويها  اأخرى  رواية  هناك  تبقى 
اإىل  يتطرق  ول  خطاب  �صيت  حممود  احل��اج 
ذكرها احمد فوزي عبد اجلبار حكاها يل فايز 
بن �صياء �صيت خطاب، بخ�صو�س اأ�صماء الذين 
اأوفدهم بكر �صدقي اإىل املرحوم �صياء يون�س 
ب�صيا�صة  اخلا�صة  الأ�صرار  ف�صح  منه  يطلبون 
الها�صمي وبحياته العائلية كي يقوموا بن�صرها 
يون�س  �صياء  ج���واب  لكن  خ��ا���س،  ك��ت��اب  يف 
اأ�صماءهم( كان قاطعا  اأحد يذكر  للمدفوعني )ل 
وحا�صما: ل اأعرف اأ�صرارا عن الها�صمي ول علم 

يل بخفايا النا�س ..!!
يحدد  )مل  املوفد  اإن  قائلة:  ال��رواي��ة  وت�صيف 
اأكرث(  اأو  كان �صخ�صا واح��دا  اإذا  فيما  ال��راوي 
هدده وتوعده اإن هو مل يفعل ما اأمر به. اإل اأن 
كما  احل��ق.  غري  للموفد  يقل  مل  �صياء  املرحوم 
مل يذكر لنا اأحد نقال عن املرحوم �صياء يون�س 
اأو غريه اأ�صماء الذين اأوفدوا لتهديده، لأننا لو 
ك�صف  يف  م�صاعدا  مفتاحا  ف�صيكون  ذلك  علمنا 

اأ�صماء حلقة التاآمر والغتيال. 
ي��روي امل��رح��وم ال��ل��واء ال��رك��ن احل��اج حممود 
يون�س  ���ص��ي��اء  امل��رح��وم  ق��ري��ب  خ��ط��اب  �صيت 
و�صديقه: عندما كنا يف زيارة لوالدة املرحوم 
لنا روؤياها �صعق  �صياء �صحبة والدي وحكت 
الأ�صماء  اأمامنا  ذك��ره��ا  عند  و�صعقت  وال���دي 
وكاأنها قد انطبعت يف ذاكرتها حرفيا دون تردد 

اأو ن�صيان .
وت�صيف رواية اللواء الركن حممود ان الأ�صماء 
بهم  امل�صتبه  على  تنطبق  الوالدة  ذكرتهم  التي 
واأنهم قتلوا جميعا دون ا�صتثناء فيما بعد. وان 
العراق  خ��ارج  راأ�صه  وقطعت  اع��دم  قد  اأحدهم 
)واملق�صود هو املقدم جمال جميل �صقيق اللواء 
اليمن على  اإىل  الذي ذهب  الركن خليل جميل( 
اليمنية  ال��ق��وات  لتدريب  ع�صكري  وف��د  راأ����س 
الإم���ام  اغ��ت��ي��ال  ت��دب��ري  يف  ف��ا���ص��رتك  امل�صلحة 
 1948 �صنة  اليمن  امام  الدين  حميد  بن  يحيى 
فاأحدهما  الآخ��ران  املتهمان  اأم��ا   . واأع��دم هناك 
هو ا�صماعيل عباوي امل�صهور ب� )توحلة( الذي 
اأن  بعد  ان��ه  خطاب  �صيت  �صياء  رواي���ة  تقول 
اإىل والدة  راج ا�صمه �صمن فرقة الغتيال جاء 
املرحوم �صياء بعد �صنوات على احلادث واأق�صم 
من  يكن  مل  انه  ال�صريف  امل�صحف  على  اأمامها 

اجلناة واأنه بريء من دمه . 
الذي   ، الثالث  ال�صريك  با�صم  ي��زودن��ا  مل  لكن 
الروؤيا.  حممل  على  ا�صمه  التقية  امل��راأة  ذك��رت 
ون�صاأل من جانبنا فنقول : ان مل يكن )عباوي( 
الذي بّراأ نف�صه بالق�صم كونه مل يكن من �صمن 
الآخران  ال�صمان  اإذن  فاأين   !.. الغتيال  فريق 

..؟! جواب هذا نرتكه لكتاب اآخرين . 
رح���م ال��ل��ه ���ص��ي��اء ي��ون�����س ف��ق��د ���ص��َي��ع��ه اأنا�س 
امل��ق��اب��ر احل��دي��ث��ة يف  اإىل  رف��ات��ه  نقل  بعد  ك��رث 
ال�صبعينيات اأكرث من الذين �صّيعوه عند اغتياله 
البط�س  م��ن  اخل���وف  ب�صبب  الثالثينيات  يف 

والإرهاب . 
وهكذا يثبت لنا التاريخ اأن كل عمليات الغتيال 
�صيا�صية  فئات  وراءه���ا  تقف  التي  ال�صيا�صي 
�صد  و�صجلت  عقاب  اأي  بها  القائمون  ينل  مل 

جمهول.
....! وقتلة  الع�صكري مل يحاكموا  فقتلة جعفر 
�صياء يون�س وعبد الله با�س عامل مل يحاكموا 
مقتل  مب��وؤام��رة  امل�صرتكني  وان  الآخ���رون  ه��م 
امللك غازي مل يك�صف عن اأ�صمائهم لغاية تاريخه 
وان القائمني على اغتيال بكر �صدقي مل ي�صلموا 
يف  امل��وق��ع  اآم���ر  حينها  وق���ام  ال�����ص��ل��ط��ات  اإىل 
املو�صل اللواء اأمني با�صا العمري بقطع العالقة 
اأوراق  وم��زق  بغداد  يف  املركزية  ال�صلطة  مع 
التحقيق ورف�س ت�صليم امل�صرتكني واملحر�صني 

على العملية. 
اأما قاتل ر�صتم حيدر )ح�صني فوزي توفيق( فقد 
قاتل  جودت(  )حممود  اأعدم  وكذلك  اإعدامه  مت 

عبد القادر ال�صنوي. 

في 7 شباط يقول العميد الهاشمي : )ذكرت األخبار ان الجماعة مستمرة 
على سياسة االرهاب فشاع ان عبد الله باشعالم اغتيل في الموصل ، وان 
جمال المفتي قد جرح في ظروف مجهولة وان مولود مخلص رئيس مجلس 
األعيان اطلقت عليه النار من قبل مجموعة ولم يصب بسوء فهرب عن 

طريق دير الزور ظروف انقالب بكر صدقي .. ومن كان يقف معه من الضباط ...

اسرار عراقية

�ضياء يون�س

�ضياء يون�س يف �ضبابه�ضياء يون�س
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والغائبني  الفقراء  اأمالك  بتهدمي  بداأ  وهكذا 
ومن ل وراث لهم، وهكذا اأ�صبح الطريق ممهدًا 

وا�صعًا ت�صلك فيه و�صائط النقل ب�صهولة.
جامع  منها  تراثية  جوامع  ال�صارع  ويحوي 
عام  با�صا  داود  �صيدُه  الذي  احليدرخانة 
قدمية  واأ�صواقًا  با�صا  ح�صني  وجامع  1819م، 

ك�صوق هرج و�صوق ال�صراي.
اأن  اأو�صح  اأن  اأحب  املو�صوع  الدخول يف  قبل 
خليل با�صا حاكم بغداد وقائد اجلي�س العثماين 
حني قام بتو�صيع وتعديل الطريق العام ، املمتد 
من الباب ال�صرقي اإىل باب املعظم وجعله �صارعا 
ي�صتح�صر  مل  �صي(،  جاده  با�صا  )خليل  با�صم 
خارطة بغداد واملهند�صني وياأمرهم بفتح �صارع 
على وفق الهند�صة وال�صتقامة، ولكن القنا�صل 
الأجانب الذين كانوا �صاكنني يف الباب ال�صرقي 
على نهر دجلة وكبار القوم من حملة باب ال�صيخ، 
كانوا يرتددون على ال�صرايا بالعربات على هذا 
الطريق، لذلك فان خليل با�صا، امنا قام بتو�صيع 
امل�صتطاع  قدر  على  ا�صتقامته  وتعديل  الطريق 
اجلي�س  حركة  وت�صهيل  حربية  لأ�صباب  وذلك 
اجلادة  هذه  يف  العمل  فتم  وعرباته  العثماين 
ب�صورة م�صتعجلة ارجتالية، لنه كان ي�صطدم 
مبعار�صة العلماء ورجال الدين عند ظهور عقبة 
كما  الطريق  على  اجلوامع  اأحد  بربوز  تعلق 
ي�صطدم بامالك املتنفذين والجانب امل�صمولني 
باحلماية على وفق المتيازات الأجنبية. ولقلة 
ح�صول  وجب  لذلك  لال�صتمالك  املتوفر  املال 
العراقيل  لهذه  تبعا  ال�صارع  يف  النحناءات 
ل  والغائبني. ومن  الفقراء  اأمالك  بتهدمي  وبداأ 
وراث لهم واأ�صبح الطريق ممهدا وا�صعا ت�صلك 

فيه و�صائط النقل ب�صهولة.
و�صمي ) خليل با�صا جاده �صي( وكانت اللوحة 
جدار  على  معلقة  ذلك  على  املوؤ�صرة  املعدنية 

بعد  ما  اإىل  علي  �صلطان  ال�صيد  جامع 
هذا  و�صمي   ، القرن  هذا  من  اخلم�صينيات 
)اجلادة  با�صم  بغداد  اهل  عند  الطريق 
واأخريا  العام(  )ال�صارع  �صمي  ثم  العمومية( 
عندما اجتمعت جلنة ت�صمية ال�صوارع واملحال 
الر�صيد(  )�صارع  ا�صم  عليه  اطلق  بغداد.  يف 
وبقيت النحناءات والنتوءات يف ال�صارع على 
)متثال  طه  اإمام  رفات  نقل  حالة  يف  اإل  حالها. 
�صلمان  اإىل  �صرية  وب�صورة  ليال  الر�صايف( 
للعا�صمة  امينًا  العمري  ار�صد  كان  حني  باك، 
جامع  من  املائل  احلائط  تهدمي  حني  وكذلك 
يف  والبارز  املركزي  البنك  مبواجهة  مرجان 
النهدام  اإىل  مائل  انه  بحجة  ال�صارع  داخل 
تو�صع  وبهذا  امتار  ب�صعة  اخللف  اإىل  وارجع 
يف  الر�صيد  �صارع  يف  ما  وملعرفة  ما  نوعا 
املعظم  باب  من  فيه  جولتنا  نبداأ  الع�صرينيات 
الكبرية  الطاقة  من  ونبداأ  ال�صرقي  الباب  اإىل 
الباب  وفيه  اأمتار  ع�صرة  من  اأكرث  اإىل  املرتفع 
اجلهة،  هذه  من  بغداد  ملدخل  الكبري  احلديدي 
الطاق  حتت  �صغريان  بابان  جانبيه  وعلى 
الباب  هذا  خارج  ويف  ال�صابلة  ملرور  املقو�س 
ويقع  ال�صرائب  )دزدبانية(  يجل�س  ال�صغرية 

اأول الطريق العام ثم جدار  جامع الزبكية يف 
الدفاع(  )وزارة  دائما  املفتوح  وبابها  القلعة 
الزبكية  جامع  �صمي  قد  فانه  وباملنا�صبة 
مبنارته الق�صرية لن اأفراد �صعب الوزباك�صتان 
كانوا  حيث  دواليبهم  مع  فيه  يتجمعون 
ي�صمونهم  بغداد  ويف  ال�صكاكني  حد  ميتهنون 
اجلي�س  مع  جاءوا  قد  وكانوا  )اجلراخني( 
العثماين عند فتح بغداد. وكانت �صاحة القلعة 
ال�صجن  النهر  جهة  وعلى  القدم  لكرة  ملعبا 
القدمي والذي ي�صمى �صجن القلعة وحمله الآن 
هو وزارة الدفاع )املقر( كما كانت �صاحة القلعة 
املدار�س  ك�صافة  ا�صتعرا�س  حمل  الوا�صعة 
وبح�صور  ال�صاحة  هذه  يف  وحدث  البتدائية 
امللك في�صل الأول والوزراء ان دخلت جامو�صة 
واأثارت  امليدان  يف  القلعة  باب  من  هائجة 
ال�صرطة  متكنت  ان  اإىل  وال�صطراب  الفو�صى 
�صاحبها  على  وحكم  اجلامو�صة  قتل  من 
بال�صجن. لأنه مل يتخذ الحتياط الالزم وكانت 
الأمامية  اجلامو�صة  �صاق  يف  تربط  اأن  العادة 
احلركة  عن  تعوقها  كبرية  ع�صا  بها  امل�صتبه 
الزائدة اأو الرك�س ثم تاأتي مدر�صة املاأمون بعد 
يف  وال�صيفية  ال�صتوية  املقاهي  من  �صل�صلة 

معلما  نف�صه  في�صل  امللك  �صجل  وقد  ال�صطوح 
ال�صم  بهذا  �صميت  وقد  املاأمونية  املدر�صة  يف 
لن العتقاد كان �صائدا اإىل البناء العبا�صي يف 
امللك  وقام  املاأمون  لق�صر  اإيوانا  كان  القلعة 
اأي�صا بت�صجيل ويل العهد غازي تلميذا  في�صل 
فرقة  الك�صافة  من  له  وكانت  املدر�صة،  هذه  يف 
وانتخب  غازي  المري  فرقة  �صميت  خا�صة 
العوائل  اأولد  النابهني  الطالب  من  اأفرادها 
املعروفة واآخر من راأيت من الأحياء الأ�صدقاء 
�صلمان  وناظم  حبيب  ظاهر  املرحومني 
يرب�س  املاأمونية  املدر�صة  وخلف  احلمامي، 
طوب )اأبو خزامة( مع �صموعه واخلرق البالية 
فيه ثم �صاحة امليدان وقهوة خليفة التي حتتل 
ال�صغرية  امليدان  حديقة  مقابل  ال�صارع  ن�صف 
وكلمة  )القف�س(  امل�صمى  احلديدي  و�صياجها 
من  يقرتب  من  لن  ال�صتيمة  تعني  القف�س 
القف�س اأو يدور حوله يتهم بال�صذوذ اجلن�صي 
فال�صتيمة  تقدير  اقل  على  ال�صلوك  �صوء  اأو 
ابن  اأو  )قف�صلي  عنه  يقال  ان  كانت  املوجوعة 
القف�س( اما اجلهة الي�صرى من ال�صارع فكانت 
تبداأ بالبيت الذي ذكرناه انه احتوى على دائرة 
ع�صكرية وبعده �صاحة لوقوف الدواب ولبيعها 

وقد �صيد يف حملها حمطة بنزين با�صم حمطة 
املركزية  املكتبة  الآن  وهي  املعظم  باب  بنزين 
الطالبانية  التكية  ت�صم  �صاحة  وبعدها  العامة 
الذي  الطالباين  علي  املرحوم  يديرها  وكان 
ال�صيخ  جلده  ال�صعري  الديوان  وطبع  حقق 
التا�صع  القرن  يف  �صاعر  اأ�صهر  الطالباين  ر�صا 
والكردية  والرتكية  العربية  باللغة  ع�صر 
وا�صتهر بق�صوة الهجاء وبعد التكية ياأتي خان 
العرباين  مركز  وهو  امل�صهور  )علو( 
اجلامع  وخلف  املرادية  جامع  ثم  والعربنجية 
راأ�س  وحملة  دربونة  اإىل  املوؤدي  الزقاق  يقع 
ثم  بغداد  كني�صة يف  اأقدم  تعترب  التي  الكني�صة 
نا�صيته  وعلى  ال�صابوجنية  طريق  مدخل 
اإ�صماعيل  املو�صلي  للوجيه  الفخم  البيت 
احلجي خالد الذي تركه يف الثالثينيات لأنه مل 
ي�صتطع العي�س وال�صكن يف امليدان املحلة التي 
حتتوي على حمال ال�صرب والدعارة ثم ن�صتمر 
البلدية  وقهوة  خليفة  قهوة  بعد  جولتنا  يف 
الهالل  فاأوتيل  الكبري  امليدان  �صوق  اإىل  فن�صل 
وجماعتها  ال�صوا�س  بدرية  فيه  تغني  الذي 
ياأتي  وبعده  اأي�صا  كلثوم  ام  فيه  غنت  والذي 
�صوق الهرج الكبري جممع الل�صو�س واملحتالني 
واملعدمني الراغبني يف بيع ما عندهم اأو �صراء 
اأو  احلرام  الب�صائع  من  اليه  يحتاجون  ما 
احلالل وعلى راأ�س ال�صوق وعلى الطريق العام 
امللك  عدو  احلافاتي  احلليم  عبد  بيت  مبا�صرة 
املوؤدي  ال�صارع  ثم  ينتفع منه(،  في�صل )لنه مل 
،ثم   ) وكريك  كوترل   ( كراج  البا�صا  حمام  اإىل 
ثم  الزهاوي  قهوة  �صميت  التي  امني  قهوة 
�صنا�صيل اأحمد القيماقجي اأبو الدكتور اح�صان 
�صارع  على  املطلة  ا�صتقباله  وغرفة  القيماقجي 
الر�صيد وكان مع ا�صدقائه وجريانه يتناولون 
اأبو  )زبالة(  دكان  ثم  واللمز  بالغمز  النا�س 
مدر�صة  ثم  عجمي  ح�صن  قهوة  ثم  الدندرمة 
�صما�س اليهودية ثم دكان احللبي احلجي خريو 
)برمبوز( اأول من �صنع �صربت اللوز يف بغداد 
روؤوف  بيت  ديواخانة  ثم  �صم�س  مطعم  ثم 
الإخاء  حزب  ا�صتاأجرها  التي  اجلادرجي 
اأمانة  اإىل  املوؤدي  الطريق  ثم  له  مقرا  الوطني 
العا�صمة ويف اأوله يقع املعهد العلمي الذي كان 
يهيئ اجلرائد للقراء املجانية نهارا ويف امل�صاء 
التجارة  ا�صول  لتدري�س  معهد  اإىل  ينقلب 
من  الأخرى  الناحية  ويف  الدفاتر  وم�صك 
يرتادها  التي  ال�صوفية  مدر�صة  كانت  الطريق 
جميل �صدقي الزهاوي بعد اأن يكون خادمه قد 
امل�صرجة  البي�صاء  احل�صاوية  حمارته  ربط 
يف  ويبقى  العلمي  املعهد  جوار  وامللجمة 
حمارته  اإىل  ين�صرف  ثم  �صاعتني  مدة  اجلامع 
تتدليان  ورجاله  خادمه  مب�صاعدة  يركبها 
البي�صاء  احلريرية  الإيرانية  الكالة  وبقدميه 
والكمك  )املتنبي(  الكمكخانة  �صارع  وبعدها 
هذا  اآخر  ويف  اخلبز  تعني  الرتكية  باللغة 
الفرن  كان  ال�صابندر  قهوة  ومقابل  ال�صارع 
زمن  يف  الع�صكر  �صمون  ل�صنع  الكبري 
الكمكخانة وعلى  �صمي جادة  لذلك  العثمانيني 
ا�صطوانات  وحمل  خمزن  ال�صارع  هذا  راأ�س 
العراقي  املقام  مغني  عمهم  وابن  حوري�س 
من  الآخر  الركن  وعلى  حوري�س،  يو�صف 
 ) الكيا�س   ( بالكواين  م�صقفة  خرائب  ال�صارع 
جهاد  وام  الكبة  بائعة  زماوي  بيت  كان  وفيها 
بائعة خبز باب الغا امل�صهور والذي ي�صرب به 
جهاد  وت�صلم  اأخريا  جهاد  ام  عميت  وقد  املثل 
مثل  يكن  مل  جهاد  خبز  ولكن  بعدها  من  الأمر 
خبز اأمه، فقد تغري احلال ثم عمي جهاد .. كما 
ياأتي بعدها حمام كجو  عميت امه من قبل، ثم 
الدم�صقي  ال�صوري  وعبدو  الغا  باب  وبقالو 
ال�صورية  الدوندرمة  لعمل  بغداد  جاء  من  اأول 
اأبو  )جبارة  الأغا  باب  يف  البقالني  رئي�س  ثم 
احلجي  اأولد  يتوىل  اأن  قبل  وذلك   ) قنبورة 
وعمهم  ورزوقي  و�صلمان  عبود  كنو  اأحمد 
مهدي كنو اأبو �صالح وجميد زعامة �صوق باب 
حملها  واقيم  الدكاكني  هذه  هدمت  وقد  الغا 
ال�صارع  زاوية  وعلى  املتحد  اللبناين  البنك 
ال�صباح  الله مبارك  ا�صرتاها عبد  اأر�س خراب 
زوج ال�صاعرة �صعاد ال�صباح كما ا�صرتى البيت 
العظمية  طريق  يف  الطابوق  اأبو  الهادي  عبد 
احلميد  عبد  املرحوم  �صكن  دار  �صار  والذي 

الر�صيد  �صارع  من  الي�صار  جهة  واىل  عرمي، 
توجد  خالد  حجي  اإ�صماعيل  بيت  من  وابتداء 
رواد  ال  يدخله  ل  مهمل  وهو  العراق  �صينما 
حملة امليدان ثم دربونة املبغى العام اأو الكلجية 
اأ�صماء لهذا  اأو العموخمانة وكلها  اأو الكرخانة 
يف  مدخله  اأغلقت  قد  احلكومة  وكانت  املحل 
ال�صارع العام وفتحته من اخللف واىل اوا�صط 
املكتوب على اجلدار  الإعالن  كان  الع�صرينيات 
اخلارجي باللغة العربية والنكليزية والهندية 
بالعربية  العالن  ان  والطريف  ظاهرا  يزل  مل 
جاء فيه ) ممنوع اخل�صو�س من هنانا( ثم تاأتي 
ثم  خانة  احليدر  جامع  ثم  اغا  عارف  قهوة 
اأبو  الغا  باب  �صوق  ثم  اخل�صالت  دربونة 
ثم  وال�صويكة  الهري�صة  بائع  ثم  اخل�صراوات 
ار�صد  نقل  الذي  طه  امام  ثم  العاقولية  مدخل 
�صلمان  اإىل  ليال  رفاته  العا�صمة  امني  العمري 
ثم  حمله  حلت  التي  الر�صايف  �صاحة  ثم  باك 
الد�صتي  دربونة  مبا�صرة  وبعدها  فتاح  قهوة 
وغري  منهم  البقالون  كنو  ال  فيها  ي�صكن  التي 
الدربونة  هي  الد�صت  ودربونة  البقالني 
الوحيدة يف هذه املنطقة التي ينظم فيها موكب 
كنو  عبود  برئا�صة  )ال�صبايا(  عا�صوراء  عزاء 
وكان  ال�صعبي  ال�صاعر  مدرع  علوان  وادارة 
اإىل  الذهاب  مع  الدربونة  نف�س  جتوالها  مركز 
حملة  اإىل  ترجع  ثم  ال�صفافري  �صوق  مدخل 
)عقد  الآن  ت�صمى  التي  الزقة  ثم يف  المام طه 
ياأتي  ثم  وتتفرق  الد�صتي  اإىل  تعود  ثم  اجلام( 
باأهايل  يخت�س  ويكاد  علي(  )بنجة  حمام 
و�صوق  وال�صورجة  ال�صفافري  �صوق  وعمال 
البزازين ثم خان فتح الله عبود ثم مدخل �صوق 
جداره  كان  الذي  مرجان  جامع  ثم  ال�صورجة 
احلكومة  وقامت  مبا�صرة  بال�صارع  مت�صال 
بهدمه بحجة انه مائل لالنهدام وكان مائال فعال 
الأ�صا�صيات  اإىل  املاء  �صربت  البلدية  اأن  وقيل 
اجلديد  اجلدار  وارجع  هدم  ثم  متيل  فجعلته 
اأكرث  ال�صارع  فاأ�صبح  الوراء  اإىل  امتار  عدة 
البنك  اجتاه  وا�صعا  ر�صيفا  له  وجعلت  عر�صا 
املركزي العراقي ولقد كانت املناو�صات م�صتمرة 
بني الكومة واأمانة العا�صمة حول جامع مرجان 
وحاولت  ال�صارع  يف  كالقو�س  يدخل  الذي 
الآثار  مديرية  وقوف  لول  مرات  عدة  تهدميه 
العامة والعلماء واملثقفني يف بغداد �صد الفكرة 
عقد  العا�صمة  اأمناء  اأحد  اأن  الطريف  ومن 
)اإين  وقال  الأمانة  قاعة  يف  �صحفيا  موؤمترا 
عتيق  بجامع  ال�صديد  الهتمام  هذا  ا�صتغرب 
تهدميه  بعد  مكانه  ابني  اأن  م�صتعد  واأنا  خرب 
والتم�صك  الإحلاح  هذا  فلم  وافخر  اأكرب  جامعا 
به؟( وهكذا فقد طلعت اجلرائد يف اليوم الثاين 
ومت�صكه  وثقافته  الأمني  هذا  بذكاء  ت�صيد 
)امل�س  مت�صك  من  اأكرث  الرتاث  عل  باملحافظة 
اثر  لأنه  التي رف�صت تهدمي جامع مرجان  بل( 

عليه  اأنعمت  فقد  هذا  ومع  تاريخي،  ثقايف 
كبرية  مهمة  وظيفة  اإىل  نقلته  بان  احلكومة 
تاأتي  مرجان  جامع  وبعد  الدولة.  يف  اأخرى 
بنايات ودكاكني حتى راأ�س القرية حيث املكتب 
الهندي  علي  عبد  ل�صركة  الكبري  التجاري 
وال�صودا  الثلج  معامل  و�صاحب  امل�صتورد 
الدكاكني  وت�صتمر  وال�صيفون  والنامليت 
على  وكان  العبخانة  طريق  اإىل  واخلرائب 
فارما(  ا�س  )جي  الهندي  اخلياط  نا�صيته 
ويعد  الأول  في�صل  للملك  اخلا�س  اخلياط 
العر�صاين  ال�صارع  وهو  العبخانة  طريق 
�صارع  ثم  الوطني  ال�صينما  ثم  الوا�صع  الوحيد 
ومواقف  الزراعية  وامل�صخات  امليكانيك 
ال�صيارات الذاهبة اإىل ال�صويرة وبعدها �صركة 
مال  ابن  قهوة  ثم  فورد  �صيارات  لبيع  عد�س 
ب�صاتني  عدة  ثم  ال�صيخ  باب  �صارع  ثم  حمادي 
حديقة  اإىل  ون�صل  ال�صنك  حملة  الآن  �صارت 
امل�صارع  اأن�صاأها  التي  الريا�صية  الألعاب 
اخلطاط املرحوم �صربي بالتعاون مع امل�صارع 
هذه  يف  ال�صهري  ال�صرتاك  وكان  يعقوب 
وابن  و�صديقي  انا  كنا  واحدة،  ربية  ال�صاحة 
امل�صرتكني  من  الطبقجلي  ناظم  املرحوم  �صفي 
فيها ثم �صركة دخان ) لوك�س ملوكي ( التي كان 
ميلكها جماعة من الأرمن ثم الزقاق املوؤدي اإىل 
مدر�صة  ثم  �صعد،  يو�صف  و�صركة  كتانة  �صركة 
ال�صنايع فالكني�صة الإنكليزية وهي اآخر بغداد 

اأما  الر�صيد  �صارع  من  الأي�صر  اجلانب  من 
املعظم  باب  من  قادمون  ونحن  الأمين  اجلانب 
ثم  �صينما  رويال  تاأتي  الدنكجية  �صارع  فبعد 
الوا�صعة  ودكاكينهم  الغا  باب  يف  النجارون 
جدا طول وعر�صا ويخت�صون بعمل الكواريك 
املاء  حبوب  وكرا�صي  والتوابيت  لالطفال 
ال�صناديق  خ�صب  من  الثياب  وخزانات 
ال�صناديق  ثم   ) املرفع   ( وت�صمى  العتيادي 
ثم  الواطئة  والكرا�صي  ال�صغرية  اخل�صبية 
هو  ت�صتورد  ما  واأ�صهر  حكاك  مري  عزرا  �صركة 
الدراجات والكرافانات ثم كراج نقليات احلجي 
الكوت  اإىل  الب�صائع  لنقل  ال�صيخلي  اأحمد 
والعمارة وقد اقتطع من ال�صاحة الكربى التي 
ثم  ال�صفافري  �صوق  ثم  الكبابجي  باقر  ي�صغلها 
اأ�صهر  وهو  عبود  ومعاونه  كاظم  احلالق  دكان 
احلالقني يف هذه املنطقة ولي�س فيها من يزاحم 
املقرن�صة  وحليته  بك�صيدته  كاظم  احلجي 
جميع  حالق  وهو  احلريرية  وحيا�صته 
املوجودين يف �صوق ال�صفافري والبزازين وما 
ول  الباكر  ال�صباح  يف  يفتح  وهو  جاورهم 
يبقون  ال�صفارين  لن  الظالم  بعد  ال  يغلق 
اأن  اإىل  امل�صاء ويبقى ينتظرها  ي�صتغلون حتى 
نقليات  مكتب  ياأتي  وبعده  دكاكينهم  يغلقوا 
فروع  له  والذي  ال�صهري  اليهودي  نثانيل  حييم 
يف �صوريا ولبنان واأوروبا ويكاد مياثل �صركة 
توما�س كوك يف نقليات الب�صائع وبعد اأن ترك 

اآخر  امليناء يف  على  ا�صتقر يف بريوت  العراق 
باليام  العمل  يف  معه  وا�صرتك  اللنبي  �صارع 
)حتت  والعراقيني  العرب  بع�س  الخرية 
انه  بغداد  يف  مكتبه  عن  وامل�صهور  العباءة( 
على  �صرف  ملك  اإىل  انقلب  ولكنه  ذري  وقف 
طريق )كل من يدعي حق التملك( وبعدها تاأتي 
جامع  تقابل  التي  الوا�صعة  الكبرية  ال�صاحة 
لليهود  ليبيعوا  الباعة  يتجمع  وفيها  مرجان 
على  يخطر  ما  كل  م�صاء  بيوتهم  اإىل  العائدين 
ال�ص�صة  اما  واخلريط(  )ال�ص�صة  واأولها  البال 
فهي جمموعة نقل وحام�س حلو وباقال ياب�صة 
قطع  فهو  اخلريط  اما  �صجر  وحب  وحم�س 
انه  ويقال  الأخ�صر  الأ�صفر  الطني  من  �صغرية 
رائحة  ول  طعم  له  ولي�س  الربدي  ق�صب  من 
�صرائه ولبد من  يتزاحمون على  اليهود  ولكن 
�صبب لذلك ويف هذه ال�صاحة ن�صبت اأول ماكنة 
وكان  وذالنامليت  وال�صودا  واجلنجر  �صيفون 
بالكرات  املغلقة  بالقناين  جاهزا  يباع  ذلك  قبل 
لفتح  باليد  تكب�س  اأن  يجب  والتي  الزجاجية 
في�صاب  تنفجر  القنينة  كانت  ما  البطل وكثريا 
هذه  نهاية  ومن  البالغة  باجلروح  الإن�صان 
ال�صاحة يبداأ �صارع البنك بخان )الورطمة( اأي 
خان مرجان على جهة اليمني وخان علي �صائب 
بعدئذ  �صارت  ثم  الي�صار  جهة  على  اخل�صريي 
مكتب �صريفة ادوار عبودي و )بنكودي روما( 
يف الثالثينيات وهو الآن البنك املركزي وبنك 
الرافدين ثم دربونة فيها خانات جتارية ت�صمى 
امل�صتن�صر  ب�صارع  وتت�صل  )النملة(  دربونة 
العرق  لبيع  م�صيح  بيت  حمل  ثم  املهر(  )�صارع 
وبعده دربونة جامع اخلا�صكي وبعد الدربونة 
مبا�صرة فاح اأول حمل يف العراق لكي املالب�س 
بالبخار وقد جلبه الرمني )توما�س ميمريان( 
عجبا  وكان  ميمريان  توما�س  مكوى  و�صماه 
اأهل بغداد واأجرة الكي ربية واحدة وهو  عند 
حمل  ثم  اليام  تلك  يف  جدا  حمرتم  مبلغ 
�صاحة  اآخر  يف  ادواتو  �صموئيل  الدكتور 
البناية  ال�صارع  على  تطل  وبعدها  الغريري 
وا�صترياد  النهري  للنقل  لنج  ل�صركة  ال�صخمة 
واخلنزيرة  )ر�صنت  امل�صهورة  املائية  امل�صخات 
الباب  ال�صركة من  اإىل مقر  تان جي( والدخول 
اخللفي يف �صارع النهر مقابل دكاكني ال�صابئة 
اأما على �صارع الر�صيد فكانت دكاكينهم موؤجرة 
�صاحب  )مكنزي(  كان  امل�صتاأجرين  واأ�صهر 
والتي  بغداد  يف  امل�صهورة  الإنكليزية  املكتبة 
م�صاعده  اإىل  هبة  ت�صلم  اأن  وفاته  بعد  اأو�صى 
بكرمي  املعروف  جواد  املرحوم  الدكان  يف 
ال�صهري  البريوتي  اخلياط  وبجواره  مكنزي 
وحديقتها  البدوي  ال�صيد  تكية  ثم  ر�صا  علي 
حفلة  فيه  جرت  الذي  �صينما  �صنرتال  وبعدها 
الأملاين  الهركرمير  بني  امل�صهورة  امل�صارعة 
الديك  عبا�س  احلجي  العراقي  وامل�صارع 
بتحكيم املرحوم اأكرم فهمي والتي انت�صر فيها 

هذه  احرتقت  وقد  عبا�س  حجي  العراقي 
عبود  �صوق  مكانها  و�صيد  موؤخرا  ال�صينما 
الزئبق  بيت  اإىل  املوؤدي  الزقاق  وبعدها 
امل�صورين  على  ا�صتملت  والتي  والباججي 
ار�صاك وعبو�س وكازينو �صريف وحداد وهما 
كانا  اللذان  حداد  وا�صماعيل  �صريف  الله  عبد 
موظفني يف كمرك بغداد وعمال �صوية يف هذه 
اوتيل  ال�صارع  على  بعدها  ياتي  ثم  الكازينو 
يديره  وكان  الكرخ(  اإىل  ينتقل  اأن  )قبل  مود 
اليطايل  وطباخه  النعماين  حممود  املرحوم 
الوتيل وما جاوره  هذا  بدل  اأن�صئ  ثم  كو�صتا 
ومنها  جتارية  وحمال  ا�صواق  العقارات  من 
الأر�س  مبا�صرة  تاتي  ثم  )الدرادو(  امل�صور 
لت�صليح  وحمال  كراجا  اتخذت  التي  الوا�صعة 
موؤخرا  وانقلبت  نرين  �صركة  �صيارات  وادامة 
نهر  �صاحل  حتى  اوروزديباك  �صركة  بناية  اإىل 
�صلطان  ال�صيد  مبا�صرة جامع  دجلة وبجوارها 
ومقر  الرفاعية  الطريقة  رواد  مركز  وهو  علي 
عميدها ال�صيخ اإبراهيم الراوي ثم الطريق اإىل 
�صريعة ال�صيد �صلطان علي وهي من اأهم �صرائع 
وعلى  اجلنابيني  حملة  ثم  وزحاما  �صعة  بغداد 
�صارع الر�صيد كان دكان الإيراين البهاين الذي 
واللوز  والبندق  الف�صتق  اأنواع  اح�صن  يبيع 
الذين  الأرمن  دكاكني  ثم  املك�صرات  وبقية 
ثم  الرائب  واللنب  والكيك  الب�صطرمة  يبيعون 
البغدادي  العائد للوجيه الرمني  البيت الكبري 
حمال  اتخذ  والذي  �صركي�صيان  القدمي 
اتهمت  وفيه  كملهى  وللرق�س  للم�صروبات 
الفنانة امل�صهورة التي كانت ت�صتاأجر البيت هي 
حني  الفنانات  اأحدى  بقتل  ك�صرى(  )�صبيحة 
رمتها من ال�صطح العايل اإىل الأر�س وقد براأتها 
عن  املعروف  وكان  التهمة  هذه  من  املحكمة 
ومراجلها  �صقاوتها  اكرم(  )ام  ك�صرى  �صبيحة 
دجلة  على  الكبري  النقيب  ق�صر  ثم  وجمالها، 
اتخذ  الذي  الربيطاين  املقيم  دار  ثم  مبا�صرة 
دربونة  من  انتقاله  بعد  بغداد  لكمرك  حمال 
مديره  وكان  ال�صفافري  �صوق  يف  الدخانية 
الإنكليزي امل�صرت )مونك( وهو امل�صهور بعملية 
الزوارق  بوا�صطة  الكمرك  موظفي  تهريب 
كانوا  الكمرك  موظفي  اأكرث  اأن  ذلك  النهرية 
اأ�صا�س  على  النقود  املرابني  من  ي�صتدينون 
املرابون  وجتمع  الراتب  قب�س  عند  دفعها 
الدائنون يف باب الدائرة بانتظار نهاية الدوام 
ومالقاة املوظفني املدينني لقب�س بع�س الديون 
علم  وحني  الفطر  عيد  حلول  كان  ان  و�صادف 
امل�صرت مونك بهذا التجمع وا�صبابه وراآه روؤية 
واأر�صلوا  امل�صوؤولة  بال�صلطات  ات�صل  العني 
زورقني بخاريني من �صريعة ال�صيد �صلطان علي 
قبل  بيوتهم  اإىل  املوظفني وبعثهم  فيها  واركب 
انتهاء الدوام وحرم الدائنني من قب�س ديونهم 
لذلك ال�صهر وبعده ب�صتان الوقف الكبرية التي 
بني فيها فندق ال�صندباد وفندق �صمريامي�س ثم 
ا�صتاأجرها  كبري  مقهى  اتخذت  ب�صاتني  عدة 
)هوبي( وكان يغني فيها ر�صيد القندرجي ويف 
نهاية  لبيع اخل�صب وبني يف  ركن منها خمزن 
الذي  دانيال  ملناحيم  الكبري  البيت  الب�صاتني 
البالط  غرق  اثر  على  الأول  في�صل  امللك  �صكنه 
فيه  يقيم  كان  الذي  الق�صر  ثم   1936 �صنة 
القن�صل الربيطاين ثم قائد القوات الربيطانية 
الربيطاين  العلم  و�صارية  املدفعان  بقي  وقد 
ثم  القرن  هذا  من  الثالثينيات  حتى  املرفوع 
ثم  طويلة  مدة  القت�صاد  لوزارة  مقرا  اتخذ 
الق�صور العائدة لعبد القادر اخل�صري واحلجي 
وهو  جي  الباجه  ق�صر  ثم  اخل�صري  يا�صني 
نهاية �صارع الر�صيد حيث الكني�صة النكليكانيه 
جغرافية  من  انتهينا  وقد  والن  )الإنكليزية( 
يكن  مل  انه  فنقول،  الر�صيد،  �صارع  وتاريخ 
ي�صمى �صارع الر�صيد بل �صمي اأول خليل با�صا 
جاده �صي ثم �صمي اجلادة العمومية ثم ال�صارع 
التاريخية  اللجنة  اجتمعت  واأخريا  العام 
عليه  فاأطلقت  اجلادات  اأ�صماء  لو�صع  الأدبية 
كلمات  كل  اأبلدت  كما  الر�صيد(  )�صارع  ا�صم 
ال�صاحلية(  )جادة  مثل:  �صارع  با�صم  )اجلادة( 
و  احللة(  عالوي  )جادة  و  ال�صيخ(  )جادة  و 
وكلها  ال�صراي(  )جادة  و  الكمكخانة(  )جادة 
الر�صيد  �صارع  وكان  )�صوارع(  ت�صمى  �صارت 
منطقة  يف  امتار  ب�صعة  اإل  م�صتو  غري  مرتبا 

 حكايات من شارع الرشيد

شارع الرشيد من أقدم و أشهر شوارع بغداد كان يعرف خالل الحكم العثماني باسم شارع ) خليل باشا جاده سي ( على أسم خليل باشا حاكم 
بغداد وقائد الجيش العثماني الذي قام بتوسيع وتعديل الطريق العام الممتد من الباب الشرقي إلى باب المعظم وجعله شارعًا باسمِه عام 
1910م، وكان ذلك ألسباب حربية ولتسهيل حركة الجيش العثماني وعرباته فتم العمل في هذه الجادة بصورة مستعجلة وارتجالية حيث 

كان يصطدم بمعارضة العلماء ورجال الدين البغداديين عند ظهور عقبة تعلق استقامتِه ببروز أحد الجوامع على الطريق كما كان يصطدم 
بأمالك المتنفذين واألجانب ممن هم المشمولين بالحماية وفق االمتيازات األجنبية, وكذلك لقلة المال المتوفر لديِه الستمالكها, لذلك وجب 

حصول انحناءات في الشارع تبعًا لهذه العراقيل.

أن خليل باشا حاكم بغداد وقائد الجيش العثماني حين قام بتوسيع وتعديل 
الطريق العام ، الممتد من الباب الشرقي إلى باب المعظم وجعله شارعا 
باسم )خليل باشا جاده سي(، لم يستحضر خارطة بغداد والمهندسين 

ويأمرهم بفتح شارع على وفق الهندسة واالستقامة

دخول القوات االنكليزية بغداد عام 1917

طوب ابو خزامه
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الغراء  املجلة  ه��ذه  م��دي��ر  اإىل  ق��دم��ت  اأن  بعد 
يف  اأدرجها  التي  الغزل"  �صوق  مقالتي"منارة 
الكاتب  ط��ب��ع  ال�����ص��ن��ة.  ه���ذه  م��ن  الأول  اجل���زء 
م�صاجد  "تاريخ  ك��ت��اب  الأث���ري  بهجة  ال��ب��ارع 
بغداد واآثارها" ودعتني تلك املقالة اإىل اأن اأمعن 
النظر يف البحث اخلا�س بجامع اخللفاء. اآمال 
اأن اأجد فيه ما تزين به تلك ال�صحائف من الأنباء 
واحلا�صية  امل��نت  يف  ي��ق��ول  ف��وج��دت��ه  املتممة. 
الإمام  هو  بانيه  اأن  اجلامع  هذا  عن  )���س39( 
ومل  )775م(.  ���ص��ن��ة159ه���  يف  امل��ه��دي  حممد 
اخلطية  الن�صخة  يف  القول  ه��ذا  وج��ود  اأتذكر 
التي  الكرمليني  الآب���اء  خ��زان��ة  يف  املحفوظة 
كنت طالعتها اإبان كتابتي املقالة ولكني مل اعتد 
بذاكرتي. فرجعت اإىل الن�صخة اخلطية لتحقيق 
الغاية. وهذا ما فيها)�س72( عن قدم اجلامع: 
اخلالفة  اأي��ام  اجلامع  امل�صجد  هو  ه��ذا  "كان 
من  امل�صلمني  خليفة  م�صلى  فكان  العبا�صية... 
اآل عبا�س"اأه�. ومل يزدنا املخطوط يف تعريف 

زمن بناء اجلامع.
نظر  وقد  املخطوطة.  الن�صخة  هذه  ذك��رت  واإذ 
الآلو�صي  �صكري  حممود  ال�صيخ  املرحوم  فيها 
فيها  ما ورد  نقل  ا�صتغني عن  فال  �صيجيء  كما 
لعالقته  ذل��ك  وغ��ري  نا�صخها  "�صخ�صية"  ع��ن 

بالبحث.
امل�صاجد  "تكملة  الن�س155:  يف  فيها  ما  وهذا 
الق�صم  الغربي. وقفت على  الكائنة يف اجلانب 
الثالث من اأخبار بغداد وما جاورها من البالد 
افندي  �صكري  حممود  ال�صيد  الأ�صتاذ  للعالمة 
التاريخي  الق�صم  وه���ذا  ب��الآل��و���ص��ي.  ال�صهري 
يحتوي على ذكر اجلوامع واملدار�س يف بغداد 
كثري  على  يحتوي  الغربي  اجل��ان��ب  ك��ان  ومل��ا 
اأن  اأحببت  فيه  ذكرها  يرد  التي مل  امل�صاجد  من 
املوفق  والله  للتاريخ.  خدمة  )كذا(  فيه  اأحلقها 

املعني"اأه�.
ما  "هذا  يلي:  ما  ال��ك��ت��اب)���س171(  اآخ��ر  ويف 
و�صلت اإليه يدي من تكملة امل�صاجد يف اجلانب 
اإليه  الفقري  واأن��ا  ال��وق��ت...  �صيق  مع  الغربي 
�صعيد  ال�صيد حممد  ابن  تعاىل حممد خلو�صي 
التكريتي النا�صري. حتريرا يف اليوم احلادي 
ع�صر من �صهر �صعبان املعظم �صنة �صت وثالثني 

وثلثمائة والف هجرية"اأه�.
الن�صخة  ال�صيخ الآلو�صي نظر يف هذه  اإن  قلت 
نقراأه يف ورقة بخطه  ما  ذلك  لنا  يوؤكد  وال��ذي 
فيها  امل��خ��ط��وط  م��ن   33 بال�صفحة  مل�صوقة 
ق�����ص��ي��دة ل��ع��ز ال��دي��ن اأب���ي ح��ام��د ع��ب��د احلميد 
اأب���ي احل��دي��د وه��ي ال��ت��ي طبعت يف جملة  ب��ن 
جملة  يف  1922م" 423(  اليقني)1"1341ه�= 
املطبوعة  امل�صتن�صريات  يف  ثم  امل�صتن�صريات 
على حدة )ال�س11( وجاء منها بيتان يف اليقني 
اي�صا)3"1344ه�= 1925م" 489( ووردت يف 

كتاب امل�صاجد املطبوع )�س91( ومطلعها:
ابيت فال اأقيم على ال�صغار  

وبامل�صتن�صر امللك انت�صاري)1(
ويف ذيل الورقة ما قوله: تابع �صحيفة 31من 
كتاب امل�صاجد بعد قوله: يف ال�صرع واملطلوب 
ياأتي  ثم  الق�صيدة.  هذه  تثبت  ثم  كاملعتذر)2( 
"وتلخي�س �صروط هذه املدر�صة )يريد  بعدها: 
الورقة  امل�صتن�صرية("اأه�. وكل ما يف هذه  بها 

بخط الآلو�صي.
ل  املخطوطة  الن�صخة  عن  الإي�صاح  هذا  وبعد 
جامع  ان��ه  اخللفاء  جامع  عن  القول  اأن  اأخ��ال 
تلك  يف  نظره  بعد  املوؤلف  زي��ادة  من  الر�صافة 

الن�صخة. وقد يكون ظني يف غري حمله.
امل�صاجد  لكتاب  املطبوعة  الن�صخة  كانت  ومل��ا 
تعترب جامع اخللفاء انه جامع الر�صافة اأحببت 
للتاريخ  نفعا  املو�صوع  اإىل طرق هذا  اأعود  اأن 

ولعلمي اأن احلقيقة بنت البحث وان الأثري من 
الذين ين�صدونها واين ل�صتاأذنه يف ذلك:

املطبوع)�س15(  على  مقدمته  يف  الأث��ري  قال 
جمعة  اأول  "ان  ال��ب��غ��دادي  اخلطيب  ع��ن  نقال 
قيام"اجلمعة  مع  بلد  يف  الإ���ص��الم  يف  اأح��دث��ت 
اأيام املعت�صد يف دار اخلالفة من  القدمية" يف 
و�صبب  ق��ال:  اجلمعة.  لإقامة  م�صجد  بناء  غري 
امل�صجد  يف  اأنف�صهم  على  اخللفاء  خ�صية  ذل��ك 
العام. وذلك �صنة280ه�)893م( ثم بني يف اأيام 

املكتفي م�صجد فجمعوا فيه"اأه�.
بحث  على  حا�صية  الأث���ري)����س39(  علق  وق��د 
معجم  ك��الم  ملخ�س  فيه  اأورد  اخللفاء  جامع 

البلدان عن الر�صافة وجامعها فقال:
 626 �صنة  يف  املتوفى  احلموي  ياقوت  "ذكر 
من  اك��رب  جامعا  الر�صافة  يف  بنى  امل��ه��دي  اإن 
بناء  من  فراغه  وان  واأح�صن  املن�صور  جامع 
اأي  159ه����  �صنة  ك��ان  بها  واجل��ام��ع  الر�صافة 
تلك  وج��د  وان��ه  خالفته  من  الثانية  ال�صنة  يف 
منها  يبق  مل  وان��ه  خربة  ع�صره  يف  النواحي 
بني  خلفاء  مقابر  وبل�صقه  اجلامع  اإل  يومئذ 
العبا�س وقال: وعليها وقوف وفرا�صون ولول 
ذلك خلربت"اأه� فكاأنه اأراد بذلك اأن يوؤيد ما جاء 
يف الكتاب نف�صه من اأن جامع اخللفاء هو جامع 
الر�صافة. ولو مل تكن لدينا تلك ال�صواهد التي 
اأن  عن  الغزل  �صوق  منارة  مقالة  يف  اأوردت��ه��ا 
لكفانا  الر�صافة  جامع  غري  هو  اخللفاء  جامع 
قوله نقال عن اخلطيب انه كانت"جمعة قدمية" 
وجمعة اأحدثت يف اأيام املعت�صد يف دار اخلالفة 

ثم بنى م�صجد يف اأيام املكتفي فجمعوا فيه".
مناقب  كتاب  اإىل  نرجع  اأن  اأي�صا  بنا  ويح�صن 
الأث��ري )���س21و 23و 33(  الذي طبعه  بغداد 
فاإذا راجعناه ل ي�صعنا اأن ن�صمي جامع اخللفاء 
بجامع الر�صافة بل نقول بدون تردد انه جامع 

الق�صر.
اأو  العرب  جريدة  ائتمن  الأث��ري  اأن  والظاهر 
على  عنها.  نقلت  التي  ال��ع��راق)3(  م��راآة  جملة 
هناك  اأن  يظن  ومل  البلدان  معجم  عن  نقلته  ما 
برتا وعدم ترو اأدى اإىل قولها اإن جامع اخللفاء 
هو جامع الر�صافة. ولول اعتقاده باأمانة النقل 
الر�صافة وجامعها  لأتي ببقية كالم املعجم عن 
حيث يقول: وبل�صقها )بل�صق مقابر خلفاء بني 
قربه  بها  و  الإم��ام  حنيفة  اأب��ي  حملة  العبا�س( 
غري  هو  اخللفاء  جامع  باأن  بالبت  "ولأنتهي 

جامع الر�صافة".
احد  عن  النقل  اإ�صناد  يف  اح��د  عار�صني  واإذا 
قول  باأنه  وامل��راآة  العرب  املذكورين:  املاأخذين 
جمرد عن �صند فان يل دليال على ذلك هو اتفاق 
كالم حا�صية �س39 من كتاب امل�صاجد املطبوع 
مع كالم املنقول عنه اإل التحرير . وهنا اقتطف 
للمقارنة  الكتاب  وكالم  واملجلة  اجلريدة  كالم 

بينهما.
كالم الكتاب كالم العرب واملراآة 

باب  م���ن  اأدرك  ان���ه  امل���وؤرخ���ني  ب��ع�����س  وق����ال 
كانا  ال��ه��واء  يف  �صاخمني  ميلني  امل�صجد  ه��ذا 
با�صا  �صليمان  وان  اجل��ام��ع  ب��اب  جانبي  على 
وبنى  هدمهما  �صنة1193  بغداد  وايل  الكبري 
وهو  املنارة  بقرب  �صغريا  م�صجدا  بانقا�صهما 
امل�صتهر اليوم بجامع اخللفاء وكان الباب الذي 
اليوم  يباع  التي  ال�صوق  امل��ي��الن  جنبيه  على 
الغنم وغ��ري ذل��ك. وج��اء يف اجل��ري��دة واملجلة 

املذكورتني ما قولهما:
ما  راأوا  ملا  الربيطانيني(  بهم  )يريد  فانهم   "
عارفني..  لها  اأر�صلوا  امل��ن��ارة(...  ع��راه��ا)ع��را 
اإ�صالح  يف  ب��ا���ص��روا  ث��م  ع��ل��ي��ه��ا...  ف��ك�����ص��ف��وا 
الأ�صا�س  على  كر�صيها  ج���ددوا  وق��د  خللها... 
"وقال  كله...  البدن  ي�صلحون  واخ��ذوا  الأول 

الربيطانيون  اعتنى  " وق��د  ذل��ك:  ع��ن  الأث���ري 
اجلامع  مع  الباقية  باملنارة  بغداد  احتالل  بعد 
ومل  الأول  الأ���ص��ا���س  ع��ل��ى  كر�صيها  وج����ددوا 
الكر�صي  بع�س  اأكل  قد  الزمن  يكملوها" وكان 
ك��ان. ولقد  م��ا  اإىل  اأع���اده  ال��ذي  ف�صعف وه��ذا 
انهم  اإذ  يكملوها"  "مل  بقوله:  الأث��ري  اأح�صن 
مل ي�صلحوا غري الكر�صي وع�صى ان يقوم احد 
منها  باإدراكه  يفلح  ولعله  كتابتها  بقية  بقراءة 

�صيئا*.
ي�صمى  ك��ان  اخللفاء  جامع  اإن  القول  و�صفوة 
اأي�صا  اخلليفة  جامع  �صمي  ث��م  الق�صر  جامع 
وقد ف�صا عنه قول انه جامع الر�صافة يف كتاب 
امل�صاجد املطبوع لغلط امل�صدر الذي اخذ عنه. 

والع�صمة لله وحده.

الحواشي
)1( ناظمها عز الدين هو �صارح نهج البالغة)2( 
�صارح  اىل  من�صوبة  اأي�صا  املطبوع  يف  ج��اءت 
لأبي  اإنها  البالغة ويف احلوادث اجلامعة  نهج 
قد ن�صرها  اأبي احلديد وكان  الق�صم بن  املعايل 
ع��ن ه��ذا امل��خ��ط��وط امل��ج��ه��ول ال���ص��م واملوؤلف 
 "1902  "5( امل�صرق  �صفايف  جرج�س  ذاك  اذ 
املعايل  نابا  ا  احلا�صية  يف  غلطا  وق��ال   )165
الق�صم هو �صارح نهج البالغة )وراجع عنها هذه 
يزيدنا  وم��ا  343ح(  222و   :1927  :5 املجلة 
الق�صم  امل��ع��ايل  اأب���ي  اىل  ن�صبتها  ب�صحة  ثقة 
هذه  راج��ع  امل�صتن�صريات)3(  يف  ت��رد  مل  انها 

املجلة)56"1928"4( تر رقيمهما وتاريخهما
عن الجزء االول من كتاب مباحث 
عراقيى يعقوب سركسيان طبع 
بغداد 1932.

شيء عن جامع 
الخلفاء

املر�صوف  الطابوق  بع�س  فيها  فكان  امليدان 
وكان ال�صارع منخف�صا يف �صاحة امليدان واأمام 
القرية  ورا�س  مرجان  وجامع  ال�صفافري  �صوق 
رائجة  املطر  اأيام  احلمالني  اأ�صغال  كانت  لذلك 
يف هذه املناطق حلمل النا�س على الأكتاف لكي 
ازدحام  اأما  اأخرى،  اإىل  جهة  من  ال�صارع  يعرب 
العربات باأنواعها واحليوانات وال�صيارات فقد 
املتنف�س  هو  كان  حيث  ومزعجا  بالغا  كان 
الوحيد جلانب الر�صافة يف بغداد وقد خ�ص�س 
تدربوا  ال�صرطة  من  اأفراد  ب�صعة  لل�صارع 
 ( فتحها  خا�صة  دورة  يف  املرور  لت�صهيل 
لتهيئة  الأقدم  ال�صرطة  مفت�س   ) بري�صكوت 
الع�صكري  الن�صباط  ي�صاعدون  مرور  �صرطة 
ال�صرطة  والب�صوا   ) بي  ام   ( الربيطاين 
خمططة  بي�صًا  اكيا�صًا  اذرعهم  يف  املذكورين 
بال�صود عالمة على انهم م�صوؤولون عن النظام 
ح�صلت  الع�صرينيات  اوائل  ويف  ال�صارع  يف 
عن  اعالن  اثر  على  ال�صارع  يف  كبرية  فو�صى 
فقد  الي�صار  اإىل  اليمني  من  ال�صري  نظام  تبديل 
كان ال�صري �صابقا وفقا للنظام الربيطاين الذي 
يكون فيه مقود ال�صيارة اإىل اجلهة اليمني كما 
انكلرتا  انحاء  اأكرث  يف  الآن  متعامل  هو 
وقامت  الكمنولث  دول  من  القليل  والبع�س 
�صركة )كوترل وكريك( و )بيت يو�صف �صعد( و 
بعدئذ  )�صار  امليكانيك(  �صلمان  )ال�صطى 
ال�صفروليت(  �صيارات  ميكانيك  عن  امل�صوؤول 
امليدان  يف  اأحمد  وال�صطى  لوي  بيت  عند 
اإىل  اليمني  من  ال�صيارة  مقود  نقل  بعملية 
الي�صار بنجاح غري كامل، اما ال�صطراب فكان 
اليمني  املعتاد يف جهة  العربات لن اخليل  يف 
اإذا  وت�صري  تتحرك  كيف  تعرف  ل  العربة  من 
العك�س  وكذلك  الي�صار  جهة  على  ربطت 
يف  اخليول  و�صقطت  امل�صادمات  وح�صلت 
احلال  ا�صتقام  اأكرث  اأو  �صهر  وبعد  ال�صارع 
واعتادت اخليول مرة ثانية على �صحب العربة 
الر�صيد  �صارع  يف  يكن  ومل  وي�صر  ب�صهولة 
اإىل  املوؤدية  ال�صوارع  بع�س  اإل  فرعية  �صوارع 
طريق  مثل  طرق  هناك  كانت  بل  دجلة  نهر 
ال�صابوجنية يف امليدان وطريق العباخانة يف 
وكانت  ال�صيخ  باب  طريق  على  �صلطان  �صيد 

اأثناء  ال�صارع  يف  يوميا  تقع  الكربى  امل�صكلة 
عبور العربات على اجل�صور يف اأيام الفي�صان 
ال�صارع  م�صتوى  من  اأعلى  اجل�صر  يكون  حيث 
على  اخليل  ايقاف  العربة  �صائق  ي�صتطيع  ول 
وجذب  ا�صتطاع  اإذا  حتى  املنحدر  هذا  مثل 
اللجام بقوة فان اخليل تتزحلق ب�صبب نعومة 
يح�صل  كان  لذلك  حوافرها  حتت  النعلجات 
ال�صطدام بال�صيارات وبالنا�س وذهبت �صحايا 
العظم  المام  جامع  باب  قرب  اآخرها  كثرية 
اخل�صبة  وهي  العربة   ) اوخ   ( ا�صطدم  حيث 
بالعربة  احل�صانني  تربط  التي  الطويلة 
ال�صغرية  البا�س  �صيارات  اإحدى  مبوؤخرة 
من  اخللفية  باجلهة  املوجود  الزجاج  وته�صم 
بالزجاج  ذبحا  �صبيان  قتل  حيث  ال�صيارة 
املنطقة  وكانت  بالوخ  اآخرون  وجرح 
اأكرث  القرية  ورا�س  الغا  باب  بني  املح�صورة 
والعربات  والكد�س  بالنا�س  ازدحاما  املناطق 
والبطيخ  والرقي  بالب�صائع  املحملة  واحلمري 
لأنها  اجل�صر،  �صريعة  اأو  املحكمة  �صريعة  من 
هي قلب املنطقة التجارية يف بغداد وقد حاولت 
اإ�صالح احلال ومنع العربات  احلكومة موؤخرا 
ال�صارع ولكنها مل تفلح واآخرها  من املرور يف 
الأمر الذي اأ�صدره ار�صد العمري اأمني العا�صمة 
يقودوا  بان  والكد�س  احلمري  �صواق  على  بان 
فازدادت  واحد  اآن  يف  دواب  ثالثة  من  اأكرث 
ثم  ومعاركهم.  ال�صواق  بكرثة  تعقيدا  امل�صكلة 
تبليط  م�صروع  الع�صرينيات  منت�صف  بعد  بداأ 
�صارع الر�صيد ايام كان )ن�صاأت ال�صنوي( اأمينا 
للعا�صمة وبداأ التبليط بالتعديل اأول، ثم فر�س 

الرمل واحل�صو الناعم ثم امل�صبك احلديدي )بي 
اخل�صبي  وبال�صيبك  باليد  التبليط  ثم  �صي(  ار 
باجلري  يلت�صق  ل  كي  الأ�صود  بالنفط  املدهون 
من  وكان  طويلة  �صهورا  التبليط  وا�صتمر 
�صحايا التبليط امني العا�صمة نف�صه حيث نقل 
من من�صبه اإىل حمل اخر وما ان انتهى التبليط 
حت اأ�صبح �صارع الر�صيد املتنزه الأمثل لأهايل 
منهم  وال�صعيد  الكرخ  �صكان  وخ�صو�صا  بغداد 
يف  خال  حمل  على  الع�صر  وقت  يح�صل  من 
تخت اأحد املقاهي امل�صرفة على ال�صارع ليتفرج 
على الرائحني والغادين من النا�س الذين لهم 
لهم �صوى التفرج بع�صهم على بع�س اأو انتظار 
الباب  اإىل  امليدان  من  الغانيات  عربات  مرور 
�صافرات  وهن  مك�صوفة  عربات  يف  ال�صرقي 
اإذا  اإل  منهن  غانية  تخرج  األ  الطبيعي  ومن 
كانت ذات جمال وا�صتهرت منهن )زهرة عجم( 
عجم  بقايا  ن�صل  من  اإيرانية  تكون  قد  التي 
اأيام  يف  بغداد  على  �صيطر  الذي  حممد 
الراق�صات  واخوته  وامه  هو  العثمانيني 
املغنيات وا�صتهرت كذلك �صليمة با�صا و�صبيحة 
قد  احلكومة  وكانت  بيدي  وخديجة  ك�صرى 
ثيابا  الغانيات  تلب�س  بان  يق�صي  امرا  اأ�صدرت 
متيزا  غامق  ازرق  لونها  وجواريب  وعباءات 
يجل�س  ان  اأمرت  كما  الن�صاء  باقي  عن  لهن 
العربنجي وان يلب�س عرقجينًا  خادمها بجانب 
ا�صفر اللون وا�صتمر احلال اأكرث من �صنة وهن 
النا�س  وبدا  تدريجيا  زال  حتى  الزي  بهذا 
اما  ال�صارع،  على  الواقعة  اأمالكهم  يعمرون 
ب�صكل مقاه اأو دكاكني اأو خمازن )مغازات( اأما 

اأو يف قدوم  امللكية  املرا�صيم  اأو يف  يف العياد 
زائر اجنبي، فلي�س من ال�صهل ان يجد الإن�صان 
و�صكان  باأجمعها  بغداد  تكون  اذ  قدم  مو�صع 
التاك�صيات  اما  ال�صارع  يف  جتمعت  قد  اللوية 
الع�صرينيات  منت�صف  يف  ال  العمل  تبداأ  فلم 
ثم  ال�صغرية  الفيات  �صيارات  بداأها  من  واول 
ال�صارع  �صيق  من  ال�صكوى  وادت  بعدئذ  كرثت 
وعدم ا�صتيعابه لو�صائط النقل ففتحت احلكومة 
المني  و�صارع  الكفاح  )غازي(  �صارع  موؤخرا 
و�صارع  الكرخ  واىل  من  للعبور  العر�صاين 
جل�صر  املقابلة  البناية  هدت  ان  بعد  العباخانة 
العرق  بائع  ي�صغلها  كان  والتي  متاما  مود 
حافظ  حمل  وبجانبه  طيارة  يعقوب  ال�صهري 
القادمة  العربات  مرارا  ا�صطدت  وقد  القا�صي 
من الكرخ على ج�صر مود بدكاكينهم وبالزبائن 
ثم بلطت احلكومة �صارع امليكانيك مقابل جامع 
ال�صيد �صلطان علي و�صارع باب ال�صيخ وال�صارع 
ال�صغط  بعقوبة فخف  قطار  اإىل حمطة  املوؤدي 
وحدثت  ن�صبية  ب�صورة  الر�صيد  �صارع  على 
اأن  ذلك  غازي  �صارع  فتح  حني  الكبرية  امل�صكلة 
يف  )وذلك  العمري  ار�صد  العا�صمة  اأمني 
الثالثينيات من هذا القرن( قرر ان يكون �صارع 
�صاحة  حتى  علي  قنرب  �صاحة  من  وا�صعا  غازي 
ال�صدرية اأما اجلانبان الآخران فقد بقيا �صيقني 
لهذا  ا�صتخدموا  الذين  املهند�صون  اأ�صر  بينما 
الغر�س ان يكون ال�صارع عري�صا ذا ممرين من 
وا�صر  للم�صتقبل  حت�صبا  نهايته  حتى  بدايته 
موؤمتر  يف  وقال  راأيه  على  العا�صمة  امني 
�صحفي ان اهايل بغداد �صاروا طماعني يريدون 

قد  مبالغ  امل�صتهلكة  عقاراتهم  عن  يقب�صوا  ان 
ت�صل اإىل مئة الف دينار لكل طرف من ال�صارع 
وكان  لأدائه،  م�صتعدا  ل�صت  باهظ  مبلغ  وهو 
احتجاجا  املهند�س  وا�صتقال  بطبيعته  عنيدا 
على هذا العناد الذي ل لزوم له وبرهنوا له انه 
على  امالكها  بيع  من  المانة  ماتقب�صه  �صوف 
وترك  واكرث  ال�صتمالك  مبالغ  ي�صدد  الر�صيف 
املهند�صون العراق كما تركوا عنق الزجاجة يف 
نهاية ال�صارع حتى اليوم اما البا�صات فلم تبداأ 
بدات  وقد  الع�صرينيات  نهاية  يف  ال  عملها 
بالبا�صات الكبرية التي عملت يف بغداد وكانت 
اجرة الراكب من باب املعظم اإىل الباب ال�صرقي 
بالعملية  فلو�س  اربعة  و�صارت  واحدة  عانة 
الباب  بني  تعمل  وكانت  اجلديدة  العراقية 
الثالثينيات  ويف  فقط  املعظم  وباب  ال�صرقي 
ظهرت البا�صات ال�صغرية وا�صتغلت بني بغداد 
�صارع  فتح  من  وبالرغم  والعظمية  والكرادة 
املتنف�س  هو  الر�صيد  �صارع  بقي  فقد  غازي 
وتظاهراتها  ن�صاطها  ومركز  لبغداد  الوحيد 
فيها  وامل�صرات  العزاء  ومواكب  وهو�صاتها 
وكرثت ال�صيارات يف اواخر الع�صرينيات وبقي 
نظام املرور غري مرتب وكانت ال�صيارات ت�صري 
و  والبواق  واملنبهات  هواها  وفق  على 
تزعج  ال�صائق  جهة  على  املربوكة  )الطواطات( 
واخليل  لل�صيارات  الدائم  والعطل  النا�س 
اأنظمة  �صدرت  فقد  لذلك  للعربات  اجلانحة 
وتعليمات اإىل �صرطة املرور يف ال�صارع وكانت 
ويف  اأفراد  وب�صعة  �صرطة  مفو�س  من  موؤلفة 
افراد  وزاد  املرور  نظام  �صدر  الثالثينيات 
مرور  �صرطة  مدير  معاون  وعني  ال�صرطة 
اأي�صا مهمة الت�صديق على  لدارتها ونيطت بها 
الب�صائع  تنقل  التي  اللوريات  و�صالمة  متانة 
والركاب اإىل خارج العراق وبداأ امتحان �صواق 
وكان  القانونية  الإجازة  لإعطائهم  ال�صيارات 
جامع  خلف  الواقع  الزقاق  يف  يجري  الختبار 
اأن  فممنوع  املدينة  داخل  ال�صرعة  اأما  ال�صراي، 
فتكون  املدينة  خارج  اما  كيلومرت   15 تتجاوز 
ذلك  يف  ال�صرعة  هذه  معدل  وكان  كيلومرت   25
ا�صترياد  �صركات  انت�صرت  ثم  عاليا  الوقت 
ت�صتورد  عد�س  �صفيق  �صركة  فكانت  ال�صيارات 
الدودج  ت�صتورد  كتانة  و�صركة  الفورد 
واملهد�صن  للبكارد  �صعد  ويو�صف  والبالميوث 
واخواتها  لل�صفرولية  لوي  وبيت  والنا�س 
الإنكليزية  لل�صيارات  �صا�صون  داود  وبيت 
اما  وغريها  وفنكارد  واو�صنت  موري�س 
جورج  ي�صتوردها  فكان  الأملانية  ال�صيارات 
كان  بغداد  واحد  رقم  فان  وباملنا�صبة  عبديني 
ال�صبق  العام  ال�صرطة  مدير  �صليم  حاج  لل�صيد 
جودت  لعلي   3 ورقم  عبدين  جلورج   2 ورقم 
ورقم 4 لن�صاأة ال�صنوي و5 لفخري الطبقجلي و 
6 جلميل املدفعي و 7 ل�صهاب الدين الكيالين و 
8 جلالل بابان و 9 لر�صيد عايل الكيالين و 10 
و  ال�صويدي  ناجي   12 و  جمعة  الدين  حل�صام 
14 انطوان �صما�س و 15 عبد املنعم اخل�صريي 
و 17 لروؤوف اجليبه جي و 18 ناجي �صوكت و 
20 نوري �صعيد و 22 روؤوف البحراين و 23 
تعدادهم  ال�صعب  ومن  �صال�س  املح�صن  لعبد 
كلهم ولكن لغر�س الطالع فكان رقم 30 بغداد 
و  الزهراوي  مظفر  الدكتور   33 و  خالد  جلالل 
و  ا�صطيفان  ل�صكندر   40 و  علي  لتح�صني   35
44 لناجي اخل�صريي و 47 ل�صالح جرب و 49 
لعبد الرزاق فتاح و 58 ملحمود �صبحي الدفرتي 
ح�صني  لعلوان   66 و  الل�صويدي  توفيق   59 و 
عبد  جلميل   79 و  ال�صدر  حممد  ال�صيد  و70 
لعبد   100 و  كمال  لإبراهيم   90 و  الوهاب 
و  ال�صويدي  لعارف   120 و  ال�صنوي  احلليم 
300 عبد الهادي الدامرجي، اأما يف خارج لواء 
بغداد فلم يكن للمرور �صوى رجل �صرطة واحد 
يف الب�صرة واآخر يف خانقني واآخر يف النجف 
ثم يف كركوك ثم يف املو�صل وكان ر�صم ت�صجيل 
ال�صيارات ور�صم اجازة ال�صوق ع�صر ربيات اأما 
ر�صوم العربات فهي ن�صف ر�صوم ال�صيارات اأما 
تدفع  تكن  فلم  والبخارية  الهوائية  الدراجات 

الر�صوم.
عن كتاب شارع الرشيد
اعداد باسم عبد الحميد حمودي

كان السير سابقا وفقا للنظام البريطاني الذي يكون فيه مقود السيارة إلى 
الجهة اليمين كما هو متعامل اآلن في أكثر انحاء انكلترا والبعض القليل من 

دول الكمنولث وقامت شركة )كوترل وكريك( و )بيت يوسف سعد( و )االسطى 
سلمان الميكانيك( )صار بعدئذ المسؤول عن ميكانيك سيارات الشفروليت( 

عند بيت الوي واالسطى أحمد في الميدان بعملية نقل مقود السيارة من اليمين 
إلى اليسار بنجاح غير كامل 

احد اال�ضواق القدمية �ضارع الر�ضيد قدميا
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" لقد اجتمع وفدنا مع وفود الدول و الأقطار 
منظمة  ت�����ص��ك��ي��ل  ق�����رروا  و  ل��ل��ن��ف��ط  امل��ن��ت��ج��ة 
هذه  و  للنفط  املنتجة  ال��دول  بحقوق  تطالب 
ح�صاب  لها  يح�صب  ل  ك��ان��ت  اإن  و  اخل��ط��وة 
ترون  فيها  التمعن  بعد  اإمن��ا  الأم��ر  ب��ادئ  يف 
للنفط  املنتجة  ال���دول  نحن  حافظنا  ق��د  اإن��ن��ا 
الحتكارية  ال�صركات  منعنا  و  حقوقنا  على 
هي  اخل��ط��وة  ه��ذه  و  بحقوقنا  الت�صرف  م��ن 
النفط يف  تاريخ �صركات  الأوىل يف  اخلطوة 
التي  املنتجة و هي  ال�صركات  تاريخ  العامل و 
ترى قوة من الدول املنتجة للنفط تقف امامها 
نريد  اإننا ل  بالعدل عن جهودها.  و حتا�صبها 
اأن ن�صيع جهود ال�صركات العادلة لكننا ل نريد 
الدول  حقوق  على  ال�صركات  هذه  تعتدي  اأن 
يف  وح��ده  يعد  مل  العراق  اإن  للنفط.  املنتجة 
الوقت احلايل بل اأ�صبحت معه دول و اقطار 
جتاه  اأهدافها  توحد  و  كيانها  توحد  اأخ��رى 
اجلمهورية  وف��د  اتفق  لقد  و  ال�صركات.  تلك 
املنتجة  ال���دول  وف���ود  م��ع  اخل��ال��دة  العراقية 
م�صلحة  ت��وؤم��ن  �صائبة  ق���رارات  على  للنفط 
األ  على  اتفقوا  لكنهم  و  للنفط  املنتجة  البالد 
يذيعوا هذه القرارات اإل يف يوم 24 من هذا 
ال�صهر حيث تذاع  من جميع الدول و الأقطار 
اجلمهورية  عا�صمة  بغداد  يف  اجتمعت  التي 
املنظمة  ه��ذه  تبقى  �صوف  اخل��ال��دة  العراقية 
�صوكة يف عيون من يريد اأن ينحرف عن احلق 

من ال�صركات الأخرى ."
اخلالد  الزعيم  اأعلن  اخل��ال��دة  الكلمات  بهذه 
عبد الكرمي قا�صم عن تاأ�صي�س منظمة الأقطار 

"اأوبك" من بغداد 14 متوز .  امل�صدرة للنفط 
الكرمي  عبد  الزعيم  خطاب  من  جزء  هذا  كان 
و  ال��رتب��ي��ة  م��وؤمت��ر  اف��ت��ت��اح  مبنا�صبة  ق��ا���ص��م 
اأيلول   15 بتاريخ  عقد  ال��ذي  الأول  التعليم 
1960 يف بغداد.  هذه املنظمة التي بذر بذرتها 
الكرمي  عبد  الزعيم  البار  ال�صعب  ابن  الأوىل 
الدول  معظم  لت�صمل  ال�صنني   مع  منت  قا�صم 
لتكون  و  العامل  يف  للنفط  املنتجة  الأقطار  و 
اأع�صائها  حقوق  ع��ن  حقوق  ع��ن  م��داف��ع  ك��رب 
جتاه غطر�صة و طغيان ال�صركات و الكارتالت 
النفطية املدعومة من قبل الدول ال�صتعمارية 
منظمة  ا�صبحت  لقد   . الكربى  الراأ�صمالية  و 
اخلالدة  العراقية  اللحظات  تلك  منذ  الوب��ك 
اأ�صا�صيا يف املعادلة القت�صادية العاملية  طرفا 
للنفط  املنتجة  الأق��ط��ار  و  ال��دول  اأ�صبحت  و 
النفط يف  اأ�صعار  الأ�صا�صي يف تثبيت  العامل 
العاملي   الن��ت��اج  �صقف  حتديد  كذلك  و  العامل 

للنفط مق�صما بح�ص�س مدرو�صة على اع�صاء 
املنظمة  بعدما كانت ال�صركات النفطية تتالعب 
يف م�صتويات ال�صعار و معدلت النتاج تارة 
معينة  دول��ة  على  �صيا�صيا  ال�صغط  اج��ل  م��ن 
النمو  و  التقدم  عجلة  اإبطاء  اجل  من  ت��ارة  و 
يف دولة اأخرى . قبل ان تظهر منظمة الوبك 
ال�صتعمارية  النفطية  ال�صركات  كانت  للعامل 
دولة  بعد  دول��ة  للنفط  املنتجة  بالدول  تنفرد 
مواقف  اي  اأم��ام  الباب  غالقة  تركيعها  بهدف 
موحدة للدول املنتجة للنفط  اأما بعد تاأ�صي�س 
بغداد  يف  املوقع  ميثاقها  ين�س  كما  و  الوبك 
اأي من  تنا�صر موقف  ال��دول جميعا  فان هذه 
دول الوبك عند نزاعها مع ال�صركات النفطية 

و تكون قراراتها دائما بالإجماع.
يروج البع�س يف هذه اليام من اأن ثورة 14 
متوز 1958 اخلالدة بقيادة الزعيم عبد الكرمي 
جمموعة  به  قام  عابر  ع�صكري  انقالب  قا�صم 

على  احل�صول  اجل  من  ال�صباط  من  مغامرة 
منا�صب اأو �صلطة ، و لكن احلقائق التاريخية 
�صعبية  ث��ورة  هي   1958 متوز   14 اأن  اأثبتت 
عارمة قادها  اأبناء بررة من اجلي�س العراقي 
التخطيط  مت  ال��ث��ورة  تنفيذ  قبل  و  البا�صل 
ال�صعب  لأب��ن��اء  املعي�صي  امل�����ص��ت��وى  لتنمية 
اقت�صادية  بثورات  القيام  خالل  من  العراقي 
تنمية  اإىل  تهدف  بعناية  مدرو�صة  و  متتابعة 
و  ال�صناعية  امل��ج��الت  يف  �صاملة  اقت�صادية 
ما  النفطية ل كما حدث يف عهود  الزراعية و 
بعد 8 �صباط 1963 حيث اأ�صبح النفط املورد 
الرئي�صي للبلد و توقفت القطاعات القت�صادية 
موارد  اأ�صبحت  نف�صه  الوقت  ويف  الأخ���رى 
مرافق  جميع  يف  الف�صل  لتغطية  اداة  النفط 
بل  فقط  القت�صادية  لي�صت  العراقية  الدولة 

ال�صيا�صية اأي�صا. 
اأوىل  الثائر  اأيام من الثورة خطا العراق  بعد 

املنطقة  من  ب��اخل��روج  القت�صادية  خطواته 
الإ�صرتلينية حيث مهدت هذه اخلطوة العظيمة 
اإىل حترير الدينار العراقي من هيمنة الباون 
العراقي حرا و  الدينار  اأ�صبح  ال�صرتليني و 
العراقية  القت�صادية  القوة  من  ينطلق  قويا 
م��وارد  م��ن  ال��ع��راق  ميتلكه  م��ا  على  م�صتندا 
نفطية و معادن و كنتيجة عملية ل�صبح الدينار 
العراقي يعادل اأكرث من 2 باون ا�صرتليني يف 
الوقت الذي كان يعادل 1 باون ا�صرتليني قبل 

قرار اخلروج من املنطقة الإ�صرتلينية.
الزراعي  الإ�صالح  قانون  �صدر  باأيام  بعدها 
القت�صادية  التفاقية  توقيع  خطة  تبعتها  ثم 
التي  و  ال�صوفيتي  الحت����اد  و  ال��ع��راق  ب��ني 
ال�صناعي  ال��ه��ي��ك��ل  ب��ن��اء  اأث���ره���ا  ع��ل��ى  ت��ق��رر 
الأ�صمدة  للعراق متمثال ببناء معامل  الوطني 
و  ال��زج��اج  و  ال�صلب  و  احل��دي��د  و  ال�صكر  و 
امليكانيكية  لل�صناعات  الإ�صكندرية  معامل 
اأن  ال�صتعماري  الغرب  اأدرك  عندها  وغريها. 
اأن  حد،  عند  تقف  ل  �صوف  العراق  طموحات 
العراق ي�صعى اأن يكون قوة اقت�صادية كبرية 
يف املنطقة و العامل ، و خطوة اأوىل اوعز اإىل 
ال�صركات النفطية الغربية العاملة يف العراق 
على  اأث��رت  ب�صورة  النفط  اأ�صعار  بتخفي�س 
تبعتها  التنموية  الفتية  اجلمهورية  خطط 
كميات  بتخفي�س  متثلت  اإيالما  اأك��رث  خطوة 

النفط امل�صدرة من العراق. 
دع���ت احلكومة  غ��ريه��ا  و  الإج�������راءات  ه���ذه 
قا�صم  الكرمي  عبد  الزعيم  برئا�صة  العراقية 
يف  العاملة  النفطية  ال�صركات  مع  بالدخول 

ت�صحيح  اىل  ت��ه��دف  مفاو�صات  يف  ال��ع��راق 
الأو������ص�����اع اخل���اط���ئ���ة و الم����ت����ي����ازات غري 
من  ال�صركات  تلك  بها  متتعت  التي  القانونية 
املفاو�صات  بداأت  امللكي.  العهد  قبل حكومات 
طويلة  اأ�صبحت  ال�صركات  مم��اط��الت  م��ع  و 
اأن  فيه  العراق يحر�س  كان  الذي  الوقت  ففي 
ياأخذ حقوقه كاملة من ال�صركات النفطية اأي�صا 
كان يحر�س على اأن يكون احلق و العدل هو 

اأ�صا�س املفاو�صات للطرفني.

كيف نشأت فكرة الـ "أوبك "
 14 حكومة  قدمت   1959 الأول  ت�صرين  يف 
متوز اقرتاحا ر�صميا اإىل املجل�س القت�صادي 
التابع جلامعة الدول العربية و اآخر اإىل جلنة 
خرباء النفط العرب  بت�صكيل جلنة من خرباء 
قانونيني و فنيني و اقت�صاديني لو�صع اتفاقية 
بني الدول العربية لتحديد و معاجلة �صيا�صة 
اإذ اأن �صركات النفط  ا�صتثمار املوارد النفطية 
العاملة يف البلدان العربية ترتبط فيما بينها 
هي  و  مت�صابكة  اقت�صادية  و  مالية  مب�صالح 
وان كانت تبدو تتناف�س فينا بينها يف حدود 
معينة ظاهريا اإل اأنها موحدة ال�صيا�صة جتاه 
يف  ن�صاطها  متار�س  التي  العربية  احلكومات 
اأرا�صيها.على اثر ذلك عقدت اجلامعة العربية 
موؤمتر البرتول العربي الأول يف القاهرة بني 
العراق  يح�صر  مل   .1959 ني�صان   23  –  16
للجمهورية  امل��خ��زي  ال����دور  ب�صب  امل��وؤمت��ر 
العربية املتحدة و رئي�صها جمال عبد النا�صر 
التي  و  امل��و���ص��ل  ال�����ص��واف يف  م���وؤام���رة  يف 
نفذت يف 8 اآذار 1959، ومع ذلك كان العراق 
�صباقا اإىل اإيجاد �صيا�صة عربية موحدة للنفط 
اإقدام ال�صركات  اأن املوؤمتر عقد بعد  خا�صة و 
النفطية على تخفي�س اأ�صعار النفط الفنزويل 

و نفط ال�صرق الأو�صط  .
يف اأب 1960 اأقدمت ال�صركات النفطية العاملة 
يف الوطن العربي و اإيران على تخفي�س اآخر 
�صنت   14 –  4 ب��ني  ي����رتاوح  ال��ن��ف��ط   ل�صعر 

للربميل  و بدون اأي مربر.
اأدى هذا التخفي�س يف �صعر النفط اإىل اإجراء 
للنفط  املنتجة  العربية  ال��دول  بني  م�صاورات 
م�صاورات  اإج����راء  اإىل  ف��ن��زوي��ال  و  اإي����ران  و 
تهدف اإىل الوقوف بوجه ال�صركات النفطية و 

اإجراءاتها املتع�صفة .
بني  النفطية  امل��ف��او���ص��ات  يف  الإخ��ف��اق  بعد 
و  فيه،  العاملة  النفطية  وال�صركات  ال��ع��راق 
للنفط  املنتجة  الدول  كتلة من  اإيجاد  من اجل 
ذات ثقل دويل للوقوف جتاه تعنت ال�صركات 
النفطية  دعا العراق يف 25 اأب 1960 كل من 

ال�صعودية ، قطر ، ايران ، فنزويال و الكويت 
الربيطاين(  الن���ت���داب  حت��ت  ام����ارة  ك��ان��ت   (
بغداد  يف  عقدة  تقرر  ال��ذي  املوؤمتر  حل�صور 
موقف  لت��خ��اذ   1960 اي��ل��ول   14 –  10 ب��ني 
تخفي�صها  و  النفطية  ال�صركات  جت��اه  موحد 

لالأ�صعار.
افتتح املوؤمتر يوم 10 اأيلول من قبل الدكتور 
طلعت ال�صيباين و كيل وزير النفط العراقي. 
الذي  ال�صيباين  طلعت  للدكتور  الفتتاح  كلمة 
الذي  النفط  اأ�صعار  يف  التخفي�س  على  رك��ز 
اخل�صائر  حجم  و  النفطية  ال�صركات  به  قامت 
يف  امل�صرتكة  ل��ل��دول  ال��ق��وم��ي  الق��ت�����ص��اد  يف 
الدول  تلك  اقت�صاد  انعكا�صاته على  املوؤمتر و 
وان مثل هذه الإجراءات من جانب ال�صركات 
للنفط  املنتجة  ال��دول  م�صالح  مع  تن�صجم  ل 
تعار�صا  هنالك  اأن  ال�صيباين  الدكتور  اأك��د  و 
الدول  و  للنفط  املنتجة  ال���دول  م�صالح  ب��ني 

ال�صناعية امل�صتهلكة له.
�صمي هذا املوؤمتر باملوؤمتر التاأ�صي�صي ملنظمة 
الأقطار امل�صدرة للنفط اوبك و �صميت الدول 
امل�صاركة بهذا املوؤمتر بالع�صاء املوؤ�ص�صني و 
بلد ي�صدر  "ان من حق كل  املوؤمتر   اأعلن يف 
ع�صوا  ي�صبح  اأن  ف���رية  و  ب��ك��م��ي��ات  ال��ن��ف��ط 
جديدا يف منظمة الوبك بعد موافقة الأع�صاء 

امل��وؤمت��ر  دع����ا  ك��م��ا  بالجماع"  امل��وؤ���ص�����ص��ني 
ال�صركات النفطية املحافظة على ا�صعار ثابتة 
بكل  العمل  و  ت��ذب��ذب  اأي  ع��ن  بعيدة  للنفط 
م�صتوياتها  اإىل  الأ�صعار  اإعادة  على  الو�صائل 

ال�صابقة قبل التخفي�س .
تراأ�س الوفود امل�صاركة يف املوؤمتر التاأ�صي�صي 
ملنظمة البلدان امل�صدرة للنفط "اأوبك" املنعقد 

يف بغداد 14 متوز ال�صادة:-
ال���دك���ت���ور ط��ل��ع��ت ال�����ص��ي��ب��اين رئ��ي�����س و فد 

اجلمهورية العراقية
اململكة  وفد  رئي�س  الطريقي  الله  عبد  ال�صيد 

العربية ال�صعودية
االدكتور جوان بابلو بريز الفون�صو رئي�س و 

فد فنزويال
ال�صيد فوؤاد روحاين رئي�س و فد اإيران

احمد �صيد عمر رئي�س وفد م�صيخة الكويت
ملنظمة  التاأ�صي�صي  امل��وؤمت��ر  يف  ت��ق��رر  وق���د 

الأقطار امل�صدرة للنفط اوبك ما يلي :
ميكن  ل  املنظمة  يف  الأع�����ص��اء  ال���دول  1-ان 
الذي  املوقف  جتاه  اليدي  مكتويف  يبقوا  ان 
تتبناه �صركات النفط يف فر�س التبديالت على 

اأ�صعار النفط.
2-ي��ط��ل��ب الأع�������ص���اء يف م��ن��ظ��م��ة اوب����ك من 
ثابتة  اأ�صعار  على  املحافظة  النفط  �صركات 

له مع  للنفط بعيدة عن كل تذبذب ل �صرورة 
ال�صابقة  ملعدلتها  الأ�صعار  ع��ودة  على  العمل 

قبل التخفي�س.
ي�صنوا نظاما  يدر�صوا و  اأن  الأع�صاء  3-على 
ي�صمن ثبات الأ�صعار و تنظيم الإنتاج ب�صرط 
ال���دول  و  املنتجة  ال����دول  م�صالح  م��الح��ظ��ة 
املنتجة  للدول  ثابت  امل�صتهلكة و �صمان دخل 
بهذا  ا�صتثمرت  التي  لل�صركات  معقول  ربح  و 

املجال.
اتخذ  ق���رار  اأي  تنفيذ  نتيجة  ح�صل  4-اذا 
ب��الإج��م��اع يف ه��ذا امل��وؤمت��ر ان ق��ام��ت احدى 
ال�صركات املعنية باتخاذ اي اجراء مبا�صر او 
القطار  م��ن  اك��رث  او  واح��د  �صد  مبا�صر  غ��ري 
اي  يقبل  ل  اخر  ع�صو  اي  على  فان  الع�صاء 
عر�س يعود باملنفعة علية و حدة . كاأن ي�صكل 
زيادة يف الت�صدير او رفع لال�صعار تقدمه الية 
القرار  تطبيق  لعرقلة  ال�صركات  او  ال�صركة 

اجلماعي الذي تو�صل اإليه املوؤمتر.
العمل  من  قا�صم  الكرمي  عبد  الزعيم  اأراد  لقد 
على تاأ�صي�س منظمة الأوبك يف بغداد ت�صليط 
يف  العاملة  النفطية  ال�صركات  على  ال�صغط 
العراق و املتع�صفة بحقوق ال�صعب العراقي و 
فعال فقد اأ�صحى تاأ�صي�س الأوبك دافعا معنويا 
كبريا للعراق يف مفاو�صاته مع �صركات النفط 

و خا�صة البند الرابع يف اأعاله. 

متوز   14 ع���راق  يف  اأوب���ك  تاأ�صي�س  يكن  مل 
اخلالد اآخر عمل يف طريق حتقيق ال�صتقالل 
 14 ث��ورة  ل�صلوكه  خططت  ال��ذي  القت�صادي 
متوز 1958 اخلالدة فقد ا�صتمرت املفاو�صات 
يف  العاملة  النفطية  ال�����ص��رك��ات  م��ع  ال�صاقة 
قا�صم  ال��ك��رمي  عبد  ال��زع��ي��م  برئا�صة  ال��ع��راق 
ال�صيخ  ط��ة  الزعيم  و  حديد  حممد  ال�صيد  و 
اإ�صدار  تخللها  العراقي   اجلانب  عن  احلمد 
اخلا�س   1961 ل�����ص��ن��ة   80 رق����م  ال���ق���ان���ون 
بانتزاع الأرا�صي العراقية التي مل تكن اأ�صال 
مع  التفاقيات  بجميع  بال�صتغالل  م�صمولة  
ال�صركات النفطية و التي تعادل ن�صبة %99،5 
قد  ال�صركات  ك��ان��ت  العراقية  الأرا���ص��ي  م��ن 
ا�صتولت عليها ظلما يف العهد ال�صابق متهيدا 

ل�صتثمارها وطنيا.
عامال   1961 ل�صنة   80 رقم  القانون  كان  لقد 
المريكية   املركزية  املخابرات  لدوائر  معجال 
 14 بثورة  لالإطاحة  خططها  زي��ادة  و  برتكيز 
ال�صعب  ابن  الراحل  زعيمها  و  اخلالدة  متوز 
تتوقف  مل  ذلك  ومع  قا�صم،  الكرمي  عبد  البار 
اخل��ال��دة   1958 مت����وز   14 ث����ورة  م�����ص��رية 
ال�صتقالل  حتقيق  م��ن  اأه��داف��ه��ا  حتقيق  ع��ن 
وقعه  �صي  اآخ��ر  كان  فقد  الوطني  القت�صادي 
ا�صت�صهاده و  قبل  قا�صم و  الكرمي  الزعيم عبد 
رفاقة البرار يوم 9 �صباط 1963 هو قانون 
العراقية   يف  الوطنية  النفط  �صركة  تاأ�صي�س 
دب���اب���ات اخلونة  ك��ان��ت ط���ائ���رات و  حل��ظ��ات 
املجرمني انقالبيي 8 �صباط ت�صب حممها على 

مقر الزعيم يف وزارة الدفاع ببغداد.
تكون  اأن  ال�صرفاء  العراقيون  اأيها  الفخر  لكم 
بعد  و  اوب��ك   للنفط  امل�صدرة  الأقطار  منظمة 
عقولكم  نتاج  م��ن  تاأ�صي�صها  م��ن  ق��رن  ن�صف 
اجلبارة فانتم بحق اأبناء �صومر و اأكد و بابل 
و لكم الفخر اأن تكون ال�صيا�صة العاملية لإنتاج 
منظمة  اإنتاج  من  العامل  يف  النفط  ت�صعري  و 

انتم موؤ�ص�صوها.

صباح الجنابي    

الزعيم عبد الكريم قاسم 
يؤسس منظمة األوبك        

لقد كان القانون رقم 80 لسنة 1961 عامال معجال لدوائر المخابرات 
المركزية االميركية  بتركيز و زيادة خططها لإلطاحة بثورة 14 تموز 

الخالدة و زعيمها الراحل ابن الشعب البار عبد الكريم قاسم, ومع ذلك لم 
تتوقف مسيرة ثورة 14 تموز 1958 الخالدة عن تحقيق أهدافها من تحقيق 

االستقالل االقتصادي الوطني

بهذه الكلمات الخالدة أعلن الزعيم الخالد عبد الكريم قاسم عن تأسيس 
منظمة األقطار المصدرة للنفط "أوبك" من بغداد 14 تموز . كان هذا جزء 

من خطاب الزعيم عبد الكريم قاسم بمناسبة افتتاح مؤتمر التربية 
والتعليم األول الذي عقد بتاريخ 15 أيلول 1960 في بغداد.
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 ونحن نحاول ا�صتذكار تلك الأ�صماء الالمعة 
�صاهموا  والذين  امل�صيحيني  العراقيني  من 
الريا�صة  �صمعة  رفع  يف  ونقي  فّعال  ب�صكٍل 
الوطنية  امل���ح���اف���ل  ج��م��ي��ع  يف  ال��ع��راق��ي��ة 

والدولية.
وحينما نفتح هذه الذاكرة الكروية فاإن اأول 
من ي�صّيفنا هو الدويل توما عبد الأحد وهو 
الذي مّثل م�صيحيي العراق والعرب يف اأول 
منتخب كروي عراقي عام 1951  ليبلي معه 

البالء احل�صن.

يورا إيشايا..أول عراقي يفتح 
أبواب االحتراف

واحلديث عن يورا اأي�صايا خليط من ال�صاأن 
الالعب  ك��ون��ه  الغ����رتاب  و�صجن  ال��ك��روي 
الحرتاف  اب��واب  فتح  الذي  الول  العراقي 

النكليزية  طرقه  اأرقى  ومن  م�صراعيه  على 
وذلك بعد ان وّقع لك�صوفات نادي بري�صتول 
روف����رز وه���و واح����د م��ن اف�����ص��ل ال��ن��وادي 
اإل  املا�صي  القرن  �صتينيات  يف  النكليزية 
ان �صوت العراق الذي نام يف ذاكرة اي�صايا 
اأ�صتيقظ  ال�صباب  مدينة  يف  تواجده  طوال 
الكروية  وفنونه  للعراق  حنينه  به  لريحل 
اجلميلة لي�صاهم وبفعالية كبرية يف حتقيق 
الكثري من الجنازات لالزرق اجلوي العريق 
العراقي  الوطني  املنتخب  بقيادة  ولي�صاهم 

يف العديد من املحافل الدولية. 
الحرتاف  عامل  وتركه  الكرة  اعتزاله  وبعد 
الطائر  ه��ذا  ليحط  الغ���رتاب  فكرة  راودت���ه 
امل�صيحي فوق احدى مداخن مملكة ال�صويد 
اأول  ع�صق  يف  مبا�صرة  ويقع  منها  لينزلق 
العراق  وبجدران  ولها  له  ليبني  جميالتها 
الذهبي  القف�س  م��ن  وليخرج  ج��دي��دا  ع�صا 

للعديد  ال��ت��دري��ب  اب���واب  ليدخل  الورب����ي 
بعراقيته  وليعمل  ال�����ص��وي��دي��ة  ال��ف��رق  م��ن 
ال�صميمية من اجل امل�صاعدة على قدوم اول 
دورة  يف  للم�صاركة  لال�صبال  عراقي  فريق 
غوتنربغ  مدينة  يف   لل�صباب  الدولية  غوتا 
على  ويتاألقوا  بكاأ�صها  ليفوزوا  ال�صويدية 

مالعبها.
وياأبى الالعب العراقي اأي�صايا اإل ان ميوت 
مع�صوقته  ي��الق��ي  ان  ينتظر  وه���و  واق��ف��ا 
امل�صتديرة وذلك عند دخوله اىل احدى مالعب 
التدريب لي�صقط اجل�صد العراقي املنهك بحب 
الندي  ال�صويدي  الع�صب  ليحت�صنه  العراق 

وليخفف عنه اآلم ال�صقوط.
نقتب�س  احل�صني  علي  الأخ  ذك��ري��ات  وم��ن 
املعلومة التالية والتي زادت هذا ال�صتذكار 

نور على نور
ال�صرف  النجف  مدينة  زار  اي�صايا  ي���ورا 

مع  املا�صي  القرن  من  ال�صتينيات  عقد  يف 
النادي  م��ع  اأو  ت���ارة  ال��ع�����ص��ك��ري  امل��ن��ت��خ��ب 
)يورا  الراحل   لعب  وقد  البغدادي  الثوري 
اي�صايا(  يف ملعب اعدادية النجف للبنني يف 
بداية ال�صتينيات و�صاهده اجلمهور النجفي 

انذاك وا�صتمتع بلمحاته الفنية الرائعة. 
النجف  مدينة  اي�صايا  ي���ورا  ال��راح��ل  زار 
ال����ص���رف اك����رث م���ن م����رة وال��ت��ق��ى اه���ايل 
الفرق  وم�صوؤويل  باع�صاء  والتقى  املدينة 
النجفية التي لعبوا معها وكانت لهم ذكريات 
جميلة ومنها  )�صراديب النجف(! وهي من 
ذلك  ذاكرة  كانت يف  التي  املحطات اجلميلة 
ت�صتدعي  النجفية  الكرة  كانت  اجليل عندما 
ع��رب ف��رق��ه��ا امل�����ص��ه��ورة ان����ذاك م��ث��ل احت��اد 
الريا�صي  الريا�صي وفريق  الف�صلي والمل 
املنتخبات  خمتلف  ال��غ��ري  ون���ادي  اله��ل��ي 
العا�صمة  م��ن  وب��ال��ذات  العراقية  والن��دي��ة 

احلبيبة بغداد.

دالئل الثقل المسيحي في الكرة 
العراقية  )دورة لبنان( 

ومن دلئل الثقل امل�صيحي يف الكرة العراقية 
هو ما ح�صل يف عقد اخلم�صينيات وحتديدا 
عام 1957 يف الدورة العربية الريا�صية يف 
لعبني  �صبعة  تواجد  حينما  وذل��ك  ب��ريوت 
يف  امل�صيحية  ال��ط��ائ��ف��ة  وم���ن  واح����دة  م���رة 
يف  �صارك  ال��ذي  الوطني  املنتخب  �صفوف 

هذه الدورة.
وبف�صل هذه النخبة حققنا فوزا رائعا على 
 �  3 بنتيجة  املغرب  مع  وتعادلنا   1  �  3 ليبيا 
اأه��داف حيث  كنا متقدمني بثالثة  اأن  بعد   3
اأحرز �صاعر الكرة عمو بابا هدفني منهما. اإل 
ان خ�صارتنا امام تون�س  بنتيجة 2 � 4 حالت 

دون تر�صحنا اىل الأدوار النهائية.
الوطني  املنتخب  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر  وم��ن 
تلك  خ��الل  اأه����داف  ثمانية  �صجل  ال��ع��راق��ي 
باأقدام  منها  خم�صة  ن�صيب  ك��ان  البطولة 

الالعبني امل�صيحيني.
والالعبني ال�صبعة هم:

كوركي�س،   كاكو  اأي�صايا،   ي��ورا  بابا،   عمو 
اأدي�صون،   ����ص���اوؤول،   زي���ا  لو،   خ��و���ص��اب��ا 

�صركي�س.
حكاية  من  ج��زء  على  ال�صتار  ُي�صدل  وهكذا 
نحو  العراق  واأ�صم  وحب  فن  حمل  من  اأول 

بوابات العامل.

  طرزان ويلسون..صديق األطفال 
ط��رزان وهو  اأف��الم  ا�صمه مبغامرات  اق��رتن 
ب���اأن ي��ك��ون لأ���ص��م��ه تلك  الم���ر ال���ذي ت�صبب 
ان  يف  ال��ع��امل��ي��ة  وال��رغ��ب��ة  املحببة  ال��ره��ب��ة 
غابات  يف  ال�صاحر  العامل  ذلك  معه  ت�صتذكر 
�صهل  ليكون  ا�صمه  ج��اء  وب��ذل��ك  الأم����ازون 
النطق حمفورا يف ذاكرة الأطفال الذين غطت 
بهم مالعب ال�صكك وال�صاكرية وكمب الأرمن 

كما كان ُيطلق عليه خالل تلك الفرتة.
عن  اي��اه  �صائلني  معه  نتندر  ما  غالبا  وكنا 

�صبب عدم مرافقة  )ال�صيتا له( .

ـ تارزن..وين الشيته
اإل  القدم  لكرة  الكبري  حبه  من  الرغم  على   
ريا�صيي  لنخبة من  كان �صديقا �صدوقا  انه 
الن�صاطات  مم��ار���ص��ي  م��ن  وزم��ان��ه  ع�����ص��ره 
الريا�صية الأخرى ومل يكن بطبيعته الربانية 
نغرقه  ماء  بر�صة  ال�صغار  نحن  علينا  يبخل 
فيها من فوق �صطوح بيوت عبد الكرمي قا�صم 
وهو عائد للتو من التمرين وذلك كلما حّلت  
)موا�صم عيد الر�صا�س(، كما كنا نطلق عليها 
نحن امل�صلمون، لنكون اأول من ُيطلق حرب 
واأخوتنا  نحن  الع�صر  عند  نغرق  املاء حتى 
ان  ولكم  والطني  املاء  من  بربكة  امل�صيحيني 
البيوت  يف  لنا  يح�صل  ك��ان  م��اذا  تتخيلوا 
عند روؤية اأمهاتنا لنا قبل ان نن�صغل بتلوين 

البي�س العربي الأبي�س.
العراقية  الع�صكرية  الفرق  مع  ت��ارزن  تاألق 
خالل  العراقية  الكرة  �صاحة  ت�صّيدت  والتي 
وتاألق  الوطني  ملنتخبنا  ولعب  الفرتة  تلك 
�صمن قوته الهجومية ال�صاربة وذلك قبل ان 
ُيغادر اىل الكويت ليعمل هناك �صمن طواقم 
النه�صة  اأوج  يف  والت�صييد  ال��ب��ن��اء  ع��م��ل 

النفطية يف الكويت.
ت���ارزن ك��ان ق��د تعّر�س  ال��ك��اب��نت  وُي��ق��ال ان 
�صقوطه  بعد  العمل  ه��ذا  خ��الل  اليم  حل��ادث 
مدينة  املرتفعة يف  )ال�صقالت(   اح��دى   من 

الكويت.

جرجيس الياس  )أبو غازي(  صانع 
النجوم 

على  ج�صده  ونعومة  قامته  ق�صر  ي��دّل��ك  ل 
ق���درات���ه ال��ق��ي��ادي��ة ال���ف���ذة. ومي��ك��ن��ن��ي الآن 
م��ن حت��دي ك��ل ال��ن��ظ��ري��ات ال��ك��روي��ة لأق��ول 
اليا�س   جلرجي�س  ميكن  كان  كيف  واأت�صاءل 
ال�صيطرة على  القدرة على  )ابو غازي(  من 
الفرق  املوهوبة واملتمردة يف  املجاميع  تلك 
والتي  عليها  ي�����ص��رف  ك���ان  ال��ت��ي  ال��ك��روي��ة 
كانت يف حينها حتج اليه من م�صارق بغداد 
ومغاربها اما راكبة اأو ما�صية على القدام.. 

وهو يتاأوه بلكنته امل�صيحية املحببة:

ـ هاذا فاله راه يموتني..بالمسيه
ال����ذي كنا  ال�����درب ال���وع���ر  ومل ي��ث��ن��ه ي��وم��ا 
ن�صلكه ملت�صقني بجدار مدر�صة كرادة مرمي 
ال�صاكرية  ببقايا  م��رورا  الطويل  البتدائية 
احلار  ال��رتاب��ي  الطريق  بامتداد  منحرفني 
على امتداد دور موظفي ال�صكك حتى ندخل 
ملعب ال�صكك قبل ان يتحول ا�صمه اىل ملعب 
قبل  بعد  فيما  ال��زوراء  ن��ادي  ثم  املوا�صالت 
اأن يقف على ذكريات جنومه اجلميلة فندق 

الر�صيد حاليا.
اإي��ث��ارا لالعبيه على  اأك���رث  غ���ازي  اب��و  ك��ان 

ابنائه واكرث بقاًء يف ملعبي ال�صكك الر�صمي 
طاملا  ال��ذي  م�صكنه  يف  بقائه  من  وال�صعبي 
اأن يكون متحفا و�صاهدا على الزمن  متنيت 
النبيل على اأن َتطول اأمنيتي هذه بيت �صيخ 

املدربني.
ال�صوفيتي  امل����درب  ينتخي  ان  ع��ج��ب  ول 
مل�صاعدته  ابوغازي  بروؤية  حينها  يف  يوري 
على ت�صكيل اأول منتخب لل�صباب وهو الأمر 
الرحمن  عبد  الكابنت  مع  ح�صل  الذي  نف�صه 
اآنذاك  الربيد  م��درب  ع��وف(   )اب��و  القي�صي  

رحمة الله عليهما. 
يف  ال�صهرية  مقولته  عوف  ابو  اأطلق  حيث 
لعبي  اغلب  ي��وري  ا�صتدعى  حينما  حينها 

ال�صكك والربيد لهذا املنتخب:
ي�صريون.  )ي����وري(   وال   ربيت  اإيل  اأن��ا   �
املاأثورة   العراقية  ال�صعبية  بالأغنية  متثال 

)اأنا الربيت والغريي ي�صريون( .
ومن املواقف النبيلة والإن�صانية التي يجب 
ان تظل خالدة يف التاأريخ الكروي العراقي 
هو رف�س ابو غازي ال�صتمرارية بالتدريب 
بعد ان اغتيل فريق ال�صك مبوؤامرة دجمه مع 
املوا�صالت بعد ان اتخذ من ا�صم نادي النقل 
اخللطة  ه��ذه  ولتتحول  ل��ه  انتقالية  كفرتة 
وهي  احلالية  بت�صميته  ال���زوراء  ن��ادي  اىل 
يف  تظل  ان  يجب  ال��ت��ي  ال��ف��ري��دة  املعلومة 
ُويعترب  الكروي.  العراقي  الأر�صيف  ذاك��رة 
النا�س  اك��رث  م��ن  اليا�س  جرجي�س  الكابنت 
عداوة لكل ما ي�صيء اىل الريا�صي و�صمعته 
بعدم  لعبيه  يو�صي  ك��ان  حيث  الخ��الق��ي��ة 
التقّرب من الكحوليات وعدم تناول م�صروب  
ولو  على وج��ه اخل�صو�س حتى  )ال��ب��رية(  

القليل منه. 
ُي��خ��ال��ف ه��ذه القاعدة  وك���ان ال��الع��ب ال���ذي 
ما  ع��ادة  الأ�صباب  من  �صبب  ولأي  ال�صارمة 
وبكل  جرجي�س  الكابنت  اىل  بنف�صه  يذهب 
وجٍل وخجل لكي يعرتف مبا اقرتفه من ذنب 
وكاأنه يقف امام �صباك العرتاف الكنائ�صي. 
عن  ُي�صاألون  الالعبون  ه��وؤلء  كان  وحينما 
ماهية ودافعية اعرتافهم لأبو غازي بفعلتهم 

النكراء كان يجيبون بكل برود: 
ن��رى وجه  ي��وم ام�س  الأم��ر كنا  � يف حقيقة 

وهو  ال�����ص��راب  ق��دح  يف  جرجي�س  ال��ك��اب��نت 
وعند  لأح�صا�صنا  واي�صا  بالعقاب  يتوعدنا 
�صيء  ك��ل  يعرف  ان��ه  اللعب  �صاحة  دخولنا 
ولكنه ينتظر الفر�صة املنا�صبة لالإنتقام منا. 

يف  غ���ازي  اب��و  مدر�صة  عبقرية  دللت  م��ن 
�صناعة النجوم فاإنه لبد لنا ان نتوقف عند 
بع�س املحطات امل�صيئة يف عامل مدر�صة ابو 
غازي واأعالمها التي رفرفت يف �صماء الكرة 

العراقية.
انور وحازم ج�صام،  علي كاظم،  جالل عبد 
الرحمن،  كاظم خلف،  املرحوم �صتار خلف  
فيما  ال�صرطة  اآليات  ن��ادي  مع  تاألق  )وال��ذي 
،  املرحوم كاظم لعيبي،  ر�صن بنيان،   بعد( 
احلميد،    عبد  زي��اد  بطو�س،   ح�صني  عليوي 
ثامر يو�صف،  �صمري حممد علي....والقائمة 

تطول.
تاألق ابو غازي يف قدراته التدريبية امليدانية 
على  وت��ف��وق  امللعبية  ق��ي��ادت��ه  يف  واأب�����دع 
الآخرين بح�صن اأدبه وو�صع درايته ومرحة 
به  يحظى  مما  ن�صيب  اأي  له  يكون  ان  دون 
كتب  فهل  املعا�صر  العامل  يف  املدربني  دلل 
الكابنت جرجي�س اليا�س  )ابو غازي(  نظرية 
الكروي  التدريب  عملية  ان  مفادها  جديدة 
عبقرية اإن�صانية واإبداع ب�صري قبل اأن تكون 

رقما يف ح�صاب م�صريف.
تركه  ال��ذي  امل�صيحي  الكن�صي  العبق  وم��ن 
بالطيب  مم��زوج��ا  فينا  ال��ي��ا���س  جرجي�س 
القي�صي  الرحمن  عبد  نرثه  الذي  الإ�صالمي 

فوقنا فاإنه لبد لنا اأن نت�صاءل:
اأم  اأمل يحن الوقت.. لتكرمي هوؤلء املبدعني 

ماذا ننتظر؟  

عادل جرجيس.. إنجازات كروية 
عبر األجيال

ول  حم��ّي��اه.  البت�صامة  ت��ف��ارق  ان  ميكن  ل 
اأن ت�صحك كثريا  دون  تعا�صره  اأن  لك  ميكن 
احلياة  �صوؤون  على  امل�صتمر  تندره  ب�صبب 
�صلٌب  ال�صنابل،   ك��اأع��واِد  َم��ِرٌن  و�صجونها. 

كاأعواِد اخليزران.

عادة ما نت�صائل،  ونحن نراقب مدربا مبدعا،  
اإذ غالبا ما  التاأريخ الكروي لهذا املدرب  عن 
من  ال��الع��ب  انتقال  ح��الت  عندنا  ارتبطت 
التدريب  اإىل م�صطبة  الوا�صع  اللعب  ميدان 

ال�صيقة. اأي من لعٍب اإىل مدرب.
من  ك��م��درب  جرجي�س  ع��ادل  �صرية  تتقارب 
الكروي  ملا�صيه  التاريخية  روؤي��ت��ن��ا  حيث 
)ابو  اليا�س   جرجي�س  الكبري  الكابنت  مع 
اأن كالهما ابتداأ من حيث  غ��ازي(  من حيث 
اإىل عامل  انتهى الآخرون والدخول مبا�صرة 
التدريب ال�صعب والقا�صي خالل تلك احلقب 

املالأى بال�صعادِة وبالتعب.
ان  وه��ي  واح��دة  ب�صيغٍة  ا�صرتكا  اإنهما  اإل 
واملليء  ال�صعب  ال��ط��ري��ق  اأخ��ت��ار  ك��اله��م��ا 
بالأ�صواك وذلك من خالل الإ�صراف على فرٍق 
التاأريخ  ذاك��رة  يف  بعد  ا�صمها  يلمع  مل  فتيٍة 
العراقي الكروي خالل تلك الفرتة وجواهر 
من الالعبني تعب عادل جرجي�س يف �صقلها 
خانات  من  التقطها  اأن  بعد  بريقها  من  وزاد 

الن�صيان الكروي.
م�صواره  ج��رج��ي�����س  ع����ادل  امل���ب���دع  اب���ت���داأ 
ال��ت��دري��ب��ي م��ن خ��الل الأ����ص���راف على فريق 
ال�����ص��واع��ق  )ال��ك��ه��رب��اء(  وذل���ك حينما كان 
يلعب يف دوري الدرجة الثالثة خالل الفرتة 
املح�صورة بني �صتينيات وبداية ال�صبعينيات 

من القرن املا�صي.  
وبعد م�صرية حافلة بالجنازات خالل دوري 
الدرجة الثانية والتي متكن فيها الكهرباء من 
�صعق فرق املجموعة بقيادة عادل جرجي�س 
العادي  وغ��ري  ال�صديد  بحر�صه  متّيز  ال��ذي 
ج�صده  ب��اه��ت��زاز  يت�صبب  ك��ان  ال���ذي  الأم���ر 
طوال الأوقات احلرجة من املباريات. ح�صل 
الفريق على بطاقة الدخول اإىل دوري الدرجة 
الأوىل يف العام 1974 وحجز مقعده الوفري 
م��ع ع��امل ال��ك��ب��ار وال���ذي مل ي��غ��ادره ل�صنني 

طويلة من التاألق والإبداع.
وم���ن ه��ن��ا دخ��ل��ت م��رح��ل��ة ع����ادل جرجي�س 
الذاكرة الكروية من خالل ا�صتئثاره بظاهرة 
يجاري  اأن  فيها  كاد  والتي  النجوم  �صناعة 

�صانع النجوم ابو غازي. 
وب��ال��ت��ايل ف��اإن��ه ���ص��رع��ان م��ا حت����ّول فريق 

اأثرى  اأن  بعد  للنجوم  م�صدٍر  اإىل  الكهرباء 
النجوم  من  بالعديد  العراقي  ال��دوري  فرق 
التي بدورها اإرتقت وت�صامت ب�صمعة الكرة 
من  الدولية  املحافل  �صعيد  على  العراقية 
الوطنية.  املنتخبات  يف  م�صاركاتها  خ��الل 
ومن هذه اجلواهر التي �صقلها املبدع عادل 
باأ�صماٍء  الكروية  ال��ذاك��رة  تتاألق  جرجي�س 

مثل:
�صرغام احليدري،  يا�صني يا�س،  قا�صم حممد  
)ابو حمرة( ،  �صعدي يون�س،  حميد �صلمان،  
في�صل غ�صبان،  كرمي هادي،  �صاكر حممود،  
اياد حممد علي،  الأخوة كرمي ونعيم ورحيم 

�صدام،  رزاق خزعل...واآخرون.
ا�صمه  ع��ن  ال��ك��ه��رب��اء  تخلى  حينما  وح��ت��ى 
ال�صاعق ليحمل ا�صم  )نادي ال�صناعة(  فيما 
بعد اإل ان عادل جرجي�س ظّل وفيا له وقائدا 

مل�صريته لأكرث من خم�صة ع�صر عاما.
ونتيجة لهذا التاألق اأُ�صند اليه الإ�صراف على 
فيما  ليقوده  ال��ع��راق  لأ�صبال  منتخب  اأول 
فنلندا  يف  الدولية  هل�صنكي  بطولة  يف  بعد 
رائعة  البطولة مع جمموعة  كاأ�س  وليح�صد 
فيما  ا�صبحوا  وال��ذي��ن  اجل��دد  الالعبني  من 

بعد من ابرز جنومنا الدوليني امثال:
الخ���وي���ن خ��ل��ي��ل وك����رمي ع�����الوي،  با�صل 
كوركي�س،  كرمي كردي،  ناطق ها�صم  )رحمه 
ال��ل��ه( ،  غ���امن ع��ري��ب��ي،  واحل���ار����س كرمي 

�صهيل.
والدعم  ال��ق��ي��ادة  ع��ل��ى  الم��ث��ل��ة  اروع  وم���ن 
ال��ذه��ن��ي ال��ري��ا���ص��ي ال��ت��ي مت��ّي��ز ب��ه��ا ع��ادل 
فيها  ا�صطر  التي  اللحظة  تلك  جرجي�س هي 
احليدري  �صرغام  ال��دويل  اب��دال  اىل  ع��ادل 
بالالعب الأ�صمر ال�صاب ذو اخلم�صة ع�صر عاما 
كرمي هادي لريتدي قمي�صا ازرق كان ي�صل 
اإل  حتى ركبتيه.فما كان من عادل جرجي�س 
اإلقاء حما�صرة ق�صرية الزمن كبرية املعاين 

حينما قال له باحلرف الواحد:
� ا�صمع ابني كرمي.. انك ل�صت اأدنى �صاأنا عن 
هوؤلء النجوم ان مل تكن اف�صل منهم كونك 
هل�صنكي  بطولة  يف  انت�صار  من  الآن  قادما 

وكنت الهداف فيها.
ابدع كرمي هادي وهو ي�صارع رعد حمودي 
مباراة  ان��ت��ه��ت  ح��ي��ث  اجل����زاء  منطقة  يف 
ال�صناعة وال�صرطة بالتعادل ال�صلبي وح�صل 
بزيادة  له  تكرمي  اول  على  حينها  يف  ك��رمي 
خم�ص�صاته لت�صل اىل م�صتوى خم�ص�صات 

النجوم.
ومل يتوقف ابداع عادل جرجي�س عند حرفة 
لي�صل  ت��ع��ّداه  ب��ل  فح�صب  النجوم  �صناعة 
م�صريته  واكبوا  الذين  املدربني  �صناعة  اىل 
و�����ص����اروا ع��ل��ى خ���ط���اه واع���ت���م���دوا نهجه 

التدريبي املذهل.
كان  الذي  املوىل  موفق  الكابنت  هوؤلء  ومن 
بعد  ا�صرف  والذي  جرجي�س  لعادل  م�صاعدا 
ذلك على منتخب ا�صبال العراق الذي �صارك 
ان  يريد  وكاأنه  الدولية  هل�صنكي  بطولة  يف 
يذّكرنا مبقولة هذا ال�صبل من ذاك الأ�صد. كما 
التدريبية الكابنت حممد  تخّرج من مدر�صته 
ال�صيخلي والذي ا�صتلم راية نادي ال�صناعة 
بعد ذلك والذي لزال حلد الآن حافظا للعهد 
عادل  ال��ك��اب��نت  فيه  غر�صها  ال��ت��ي  وامل��ب��ادئ 

جرجي�س.
ميدان  ي��غ��ادر  ان  جرجي�س  ع���ادل  وي��اأب��ى 
التدريب الكروي اإل وهو م�صحوبا باإجناٍز 
اآخر ليدخل التاأريخ مرتني ويخرج منه مرة 
واحدة وذلك بعد ان اأُنيطت به مهمة ت�صكيل 
لكرة  ع��راق��ي  ن�صوي  منتخب  اأول  واإع����داد 
تعامله  خ��الل  م��ن  اأي�صا  معه  ليتاألق  ال��ق��دم 
ال�صاحة  بعدها  ليغادر  والأب��وي  الجتماعي 
من  باأكاليل  مكلل  وه��و  ب�صمت  التدريبية 
العتب ومثقل بالكثري من ال�صكوى من حالة 
عظمائنا  م�صريات  على  طغت  التي  الن�صيان 
الذين �صنعوا تاأريخ الكرة العراقية وكتبوه 

بحروف من نور.
الكنائ�س  لهم  رّتلْت  الذين  للمبدعني  طوبى 
واأّذنت لهم اجلوامع وهم ينتخون عراقيتهم 

اأول.

فوا فن كرة القدم العراقية رياضيون مسيحيون شرَّ
 علي الحسناوي 

كان ابو غازي أكثر إيثارا لالعبيه على ابنائه واكثر بقاًء في ملعبي 
السكك الرسمي والشعبي من بقائه في مسكنه الذي طالما تمنيت أن 

يكون متحفا وشاهدا على الزمن النبيل على أن َتطول أمنيتي هذه بيت 
شيخ المدربين.

عبد الكرمي قا�ضم يكرم عمو بابا

الفريق الذي يظهر فيه عادل جرجي�س وعمو بابا وجرجي�س اليا�س وغريهم
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ال�صيخ �صندل،  قبالة جامع  املقهى  تقع هذه 
بابان  ول��ه��ا  احل��ن��ط��ة(،  )ع���الوي  درب  على 
تطل اإحداهما على الدرب مبواجهة اجلامع، 
والأخ�����رى ع��ل��ى م��دخ��ل )ال��ف��ح��ام��ة( وه��ذه 

الأخرية مل اأرها تفتح يومًا. 
املقهى  تقع  الفحامة(  )حملة  اإىل  وال��داخ��ل 
مطعم  فهناك  �صماله  عن  واأم��ا  ميينه،  على 
باجة املرحوم )عبا�س بربوتي( تليها علوة 
)كرخانة(  ثم  مهجورة  �صبه  علوة  بقايا  او 
وت�صاعده  الفحام  اإبراهيم  يديرها  للفحم 

زوجه )منرية(.
الثالثينيات  اأواخ����ر  يف  املقهى  ي��دي��ر  ك��ان 
اأبو  توفيق  املرحوم  الربعينيات  واأوائ���ل 
ب�)حوتي( وهو رجل نظيف  حممد ويعرف 
اأغ����رى بح�صن  ال��ه��ن��دام،  امل��ل��ب�����س، ح�����ص��ن 
حديثه املرحوم )عبد املجيد املال( فراح هذا 
ي�صتح�صر الكتب ويقراأ على اجلال�س ما لذ 
و)امل�صتطرف(  وليلة(  ليلة  )الف  من  وطاب 
و)ن��زه��ة اجل��ال���س م��ن ن���وادر اأب��ي نوؤا�س( 
تكون  ل يح�صر  وي���وم  ج��م��ه��ور،  ل��ه  وك���ان 
)جميل  ال�صيد  للمرحوم  املجل�س  ���ص��دارة 
وجده  اأب���وه  ك��ان  ال��ذي  �صاكر(  ال�صيد  اب��ن 
وجد اأبيه على خمتارية املحلة طيلة قرن من 
اأرقى  كان  هذا  جمياًل  ولكن  تقريبًا،  الزمان 
يف م�����ص��ادره م��ن )اب���ن امل���ال(، ذل��ك ان��ه ظل 
مغرمًا بكتاب )العقد الفريد( ملوؤلفه )ابن عبد 

ربه( لذلك كان جمهوره قلياًل.
بعده  م��ن  وخلفه  )توفيق(  امل��رح��وم  ت��ويف 
قريبه )�صربي( فاأح�صن اإدارة املقهى، وكان 
يعرف بني ابناء حملته با�صم )حتوتي( وهو 

حتى  القيم،  لب��ن  )ال����روح(  بكتاب  م��ول��ع 
او�صك ان يحفظه عن ظهر غيب، ول زالت 
لدى  حمفوظة  ال��ي��وم  اىل  ال��ك��ت��اب  ن�صخة 

ولده الدكتور )قي�س(.
بعد وفاة )�صربي( اآلت اإىل املرحوم )احمد 
��َم��رّي( وه���و ع��م ال��دك��ت��ور )���ص��م��ري علي  ���صْ
)حممود  املاج�صتري  ر�صالة  موؤلف  �صمري( 
ال���دك���ت���ورة �صهري  ب���اأ����ص���راف  احل��ب��وب��ي( 

القلماوي رحمها الله.
��َم��رّي( رج���اًل م���وؤدب���ًا، رفيع  ك��ان )اح��م��د ���صْ
اخللق، يحبه جاّل�س املقهى ويحبهم، ياأتيه 
العمال  في�صاركه  القريب  بيته  من  الطعام 
بكل طيبة وايثار، ورمبا اأر�صل على �صينية 
باجة من مطعم )عبا�س بربوتي( ودفع ثمن 

الطاعمني من جيبه.
وكان للمقهى راديو بحجم كبري يلتف حوله 
العاملية  احل��رب  اأخ��ب��ار  ل�صتماع  ال�صمار 
انتهت  ف��اإذا  اأخبار،  ن�صرة  كل  مع  الثانية، 
الن�صرة ا�صتمعوا اإىل التعليق ال�صيا�صي ثم 
راحوا يذهبون �صتى املذاهب يف تف�صري ما 

�صمعوه ويف تاأويله.
ي�صرتك يف ذلك )املال عبد �صلطان العبديل( 
ال�صبيان،  لتعليم  ك��ت��اب  ���ص��اح��ب  وه���و 
اأغنام  ت��اج��ر  ال�����ص��م��ري( وه���و  و)م��ع��ي��ل��ف 
ن��اج��ح، و)اح���م���د ال��ن��ج��م( ل��ه ع��ل��وة لبيع 
و)ال�صيد  ب��رب��وت��ي،  مطعم  جت���اور  ال��رق��ي 
�صاكر( �صابط �صابق يف اجلي�س العثماين 
ال��ع��زي��ز احمد(  وخم��ت��ار امل��ح��ل��ة، و)ع��ب��د 
و)ا�صحاق(  املحلة،  يف  م�صبغة  �صاحب 
وهما  ال�صوق  يف  قما�س  بائعا  و)ح�صقيل( 
اأهلها،  واأحبهما  املحلة  هذه  اأحبا  يهوديان 
�صرًا  الأيتام  بع�س  يك�صوان  كانا  لقد  حتى 

من اأبناء املحلة.
 ورمب�����ا ا����ص���رتك يف احل������وار )ر���ص��ي��د( 
احلمالني  من  وهما  و)كاظم(  و)�صراجي( 
للقباجني  كان  كما  العالوي.  يف  العاملني 

)نافع ابو �ُصراب( جمل�س يف زاوية املقهى 
مع  ح���واره  ول��ك��ن  ال�صحى.  ارت��ف��اع  عند 

)معيلف( اأكرث ما كان يدور حول الغنام.
يختلط  ل  خا�س  رك��ن  لهم  جماعة  وهناك 
بهم اأحد، اأنهم هواة �صباق اخليل يعرفون 
�صحبة  ولهم  راكبيها،  واأ�صماء  اأ�صماءها 
وذلك  )اجلاكي(  وذل��ك  )ال�صاي�س(  هذا  مع 
الأيام  مدى  على  كانوا  ولكنهم  )العالف(، 
بعد  ابوابها  املقهى  تفتح  املفالي�س،  بحكم 
خروج امل�صلني من اجلامع، بعد اداء �صالة 
زوارها  ل�صتقبال  جاهزة  وتكون  الفجر، 

اول ال�صراق.
لهما  رج��الن  هناك  ك��ان  املقهى  ب��اب  وعند   
اثر يف حياة اولئك الرواد وهما ابو الكبة 
�صهرة  ن��ال��ت  وكبته  ب���)ال�����ص��ي��د(  امل��ع��روف 
ير�صلن  كن  البيوت  ربات  ان  حتى  وا�صعة 
من  يحتاجون  م��ا  لح�صار  ابنائهن  اح��د 
ان  املحلة  اه��ل  اع��ت��اد  وق��د  للفطور،  الكبة 
يا  الغب�س:  م��ع  ���ص��ادح��ًا  �صوته  ي�صمعوا 
ك���رمي.. ل��وز وده���ن... ي��ا ك��رمي ام��ا الخر 
قرب  يجل�س  ك��ان  ال��ن��داوي(  )ح�صن  فهو 
للباقالء  كبري  ق��در  يديه  وب��ني  املقهى  رك��ن 
اخلبازة  له  تعده  احل��ار  اخلبز  من  وكومة 
بيت  يقابل  وبيتها  ن�صيف(  )ام  املعروفة 
)علي �صمري( �صقيق )احمد �صمري( وهوؤلء 
و)ح�صن(  و)ال�صيد(  )الرببوتي(  الثالثة 
جتويد  يف  يتناف�صون  املحلة  زينة  كانوا 
ط��ع��ام الإف���ط���ار وخ���دم���ة الآك���ل���ني. وك���ان 
الباقالء  ت��ن��اول  او  الكبة  ب��اأك��ل  امل��ول��ع��ون 
اأما  املقهى،  مقدمة  عند  فطورهم  يلتهمون 

اأكلوا الباجة فلهم مواقعهم امام املطعم.
اأقدمت الدولة على �صق �صارع حيفا فاأزالت 
ومعه  �صندل  ال�صيخ  ملحلة  القبلي  اجلانب 
مقهى بربوتي وانتقل القهواتية اىل جوار 
الله وتفرق القوم اأباديد... ورحم الله تلك 

املجال�س واهلها.

مقهى احمـد سمـير
 لماذا أمر بإغالق الحمامات والمرافق 

عن النواب في دعوة العشاء؟        

   مْن منا مل ي�صمع بالبا�صا نوري ال�صعيد رئي�س الوزراء يف عهد 
النظام امللكي، ال�صيا�صي الداهية الذي تردد ا�صمه يف الدوائر 
بغداد  ابن  والدولية،  والعربية  العراقية  ال�صيا�صية  واملحافل 
تقلد من�صب وزير اخلارجية  الأمني،  النكليز  الويف و�صديق 
�صت مرات، �صهلت له طرق التفاهم بني النكليز والعراق وتوىل 
رئا�صة الوزراء ملدة اأربع ع�صرة مرة. كل ذلك كان بحكم خربته 
اإ�صافة  النكليز،  اإعجاب  فيها  نال  التي  ال�صيا�صية  وحنكته 
طرائف  وله  مرحه  بغدادية  وروح  نكتة  �صاحب  فانه  ذلك  اإىل 
ال�صيا�صة  يف  ال�صلبية  املظاهر  بع�س  من  �صاخرة  وحكايات 

واحلكم والإدارة. 
�صيا�صية  اأزمات  ت�صهد  التي  هذه  اأيامنا  يف  عنه  احلديث  كرث 
متتالية وت�صاءل البع�س منا. كيف لنوري ال�صعيد الذي توىل 
رئا�صة الوزراء عدة مرات اأن حكم العراق مبكوناته وتنوعاته 
والنكليز  ال�صعب  ير�صي  وان  وال�صيا�صية  والعرقية  القومية 

يف اآن واحد...؟
ال�صن  كبار  وخا�صة  الآن  النا�س  بني  تطرح  الت�صاوؤلت  هذه 
اإليه  يحنون  بداأوا  والذين  امللكي،  احلكم  اأيام  عاي�صوا  الذين 
الآن بعد اأن راأوا ظروف احلا�صر ال�صعبة املتمثلة بال�صراعات 
وهو  ال�صن  كبار  احد  لنا  روى  الأمنية.  والكوارث  ال�صيا�صية 
حل  يف  ودهائه  ال�صعيد  نوري  عن  طريفة  حكاية  يرزق  حي 

اأزمات البالد اإن ح�صلت ومفادها كما يرويها .
 اإن اأع�صاء جمل�س النواب )الأعيان وال�صيوخ( طلبوا من وزير 
و  اخلمر  بيع  مالهي  باإغالق  اأمرًا  ي�صدر  اإن  اآنذاك  الداخلية 

وبيوت البغاء يف امليدان.
رئي�س  ال�صعيد  نوري  البا�صا  اإىل  طلبهم  الداخلية  وزير  نقل   
الوزراء، الذي عار�س الطلب واأو�صح لهم اإن مالهي بيع اخلمر 
وحم�صورة  خم�ص�صة  اأماكن  تعد  امليدان،  يف  البغاء  وبيوت 
اإ�صراف ال�صرطة  يف هذه الأماكن املعروفة لدى الدولة وحتت 
ب�صكل  �صتفتح  فاإنها  واإغالقها  منعها  واأننا يف حالة  وال�صحة، 
اأماكن  ويف  احلكومة  اأنظار  عن  وبعيدة  م�صروع  وغري  �صري 
ومناطق �صكينة نظيفة، �صتخلق م�صاكل واآثار �صلبية على بقية 

النا�س الآمنني. 
مل يقتنع اأع�صاء جمل�س النواب باإي�صاحات البا�صا واأ�صروا على 
امليدان،مما  البغاء يف  بيع اخلمر وبيوت  بغلق مالهي  طلبهم 
وجمل�س  الوزراء  رئي�س  بني  خالف  اأزمة  خلق  اإىل  ذلك  اأدى 
لها  يبحث  وبدا  البا�صا  وفكر  بال  �صغلت  الأزمة  هذه  النواب. 
عن حل مقنع ومر�سٍ  للجميع وبعد م�صي مدة ق�صرية وذات 
الأزمة  ومو�صوع  عمله  من  عائدًا  كان  ال�صعيد  والبا�صا  يوم 
فتح  ال�صاي  و�صرب  غذاءه  تناول  اإن  وبعد  عقله  على  ي�صيطر 
جهاز املذياع وبدا ي�صمع ويطرب ل�صوت املطرب الكبري حممد 
وطرب  تاأمل  حلظات  ويف  لمي،  املقام  يغني  وهو  القبنجي 
وردت له فجاأة حلل الأزمة التي �صغلت فكره وعقله فنه�س من 
مكانه م�صرعًا اإىل جهاز التلفون وات�صل بوزير الداخلية وطلب 
منه توجيه دعوة ع�صاء اإىل اأع�صاء جمل�س النواب م�صاء غد يف 

مبنى رئا�صة الوزراء  .
الطعام  �صالة  ودخلوا  النواب  املدعوون  جاء  املوعد  يف 
ووجدوا املوائد العامرة بكل اأنواع الأكالت العراقية والغربية 
وحتى الأكالت البغدادية ال�صعبية وامل�صروبات الروحية،وبعد 
اخلدم  ال�صعيد  نوري  البا�صا  اأمر  الطعام  بتناول  بداأوا  اإن 
احلمامات  بغلق  �صري  وب�صكل  الطعام  �صالة  يف  العاملني 
اأكل  بذلك  احد  يعلم  اإن  دون  اإليه  مفاتيحها  وجلب  واملرافق 
بينهم  فيما  ال�صاعة  حديث  اأطراف  وتبادلوا  و�صربوا  النواب 
اإن  معهم احلديث وبعد  وتبادل  يجاملهم  والبا�صا يف و�صطهم 
واملرافق  احلمامات  اإىل  الذهاب  البع�س  اأراد  كرو�صهم  امتلت 
فوجدوها مغلقة ومل يعرفوا �صبب غلقها وبدا ال�صيق والتذمر 
مما  بذلك  ال�صعيد  البا�صا  باإعالم  يجرءوا  ومل  وجوههم  على 
يف  حاجته  ليق�صي  الطعام  �صالة  من  اخلروج  بع�صهم  ا�صطر 
الو�صع  بعد  من  يراقب  والبا�صا  الوزراء  رئا�صة  بناية  حديقة 
وما يحدث بع�صهم �صاق ذرعًا واأراد ترك ال�صالة والعودة اإىل 

منزله قبل اإن ي�صلم على البا�صا ال�صعيد .

لهم  بفتح احلمامات واملرافق  ال�صعيد  امر نوري  ذلك  اثر  على 
دعاهم  ثم  حاجاتهم  وق�صوا  لها  منهم  الأغلبية  توجه  حيث 
البا�صا ال�صعيد رئي�س الوزراء جميعًا واأو�صح لهم عن الأ�صباب 
اإن  اأراد  حيث  واملرافق  احلمامات  باإغالق  ياأمر  جعلته  التي 
يذكرهم مبو�صوع اإغالق مالهي بيع اخلمر وبيوت البغي يف 

امليدان وقال لهم .
عنكم  واملرافق  احلمامات  غلقنا  عندما  انتم  فعلتم  مثلما   
ا�صطررمت ق�صاء حاجتكم يف اأماكن عامة نظيفة غري خم�ص�صة 
لق�صاء احلاجة. فاأولئك رواد مالهي اخلمر اأو بيوت البغاء يف 
امليدان �صيفعلون مثلكم �صيبحثون عن اأماكن عامة نظيفة وقد 
تكون �صكنية لتنفيذ رغباتهم اخلا�صة وهذا �صيخلق لنا م�صاكل 

خطرة توؤذي جمتمعنا.
 بعدها اقتنع النواب بعد اإن و�صلت اإليهم فكرة البا�صا الطريفة 

وحلت الأزمة وخرج اجلميع را�صيًا.

من طرائف نوري السعيد

   محمد مجيد الدليمي     

 ما سر كراهية االميرة راجحة بنت فيصل االول 

 يتح���دث الدكت���ور كمال ال�ص���امرائي مبذكرات���ه املطبوعة حدي���ث الثمانني ما 
ملخ�ص���ه ) كن���ت الطبيب املولد لالم���رية راجحة بنت امللك في�ص���ل الول ملك 
الع���راق اثناء حمله���ا الول من زوجها عبد اجلبار حمم���ود من طياري القوة 
اجلوية العراقية ، وذي و�صامة ورجولية وخلق دمت .. وقد احال نف�صه على 

التقاعد بطلب منه بعد ايام قليلة من زواجه من المرية راجحة ..(
ويف م�صاء يوم 20 حزيران �صنة 1940 ، طلبني زوجها عبد اجلبار  بالتلفون 
لزورها ، وافهمني املوقف فجلبت معي ما يلزم ودخلت خمدع المرية يف 
بيتها املتوا�صع املاأجور يف الكرادة ال�صرقية ق�صم داخل ، وكانت اىل جانبها 
اخت  هي  اخرى  و�صيدة   ، الول  في�صل  امللك  اخت  �صاحلة  المرية  عمتها 
زوجها عبد اجلبار ، ومن الفحو�س املتعاقبة اثر اعرا�س املخا�س وقد جاوز 
الليل منت�صفه ، ادركت انني بحاجة اىل طبيب خمدر ي�صاعدين يف التخدير 
، ولبد اأن اخرب طبيب العائلة الها�صمية �صندر�صن عن قراري بتوليد المرية 
بامللقط  ، ولبد يل ان اخرب المرية بذلك ... فقالت يل بامتعا�س ))  ابعد 
عني هذا الرجل يادكتور فال اريد ان اره ..!!(.فقلت اذن �صاكتفي باخباره 
�صاهدان  زوجي  و  وعمتي   ، بنف�صي  م�صريي  اقرر  فانا  ذلك  ول    (( قالت   ،

بذلك (( .. 
وحاولت ان ات�صل بطبيب اخر وقد اقرتب الفجر ، فاخفقت ومل يكن هناك 
اطباء للتخدير ، وملا ا�صتدت بها األالم  الطلق واو�صحت لها �صرورة ا�صتدعاء 
�صندر�صن ، ر�صيت على م�ص�س ، فات�صلت به فجرا يف اخلام�صة �صباحا و 

او�صحت له املوقف فقال ، �صاح�صر حال وانا اقوم بتخديرها .  
وفعال و�صل ب�صرعة مل اتوقعها وهو بكامل لبا�صه ، وحيا المرية التي ردت 
و�صرع  �صرتته  بخلع  وان�صغل  الفتور  هذا  �صندر�صن  وجتاهل   ، بفتور  عليه 
بر�س املخدر على قناع فوق انفها وكان قوي الرائحة ب�صكل خانق ، فقاومته 
با�صتن�صاقه  يقنعها  ان  الكالم  مبع�صول  �صندر�صن  وحاول  راجحه  المرية 

حتى ترتاح ، وقال لها :� كوين فتاة طيبة وا�صرتخي  ..

فما ان �صمعت المرية هذه العبارة حتى قذفت القناع يف وجه �صندر�صن بقوة 
، و زاأرت كاللبوة اجلريحة قائلة له :

 ، الول  في�صل  امللك  بنت  فاأنني  المرية  بلقب  خاطبني  و  رجل  يا  موؤدبا  كن 
ول�صت كاأي بنت اخرى ، واف�صل املوت على اأن تخاطبني بكامل ا�صمي ولقبي 
!!. بهت الطبيب �صندر�صن من �صربة القناع وحملتها العنيفة عليه .. واأ�صرع 
العملية  ، واجريت  اليها وبقيت حانقة خميفة ثم غلبها اخلدر والنوم  يعتذر 
ان  بعد  اجلو  تلطيف  وحاولت  حزمية  و�صميت  بنتا  الوليد  وجاء  ب�صالم 

ا�صتفاقت و�صندر�صن ليق�صد الهانة .. فقال :
) بل هي اهانة واأية اهانة بالن�صبة يل ( ..

وعاد �صندر�صن يعتذر منها ويعلم انه �صلوك املهنة اأن يتحمل الطبيب �صتيمة 
املري�س ، فكيف اأذا جاءت من هذه المرية ...

ال�صيد  بيت جاره  �صوقي احل�صيني  احمد  ال�صيد  زار   1940 22 حزيران  يف 
روؤوف البحراين وعلى عادتهما بدئوا احلديث وقال احمد :

) علمت ان المرية راجحة بنت امللك في�صل الول قد و�صعت مولودها الول 
قام بعملية  قد  املالكة  العائلة  با�صا طبيب  الدكتور �صندر�صن  ، وان  دارها  يف 
الولدة ، وقد اجنبت بنتا وكانت مولودها الول، وقد �صمتها حزمية على ا�صم 
والدتها امللكة حزمية بنت ال�صريف نا�صر بن علي �صقيق امللك ح�صني بن علي 

�صريف مكة ( ..
با�صا  �صندر�صن  وجه  يف  بقطعة  رمت  قد  راجحة  المرية  ان  �صمعت   ( وقال 
وقالت له بالنكليزية  : كن موؤدبا يارجل فاأنني بنت امللك في�صل الول ول�صت 
كاأي بنت اأخرى ، واأخذ �صندر�صن يعتذر اليها وهي جد حانقة عليه ، ومل اعلم 

اكرث من هذا( ..
العائلة  مع  ادبه  وفرط  مبتانته  معروف  �صندر�صن  الدكتور   : البحراين  قال 

املالكة ..
رد احمد قائال : يا�صيدي بع�صهم كالب ...

قال روؤوف البحراين : وهل كان زوجها  الطيار عبد اجلبار حممود حا�صرا ؟ 
رد احمد : علمت اأنه كان حا�صرا خارج الغرفة يف احلديقة ينتظر الولدة ...

من مذكرات روؤوف البحراين وهو من وزراء املالية البارزين بالعهد امللكي

تراثيات ..

الكاتب فاضل شنشل     

للطبيب سندرسن؟؟  

�ضندر�ضناالمرية راجحة



15العدد )1991( السنة الثامنة االثنين )20( كانون االول 142010 العدد )1991( السنة الثامنة االثنين )20( كانون االول 2010

عام  من  ���اأكتوبر��  الأول   ت�صرين   26 يف 
على  ع�صرة  اخلام�صة  الذكرى  متر   2010
العراقي  وامللحن  وال�صاعر  الفنان  رحيل 
البارز املرحوم  عزيز علي؛ وما هذه الأ�صطر 
قربه  على  �صذاها  يفوح  عطرة  ورد  باقة  اإل 

اعتزازا وتكرميا. 
بنف�صه  علي  عزيز  اآراء  بها  واق�صد  اآراء  
ركز  التي  الآراء  تلك  فيه؛  غريه  اآراء  ولي�س 
التي  و  العامة؛  حياته  م�صرية  يف   عليها 
اأ�صا�صيني  ركنني  على  اإجمال  توزيعها  ميكن 

هما:   �صعره ونرثه
ما  اإىل  ينق�صم  بدوره  وهذا  ال�صعر:   � اأول 
الأقل؛  وهو  الف�صحى  العربية  باللغة  كتبه 
الدارجة  العراقية  باللغة  كتبه  الذي  والآخر 

)ال�صعبية( وهو الأعم .
بلغة  كتبه  ما  واأهمه  النرث    � ثانيا 

ف�صيحة  عربية 

اأحاديثه  اأو من خالل ما وقدمه يف  يف كتبه 
حلقات   على  بغداد  تلفزيون  له  �صجلها  التي 

عام 1966 حتت عنوان ) يف رحاب الفن (. 
النتاج  من  الكم  ذلك  كل  علي  عزيز  جمع  لقد 
يومها؛  املتي�صرة  الطرق  مبختلف  ون�صره 
واملجالت  ال�صحف  بع�س  تناولته  حيث 
العراقية؛ وكرا�صات م�صتقلة؛ وكتب مطبوعة 

وخمطوطة )على �صكل مذكرات موجزة (.
ولعل من ال�صعب الإحاطة بكل ما اأ�صرت اإليه؛ 
وحمتواه  اأ�صانيده  اأهم  تقدمي  ميكن  ولكن 
ب�صكل ل ي�صرف  بعر�س التفا�صيل؛ ول يخل 
اأو  الإف�صاح   اأراد  ما  بجوهر  ذاته  بالوقت 

التعبري عنه .
املرور  وقبل  ال�صروري   من  اأجد  وهنا 
باإيجاز على اأهم ما يف ذلك النتاج من اأ�صالة  
وهو ما اأ�صرت اإىل عناوينه اأعاله؛ اأن 
اأتوقف  قليال عند املعني الذي نهل 
منه هذا الفنان املتفرد لينطلق اإىل 
عامل الفن )�صعرا وحلنا و اإن�صادا(  
يبزه  مل  متفرد   خا�س  باأ�صلوب 
فيه احد؛ ولرمبا ل ي�صتطيع احد  

ذلك يف امل�صتقبل املنظور .
 ولعلي ا�صتطيع ان احدد معامل 
اىل  بالرجوع  املعني  ذلك 
معلوماتي اخلا�صة  املتوفرة 

يل وعلى ال�صكل التايل :�
علي  عزيز  اأفاد  لقد    
ال�صعبي  جمتمعه  من 
اأمثاله  من  وغرف 
وتعابريه  وحكمه 
اجلدية  و�صياغاته 
اإ�صافة  ؛  ال�صاخرة  اأو 
متابعته  اأو  م�صاركته  اإىل 
املتوا�صلة لالأحداث العراقية 
البارزة.   والعاملية   والعربية 
الثقافية  الن�صاطات  ومنها 
اأرجاء  عمت  التي  والفنية   
طاملا  والتي  الوطن 
رغم   � حاول 
 � م�صاغله 

الطالع  عليها  .
تثقيف  على  الكبري  الفنان  هذا  ا�صتعان  لقد 
كتب  من  قراأ  ما  خالل   من  بنف�صه  نف�صه 
ودواوين  والفولكور؛  العربي؛  الرتاث 
خمتلف  يف  وال�صعبي(  )الف�صيح  ال�صعر 
على  عكف  التي  اللغات  اأن  كما  الع�صور؛  

درا�صتها واإتقانها.
 )كتابة وقراءة وحتدثا(  واأهمها )العربية ؛ 
الفار�صية  ؛  الرو�صية  ؛  الأملانية  ؛  النكليزية 
؛ الكردية وغريها مما امل به منها بعدئذ( قد 
الأو�صع  الطالع  على  الأخرى  هي  �صاعدته 
بها   الناطقة  الأخرى  ال�صعوب  ثقافات  على 
العامل  دول  من  كثري  اإىل  �صفراته   اأن  كما 
بريطانيا؛  ال�صوفيتي؛  الحتاد   ( ومنها 
اأمريكا؛  النم�صا؛   ؛  جيكو�صلوفاكيا  اأملانيا؛ 
البالد  وخمتلف  الخ    ..... فرن�صا  تركيا؛ 
اإثراء  اأفادته هي الأخرى يف  العربية.( ؛ قد 
فعاليات  من  عليه  اطلع  ما  بكنوز  منبعه 
ال�صيمفونية  والفرق  والأوبرات  امل�صارح 
الإذاعة  ودور  واملكتبات  واملتاحف 
الفنون  ومعار�س  وال�صينما  والتلفزيون 
الت�صكيلية  وغريها من الن�صاطات الثقافية و 

الجتماعية  الرفيعة .
اأوجزنا  التي   الآراء  تلك  اإىل   والآن لرنجع 

اأهم معاملها يف اأعاله وهي : � 
يف  علي  عزيز  اأكد  لقد   : ال�صعر  جمال  يف   

يف  اأكن  )مل  ياأتي   ما  على  منا�صبة  من  اأكرث 
امللحنة طوال �صني  اأقوايل  اأذعته من  ما  كل 
ممار�صتي هواية نظم هذه الأقوال وتلحينها 
واإن�صادها من اذاعة بغداد؛ مادحا او قادحا؛ 
�صاأن بع�صهم . كما مل ا�صمح لنف�صي يوما اأن 
اأقف بها موقف الواعظ اأو املر�صد؛ وامنا كنت 
دائما راويا ؛ اروي بع�س الوقائع والأحداث 
لقى  رقيق؛  باأ�صلوب  جمتمعنا؛  يف  الدائرة 

من امل�صتمعني ر�صى وا�صتح�صانا(.
امللحنة  ال�صعرية   اأقواله  مراحل  توزعت 
؛  ثالث  على  الإذاعة  من  ان�صدها  والتي 
عام  من  الأوىل  الأ�صهر  من  الأوىل  ابتداأت 
على  وتركزت  1939؛  عام  حتى   1936
يعاين  كان  التي  الجتماعية  امل�صاكل  طرح 
منها املجتمع يف تقاليده  فعمل على توعيته 
باعتبارها من ال�صخف واخلزعبالت املتدنية 
التوجيه؛   لذلك  مبا�صر  غري  طريقا  متخذا  
 1939 عام  بداأت  فقد  الثانية   املرحلة  اأما 
�صد  الثورة  بانتهاء   1941 عام  وانتهت 
ال�صيا�صي  املجالني  على  وتركزت  النكليز 
اأما  والجتماعي الو�صفي املحلي والعربي؛ 
الأ�صخم  وهي  والأخرية   الثالثة  املرحلة 
والهم فقد بداأت من بعد خروجه من املعتقل 
ثم  ومن  بغداد  خارج  الإجبارية  واإقامته 
من  اأقواله  تقدمي  ومبا�صرته  اإليها  عودته 
الإذاعة ثانية عام 1948 ..... واأكد فيها على 

لالأو�صاع  الالذع  النقد  يف  ال�صيا�صي  موقفه 
تغيري  بجدية  مطالبا   والعربية؛  العراقية 
والأكرث  الأح�صن  اإىل  الدولة  اإدارة  منط 
تلك من  املدوية  تطورا. وقد كانت �صرخاته 
الإذاعة تالقي جتاوبا جماهرييا اأكرث من اأية 
الأحزاب  �صحف  يف  ترد  �صيا�صية  افتتاحية 

املعار�صة  الرئي�صية. 
والأمثلة  القوايف  علي   عزيز  طوع  لقد 
ال�صعبية التي اأزحمت بها اأقواله ب�صهولة لكي 
جاء  التي  اجلوهرية  املفاهيم  وتقوي  ت�صند 
يطلق  ما  وهو  نادرومي�صور؛  باأ�صلوب  بها 
وا�صتعمل  بل  املمتنع(؛  )ال�صهل  بالغيا  عليه 
عن  تختلف  بطريقة  ال�صعر  بحور  بع�س 
اغلب موازين ال�صعر ال�صعبي؛ كما جلاأ اي�صا  
بعدئذ  عليه  اطلق  الذي  اللون  اىل  نظمه  يف 
)�صعر التفعيلة( : اما اأحلانه فقد كانت مالئمة 
متاما لت�صاير التعبري عن املحتوى ال�صعري 
بكل دقة و�صدق؛ وقد خدم هذين العن�صرين 
التوزيع  عن�صري  والكلمة(  اللحن   ( املهمني 

املو�صيقي احلديث والأداء الواعي الرخيم .
 ويف اأدناه مناذج ب�صيطة لكل مرحلة :

)عال  من  جزء   � النموذج    الأوىل:   املرحلة 
عال (� لحظ اللغة املعربة عن الأمية واجلهل

ن�س الليل فزيت من نومي 
�صلكي ؟ الكيلك هو�صه مبهجومي 

مرتي م�صعدة جفجري و�صينيه

وط�صت هدوم وفد طاوه وجدرية 
دتدك بيهن خب�صت لك ها الدنية 

وتغني بح�س عايل ها الأغنية 
ياحوته يامنحوته     هدي كمرنا العايل 

واجنان  ما تهدين���ه    اأدكلج ب�صيني��ه       
هذا كمرنا نريده    وهو علينا غايل          

زوعيه يا ملعون��ه   وهديه بالزينيه  
عال عال     عال العال 

من ها ملال    حمل جمال   
املرحلة الثانية : النموذج   � جزء من ) دكتور 
( ��� وقد �صادت فيه امل�صطلحات الطبية كرموز 

�صيا�صية 
يا نا�س م�صيبه م�صيبتنا 

نحجي تف�صحنا ق�صيتنا
ن�صكت تكتلنا علتنا 

ب�س وين نويل وجهتنا 
دلينا يا دكتور

دكتور اأمرا�س البينه
متفيد وياها كنينيه 

وليفيد الكال�صيوم 
ول فو�صفات ال�صوديوم 

وبروميد  البوتا�صيوم 
                           ذين يفيدن مر�صى اجل�صم              

وحنا مو من هذا الق�صم 
اأمرا�س العدنا تنق�صم         

 اأق�صام وما اإلها ا�صم
دكتور دخل  الله ودخلك ما تداوينا 

 دكتور         داء اللي بينا منا وبينا               
دكتور          داجتينا احلمه من رجلينا 

دكتور          ا�صكينا العلكم ب�س �صافينا   
 ( من  جزء   �  )1( النموذج   : الثالثة  املرحلة   
تهنا (  � لحظ التعابري البدوية ال�صحراويه 

تهنا بها البيده و�صيعنه         
 ويتيه اللي ماله دليل 

ب�س نتالفت مينه وي�صره         
ول ندري ليادرب منيل 

وين احليد اللي ير�صدنه

ظلينا نكول  احنا واحنا     
 وننظم �صعر وكول وك�صيد 

وملا اخلطر دهمنا  بهتنا    
 وا�صت�صلمنا بال تقييد

يعرب لبهو�صه ول بطعنه    
ذهبنا وهذا من الله وعيد 

وفوكاها ختلفت جلمتنا      
وت�صردنا �صر ت�صريد 

يباله الله اللي تيهنا     
واللي بذر بذور الفتنه 

خلينا العدنا وما عدنا        
وه�صا ن�صفج ايد  بايد 

عذبونا يعذبهم ربنا        
) ان عذاب الله �صديد (

وياهم هم ح�صاب النا 
من  جزء   )  2( النموذج   : الثالثة   املرحلة 
)ال�صفينة( هنا ت�صود لغة ال�صفانة والتعابري 

البحرية 
يا عرب كرثوا ملالليح    و�صفينتنا غرفت مي 

وفوكاها معاك�صنا الريح  
 وهذا املوج اليطوي طي 

 يا اأهل الأفكار      حالتنا عدم يف عدم 
ناحرنا تيار        �صايكنا ول �صوك الغنم 

من هذي خلطار       لو ن�صلم ياأهل الرحم 
ذوله املالليح         لبد ما نحا�صبهم 
�صلموه للريح      جنها مو�صفينتهم 

ب�س بالت�صاريح       اأقب�س  من دب�س عنهم  
ومن �صار ما �صار 

ما حركوا قدم عن قدم 
من  جزء   )  3( النموذج   : الثالثة   املرحلة 
برزت  الزراعية   اللغة  اأن  تالحظ  )ب�صتان(  

للو�صول اإىل الهدف :
يا جماعة والنبي 

اأحنا عدنا ب�صتان     جنه من هاجلنان 
بيها ما ت�صتهي النف�س     والفواكه الوان

والر�س مفرو�صه �صند�س كلها ورد وريحان 
 وبيها هالنهار جتري     مثل دجله والفرات 
لون ميهن لون خمريي   موخمر  ماء احلياة 

لكن اللي يدري يدري     واكرث العامل متدري 
�صرنا حمد يدري بيه 

وقف هالب�صتان ذري    �صايره لالجنبي 
موجودة  اقواله  اغلب  يف  وهي    ( اجلوقة 
تعبريا عن �صوت ال�صعب ( حيث تكررمعتنية 

بالوزن ال�صعري: 
يا بالد العرب        جددي عهد النبي 

جاهدي ل تتعبي      اأقدمي ل ترهبي 
مهدنا يا قوم اأم    �صى موطئا لالجنبي 

من اقا�صي ح�صرمو    ت  لقا�صي املغرب 
   املرحلة الثالثة :  النموذج )4 ( جزء من ) 
�صل عاالنبي (  ؛ حليث تتعاىل  لغة ال�صخرية 

الالذعة:
يا �صامعني ال�صوت         �صلوا عاالنبي 

�صمعوا حجي م�صبوط    من خو�س �صبي 
***

يا نا�س �صكتوا عاد        �صلوا عاالنبي 
لتعاندون عناد        �صلوا عا النبي 

بزمان )حاج احمد اغا ( جانوا حراميه 
�صركان ويا احلجي   و ويا الدزدبانيه 

اما اليوم احلمد لله عدنا دوريه 
م�صاهرة وما تنام        �صلوا عا النبي 

بغداد �صارت �صام      �صلوا عاالنبي 
لولية مامونه       وما بيها حراميه 
ليبوك هم لو باك  يبوك بح�صن نيه 

اجلوقة : �صل عاالنبي 
�صل عا النبي 

وا�صل اياغه هال�صبي 
مالح وطيب لبلبي 

خو�س زمله ها اجللبي 
)خمتار ذاك ال�صوب ( هم 

ممنون منه والنبي 
اللهم م�صلي عا النبي 
اللهم م�صلي عا النبي

املرحلة الثالثة : النموذج )5( جزء من 
) اأ�صكت (  ح لحظ المثال ال�صعبية 

اي�صا 

الركعة زغريه    وال�صك جبري 
يا نا�س البره   ماحتفر بري 
واليحجي يبتلي على عمره

وال�صاكت خانكته العربه 
والطايح طايح ح�صه كدره

    والعاي�س عاي�س بالقدره 
من زاخو حلدود الب�صره   

ومن نكرة �صلمان لبدره
والله واحدنا خل�س �صربه 

 �صي�صوي و�صيدبر امره 
واملن يحجي ويف�صح �صره 

  ومنهو الي�صمع ومنهو اليقره
�صنها لعي�صه الكدره املره 

اجلوقة : 
اأ�صكت لتحجي تبتلي

    خل يلعبون ال�صومه يل 
ان �صركت ون غربت  

خوجه علي مله علي 
كول الدين ربيع وكمره 

املرحلة الثالثة : النموذج )6( جزء من )الفن( 
ال�صا�صة  من  �صاخرة  رمزية  رائعة  وهي 

الذين  العازفني  من  فكل   : العام  والو�صع 
اإىل  به  يرمز  امنا   ق�صيدته  يف  اليهم  ي�صري 
الكبار الذين جتاهلوا قوله  ال�صيا�صيني  اأحد 
؛ ما عدا نوري با�صا ال�صعيد الذي علق على 
خ�صه   ( فيه   ين�صد  الذي  علي  عزيز  بيت 
ابو القانون         يابه �صلون ملعون ( قائال 
كان  حينما  العالمة   اللغوي  جواد  مل�صطفى 
يدر�س احفاده  وهو ي�صحك  ؛ ) دكتور تره 

هذا .... يق�صدن ( 
اأنعل ابو الفن 
لبو ابو الفن 
موراح اجنن 

مكدر اأكولن بغلتي بربيجي 
واملن اأكولن 

اجلوقة :  ل�صكوت اأح�صن يا ولد اأ�صلم واآمن 
ارباب الفن خاف ي�صيئون الظن

يانا�س موكلبي خل�س   
  مورا�صي �صاب 

كل يوم عندي جنجر�س   
  ويا ها ال�صحاب 

هذا النبكجي زعل    
  لزم اأر�صيه 

وذاك القانوجني     
    هم كون اأر�صيه 
لبارك الله بها العمل    ما 

اريد اظل بي�����ه  
دات�صوفون     نا�س  يا 

حجي �صلون موزون 
ب�س لي�س ما يقدرون         

هالفن اهل الفنون 
لفنون �صارت م�صخره 

واأكالن .......
واآين �صلي بها العنقره 

واملن للفن ؟
)يابه (    اأنعل ابو الفن 

لبو اأبو الفن

صحفي رائد وباحث

عزيز علي كما عرفته ـ لقطات وآراء 
)القسم الثالث(

خالص عزمي * 

أجد من الضروري  وقبل المرور بإيجاز على أهم ما في ذلك النتاج من أصالة  
وهو ما أشرت إلى عناوينه أعاله؛ أن أتوقف  قليال عند المعين الذي نهل 
منه هذا الفنان المتفرد لينطلق إلى عالم الفن )شعرا ولحنا و إنشادا(  

بأسلوب خاص متفرد  لم يبزه فيه احد؛ ولربما ال يستطيع احد  ذلك في 
المستقبل المنظور .

لقد طوع عزيز علي  القوافي واألمثلة الشعبية التي أزحمت بها أقواله 
بسهولة لكي تسند وتقوي المفاهيم الجوهرية التي جاء بها بأسلوب 

نادروميسور؛ وهو ما يطلق عليه بالغيا )السهل الممتنع(؛ بل واستعمل 
بعض بحور الشعر بطريقة تختلف عن اغلب موازين الشعر الشعبي؛



هــي  لمقا ا
سلمان شكر.. 

صحافة ايام زمان 

كيف أثبتت 

 هويتها للجرخجي؟

العدد )1991( السنة الثامنة االثنين )20( كانون االول  162010

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

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

 التصميم : نصير سليم     التصحيح اللغوي: مروان عادل

 طبعت بمطابع مؤسسة المدى لإلعالم 
والثقافة والفنون

كمال لطيف سالم 

كنت اذهب اىل بيت جارنا واجده م�صتلقيا يف �صاحة احلو�س الرحبة مفتونًا بتلك الأغاين التي 
ترددها اأ�صوات اجلنيات املختبئات يف )�صندوق القوان( اأو )الغرامفون( كما عرفت فيما بعد 
من �صديقي حفيد الرجل الكبري. وذات يوم اأقنعته ان نحاول معرفة اأين تختبئ تلك اجلنيات 

وكيف يجعلهن جده يغنني ومن اأين تاأتي تلك املو�صيقى التي ترافق ا�صواتهن؟
انه �صدقني يف حكاية اجلنيات  اإل  )الغرامفون(  املعلومات عن  بع�س  يعرف  كان  انه  وبرغم 
من  ان  اإىل  وطماأنته  مطمئنًا  كنت  بينما  لهن،  التعر�س  من  وخائفًا  مرعوبًا  وكان  املغنيات، 
ميتلكن تلك العذوبة والرقة يف ا�صواتهن ل ميكن ان يوؤذين، وهكذا دخلنا غرفة اجلد يف غيابه 
وفتحنا )�صندوق اجلنيات( وقلبناه بحثًا عنهن دون جدوى، وعندها دخل اجلد وفاجاأنا ونحن 
نقلب ال�صندوق ف�صاألنا: ملاذا؟ � اخربته ال�صبب، ف�صحك وتقدم اإىل ال�صندوق املفتوح وقال: انه 
انزلها على  اليمني ثم  اإىل العلى واىل  اأبرته  يدعى احلاكي ولي�س �صندوق اجلنيات: وحرك 
منك(  ان�صاف  مو  )هذا  اغنية  يف  عذب  انثوي  �صوت  انطلق  عندها  دوارة،  �صوداء  ا�صطوانة 
وعرفنا اجلد باملغنية فقال: هي �صليمة مراد با�صا اأو �صليمة با�صا وهي مطربة بغدادية �صهرية 
ومن الطائفة اليهودية ويقع ق�صرها يف حملة كنكيجة وهي حملة ت�صكنها غالبية يهودية. يف 
ق�صرها كانت �صليمة تعقد �صالونًا ادبيًا و�صيا�صيًا يف اأوقات حمددة من كل اأ�صبوع وجتال�س 
�صيا�صيني معروفني بينهم وزراء وروؤ�صاء وزراء وروؤ�صاء احزاب ووجهاء متنفذين، اإ�صافة اإىل 
عدد من الدباء وال�صعراء وكتاب الغنية واملو�صيقيني من اليهود وامل�صلمني، كما كانت تقيم يف 
ق�صرها احلفالت الغنائية وت�صرك معها بع�س املطربات املعروفات اأو املطربني املعروفني ومنهم 
ناظم الغزايل الذي ن�صاأت بينه وبينها عالقة حب �صريعة تزوجا على اأثرها و�صليمة مراد التي 
يلقبها املقربون منها �صليمة با�صا ب�صبب نفوذها القوي على ال�صا�صة العراقيني اآنذاك وثرائها 
حتى قيل اأنها كانت تقر�س البا�صا نوري ال�صعيد ما يحتاج من اأموال بني احلني والآخر، هي 
واحدة من يهوديات العراق اللواتي رف�صن الهجرة اإىل اإ�صرائيل ابان الفرهود الذي تعر�صت 
له دور اليهود وامل�صايقات التي تعر�صوا لها بعد اإعالن قيام الدولة العربية وف�صل العرب يف 

الق�صاء عليها.
ومل تكن �صليمة وحدها جنمة املجال�س التي كانت تقيمها يف ق�صرها بل هناك اأي�صًا �صقيقتاها، 

ريجينا وروزة وكانت ريجينا بارعة اجلمال حتى و�صفها احدهم اأنها )تفك امل�صلوب(.
يتوىل  كان  الذي  العقبي  �صالح  عبا�س  الليلي  احلار�س  اأو  اجلرخجي  اأو  )البا�صوان(  يروى 
احلرا�صة لياًل يف حملة كنكيجة حيث يقع ق�صر �صليمة با�صا الطرفة التالية )كانت نوبتي يف 
�صليمة �صمن حرا�صتي وكان  الليل ويقع ق�صر  بعد منت�صف  تبداأ  الليايل  احلرا�صة يف احدى 
هناك يهودي كبري ال�صن يدعى اأبو ن�صيم يخرج مبكرًا من الكني�س اليهودي يف تلك املحلة ومير 
ببيوت اليهود ويناديهم با�صمائهم واحدًا واحدًا )�صاوؤول، خ�صوري، اأنور، اأبو من�صي، لوي 
الياهو،  اأبو  )ح�صقيل،  اأخرى  اأ�صماء  لينادي  )العكد(  من  الآخر  اجلانب  اإىل  وي�صتدير  اقعد( 

�صوميل، �صا�صون، مو�صي، زعرور، اقعد �صالة ال�صبح مليحة ومليح من ي�صلي ال�صبح(. 
الوقت  �صليمة يف هذا  امراأة من ق�صر  الليلة خروج  تلك  ا�صتغربت  اإل اين  اأعرفه جيدًا  وكنت 
املتاأخر لتم�صي خلف )اأبو ن�صيم( وقد ارتبكت عندما راأتني فا�صرعت بخطواتها عندها اأثارت 
من �صافرتي وطلبت  قوية  اطلقت �صفرة  ثم  ملب�صها، فالحقتها  فخامة  �صكًا  �صكوكي وزادتني 

منها ان تقف. 
مراد  �صليمة  اأنها  اخربتني  منها  دنوت  وحني  مرعوبة  املراأة  وتوقفت  ن�صيم  اأبو  فر  حلظتها 
املطربة، ومل اأكن قد راأيتها من قبل لكني �صمعت يف الراديو �صوتها مرارًا فطالبتها باظهار دفرت 

اجلن�صية و�صاألتها اإىل اأين مت�صني يف مثل هذه ال�صاعة؟
فقالت اأنها ل حتمل دفرت جن�صيتها وانها ذاهبة لوداع قريبة لها حتت�صر وانه ميكنني مرافقتها 
اإىل دار تلك القريبة والتاأكد من �صحة كالمها فقلت لها انني ل اأ�صتطيع مغادرة منطقتي امل�صوؤول 
بنية(  ال�صمك �صيديل  )يا �صياد  اذن واندفعت تغني  ا�صمعني  اإيل وقالت  التفتت  عنها، عندها 

فتذكرت �صوتها يف الذاعة واعتذرت منها.


