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العدد )4084(
السنة الخامسة عشرة

االثنين )11( كانون األول 2017

الخفاجي فرحان  عليوي  جمعة  د. 
اياد يونس عريبي

  ات�سم���ت حياة الع���راق االجتماعي���ة والثقافية، باجلمود 
والتقوقع حت���ت ظل هيمنة عثمانية مركزي���ة دامت اأربعة 
ق���رون، فقد طف���ت اثناءها القي���م والع���ادات البدوية التي 
�س���ادت املجتمع البغدادي الذي يع���د اأكرب جتمع )ح�سري 
م���دين(،يف العراق، وقد انعك�ست ه���ذه القيم على احلياة 

االجتماعية البغدادية.
      احتل���ت الطائف���ة اليهودي���ة موق���ع الري���ادة يف جم���ال 
افتت���اح اجلمعي���ات مبختلف توجهاتها، م���ع وجود بع�ض 
 ، امل���دة  ه���ذه  �سبق���ت  م�سيحي���ة  ان�سط���ة  اىل  اال�س���ارات 
حي���ث و�سلت بغداد ع���ام 1844، اول بعث���ة من املب�سرين 
املوفدي���ن م���ن جمعية لن���دن ، لن�سر امل�سيحي���ة بني اليهود 
يف بغداد ، افتتح���ت هذه اجلمعية معهدا يف بغداد لتلقني 
اليه���ود مب���ادئ الديان���ة امل�سيحي���ة الربوت�ستانتي���ة، كما 
ان�سئ���ت مكتبة ومطبعة وم�سل���ى، ولكن بالرغم من العمل 
املتوا�س���ل ملدة تزي���د على ع�سري���ن عاما فان ع���دد اليهود 
الذي���ن مت حتويله���م اىل الربوت�ستانتي���ة مل يتج���اوز عدد 
ا�ساب���ع اليد، برزت جمعية االحتاد االإ�سرائيلية االليان�ض 
والت���ي تاأ�س�ست يف باري�ض عام 1860، وكان لها فرع اخر 
يف لن���دن، حيث مت افتتاح اول مدر�سة يهودية يف العراق 
عام 1864، والتي ا�ستمرت يف فتح فروع لها حتى الهجرة 
اجلماعية، وتعد مدر�س���ة االأليان�ض يف بغداد اول مدر�سة 
تفتحه���ا اجلمعية على م�ستوى امل�س���رق العربي، وال�سرق 
عام���ة ومل ت�سبقها يف هذا املجال �س���وى مدر�ستي تطوان 
وتون����ض يف منطقة املغرب العربي، وقد خ�سعت املدر�سة 

اإداري���ا الإ�سراف ممثل االليان�ض االإقليمي يف اإ�سطنبول اذ 
كانت تتلق���ى التعليمات واالوامر من قي���ادة االليان�ض عن 
طريق���ه ، وكان���ت مالية هذه املدار�ض م���ن اجلمعية كبداية 

وفيما بعد تتحملها الطائفة اليهودية بالتدريج.
    ومن���ذ العه���د العثم���اين وج���د يف بغداد جمعي���ة ا�سمها 

)shamrsmiswal( والتي تاأ�س�ست عام 1868، وكان 
هدفه���ا رفع م�ست���وى التعليم، ال�سيما ب���ني الفقراء وتنظم 
املوؤ�س�س���ات اخلريية وحث االأغني���اء يف الطائفة مل�ساعدة 
الفقراء وتزويد االيتام والفقراء مبا يحتاجون وم�ساعدة 
الغرب���اء وامل�سافري���ن والعم���ل على رفع م�ست���وى احلياة 

الدينية ،وقد افتتح عام 1910 م�ست�سفى مري الياهو )مري 
اليا����ض( للفقراء وق���د افتتحه ال���وايل ح�سني ناظ���م با�سا 

بدعوة من حاخام اليهود داود بابو واملوؤ�س�ض.
        وميك���ن الق���ول بان الع���راق مل ي�سهد وجودا ذا اأهمية 
لالجت���اه الثق���ايف املتغ���رب، با�ستثناء بع����ض التعبريات 
املح���دودة االأثر التي جمدت الثقافة واحل�سارة الغربيتني 
ودع���ت لالأخذ بهما، كجمعية م�ساع���ي التقدم التي ان�ساها 
م�سيحي���ون عراقي���ون ع���ام 1874، ومما يج���در ذكره ان 
يو�سف بن �سمعان غنيمة، جد ال�سيا�سي املعروف يو�سف 
غنيم���ة كان ع�س���وا فاع���ال يف جمعي���ة مدر�س���ة االتف���اق 
الكاثوليك���ي ال�سرقي التي تاأ�س�س���ت يف بغداد عام 1877 

وكانت تعد من اأرقي مدار�ض بغداد.
      يف ع���ام 1880 جتل���ت للربوت�ستانت جمعية يف بغداد 
عرف���ت با�س���م "جمعي���ة الكني�س���ة التب�سريي���ة يف بغداد" 
مار�س���ت ن�ساطا ثقافيا ملحوظا، فق���د فتحت مركزا وزعت 
ع���ن طريقه اعدادا كبرية من الكت���اب املقد�ض وكتب االدب 
امل�سيح���ي الربوت�ستانت���ي باأ�سع���ار زهي���دة، وفتح هوؤالء 
املر�سل���ون مكتبة يف بغداد لبيع الكت���ب العلمية واللغوية 

واالأدبية والتعليمية.
      اأدى ن�س���اط البعث���ات التب�سريية اىل جلب انتباه الفئة 
املثقف���ة العراقي���ة يف الن�س���ف الث���اين من الق���رن التا�سع 
ع�س���ر، وذل���ك بحكم واق���ع افراد ه���ذه البعث���ات واأ�سلوب 
تفكريه���م، الذي حتول فيما بعد اىل حلقة و�سل مهمة بني 
الفئ���ة املثقفة العراقية واحل�س���ارة االوربية احلديثة، يف 
حني ذهب البع�ض اىل الزعم بان هذه البعثات لها اإثر كبري 
يف ت�س���رب مبادئ الثورة الفرن�سي���ة، وال �سيما ان العديد 

من رجالها اعتنقوا مبادئ الثورة الفرن�سية.
       ان اه���م م���ا لف���ت انتب���اه الفئ���ة املثقف���ة باالإر�سالي���ات 
التب�سريي���ة ه���و م���ا ق���ام ب���ه املب�س���رون من عم���ل ال ميكن 
جتاهل���ه يف جمال التعليم، ال �سيم���ا وان هذه االر�ساليات 
قد ان�سات اول مدر�سة على الطراز احلديث يف البالد، فقد 
اأ�س����ض االإباء الكرمل���ني اول مدر�سة يف بغداد عام 1734، 
وغ���دا ا�س���م ه���ذه املدر�سة فيم���ا بع���د ع���ام 1845 مدر�سة 

القدي�ض يو�سف التي ا�ستمرت حتى عام 1914.
       يف ظ���ل املجتم���ع املحاف���ظ واملنغل���ق يف والي���ات 

الع���راق كاف���ة، حاولت االر�سالي���ات التب�سريي���ة ا�ستغالل 
اأي منا�سبة ممكن���ة لتوطيد ال�سالت مع ال�سكان املحليني، 
فكان���ت ت�ساعد الفقراء عند االزمات واالوبئة واالمرا�ض، 
و�سعت كذل���ك اىل امل�ساركة باحتفاالتهم ودعوتهم باملقابل 
اىل االحتف���االت واالعي���اد الت���ي تقيمها تل���ك االر�ساليات، 
كم���ا ان�سات البعث���ة الكرملية منتدى ادبي���ا يف بغداد على 
غرار النوادي التي كانت تعقد يف اوربا، وخ�س�ست دارا 
لذل���ك و�سجعت كل من ين�سم الي���ه، وقد القى فيها الطبيب 
الفرن�س���ي دامي���ان، ال���ذي عم���ل يف بغ���داد مل���دة 30 �سنة، 
حما�س���رات يف االكت�سافات احلديثة وكذلك يف االمرا�ض 

وطرق عالجها.
    ظه���ر يف بغداد ناد يدعى املحفل الكاثوليكي حيث اأن�سئ 
عام 1889، وكان ي�سدر تقوميا ي�سجل فيه ن�ساط االأع�ساء 
االدب���ي والعلمي واالجتماعي الأبن���اء الطائفة الكاثوليكية 
يف بغ���داد وقد ازدهر هذا املحف���ل وا�ستفحل اع�ساوؤه بعد 

اعالن الد�ستور وكرث ن�ساطه يف خمتلف النواحي.
      ان الدول���ة العثماني���ة اعت���ربت �س���وؤون التعلي���م م���ن 
جمل���ة االمور املرتبطة باالأدي���ان و املذاهب ، فخولتها حق 
تاأ�سي����ض املعاه���د و اجلمعيات اخلا�سة به���ا وادارتها كما 
ي���روق لها ، ويب���دو ان ذلك �سج���ع ال���دول ذات امل�سلحة ، 
وعن طريق ار�سالياتها التب�سريي���ة الرتكيز على املدار�ض 
التب�سريي���ة بعد ان ادرك���ت دور املدر�س���ة و املعلم يف هذا 
امل�سم���ار ، فكان���ت فرن�سا م���ن ان�سط الدول حي���ث ان�سات 
العدي���د م���ن املدار����ض التابع���ة للجمعي���ات ، وعل���ى النهج 

الفرن�سي يف بغداد.
        جتلت بوادر التوجه نحو التنظيم يف اأواخر املرحلة 
الت���ي نحن ب�س���دد معاجلته���ا هن���ا، فح�سبما يذك���ر )رزق 
غن���ام(، ان���ه اأ�سه���م يف تاأ�سي�ض جمعي���ة اجتماعي���ة با�سم 
عام  قيام ثورة االحتاديني  ال�سبيبة" قبل  "جمعية احتاد 
1908، وكان اأع�ساوؤه���ا يعق���دون اجتماعاته���م يف بيوت 
اأع�سائه���ا ب�س���ورة دوري���ة يتداول���ون فيه���ا مو�سوع���ات 
�ست���ى، منها كيفية ن�س���ر الثقافة بني النا����ض، ويوؤكد غنام 
ان "جمعي���ة احتاد ال�سبيب���ة" اأ�سدرت من�س���ورات دونت 
بخط اليد وق���د ت�سمنت اراء جديدة ودعوة اىل االإ�سالح 

االجتماعي.
       كان لث���ورة االحتادي���ني ع���ام 1908 �س���دى وا�سع يف 
الع���راق، فقد رحب املثقفون العراقي���ون بالثورة بحما�ض 
، وب���داأوا ي�سرح���ون للنا�ض معنى الد�ست���ور ويو�سحون 
االأ�سباب التي قادة الثورة اىل احيائه عن طريق ال�سحف 
واملجالت. رحب علماء الدين ال�سيعة باحلركة الد�ستورية 
يف الدولة العثمانية عام 1908 وكان املجتهدون ال�سيعة، 
ه���م اول من اأ�س�ض الف���رع العربي حلزب االحتاد والرتقي 

يف النجف.
        كان���ت احلرك���ة امل�سروطة بداية عهد جديد يف التفكري 
العراق���ي، فقد غريت االجتاه العقلي وفتحت االذهان على 
مث���ل جدي���دة والف���اظ حديثة مل تك���ن ماألوفة الأه���ل القرن 
التا�سع ع�سر وما ن�ساأوا عليه من ا�ستبداد مطلق، فاحلركة 
امل�سروط���ة تتلخ����ض دعوته���ا يف تقييد احلاك���م ب�سروط 

حتدد �سلطانه املطلق.

       ف�س���ال ع���ن ذلك فان للث���ورة احلجازية تاأثري عظيم يف 
تو�سيع فكرة النه�سة العربي���ة، واخذ الكثري من متنوري 
الع���راق يبذل���ون اجله���د يف داخل الب���الد لتو�سي���ع نطاق 
النه�سة العربية يف البالد ولتحقيق االآمال والغايات. كما 
ان ا�ستتباب االمن )1905-1911( مدة حكم ناظم با�سا يف 
بغداد اأ�سهم يف بلورة الوعي لدى ال�سرائح االجتماعية، اذ 
ا�ستت���ب االمن وقمع الفو�سى يف جميع االرجاء املجاورة 

لبغداد، حتى �سار ا�سمه يرهب اال�سقياء.
        عرف���ت بغ���داد، وع���دد م���ن امل���دن العراقي���ة حماف���ل 
وجمال����ض خا�س���ة ت�س���درت ملعاجل���ة ق�ساي���ا اجتماعي���ة 
و�سيا�سي���ة اىل جان���ب اأن�سطته���ا االأدبي���ة والعلمية، ومن 
ذل���ك )اجلمعية العلمية واالأدبي���ة( التي تاأ�س�ست يف بغداد 
ع���ام 1907، مل يك���ن جدل االأف���كار يف ع���راق مطلع القرن 
الع�سري���ن يعرب على نح���و وا�سح عن م�سال���ح طبقات او 
فئات، ق���در ما كان طريقة يف االعراب عن تداول االدبيات 
العاملية بني املثقفني اأنف�سهم وجلهم من الطبقة املتو�سطة. 
وم���ا ميك���ن ا�ست�سفائه م���ن �سخ�سي���ة الف���رد العراقي انه 
عل���ى ا�ستعداد ، للتطور يتلق���ى ، ب�سرعة املوجات الفكرية 
العاملي���ة ، بتفه���م ومرونة، وه���ذا اال�ستعداد فط���ري تهبه 
البيئ���ة و املناخ والرتبية البيتي���ة واالجتماعية ، بو�سائل 

التلقي والتلقني.
       وعل���ى العم���وم مل يكن يف العراق قب���ل عام 1908 اأي 
تنظي���م �سيا�س���ي ولك���ن بعد ع���ام 1908 حاول���ت حكومة 
االحتاديني ف�سح املجال لتاأليف جمعيات ثقافية ب�سرط ان 
يتم اخب���ار �سلطات الوالية بذلك وتت���م املوافقة الر�سمية، 
وق���د كان���ت بداي���ة التنظيم���ات احلزبية يف الع���راق على 
�س���كل فروع الأح���زاب قائمة يف العا�سم���ة العثمانية ويعد 
فرع جمعية االحتاد والرتقي اول تنظيم �سيا�سي بزغ يف 

العراق ع���ام 1908، وميثل البداي���ة االأوىل لتبلور عملية 
التنظيم احلزبي، وقد افتتحت "جمعية االحتاد والرتقي" 
اول فرع لها يف بغداد عام 1908)(،اال ان ع�سويتها كانت 
تقت�س���ر يف االأ�سا����ض عل���ى املوظفني، و�سب���اط اجلي�ض، 
وبع����ض اليهود، اأال انها حظيت بتاأييد بع�ض املثقفني مثل 

الر�سايف والزهاوي.
       جتل���ت هن���اك معار�س���ة حل���ركات االحت���اد والرتق���ي 
م���ن بع����ض علماء الدين، ع���ن طري���ق انخراطهم يف جلان 
وجمعي���ات معار�سة، ومنها جلنة امل�س���ورة التي تاأ�س�ست 
يف بغ���داد وكان غايتها هي تاأيي���د الد�ستور، ولكنها كانت 
تعمل �سرا من اجل اقناع اجلماهري بالعودة اىل ال�سريعة 
االإ�سالمي���ة، وم���ن اأبرز قادته���ا ال�سيخ �سعي���د النق�سبندي 
وعب���د الرحم���ن النقي���ب )نقيب ا�س���راف بغ���داد( ، ولكنها 
باحلقيقة كان���ت ترمي نحو مقاومة احلرك���ة الد�ستورية. 
رافق عم���ل " جمعية االحتاد والرتق���ي" ال�سيا�سي ن�ساط 
دعائ���ي هدف اىل ك�سب املواطنني اىل �سفوفها، اذ اهتمت 
بالتعلي���م واالهتمام برتبية اجلي���ل اجلديد تربية موحدة 

عن طريق التعليم .
        ان املثقف���ني م���ن العراقي���ني كانوا ينا�س���رون جمعية 
االحت���اد والرتق���ي وه���م كث���ريون وحاول���وا بكرثتهم ان 
يج���دوا من يوؤيده���م من االت���راك، وان يعمل���وا بنوع من 
التكات���ف والتع���اون  للح�س���ول عل���ى حقوقه���م واإ�سالح 
ادارته���م، ولك���ن مل مت�ض م���دة حتى �سار ط���الب احلرية 
وامل�س���اواة م���ن ال���رتك ال يق�س���دون اال حريته���م وحري���ة 
قريتهم وال يهتم���ون بحرية ال�سع���وب االأخرى، واجتهوا 

نحو التع�سب العن�سري ومار�سوا �سيا�سة الترتيك.
    بع���د اعالن امل�سروطية حدثت نه�سة ثقافية، اذ انت�سرت 
املطبوع���ات ونبه���ت االف���كار ، وجرى انفت���اح نحو العامل 

وخ���رب العراقي���ون م���ا يف العامل م���ن اح���داث ادت اىل ما 
يزي���ل الغفل���ة ، واعترب املثقف���ون يوم اع���الن امل�سروطية 
يوم احلرية ويوم اطالق القيود عن االفكار فظهرت االآراء 

احلرة وزاد الكتاب وكرث القراء.
          ملع���ت يف بغ���داد ع���دد ال با����ض في���ه م���ن اجلمعي���ات 
والن���وادي ذات االجتاه الثقايف م���ا بعد الثورة االحتادية 
فق���د ظهر نادي الرتقي اجلعف���ري العثماين، حيث تاأ�س�ض 
يف بغداد عام 1908، وغايته اأدبية وعلمية عن طريق فتح 
املدار����ض االبتدائي���ة والثانوية الأبناء املذه���ب اجلعفري 
وم���ن اهم اعماله فتح مدر�سة الرتقي اجلعفري العثماين، 
اذ ق���ررت الهيئة املوؤ�س�سة للمدر�سة رفع عري�سة اىل وايل 
بغداد يطلبون فيها االذن بفتح مدر�سة با�سم )مكتب الرتقي 
اجلعف���ري العثماين(، وانتدب���ت الهيئة كال من علي جلبي 
العين���ة ج���ي وجعفر ابو التم���ن لتنفيذ هذا الق���رار، حيث 
تقدم كل من جعفر اأبو التمن وعلي بازركان، بعري�سة اىل 
وايل بغ���داد موقعة م���ن قبل "ال�سيخ �سكر الل���ه " وال�سيد 
علي ال�سيد مهدي البغدادي عن الهيئة املوؤ�س�سة، للموافقة 
عل���ى تاأ�سي����ض مدر�س���ة با�س���م مكت���ب الرتق���ي اجلعف���ري 
العثماين، وقد ج���رت مناق�سة بني مقدمي الطلب والوايل 
ح���ول �سبب فتح املدر�سة مع وجود مدار�ض حكومية وعن 
�سب���ب ت�سميته���ا باجلعفرية، وقد طلب ال���وايل حذف ا�سم 
اجلعفري���ة من ا�س���م املدر�سة، ولكن جعفر اأب���ا التمن ا�سر 
عل���ى اال�سم وافهم ال���وايل ان الغاية م���ن الت�سمية مل تكن 
النع���رة الطائفي���ة ولك���ن تاأ�سي����ض املدار����ض االهلية فكرة 
حديث���ة ال جتذب النا�ض، فالق�سد من اال�سم ان ي�سعر اأبناء 
املذه���ب اجلعفري ان املدر�س���ة منهم واليه���م فيقبلوا على 
ار�سال اأوالدهم اليها، فاقتنع الوايل مبا عر�سه جعفر اأبو 

التمن ووافق على اجازة املدر�سة.
   تغ���ري ا�س���م مدر�س���ة الرتق���ي اجلعف���ري العثم���اين اىل 
املدر�س���ة اجلعفري���ة فيم���ا بعد لق���د كان���ت املدر�سة جممعا 
لالأدب���اء واملثقفني وعني العالمة ال�سيخ �سكر الله ، يعاونه 
عل���ي البزركان الإدارة املدر�سة ام���ا اال�سراف على املدر�سة 
فقد ت�سكلت هيئة من ا�سراف بغداد وهم �سلمان اأبو التمن 
وجعف���ر املالئكة وال�سيد جعف���ر ال�سيد ها�سم وال�سيد علي 
مه���دي البغدادي و العالمة ال�سيد عبد الكرمي ال�سيد حيدر 
و عب���د املجيد ال�سف���ار ومهدي اخلال�س���ي وم�سطفى كبه 
وحمم���د ح�سن جوه���ر وعب���د احل�سني البح���راين وامني 
اجلرجفج���ي وق���د قام���ت ه���ذه الهيئ���ة بجم���ع التربع���ات 
الإن�ساء بناية خا�س���ة للمدر�سة وقد مت ت�سييد البناية فعال 
فانتقلت اليها املدر�سة وق���د تو�سعت املدر�سة من ابتدائية 
اىل ر�سدية ثم اعدادية ون�سطت هذه املدر�سة لتفتح فروعا 
م�سائي���ة يف الديواني���ة والنا�سري���ة والعم���ارة والك���وت 
وثانوية يف احلي. كما فتح���ت مدر�سة احل�سينية االهلية 
وهي مدر�س���ة تابعة اىل اجلمعي���ة اجلعفرية والتي كانت 
له���ا مدر�ست���ان الها�سمي���ة واحل�سينية الت���ي تاأ�س�ست عام 

1908 برئا�سة ال�سيخ �سكر الله.

عن بحث )اأ�ضواء على اجلمعيات الثقافية واالجتماعية يف بغداد 
لغاية عام 1933(

بغداد في بداية القرن العشرين
هكذا ظهرت الجمعيات والنوادي االجتماعية االولى

كني�ضة الالتني ومدر�ضة القدي�س يو�ضف

ا�ضرة عراقية يف بداية القرن املا�ضي

علي البازركانيو�ضف غنيمة

عبد الرحمن النقيب
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االثنين )11( كانون األول 2017

م���ن االح���داث املث���رية التي �سهده���ا الع���راق يف منت�سف 
ثالثينيات القرن املا�سي  حادثة هرب االمرية عزة، �سقيقة 
امللك غازي، اىل خارج العراق مع احد العاملني يف الق�سر 
امللك���ي، وهي حادثة على قدر كب���ري من االهمية ملا اكتنفها 
م���ن  تداعيات ادت اىل اخلالف بني رئي�ض الوزراء يا�سني 
الها�سم���ي وامللك، و�سدور مر�سوم �سيان���ة العائلة املالكة 
رق���م 75 ل�سن���ة 1936 ال���ذي فاقم من اخل���الف وادى اىل 
املوقف املعروف للملك غ���ازي من �سقوط وزارة الها�سمي 
بانق���الب بكر �سدق���ي يف 29 ت�سري���ن االول 1936. نقدم 
هن���ا التقري���ر الذي كتبه مراف���ق االمرية ع���زة يف �سفرتها 
الورب���ا وهربها وزواجها كم���ا وجد يف وثائق مركز حفظ 

الوثائق العراقية. )ذاكرة عراقية(
واليك ن�ض التقرير :

ح�سرة �ساحب املعايل رئي����ض الديوان امللكي املحرتم – 
�سخ�سي و�سري للغاية. 

حتية واحرتاما 
امتث���اال الأم���ر معاليكم اعر����ض فيما يلي ب�س���ورة موجزة 
تفا�سيل �سفري برفقة �ساحبت���ي ال�سمو امللكي االمريتني 
�سقيقت���ي ح�سرة �ساح���ب اجلاللة اىل اوروب���ا واحلادثة 
املوؤملة التي اكتنفت ق�سية هرب االمرية عزة وزواجها من 
الرجل املدعو ان�ستا�ض خر االمبو�ض كما تعلمون معاليكم 
�سافرن���ا من بغ���داد �سباح االثن���ني املواف���ق 4 اآيار 1936 
وو�سلن���ا دم�سق 5 منه. بناء على طلب االمرية عزة ح�سر 
ال�سي���د موف���ق االلو�سي قن�س���ل العراق يف ب���ريوت وهو 
ال���ذي اق���رتح �سفرن���ا اىل حيفا عن طريق ب���ريوت بالنظر 
اىل القالق���ل الراهنة. بتنا الليلة يف بريوت وتوجهنا اىل 
حيفا ظهر اليوم التايل يف 7 منه يرافقنا ال�سيد موفق وقد 
ا�ستقبلن���ا ال�سيخ كاظم الدجيلي يف احل���دود. غادرنا ثغر 
حيفا ع�س���رًا وو�سلنا اال�سكندري���ة يف اليوم التايل نحو 
ال�ساع���ة ال�ساد�س���ة بعد الظه���ر. تناولنا طع���ام الع�ساء يف 
بي���ت �سيخ���ه ها�سم قرطا����ض با�سا وعدن���ا اىل الباخرة – 
بارحن���ا اال�سكندري���ة �سبح 8 منه و�سلن���ا البريت )برية( 

ظهر يوم االحد. 
ا�ستقبلن���ا عل���ى ظه���ر الباخرة ح�س���ن بك بي���كات �سكرتري 
القن�سلي���ة الرتكي���ة العام���ة يف اثينا وتوجهن���ا معه حاال 
اىل فندق �سي�سل يف كيفيا ح�سب املنهاج املقرر يف بغداد. 
وكيفي���ا من اجم���ل م�سايف اثين���ا تبعد عنه���ا نحو ن�سف 
�ساع���ة. غري انه ل�سدة الربد هناك – وهذا خالف ما يتوقع 
عادة يف �سهر مار�ض – ا�سطررنا بعد 3 ايام اىل االنتقال 
اىل اثين���ا نف�سها وا�ستق���ر بنا يف فن���دق اكروبول باال�ض 

حتى يوم عودتنا اىل بغداد يف 2 حزيران 1936. 
ام���ا �سكنانا يف فن���دق �سي�سل او يف فن���دق اكروبول فكنا 
جميع���ا يف جناح واحد وكانت اح���دى )كلمة غري مقروئة 
لكن معناها الو�سيفات( الث���الث وهي طليعة عمر مالزمة 

لالمرية عزة. 
اما االمرية عزة فقد بداأت تاأكل وت�سرب وتنام بكل انتظام 
�سوى انه الليلة الثانية من و�سولنا اىل كيفيا �سعرت بامل 
يف معدتها وكانت ال�ساعة 11 تقريبا بح�سن احلظ وجدت 
يف الفن���دق طبيب���ا ا�سمه بابا�ض ج���ور جيو�ض وهو مدير 
م�ست�سف���ى املهاجري���ن قي���ل يل انه ماهر ولك���ن االمرية مل 
تقتنع من و�سفته وا�سرت على ا�ستدعاء طبيب اخ�سائي 
كب���ري – فلم يكن لدى بد من ان اطلب ح�سور الربوف�سور 
�سريو����ض ليفرياتو�ض وهو من ا�سهر اطباء اوروبا وكان 
طبيب���ا خا�س���ا لفنزويل�ض، فاي���د و�سفة زميل���ه وقد ابدى 
بع����ض اال�ستغ���راب ال�ستدعائه بتلك ال�س���ورة امل�ستعجلة 
له���ذا الغر�ض التافه والذي ال ي�ستوج���ب االهتمام. اخذت 
االمرية عزة ب�سعة قط���رات من الدواء وق�ست الليلة بكل 
ه���دوء وا�ستقرار وما ع���دا ذلك فانها كان���ت تتمتع ب�سحة 

كنا نغبطها عليها. 

اما م���ن جهة ت�سرفاتها فاين مل ار منه���ا �سيئا ي�سرتعي 
االنتب���اه او ال�س���ك غ���ري اين ارى �س���رورة ذك���ر بع�ض 

النواحي من احاديثها الطالع معاليكم. 
عندم���ا جاءنا ح�سن بك على ظهر الباخرة يف البريوت 
ذك���ر لن���ا ب���ان يف انتظارن���ا جمع���ا غف���ريا م���ن النا�ض 
وال�سحفي���ني وامل�سوري���ن علموا مبجيئن���ا بوا�سطة 
برقي���ة �سحبت م���ن حيف���ا وبالرغم م���ن احليطة التي 
اتخذته���ا مع ح�سن بك فان امل�سورين متكنوا من اخذ 
�سورة االمريتني واالن�ستني را�سمة وطليعة ولكن مل 
ين�س���ر اال ق�سم منه���ا يف جريدة واح���دة ال اهمية لها 
وذل���ك بعد امل�ساعي التي بذله���ا ح�سن بك وت�سبثاتي 
مع���ه لدى مدير املطبوعات – ام���ا االمرية عزة فعند 
�سماعه���ا بوج���ود ال�سحافي���ني يف املين���اء غ�سب���ت 

جدا. 
ويف ي���وم اآخ���ر تطرق���ت يف حديثه���ا اىل �س���وؤون 
العائل���ة الها�سمية وال�سرفاء وق�سية زواج االمرية 
�س���ارة وه���رب اختها وام���ور عائلي���ة تخ�ض �سمو 
االمري عب���د الله ثم نزلت تقريع���ا عليه وعلى بقية 

ال�سرفاء متمنية تف�سخ تلك العائلة. 
ويف ي���وم اآخر اردنا النزهة ب���زورق بخاري اىل 
حم���ل يبعد )10( دقائق عن اثين���ا ومل فلم تذهب 
)رمب���ا مل نذهب( فقالت اذهب���وا لوحدكم ع�ساكم 
تغرقون فا�سرتح منكم. ه���ذا وعندما كنت الفت 
نظره���ا اىل بع����ض النواق�ض عل���ى �سفرة االأكل 
او عندم���ا كانت تتكلم ب�سوت ع���ال او غري ذلك 
كان���ت تق���ول يل )اليهمني ذل���ك وال يهمني لقب 

امرية(. 
ويف الي���وم الث���اين م���ن و�سولن���ا اىل كيفي���ا 
ا�س���رت االم���رية ع���زة عل���ى قب����ض مبل���غ لها 
م���ن امل�س���رف مق���داره )150( دين���ارًا تقريبا 
بالرغ���م من ممانعت���ي اأياها ذل���ك اذ كان لديها 

�سك���وك �سركة كوك تبل���غ نحوا م���ن )1000( دينار وهي 
مبنا�سب���ة اوراق نقدية ولوجود اال�س���راب يف ذلك اليوم 
رف����ض امل�سرف دفع املبلغ ولكن االمرية قب�سته يف اليوم 

التايل. 

ذكرت���ه  م���ا  ع���دا  وم���ا 
اآنف���ا فان عي�ستن���ا يف اثينا كان���ت منتظمة كل 

االنتظ���ام. مل ترتك االمريتان وحدهما يوما ما حتى واننا 
مل تتع���رف عل���ى اي �سكل اذ كن���ا مكتفني برفقتن���ا غري ان 

الق���در �ساء خالف منتظ���ر اذ يف �سبيحة 
االربع���اء املوافق 27 اآي���ار جاءت االآن�سة 
طليع���ة عم���ر واخربتنا ب���ان االمرية عزة 
لي�ست يف غرفتها فاخذنا نتحرى عليها يف 
الفندق فلم جندها وعندما بادرنا باخلروج 
�سلم لالم���رية راجحة غالف معن���ون اليها 
فف�سته حاال فكان فيه كتاب خمطوط باللغة 
االنكليزية بتوقيع االمرية عزة تخربها فيه 
بانه���ا بالنظر لفقدانه���ا والدها وانها مل يكن 
له���ا بد م���ن ان تلتح���ق بالرجل ال���ذي حتبه 
وقد تزوجت منه وتن�سرت. ومبا ان الكتاب 
كان خمطوط���ا عل���ى ورق  فندق )اطالنطيك( 
توجهن���ا حاال اليه ولك���ن بالرغم من احلاحنا 
ف���ان االمرية عزة اب���ت مواجه���ة اختها وبعد 
االنتظار طويال ار�سلت بورقة مكتوبة باللغة 
االنكليزية اي�س���ا تقول الختها )عبثا االنتظار 

الين تزوجت وانتهى االمر(.
هناك ت�سبثات قمت بها انا وح�سن بك واملحامي 
الربيطاني���ة  املفو�سي���ة  مب�ساع���دة  مافري���دي 
جت���دون التفا�سيل عنه���ا يف تقرير املحامي اما 
ال�سيد حت�س���ني قادري ومع )ذلك( نرى �سرورة 
ذك���ر ملخ����ض مواجهتن���ا. ان���ا االم���رية راجحة 
واالن�س���ة را�سمة ابراهي���م واملحامي مع االمرية 
ع���زة يف فندق اطالنطيك كان���ت االمرية عزة يف 
غرفته���ا اخلا�س���ة يحيط بها زوجه���ا وحماميهما 
وبع����ض املنا�سري���ن لهما وق���د فهم���ت بعدئذ بان 
احد موظف���ي املفو�سية االيطالية كان بني هوؤالء. 
مل تتاأث���ر االمرية عزة قط م���ن روؤيتها وخا�سة من 
حال���ة اختها الكئيب���ة بل اخذت جتي���ب على ا�سئلة 
ال�سرط���ة واملحامي بكل ج���راأة ومنطق وكانت بني 
اأونة واخرى تتكلم مع زوجها باللغة االنكليزية اما 
االم���رية راجحة فلم تتمالك نف�سه م���ن رواية اختها 
ب���ل اغرورق���ت غيناه���ا بالدم���وع واخ���ذت ترجت���ف 
ومل���ا هداأت قلي���ال �سجعتها على التكلم م���ع اختها و�سارت 
حتدثها بكل لطف وحنان ذاكرة لها اعمال املرحوم والدها 
وجمده و�سرف �سيدنا املل���ك والوطن والعائلة ون�سحتها 
العادة النظر فيما عملته والعودة اىل العراق وعدم اعطاء 
جمال له���ذه االهانة العظمى. ولكن االم���رية عزة مل تتاأثر 
م���ن كل ذلك وكانت عنيدة وبعيدة عن ا�ستماع ن�سيحة اي 
كان اذ قال���ت الختها )لي�ض عندي ال اخ وال اخت وال اقارب 
وال وط���ن اعتربوين ميتة – هذا هو ن�سيبي فهو يل الكل 
يف ال���كل – لق���د تن�س���رت وتزوجت من ه���ذا الرجل الذي 
احبه ولي�ض مبقدور احد ان يف�سلني عنه واذا كان عندكم 
ح���ق م���ا فعليك���م جلب���ي بوا�سط���ة املحاكم ول���ن اعود اىل 
العراق بع���د االآن. واذا ما جربت على ذلك انتحرت اوال.( 
ومل تتمالك االمرية راجحة نف�سها عند �سماعها هذا الكالم 
وخ�سي���ة من ان يغمى عليه���ا تركت الغرف���ة وانا واالن�سة 
را�سم���ة معها وعدن���ا اىل فندقنا. نوه���ت االمرية عزة عند 
ا�ستجوابه���ا من قب���ل ال�سرطة عن املجوه���رات بان عندها 
املال����ض كانت اودعته اىل خر االمبو�ض ال�سنة املا�سية يف 

جزيرة رود�ض. 
اما املفو�سية الربيطانية فانها عملت كل جهدها مل�ساعدتنا 
ولك���ن ب�س���ورة غ���ري ر�سمي���ة. رافقن���ي امل�س���رت نيكول�ض 
�سكرت���ري املفو�سية االيطالية �سباح اخلمي�ض املوافق 28 
اأيار وقابلنا �سكرتريها املدع���و �سيتور �سريامتني طالبني 
من���ه تاأجيل من���ح �سمة اخل���روج اىل االمرية ع���زة )وذلك 
ريثما ت�سلني تعليمات من بغداد( اإال ان ال�سنيور مل يقبل 
اخذ تلك امل�سوؤولية على عاتقه فوعد مبفاحتة وزيره حاال 
عن���د قدومه اىل املفو�سية واقناع���ه )الجابة مطلبنا. اجل 

التاأ�س���ري بالفع���ل 24 �ساعة فق���ط. قيل لنا ب���ان املفو�سية 
ع���زة  االم���رية  زواج  اوراق  خالله���ا  در�س���ت  االيطالي���ة 
فوجدتها قانوني���ة وبالنظر لذلك رف�س���ت اال�ستمرار على 
تاأجي���ل التاأ�سرية متع���ذرة ب�ستى االعت���ذارات غري ملتفتة 
اىل رج���اءات املفو�سية الربيطاني���ة التخاذ تدابري ادارية 
خلطورة الق�سي���ة و�سرف النظر من الوجه���ة القانونية. 
وهك���ذا �سافرت االمرية عزة وزوجها اىل رود�ض بعد ظهر 
اجلمع���ة املاوف���ق 29 اي���ار على م���ن طائ���رة ايطالية وقد 
اخذها م���ن الفندق مدي���ر �سركة الط���ريان االيطالية بباقة 
زه���ور بيد احد موظفيها. وم���ع ان يف البرية مطارا يبعد 
ع���ن اثينا ب�سعة دقائق فان طائ���رة االمرية عزة حلقت من 
مط���ار يبعد ع���ن العا�سمة نح���وا من ثالثة ارب���اع ال�ساعة 
وم���ن هذا كل���ه ي�ستدل ب���ان املفو�سية االيطالي���ة يف اثينا 
ا�س���دت كل الت�سهي���الت ل�سف���ر الزوجني بال�سرع���ة املمكنة 

وكذا اعتقاد املفو�سية الربيطانية. 
ام���ا ال�سلط���ات اليوناني���ة فانه���ا ابت اب���داء اي���ة م�ساعدة 
لق�سيتنا ولو منع خ���روج االمرية عزة ريثما ي�سل ال�سيد 
حت�س���ني ق���دري وبالرغ���م م���ن )اقرتاح���ات الت���ي ابدته���ا 
املفو�سي���ة الربيطاني���ة له���ا التخ���اذ تداب���ري اداري���ة ف���ان 
ال�سلط���ات املذكورة مت�سكت بالوجه���ة القانونية هذا وان 
املفو�سي���ة عبث���ا ا�ست�س���ارت م�ساهري حمام���ي اثينا ق�سد 

ايجاد حل او عذر ترتكز عليه بهذا ال�سدد. 
ام���ا اجلرائد فقد اخذت تق�ض رواي���ات غرامية يق�سعر لها 
البدن وق���د فهمت بان االمرية عزة وزوجه���ا واملنا�سرين 
لهما هم الذي���ن ادلوا الرباب اجلرائد تلك االخبار ت�سويها 
للو�سع الراهن من جهة ومن جهة اخرى ا�ستقطاب الراأي 
الع���م. اكد يل م�سدر بان االمرية ع���زة �سرفت من خال�ض 
ما لها ماال يقل عن )500 دينار( خالل تلك املدة الق�سرية. 
ظه���ر يل جليا م���ن اباحة زوج االمرية ع���زة اىل اجلمهور 
وال�سح���ف وما �سمعته انا من االم���رية راجحة واالوادت 
)يب���دو ان معناه���ا املرافقات( الثالث ع���ن او�ساع االمرية 
ع���زة ب�سعة ا�سهر قبل �سفرنا ومما ذكرته انفا ان عالقاتها 
م���ع خ���ر االمب���و �ض ه���ي عالق���ات قدمي���ة تكون���ت بينهما 
ال�سي���ف املا�س���ي يف رود����ض حي���ث اتفق���ا عل���ى ال���زواج 
فدبرت الف حيلة وحيلة وو�سعت منهاجا دقيقا كان بدعه 

من نوعه لنيل هدفها. 
ومم���ا يزي���د ه���ذا االعتق���اد مم���ا نعته���ا توديع���ي دراه���م 
ال�س���رف يف بغداد وقب�سها مبل���غ اعتمادها حال و�سولنا 
اىل اليون���ان واقناعه���ا االم���رية راجحة بع���دم وجود ثقة 
يف امل�س���ارف الي���داع حليهم���ا فيها ولذا اخ���ذت كل منهما 
حليها معه���ا. ثم عدم قبولها �سراء وال بدل���ة واحدة للتهياأ 
لل�سفرة كما كان مقررا يف بغداد وعدم قبولها �سراء حقيبة 
لاللب�س���ة الئقة مبقامها بالرغم من احلاحي عليها وذلك الن 

حقيبتها ال تليق ال�ستعمال ا�سغر ال�سخ�سيات. 
ام���ا ا�ستمرار ات�سالها م���ع خر االمبو�ض بع���د عودتها من 
رود����ض ال�سنة املا�سي���ة فكانت موؤمنة بوا�سط���ة املرا�سلة 
– ح�س���ب االعتق���اد وعندما كنا نذه���ب اىل دائرة الربيد 
لو�س���ع حتاريرنا كانت االمرية راجحة واالوان�ض الثالث 
يعه���دن يل بتحاريرهن اال ان االمرية عزة كانت تاأبى ذلك 
متعذرة بانها تاأن�ض من �سراء الطوابع وو�سع الكتاب يف 

ال�سندوق بنف�سها. 
هن���اك امور اخرى ات���رك البحث عنه���ا اىل ال�سيد حت�سني 
قدري الذي و�سل اثينا على ظهر الباخرة )ايونيا( �سباح 

يوم االثنني املوافق 1 حزيران 1936. 
ارب���ط طيه �سورة من الربقي���ات التي تبودلت بيني وبني 

معاليكم وتف�سلوا بقبول فائق االحرتام 

فيكتور بحو�س 
مالحظ الديوان امللكي بتاريخ 14 حزيران 1936 

تقرير نادر عن حادثة االميرة عزة سنة 1936..
 تفاصيل الحادث كما يرويها مرافق االميرة والمحاوالت العادتها للعراق

ج����اء يف اطل�����ض بغ����داد للمرح����وم د.احم����د �سو�سة 
بغ����داد  حم����الت  جمم����وع  ان  �����ض21  ط1952 
ب�سوبيها الر�سافة والكرخ )76( حملة هي: ال�سور 
وال�سرافي����ة، امليدان، جديد ح�سن با�سا، البارودية، 
قمر الدي����ن، الف�سل، الق����رة غول، تب����ة الكرد، حمام 
املالح، احليدرخان����ة، العاقولية، قم����رب علي، ال�ست 
هدي����ة، امام طه والد�ستي، ب����اب االغا، حتت التكية، 
الهيتاوي����ني، احل����اج  االآل،  القاطرخان����ة، �سبابي����غ 
فتحي، املربعة، راأ�ض ال�ساقية، ال�سنك، �سراج الدين، 
كم����ب االرمن، قهوة �سكر، حي االك����راد، باب ال�سيخ 
االوىل، ب����اب ال�سيخ الثانية، الك����والت، بني �سعيد، 
ف����رج الله، عر�س����ات قره �سعب����ان، طاط����ران، عبيد، 
حن����ون ال�سغري، البو�سب����ل، اخلالدي����ة، الكبي�سات، 
البومف����رج وع����زات طوي����الت، )ط����واالت(، املهدية، 
ال�سيد عبد الله، اجلوبة، خان الوند، العزة هذه هي 
حمالت اجلانب ال�سرقي اما حمالت اجلانب الغربي 
او م����ا يعرف ب� )ال�سوب ال�سغري( فهي كرادة مرمي، 
عالوي احللة، الدوريني، �سوق العجيمي، الفالحات، 
الفحام����ة، امل�ساهدة، ال�سيخ عل����ي، اجلعيفر االوىل، 
حم����ادة،  �س����وق  الثانية)ال�سليماني����ة(،  اجلعيف����ر 
التكارت����ة، ال�ست نفي�سة، خ�س����ر اليا�ض،جامع عطا، 
�س����وق اجلديد، ال�سيخ ب�سار، ال�سي����خ �سندل، راأ�ض 

اجل�سر، باب ال�سيف، الكرميات وال�ساحلية.
وع����ن حملة ف����رج الل����ه اورد ال�سيد )حمم����د روؤوف 
)املعج����م  كت����اب  يف  عنه����ا  اي�ساح����ًا  ال�سيخل����ي( 
اجلغ����رايف ملدين����ة بغ����داد القدمية( �����ض186 حيث 
قال:يف الر�سافة حملة وت�سمل على خم�ض �سوارع. 
فه����ل يجد القاريء غناًء يف معلومة عن حملة عريقة 

مل يخ�س�ض لها موؤلف املعجم اال �سبع كلمات؟
�سعب����ان  وق����رة  الك����والت  و�س����ط  املحل����ة  وموق����ع 
والطاط����ران وبن����ي �سعي����د وق����د اعت����رب )فيليك�����ض 
جون�����ض( 1846م )بني �سعيد( عقدًا من عقود حملة 
طاطران وجاء يف دليل خارطة بغداد قدميًا وحديثًا 
�ض177: ان )قراح ابن ال�سحم( اليوم ي�سكل كله قره 
�سعب����ان وفرج الله والق�س����م ال�سرقي من الطاطران، 
والق����راح يف ت�سمية قدماء البغداديني هو الب�ستان، 
ق����ال د.عماد عب����د ال�س����الم روؤوف يف كتابه اال�سول 
التاريخية ملحالت بغداد ط2 �ض32:حملة فرج الله 
كان����ت يف اال�سل ج����زءًا من حملة بن����ي �سعيد ولكن 
ج����رى عدها يف اواخ����ر القرن الثال����ث ع�سر للهجرة 

)19م( حملة م�ستقلة.     
واجل����دول املن�س����ور على �����ض21 من اطل�����ض بغداد 
لال�ست����اذ احم����د �سو�سة ي�س����م معلومات ع����ن ا�سماء 
املح����الت وم�ساح����ة ونفو�ض كل حملة م����ع بيان عدد 
ال����دور والق�س����ور والعم����ارات وانق����ل ادن����اه ذوات 
الر�ساف����ة وه����ي  ال�سغ����رى يف جان����ب  امل�ساح����ات 
12 حمل����ة �سغ����رية امل�ساح����ة ويف الك����رخ حملت����ان 

�سغريتان يف م�ساحتيهما:

اولك               دومن عراقي             املحلة 
1-25            10                    امام طه والد�ستي

2-21            10                    حمام املالح
3-19            10                    ال�ست هدية

4-21            9                      بني �سعيد
5-22            8                      البو�سبل

6-20            8                      عبيد
7-10            7                      اجلوبة

8-3              7                      تبة الكرد
9-12            6                      حنون ال�سغري

10-5            6                      حنون الكبري
11-1            6                       الكبي�سات 
12-18           4                      البومفرج

ويف جانب الكرخ
1-13            8                       خ�سر اليا�ض

2-23            7                      ال�سيخ �سندل     

وهن����ا تب����دو م�ساحة )فرج الل����ه( وفق����ًا للجدول 94 
دومن����ًا و23 اول����كًا اما عدد �سكانه����ا، ح�سب اح�ساء 
�سن����ة 1947 فهو )9348( واقل املح����الت افرادًا يف 

ذلك االح�ساء �سمن اجلانبني:
1-حملة الكبي�سات )الر�سافة( 847 فردًا

2-حملة ال�سيخ �سندل)يف الكرخ( 756 فردًا.
3-اجلعيف����ر الثاني����ة )ال�سليماني����ة( يف الكرخ 528 

فردًا.
واالآن م����ن ه����و فرج الله ال����ذي ا�ستقلت ه����ذه املحلة 

با�سمه؟
ميع����اد  لل�س������ي����د  النقب����اء(  )تاري����خ  م����ن  اجل����واب 
�س�������رف الدين اآل �سامي����ة الكيالين �ض 161و162 

هام�ض )1(.
بعد ال�سيد عبد القادر الكيالين �سار نقيبًا لال�سراف 
ببغ����داد ابن����ه ال�سيد ف����رج الله وهو عب����د القادر ابن 
ابراهي����م ابن �س����رف الدين الكي����الين، ا�ستلم مقاليد 
النقاب����ة ومعه����ا التولي����ة عل����ى االوق����اف القادري����ة 
اىل  1102ه�����  ع����ام  ببغ����داد  ال�سج����ادة  وم�سيخ����ة 
ع����ام 1111ه وج����اء يف الهام�ض:ف����رج الل����ه النقيب 
تن�س����ب الي����ه حملة ببغ����داد وت�سمى حملة ف����رج الله 
وتق����ع قرب حملة بني �سعيد، وبع����د ال�سيد فرج الله 
الكيالين النقيب �سار ال�سيد علي ابن فرج الله نقيبًا 
لال�سراف ببغ����داد، ا�ستلم النقابة ع����ام 1111ه� اىل 
تاري����خ وفاته 1145ه�����، وبعد هذا اآل����ت النقابة اىل 
ال�سي����د )حمم����د �سعيد االبن االآخر لل�سي����د فرج الله( 
وبقي حتت ظلها اىل تاريخ وفاته �سنة 1150ه�، ثم 
ت�س����رف بها ال�سيد في�ض الل����ه ابن علي ابن فرج الله 
وبقي����ت حتت ادارت����ه اىل �سنة وفات����ه 1163ه� كان 
اآخ����ر ه����ذه ال�سل�سلة اجلليل����ة ال�سي����د ابراهيم �سيف 

الدين الكيالين.
عن كتاب )اوراق بغدادية( املعد للن�ضر

ش��يء عن محل��ة بغدادي��ة قديمة
ف������ؤاد ط����ه ال��ه��اش��م��ي 
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د. عباس فرحان الزاملي

و�ساع���د افتتاح املعه���د املو�سيقي التابع ل���وزارة املعارف 
يف ت�سرين االول عام 1936 على ادخال االآالت املو�سيقية 
العربية وغري العربية يف منهاج التدري�ض وكانت الدرا�سة 
فيه م�سائي���ة اهتم بتخري���ج املو�سيقي���ني والعازفني. وقد 
قام���ت وزارة املع���ارف بعد افتتاح���ه با�ستق���دام ال�سريف 
)حمي الدين حيدر(. من تركيا لكي يتوىل ادارته. ملا عرف 
عنه من موهبة فنية اذ كان من ا�سهر عازيف العود واجللو، 
فعمل مع الفن���ان )حنا بطر�ض( يف تهيئة املتطلبات الفنية 
الجن���اح الدرا�سة فيه، وبذلك متكن املعهد من تخريج كادر 
مو�سيقي متميز، كان ميث���ل اجليل االول من املو�سيقيني. 

الذين مهدوا الطريق لبداية الن�ساط املو�سيقي يف بغداد. 
ا�ستم���ر املعه���د املو�سيق���ي قائم���ًا حتى ع���ام 1940 حتول 
بعده���ا اىل معه���د الفن���ون اجلميلة). وبع���د نهاية احلرب 
العاملي���ة الثاني���ة تو�سع���ت الدرا�س���ة في���ه وادخل���ت اآالت 
جدي���دة يف مناهج���ه منه���ا الة القان���ون، ثم اآل���ة )الفيوال( 
ويف ع���ام 1948 ادخل���ت م���ادة )الغناء وتربي���ة ال�سوت( 
ويف ع���ام 1952 افتتح فيه ق�سم �سباحي لتخريج معلمني 
للمو�سيق���ى والن�سيد(. مما �ساعد عل���ى انت�سار املو�سيقى 
يف املدار����ض االبتدائي���ة، وازداد ع���دد الف���رق املو�سيقي���ة 
يف بغ���داد، االم���ر ال���ذي ادى اىل ن�سر املو�سيق���ى العربية 

والكال�سيكي���ة الغربي���ة يف املجتم���ع البغ���دادي. وقد ادى 
االغان����ي   تلحي����ن  يف  موؤث���رًا  دورًا  املو�سيق���ي  االيق���اع 
العراقي���ة، الت���ي متثل ح�سيل���ة وثروة كبرية م���ن تراثنا. 
فه���ي ت�سور معاين الكلمات واالحلان والعادات والتقاليد 
واالذواق واللهج���ات وتعالج م�سكالت كانت قائمة انذاك، 
حتركه���ا عوامل الل���ذة واالمل، لذلك زخ���ر الغناء البغدادي 

ب�سروب اال�سى وال�سجن واللوعة والعذاب. 
لقد ولع البغدادي���ون بالغناء، ويعد املقام من ا�سهر انواع 
الغن���اء. اذ  وج���د ل���ه مكانًا رحب���ًا يف املجتم���ع البغدادي، 
للتعبري ع���ن معاناتهم واو�ساعه���م االجتماعية والنف�سية 
واالقت�سادي���ة يف ا�سل���وب مو�سيقي ين�سج���م مع عواطف 
املغن���ي وم�ساع���ره. وميكن الق���ول ان غن���اء املقامات كان 
�سمة ممي���زة للفنان العراقي الق���دمي، بو�سفه علمًا خا�سًا 
وفنًا متميزًا ال ت�سهل درا�سته وامنا اخذ بالتتبع واملالزمة 
لبع����ض رواده.  فهنال���ك قواع���د خا�س���ة لقراءت���ه اليجوز 

تخطيه���ا وم���ن يتخطاها عامدًا او جاهاًل ت���زول عنه �سفة 
قارئ املقام. 

ومن ا�سه���ر انواع املقامات العراقي���ة : )البيات، الرا�ست، 
ال�سب���ا، االوج، العج���م، النوى، واحل�سين���ي، وال�سيكاه، 
احلجاز، املاهور( وتتفرع من هذه املقامات الع�سرة فروع 
اأُخ���ر م���ن اهمه���ا )ن���اري، طاه���ري، حممودي،حليالوي، 
جب���وري،  ع���رب،  عربي���ون  عج���م،  عربي���ون  قوري���ات، 
خنب���ات  ابراهيم���ي،  خمال���ف،  را�س���دي،  من�س���وري، 

وغريها(. 
كان لبع����ض املقامات العراقي���ة تخ�س�سات ثابتة من حيث 
اغرا�ض ا�ستعمالها التي تعددت وتنوعت. اذ انها )و�سعت 
ح�سب االمزجة الب�سرية والربوج ال�سماوية على ا�سلوب 
علم���اء الفلك القدام���ى( اذ كان لكل حال���ة طبيعية ونف�سية 

لون خا�ض من املقامات
 متث���ل نواحي مهمة يف احلياة فمث���اًل : ميثل مقام النوى 
الذكري���ات الربيعي���ة واحلب وال�سب���اب، ومق���ام الرا�ست 
والبي���ات ميث���الن احلكم���ة والوق���ار، واالبراهيمي يعرب 
ع���ن الرجولة والق���وة والتاأثر العاطفي وميث���ل الرا�سدي 
واحللي���الوي طاب���ع الرق�ض والغن���اء، واملخالف واملدمي 
ي�سفان احلزن واال�سى وفراق احلبيب. ومن حيث االداء 
اللفظ���ي، تق�سم املقامات على ثالثة اق�س���ام: ق�سم يقراأ فيه 
ال�سع���ر الف�سي���ح مثل مق���ام احل�سيني واحلج���از وال�سبا 
والن���وى واملن�س���وري والق�س���م الث���اين يقراأ في���ه ال�سعر 
العامي )الزهريي( وهو املوال واملنظوم على منط خا�ض 
وم���ن ا�سهر املقامات التي يقراأ فيها ه���ذا النوع من ال�سعر 
مقام���ات الناري واحلديدي واملخال���ف واملدمي اما الق�سم 
الثالث فيقراأ في���ه ال�سعر االعجمي ال�سيم���ا مقام التفلي�ض 

او الرتكي مثل مقام الب�سريي والباجالن. 
وت���وؤدى املقام���ات بطريقت���ني هم���ا التحري���ر والب���دوة، 
الطريق���ة االوىل يوؤديه���ا املغن���ي بلهج���ة هادئ���ة و�س���وت 
عري�ض واط���ئ اما الطريقة الثانية، فقد يق���راأ املغني فيها 
مقام���ه وت�ساعيفه ب�سكل مت�سل�س���ل ي�سعد بها اىل طبقات 
عالي���ة ثم ينزل اىل طبقات متداني���ة، ويلتزم باأركان املقام 
)التحري���ر، اجلل�سة، امليان���ة، القرار، القط���ع واالو�سال، 

الت�سليم وي�سميه القراء الت�سلوم. 
لق���د كان للمق���ام العراق���ي رواده. الذين رفعوا م���ن �ساأنه 
فاأ�سبح���وا مبثاب���ة مدار����ض خا�س���ة ب���ه تع���رف ا�سول���ه 
وقواع���ده وطرق ادائه وانواعه منهم من يتم�سك با�سوله 
ومنه���م من يجدد فيه. كان من ا�سهر ق���راء املقام يف بداية 
ه���ذه الفرتة ر�سيد القندرجي. ال���ذي كان يوؤديه على وفق 
ا�سول���ه وقواع���ده املتعارف عليها وانف���رد بتطلعه باملقام 

واجادت���ه التام���ة النواعه فق���د در�سه من���ذ طفولته على يد 
احمد الزيدان ومال اىل قراءة املقامات ال�سعبة واالبتعاد 
ع���ن املقامات الفرعية وعدم اخلروج عن االنغام اال�سيلة. 
ومتي���ز ب�سوت عذب وغن���اوؤه حزين باك. نظ���رًا لظروفه 
االجتماعي���ة القا�سي���ة وحال���ة احلرم���ان والفاق���ة والعوز 
الت���ي كان يعانيها فكان يلجاأ اىل الغناء حلب�ض االنفعاالت 
النف�سي���ة الت���ي كان يعانيه���ا وتنتاب���ه يف اثن���اء جتارب���ه 
اخلا�س���ة والعام���ة. وعل���ى الرغ���م م���ن دوره الريادي يف 
و�س���ع ا�س�ض مدر�سة غنائية تتلم���ذ عليها عدد من املقرئني 
الذين تاأثروا به و�ساروا على نهجه كان يوؤخذ عليه تاأديته 
للمقام بطريقة الزير )ال�س���وت املفتعل( التي تدغم الكالم 

واملعنى، االمر الذي اثر يف م�ستقبله الفني. 
كان ر�سيد القندرجي يلت���زم بالقواعد واال�سول اخلا�سة 
ب���اأداء املق���ام وال يقبل اخل���روج عنه���ا، ون�س���اأ بينه وبني 
حمم���د القباجني. خالف ح���ول هذا املو�س���وع ا�سار اليه 
القباجن���ي مو�سح���ًا ا�سباب���ه قائ���اًل: )حني �سمع���ت ر�سيد 
القندرج���ي الول مرة يغني يف مقه���ى علوان العي�سة التي 
كان���ت ملتق���ى الفنان���ني يف الثالثيني���ات مل اك���ن م�سهورًا 
انذاك لكنني اخذت عليه حتفظه يف الغناء،  فالذي ت�سمعه 
الي���وم منه جت���ده يكرره غ���دًا ودون تغي���ري او تبديل يف 
االنغ���ام �ساأن���ه يف ذلك �س���اأن املغني���ني الكال�سيكيني الذين 
كان���وا يعدون املق���ام قالب���ًا معينًا الميكن تغي���ريه مع ذلك 
كان له موؤيدون … ومن هنا ن�ساأ اخلالف بيننا، انا ادعو 
للتطوي���ر �سريط���ة عدم خ���روج املغني ع���ن اجلوهر وهو 
يلتزم الكال�سيكي���ة(. عني ر�سيد القندرج���ي خبريًا باملقام 
العراق���ي يف االذاع���ة وا�ستم���ر يف ذلك حت���ى وفاته يف 8 

اآذار عام 1945.   
حمم���د  القندرج���ي،  بع���د  املق���ام  ق���راء  اب���رز  م���ن  وكان 
القباجني. ال���ذي �سجل ا�سطوانات ع���دة جلميع املقامات 
العراقي���ة حل�ساب �سرك���ة بي�سافون، وا�ستط���اع ان يتبواأ 
مكان���ة متقدم���ة يف فن املق���ام. اذ ابدع واج���اد فيه وابتكر 
ط���ور الالمي، فع���د مدر�سة فني���ة قائمة بذاته���ا ). و�ساهم 
يف تو�سيع حج���م اجلالغي البغ���دادي وحتويله اىل فرقة 
مو�سيقي���ة ملواكب���ة متطلب���ات الع�سر وت�سخي���م ال�سوت 
االيل، ونقل اداء املقام من املقاهي واملجال�ض اخلا�سة اىل 
قاعات كب���رية يوؤمها رواد املق���ام واملو�سيقى، وكان يقوم 
باحياء املناقب النبوية �سنويًا يف قاعة امللك في�سل الثاين 

] قاعة ال�سعب[.  
وي�سري ال�سي���خ جالل احلنفي الذي يع���د �ساهد عيان على 
احداث تل���ك احلقبة الزمني���ة اىل ان للقباجني دورين يف 

اداء املق���ام هما : الدور االول ويتمث���ل باحتفاظه با�سول 
النغم���ة البغدادية والتزامه قواعد املقام العراقي باألفاظه، 
ومتثل ذل���ك يف اال�سطوانات التي خلفه���ا، والدور الثاين 
هو الدور الذي بداأ يتجه فيه نحو التجديد، فكان يت�سرف 
يف املق���ام ت�سرف���ات غ���ري مرغوب���ة ل���دى املغن���ني القدماء 
وه���واة هذا الفن البغدادي اال�سي���ل. يف حني يذكر را�سم 
اجلميل���ي ان القباجن���ي متي���ز برخامة ال�س���وت وعذوبة 
الن���ربات امل�سحوب���ة بالنف����ض الطوي���ل ال���ذي �ساعد على 
رف���ع م�ست���واه. فاأ�سب���ح الرائد الوحيد ال���ذي حمل هموم 
املق���ام وو�سل ب���ه اىل قمته الت���ي يقف عنده���ا املتطلعون 
اىل املن���ازل العلي���ا يف فن املقام العراق���ي وا�سوله.  ومن 
ق���راء املقام ح�سن خيوكة. ال���ذي اخذه عن كبار القراء يف 
مدينة بغ���داد وكان يجيد قراءة مقامات معدودة تقف عند 
حدود الر�س���ت واالوج والبهريزاوي. قراأ املقام يف اذاعة 
ق�سر الزهور عام 1937، ثم دخل اذاعة بغداد عام 1940، 
يو�س���ف بانه ميال نحو التجدي���د يف املقام لكنه كان قارئًا 

و�سطًا ال يرقى اىل م�ستوى القباجني او القندرجي.
ويع���د ها�سم الرجب. م���ن املغنني القالئ���ل الذين حافظوا 
عل���ى ا�سالة املقامات العراقي���ة وجوهرها، در�ض املقامات 
عل���ى اي���دي ا�ساتذة املق���ام العراقي امثال جن���م ال�سيخلي 
وجمي���ل البغدادي ور�سيد القندرج���ي، ودخل االذاعة عام 
1939 واجاد العزف على اآلتي ال�سنطور واجلوزة، ا�سهم 
كثريًا بتط���ور املقام وحذف الكلمات الفار�سية التي تدخل 
في���ه وعو�ض عنها بكلمات عربي���ة، ودعا اىل تنويط املقام 
العراقي وتدوي���ن النغمات الغنائي���ة واملو�سيقية فيه قدم 
عدة حفالت للمقام منذ ع���ام 1950 وا�س�ض فرقة اجلالغي 
البغ���دادي  عام 1951 املوؤلفة منه عازفًا على اآلة ال�سنطور 
و�سعوب���ي عل���ى اآلة اجل���وزة وعبد الكرمي الع���زاوي على 
الطبل���ة الف كتب���ًا عدة يف املق���ام اىل جان���ب تدري�سه الآلة 
ال�سنطور وما يتعلق باملقام يف معهد الفنون اجلميلة عام 
1954 وتو�سع يف اقامة حفالت املقام يف اذاعة بغداد عام 

 .1957
وكان يو�س���ف عمر.من قراء املق���ام املعروفني،متيز غناوؤه 
)بنكه���ة وح���الوة ن���ادرة الوجود الن���ه جمع ب���ني عنا�سر 
ومقومات جعلته اهاًل الن يقراأ املقام با�سوله،فهو �ساحب 
�س���وت متكام���ل يف قرارات���ه وجوابات���ه تتخلل���ه عذوب���ة 
و�سفاء تقربه من االذهان املتذوقة(. دخل االذاعة و�سجل 
عام 1952 )24( ا�سطوانة لعدد من املقامات ا�سبح خبريًا 

للمقام العراقي عام 1953.
مل تقت�س���ر االمن���اط الغنائي���ة عل���ى املق���ام العراقي وامنا 

�ساحبت���ه انواع اخرى ال تقل يف اهميتها عنه وهي مكملة 
له،منها الب�ستات واملربعات واملنولوج واالغاين الريفية. 
يوؤدي املغني العراقي الب�ستة بعد االنتهاء من غناء املقام، 
وه���ي من االغاين اخلفيفة بو�ساط���ة جمموعة من املغنني 
الذي���ن يرددون بعده، الغر�ض من ذلك اعطائه  مدة للراحة 
واال�ستعداد ملوا�سلة الغناء، وقد تو�سع يف غناء الب�ستات 

حممد القباجني، وابدع فيها ح�سن خيوكه ). 
ام���ا املربعات فهي لون من الوان الغناء ال�سعبي البغدادي 
ومل ميار����ض يف اأية مدينة اخرى غريه���ا، ويغنيه املغني 
باللهج���ة العامي���ة من ام���ام جماعت���ه وهم ي���رددون بعده 
مب�ساحب���ة الطبل���ة، ومتار����ض املربع���ات يف املنا�سب���ات 
االجتماعي���ة يف االف���راح واالعي���اد. ويف الك�سالت. التي 
كان���ت �سائعة انذاك ال�سيما يف منطقة)�سلمان باك(، وكان 
اب���رز من غنى املربعات املطرب حممد العا�سق. فقد ا�ستهر 
به���ا لونًا غنائي���ًا احتل حيزًا كب���ريًا يف االو�ساط ال�سعبية 
البغدادي���ة. ومن اجلدي���ر بالذكر ان الب�ست���ات واملربعات 
كانت انعكا�س���ًا لالو�ساع االقت�سادي���ة واالجتماعية التي 
عان���ى منها املجتم���ع البغدادي، فقد عربت ع���ن م�ساعرهم 
واح�سا�ساتهم وخلجاته���م النف�سية،وكان الجهزة احلاكي 

والراديو دور يف ا�ستمرارها وتطورها. 
وم���ن ان���واع الغناء االخ���رى املنولوج. وه���و غناء فردي 
يوؤديه �سخ�ض واحد، لنظم ا�سبه بالزجل التعليمي. وكان 
ه���ذا الل���ون الغنائي ق���د نق���ل اىل بغداد عن طري���ق الفرق 
امل�سري���ة الت���ي زارت بغ���داد ال�سيم���ا فرقة فاطم���ة ر�سدي 
يف بداي���ة الثالثيني���ات او عن طري���ق اال�سطوانات، وهو 
واف���ٌد ا�ساًل من اوربا. وقد و�سف يف بدايته على انه لون 
غنائ���ي ترفيهي ثم حتول اىل تن���اول الق�سايا االجتماعية 
والرتبوي���ة وال�سيا�سي���ة ال�سيما اجلوان���ب ال�سلبية منها 
با�سل���وب ه���ادف خفي���ف وموؤث���ر يف النف����ض االن�سانية. 
واب���رز من غنى املنلوج���ات واجاد فيها عزي���ز علي وعلي 
الدب���و وح�سني علي، الذين قدموا منولوجات ذات اهداف 
اجتماعي���ة ع���رب برامج االذاع���ة والتلفزيون ع���ام 1956. 
وكان ا�سه���ر من نظم ق�سائد تل���ك املنولوجات ال�ساعر عبد 
الك���رمي العالف. ويف احلقبة االخرية من الدرا�سة �سعف 

هذا اللون من الغناء.  
ام���ا بالن�سبة للغناء الريفي الواف���د من جنوب العراق اىل 
بغداد، فقد كان ذا نكهة خا�سة القت ا�ستح�سان البغداديني، 
واثارت م�ساعرهم مبا حتمله من �سجن ولوعة جادت  بها 
قرائ���ح املغنني الريفيني الرواد وه���م ح�سريي ابو عزيز.
وداخ���ل ح�س���ن.  وعب���د االم���ري الطويرج���اوي ونا�س���ر 
حكي���م، الذين قام���وا بنقل تل���ك املوروث���ات الغنائية التي 
كان���ت انعكا�سًا للواقع املاأ�ساوي ال���ذي كان يعانيه الريف 
العراقي م���ن التخلف االجتماع���ي واالقت�سادي والثقايف 

وال�سحي، واالهمال و�سيطرة االقطاع وجربوته. 
وم���ن اجلدي���ر بالذك���ر ان رواد االغنية الريفي���ة يف بغداد 
ق���د جنحوا جناحًا ملحوظ���ًا يف تاأديتها بطريقة ممزوجة 
بالغن���اء البغ���دادي وباأ�ساليبه���م ال�سيق���ة. وعرفت مقاهي 
خا�س���ة بهم كان���ت مبثابة مدار����ض فنية لن�سر ه���ذا اللون 
الغنائ���ي منه���ا على �سبي���ل املثال مقهى نا�س���ر احلكيم يف 
منطق���ة عالوي احللة ومقهي���ني حل�سريي ابو عزيز كانت 
االوىل يف �س���وق اله���رج باملي���دان واالخ���رى يف حمل���ة 
العوين���ة. ف�ساًل ع�ن ذلك ك�ان يغن����ي �سباح كل يوم جمعة 
مل���دة ن�س���ف �ساع���ة يف دار االذاع���ة على اله���واء مبا�سرة، 
وا�ستط���اع ان يحب���ب االغني���ة الريفي���ة اىل ابن���اء املدينة 
فهيم���ن على قل���وب ع�ساق الغن���اء الريف���ي لعذوبة �سوته 
وحالوت���ه الذي جمع بني احلزن والط���رب ومتيز بعر�ض 

امل�ساحة ال�سوتية واجادته غناء كافة االطوار الريفية.

عن ر�ضالة )احلياة االجتماعية يف بغداد 1939ــ 1958(

من مشاهد عالم الموسيقى 
في بغداد الثالثينيات

عرف البغداديون اآلالت واالدوات 

املوسيقية بوساطة االجواق 

العسكرية وفرق الكشافة والفرق 

االهلية املوسيقية، وساعد افتتاح 

االذاعة عام 1936 عىل العناية 

بالربامج املوسيقية وظهور اوائل 

الفرق املوسيقية التي قدمت 

نشاطاتها يف االذاعة. ومام اسهم 

يف انعاش الحركة املوسيقية، بعد 

انتظام البث االذاعي ووصوله اىل 

قطاع اوسع من املجتمع العراقي. 

ها�ضم الرجب 
بني يو�ضف 

عمر و�ضعوبي 
ابراهيم
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ع�����راق�����ي�����ة

ع��د���ص��ة

الب�صرة عام ١٩٤٤

القوات البريطانية في م�صيرة فى �صارع الر�صيد

الطفل في�صل الثاني

با�س لنقل 
الم�صافرين 
من اأمام 
مطار بغداد 
)المثنى 
لحقا(

�صارع الر�صيد ويظهر بال�صوره 
جامع �صيد �صلطان علي

الملك في�صل الول 
في زيارة للقد�س

الملك في�صل الثاني في زيارة للقد�س
�صاوي الكباب في مدينة 
المو�صل عام ١٩03

�صورة تاريخية ل�صارع الر�صيد

�صورة نادرة 
لل�صيدة 

)فخرية 
ال�صعيد( 

زوجة جعفر 
الع�صكري مع 
اأولدها علما 

هي اخت نوري 
با�صا ال�صعيد
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كيف كانت آثار العراق تنقل الى اوربا؟
  أسرار وخفايا الصراع الدولي على آثار الشطرة.. 

شاكر حسين الشطري

    ويوج����د يف ال�سط����رة مواق����ع اثري����ة عريق����ة يف القدم، 
م����ن بينها اآث����ار تللو، وه����ي موق����ع مدينة لك�����ض القدمية 
الت����ي نه����ب املنقبون غ����ري املرخ�سني كث����ريًا م����ن اآثارها، 
وتختلف هذه املدين����ة عن غريها من املدن بكونها هجرت 
قب����ل �سنة 2000 ق.م، ثم ا�ستوطنت ثانية يف ايام امللوك 
االأخميني����ني يف القرن اخلام�����ض وال�ساد�ض ق. م، وكانت 
تلل����و ت�سمى �سربوال وهي من ا�سهر عوا�سم ال�سومريني، 
وال زالت اطاللها مرتفعة متتد يف بقعة من االأر�ض طولها 

نحو ميلني ون�سف وعر�سها نحو ميل وربع امليل.
    اهتم����ت بريطاني����ا يف ب����ادئ االأم����ر بهذا املوق����ع عندما 
 Henry(  زار القن�س����ل الربيطاين ه����ري رولن�س����ون
عام1842،  املوقع  ه����ذا   )1855  �1842()Rolenson
وت�س����اءل القن�س����ل الربيط����اين مل����اذا مل ي�ستط����ع معتم����د 
املتح����ف الربيط����اين احل�سول عل����ى اذن األتنقيب يف هذا 

املوقع.
       وازاء ه����ذا االأهتم����ام برز االأهتم����ام الفرن�سي يف هذا 
املوق����ع، فعل����ى اث����ر التناف�ض ب����ني االأثري����ني الربيطانيني 
والفرن�سي����ني وم����ا ذاع يف اورب����ا ع����ن ال����رثوات االأثرية 
ال�سخم����ة املدفون����ة، وج����دت فرن�س����ا يف مي����دان االآث����ار 
والك�سف عنها جمااًل جديدًا للمناف�سة مع املانيا وبريطانيا، 
بو�سف����ه �س����ورة من �س����ور ال�س����راع ال�سيا�س����ي بينهما، 
فق����رر نائ����ب القن�سل الفرن�س����ي يف الب�س����رة ارن�ست دي 
�س����ارزك)Erenst de Sarzec( عندما ت�سلم وظيفته 
يف كان����ون الث����اين 1877التنقي����ب يف ه����ذه املنطقة، ومل 
يك����د مي�سي �سهران على تعيينه حت����ى بداأ عملية التنقيب 
بدواف����ع جتارية ب����دون اذن م����ن ا�سطنبول، بع����د ان اأثار 
تاجٌر للتح����ف القدمية انتباهه نح����و هذا”املنجم الذهبي 
لالآثار". وو�سل مع بعثته اىل املوقع يف نهاية  �سباط من 
الع����ام نف�سه عن طريق الب�سرة، فنجح بني عامي 1877و 

1878 يف احل�س����ول عل����ى كمي����ة كب����رية م����ن املنحوتات 
والنقو�ض متكن م����ن اي�سالها ب�سالم اىل باري�ض، وباعها 
اىل متح����ف اللوفر مببلغ �سخم حلينه من املال و�سل اىل 
مائ����ة وثالثني الف فرن����ك اي ما يع����ادل 042،520 قر�سًا. 
يذكر اندريه ب����اروت)Andre Parrot( ق�سة اهتمام 
دي �س����ارزك باألذه����اب لهذا املوق����ع، وملخ�����ض الق�سة ان 
دي �س����ارزك كان ي�سغ����ل يف الع����ام 1877 وظيف����ة الوكيل 
املعتم����د للقن�سل الفرن�س����ي ببغداد، ويف ليل����ة كان �سيفًا 
للربي����د  الع����ام  املدي����ر   )M.Gillotti( عن����د جيلوت����ي 
والتلغراف يف بغ����داد، الذي علم من خالل هيئة التفتي�ض 
خلطوط التلغراف بان الع�سائر يقومون باأ�ستمرار بنزع 
التماثيل، فاأعلمه بذلك واكد له انه �ساهد التماثيل االأثرية 
منت�سرة على �سفاف الغراف )�سط احلي(، وحينما �سمع 
دي �س����ارزك ذل����ك قرر الرج����وع م�سرعًا اىل ه����ذه االأماكن 
وطل����ب من ا�سف����ر )M.Asfar( ان يت�سفع له عند نعوم 
�سركي�����ض، احد الوجه����اء هناك، كما انه �س����ادف ان وجد 
التماثي����ل الطيني����ة امل�سروقة من هذا املوق����ع حينما �سرع 
الع�سائ����ر ب�سحنه����ا يف ال�سف����ن، فقام دي �س����ارزك وبالت 
)Platt( ب�سرائها منهم  باأثمان بخ�سة، فكان قارب ملىء 
باألعادي����ات يب����اع بخم�س����ة قرو�����ض، يف الوق����ت الذي قدر 
بارفت )Parfit(ثمن مثل هذه الكمية بثالثني الف لوحة 
مفخورة دون����ت باألكتابة امل�سماري����ة ووجدت يف طبقات 
عل����ى رفوف متثل ار�سيف املعبد، ف�ساًل عن انه جرت عدة 
تنقيبات خفية يف تللو قبل هذا التاريخ، وهذا ما ظهر من 

خالل العمليات التنقيبية الثالث التالية:�
1. ج����ذع التمث����ال املنقو�����ض، وال����ذي ا�س����رتاه حل�س����اب 
 Henry(املتح����ف الربيطاين ال�سري ه����ري راولن�سون

 .1851 عام  يف  وذلك   )Rawlinson  Sir
 )Boston( 2. راأ�ض كودية املوجود اليوم يف بو�سطن

حوايل عام 1870.
3. ل����وح كودية املوجود حاليًا يف متحف اللوفر يف العام 

.1873
    ب����ل اأن ب����اروت ي����رى اأن دي �سارزك مل يب����داأ التنقيبات 
املهمة اإال يف الع����ام1880 الأنه قاد بعثتني قبل عام 1880 
ب����داأت االأوىل من 5 اآذار اإىل 11 حزيران 1877، والبعثة 
الثاني����ة م����ن 18 �سباط اإىل 9 حزيران من ع����ام 1878، اإذ 
عم����ل يف مو�س����ع الق�س����ر التابع له����ذا املوق����ع ووجد فيه 
اجل����زء االأ�سفل م����ن متثال كودي����ه ال�سخم، ث����م �سافر اإىل 
اإج����ازة يف 28 مت����وز 1878 وراأى وزي����ره  فرن�س����ا يف 
ڤدينكتون))William.H.Waddingtonالعامل 
باأمل�سك����وكات وامليدالي����ات ولديه العديد م����ن االأكت�سافات 
وحم����ل معه ق�سمًا م����ن االآثار عبارة عن قط����ع من التمثال 

ال�سخم.
    وبع����د م����دة وبينم����ا كان دي �س����ارزك يف ا�سطنب����ول 
لالألتحاق بوظيفته، متكن من احل�سول على امر �سلطاين 
م����ن عبداحلمي����د الث����اين باألتنقيب����ات يف تلل����و، بف�س����ل 
U.(حم����اواًلت ال�سف����ري الفرن�سي يف ا�سطنب����ول فورنري
)Dreyssi( دري�س�����ي  والكولوني����ل   )Fournier

فاأ�ستانف العمل باألتنقيب، وكانت هذه هي البعثة الثالثة 
التي بداأت منذ 21 كانون الثاين 1880، فعرث خاللها على 

ا�سياء نفي�سة يف موقع الق�سر بلغ عددها ت�سعة متاثيل.
    وقام دي �سارزك بعد انقطاع ب�سبب اجراء بحوث على 
هذه التماثيل باألع����ودة بن�ساط اكرب اىل عمليات التنقيب 
م����ن خالل بعث����ة رابعة، عملت خالل املدة م����ن 12 ت�سرين 
الث����اين1880 اىل 15 اآذار1881، والت����ي تب����ني ل����ه م����ن 
خالله����ا بروز البناي����ات والعمارات القدمي����ة املتميزة من 
ال�س����رح االأ�سا�سي وح�سوله على متث����ال جديد، وراأ�سني 
 )Heuzey( منف�سل����ني. ومن خالل مرا�سالت هي����وزي

و�س����ارزك، حت����دث االأول يف ر�سال����ة موؤرخ����ة يف 17 اآذار 
1881 ع����ن م�ساع����ره جت����اه اه����ايل املنتف����ق يف ال�سطرة 

قائال:
 … الليلة  اكرث توع����دًا وتهدي����دًا،  الع�سائ����ر  "ا�سبح����ت 
حي����ث انهم قاموا برف����ع خميماتي، وهذه امل����رة مل نتمكن 
م����ن الو�سول من خالل طريق النا�سرية - �سوق ال�سيوخ 
وه����و الطريق املبا�سر… قامت الع�سائر بعمليات ال�سلب 
والنه����ب والقت����ل يف و�س����ح النه����ار، حي����ث ان ح�سيل����ة 
ال�سحاي����ا بلغت يف ال�سهر االأخ����ري 66 قتياًل، فاأحكم كيف 
يكون احل����ال؟ وكيف تك����ون حياتنا خ����الل االأربعة ا�سهر 
التي نريد ان نق�سيها و�سط هوالء الع�ساة املتمردين؟".

   
     ويب����دو ان  اأه����ل الع�سائ����ر الذي����ن كان����وا يتجمع����ون 
باألق����رب من ه����ذا املوقع االأثري قد عرف����وا او ميزوا قيمة 
تلك ال�سفائح االأثرية ف����اأرادوا ا�سرتدادها، ومن ثم بيعها 
للتج����ار وفق ال�سع����ر ال����ذي ينا�سبهم. وا�سط����ر املنقبون 
االأوربيون اىل وقف احلفريات ب�سبب تلك الهجمات، كما 
يظهر ان هوؤالء املنقبني ال ميلكون احلق يف تعيني حرا�ض 
عليه����ا، الن االأهايل كانوا ي����رون ان مثل هذا التعيني غري 
قانوين وما�سًا بحقوقهم املوروثة.ويف هذا ال�سدد يذكر 
احل�سني بان �سارزك عرث على اقدم بناء دنيوي عرف يف 
�سومر، كما ع����رث على ن�سب الن�س����ور ال�سهري الذي اقامه 
)اي ان����امت( يف نحو اوائل القرن التا�سع والع�سرين ق.م 
بو�سفه عالمة فارقة بني تخوم لك�ض وتخوم اوما )يوخا 
اوجوخ����ا(، وكان����ت لك�ض من انفع موا�س����ع �سومر واكد، 

ومن اكرثها انتاجا.
ويف 31 اأي����ار1881 ع����اد دي �س����ارزك اىل فرن�سا، حاماًل 
مع����ه جمموعة كب����رية من التماثي����ل، والأج����ل حماية هذه 
االآث����ار املهرب����ة اىل فرن�س����ا واملحافظ����ة عليه����ا، مت ان�ساء 

ق�س����م االآثار ال����ذي �سّم االآثار ال�سرقي����ة، ويف العام1884 
ُع����نّي دي �سارزك قن�ساًل لفرن�س����ا يف بغداد ومكث يف هذا 
املن�س����ب حتى عام 1887، وجاء ه����ذا التعيني حر�سا من 
احلكوم����ة الفرن�سية على ا�ستم����رار التنقيبات االأثرية يف 
ه����ذه املنطق����ة، فوظف دي �سارزك بعث����ة ر�سمية من خالل 
وزارة التعلي����م الع����ام، ووافق �سكليًا عل����ى ال�سروط التي 
فر�سه����ا ال�سلط����ان العثماين على املكت�سف����ني االأثريني، اذ 
اخ����ذت حكومة ال�سلط����ان عبداحلميد الث����اين على عاتقها 
م�سوؤولي����ة تاأم����ني احلماي����ة الكافي����ة واالأ�سن����اد املبا�س����ر 

لعمليات التنقيب.     
    ويف الع����ام1888 ب����داأت بعث����ة دي �س����ارزك حملته����ا 
ث����م بعده����ا بع����ام كان����ت احلمل����ة  التنقيبي����ة اخلام�س����ة، 
ال�ساد�س����ة، ويف غ�س����ون تل����ك احلمالت عرث عل����ى وثائق 
اك����رث قدمًا من الوثائق امل�سماري����ة، تعود اىل بداية االألف 
الثالث قبل امليالد. لكن عمليات التنقيب الفرن�سية توقفت 
�س����ارزك  دي  ا�ساب����ة  ب�سب����ب  عام����ي1890و1893  ب����ني 
باأحلم����ى وتده����ور �سحت����ه، وخ����الل تل����ك املدة بق����ي هذا 
املوق����ع من دون حماي����ة، فاأ�ستخرج����ت الع�سائر ما يقارب 
من ع�س����رة اآالف لوح، كما جاء جتار بغداد اىل تللو بحثًا 
ع����ن االآث����ار وا�ستاأجروا العمال للحف����ر ووعدوهم بزيادة 
االأج����ور يف ح����االت العمل، وب�سب����ب ذلك بلغ����ت عمليات 
النه����ب واملتاجرة غري ال�سرعية ذروتها، ثم بعد ذلك بداأت 
العملي����ات التنقيبية الفرن�سي����ة يف العام 1893 من خالل 
بعث����ات دي �س����ارزك ال�سابعة، والثامن����ة يف العام 1894، 
والتا�سع����ة يف الع����ام 1895، متي����زت جميعه����ا باأكت�ساف 
م�ستودع����ات اثري����ة كث����رية �سم����ت العدي����د م����ن االأل����واح 
الفخارية، فعلى �سبيل املثال فاأن حملة 1894 ا�ستخرجت 
نح����و ثالث����ني الف ل����وح، وهك����ذا تفتحت عي����ون الع�سائر 
املحيط����ني بهذا املوقع عل����ى كن����وزه فاأ�ستخرجوا من 35 
ال����ف اىل 40 ال����ف لوحًا، انت�سرت ب�سرع����ة يف مدن بغداد 
والب�س����رة واملو�س����ل، وم����ن الطبيعي ان ال يك����ون هوؤالء 
التج����ار متخ�س�سني او خرباء بهذه التج����ارة، لذا جلاأوا 
اىل م�ست�ساري����ن يقيمون ب�ساعته����م من االأثريني املقيمني 
يف بغ����داد، مث����ل بوين����ون )Poynon(، ال����ذي حظ����ي 
برعاي����ة دي لي����ون هي����وزي، لذا بي����ع الكثري م����ن االألواح 
باأثم����ان بخ�سة، فاألل����وح كبري احلجم كان يب����اع بع�سرين 
قر�سًا )نحو166فل�سًا(، ومتو�سط احلجم بع�سرة قرو�ض، 

واللوح ال�سغري كان يباع بثالثة اىل خم�سة قرو�ض.
   وكان جت����ار االآث����ار يف بغداد، يف�سل����ون احل�سول على 
القط����ع االأثرية والتح����ف ال�سغرية ل�سهول����ة حملها، فيما 
كان����ت القطع الكب����رية ال�سخمة ال تنق����ل اىل خارج البالد 
اال ب�سعوب����ة، ومل يكن من ن�سي����ب دي �سارزك بعد فراغه 

م����ن تنقيبات����ه ان يع����رث عل����ى كل خزائن كت����ب الهيكل يف 
تللو، تلك اخلزانة التي عرث عليها احلفارون من الع�سائر 
يف ربي����ع ع����ام 1894، اثن����اء غي����اب دي �س����ارزك، وفيه����ا 
نح����و35 ال����ف �سفيحه فخاري����ة يرتقي تاريخه����ا اىل عام 
2800 ق.م، وع����رثوا عل����ى اآث����ار �سومري����ة كث����رية ترجع 
اىل عه����د �سالل����ة لك�ض واىل اي����ام كوديه. كم����ا مت العثور 
اثن����اء البعث����ة التا�سع����ة الت����ي بداأه����ا دي �س����ارزك يف 18 
�سباط 1895 على طبقة معدن بارز يف تللو، لكن واجهته 
بع�����ض ال�سعوبات، منها معار�س����ة �سيوخ الع�سائر الذين 
ادرك����وا اهمية ه����ذا امل�سغل يف �سك العمل����ة، وعلى اثرها 
هوج����م حار�����ض امل�سغل يف ليل����ة الثالث م����ن اآذار من قبل 
جماع����ة م�سلحة، مم����ا دفع دي �س����ارزك اىل طلب احلماية 
وامل�ساعدة الر�سمية، فاأ�ستطاعت قوات اجلندرمة معاجلة 

املوقف بعد ا�سبوع.
   وكان للعوام����ل الطبيعي����ة و�سق����وط املي����اه، ف�س����اًل عن 

عملي����ات ال�سل����ب والنه����ب، اثره����ا يف اف�س����اد ع����دد كب����ري 
م����ن االأل����واح يف املوق����ع، مع ه����ذا فقد بق����ي3800 قطعة، 
منه����ا580 قطعة �سليمة وكامل����ة، وبعدما ا�ستمرت توقف 
التنقيب من البعثة الفرن�سية ثالث �سنوات اخرى 1895- 
1898، الأ�ستداد املر�ض على �س����ارزك وطلبه اجازة تاركًا 
العم����ل ب����دون حرا�سة. لكن����ه ا�ستاأنف العم����ل يف 27 اآذار 
1898، وتعد هذه البعثة العا�سرة له، ولكن وب�سبب �سوء 
و�سع����ه ال�سحي، ف�ساًل عن احلمى الت����ي الزمته، واالأرق 
ال����ذي ظل يعاين منه اىل احل����د الذي هدد حياته باأخلطر، 
اجرب على املغ����ادرة اىل فرن�سا يف 18 اأيار، وبعد حت�سن 
حالت����ه ال�سحية عني ب�سف����ة وزير مفو�ض، وعاد اىل تللو 
ملمار�س����ه عمل����ه يف 14 كان����ون االأول 1899. وه����ذه ه����ي 
البعثة احلادية ع�سرة واالأخرية باألن�سبة له، والتي بداأت 
يف نهاي����ة �سب����اط 1900، وهنا حاول جتري����ب التنقيبات 
العميق����ة يف ه����ذا املوق����ع، وا�ستطاع ان يتنب����اأ مبا ي�سمى 

)ح�سارة ما قبل التاريخ(.
    وا�سارت جريدة”زوراء”وحتت عنوان )احلفريات( بان 
دي �سارزك ا�ستعمل االإذن الر�سمي الأجراء احلفريات يف 
موقع تللو، باألقرب م����ن ق�ساء ال�سطرة،   وعندما توفرت 
لدي����ه ا�سباب حال����ت دون اكمال احلفري����ات يف مدة اذنه، 
بادرت احلكوم����ة العثمانية مبنحه رخ�س����ة باألدوام على 
احلفريات مدة �سنة اخرى على وفق ال�سروط املو�سوعة 
واملتف����ق عليها، وقامت وزارة املع����ارف من جانبها بتعني 
�سوك����ة افندي املحا�سب يف اإدارة معارف بغداد قوم�سريًا 
ال�سراف الوزارة عل����ى احلفريات املذكورة، ويف اأيارعام 
1900 اج����رب دي �س����ارزك على قطع اعمال����ه والعودة اىل 
فرن�س����ا ب�سبب �س����وء �سحته نتيج����ة الظ����روف املناخية، 
وادت فيم����ا بع����د اىل ازمة قلبية تويف عل����ى اثرها يف31 
اأي����ار1901. واالأه����م هن����ا م����ا افرزت����ه عملي����ات التنقي����ب 
والبح����ث التي قام بها دي �س����ارزك يف املنطقة من نتائج ، 
اثره����ا يف لفت االأنظار اىل تلك املنطقة، اذ ا�سحت مدينة 
لك�����ض مرك����زًا الأ�ستقطاب العديد م����ن البعث����ات االأجنبية، 
و�س����ار باأمكان من يرغ����ب باألذهاب ان يجد م����ا يكفيه من 
اآث����ار ب�س����ورة م�ستقلة ع����ن االأخري����ن، كم����ا ان املقتنيات 
االأثرية م����ن متاثيل والواح والتي حملها دي �سارزك معه 

اىل باري�ض ، غدت توؤلف اعظم كنوز متحف اللوفر. 
     كان العم����ل ال����ذي قام به دي �س����ارزك يف تللو مهما بكل 
املقايي�ض باألن�سبة لتاريخ واآثار االألف الثالث قبل امليالد ، 
وعلى الرغم من ان عمله كان رائعًا جدًا يف مقدار التنقيب 
 )Cros(الفعلي ، ومل يكمل مهمته، فاأعقبه العقيد كرو�ض
ال����ذي تاب����ع تنقيبات����ه، وكان م����ن نتيجته����ا العث����ور على 
ع�س����رات االآالف م����ن الن�سو�ض، م����ع ان امل�ساعب نف�سها 
واجهته اثن����اء عمليات التنقيب، ال�سيم����ا معار�سة بع�ض 
�سي����وخ الع�سائر باأعتبار ان ه����ذه املنطقة تعود لهم كونها 
حماذي����ة الأرا�سيه����م، االأم����ر ال����ذي دفعه ان يوج����ه ر�سالة 
اىل ثاب����ت بك قائ����م مقام ال�سطرة يف الثام����ن من اأيار عام 
1903، او�س����ح    فيها م����ا كان يعانيه ويطلب منه التدخل 
�سلميًا، مع انه مل يتوقف كرو�ض عن التنقيب، وهذه املرة 
عل����ى وفق تعليم����ات هي����وزي يف الع����ام 1909، وا�ستمر 

حتى عام 1914. 
    ونظرًا الأهمية هذا املوقع حظي )تللو( باهتمام الباحثني 
واملنقبني الربيطانيني اي�سًا، ففي مطلع ثمانينيات القرن 
التا�س����ع ع�سر، وبع����د غياب دي �سارزك، ق����ام هرمز ر�سام 
)1826-1911( وه����و �ساب م�سيح����ي مو�سلي باألتنقيب 
يف تلل����و م����ن دون اذن ال�سلط����ات العثمانية، وق����ام بنقل 
اطن����ان من ه����ذه القط����ع اىل بريطاني����ا دون االأ�سارة اىل 
م����كان العثور عليها، كما جلبت اهمي����ه هذا املوقع اهتمام 
االأمل����ان يف الوقت نف�سه، وكان ذلك بداية مرحلة التناف�ض 
الربيط����اين– االأمل����اين للتغلغل يف الدول����ة العثمانية يف 
�ست����ى املجاالت، تل����ك املناف�سة التي ا�ستم����رت حتى العام 

.1914
      وكان اهتمام االأملان اجلدي باأالآثار يف وادي الرافدين 
ب����داأ منذ الع����ام1873، واكد منقبوه����م يف العام1886 ان 
بو�سعه����م القي����ام باألتنقيب يف تل الهب����ا باألقرب من تللو، 
وله����ذا قاموا  بعد ع����ام ببعثته����م االأوىل بقي����ادة الدكتور 
كولدي����وي، لكن بعثاته����م متيزت بكونه����ا متقطعة ، فبعد 
انقطاع عدة �سنوات قام كولديوي يف العام 1899 ببعثة 

تنقيبية جديدة يف املوقع نف�سه.          
   كم����ا حفزت اهمية املواقع االأثري����ة يف ال�سطرة البعثات 
االأمريكي����ة والتي قامت بزيارة الع����راق يف العام 1885، 
وحينما و�سلت اجرت تنقيبات يف موقع تللو، ف�ساًل عن 
تل����ك البعثة التي ار�سلتها احلكومة العثمانية لت�ساهم هي 
االأخ����رى يف ه����ذا املي����دان، واغلب الظ����ن ان اول من لفت 
االأنظار اىل قيمة الرثوة االأثرية يف العراق واهميتها هو 
خور�سيد با�سا يف كتابه )�سياحة نامه حدود(، الذي عني 
باأمل����زارات االأ�سالمي����ة وامل�سيحية واليهودي����ة ، كما عني 
باألكتاب����ة عن االآثار القدمي����ة باألدرجة الت����ي كانت ت�سمح 
به����ا معلومات����ه التاأريخية الب�سيط����ة. اما البعث����ة االأثرية 
العثماني����ة فل����م تكمل عمله����ا، ومل تقم مب����ا ي�ستحق الذكر 
، واغل����ب الظ����ن ان ال�سبب يف ذلك يع����ود اىل عدم وجود 
وع����ي حقيقي ل����دى ال�سلط����ات العثمانية ، ف�س����اًل عن قلة 
اخل����رباء واالأمكاني����ات، ولع����ل الداف����ع الرئي�����ض الأر�سال 
البعث����ة هو حماول����ة القيام مبثل ما يقوم ب����ه االأوربيون، 

واملحافظة ما امكن على هذه الرثوات االأثرية.

 عن ر�ضالة )ال�ضطرة يف اواخر العهد العثماين(

شهد القرن التاسع عرش نشاطًا 

ملحوظًا يف ميدان التنقيبات األجنبية 

يف العراق، وقد تنافست البعثات 

األثرية الفرنسية والربيطانية واألملانية 

واألمريكية عىل نحو خاص يف الحفر 

والتنقيب يف املواقع األثرية وتهريب 

نفائس املكتشفات األثرية العراقية اىل 

املتاحف األوربية واألمريكية، وقاد 

بعثات التنقيب يف بادئ األمر قناصل 

بريطانيا وفرنسا، وكانوا يستمدون 

معلوماتهم عن هذه املنطقة بالدرجة 

الرئيسة من اسفار العهد القديم 

)التوراة(، وكتابات الرحالة الذين زاروا 

اطالل املدن واملواقع القدمية ودونوا 

مالحظاتهم عنها. وقد اهمل العثامنيون 

اثناء حكمهم للعراق جانب التنقيبات 

األثرية، ففقد العراق الكثري من اهم 

اآلثار وامثنها، ألنها كانت تنقل بسهولة 

اىل املؤسسات واملتاحف الغربية، وكام 

نقل بعضها اىل اسطنبول.



العدد )4084(
السنة الخامسة عشرة
13االثنين )11( كانون األول 2017 12

…
@µ0Y
yz

åèb
X

…
@µ0Y
yz

åèb
X

العدد )4084(
السنة الخامسة عشرة

االثنين )11( كانون األول 2017

حميد حسون العكيلي

كان���ت عالق���ة اإقطاعي���ي اآل اأزيرج م���ع فالحيهم عالقة 
خمتلف���ة كثريًا عن عالق���ِة اإقطاعيي الع�س���ائر االأُخرى 
م���ع الفالح���ني. بحي���ث كان اإقطاعيوهم عل���ى العموِم 
ويتحمل���ون  الف���الح  كالم  اىل  وي�سغ���ون  منفتح���ني 
م���ن جّراء ذلك م���ا ال يتحملُه االآخ���رون، لدرجِة الطعن 
ب�سخ����ضِ اأحده���م دون ان يفع���ل �سيئًا للف���الِح. وكان 
كَرمه���م وُح�س���ن �سيافته���م معروف���ة يف جمي���ع اأنحاء 
العم���ارة. وكانت موائ���د الطعام عام���رة يف م�سايفهم 
م���ا يف �سه���ر رم�س���ان اإذ يجتمع حوله���ا ال�سيوخ  ال�سيَّ
والفالحون. كانت طريقة توزيع احلا�سل، وهي راأ�ض 
امل�ساكل وجوهر العالقة بني االإقطاعي والفالح، اأف�سل 
بكثري من الع�سائر املجاورة  اإذ كان ُيعطى للفالِح ن�سف 
احلا�سل حقيقة. فقد كان ال�سيخ مطلك ال�سلمان، الذي 
اإ�ستهر بالعف���ِة واالبتعاد عن الفواح����ضِ يراعي كثريًا 
الظ���روف البيئي���ة واملناخية و�سعف االإنت���اج اأو قلته 
عن طريِق التنازل ع���ن معظِم ح�سته ل�سالِح الفالحني 
الذي���ن كان���وا ُيقدرون ذلك تقديرًا كب���ريًا، كيف ال وهم 
اأع���رُف بطريقة ق�سم���ة االإنتاج يف الع�سائ���ر املجاورة 
لهم. ف�ساًل عن ذلك اأظه���ر ال�سيخ مطلك ال�سلمان اأهلية 
وقابلية كبرية على اإدارِة االأرا�سي ال�سا�سعة التي كان 
يق���وم ب�سمانها م���ن احلكومة، ح�سبم���ا توؤكده احدى 

وثائق وزارة الداخلية ال�سرية.

العملي���ة  ل���كل مراح���ل  ال�سلم���ان متابع���ًا  كان مطل���ك 
الزراعية، وحا�سرًا ب���كل حما�سة واإ�سرار على القيام 

باالأعمال اإذا ما تطلب و�سع املزارع ذلك.
مل يبخل اإقطاعيو اآل اأزيرج، يف ا�ستخداِم ما لديهم من 
نفوٍذ و�سلطٍة معينة ل�سالح فالحيهم، فطاملا �ساعدوهم 
يف اإجن���اِز بع�ض االأعم���ال االإداري���ة والع�سكرية. كما 
كان���ت هن���اك مراع���اة يف مو�س���وِع ق�سم���ة احلا�س���ل 
بالن�سبِة لبع�ِض العوائل الت���ي تقوم بواجب ال�سيافة 

اأكرث من غريها).
مل تك���ن عقوب���ات اإقطاعي���ي اآل اأزي���رج الذي���ن ُعرف���وا 
بحر�سهم الكبري على رعايِة حقولهم الزراعية، �سديدة 
اأو قا�سي���ة، فا�ستن���ادًا اإىل رواياِت �سه���ود عيان كثرية 
كانت عقوبة الفالح الذي يف�سل يف ت�سديِد ما بذمتِه من 

ح�سة االإقطاع���ي والتي كانت ن�سف احلا�سل، هي ان 
يتكفل ب�سيافِة جمموعة من حا�سيِة واأعوان االإقطاعي 
اإىل ان يتمكن من ت�سديِد ما بذمتِه من ديون. ما اأ�سهلها 
من عقوبٍة قيا�س���ًا بالعقوبات التي يتعر�ض لها فالحي 

بع�ض الع�سائر املجاورة لع�سريِة اآل اأزيرج.
رمبا كان اإقطاعي���و اآل اأزيرج اأكرث اهتمام���ًا بتاأ�سي�ِض 
املدار����ض وفتحه���ا بني ظه���راين فالحيه���م، وعليه فقد 
ظه���رت مدار����ض متعددة يف ق���رى واأري���اف اآل اأزيرج 
حتى بداي���ة خم�سينيات القرن املا�سي. اأُهمها مدار�ض 
االإ�سالح وال�سلمانية والنامقية واملطلقية التي حملت 
اأ�سم���اء االإقطاعي���ني اأو ا�سم القرية الت���ي اأُ�س�ست فيها 
كم���ا هو احلال يف ا�سم املدر�س���ة االأخرية. كما اأُ�س�ست 
مدر�س���ة يف قري���ة اله���دام مب�ساع���دة االإقطاع���ي عب���د 
الكرمي �سواي الفهد، ومدر�سة احلميدية يف منطقة اأم 

عني )امليمونة(.
مل ي�س���ذ اإقطاعي���و اآل اأزيرج ع���ن االإقطاعيني االآخرين 
يف احلذِر من املعل���ِم. فاإذا ما َعلم اأحد االإقطاعيني باأي 
عالق���ة بني الف���الح واأي معلم، ف���اإن ذلك يك���ون مدعاة 

ال�ستدعاِء الطرفني للتحقيِق.
ولئ���ن و�سفت عالق���ة ع�س���رية اآل اأزيرج م���ع الع�سائِر 
االأُخ���رى باأنها عالقة طبيعية، فان ع���ددًا من احلوادِث 
اأو املع���ارك م���ع ع�س���ريِة اآل ب���زون املج���اورة َعك���رت 
�سف���و تلك العالقة، واإذا ما اأردن���ا ان ُنثبت اأ�سباب تلك 
اخلالف���ات بني الع�سريتني فاإننا نق���ول: اإنها تعود اإىل 
�سع���ف االإدارة املحلي���ة يف الل���واِء اأو رغبتها يف ترِك 
اخلالفات بني الع�سريتني تتط���ور لكي ي�سمح الو�سع 
بالتدخِل اأكرث فيه. لعل اخلالف االأبرز بني الع�سريتني 
كان حول اأرا�سي الهدام واخلم�ض.على اأية حال، بعد 
معرك���ة كبرية وقع���ت يف 4 اآي���ار 1938 راح �سحيتها 
الع�سرات من الطرفنِي، جلاأت الع�سريتان اإىل التحكيِم 
)الفرا�س���ة(، الت���ي مل حت���ل املو�سوع نهائي���ًا، اإذ ظلت 
النار حت���ت الرماد حت���ى منت�سف خم�سيني���ات القرن 
املا�سي. كما كانت لع�سريِة اآل اأزيرج خالفات مع �سيخ 
ع�س���رية البوحممد جميد اخلليفة ح���ول �سري خطوط 
احل���دود يف بع����ض املناط���ق الزراعي���ة، غ���ري ان هذه 

اخلالفات ظلت �سمن نطاق الكالم والتهديد فقط.

انتفا�صة اآل اأزيرج ١٩52 
كان���ت عالق���ة االإقطاع���ي بالف���الح يف ل���واء العم���ارة 
عالق���ة �سيئة جدًا فقد ا�ستط���اع االإقطاعيون والأ�سباب 
وظروف وقفنا عنده���ا يف حينها، ان ي�ستحوذوا على 
ق���وت الف���الح وثمرة عمل���ه، وان ال ينزل���وه اإىل اأ�سفِل 
م���دارج الفقر واالإم���الق فح�سب واإمن���ا، امتد نفوذهم 
اأي�س���ًا اإىل جمل����ضِ الن���واب واالأعيان و�سائ���ر اأجهزة 
الدول���ة ودوائرها املختلفة. فكان من الطبيعي جدًا ان 
ال يجد الفالح الذي اأُو�سدت امامُه كل الطرق لتخفيِف 
الظلم عنه واحل�سول على بع�ٍض من حقوقِه امل�سروعة 
اإال االنتفا�س���ة امل�سلحة �س���د االإقطاعيني الظلمة الذين 

جت�سد ظلمهم يف كِل مظاهر حياة الفالح.
ال ن���رى ان املقام يت�سع للوقوف اأمام جميع انتفا�سات 
الفالحني يف ل���واء العمارة، وعليه فاإننا �سنقف بع�ض 
الوقت عند انتفا�سة اآل اأزيرج بو�سفها االأبرز واالأكرث 

اأهمية.
كان ال�سب���ب االأهم النتفا�سِة اآل اأزي���رج، التي تفجرت 
م���ن ظل���ِم  التخل����ض  ه���و  الع���ام 1952،  يف خري���ِف 
االإقطاعي���ني وا�ستعباده���م للفالح���ني، وال يت���م ذلك اإال 
بح�س���وِل الفالحني عل���ى االأر�ِض، ال���ذي �سمح قانون 
منح اللزمة رق���م 42 لعام 1952، للفالحني باحل�سوِل 
عليه���ا. وذلك عندما ن�ض القان���ون املذكور على توزيع 
م���ا يح���وز علي���ه امللتزم���ون االأول���ون )االإقطاعي���ون 
الكبار( على اأبنائهم واأقاربه���م والفالحني، وعليه فقد 
َطم���ع بع�ض الفالحني من �سكنِة ُق���رى ال�سالم والهدام 
باحل�س���وِل عل���ى االأرا�س���ي، ف�سكل���وا وف���دًا برئا�س���ة 
ح���امت مذكور اأحد وجهاء فرع اآل جبينه من اآِل اأزيرج، 
لبح���ث ذلك م���ع االإقطاعي عب���د الكرمي ال�س���واي الذي 
كان م�ساح���ة لزمته تق���در ب� 138  األ���ف دومن، غري انه 
ا�ست�س���اط غ�سبًا عندما �سم���ع مطلب الفالحني العادل، 
فق���ام و�سرب اأحدهم باخليزران، �سارخًا بهم: ال اأريد 
اأي فالح يتحدث عن توزيِع االأرا�سي، وان الذي يتكلم 

بذلك فاإن م�سريه �سيكون املوت.
مل يث���ِن تهديد االإقطاعي عبد الكرمي ال�سواي الفالحني 
من موا�سلِة مطالبتهم بحقوقهم العادلة  ف�سكلوا وفدًا 
ملقابلة مت�سرف لواء العمارة م���راد ال�ساوي، وقدموا 

عري�س���ة �سمنوه���ا مطلبه���م االأ�سا�ض وه���و احل�سول 
على االأر�ض طبقًا للقانون. قابلهم املت�سرف بالوجوم 
واالنزعاج، وقال لهم :”ال يحق لكم قانونًا االمتناع عن 
دف���ع ح�س�ض ال�سيوخ من املحا�سيل الزراعية، وثانيًا 
لي����ض م���ن م�سلحتك���م ان تزعج���وا �سيوخك���م، هوؤالء 
زعماوؤكم احلري�سون على م�ساحلكم، وهم يحمونكم 
م���ن اعتداءات الع�سائ���ر االأُخرى، وف���وق كل ذلك اإنهم 
اأع�س���اء يف املجل�ض النيابي، ميثلون م�ساحلكم هناك 
االأمر الذي يزيد م���ن قيمِة ع�سريتكم ، وجعلها مو�سع 
احل�سد من ع�سائٍر اأُخرى". رد عليه اأحد اأع�ساء الوفد 
قائ���اًل :"نح���ن اأي�س���ًا يف خدم���ِة احلكوم���ة، واأبناوؤنا 
يخدم���ون يف اجلي�ِض، ولنا حًق عل���ى احلكومِة، التي 
يج���ب عليها ان تقف اإىل جانِب احلق والعدل وال نريد 
منه���ا اأك���رث من ذل���ك". عل���ى اأي ح���ال، مل يح�سل وفد 

ع�سائر اآل اأزيرج على اأي �سيء من املت�سرِف.
اأدى املوق���ف غ���ري امل�سوؤول ال���ذي قابل ب���ه املت�سرف 
الفالح���ني املظلومني اإىل تعاطِف الكث���ري من اإخوانهم 
ال�ساب���ق  الوف���ِد  م���ن  اأك���رب  وف���دًا  ف�سكل���وا  معه���م، 
وتوجه���وا اإىل بغداد ملقابلِة رئي����ض الوزراء م�سطفى 
العمري،ال���ذي كان ي�سغ���ل من�س���ب وزي���ر الداخلي���ة 
بالوكال���ِة، لكن���ُه رف����ض مقابل���ة الوفد، غ���ري ان الوفد 
التقى مب�ست�س���اِر وزارة الداخلية الربيطاين )دجرين 
Degrain( الذي خاطبهم قائاًل :”عليكم ان تخدموا 

�سيوخكم، ونحن ال نعمل اإال مبا اأتفق عليه اآباوؤكم".
مل يدخُل الياأ�ض اإىل نفو�ِض الوفد يف املطالبة بحقوقهم، 
لذل���ك توجهوا �س���وب دي���وان وزارة الزراع���ة ملقابلِة 
وزيره���ا عبد اجلبار اجللبي. ا�ستهل احلاج مون�ض اآل 
ر�سي���وي اأبرز املتحدثني يف الوف���ِد حديثه مع الوزير 
بالق���وِل، نحن ع�سائر اآل اأزي���رج، غري حمكومني، وان 
ع�سائرن���ا هي الت���ي حتُكمنا، اأم���ا بالن�سب���ة ل�سيوخنا 
�سبب ال�سكوى فقد ُفر�سوا علينا من قبِل الربيطانيني، 
وان اأرا�سين���ا تابع���ة للدول���ِة، وعلي���ه فاإنن���ا نطالبهم 
بتوزي���ع االأرا�س���ي على الفالحني، ونتعه���د باأن ن�سدد 
�سريبة االأر�ض للحكومِة. رد الوزير املذكور على ذلك، 
ب���اأن ال�سيوخ منكم وفيك���م، واإن اعتماد الدولة عليهم، 
وانها �س���وف تو�سي االإقطاعيني ان يهتم���وا ب�سوؤوِن 

احل���اج  راأى  باحل�سن���ى.  يعاملوه���م  وان  الفالح���ني 
مون����ض ان الفر�سة موؤاتية فاأخذ ي�س���رح اأنواع الظلم 
والتع�س���ف الذي يالقيه الفالح���ون من االإقطاعيني يف 
ل���واِء العمارة ب�سكل معروف مما اأثار انزعاج الوزير، 
ال���ذي اأنه���ى املقابلة بقولِه :”ال اأ�سم���ح بهذا الكالم عن 
االإقطاعي���ني". ال تخل���وا م���ن مغ���زى ان اأخب���ار الوفد 
الفالح���ي ومقابالت���ه وجدت لها اأ�س���داء يف الهو�سات 
واالأهازي���ج ال�سعبي���ة يف منطق���ة اله���دام واأم اكعيدة. 

على غرار : 
منك يا اأبو فاخر )احلاج مون�ض( خو�ض اجتنا علوم

قابلت الوزارة وعامللك مندوم
االإقطاعي �سمع وابيته ظل يلوم

ا�سبح يرتيك بالذل واأمه تلوم عليه

حتولت اأم كعيدة، الت���ي كان ي�سكنها االإقطاعي مطلك 
ال�سلمان، اإىل اأهم بوؤر حترك الفالحني بف�سل حتركات 
احل���اج مون�ض وولديه فاخ���ر ورزاق، بعد �سل�سلة من 
التط���ورات مل يج���د الفالحون م���ن ع�سائ���ِر اآل اأزيرج 
يف اأم كعي���دة واله���دام وال�سالم بدًا م���ن رفع ال�سالح 
واخلروج عن طاع���ِة االإقطاعيني عبد الكرمي ال�سواي 
ومطلك ال�سلمان، وامتنعوا عن دفِع اأي  �سيء لهم الأن 
االأر����ض اأر�ض اأمريية لي�ست ملكًا الأحد. اأر�سل ال�سيخ 
مطل���ك ال�سلم���ان جالوزتِه ل���ردِع الفالح���ني الثائرين 
با�ستخ���داِم الر�سا�ض �سدهم غ���ري ان ذلك مل يفت من 
َع�س���ِد الفالحني الذين ح�سلوا عل���ى تاأييد العديد من 
الق���رى التي ان�سمت لالنتفا�سة، ومما ي�ستحق الذكر 
هن���ا، ان فالح���ًا طاعن���ًا يف ال�س���ِن وقف اأم���ام كوخه، 
وكل���ُه فخ���ر واعتزاز مب���ا قام ب���ه اخوان���ه الفالحون 
بوج���ه االإقطاع �سادحًا باإهزوج���ه ظلت عالقة باأذهاِن 
الكثريي���ن م���ن الفالح���ني )ب���رة ال�سيخ���ة ال�سلطانية، 
حتي���ا ال�سيخة ال�سبطانية( معي���دًا اإىل االأذهاِن اأجماد 
فالحي اآل اأزيرج يف مقاومتهم للعثمانيني وترديدهم 
هذه االإهزوجة، الت���ي تعني رف�ض اخل�سوع للزعامة 
ب���ني  العثماني���ة، والتم�س���ك بالزعام���ة املنبثق���ة م���ن 

�سفوفهم اأي الزعامة االأبوية.

كان م���ن الطبيع���ي ج���دًا ان يتح���رك االإقطاع���ي مطلك 
ال�سلم���ان، ال���ذي َع���د االنتفا�س���ة الفالحي���ة مو�سوع 
البح���ث، تهديدًا خط���ريًا مل�ساحلِه ونف���وذه ووجوده 

كاإقطاع���ي، فقام بزي���ارة كبار االإقطاعي���ني املجاورين 
ملقاطعات���ِه حمذرًا اإياهم من انتق���اِل عدوى االنتفا�سة 
الفالحية اإىل فالحيهم بقولِه”اإذا تغدوا الفالحون بّي 
الي���وم،  �سيتع�سون بيك���م"، املهم انه األ���ب العديد من 
االإقطاعي���ني �س���د انتفا�سة فالح���ي اآل اأزيرج، وجنح 
يف نهاي���ِة املط���اف من اإر�س���اِل قوة من �سرط���ِة �سيارة 
العم���ارة بقيادِة ال�سابط ح�س���ني فوزي يعاونه القائد 
الع�سك���ري ع���زرا ورده اإىل املناط���ق الثائ���رة. وعزرا 
وردة هذا �سابط عراقي يهودي، �َسغل من�سب معاون 
مدي���ر �سرطة لواء العمارة، دب���ر مكيدة على زعماء اآل 
اأزي���رج اأثناء االنتفا�سة بحجِة انه ميثل الدولة وجاء 
لياأخ���ذ جمموع���ة من الفالح���ني ممثلني ع���ن اأخوانهم 
ل���دى احلكوم���ة م�ستخدم���ًا احليلة والده���اء يف ذلك، 
لكنه �سرعان ما قام باعتقالهم وَزجهم  يف ال�سجِن ومل 

يطلق �سراحهم حتى ثورة متوز 1958.

بعد ف�سل املفاو�سات التي اأجرتها القوة الع�سكرية مع 
ممثل���ي الفالحني، بداأ هج���وم ال�سرطة يف �سباح يوم 
18 ت�سري���ن االأول 1952 على مرك���ز جتمع الفالحني 
يف نه���ر الرفي�ض، قاوم الفالحون املنتف�سون الهجوم 
على الرغم من عدِم تكافوؤ القوة بني اجلانبني، وقدموا 
خم�س���ة �سهداء وعدد اأكرب من ذل���ك من اجلرحى. وما 
ان حل ظهر ذلك اليوم حتى اأجنلى املوقف عند دخول 

ال�سرطة معظم املناطق املنتف�سة واإخمادها.
ظ���ن اإقطاعي���و اآل اأزي���رج باأنه���م انت�س���روا على هذه 
االنتفا�سة مو�سوع البحث، التي حتولت بفعِل قانون 
تراكم التطورات واالأحداث العامودي اإىل واحدة من 
مقدم���ات ثورة 14 متوز التي اقتلعت االإقطاع اقتالعًا 
نهائيًا. ال نبالغ اإذا ما ثبتنا هنا، ان انتفا�سة اآل اأزيرج 
قد ت���ردد �سداها يف االأو�س���اِط ال�سعبي���ة يف العراِق. 
فقد َرفعت اإحدى مظاهرات بغداد هتافا عاليًا”عا�ست 

انتفا�س���ة اآل اأزي���رج، ولي�سق���ط االإقط���اع". وت�سامن 
عم���ال امليكاني���ك يف بغداد م���ع فالح���ي اآل اأزيرج من 
خالل برقية اأر�سلوها اإىل جريدة”اجلبهة ال�سعبية"، 
�سمنوها اإدانته���م ورف�سهم لالأ�ساليِب الوح�سية التي 
اأُ�ستخدم���ت �سد الفالحني، وطالب���وا يف الوقِت نف�سه 
بتوزي���ِع االأرا�سي على الفالح���ني. ويف الوقت نف�سه 
تلق���ت جريدة”اجلبه���ة ال�سعبية”ر�سال���ة م���ن اأه���ايل 
النج���ف ا�ستهجن���وا فيها معامل���ة االإقط���اع للفالحني 
واملوق���ف امل���زري للحكوم���ِة م���ن االإقط���اِع. معلن���ني 
تاأييده���م الكام���ل لفالحي العم���ارة، مطالب���ني �سحب 
ق���واة ال�سرطة م���ن مناطِق اآل اأزي���رج، واإطالق �سراح 

جميع املوقوفني.

كم���ا اأث���ارت اأنتفا�س���ة اآل اأزي���رج، الذي���ن مل يعمل���وا 
�سيء �س���وى مطالبته���م بحقوقهم امل�سروع���ة، الكثري 
من املحام���ني فرفعوا طلبًا اإىل احلكوم���ِة، طالبوا فيه 
بتوزيِع االأرا�سي على الفالحني واإلغاء قانون اللزمة 
ال���ذي عزز كثريًا م���ن �سلطِة االإقط���اع، وطالبوا اأي�سًا 
باإط���الِق �س���راح املوقوف���ني و�سح���ب ق���وات ال�سرطة 

واإعادة النازحني اإىل اأرا�سيهم.
الغري���ب حق���ًا ان احلكوم���ة العراقي���ة نف���ت ان تكون 
هناك انتفا�سة فالحي���ة يف مناطِق ع�سرية اآل اأزيرج، 
وزعمت يف بيانها الذي اأعلنته مديرية الدعاية العامة، 
ب���اأن هن���اك حادثة �سرقة كمي���ة من ال�سل���ب، فاأ�سدرت 
املحكمة قرارها باإلقاِء القب�ض على ال�سارقني، وعندما 
حاول���ت ال�سرطة تنفيذ اأم���ر الق�ساء ح�سل �سدام بني 
الطرفني، �سقطت على اثره ثالثة قتلى واأربعة جرحى 

بينهم �سرطي واحد.
يل���ُح علين���ا القول هن���ا، ان اإقطاعي���ي اآل اأزيرج ولئن 
حاول���وا االنتق���ام من الفالح���ني املنتف�سني، من خالل 
�سج���ن البع�ض منه���م، وا�ستخدام البع����ض االآخر يف 
اأعم���اِل ال�سخ���رة م���دة اأط���ول لكنه���م يف نهاي���ِة االأمر 
اأم  يف  ال�سيم���ا  الفالح���ني،  اأولئ���ك  ار�س���اء  حاول���وا 
كعي���دة وب���اب اله���وا واأم ع�سيب���ة واأب���و نعيج���ة يف 
تق�سي���ِم احلا�سل بطريقٍة فيها �س���يءُّ من العدالِة. وان 
االإقطاعي فهد املهاوي َقبل باأن يعطي فالحي اخُلم�ض 

ثلثي احلا�سل.

    عن ر�ضالة )عالقة االقطاعي بالفالح يف العراق(

من  تاريخ الحركة الفالحية في العراق

ضد  ازي����رج  آل  ان��ت��ف��اض��ة 
االقطاع سنة 1952
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وصال عبد العزيز محمد

بع���د ان اأنهى درا�سته االولية يف املدر�سة الر�سدية ببغداد 
هذه،اخ���ذ عب���د العزي���ز الق�ساب يتطل���ع الكم���ال درا�سته 
يف ا�سطنب���ول، وواج���ه رف�س���ًا م���ن اخوت���ه طالب���ني منه 
اتب���اع م�سلك ابائه واخوت���ه يف حت�سيل العل���وم الدينية 
والعربي���ة يف بغ���داد، اال ان���ه ا�س���ر عل���ى حتقي���ق هدف���ه 
بالذه���اب اىل ا�سطنبول التي كان���ت يف ذلك الوقت مركزا 
ح�ساري���ا وفكريا متقدما وكان الكث���ري من ال�سباب العرب 
يطم���ح اىل زيارته���ا وموا�سل���ة الدرا�س���ة يف معاهده���ا، 
ف�ساف���ر اىل ا�سطنب���ول برفق���ة �سديقه �سدي���ق مظهر. يف 
16حزي���ران1901  وكان �سدي���ق مظه���ر ه���ذا ق���د ولد يف 
كركوك واكم���ل درا�سته يف بغداد فن���ال �سهادتي الر�سدية 
واالعدادي���ة وذهب اىل ا�سطنب���ول فدخل مدر�سة احلقوق 
و�سغ���ل ع���دة وظائ���ف حقوقية اإب���ان العه���د العثماين يف 
العراق من بينها وكالة رئا�سة بلدية بغداد فحاكما ملحكمة 
اال�ستئن���اف يف بغداد ثم تقلد عدة وظائف عدلية على عهد 

احلكم الوطني.
يف 18 متوز 1901 و�سل عبد العزيز الق�ساب ا�سطنبول 
بع���د ان ام�سى يف رحلته �ست���ة وثالثني يوما من مغادرته 
بغداد، وما ان و�سل اليها حتى ابهرته  هذه  املدينة”بروعة 
جماله���ا وموقعه���ا اجلغ���رايف واأثاره���ا اخلال���دة وقب���اب 
جوامعها الزرق املحاطة مبنائرها املدببة وتاللها املرتفعة 
وزحامه���ا و�سجيجها تركت يف ذاكرته”�سورة خالبة  مل 
يك���ن لين�ساها طيلة  حياته"، و�سرع���ان مااخذ بالتاأقلم مع 
ه���ذه االنتقالة الكب���رية يف حياته ظه���رت اوىل موؤثراتها 
با�ستب���دال مالب�س���ه التقليدي���ة م���ن زب���ون وجب���ة ببدل���ة 

افرجنية.
وهكذا حق���ق ما نف�سه تطم���ح اىل حتقيقه اإْذ   
تخ���رج عبد العزي���ز الق�ساب من الكلية امللكي���ة ال�ساهانية 
يف مت���وز 1905.حام���ال �سهادته���ا ومفتخ���را بذل���ك النها 
�ستوؤهل���ه للدخ���ول يف �سل���ك اخلدم���ة املدني���ة، وكان م���ن 
زمالئ���ه الذي���ن تخرجوا م���ن هذه الكلي���ة، عبد الق���ادر بن 
ال�سيخ ظافر الذي اختري بعد تخرجه ا�ستاذا للغة العربية 
يف جامع���ة كامربدج يف انكلرتا، وا�سع���د البريوتي الذي 
ع���ني بعد تخرجه مامورا مبعية والية ال�سام وبعد احتالل 
الفرن�سي���ني لها نقل اىل بريوت واختارت���ه الدولة املحتلة 
وزي���را لداخلي���ة لبنان ث���م اغتي���ل ال�سباب غ���ري معروفة.  
وكان ه���ذان االثن���ان من اكرث الطلبة الذي���ن جمعته معهما 
زمالة متينة يف الدرا�س���ة والتح�سري لالمتحانات وتفرقا 
بع���د التخرج ودامت املرا�سالت بينهم حتى اندالع احلرب 

العاملية االوىل.

بع���د تخ���رج عب���د العزي���ز الق�س���اب م���ن املدر�س���ة امللكية 
ال�ساهانية ع���ام 1905  قدم طلبا لتعيينه موظفا يف والية 

بغ���داد، ف�س���در امر تعيينه املرق���م 77 يف 11 اب   1905. 
موظف���ا يف وظيفة ادارية ب�سيطة يف قلم والية بغداد )قلم 
املكتوب�چي( وه���ي دائرة تابعة ملكتوبجي الوالية،وتقوم 
باجراء املكاتبات ب���ني الوالية وخمتلف اجلهات الر�سمية 

وغري الر�سمية.
با�س���ر عب���د العزي���ز الق�س���اب عمل���ه ب�سكل فعل���ي يف يوم 
االربعاء 5 ت�سرين االول 1905 ورحب به وايل بغداد عبد 
الوهاب با�سا االرناوؤوط���ي. وا�سدر امرا بتن�سيبه للعمل 
م���ع املكتوب�چي طاهر ب���ك واخت�ض عب���د العزيز الق�ساب 
يف قل���م املكتوب����چي باملرا�س���الت ال���واردة م���ن االداريني 
يف اق�سي���ة ب���دره و�سام���راء واالوام���ر ال�س���ادرة لهم من 
الوالي���ة، وكان رفاقه يف قلم املكتوب����چي كال من عبد الله 
خنده، ر�سيد مامو، ر�سي���د جمعة، حممود ال�ساوي، عزت 
الفار�سي، عب���د الرزاق احلكيم و من���ري عبا�ض ي�ساعدونه 
يف االط���الع عل���ى مكاتباتهم الر�سمي���ة. ومنحه ذلك خربة 
عملية يف االم���ور االدارية، ف�سال ع���ن معلوماته النظرية 
الت���ي در�سه���ا يف املدر�س���ة ال�ساهاني���ة، وق���د ح���دد راتبه 
ال�سهري بخم�سمائة قر�ض. وكانت اللرية الذهبية ت�ساوي 

مائة قر�ض �ساغ. اي ان راتبه كان معادال خلم�ض لريات.
ولك���ن بع���د مرور �سه���ر من عمل���ه يف قلم املكتوب���ي �سدر 
ام���ر من نظ���ارة املعارف يكلف���ه بعمل ا�س���ايف وهو قيامه 
بتدري�ض )املاكنة( اي الفيزياء و)القوزموغرافيا( اأي علم 
الفلك يف املدر�س���ة االعدادية براتب �سه���ري قدره ثالثون 

قر�سا.
وق���د ا�ستم���ر بتدري����ض ه���ذه املادة م���ّدة �سه���ر واحد كلف 
بعده���ا بتدري�ض م���ادة الكيمياء وهي امل���ادة املف�سلة لديه 

منذ ان در�سها يف كلية الطب يف ا�سطنبول.
ويف خالل هذه املدة وبالذات يف عام 1906 ا�ساب بغداد 

في�سان عظيم ارتفعت فيه منا�سيب نهر الفرات مما ت�سبب 
يف انك�س���ار �س���دة ال�سرية وه���ي �سدة �سمي���ت بذلك ن�سبة 
اىل وايل بغ���داد �س���ري با�س���ا )1889-1890( وهي �سدة 
ان�سئ���ت ملنع ت�سرب مياه الفي�س���ان اإىل وادي ال�سقالوية 
القدمي. فاغرقت اجلانب الغربي من بغداد. فاتخذ ال�سكان 
التدابري النقاذ جان�ب الكرخ من الغرق، ومن تلك التدابري 
تقوية ال�سداد باحل�سران واالتربة  واالخ�ساب. كما �سكلت 
احلكومة جلن���ة برئا�سة عبد الرحمن النقيب. وعينت عبد 

العزي���ز الق�س���اب �سكرتريا له���ا، لتقدير ا�س���رار الفي�سان 
وكانت االح�سائيات التي تو�سلت اليها اللجنة ت�سري اىل 
انهيار اكرث من مائة وخم�سني دارا ووفاة �سبعني �سخ�سا، 
واقرتحت اللجنة تقدمي تعوي�سات للمنكوبني، وقد اقرت 
ال�سلطات الر�سمي���ة يف اال�ستانة اقرتاحات اللجنة. ولكن 
اليوج���د مايوؤكد ان ال�سلطات الر�سمية قد نفذت ماورد يف 

اقرتاحات اللجنة.

تعيينه قائمقام �سامراء : 
بعد �سنة ون�سف من عمله الوظيفي يف قلم املكتوبي، عينه 
وايل بغداد ابو بكر حازم. قائمقاما ل�سامراء عام 1907..

ت���رك الق�ساب بغداد اىل �سام���راء م�ستخدما و�سائل النقل 
املالوفة حين���ذاك حيث اخذته عربة �سف���ر جترها اخليول 
من بغداد اىل �سام���راء وا�ستغرقت هذه الرحلة من الفجر 
حت���ى امل�ساء. وبعد و�سوله اىل �سامراء وا�ستقراره ذهب 
اىل �س���راي احلكومة يوم 15 ت�سري���ن االول 1907.وهنا 
يذك���ر عبد العزي���ز الق�ساب قائال”وجدت غرف���ة القائمقام 
خالي���ة من االثاث، وفيه���ا دكة وعليها مقع���د �سغري ملطخ 

باحلرب وقدمية.
ويف بداي���ة عمل���ه واج���ه عب���د العزي���ز الق�س���اب بع����ض 
امل�س���كالت امللحة، منها ق�سي���ة مقتل مامور جباية  تفتي�ض 
االغن���ام ح�سني افن���دي وه���ي اول ق�سية تعر����ض عليه و 
حدثت قبل و�سوله بيوم واحد. ويف اثناء التحقيق وجد 
ان املام���ور ه���و من موظف���ي اجلباية  املرت�س���ني،  ار�سلته 
الوالية مع قوة م�سلح���ة لال�سراف على تعداد االغنام عند 
الع�سائ���ر يف منطق���ة �سامراء الخذ الر�س���وم عليها. فطلب 
ذلك املامور ر�سوم من ع�سرية )البو عبا�ض( دون ان تكون 
لديه���م موا�ٍض يدفع���ون عنها الر�سوم وعندم���ا رف�سوا ان 

يدفع���وا اي �سئ تعر�ض رجال هذه الع�سرية )البوعبا�ض( 
لالعت���داء من قبل���ه  فثاروا علي���ه وقتلوه م���ع جنديني من 
الق���وة امل�سلح���ة امل�ساحبة له.فق���ام عبد العزي���ز الق�ساب 
بتعق���ب القتلة والقى القب����ض عليهم وار�سله���م اىل بغداد 

متهيدا ملحاكمتهم. 
وبعد الق�سية ال�سابقة ت�سلم عبد العزيز الق�ساب من مدير 
اجلباي���ة يف الق�ساء طلبا يطلب في���ه تعيني جلنة لتخمني 
احلا�سالت ال�سيفي���ة كالرقي والبطيخ يف وقت كانت فيه 
املي���اه قد غمرت االرا�سي ومل يكن هناك زرع اوحا�سالت 

كالرقي والبطيخ.
اب���رق عب���د العزي���ز الق�س���اب اىل والي���ة بغداد ح���ول ذلك 
املو�سوع طالب���ا ان ي�ستويف الع�سر فقط دون احلا�سالت 
ال�سيفي���ة ويق���وم مبهمة جم���ع �سريبة الع�س���ر ا�سخا�ض 
امن���اء يعين���ون من جهت���ه عل���ى ان اليلحقوا بال���زراع اأي 

�سرر.
وبع���د ايام من قيام مدير اجلباية مبهمته يف جمع �سريبة 
الع�س���ر تبني لعبد العزي���ز الق�ساب تواطوؤ ه���ذا املدير مع 
جمل����ض االدارة يف الق�س���اء لتحقي���ق املغ���امن ع���ن طريق 
ابت���زاز االموال من ال���زراع بطرق غري م�سروع���ة. اال انه 
مل يتمك���ن من معاقبته���م وعزلهم واكتف���ى مبراقبة عملهم 
وح�س���ر املوارد املتجمع���ة من هذه ال�سريب���ة وبذل جهدا 
لغر����ض حتقيق الع���دل والنزاهة اال ان���ه مل يوفق يف هذه 
املهمة الن تيار الف�ساد والر�سوة واملح�سوبية كانت اقوى 

منه.
         ومث���ال اخر على الف�س���اد املايل واالداري يف واليات 
الع���راق انذاك قيام م�دير اجلباي�ة  وبدعم من قوة اخليالة 
من الوالية من بغداد ال�ستيفاء �سريبة االغنام من ع�سرية 
البو�سكو ف�ي �سمال تكريت. وكانت القوة بقيادة ال�سابط 
كي���الن افندي لرتافق مدير اجلباية يف مهمته. وبعد فرتة 

ع���اد مدير اجلباية دون ان يق���دم تقريرا عما ح�سل وابقى 
تفا�سي���ل ماجرى بينه وبني ال�ساب���ط كيالن امل�سووؤل عن 

قوة اخليالة �سرا.
وبع���د التحقي���ق تب���ني لعب���د العزي���ز الق�س���اب ب���ان مدير 
اجلباي���ة وال�ساب���ط كانوا  ق���د قب�سوا ر�سوم���ا عن اربعة 
ع�س���ر األف را�ض من االغنام وقد اقت�سم ال�سابط مع املدير 
املبل���غ وهم عازمون على تقدمي تقرير عن خم�سمائة را�ض 
م���ن الغنم فقط. ل���ذا قام عب���د العزيز الق�س���اب با�ستدعاء 
املدير واج���ربه على تقدمي تقرير كامل. فا�سطر املدير مع 
ال�سابط على جمع افراد القوة الع�سكرية وامرهم بارجاع 
االم���وال املق�سمة عليه���م وفيما بعد  ق���دم تقريرا �سحيحا 
باملب���ال���غ امل�ستوفاه. ومل يكتفي عبد العزيز الق�ساب بذلك 
بل طلب م���ن والية بغداد  بعزل مدير اجلباية عن وظيفته 

ونفذت الوالية طلبه. 
ومن امل�سكالت االخرى التي واجهت عبد العزيز الق�ساب 
خ���الل م�سووؤليته االداري���ة يف �سامراء احت���واء ال�سراع  
ب���ني ع�سرية  )البوعي�سى(. وع�س���رية )البوعبا�ض(. وهي 
جزء من ال�سراع الع�سائري الذي كان من �سمات العالقات 
االجتماعي���ة العامة يف املجتم���ع العراقي. اذ قام افراد من 
ع�سرية البوعي�سى ب�سراء خم�سا وثالثني بندقية يونانية 
م���ن اح���د جت���ار الكوي���ت، ا�ستع���دادا منهم لقت���ال ع�سرية 
البوعبا����ض واالنتقام منهم نتيج���ة حلادثة قدمية كانت قد 
وقع���ت بينهم. ل���ذا قام عبد العزيز الق�س���اب باخبار والية 
بغ���داد، وطل���ب ار�س���ال قوة م���ن اخليالة جلم���ع اال�سلحة 
لتجنب وقوع �سدام م�سلح بني الع�سريتني. و�سلت القوة 
م���ن بغداد وحا�سرت بيوت ع�س���رية البو عي�سى ومتكنت 
من جمع البن���ادق وار�سلتها اىل بغداد. كما احتجز بع�ض 
عنا�سر هذه الع�سرية. وقد اعرتف روؤ�ساء البو عي�سى بعد 
ان اطل���ق عبد العزيز الق�ساب �سراحهم بخطئهم و�سكروه 

على عمله حفاظا على ارواح االأبرياء من الع�سريتني. 
وبعي���دا ع���ن ق�ساي���ا ال�سرائ���ب والف�س���اد االداري امتهن 
بع����ض النا�ض وب�سبب من ال�سيق وتدين احلالة املعا�سية 
التهري���ب وال�سرق���ة. ومن بني هوؤالء جماع���ة تنت�سب اىل 
ع�س���رية البيج���ات يف تكري���ت اإْذ اعت���دى ق�س���م  منهم عام 
1907 على عربة وهي يف طريقها اىل املو�سل و�سلبوا كل 
مافيها. وعلى اثر ذلك �سدر االمر بتعقبهم وا�سرتداد املواد 
املنهوب���ة حي���ث امر عبد العزي���ز الق�ساب قائ���د اجلندرمة 
يف �سام���راء، عبد الرحمن افندي بجم���ع قوته املكونة من 
ثالثني خي���اال للقيام به���ذه املهمة. فطالب قائ���د اجلندرمة 
من روؤ�س���اء البيجات بت�سليم جمي���ع الهاربني من اخلدمة 
الع�سكري���ة وا�س���رتداد امل�سروق���ات. ومل���ا امتن���ع روؤ�س���اء 
البيجات عن حتقي���ق هذه املطالب قام قائد اجلندرمة عبد 
الرحمن افندي الذي كان يع�سكر يف و�سط تكريت ب�سرب 

جتم���ع الفراد من هذه الع�سرية ووق���ع ا�ستباك م�سلح قتل 
على اثره قائد اجلندرمة عبد الرحمن افندي.

وبع���د التحقي���ق تب���ني ان القت���ال كان نتيج���ة املبالغة من 
قبل اجلندرم���ة يف طلباتها وم�سايقتها للبيجات وطردهم 
من املدين���ة. ويف نف�ض الوقت تلقى عب���د العزيز الق�ساب 
امرا �سريا من ال���وايل ناظم با�سا بانهاء الق�سية مبنا�سبة 
اعالن الد�ست���ور العثماين اجلديدكاأ�س���ارة لدخول الدولة 
العثماني���ة واالقالي���م التابع���ة له���ا عهدا جدي���دا وهو عهد 

امل�سروطية.
 م�سروع للربق والربيد  :

وف�س���ال عن الق�سايا الع�سائرية فان عب���د العزيز الق�ساب 
ق���د حق���ق بع����ض االجن���ازات ذات الطاب���ع االداري خدمة 
ملواطني �سامراء فقد �سعى اىل تا�سي�ض دائرة برق وبريد  
لع���دم وجود خدمات للربق والربي���د يف �سامراء. اذ كانت 
الربقيات والر�سائل تر�سل اىل الكاظمية ومن هناك تر�سل 
اىل بغ���داد. فق���دم عبد العزي���ز الق�ساب طلب���ا اىل الوالية 
)بغ���داد(، بتا�سي����ض دائرة ب���رق وبريد. وق���د نفذت والية 
بغداد  طلبه ف�س���رع مبد اخلط وعني عزيز افندي على اثر 
ذل���ك مامورا يف دائرة برق وبريد �سام���راء و با�سر بعمله 
بعد ان مت االنتهاء من تا�سي�ض تلك الدائرة يف 29 ت�سرين 

الثاين 1908.
وبق���ي النا�ض يذك���رون باخلري لعبد العزي���ز الق�ساب هذا 
االجن���از ال���ذي ُيعدُّ اجنازًا كبريا ومهم���ا يف وقته وزمانه 
انذاك.وا�ستمرت خدمته يف �سام���راء �سنة وخم�سة ا�سهر 
وكان يتقا�سى راتبا قدره مائتان وخم�سة وع�سرون قر�سا 
اعتم���ادا على وثيق���ة حمفوظة عند ورثت���ه يف حني ي�سري 
عب���د العزيز الق�ساب اىل ان راتب���ه كان �سبعمائة وخم�سة 
وع�س���رون قر�سا، منها مائتان وخم�س���ون قر�سا عن وكالة 

القائم مقامية(.
 وقب���ل تركه ملن�سب���ه اكت�سح اجل���راد مدين���ة �سامراء عام 
1908 حي���ث اتل���ف املزارع و النخيل وهج���م اجلراد على 
البل���دة واح���دث ا�س���رار كب���رية وا�ستمر ذلك مل���دة خم�سة 
ع�س���ر يوم���ا. وعل���ى الرغ���م م���ن اجله���ود التي بذله���ا عبد 
العزي���ز الق�ساب م�ستعينا بااله���ايل ملكافحة اجلراد االان 
تل���ك اجله���ود مل ت���وؤِد اىل نتيج���ة تذكر.اأ�س���درت االرادة 
ال�سني���ة من نظ���ارة الداخلي���ة يف ا�سطنبول اأم���رًا بتعيني 
عب���د العزيز الق�س���اب قائمقامًا ا�سي���ال يف ال�سماوة يف 9 
�سب���اط 1909 وو�سله���ا ي���وم 8 اذار 1909 يف عهد وايل 

بغداد جنم الدين منال.

عن ر�ضالة )عبد العزيز الق�ضاب ودوره االداري وال�ضيا�ضي(

من ذكريات عبد العزيز القصاب

االدارة بين بغداد وسامراء في اواخر 
العهد العثماني

الق�ساب يف �سورة نادرة
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عبد المنعم تقي الطباطبائي

ق����س���د  ني�س���ان  م���ن  العا�س���ر  يف 
امل������ل���ك في�س���ل االول مل���ك الع���راق 
)كوت العم���ارة( واجتم���ع بروؤو�ض 
الق�بائ���ل املختلف���ة يف ه���ذا الل���واء. 
و�سل امللك في�س���ل االول اىل مدينة 
الك���وت عل�ى ظهر باخ������رة انكليزية 
وكان يرفرف عليها العلمان العراقي 
م   1922/4/10 يف  والربيط���اين 
وقد ا�ستق����بل���ه ال�س����يد احمد حالت 
مت�س���رف لواء الكوت ووجوه البلد 
وروؤ�س���اء الع�سائ���ر واأخ���ذ رئي�������ض 
بلدية الك�������وت احلاج علي ال�سبوط 
يع���د الع���دة لتنظيف املدين���ة وطلب 
ان مي���دوه  ال����ك���وت  م�������ن وج���وه 
بال�سج���اد والب�سط مبت���داأ فر�سه من 
مر�سى الباخرة الكائ���ن وقتئذ قبالة 
ح�سي����ني���ة اه������ايل الك���وت احلالية 
اىل نهاي���ة �س���راي احلكوم���ة ال���ذي 
�سي���ده امليج���ر ول�سن وال���ذي اندثر 
اث���ره الي�������وم بعد ان �سي���دت بناية 
ال�س���راي اجلدي���دة يف اواخر العهد 
بناي���ة  ه���ي  الي���وم  والت���ي  امللك���ي 
م�����حافظ���ة وا�س���ط. وحمل ال�سراي 
مقاب���ل  النه���ر  �سف���ة  عل���ى  الق���دمي 
بناية املعل�م���ني وار�سه في����ها اليوم 
الناف���ورة املقام���ة حاليًا ام���ام مبنى 
والن��س���اط  التعليمي���ة  )الو�سائ���ل 
املدر�س���ي والتي كانت �سابقًا ثانوية 

الكوت للبنني(.
ا�سط���ف �سي���وخ الع�سائ���ر ووجوه 
امل������دين���ة عل���ى ط���ول �سف���ة النه���ر 

ال�ستقب���ال امللك في�سل االول فو�سل 
بتاري���خ 1922/4/11 م فا�ست����قبله 
ال�س����يد اح��مد حالت مت�سرف اللواء 
واملفت����ض االداري االنكليزي ورحبا 
به ثم قام احل���اج ح�س�����ن ال�سب����وط 
مبهمة التعارف )مما يذكر ان احلاج 
ح�سن �سبوط كان���ت له معرفة بامللك 
في����س���ل االول( فقدم له وجوه البلد 
وروؤ�س���اء الع�سائ���ر. ث���م ذه���ب امللك 
اىل �س���راي احلكوم���ة ح��ي���ث اعد له 
االحتف���ال واول اخلطباء كان ال�سيد 
ا�سماعي���ل اخلطيب البغ���دادي وقام 
بع���ده ال�سي����خ �سعي���د اح���د وج���وه 
مدين���ة احلي افتت���ح كلمت���ه بابيات 
من ال�سعر وختم كالمه مبنثوروكان 
ب�����ني احل�سور �سيخ وقور قد ح�سر 
م���ع وفد اهايل النعماني���ة اراد القاء 
ح�س�������ن  احل���اج  فمنع���ه  ق�سي������دة 
ال�سبوط لعدم معرفته له فعرف نف�سه 
انه ال�سيخ حبيب امل���هاجر الع����املي 
وان له عالقة �سداقة مع امللك في�سل 
عندما كان ملكًا على �سوريا ف���قال له 
احلاج ح�سن :- وان. ثم قال ان كان 
ماالبد منه فليلقها عنك نيابة خطيب 
ال���������كوت ال�سيد ح�سني الطباطبائي 
فواف���ق ال�سيخ حبيب على ذلك وكان 

مطلع الق�سيدة :- 

ال غرو ان فلك ال�سما هلل             
       ل�سياء وجه مليكنا في�سل 

ث���م قام امللك في�سل و�سكر اجل����موع 
ل���ه  ا�ستقباله���م  ع������ل���ى  الغف���رية 
ال�سع���ب  ووع���د  ب���ه  وحفاوته���م 
بالتفاين من اجل اال�ستقالل وحثهم 
على التكاتف وااللتف���اف حوله.  ثم 

ق���ام ال�سيد مهدي وخاط�������ب امل������لك 
ع���ن ق�سي���ة نه���ر الغ���راف و�س���كا له 
مايعانيه الفالح���ون هناك من �سحة 
امل�����ي���اه ف���رد امللك علي���ه )الم�سروع 
قب���ل الغراف( وبات ليلته يف �سراي 

احلكوم���ة ويف ال�����يوم الث����اين زار 
مدر�سة الكوت الر�سمي���ة االأبتدائية 
ال���دار  يف  موقعه���ا  وكان  للبن���ني 
امل�س��تاأجرة من احلاج باقر الكاظمي 
فرحب به طالبها ومعلموها ثم �سافر 
اىل قري���ة اأمري ربيع���ة )احل�سينية( 
اأم���ا  حالي���ًا..  االأح���رار  ناحي���ة  يف 
الزي���ارة الثاني���ة ال��ت���ي ق���ام ب�����ه���ا 
املل�������ك في�س���ل االأول ملدين���ة الكوت 
فق���د روت جري���دة الع���راق بتاري���خ 
1923/6/18م زي���ارة امل��لك في�سل 
االأول اىل مدين���ة الك���وت نه�����������������ر 
ي���وم االأثن���ني ب�سحب�����ة  يف م�س���اء 
وزي���ر العدلي��������ة ناج���ي ال�سوي���دي 
ورئي�ض ديوان���ه ال�سيد ر�ستم حيدر 
ف����ي  وبق���ي  املع�����ت���ادة  واحلا�سي���ه 
الكوت يومًا واح���دًا وبات ليلته يف 
بناية املدر�س���ة املركزي���ة االأبتدائية 
والتي كان���ت حديث���������ة البناء وتقع 
عل���ى �سفاف نه���ر دجل���ة واأ�ستقبلته 
الوف���ود الت���ي ح�س���رت م���ن جمي���ع 

الوحدات االأدارية للواء.
وق���د زار املل���ك في�س���ل االأول مدينة 
الكوت للمرة الثالثة يف �سنة 1929م 
العم���ارة  مدين���ة  اىل  ذه���ب  ومنه���ا 
والب�س���رة ي�سح����به وزير الداخلية 
ووزي���ر الزراع���ة وال���ري ال�سي���دان 

ناجي �سوكة و�سلمان الرباك.
  

من كتاب )وا�ضط بني املا�ضي واحلا�ضر(

في�ضل االول

من �ضور الكوت يف الع�ضرينيات�ضدة الكوت عند الت�ضييد


