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العدد )4090(
السنة الخامسة عشرة

االثنين )18( كانون األول 2017

د. عدنان هرير الشجيري

اأعلن رئي�س ال���وزراء الربيطاين، لويد جورج يف خطاب 
ل���ه امام جمل�س العموم يف 15 كان���ون الثاين 1918، باأن 
الع���راق واحد من املناط���ق املن�سلخة املوؤهلة لالعرتاف به 
ككيان م�ستقل، ويف الع�سري���ن من �سباط التايل اأ�ستدعت 
جلنة ال�سرق الأو�سط )جلنة ما بني النهرين �سابقًا( بر�سي 
كوك�س اىل لندن لتباحث معه ح���ول املو�سوع نف�سه.وقد 
ك���رر كوك����س ام���ام اللجنة رف�س���ه التام ملو�س���وع الف�سل 
الداري ب���ني الب�سرة وبغداد، واأكد عل���ى �سرورة دجمها 
يف اأدارة واح���دة كخط���وة نح���و الدمج الكام���ل للمناطق 
العراقية كافة، واأن لي�ستخدم يف وظائف الدارةاجلديدة 
وخ�سو�سا الوظائ���ف العليا اأي عراقي، كمااقرتح �سكلني 
م���ن اأ�س���كال الدارة املرغ���وب اأقامته���ا يف الع���راق يتالف 
ال�سكل الول من حكوم���ة بريطانية برئا�سة مندوب �سام، 
عل���ى اأن ي�ساعده جمل����س ا�ست�ساري موؤلف م���ن روؤو�ساء 
الدارات الرئي�س���ة وم���ن عراقي���ني يت���م اختياره���م م���ن 
ال�سخ�سيات املحلية البارزة اما ال�سكل الثاين فهومرتبط 
ب���ردود الفع���ل الدولي���ة ال�سلبي���ة ازاء ال�س���كل الول عن���د 
ذل���ك ت�سب���ح م�ساألة ت�سكي���ل حكوم���ة حملية اأ�سمي���ة اأمرًا 
�سروريًا،على اأن يت���وىل رئا�ستها �سخ�سية عراقية، كعبد 

الرحمن الكيالين نقيب اأ�سراف بغداد.
ويب���دو اأن اختي���اره لهذه ال�سخ�سية ج���اء ل�سباب تتعلق 
مبكانته الأجتماعية الكبرية بني ال�سكان والتي من املمكن 
ا�ستغالله���ا جللب تعاطفه���م م���ع الربيطانيني.)(ف�سال عن 
قلة طموحاته ال�سيا�سية، وا�ستعداده الالحمدود للتعاون 

مع �سلطات الحتالل.
وافق���ت اللجنة عل���ى مقرتح���ات كوك�س، وخولت���ه العمل 
مبوجبه���ا، ولك���ن قرار نقل���ه املفاج���ىاىل اي���ران يف ايار 
1918، ق���د و�س���ع م�سوؤوليت���ه تنفيذالتف���اق عل���ى عاتق 
وكيل���ه اأرنولد ول�سن الذي كان يتطل���ع اىل مثل هذا املهام 
ب�سغ���ف كبري، اإذ يجد فيه���ا و�سيلة لتحقيق طموحة يف اأن 

ي�سبح �سخ�سية �سيا�سية واأدارية مرموقة.
با�س���ر ول�س���ن بتنظي���م الدارة املدني���ة ح�س���ب ت�سوراته 
م�ستغ���ال تردد حكومة لن���دن يف اأتخاذ ق���رار حا�سم يحدد 
�س���كل احلكم الربيطاين يف العراق، ف�سال عن عدم ت�سمن 
مقرتحات كوك�س اىل اللجنة الدارية لبالد مابني النهرين 
اأي م�س���ارات عم���ل حم���ددة، ممات���رك الب���واب مفتوح���ة 
لالجته���ادات كافة. وبحلول اأيلول 1918 �سكلت يف بغداد 
ادارة موح���دة لدارة وليتي بغداد والب�سرة العثمانيتني 
ث���م املو�س���ل يف ايل���ول 1919، وكانت عبارة ع���ن �سيغة 
حلكوم���ة منظم���ة، تاألف���ت من دائ���رة احلاكم امل���دين العام 

وخم�س �سكرتاريات، وعدد من املديريات امللحقة.
املعارف:وق���د انت���دب لدارته���ا ناظ���ر املع���ارف امل�سري���ة 
 Himfree يوم���ان  همف���ري  امليج���ر  الربيط���اين 
Buman. فقام بتنظيمها على هياأة اأدارة مركزية تاألفت 
من مقر عام)نظارةاملع���ارف العمومية( وعدد من الدوائر 
التنفيذي���ة، تاأل���ف املق���ر الع���ام م���ن مكتب ناظ���ر املعارف، 
وق�سم التفتي�س )تاألف من معاون املدير الربيطاين امل�سرت 
�سمرفي���ل وثالثة مفت�سني عراقيني وه���م يو�سف عز الدين 
مفت����س مع���ارف منطق���ة بغداد و�سلي���م ح�س���ون، ومفت�س 
مع���ارف املنطق���ة ال�سمالية، وعبد ال���رزاق ابراهيم مفت�س 
املركز العام ببغ���داد( وق�سم القلم العربي،وي�سم عددا من 

الكت���اب واملرتجمني وت���وىل الأعمال الكتابي���ة الروتينية 
لنظارة املعارف.

ث���الث  م���ن  فتاألف���ت  الدوائرالتنفيذي���ة  ام���ا    
مديريات معارف وهي:

1.مديري���ة مع���ارف املنطق���ة ال�سمالي���ة ومقره���ا املو�سل 
واربي���ل  وكرك���وك  املو�س���ل  مناط���ق  عل���ى  وت�س���رف 

وال�سليمانية.
بغ���داد  الو�سط���ى ومقره���ا  املنطق���ة  مع���ارف  2.مديري���ة 
وت�س���رف عل���ى مناطق بغ���داد والدليم وبعقوب���ة وكربالء 

والنجف والديوانية واحللة.
3.مديري���ة معارف املنطق���ة اجلنوبية ومقره���ا والب�سرة 
والعم���ارة  والقرن���ة  الب�س���رة  مناط���ق  عل���ى  وت�س���رف 
والنا�سرية والك���وت. ويف اأواخر �سنة 1920 ا�ستحداث 

مديريتني اخريتني وهما:
كرك���وك  ال�سرقي���ة ومقره���ا  املنطق���ة  مع���ارف  اأ.مديري���ة 

وت�سرف على مناطق كركوك وال�سليمانية واأربيل.
ب.مديري���ة مع���ارف املنطقة الغربي���ة ومقره���ا الديوانية 
وت�سرف على مناطق الديوانية وكربالء والنجف واحللة 

بعد ف�سلهم عن بغداد وال�سماوة. 

وا�ستمل���ت اج���راءات بوم���ان التظيمي���ة على جع���ل اللغة 
العربي���ة لغ���ة التعلي���م الر�سمية ب���دل من الرتكي���ة، وق�سم 
مراح���ل الدرا�س���ة عل���ى ثالث���ة اق�س���ام، الدرا�س���ة الولية 
ارب���ع  البتدائي���ة ومدته���ا  �سنت���ان، والدرا�س���ة  ومدته���ا 
�سنوات، والدرا�سة الثانوية ومدتها اأربع �سنوات. وحدد 
عم���ر املتقدم للقبول يف املدار����س البتدائية بان ليقل عن 
�ست �سن���وات وليزيد عن ثالث ع�سر �سنة،وا�سرتاط على 
املقبولني دفع اأجور درا�سية مقدارها روبية واحدة �سهريا 
با�ستثن���اء الفقراء الذين عليهم ان يقدم���وا �سهادات تثبت 
فقره���م. كما و�سع منه���ج التدري�س���ات للمرحلتني الولية 

والبتدائية، وجداول ح�س�س الدرو�س ال�سبوعية.
وعلى الرغم من اأهمية التنظيمات التي و�سعها بومان يف 
م�س���ار تطور التعليم يف العراق، فانه كاأي موظف اأخر يف 
الدائ���رة ال�سيا�سية كان عليه اأن يلت���زم بخطط ومقرارات 
روؤ�س���اءه بخ�سو����س تركيز الهتم���ام بالتعليم البتدائي 
دون الثان���وي، لتجنب م�سكلة بطال���ة اخلريجني على حد 
زعم���ه، واإذا كان ولب���د م���ن ذل���ك، فيجب ح�س���ره يف عدد 
حم���دود من الط���الب وخا�س���ة الذين ي�ستطيع���ون الفادة 

منه. 

ادارة المعارف في بدء الدولة العراقية
اأدجمت نظ���ارة املع���ارف )(وال�سح���ة العمومي���ة بوزارة 
واحدة من وزارات احلكومة العراقية املوؤقتة )25 ت�سرين 
الول1920 –10 ايل���ول 1921( وه���ي وزارة املع���ارف 
وال�سح���ة العمومي���ة، وق���د تاألف���ت النظ���ارة م���ن مقر عام 
اأ�ستمل ف�سال عن الوزير على كل من الربيطانيني م�ست�سار 
 E.L.Norton الوزير ل�سوؤون املعارف امل�سرت نورتون
ووكيل نظارة املعارفLionele، Smithوعندما ترك 
نورت���ون العم���ل يف الع���راق يف اوائ���ل 1921 عني وكيل 
النظارة م�ست�سارا بالوكالة وب�سبب مر�س الخري و�سفره 
اىل لن���دن ح���ل حمل���ه يف ال�ست�س���ارة والوكال���ة الكاب���ن 
جريوم فارل Jerume Farell حتى عودته اىل العراق 
يف بداية �سن���ة 1923، كما تاألفت من معاون وكيل امل�سرت 
ج.اأي.كان G.A.Cane ورئي�س هياأة التفتي�س امل�سرت 
ج.�سمرفي���ل G.Samerfiel كم���ا اأ�ستمل على �سكرتري 
عراق���ي وه���و ال�سي���د م�سطفى عل���ى ال�سيد م�سع���د، وكان 
ي�س���رف على الق�سام الدارية للنظ���ارة التحرير والذاتية 
واملحا�سبة والتعريب واملخ���ازن. وللنظارة ثالث ادارات 
تنفيذي���ة من اأ�س���ل خم�س كانت موج���ودة يف العراق قبل 

ثورةالثالث���ني من حزي���ران 1920. وقد الغيت منها اأثنان 
ب�سب���ب ال�سطرابات الت���ي حدثت يف مناطقه���ا من جراء 

الثورة املذكورة.)(والدارات الثالثة هي :
1.منطق���ة مع���ارف بغ���داد، وتول���ت ادارة مع���ارف �سمت 
الوي���ة بغ���داد والدلي���م ودي���اىل والكوت، وكان���ت ت�سرف 
اي�س���ًا عل���ى معارف الوي���ة املنطقة الغربي���ة امللغاة والتي 
ت�سمل كل من كربالء والنج���ف واحللة والديوانية، وكان 
يديره���ا العراق���ي يو�سف ع���ز الدين، و�س���م مالكها مديرا 
لاللعاب الريا�سية ورئي�س كتاب وحما�سب وكاتب طابعة 

وكاتب ال�سجالت وكاتب الذاتية.
2.منطق���ة مع���ارف املو�سل، وتول���ت ادارة مع���ارف لواء 
املو�س���ل وحدة وكانت ت�سرف عل���ى معارف الوية املنطقة 
ال�سرقية امللغاة كركوك واربيل وال�سليمانية وكان يديرها 
 ،O.O.G.Braioureبراي���ور و.و.ج.  الربيط���اين 
و�سم مالكها مفت�س اللغة النكليزية الربيطاين و.ج. كاليل 
O.G.Kaliyle،ومفت����س مع���ارف املو�س���ل العراقفي 
�سبي���م ح�س���ون، ومفت����س مدار����س كرك���وك وال�سليمانية 
واربيل حممد �سبعه،و�سم املالك رئي�س كتاب، وحما�سب 

وكاتب طابعة ومامور خمزن وكاتب الذاتية.
3.منطق���ة مع���ارف الب�سرة وتول���ت اأدارة مع���ارف الوية 
الب�س���رة والعم���ارة واملنتف���ك وكان يديره���ا الربيطاين، 
اف،ب���ي رايل���ي F.B.Raielyو�س���م مالكه���ا ع���ددا من 
اللغ���ة  الريا�سي���ة ومفت����س  اللع���اب  العراقي���ني كمفت����س 
النكليزية ورئي�س كتاب وحما�سب وكاتب طابعة وكاتب 

الذاتية ومامور خمزن.
وق���د احلقت دائ���رة الثار بع���د تاأ�سي�سها يف   
اواخ���ر 1921 باملعارف. ولكن اعيد ف�سلها ثانية يف �سنة 

1922)(، كما احلق بها كلية احلقوق يف 4 اذار 1924.
وعلى الرغم من عد �سلط���ة الأنتداب الدارة التعليمية من 
الدارات الثانوية ف���ان ال�ست�سارة الربيطانية حاولت اأن 
ت�س���ري بالعملية التعليمية بعيدًا ع���ن طموحات العراقيني 
وم���ع ذلك فق���د حظ���ي التعلي���م باهتم���ام ر�سم���ي و�سعبي 
ملح���وظ، على اعتب���ار الثقافة الدعامة الت���ي ي�ستند عليها 
ال�ستق���الل احلقيقي للبالد، وانها من الو�سائل الفعالة يف 
نهو�س���ه ورفع م�ست���واه.ويف �سوء ه���ذا الدراك لهمية 
التعلي���م ق���ام عب���د الرحم���ن النقي���ب با�ستح���داث وزارة 
م�ستقل���ه للمعارف يف حكومته الثاني���ة )12 ايلول 1921 
–19 اب 1922(  لال�سراف على ر�سم ال�سيا�سة التعليمية 
وتنفيذها م���ن اعلى امل�ستويات، وبعد ان ت�سلمت الوزارة 
مل�سوؤولياته���ا الداري���ة اأع���ادت العم���ل مبجل����س املعارف 
املركزي.  الذي كان معمول به يف العهد العثماين، لغر�س 

ال�ستئن�سا����س با�ست�سارته والتح���رك على الهايل حلثهم 
عل���ى اأر�سال ابنائه���م اىل املدار�س والت���ربع باملال ل�سالح 
حمل���ة بناء املدار����س. ولكن املجل�س الغي بع���د مرور اقل 
م���ن �سنة على تاأ�سي�س���ه مبوجب قان���ون جمال�س املعارف 
ال�س���ادر يف 6 حزي���ران 1922 والذي تقرر في���ه تا�سي�س 
جمل�س مع���ارف يف كل لواء من اللوي���ة العراقية ويكون 
برئا�س���ة مت�سرف الل���واء وع�سوية كل م���ن مديراملعارف 
وعامل���ني من علماء امل�سلم���ني ومديرين من مدراء املدار�س 
الولي���ة والبتدائية ومدير املدر�س���ة الثانوية واربعة من 
الهايل يتم انتخابهم بوا�سطة املجل�س البلدي، ويف حالة 
عدم وجودمدير مع���ارف او مفت�س يف اللواء يقوم مقامة 
مدي���ر اكرب مدر�سة يف الل���واء، وعلى مدير املعارف او من 
يق���وم مقامة ان يق���دم اىل املجل�س كل ثالث���ة ا�سهر تقريرا 
مف�س���ال عن �س���ري العملي���ة التعليمي���ة لدرا�سته���ا واتخاذ 
الق���رارات املنا�سبة ب�ساأنها.على ان تر�س���ل ن�سخة من تلك 

القررات اىل ديوان الوزارة. 
وق���د واف���ق جمل����س ال���وزراء يف 26 �سب���اط 1922 عل���ى 
اأ�ستحداث وظيفة معاون وزير ح�سرا يف وزارة املعارف، 

ن���زول عند رغبة املل���ك في�سل بتعي���ني م�ست�ساره اخلا�س 
ل�س���وؤون املع���ارف �ساطع احل�س���ري.)( يف تل���ك الوظيفة 
ليت���وىل تنظي���م امور املع���ارف. ولكن الوظيف���ة والدرجة 
وبتحري����س بريط���اين الغيت���ا م���ن املالك يف اوائ���ل �سنة 
1923 مبوج���ب مقررات اجلن���ة القت�سادي���ة التي �سكلها 
جمل����س ال���وزراء يف �سن���ة 1922 برئا�س���ة وزي���ر املالي���ة 
�سا�س���ون ح�سقيل ملعاجل���ة الو�سع القت�س���ادي املتدهور 
الناج���م عن اأزم���ة الركود القت�س���ادي العاملي���ة ، ان الغاء 
وظيف���ة املعاون مل ي���رق للملك في�س���ل يف اأن يرى �سديقه 
وم�ست�س���اره خ���ارج ادارة املع���ارف فطل���ب م���ن جمل����س 
الوزراء ا�ستح���داث مديرية املعارف العام���ة لتتوىل ر�سم 
وتنفي���ذ ال�سيا�سي���ة التعليمية وتر�سي���ح �ساطع احل�سري 
رئي�سا له���ا، وقد وافق جمل�س ال���وزراء على مقرتح امللك، 
وبن���اءًا عليه �سدرت ارادة ملكية برقم 245 يف 18 كانون 

الثاين 1923 ق�ست بتعني احل�سري مديرًا للمعارف. 
وق���د اأدرك القائمون عل���ى الدارة التعليمية وعلى راأ�سهم 
�ساط���ع احل�س���ري اأهمي���ة حتري���ر الدارة التعليمي���ة من 
�سيطرة املوظفني الربيطانني وما �سيرتكه من اثر ايجابي 
عل���ى �سري �س���ري العملي���ة التعليمية وعلي���ه و�سعت خطة 
حمكمة لتحجيمهم ثم اق�سائهم.  فا�سدرت يف كانون اأول 
1922 تعليم���ات خولت مبوجبها مدراء املعارف �سالحية 
تعي���ني ونقل املعلم���ني، وتقدير راتب املعل���م املعني حديثا 
م���ن دون الرج���وع اىل ال���وزارة. كما مت اق�س���اء م�ست�سار 
الوزارة بالوكالة امل�سرت فارل و�سبعة موظفني اخرين من 

وظائفهم.
اإذ مل يبق يف الوزارة �سوى اأربعة بريطانيني وهم كل من 
مفت�س���ي الوزارة ليوني���ل �سمث و�سمرفي���ل، مدر�س اللغة 
النكليزي���ة يف ثانوي���ة بغ���داد وبرايور، ومدي���ر مدر�سة 
ال�سناع���ة �سايت���ل، اذ منح���ا الثن���ان الولن عق���دي عمل 
مل���دة ع�سر �سنوات، اما الخ���ران فقد منحا عقدي عمل ملدة 
خم����س �سن���وات مبوجب اتفاقي���ة املوظف���ني الربيطانيني 
ل�سنة 1924. ولكن وجود الربيطانيني يف وزارة املعارف 
مل ي�ستم���ر اىل اكرثم���ن 27كان���ون الول 1932، حيث مت 
اق�س���اء اخر بريط���اين من الوزارة وه���و امل�سرت �سمرفيل 
لت�سبح امل�سوؤولي���ة الدارية يف وزارة املعارف م�سوؤولية 

عراقية مائة باملائة.
املوؤ�س�س���ات  قي���ام  بع���د  التعليمي���ة  الدارة  �سه���دت  وق���د 
الد�ستورية حت�سنا ملحوظا ب�سبب ال�سغوط والنتقادات 
التي وجهها الربملانيون للحكومة بغية حملها على حت�سني 
موؤ�س�ساته���ا الرتبوي���ة، فف���ي جل�س���ة املجال����س النياب���ي 
املنعق���دة بتاريخ 17 اب 1925 وجه نائ���ب املو�سل ثابت 

عب���د الن���ور اأنتق���ادا �سديدا ل���وزارة املعارف عل���ى تباطها 
يف تنفي���ذ خطتها املتعلقة بالتعلي���م اللزامي يف املدار�س 
البتدائي���ة. ويف جل�ست���ه املنعق���دة يف 14 ت�سرين الول 
1925قدمت جلن���ة معارف املجل�س والت���ي كانت برئا�سة 
نائ���ب احلل���ه عب���د اللطي���ف الفالح���ي تقري���را م�سهبا اىل 
املجل�س عن الو�ساع غ���ري الطبيعية التي يعي�سهاالتعليم 
يف ظل انعدام البني���ة املدر�سية املالئمة وقله التجهيزات 
ونق����س الكادر التدري�سي. ونتيجة لهذه ال�سغوط وافقت 
حكومة جعفر الع�سكري الثانية)21 اب 1926-14 كانون 
الث���اين 1928( يف �سنة 1927 على مق���رتح وزيرماليتها 
يا�س���ني الها�سم���ي با�ستحداث مديري���ة يف وزارة املعارف 
با�سم”مفت�سي���ه التدري�سات”لتاخذ عل���ى عاتقها جزءًا من 
املهام الدارية ملديريةاملعارف العامة، وقد تاألفت من �سعب 

امليزانية والتجهيز والح�ساء ومراقبة التدري�سات.
وعندم���ا توىل توفيق ال�سويدي م�سوؤولية وزارة املعارف 
لف���رتة م���ن 14 كان���ون الث���اين 1928 –23 اذار 1930، 
رف���ع �سعارا با�س���الح املعارف وتنفي���ذا له���ذا ال�سعار قام 
بت�سكيل عدد من اللجان ال�سالحية كلجنة ا�سالح املناهج 
الدرا�سي���ة للمرحلتني البتدائية والثانوية وجلنة ا�سالح 
كلي���ة احلقوق. كم���ا مت اي�س���ا ا�ستحدثت منطق���ة معارف 
الديواني���ة لتت���وىلادارة املع���ارف الوي���ة منطق���ة الفرات 
الو�سط بدل م���ن مديرية معارف بغداد، ف�سال عن منطقة 
مع���ارف دي���اىل الت���ي ا�ستحدثت �سن���ة 1931 وه���ي اأخر 

منطقة معارف ت�ستحدث يف عهد النتداب.
 ويف عه���د حكوم���ة عب���د املح�س���ن ال�سع���دون الثالثة )17 
كان���ون الث���اين 1928 –28 ني�س���ان 1929( �سدر يف 17 
ني�س���ان 1928 قانون املع���ارف رقم 28، وعل���ى الرغم من 
ان القان���ون يعد واحدا يف ابرز الجنازات الرتبوية على 
م���دى عهد النت���داب، ال انه مل يكن ذا اهمي���ة من الناحية 
الداري���ة، لنه مل ي�سرع بو�سفه نظاما اداريا، ومل يتطرق 
اىل الت�سكي���الت والجهزة الدارية وامنا تناول موا�سيع 
تتعلق بنظام التعلي���م والتدري�سات يف املدار�س الر�سمية 

واخل�سو�سية.
ن�ستنتج م���ن ذلك ب���ان الدارة التعليمية وعل���ى الرغم من 
ع���دم وج���ود نظ���ام اداري ت�س���ري مبوجب���ه فانه���ا قطعت 
�سوط���ًا مهمًا يف م�سمار تطوره���ا، اإذ مت ا�ستحداث وزارة 
متخ�س�س���ة للمعارف،ومديرت���ني اداريت���ني وهما مديرية 
املعارف ومديرية مفت�سي���ه التدري�سات، كما مت ا�ستحداث 

عدد من مديريات معارف املناطق.

عن ر�سالة )النظام االداري يف العراق 1920 ـــ 1939(

ادارة المع��ارف العراقي��ة ف��ي اوائ��ل 
العشرينيات

كيف تأسست وزارة المعارف؟



العدد )4090(
السنة الخامسة عشرة
5االثنين )18( كانون األول 2017 4

…
@µ0Y
yz

åèb
X

…
@µ0Y
yz

åèb
X

العدد )4090(
السنة الخامسة عشرة

االثنين )18( كانون األول 2017

د. عروبة جميل محمود

يرتك���ز الن�ساط القت�سادي ملدين���ة املو�سل يف اأ�سواقها 
بو�سفها مركزا جتاريا حيويا يف هذا املجال، وكانت تقع 
عموما بالق���رب من اجلامع الن���وري، املعروف باجلامع 
الكب���ري وذلك قبل دخ���ول العثماني���ني اإىل املدينة، وتعد 
الأ�سواق من املراكز التجارية الرئي�سة يف املو�سل التي 
جتري بو�ساطتها العملي���ات التجارية من )بيع و�سراء( 
بني جتار اجلملة واملفرد، وذوي احلرف، وامل�ستهلكني، 
وم���ن املظاهر احليوي���ة التي ات�سمت به���ا املو�سل كرثة 
اأ�سواقه���ا التجارية. واأ�سواق املو�سل يف الغالب مغطاة 
)م�سقف���ة( من الأعل���ى ويخت�س كل منه���ا ب�سلعة معينة، 

ف�سال عن متيزها بجمال عمرانها وكرثة حاجياتها.
     ووفقا ملبداأ التخ�س�س كان لكل نوع من اأنواع التجارة، 
او احل���رف �سوق���ا با�سمها، فم���ن �سوق ال�س���راي يتفرع 
جمموعة م���ن الأ�س���واق يف �سنوف التج���ارة املختلفة، 
مثل �سوق التحافية و�سوق عمال الأحذية )القندرجية(، 
و�س���وق اخلبازين و�سوق ال�سراجني و�سوق ال�سكرجية 
و�سوق القوطجية   و�س���وق البلوريات واأواين اخلزف 
ويوج���د يف ال�س���وق اأي�س���ا ع���دد م���ن اأدوات اخلياط���ة، 
وحمالت لبي���ع الأقم�س���ة امل�ستوردة وغريه���ا، وي�ساعد 
هذا التخ�س����س براعة ودقة الأ�س���راف عليها، واإمكانية 
ت�سهي���ل مهم���ة الفرد امل�س���رتي الذي ي�ستطي���ع ان ينتقي 
الب�سائ���ع وال�سلع التي يحتاجها يف وقت ق�سري لتقارب 

الدكاكني واملحالت التي تعر�س الب�ساعة املت�سابهة.
متي���زت املو�س���ل بكث����رة اأ�سواقه���ا فارتبط���ت اخلانات 
ّمَم كل  بوج���ود الأ�سواق الت���ي تركزت بالقرب منه���ا َف�سُ
جزء م���ن اخلان لك���ي يوؤدي وظيف���ة جتاري���ة معينة لها 
عالق���ة يف ت�سهي���ل مهم���ة التجارة ومن يق���وم بها، حيث 
ينطل���ق م���ن اخل���ان توزي���ع ال�سل���ع والب�سائ���ع �س���واء 
املنتجة حمليا اأم امل�ستوردة، اإىل الأ�سواق اخلا�سة لبيع 
اجلملة، ومن ثم تباع الب�ساعة لأ�سحاب الدكاكني الذين 

يقومون بالبيع باملفرد اإىل النا�س.
   كان���ت اأ�سواق مدين���ة املو�سل تزخر وتعج على الدوام 
املحلي���ة  والب�سائ���ع  ال�سل���ع  م���ن  الأ�سن���اف  مبختل���ف 
امل�ستوردة م���ن بريطانيا والهند، كانت املالب�س القطنية 
ت�سه���م بن�سبة ثالث���ة اأرباع املواد امل�ست���وردة، ف�سال عن 
املعادن والدهون والفرفوريات وزجاج النوافذ ومكائن 
اأخ���رى للخياطة... الخ، ومن فرن�س���ا فتمثلت يف اأقم�سة 
اجل���وخ واحلري���ر، واملخم���ل والبقم وهو خ�س���ب اأحمر 
ي�ستعمل يف ال�سياغ���ة وامل�سروبات الكحولية واجللود 
املدبوغ���ة اجلاه���زة، واأخريا م���ن اأملانيا فتمث���ل بال�سكر 
والقهوة واأ�سباغ الثيلني والنحا�س وال�سوف والكتان 
واحلري���ر والبلوري���ات واملراي���ا وورق ال�سك���ر واأنواع 
الأدوي���ة والعقاقري. كما يوجد يف املو�سل اأي�سًا اأ�سواق 

مك�سوفة، مثل �سوق علوة احلنطة و�سوق الأغنام. 
معظ���م مدين���ة اأ�س���واق املو�سل تق���ع يف و�س���ط املدينة 
ع���دد  بال�سع���ة والزدح���ام حت���ى ان جمم���وع  ومتت���از 
الدكاك���ني يف اأ�س���واق املو�س���ل بل���غ يف �سن���ة 1912 ما 

يقارب )3062( دكان. 
ق���ام الرحالة الأوربيون باإعط���اء ت�سوراتهم عن اأ�سواق 
مدين���ة املو�س���ل، ومنه���م الرحال���ة الفرن�س���ي فن�سن�س���و  
بقول���ه :”وق���د م���ررت اأكرث م���ن م���رة باأ�س���واق املدينة، 

فاأخذين العجب من الأ�سعار البخ�سة التي تطلب ملختلف 
الب�سائ���ع، وقد ا�سرتيت اأ�سياء كث���رية، فال�ساة الواحدة 
تب���اع باأربع���ة �ساهي���ات  )التي تع���ادل اأربع قط���ع بوليه 
روماني���ة..( وقد اأعطون�ا حمال كبريا من الفواكه بدرهم  
واح���د اأي باقجة  واحدة ل غري.. اأما اأبقار املو�سل فهي 
م���ن جن�س جيد ج���دا ول يزيد �سعر البق���رة عن قطعتني 
م���ن اأبو �سلبي  وت�ساوي القطعة الواحدة من اأبو �سلبي 
Talevo واح���د ل غري اأما اخليول فحدث ول حرج، 
فه���ي من خمتل���ف الأجنا����س فهن���اك اخلي���ول الفار�س�ية 
والرتكية، واخليول العربية الأ�سيلة. لق�د راأيت اأع�دادا 

كبرية جدا تباع باأربعة قرو�س  اأو خم�سة”. 
ان  يت�س���ح  الأوربي���ون،  الرحال���ة  ت�س���ور  ووف���ق      
املو�س���ل �سهدت تطورا وا�سح���ا يف املجال القت�سادي، 
والجتماع���ي، ولكنه يف الوقت ذات���ه مل يو�سح الرحالة 
مدي���ات الإمكاني���ات ال�سرائي���ة لأه���ايل مدين���ة املو�سل 

اآنذاك. 
اأم���ا الرحال���ة ولي���م ه���ود William Heude فق���د 
وج���د ما اأثار اإعجابه من تق���دمي ت�سهيالت لراحة التجار 
الوافدي���ن اإليه���ا مما ي���دل على ما يف هذا البل���د من ثراء 
طائ���ل وجت���ارة مزده���رة وثق���ة ب���ني التج���ار، يف ح���ني 
ي�س���ري جون ا�سر، اإىل ان اأ�سواقها وا�سعة ومزدحمة يف 
اأغل���ب الأحيان واأ�سح���اب الدكاكني اغلبه���م م�سيحيون 

ومعظمهم من الأرمن.
     كان���ت الأ�س���واق مبثاب���ة مراك���ز ت�ستقط���ب �سرائ���ح 
اجتماعي���ة كثرية من ال�س���كان فهناك الكث���ري من الأمور 
الت���ي ترتب���ط باحلي���اة الجتماعي���ة يك����ون م�سدره���ا 
ال�س���وق، على اعتبار ان الأ�سواق احد املراكز احل�سرية 
يف املدين���ة )املو�سل(، فاإنها توؤث���ر يف نفو�س الوافدين 
اإليه���ا م���ن الأط���راف فاأم���ا ان تغري ج���زءا م���ن طبائعهم 
الجتماعية او اأنها ت�سجعهم على الهجرة من الريف اإىل 
املدينة. وه���ذه الأ�سواق املتباين���ة مل يقت�سر دورها يف 
تلك املدن على اجلانب القت�سادي فح�سب بل اأنها �سملت 
جوانب اجتماعية اإذ ات�سفت الدكاكني بوجودها يف حيز 
مكاين واحد واأمام كل دكان مكان ي�سبه امل�سطبة يجل�س 
عليه التاجر ومن �سيرتدد عليه من العمالء والأ�سدقاء. 
وم���ن الأمثلة على اجلوان���ب القت�سادي���ة والجتماعية 
يف اأ�س���واق املو�سل على �سبيل املث���ال ل احل�سر، �سوق 
ال�سفاري���ن، وكان يرت���اد ه���ذا ال�س���وق العر�س���ان عن���د 
جتهيزهم قبل الزواج ف�سال عن تزويد مربي الأغنام مبا 
يحتاجون���ه من قدور واأواين حلفظ احلليب وم�ستقاته، 
و�س���وق احل�سران، الذي يزود الأه���ايل وذوي امل�سالح 

مبا يحتاجونه من فر�س لتجهيز البيوت.
اأم���ا القي�سري���ات، فه���ي عب���ارة ع���ن اأ�سواق عل���ى هيئة 
اأروقة ت�ستمل على عدد م���ن الدكاكني واملخازن واأحيانا 
امل�ساك���ن، وه���ي م�سقف���ة ب�س���كل دقي���ق ت�س�ب���ه اخلانات 
وتغل���ق عليها اأبواب حديدي���ة وعموما وظيفتها جتارية 
ل تختل���ف ع���ن وظيفة اخلان���ات وحتتوي عل���ى العديد 
م���ن املح���الت التجاري���ة ال�سغرية وه���ي متخ�س�سة يف 
ببيع �سلعة معينة او ع���دد من ال�سلع ويتعامل اأ�سحابها 
بتج���ارة اجلملة ومن اأه���م قي�سريات املدين���ة، قي�سرية 
الكوجني���ة، وقي�سرية معا�س ع�سك���ر، قي�سرية الطمغة 

وقي�سري���ة  اجلليل���ي،  ب���ك  اأي���وب  قي�سري���ة  الكب���رية، 
العبدالي���ة، واأوقف���ت ق�س���م م���ن ه���ذه القي�سري���ات على 

املدار�س واجلوامع. 
وت�سمن���ت �سجالت املحكم���ة ال�سرعي���ة باملو�سل توكيل 
الوكي���ل باحل�س���ة ال�سايعة للم���وكل الأ�سي���ل، واأ�سارت 
اإىل ذل���ك الوثيق���ة، اإذ خولت ال�سي���دة )خدوجة بنت علي 
اأفن���دي املفت���ي( ال�ساكنة يف حملة جام���ع جم�سيد ال�سيد 
اأم���ني اأفندي ب���ن حممود اأفن���دي توكياًل حل���ق الت�سرف 
مبمتلكاته���ا املتع���ددة واملتكون���ة م���ن، دكاك���ني الوق���ف 
على جامع النب���ي يون�س، والدكاك���ني الأخرى يف �سوق 
امليدان، ف�ساًل عن دكان واحد، والواقع بخان ال�سفارين، 
ت�سرف���ًا بالوكال���ة يعطي للوكي���ل ال�سيد اأم���ني اأفندي بن 
حممود اأفن���دي لت�سفي���ة متعلقات الدي���ون املرتتبة على 
ال�سيدة خدوجة خاتون بنت علي اأفندي، اإذ اأثبت ال�سيدة 
خدوجة خاتون اأمام املجل�س ال�سرعي باأن ال�سيدة هيبو 
بن���ت ال�سيد حم���و تطلبه���ا مبل���غ ق���دره )2500 غر�س(، 
وبن���اًء على ذلك قام الوكيل باحل���ق ال�سرعي ال�سيد اأمني 
اأفندي بن حممود اأفندي ببيع بع�س ح�س�س امل�ستحقات 
القانوني���ة لل�سي���دة خدوجة خاتون به���دف ت�سديد ديَنها 
املذك���ور اأعاله اإىل ال�سيدة هيبو بنت ال�سيد حمو، وحرر 
ذل���ك يف املجل����س ال�سرعي، واأُفه���م َعَلن���ًا وباإقرار خمتار 
حمل���ة جم�سيد اأمام حمل���ة جام���ع جم�سيد،وذلك يف يوم 

ال�سبت )6 حمرم1310ه�/ 1893م(.
وتناول���ت �س�جالت املحكم���ة ال�سرعي���ة باملو�سل دع�وى 
ا�ستح�س���ال احل�ق ال�سرعي يف امل���رياث وقانونيا تدعى 
قان���ون دعوى اإزال�ة ال�سي���وع، وظهر ذلك يف الوثيقة، اإذ 
اأوكل���ت ال�س�يدة خدوجة بنت حافظ م���ن �ساكن�ات حملة 
ب���اب امل�سج���د ال�سيد ابراهي���م بن �س�يد جج���و من �سكنة 
باب امل�سجد توكياًل ق�سائي���ًا لف�سل املخا�سمة، وحتديد 
احل�س�س مع اأخيها ال�سيد عبد الله ابن حافظ، واملتعلق 
بح�س�سه���ا ال�سرعية م���ن اأخيه�ا املت���ويف ال�سيد حاجي 
اأيوب بن حافظ، وامل�ستملة على العقارات ب�سفة دكاكني 
تق����ع احداه���ّن يف �سوق ال�سفاري���ن، والثانية يف �سوق 
القزازي���ن، والثالث���ة بال���دكان  املعروف با�س���م دكان بن 
الكرجية،وال���دكان الرابع���ة الواقع���ة يف �س���وق )بائعي 
اللمب���ات( يف �س���وق )�س���روج ال�س���اءة(، واخلام�س���ة 
بو�سف���ه وق���ف يف �س���وق الق�ساب���ني، واإق���ررت الوكالة 
امل���رياث  ال�س�����������رع���ي يف  ا�ستح�س���ال احل���ق  لغر����س 

واأثب���ت قانونًا يف يوم الأربع���اء 29 �سوال / 1309 ه� / 
1892 م.  

الخانات
اخل���ان : لفظة فار�سية معربة ع���ن كلمة )خانة( ومعناها 
البي���ت اأو امل���كان. ويع���د اخلان امل���كان اخلا����س باإقامة 
وا�سرتاح���ة التج���ار وحفظ �سلعه���م وب�سائعهم وتوفري 
ال�سك���ن للم�سافري���ن وحمايته���م، اإذ كان امل���كان الأمث���ل 
لعمليات البيع وال�سراء التي جتري عن طريق املزايدات 

وامل�ساربات والتفاقيات التجارية. 
وق���د ازدادت ع���دد اخلان���ات يف املو�سل من���ذ ال�سيطرة 
العثماني���ة عليها وذل���ك لنمو وتطور الن�س���اط التجاري 
فيه���ا اإىل نهاي���ة احلك���م العثماين ويظهر ذل���ك من خالل 
مذك���رات بع����س الرحال���ة الذي���ن زاروا املدين���ة، ويذكر 
تافرينية،”ان���ه مل يك���ن يف املو�سل غري خاني�ن حقريين 
�سن���ة  املدين���ة  زار  عندم���ا  بامل�سافري���ن  مكتظ���ني  كان���ا 

1574م". 
اأم���ا ال�سديقي فيذكر اأثن���اء زيارته ملدين���ة املو�سل �سنة 

الط���رق  اأن���ه وج���د اخلان���ات املوج���ودة عل���ى  1726م 
ق���د اأ�سابه���ا الدم���ار نتيجة غ���ارات البدو عل���ى القوافل 
التجارية، وان معظمها قد حتول اإىل ا�سطبالت خليول 
الب���دو، وعندم���ا زار نيب���ور املو�سل �سن���ة 1766 م كان 
ع���دد خاناتها )15 خم�سة ع�س���ر( خانا من �سمنها خم�سة 
خانات �سغرية اما البقية فهي كبرية وا�سعة، ويف القرن 
التا�سع ع�سر يذكر دوبريه ان يف املدينة )16 �ستة ع�سر( 
خانًا واأ�سار اإىل اأّن اأهمها كان، خان العلوة وخان املفتي، 
مبين���ا بالو�سف م�ستمالت كل من اخلان���ني، اإذ �سمل كل 
خ���ان )26 �ستة وع�سرون غرف���ة(، كانت ت�ستخدم لإدامة 
الن�ساط���ات التجارية. ويف الو�سف نف�سه اأ�سار الرحالة 
)ه���ود( الذي زار املو�سل  يف اأوائل القرن التا�سع ع�سر، 
اإىل وج���ود )16 �ست���ة ع�س���ر( خان���ا ت�ستقب���ل امل�سافرين 
وتوفر الإمكانيات التجارية و�سائل الراحة للتجار. وقد 
اأ�سارت �سالنامه ولية املو�سل ل�سنة 1325ه� / 1907م 
ان ع���دد اخلانات و�سل نحو )34 اأربعة وثالثون( خانًا، 
ويف �سالنام���ه1330 ه���� / 1912 م زاد ع���دد اخلان���ات 

لي�سل نحو )40( خانًا.
وم���ن اجلدي���ر بالذك���ر اأن اأجور ن���زلء تل���ك القوافل يف 
اخلانات كانت منا�سب���ة بحيث مل تتجاوز )2 � 3( عانات  
يومي���ا ملبيت ال�سخ����س الواحد، فعلى �سبي���ل املثال”ان 
�سع���ر املبي���ت يف غرف���ة يف خ���ان احلجي���ات مل���دة �سن���ة 
بل���غ )150( قر�سا وذل���ك يف 14 ربي���ع الأول 1294ه� / 
1877م، اأم���ا يف ربي���ع الأول 1316ه���� / 1898م فق���د 
ا�ستاأج���ر �سخ����س )10 ع�س���رة( غ���رف يف خ���ان ال�س���ط 
ا�ستخ���دم )9 ت�سع���ا( منه���ا خل���زن ال�س���وف والأخ���رية 

لل�سكن وكان اإيجار كل غرفة ي�سل اإىل قر�سا واحدًا.
ومما يالح���ظ على اأ�سماء خانات املو�س���ل اأنها ارتبطت 
بت�سميات خمتلف���ة، فكانت ت�سمى اأما للدللة على اأ�سماء 
اأ�سخا����س قام���وا باإن�سائها مث���ل خان )املفت���ي( و )خان 

حم���و القدو( و )خان احلاج ح�سني اأغا( وخان اجلاجية 
)احلاجي���ات(، اأو للدلل���ة عل���ى �سخ����س ب���ارز يتواج���د 
ويعم���ل يف اخلان مثل خ���ان الباليوز )القن�سل( اأو خان 
)عب���و التوتنج����ي(، او للدلل���ة لق���رب بع����س اخلان���ات 
م���ن اأماكن اأو مناط���ق معروفة لدى �س���كان املو�سل مثل 
)خ���ان الكمرك( و )خ���ان ال�س�ط( لقربه م���ن �ساطئ دجلة 
اأو ملال�سق���ة اخلان���ات بع�سها البع�س مث���ل خان اجلفت 

)الزوج ال�سغري والكبري(. 
وت�سم���ى اخلان���ات اأحيان���ا للدلل���ة عل���ى ن���وع ن�ساطها 
التج���اري واخلدمي مثل )خ���ان النفط( و)خان التمر( و 
)خ���ان ال�س���واد( و )خان اللنب( و )خ���ان الغزل( و )خان 
النع���ل( و )خان اجللود(، كما �سميت طائفة من اخلانات 
عل���ى بع����س الأ�سن���اف املهني���ة يف املو�سل مث���ل )خان 
اجلبوقجي���ة( )القالوي���ن(، و )خ���ان ال�سقالني( و )خان 
�سرعية الكالكني(، و)خان العلوة( )�سوق احلنطة(، فيما 
�سمي���ت بع�س اخلان���ات على اأ�سم���اء ال�ساكنني فيها مثل 
)خ���ان التلعفري���ة( )ال�ساكنني من اأهل تلعف���ر(. واأحيانا 
اأُطلق���ت ت�سمي���ات جديدة على بع����س اخلانات من خالل 
اإج���راءات اتبعتها احلكوم���ة غريت من مع���امل اخلانات 
مثل خ���ان املق�سو�س الذي ق�س���م اإىل ن�سفني جراء فتح 

�سارع ميتد من باب الطوب اإىل باب اجل�سر القدمي. 
كان للخان���ات الدور البارز يف تق���دمي اخلدمات العديدة 
للقواف���ل التجارية كاملبي���ت وال�سكن، ف�س���ال عما يقدمه 
اخل���ان للحيوان���ات م���ن م���اأوى وعل���ف )53(، ويق���وم 
ت�سمي���م اخلان على �س���كل بناء وا�س���ع ذي مدخل واحد 
اأو ع���دة مداخل تنتهي اإىل �ساح���ة و�سطية )ف�سوة( غري 
م�سقوف���ة يحي���ط بها بن���اء يتكون من طابق���ني و�سرداب 
حلف���ظ ب�سائ���ع اأ�سح���اب الدكاكني املج���اورة وخ�س�س 
الطابق الأول )الأرا�س���ي( كمرابط للحيوانات، واأماكن 
خل���زن ال�سل���ع والب�سائع، اأما الطابق الث���اين )العلوي( 
في�ستخ���دم لأغرا�س ال�سكن واملبي���ت للتجار. وا�ستملت 
اليدوي���ة  احل���رف  لبع����س  حم���الت  اأحيان���ا  اخلان���ات 

وال�سناعات اخلفيفة )املكان�س الق�سبية واحل�سران(. 
واأ�سارت �سجالت املحكمة ال�سرعية، اإىل اأن هناك العديد 
م���ن اخلانات كانت موقوفة من اأج���ل الرب والتقوى على 
 ، الفق���راء وامل�ساك���ني وعل���ى خدمة حرم النب���ي حممد
وعل���ى امل�ساج���د فعلى �سبيل املث����ال ل احل�سر يف خاين 
)القالوي���ن( و )اجلبوقجية( و)خان ال�سواد(، ففي خان 
القالوي���ن، حي���ث اأ�سار احل���اج عبد الرحم���ن بن احلاج 
حمم���د الباجه جي ان���ه وقف وحب�س وخل���د ما هو ملكه 
وبي���ده وحتت ت�سرفه، وذلك املوقوف هو �سهمان وثمن 
ال�سهم م���ن اأ�سل مائة �س�هم من )خ�ان ال�سبخون( الواقع 
يف �سوق اجلبوقجية، و�سرط الواقف ان ي�سرف �سهام 
هذا اخلان على الفق���راء وامل�ساكني... كما وقف وحب�س 
وخلد ما ميلكه من �سهامه البالغة خم�سة اأ�سهم اإل ن�سف 
ال�سهم ع���ن كل مائة �سهم من )خ���ان ال�سبخون(، و�سرط 
الواق���ف اأن ي�س���رف ريع���ه عل���ى ذريت���ه ف���اإذا انقر�سوا 
في�س���رف من���اء الوق���ف عل���ى حرمة ح���رم النب���ي حممد 

)�س(.
امل�سدر :  درا�سات مو�سلية

األسواق والخانات في الموصل القديمة 
م��ن خ��الل بع��ض س��جالت المحكم��ة 

الشرعية 
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 زي���ن���ب  ك���اظ���م ال��ع��ل��ي

قب���ل التط���رق اىل واقع معتق���ل الفاو واو�س���اع املعتقلني 
فيه ل بد م���ن التاأكيد ان املعتقلني كانوا من العنا�سر التي 
ات�سف���ت بالوطنية والخال�س ومل يكونوا دعاة او عمالء 
لدولة اجنبية او خيانة ح�سبما اتهمتهم ال�سلطات العراقية 
حينذاك، وردًا على ذلك التهام فقد ار�سل هوؤلء املعتقلون 
الربقي���ة التالية”نحن املعتقلني يف الفاو نحتج على اتهام 
امل�سوؤول���ني ايانا باأننا دعاة لبع����س الدول اجلنبية نطلب 
ان يات���وا ببينة واحدة على واحد من���ا توؤيد اتهامهم هذا، 
امن���ا نحن انا�س وطنيون �سرح���اء لنا كرامتنا و�سرفنا ل 
ندين ولن ندين ال للدولة العراقية، عليه وعلى هذا منوت 

وح�سبنا ر�سى الله و�سهادة التاريخ”.
لق���د اخت���ري معتقل الف���او يف موق���ع يبعد ح���وايل خم�سة 
كيلوم���رتات ع���ن مدينة الف���او، ويف بقع���ة حتيطها ار�س 
منخف�سة تغمره���ا املياه ومل تتوفر فيه ال�سروط ال�سحية 
اللزم���ة واأنعدم���ت في���ه اي�س���ًا العناية وال�س���راف الطبي 
ال���الزم، وبالرغم من ذلك فلم يياأ����س املعتقلون بل تكاتفوا 

وتظامنوا ل�ستخال�س حقوقهم. 
فف���ي برقي���ة ار�سله���ا املعتقل���ون احتجوا فيه���ا على تردي 
احواله���م وطالب���وا مبعامل���ة اف�س���ل باأعتباره���م معتقلني 
قولهم”نح���ن  برقيته���م  يف  ورد  مم���ا  وكان  �سيا�سي���ني، 
املعتقل���ني وم���ن نواب وح���كام وروؤ�س���اء قبائ���ل وا�ساتذة 
واطب���اء وحمامني و�سباط و�سحفي���ني ومالكني وتالميذ 
ج���رى اعتقالن���ا � ونح���ن يف مملكة د�ستوري���ة دميقراطية 

خالف���ًا للغر�س ال�سا�سي الذي و�س���ع يف مر�سوم �سيانة 
المن من اجله، وقذفنا اىل منطقة ع�سكرية حمرمة ومكان 
و�سي���ع موبوء منقطع عن العم���ران تتهدده الخطار التي 
تاأب���ى امل���روؤة تعري�س نخب���ة من رجال المة له���ا، هذا من 
حي���ث املب���داأ، اما م���ن حي���ث ال�سكل فق���د عوملن���ا معاملة 
املجرم���ني العادي���ني �س���واء يف كيفية اعتقالن���ا وت�سفرينا 
ب���دون �سابق اخط���ار وجتويعن���ا يومني كامل���ني، ثم عدم 
تهيئ���ة اب�س���ط الو�سائ���ل ال�سروري���ة يف ه���ذا املنقطع من 
اخلراب من ادوية ومواد نظافة وحمامات وغ�سل مالب�س 
وم���ن م���اأكل وم�س���رب، وقد ح�سرن���ا يف من���ازل عادية يف 
�ساح���ة �سيقة يف نط���اق من ال�سالك ال�سائك���ة مع فئة من 

ذوي ال�سوابق الذين مل نفهم �سر زجنا بينهم.

وكان اب���رز من وقع عل���ى تلك الربقي���ة ال�سخا�س التالية 
ا�سماوؤه���م : حممد بهجت الث���ري وطالب م�ستاق وجميل 
الزه���اوي  مظف���ر  والدكت���ور  غ���امن  وا�سماعي���ل  روح���ي 
والدكت���ور �سلي���م اخلياط وعب���د القادر ال�سي���اب و�سلمان 
اله���ادي  وعب���د  احل�سن���ي  ال���رزاق  وعب���د  ال�سف���واين 
اجلواه���ري والدكت���ور كنون���ة وحق���ي عبد الك���رمي وطه 
يا�سني عبد اخلالق وكرم عبد ال�ستار طه وجمال الآلو�سي 
والدكتور �سليم النعيمي وعارف الآلو�سي ونعمان العاين 
وعب���د املجيد زي���دان وعبد امللك الب���دري وال�سيخ فتيخان 
وع���زت الكرخي وعبد املجي���د ال�سقالوي وعب���د الرحمن 

الب���زاز وحممود فوزي وعبد الرزاق حمود وجان �سما�س 
وعب���د احلمي���د العي�سى وط���ه احلاج عي���دة وعبد احلافظ 
املال، ومزهر مت���ي واكرم فهمي وال�سيخ علي �سته وحازم 
املفتي وانطوان بول�س �سمحريي والدكتور �سربي مراد 
والدكت���ور حمفوظ عبد ال�سالم ج���اوكك، وثعبان اخليون 
والدكت���ور مظف���ر املالح وابراهي���م �سوكت وعب���د الهادي 
خمت���ار و�سليم زي���وين وعبا�س كا�سف الغط���اء والدكتور 
يو�سف عبود، ويبدو اإن لهذه الربقية وغريها من الربقيات 
الحتج���اج ف�ساًل ع���ن مكانة موقعيها قد ترك���ت اثرًا بليغًا 
عل���ى وزارة ال�س���وؤون الجتماعي���ة وكانت نتيج���ة ذلك ان 
طلبت الوزارة من مت�سرفية لواء الب�سرة اجراء التحقيق 
والتثبت من حال واقع معتقل الفاو، كما انبثقت جلنة من 
ب���ني املعتقلني �سميت”جلن���ة املعتقل���ني”وكان �سكرتريها 
عبا�س كا�س���ف الغطاء، اما اع�ساءها فهم كل من خليل كنه 
و�سلم���ان ال�سفواين واك���رم الربيع���ي وابراهيم �سوكت، 
وقد ار�ست هذه اللجنة اوىل برقياتها الحتجاجية اىل كل 
م���ن وزارة الداخلية والعدلية وال�سوؤون الجتماعية، وقد 
ذك���رت يف تلك الربقية انهم ل زال���وا يعاملون معاملة هي 
دون معامل���ة املعتقلني الجان���ب وامل�ساجني”، ورجوا ان 
يو�سع حد ملعاملتهم ال�سيئ���ة واكدوا باأن”م�سائل الطعام 
وو�سائ���ل ال�سح���ة والراحة ل ميكن ت�سويته���ا مع املتعهد 
او ادارة املعتق���ل وطالبوا بالتدخ���ل حللها، وعلى اثر ذلك 
زار املعتق���ل يف 12 ت�سرين الثاين 1941 وكيل املت�سرف 

ب�سحب���ة رئي�س �سح���ة اللواء ومدير ال�سرط���ة وعدد اآخر 
م���ن املوظفني، وبعد اجراء التحقيق���ات ال�سرورية قدموا 

تقريرهم اىل وزارة ال�سوؤون الجتماعية.
وعل���ى اأي حال فاأن املت�سرفية قد اأخذت بتفا�سيل التقرير 
ال�سابق واأو�سحت بع�س الأجراءات التي قررت اأتخاذها 
فيما يتعلق بدفئة املعتقل ورف���ع الرطوبة املوجودة، وان 
دائ���رة املين���اء �س���وف تقوم مب���ا يقت�سي لإ�س���الح الطرق 

املو�سولة بني الدور باأقرب وقت.
كم���ا واف���ت على �سراء رادي���و واحد مع مك���ربات لل�سوت 
تن�س���ب يف حمالت ال�سكن، وقد اأوعزت اىل مدير ال�سجن 
يف الب�س���رة للقي���ام باإج���راء ال���الزم فيما يتعل���ق بتعيني 

غ�سال للمالب�س مع تعيني حالق خا�س.
اأ�سع���اف  �سي���ارة  اأخفق���ت يف جتهي���ز  املت�سرفي���ة  ان  ال 
اأو تاأ�سي����س �سيدلي���ة اأو مرك���ز للخدم���ات الطبي���ة خا�سة 
باملعتق���ل، ل���ذا فق���د ت���ردت �سح���ة املعتقلني ب�سب���ب املناخ 

وب�سبب البناية التي مل تتوفر فيها ال�سروط ال�سحية. 
واأعتم���اد مديري���ة ال�سج���ون عل���ى مديرية املين���اء بتقدمي 
اخلدم���ات الطبي���ة ومعاجل���ة املر�س���ى م���ن املعتقلني مما 
جعله���ا تطمئن اىل وعود تلك املديري���ة التي مل تقدم �سيئًا 
ي�ستح���ق الذك���ر مم���ا زاد �س���وء احل���ال وت���ردي الأحوال 
ال�سحية للمعتقلني كافة، ولق���د كانت اأبرز المرا�س التي 
ا�سيب بها املعتقلون هي الروماتزم و�سغط الدم وت�سلب 
ال�سرايني و�سداع مزمن وقرحة يف املعدة والتهاب الكلية 

املزمن والتهاب الق�سبات املزمن واأمرا�س داخلية خمتلفة 
ت�ستدعي اإر�سالهم اىل م�ست�سفى الب�سرة.

ولق���د اأدى ه���ذا الو�س���ع ال�سح���ي امل���رتدي اىل �سخ���ط 
املعتقل���ني وتذمره���م الذي ع���ربو عنه بعرائ����س وطلبات 
و�سكاي���ات عدي���دة اىل مت�سرفي���ة الب�سرة ليج���اد حل ملا 
يعاني���ه املر�س���ى املعتقل���ون ال ان اأ�ستجاب���ة مت�سرفي���ة 
لواء الب�س���رة لطلبات املعتقلني مل تك���ن اأيجابية وكان رد 
املت�سرفي���ة على تلك الطلب���ات يف تقرير رفعتة اىل وزارة 
ال�س���وؤون الجتماعي���ة بعد توف���ر احلرا�س���ات على رجال 
احلر�س املرافقني للمر�سى عندما ينقلون اىل امل�ست�سفى.

اأما تعليقها عل���ى تقارير الطباء املعتقلني والذين اأ�سرفوا 
على معاجلة زمالئهم باأنها ل ي�سح التعويل عليها اىل حد 
بعيد من جه���ة كونها مبنية على جمرد اإدعاء املعتقل كونه 
مري�س���ًا دون اأن تك���ون موؤيدة بحقائق تثب���ت �سحة ذلك، 
كما ذكرت املت�سرفية ان مديري���ة امليناء اأعلمتها اأن طبابة 
الف���او تعل���ل �سبب امتناعها ع���ن اإر�سال طبي���ب من عندها 
م���ع �سي���ارة اأ�سع���اف ملعاجلة مر�س���ى املعتق���ل لإنها كانت 
تطالب مبخ�س�سات قدرها 30 دينارًا �سهريًا، وقد اأعربت 
مديري���ة امليناء عن اإ�ستعدادها لدفع املخ�س�سات املذكورة 
م���ن ميزانيتها مبا�سرة اذا وافقت ال���وزارة امل�سوؤولة على 
ذل���ك ونق�سد به���ا وزارة املوا�س���الت والأ�سغال، ل���ذا فاأن 
املت�سرفي���ة راأت من اأجل تاأم���ني معاجلة املعتقلني وو�سع 
ح���د ل�سكاياته���م امل�ستم���رة اأم���ا تعي���ني طبي���ب خا����س اأو 
املوافقة على دفع املخ�س�سات ال�سافية من مديرية امليناء 

اىل طبابة الفاو.
وبالرغ���م م���ن تل���ك الأج���راءات ف���اأن امل�س���اكل مل تنته يف 
املعتق���ل كم���ا ان عوائ���ل التذم���ر بقي���ت قائم���ة يف نفو�س 
املعتقل���ني ول �سيما فيم���ا يتعلق ب���الرزاق وخرق املتعهد 
ل  املتعه���د  لأن  الرزاق،  جتهي���زات  لتعليم���ات  امل�ستم���ر 
يحاف���ظ على ت�سليم املواد الغذائي���ة يف الوقت املحدد مما 
اأدى اىل الفو�سى والتاأخ���ري يف اأوقات الوجبات الثالث، 
اإ�ساف���ة اىل ردائة املواد الغذائية وع���دم مالئمتها �سحيًا، 
كان املتعه���د يه���رب من تنفي���ذ تعهده بجلب بع����س املواد 
الغذائية املكل���ف بجلبها كاخل�س���روات الطرية واإ�سراره 
عل���ى جتهيزه���ا من الن���وع الياب����س بالرغم م���ن وجودها 
بوفرة يف ال�سواق، وكانت جلنة املعتقلني قد راجعت اآمر 
املعتق���ل ب�ساأن خمالفات متعه���د الرزاق اإل ان مراجعاتهم 
مل تثم���ر فاأنها اإ�سطرت اأن ت�سج���ل تلك املخالفات وترفعها 

اىل اىل اجلهات امل�سوؤولة الأخرى يف الدولة.

وم���ن احلقائق الت���ي دونها مالحظ حفر الف���او وغريه من 
النا����س ف�ساًل عن اللج���ان التي جاءت وحققت يف او�ساع 
الف���او جميعها تو�سح احلالة ال�سيئ���ة التي كان املعتقلون 

يعانون منها و�سعوبة الظروف التي كانت حتيطهم.
وعل���ى اية حال ميكن للباحث ان ي�ستنتج من هذا العر�س 
ان مت�سرفي���ة الب�س���رة مل تتخذ اج���راءًا ايجابيًا لتح�سني 
اح���وال املعتقلني بل على العك����س فقد اتخذ مت�سرف لواء 
الب�سرة عبد الرزاق حلمي موقفًا ا�سد ظروة على املعتقلني 
من غرية، وكاأنه اراد ان يظهر مبوقفه هذا ان ل يكون اأقل 
�ساأنًا من غرية ار�ساء لل�سلطة التي تولت المر بعد انهيار 

حكومة ر�سيد عايل الكيالين.
وم���ن درا�سة الوثائق املتعلقة باملعتقلني واملعتقل تربز لنا 

ما يلي من الظواهر :
)اوًل( بالرغ���م من ان معتقل الف���او اريد به ان يكون مكانًا 
لعتقال العنا�سر القومية التي ايدت و�ساندت ثورة ماي�س 
فق���د ح�سل ان زجت ال�سلطة في���ه عنا�سر من ال�سيوعيني، 
وق���د ح���اول الخ���ريون العمل عل���ى تغري قناع���ات بع�س 
العنا�س���ر القومية وقد ادى هذا الم���ر اىل ح�سول بع�س 
احل�سا�سي���ات والنزاع���ات، فمث���اًل يف 23 �سب���اط 1942 
اعت���دى عبد املل���ك عبد اللطيف وعبد الل���ه م�سعود وحميد 
جمي���د عل���ي املعتق���ل عبد ال���رزاق احم���د احلم���ود بعد ان 
اي�س���وا من ج���ره ومعتقلني اآخرين م���ن ال�سيوعية، وادت 
ه���ذه امل�ساجرة اىل حدوث )�سغب وغوغ���اء بني املعتقلني 

جميعًا لو ل تدخل اآمرية املعتقل

وتفريقه���م حلدثت امور ل يحم���د عقباها”، وعلى اثر هذا 
احل���ادث امرت اآمرية املعقل بنقل الثالث���ة اىل معتقل اآخر 
حيث”ل ميك���ن بقائهم يف هذا املعتقل نظرًا ل�سدة حتم�س 
باقي املعتقلني �سدهم لتظاهرهم بال�سيوعية وا�ستهتارهم 

بالدين ال�سالمي”.
)ثاني���ًا( بالرغم من عدم وجود معرفة �سابقة بني املعتقلني 

ملجيئه���م م���ن مناط���ق خمتلف���ة م���ن القط���ر ال ان الميان 
القوم���ي ولتاأييده���م لث���ورة ماي�س كان العام���ل ال�سا�سي 
يف جمعه���م واتفاقهم، وقد جت�سد هذا التفاق يف ت�سامن 
املعتقلني حي���ث رف�س بع�سهم النقل اىل م���كان اآخر رغبة 
البق���اء مع اخوانه���م الخري���ن يف املعتقل رغ���م الظروف 

ال�سعبة داخلة.
)ثالثًا( لق���د كان العتقال وو�سع املعتق���ل وانعدام اب�سط 
ال�س���روط ال�سحي���ة في���ه �سبب���ًا لتغي���ري مواق���ف بع����س 
املعتقلني وتقدمي عرائ�س لل�سلط���ة ورموزها اعلنوا فيها 
برائته���م م���ن الته���م امل�سن���دة اليهم وطل���ب ق�س���م اآخر من 
معارف���ه للتو�س���ط لدى رج���ال الدولة لتح�س���ني اأو�ساعهم 

بنقلهم اىل معتقل اآخر.
)رابع���ًا( كان بع����س املعتقل���ني من فئ���ات اأجتماعية فقرية 
وكانت او�ساعها القت�سادية �سيئة، وقد ت�سررت عوائلهم 
كثريًا ب�سبب العتق���ال لنعدام من يعيلها، واآخرون كانت 
له���م م�سالح اقت�سادي���ة وزراعية اهمل���ت ب�سبب اعتقالهم 
وع���دم وجود من يتابعه���ا، لذا قدمت عرائ����س كثرية اىل 
املت�سرفي���ة م���ن قبل ه���وؤلء يطالب���ون فيها الف���راج عنهم 

لال�سباب املعا�سية والقت�سادية ال�سابقة. 

بالرغ���م من العرائ����س والحتجاجات الت���ي كان املتقلون 
يرفعونه���ا م���ن وق���ت لآخ���ر طالب���ة بتح�س���ني او�ساعه���م 
والهتم���ام بالطع���ام ومتابع���ة الرزاق املختلف���ة وتوفري 

�س���روط النظافة وغري ذل���ك من املطال���ب امل�سروعة، كانت 
اآمري���ة املعتق���ل تفند تل���ك املطال���ب وتعت���رب املروجني لها 
جمموع���ة من امل�ساغبني الذين ل ه���م لهم ال اثارة امل�ساكل 
وكان  و�سلطات���ه،  املعتق���ل  عل���ى  الخري���ن  وبتحري����س 
م���ن راأيها ل���ن ل حل لهذه امل�س���اكل ال بنق���ل املعتقلني اىل 
معتق���الت اخرى �س���واء يف �سامراء او نق���رة ال�سلمان او 

اىل ال�سجون العراقية املختلفة.
ولع���ل ال�سب���ب املبا�سر الذي عج���ل بغلق معتق���ل الفاو ما 
ح�س���ل من �س���دام بني املعتقلني و�سلط���ات املعتقل يف 11 
اأيار 1942 حينم���ا جتمهر املعتقلون حول خمزن الرزاق 
للك�س���ف عن الطع���ام ولثبات ردائت���ه وتواطئ املتعهد مع 
اآمرية املعتقل، لقد كانت هذه املواجهة �سببًا يف ات�سال اآمر 
املعتق���ل مبت�سرف الب�سرة الذي ا�س���ار عليه بغلق مداخل 
املعتقل ومنع املعتقلني من اخلروج اىل اي مكان، ثم جرت 
مرا�سالت �سريعة بني املت�سرف ومديرية ال�سجون العامة 
تق���رر عل���ى اثره���ا غلق املعتق���ل يف 20 اأي���ار 1942 ونقل 

املعتقلني يف حرا�سة م�سددة اىل معتقل العمارة.

لقد بذل���ت بريطانيا وعمالوؤها جه���دًا مكثفًا من اأجل جعل 
الب�س���رة قاعدة ومرك���زًا ا�سرتاتيجيًا لقواته���ا الع�سكرية 
وق���وات احللف���اء يف احل���رب العاملي���ة الثاني���ة، وه���ذا ما 
اأرادت���ه بريطاني���ا يف تف�سريها ملعاهدة �سن���ة 1930 ومت 
ذلك فعاًل، وف�ساًل ع���ن ذلك فاإن التناق�س والختالف الذي 
وقع بني القادة وتباين اآراء ال�سا�سة العراقيني يف تف�سري 
عالقاته���م م���ع بريطاني���ا ول �سيما فيما يتعل���ق مبو�سوع 
الن���زال الربيطاين قد انعك�ست نتائج ه���ذه ال�سيا�سة مبا 

فيها من ال�سلبيات على العراق.
فمن جهة التزم���ت احلكومة الكيالني���ة بتعهداتها الدولية 
الت���ي وردت يف معاه���دة 1930، ومن جه���ة اأخرى قدمت 
الحتجاج���ات الر�سمي���ة الت���ي �سربته���ا بريطانيا عر�س 
احلائط، فلم تعرتف احلكومة الربيطانية مبذكرات وزارة 

اخلارجي���ة العراقي���ة ب�ساأن النزال ومل جت���ب بالقبول اأو 
الرف����س على تل���ك املذك���رات، وامنا ا�ستغلته���ا مبناورات 
دبلوما�سية لتثبيت هذا النزال، ويظهر انه مل يكن بو�سع 
احلكومة العراقية والق���وات امل�سلحة احليلولة دون قيام 
الربيطاني���ني بان���زال ق�س���ري يف ذلك الوق���ت ب�سبب عدم 
تكاف���وؤ القوت���ني � والق���ادة الع�سكريون عل���ى معرفة بذلك � 
ولي�س هذا فح�سب بل ان الهيمنة الربيطانية على الدوائر 
ال�سيا�سي���ة واملوؤ�س�س���ات القت�سادي���ة يف الع���راق ب�سكل 
ع���ام والب�س���رة ب�س���كل خا����س، جعل م���ن ال�سع���ب تنفيذ 
اي م�س���روع يخ���دم م�سلحة العراق اآن���ذاك حتى وان كان 
خمطط���ًا له من قب���ل بع�س ال�سا�س���ة العراقيني وامنا بقي 

حربًا على ورق.

ولكن على الفرق من ذلك جند ان حركة العتقالت وحجر 
حري���ات الخرين ق���د ح�سلت بعد اخماد الث���ورة ومل تكن 
�سيا�س���ة العتق���الت ه���ذه ق���د حدث���ت مبع���زل ع���ن تدخل 
ال�سلط���ات الربيطاني���ة اذ مل يكن اختي���ار معتقل الفاو يف 
تلك البقع���ة يف منطقة الفاو عفويًا ب���ل كان امرًا مق�سودًا 
جلعله مكانًا للتنكيل بالوطنيني وقد بقي املعتقل بالكيفية 
الت���ي عليها حتت ا�سراف مديري���ة امليناء ونفوذها لوقوع 

املعتقل �سمن امالكها.
ا�ساف���ة اىل ذل���ك ان مت�س���رف ل���واء الب�سرة عب���د الرزاق 
حلم���ي ال���ذي توبى امل�سوؤولي���ة الداري���ة يف الب�سرة بعد 
الق�ساء على الثورة مل يبد اعرتا�سًا على تلك البقعة بحكم 
م���ا يبيحه له القانون من �سالحيات، كاأن يقول بان البقعة 
التي اخت���ريت غري �ساحل���ة لق�سوتها املناخي���ة ووقوعها 
يف منطق���ة موبوؤة و�سمن ام���الك مديرية امليناء التي هي 
خارج م�سوؤلياته وبالرغ���م من كل ذلك فان املعتقلني كانوا 
اقوى من كل تلك الظروف اإذ قدموا مثاًل رائعًا يف التكاتف 
والتفاق والرتاحم وكذلك يف التحدي لالحتالل حينذاك 

عن كتاب )الب�سرة واحداث ثورة ماي�س(

العراق في سنوات الحرب العالمية الثانية

مش��اهد مطوي��ة م��ن الحي��اة ف��ي 
)معتقل الفاو(
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العدد )4090(
السنة الخامسة عشرة

االثنين )18( كانون األول 2017

ري�����اض ف���خ���ري ال��ب��ي��ات��ي

وقد ذكر عب���د الرزاق احل�سني يف كتابه  تاريخ الوزارات 
العراقي���ة اأن���ه ذه���ب اىل وزير املع���ارف جعف���ر حمندي ، 
لغر����س الت�سال بحكمت �سليم���ان والوقوف على حقيقة 
تل���ك ال�سائع���ات ومل���ا التق���ى بحكم���ت �سليم���ان �ساأل���ه عن 
مو�س���وع تلك ال�سائعات ، فاخ���ربه حكمت �سليمان ان بكر 
�سدق���ي قد ج���اءه اإىل دي���وان وزارة الداخلي���ة م�ساء يوم 
النق���الب،وان بكر �سدقي قد اأبدى رغبت���ه يف ان يتناول 
الع�ساء عنده هو وبع�س ال�سباط واجلنود، وملا التقيا يف 
دار حكم���ت �سليمان قال بكر �س�دق���ي : ))اإن كل من هوؤلء 
ال�سب���اط �سيت���وىل قتل اح���د ال���وزراء فما تق���ول((، لك�ن 
حكم���ت �سليمان اأجابه : ))باأن���ه م�ستعد ل�ستح�سال اإرادة 
ملكي���ة جتعل بكر �سدقي رئي�سًا للوزارة فيفعل ما ي�ساء(( 
، وعنده���ا ا�ستغرب بكر �سدقي من جواب حكمت �سليمان 
قائاًل             له : ))اإن القوم �سيقتلوننا ان مل نقتلهم األن(( 
، وق�س���د بذلك : )نوري ال�سعيد ويا�سني الها�سمي ور�سيد 

عال الكيالين(، لكن حكمت �سليمان رف�س تلك الفكرة.
ويت�س���ح من ذلك ان حكم���ت �سليمان كان ل يتفق مع اأفكار 
بك���ر �سدقي الداعية لت�سفية اخل�س���وم ال�سيا�سيني الذين 
راأى فيه���م بكر �سدقي اخلطر الذي يه���دده ويهدد حكومة 
النق���الب الت���ي يتزعمه���ا حكم���ت �سليم���ان، اإذ ان حكمت 
�سليم���ان ح���اول �سرف بك���ر �سدقي ع���ن فكرت���ه، وانه قد 
اأو�س���ى اخل���دم باإيقاظ���ه عن���د ح���دوث اأي حرك���ة من قبل 
ال�سب���اط لغر�س تنفي���ذ خمططات بكر �سدق���ي ، وهذا ما 
يف�س���ر قيام حكم���ت �سليمان بال�ستنج���اد بعلي غالب احد 
اع���وان بك���ر �سدق���ي يف ذل���ك املو�س���وع ، لكن���ه وج���د اأن 

املذكور كان ي�سارك بكر �سدقي يف فكرته تلك.
التج���اأ ن���وري ال�سعي���د اإىل ال�سفارة الربيطاني���ة ، واخرب 
ال�سفري الربيط���اين )كالرك كري( حول نية بكر �سدقي يف 
ت�سفيته هو ويا�سني الها�سمي ور�سيد عايل الكيالين بعد 

قيامه بقتل �سهره جعفر الع�سكري.
قام ال�سفري الربيطاين على اثر ذلك با�ستدعاء )اد موندز( 
منه  ، وطلب  الداخلي���ة  م�ست�س���ار وزارة   Edmonds

الذه���اب اىل رئي�س الوزراء حكمت �سليم���ان ، وطلب منه 
بوج���وب املحافظة عل���ى حياة ال���وزراء الثالث���ة: )نوري 
ال�سعي���د ويا�س���ني الها�سم���ي ور�سي���د ع���ايل الكي���الين(، 
وباملقابل ف���ان حكمت �سليمان ابل���غ امل�ست�سار الربيطاين 
)اد مون���دز( مبوافقت���ه على احلف���اظ على حي���اة الوزراء 

الثالث���ة : )نوري ال�سعيد ويا�س���ني الها�سمي ور�سيد عايل 
الكيالين( على �سرط ان يغادروا العراق.

كان���ت لدى يا�س���ني الها�سم���ي قناعه بان بك���ر �سدقي لديه 
الني���ة يف ت�سفية خ�سومه ال�سيا�سي���ني ، وات�سح ذلك من 
خ���الل حديثه م���ع �سالح ج���رب  وزير العدلي���ة يف حكومة 
النقالب حني �ساألة �سالح جرب عن راأيه يف دخول الوزارة 
كوزي���ر للعدلي���ة يف حكوم���ة النق���الب، اذ اجاب���ه يا�سني 
الها�سم���ي ب�سرورة قبول ذلك التكلي���ف، وعلى الرغم مما 
اأب���داه �سال���ح جرب من اعذار حت���ول دون ذلك، لكن يا�سني 
الها�سم���ي ا�سار الي���ه بقبول ذلك التكلي���ف للحد من غلواء 
احلكوم���ة اجلديدة، وقال ل���ه : ))ان القوم م�سممون على 
التعر�س حلياتنا((، وذكر ر�سيد عايل الكيالين حول قيام 
امللك غازي بار�سال مرافقه الول العقيد احمد حممود اليه 
ي���وم 30 ت�سرين الول 1936م، وق���د ابلغه بوجوب تركه 
العراق حاًل، وان يا�سني الها�سمي ونوري ال�سعيد قد بلغا 
نف�س التبلي���غ الذي حمله اليه العقيد احمد حممود مرافق 

امللك غازي.
وت���رددت �سائعات ان رئي�س ال���وزراء حكمت �سليمان هو 
من ا�س���ار على امللك غازي ان ي�سري عل���ى يا�سني الها�سمي 
ونوري ال�سعي���د ور�سيد عايل الكيالين مبغ���ادرة العراق 
رعاي���ة للم�سالح العام���ة وخ�سية م���ن ان ي�سيبهم مكروه 

على ايدي ال�سباط املتحم�سني من اعوان بكر �سدقي.
غ���ادر يا�سني الها�سمي ور�سيد ع���ايل الكيالين العراق اىل 
�سوري���ا، ومنها اىل لبنان ي���وم 30 ت�سرين الول 1936م، 
يف حني غ���ادر نوري ال�سعيد بغ���داد اىل القاهرة بعد يوم 
واحد من مغادرة يا�سني الها�سمي ور�سيد عايل الكيالين، 
وكان ب�سحبت���ه عائلته وابنه �سب���اح، وقد حملتهم طائرة 
حربي���ة بريطاني���ة اىل هناك.اأ�سدرت احلكوم���ة العراقية 
بيان���ًا ح���ول مغ���ادرة يا�س���ني الها�سم���ي ون���وري ال�سعيد 
ور�سي���د ع���ايل الكي���الين، وع���دت �سف���ر املذكوري���ن م���ن 

مقت�سيات ا�ستتباب المن وال�ستقرار.

وكان���ت فك���رة اغتي���ال يا�س���ني الها�سم���ي ون���وري �سعيد 
ور�سي���د عايل الكيالين مل ت���ربح بال بكر �سدقي حتى بعد 
نفيهم، ويت�سح ذلك من خالل ما حتدث به الخري اىل كامل 
اجلادرجي احد وزراء حكومة النقالب حني زاره يف مقر 
وزارته وقال له : ))اذا اتفقنا نحن الثالثة، اأنا واأنت واأبو 
املن )جعفر ابو التمن(، وزير املالية يف حكومة النقالب 
عل���ى امر، فنوؤدي خدم���ات جلى لهذه الب���الد((، ثم اأ�ساف 
اىل ذلك قائاًل : ))انه قرر قتل اأولئك الوزراء يف منفاهم((، 
وح���ني اأ�ستنكر كامل اجلادرجي ذلك ال���كالم، رد عليه بكر 

�سدقي))باأنه كان مازحًا يف حديثه((.
وميك���ن الوقوف عل���ى حقيقة دوافع بك���ر �سدقي ملحاولة 
اغتي���ال كل من يا�س���ني الها�سمي ون���وري ال�سعيد ور�سيد 
عايل الكيالين من خالل تناول طبيعة العالقة بينهم وبني 

حكومة النقالب وقائد النقالب بكر �سدقي حتديدًا.
 حينم���ا ح���دث انق���الب 29 ت�سري���ن الأول فوج���ئ يا�سني 
الها�سم���ي بذلك النق���الب، وات�سل ببك���ر �سدقي للوقوف 
على حقيقة ذلك النقالب ونواياه، اذ اخربه بكر �سدقي ان 
احلرك���ة قامت بعلم وموافقة امللك غازي، وحني اأنكر امللك 
غازي ذلك ، طلب من���ه يا�سني الها�سمي ان يرتك بغداد هو 
واحلكومة وين�سحبوا اإىل الألوية، وجمع بع�س القطعات 
الع�سكرية ملقابلة قطع���ات اجلي�س املوالني لالنقالب، لكنه 
مل يل���ق تاأييدًا من قبل امللك غ���ازي بخ�سو�س ذلك واقتنع 
ان املل���ك غازي لديه ميول نحو جانب النقالب لذلك اأبدى 
ا�ستع���داده لتقدمي ا�ستقالته .      اأما بالن�سبة ملوقف نوري 
ال�سعي���د فاأنه اق���رتح اإر�سال منا�سري موقع���ة من قبل امللك 
غ���ازي تر�س���ل بالطائ���رات، وتلق���ى على قطع���ات اجلي�س 
يف جل���ولء، تت�سم���ن اعالنًا بتمرد بك���ر �سدقي،لكن امللك 
غ���ازي جتاهل ذلك املقرتح ومل يعل���ق عليه، فقال له نوري 
ال�سعي���د: ))�سيدي اإذا كنت موؤيدًا لهم فنحن ن�ستقيل، واإل 
فنحن م�ستعدون للمقاومة(( ، فرد عليه امللك غازي قائاًل : 
))الأف�س���ل اأنكم تن�سحبون حقنًا للدماء، لأنهم على اأبواب 
بغ���داد((، مما اأعطى اإيحاء لنوري ال�سعيد باأن امللك غازي 
على عل���م بالنق���الب، ف�ساًل عن ذل���ك قيام ن���وري ال�سعيد 
ويا�سني الها�سمي مبحاول���ة ا�ستمالة ال�سفارة الربيطانية 
م���ن اجل ان تتدخ���ل بريطاني���ا ب�سورة مبا�س���رة لإحباط 
احلرك���ة النقالبي���ة، لك���ن ال�سفري الربيط���اين رف�س ذلك، 
وع���د ما حدث حركة داخلية، وان بن���ود املعاهدة العراقية 
تن����س على قيام بريطاني���ا بالتدخل يف حالة وقوع تدخل 

اأجنبي اأو اعتداء خارجي فقط.
و�سه���دت العالق���ة بني ن���وري ال�سعي���د وبكر   
�سدق���ي نوعًا من التوتر منذ اعرتا�س نوري ال�سعيد على 
ا�ستخ���دام بكر �سدقي القوة املفرط���ة �سد الآ�سوريني عام 
1933م، ف�س���اًل عن عدم وفاء ن���وري ال�سعيد بوعده لبكر 
اأم���ا موق���ف ر�سيد  �سدقي باإر�ساله اإىل لندن للعالج. 
عايل الكيالين من النقالب الذي كان ي�سغل من�سب وزير 
الدف���اع يف حكومة يا�س���ني الها�سمي الثاني���ة، فاأنه ات�سل 
باملت�سرف���ني واملخل�سني للحكومة، وطل���ب منهم م�ساعدة 
احلكومة �سد النقالب الع�سكري مع ال�ستعانة بالع�سائر، 

ف�ساًل عن قيامه با�ستنفار قوات ال�سرطة.
يت�س���ح اأن مواق���ف كل من يا�س���ني الها�سمي   
ون���وري ال�سعيد ور�سيد عايل الكي���الين من ذلك النقالب 
الذي قاده بكر �سدقي، ولكونهم ميثلون اأع�ساء احلكومة 
ال�سابق���ة، دفع���ت بك���ر �سدق���ي لعده���م اخلطر ال���ذي يهدد 
حيات���ه وم�ستقبله ال�سيا�سي،وان فكرة ت�سفيتهم مل تفارق 

تفكريه.

مجموع��ة اغتياالت ذات �سل��ة بانقالب 29 
ت�سرين االأول 1936م 

بع���د انقالب 29 ت�سرين الأول 1936م، ا�سبح بكر �سدقي 
رج���ل الدولة الأول الذي خ�س���ع لإرادته جميع امل�سوؤولني 
مب���ا فيهم املل���ك غازي، واخذ رج���ال ال�سيا�سي���ة يتهافتون 
علي���ه يف مق���ره، يف حماولة لك�سب وده ، وق���د كان ينتهز 
مث���ل تل���ك الفر����س ليو�س���ح �سيا�س���ة حكوم���ة النق���الب 
الداخلية واخلارجية، فيما ا�سبح رئي�س احلكومة حكمت 
�سليم���ان تابعًا ل���ه يف حني اأنكم�س امللك غ���ازي على نف�سه 

يف البالط.
مار����س بك���ر �سدق���ي �سيا�س���ة داخلي���ة ات�سم���ت بالعن���ف 
�س���د ال�سا�س���ة وال�سخ�سيات املهم���ة التي عده���ا خ�سومًا 
يخ�ساه���م، او ميك���ن ان ي�سكل���وا خط���رًا عل���ى م�ستقبل���ه 
ال�سيا�سي، ول�سيما الذين عده���م اتباعًا ليا�سني الها�سمي 
وحكومت���ه، فقام مب�سادرة احلري���ات ومطاردة الوطنيني 
حت���ى �سمل���ت روؤ�س���اء الع�سائ���ر و الوج���وه الجتماعي���ة 

املتنفذة، والتي ميكن تناولها كالآتي :
اأ - اجته���ت اأنظ���ار بكر �سدق���ي اىل ت�سفي���ة حممد يون�س 
ال�سبعاوي، اأحد اأن�سار الكتلة القومية العربية، من اتباع 
يا�س���ني الها�سم���ي، اذ كان يون�س ال�سبع���اوي اأحد اأع�ساء 
ح���زب الإخ���اء الوطن���ي ال���ذي تزعم���ه يا�س���ني الها�سمي ، 
وتراأ�س حتري���ر جريدة )الإخاء العربي( ، وقد كان ميتلك 
ثقاف���ة عالية يف املج���الت ال�سيا�سي���ة والجتماعية اأهلته 
للعم���ل يف حترير العدي���د من ال�سح���ف اليومية وانتخب 
نائب���ًا يف املجل�س النيابي قبل �سهر من حدوث انقالب 29 

ت�سرين الأول 1936م بقيادة بكر �سدقي.
      اتخ���ذ يون����س ال�سبع���اوي موقف���ًا معادي���ًا م���ن انقالب 
بك���ر �سدقي، متثل ذل���ك املوقف بعق���د الجتماعات وربط 
احللقات بني �سباط الكتلة القومية ، وعدد من ال�سيا�سيني 
بق�س���د التع���اون للقيام بعم���ل ي�سته���دف مواجهة حكومة 
حكم���ت �سليمان، وقي���ام معار�سة قومي���ة مب�ساندة قوات 

اجلي�س.
    وبطبيع���ة احلال مل تكن ال�سلط���ات احلكومية غافلة عن 
ن�ساط���ات يون����س ال�سبع���اوي املعادية حلكوم���ة النقالب 
، ول�سيم���ا اأن احلكومة تعلم بعالقات���ه الوثيقة بال�سباط 
القومي���ني، مم���ا جعل يون����س ال�سبع���اوي اح���د املراقبني 
الذي���ن ترت�سد احلكوم���ة حركاتهم وتكتالته���م واأ�سبحت 
اأقواله وحتركاته ت�س���ل اإىل حكمت �سليمان وبكر �سدقي 
بانتظ���ام ، مم���ا دفعه���ا اىل حماول���ة التخل�س م���ن يون�س 
ال�سبع���اوي اأ�س���وًة ببقي���ة املعار�سني، وح���ني �سمع املقدم 

�سفوت �سعيد اح���د اأعوان بكر �سدقي، الذي كانت تربطه 
عالقة �سداقة بيون�س ال�سبع���اوي ات�سل املذكور بيون�س 
ال�سبع���اوي، ون�سح���ه بال�سفر اىل خارج الع���راق تخل�سًا 
م���ن نقم���ة بكر �سدقي علي���ه وخمافة اأن يتعر����س منه اإىل 
انتق���ام �سدي���د)، ا�ستج���اب يون����س ال�سبع���اوي لن�سيحة 

�سديقه �سفوت �سعيد وغادر العراق اىل لبنان.
ب - اغتي���ال عب���د الل���ه با�س عامل ي���وم 16 �سب���اط 1937، 
وظهرت �سائعة اأف���ادت ان مقتله كان بتحري�س من اعوان 
بك���ر �سدقي حني حر�س���وا عليه احد الفالح���ني احلاقدين 
عليه ب�سب���ب كونه اح���د املعار�سني لنقالب بك���ر �سدقي، 
وكان عب���د الل���ه با�س عامل كث���ري النتقاد ل�سيا�س���ة      بك�ر 
�سدقي واعماله واكتن�ف اغتياله غمو�س تام، اذ مل يعرف 

ال�سخ�س الذي قام بقتله.
ج- اغتيال علي ر�سا الع�سكري يوم 22 اذار 1937،وراجت 
عل���ى اثر مقتله �سائعات افادت ان���ه قد مات منتحرًا، ال ان 
بع����س الروايات ا�س���ارت اىل ان عليا ر�س���ا الع�سكري قد 
تاث���ر كثريًا ملقتل اخيه جعفر الع�سك���ري، واق�سم ان ينتقم 
لخي���ه من قاتليه وعلى را�سه���م بكر �سدقي ، وحني و�سل 
ذلك اىل ا�سماع بك���ر �سدقي ار�سل بكر �سدقي اىل جماعة 
م���ن اعوانه )ا�سماعيل توحله، و جمي���ل جمال( ، وامرهم 
بقتل علي ر�سا الع�سكري، وقد اأعلنوا بعد اغتيالهم له انه 

مات منتحرًا.
وطرح���ت ت�س���اوؤلت كثرية ع���ن حقيقة انتح���ار علي ر�سا 

الع�سكري حول كونه انتحر فعاًل ام قتل باأيدي فاعليه؟.
    واأ�س���ارت الرواي���ات ان���ه يف ي���وم 22 اآذار 1937م كان 
عل���ي ر�س���ا الع�سكري وحده يف داره بع���د ان خرج جميع 
اأف���راد عائلت���ه خارج ال���دار يف ذل���ك اليوم ف���زاره جماعة 
م���ن الأ�سخا����س ممن لديه���م عالقة عمل ب���ه تتعلق مبعمل 
النج���ارة ال���ذي ميلك���ه، اإذ طل���ب اإليهم انتظ���اره يف مكان 
العم���ل، حلني قيام���ه بحالقة وجهه وارت���داء مالب�سه لكنه 
قب���ل اأن يكمل حالقة وجهه خ���ر �سريعًا يتخبط بدمه، وقد 

و�سعت جثته على �سطح الدار.
هنال���ك ت�س���اوؤلت ع���دة ح���ول الأ�سب���اب التي دفع���ت علي 
ر�س���ا الع�سكري اإىل النتح���ار وبخا�سة ان���ه لديه م�سدر 
جيد للمعي�سة املتمث���ل بامتالكه ملعمل جنارة، جعله بعيدًا 
ع���ن العوز امل���ادي، وما الدافع لقيام���ه بحالقة وجهه طاملا 
�سيقدم على النتحار؟، وما الذي حمله على النتحار على 

�سطح الدار؟.
    ويت�س���ح من ذلك اأن عملي���ة اغتيال علي ر�سا الع�سكري 
اق���رب اإىل املنط���ق م���ن قيام���ه بالنتحار،وبالت���ايل ف���ان 
اأ�سابع التهام ت�س���ري اإىل �سلوع بكر�سدقي،واأعوانه يف 

عملية الغتيال.
د- اغتي���ال عبد القادر ال�سنوي بتاريخ 26 اذار 1937، اذ 
�س���ادف ان عر�س على جمل����س الن�سباط العام الذي كان 
عبد الق���ادر ال�سنوي ع�س���وًا فيه  ق�سي���ة تقاعدية ملحمود 
ج���ودت، اح���د الأ�سخا����س املقربني م���ن بك���ر �سدقي)2(، 
وحني وجه عبد القادر ال�سنوي اأ�سئلة قانونية اإىل حممود 
جودت تتعل���ق براتبه التقاعدي،امتع����س الأخري من تلك 
الأ�سئل���ة وتهجم على عب���د القادر ال�سن���وي وبقية اأع�ساء 
املجل�س املذكور، ثم طلب حممود جودت تاأجيل النظر يف 
ق�سيته. على الرغم م���ن تدخل بكر �سدقي ل�سالح حممود 
ج���ودت، اإذ طلب بك���ر �سدقي من عبد القادر ال�سنوي اأن ل 
يزع���ج النا����س بتطبيق القانون حرفي���ًا، وان ل يت�سدد يف 
ق�سي���ة تقاعد حممود جودت ، اإل اأن عب���د القادر ال�سنوي 

اأ�سر على تطبيق اأحكام القانون.

قام حممود جودت ي���وم 26 اذار 1937م باطالق عيارات 
ناري���ة �سوب عبد القادر ال�سنوي فارداه قتياًل، وذلك حني 

نزل عبد القادر ال�سنوي من �سلم وزارة املالية.
حك���م عل���ى اجلاين حمم���ود ج���ودت بالإعدام وف���ق املادة 
)214( م���ن قانون العقوبات البغدادي، و�سبب ذلك احلكم 
موجة م���ن ال�ستغراب والحتجاج ل���دى الكراد ، وادعى 
اخوت���ه بانه م�س���اب باجلن���ون، وعلى اثر ذل���ك مت متييز 
احلك���م يف حمكم���ة متيي���ز الع���راق، وبتاأثري م���ن حكمت 
�سليم���ان وبكر �سدقي على قرارات املحكمة و�سع حممود 
ج���ودت حتت امل�ساه���دة والرقابة ال�سحي���ة للوقوف على 

حقيقة ادعاءات اخوته.

   ق���دم اجل���اين حمم���ود ج���ودت اىل املحاكمة م���ن جديد، 
وا�س���درت املحكم���ة حكمًا بالع���دام عليه ي���وم 21 ايلول 
1937م، ونف���ذ حكم العدام عليه ي���وم 20 ت�سرين الثاين 
م���ن العام نف�سه.   ومن خالل تناول جمريات تلك الق�سية، 
يت�س���ح م���دى تاأث���ري حكم���ت �سليم���ان وبكر �سدق���ي على 
وقائ���ع املحكمة، مما قد يرجح ك���ون عملية القتل املذكورة 

جرت مبوافقة بكر �سدقي.

عن ر�سالة )ظاهرة االغتياالت ال�سيا�سية يف
 العراق 1921 ــ 1958(

صدقي  بكر  انقالب 
واالغ������ت������ي������االت 
ال����س����ي����اس����ي����ة

محاولة اغتيال ياسني الهاشمي 

ورشيد عايل الكيالين ونوري 

السعيد 

بعد انقالب بكر صدقي يوم 29 

ترشين األول 1936م، تشكلت 

حكومة االنقالب برئاسة حكمت 

سليامن يف اليوم األول لالنقالب، 

وقد أثريت شائعات يف بغداد 

أفادت ان هناك قامئة أعدتها 

الوزارة الجديدة لتصفية الحساب 

مع خصومها الغتيالهم وبإيعاز 

من بكر صدقي لقتل نوري السعيد 

وياسني الهاشمي ورشيد عايل 

الكيالين، وأعضاء  الحكومة 

السابقة.
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يف الع�س���رينيات م���ن الق���رن الع�س���رين، زار الع���راق عدد 
من الفرق الفني���ة امل�سرية، وكان لها الدور الكبري يف دفع 
احلركة الفنية العراقية اىل الأمام بعد ان كانت حم�سورة 
بالعمل املدر�س���ي فح�س���ب. ويف اوائل عام 1929 �سهدت 
�سالة ال�سينما الوطني عر�س اأول م�سرحية لفرقة الفنانة 

الكبرية فاطمة ر�سدي )�سارة برنار ال�سرق(.
  وكانت فرقة الفنان جورج ابي�س قد قدمت اىل بغداد عام 
1926 واأحيت العديد من احلفالت امل�سرحية. اأراد جورج 
ابي����س ممثل���ني اإ�سافي���ني ثانويني”كومبار�س”لعدد من 
امل�سرحيات التي كانت فرقته تعر�سها على م�سرح ال�سينما 
الوطني فق�س���د مدر�سة التفي�س حي���ث كان حقي ال�سبلي 
اح���د طالبها وكان متميزا �سم���ن العرو�س املدر�سية التي 
تقدمه���ا مدر�ستن���ا اجلعفري���ة واملركزي���ة واخت���ار جورج 
ابي����س ع���ددا من الط���الب وكان حقي واح���دا منهم، حيث 
ا�سن���د اليه دور”ابن اأودي���ب”يف امل�سرحية املعروفة وقد 
جن���ح حقي يف متثي���ل دوره رغ���م �سغر �سن���ه ويف ختام 

العر�س جاء جورج ابي�س وقبله اأمام اجلمهور.
وكان حقي ال�سبلي هو الولد والفني الأول ب�سبابه وح�سن 
تقاطيع وجه���ه اإ�سافة اىل انه كان بط���ل امل�سرحيات التي 
قدمه���ا على م�س���رح املدر�سة، ثم كان كذل���ك يف م�سرحيات 
فرقت���ه »الفرقة التمثيلي���ة الوطنية« املوؤ�س�س���ة عام 1927 
وق���د جاءت فرقة فاطمة ر�سدي اىل بغداد بعد ذلك ب�سنتني 
اأي ع���ام 1929. وكان من الطبيعي ان يت�سل »ولد امل�سرح 
العراق���ي« وفتاه الأول ب� »�سديق���ة الطلبة”فاطمة ر�سدي. 
وهك���ذا ن�ساأت عالقة »ا�ستلطاف”ب���ني الثنني على طريقة 
الأفالم يومها لقد اأحبت »البنت الولد« وميكن القول انهما 
اكتفي���ا مبا نعما به م���ن اخليالت يف عالق���ة »رومان�سية« 
علم���ا باأنهما عرفا واقع العالقات ب���ني املراأة والرجل لي�س 
بحك���م عملهما يف امل�سرح فح�سب واإمن���ا اأي�سا لأن فاطمة 
ر�س���دي كان���ت ذات بع���ل، وكان حق���ي ال�سبل���ي ي�ستع���ني 

بهاويات التمثيل من العامالت يف املالهي الليلية! 

وب�سب���ب ع���دم ر�سو العالق���ة بينهما عند نقط���ة معينة فقد 
�ساف���ر ال�سبلي اىل م�سر، اإر�س���اء لعواطفه اأول، واإر�ساء 
لهوايت���ه امل�سرحي���ة ثاني���ا،  ومل تط���ل اإقام���ة ال�سبل���ي يف 

القاهرة اذ عاد اىل بغداد لي�ستاأنف ن�ساطه الفني 

هل اأحبت فاطمة ر�سدي فناننا حقي ال�سبلي؟
 كتب ال�سحفي الرائد �سادق الزدي :

يوم اعلن خرب وف����اة املرحوم حقي ال�سبلي، قبل �سهور 
ب����ادر بع�س الذين عرف����وه اىل الكتابة عنه. وا�سار اكرث 
من واح����د منهم اىل العالق����ة الغرامية الت����ي قامت بينه 
وب����ني جنمة امل�سرح امل�سري ال�سيدة فاطمة ر�سدي وقد 
ذكر الزميل الديب ال�ستاذ عبد القادر الرباك يف تعقيب 
له ن�سرته جريدة »الحتاد”ان فاطمة ر�سدي ا�سارت اىل 
فنانن����ا امل�سرحي يف مذكراتها، ولكنها اخطاأت يف كتابة 

لقبه، اذ كتبته »ال�سلبي”بدل من ال�سبلي!
*وال�س����وؤال الن:ه����ل احبت فاطمة ر�س����دي فناننا حقي 

ال�سبلي!؟ 
واجل����واب: هو »نعم!”وهنا ي����رد اىل الذهن �سوؤال اخر 

هو: وهل احبها هو بدوره؟! 
ويك����ون اجلواب هو نعم كذلك،لأن����ه �سافر من اجلها من 
بغ����داد اىل القاهرة ولك����ن لي�س لدى ال�س����ق النف�س به، 
واقربه����م اليه، اي����ة معلومات �سمعوها من����ه عن عالقته 
به����ا، وما وقع بينهما لن يف القاهرة، ول يف بغداد قبل 

ذلك!
ال�سبلي واحلركة امل�سرحية! 

*وقب����ل اخلو�����س يف تفا�سي����ل العالق����ة العاطفية التي 
ن�ساأت بني ال�سبلي وفاطمة ر�سدي يح�سن بنا العودة اىل 
بداية اهتمام����ه بالتمثيل امل�سرحي، وكانت يوم كان من 
طالب مدر�سة التفي�س الهلي����ة يف بداية الع�سرينيات، 
كان����ت بغداد قد عرفت امل�سرح ولك����ن الفرق التي دارتها 
كان����ت �سبه بدائية ومنها فرقة عب����د النبي )ك�سك�س بيه( 
وفرقة )البدوي( وفرقة ابراهيم �سامي، وفرقة ارطغول 
بك! هذا اإ�سافة اىل م�سرحيات حملية قدمها الطالب يف 
بع�����س مدار�سن����ا، وكان حقي احد اولئ����ك، الطالب وقد 
ت����رك املدر�سة عام 1924 واإلتحق بوظيفة يف مت�سرفية 

)حمافظة( بغداد، ولكنه اإ�ستمر ميار�س هوايته!

»الولد« اأو الفتى االأول!
*وكان ال�سبل���ي، واله���واة الذي���ن التفوا حول���ه يخلطون 
ب���ني ال�سينم���ا وامل�س���رح يف تطلعاتهم وكان���ت الفالم يف 
ذل���ك الوق���ت �سامت���ة، وكان رواد دور العر����س يطلق���ون 
عل���ى بط���ل كل فل���م ا�س���م »الولد« يقابل���ه الفن���ي الول يف 
امل�سرحي���ات وكان ي�سرتط يف اأي منهم���ا، الفتوة وجمال 
الوج���ه، ور�ساقة القامة واناقة امللب�س، وكان ا�سهر جنوم 
»هولي���وود« هو املمثل »رودولف فالنتين���و« الذي احدثت 
وفاته يف نهاية الع�سرينيات، �سجة يف او�ساط م�ساهدي 
افالمه! ف���كان هو قدوتهم يف لبا�س وح���ركات، وت�سفيف 

�سعر! 
*وكان حق���ي ال�سبل���ي ه���و الول���د والفن���ي الول ب�سبابه 
بط���ل  كان  ان���ه  اىل  ا�ساف���ة  وجه���ه  تقاطي���ع  وح�س���ن 
امل�سرحي���ات التي قدمها على م�سرح املدر�سة، ثم كان كذلك 
يف م�سرحيات فرقته »الفرقة التمثيلية الوطنية« املوؤ�س�سة 
ع���ام 1927 وقد جاءت فرقة فاطم���ة ر�سدي اىل بغداد بعد 

ذلك ب�سنتني اأي عام 1929!

لقاء..فحب! 
*وكان م���ن الطبيع���ي ان يت�س���ل »ول���د امل�س���رح العراقي« 
وفتاه الول بت »�سديقة الطلبة”فاطمة ر�سدي التي كانت 
تقي���م حفالت متثيلي���ة خا�سة لهم با�سع���ار خمف�سة ف�سار 
ا�سمه���ا ليذكر يف املج���الت الفنية امل�سري���ة ال وقد �سبقه 

لقبها ك�سديقة لهم«.
وكان حق���ي وهو يف ريعان �سبابه اأ�سبه بطالب يف احدى 
الكلي���ات، وكان يجيد الكالم باللهجة امل�سرية الدارجة، اإذ 
تاب���ع امل�سرحيات ال�سعبية امل�سرية الت���ي عر�ستها بع�س 
الف���رق التي جاءت من القاهرة، كما �سارك يف امل�سرحيات 
الت���ي قدمتها »فرق���ة جورج ابي�س”الت���ي عملت يف بغداد 

 اعداد :رفعة عبد الرزاق محمد

ع���ام 1926، وكان وثي���ق ال�سلة بامل�سري���ني العاملني يف 
العراق، على قلتهم يف حينه! 

وهك���ذا ن�ساأت عالقة »اإ�ستلطاف”ب���ني الثنني على طريقة 
الفالم يومها لقد احبت »البنت الولد« وميكن القول انهما 
اإكتفي���ا مبا نعما به م���ن اخليالت يف عالق���ة »رومان�سية« 
علم���ا باأنهما عرفا واقع العالقات ب���ني املراأة والرجل لي�س 
بحك���م عملهما يف امل�سرح فح�سب وامن���ا اي�سا لأن فاطمة 
ر�س���دي كان���ت ذات بع���ل، وكان حق���ي ال�سبل���ي ي�ستع���ني 

بهاويات التمثيل من العامالت يف املالهي الليلية! 
وب�سب���ب ع���دم ر�سو العالق���ة بينهما عند نقط���ة معينة فقد 
�ساف���ر ال�سبلي اىل م�سر، اإر�س���اء لعواطفه اول، واإر�ساء 
لهوايته امل�سرحي���ة ثانيا، فم�سر كانت حتمل راية امل�سرح 
العرب���ي، وكان���ت التمثيل فيه���ا حرفة، ولي����س هواية كما 
كان �ساأنه يف العراق وغريه م���ن القطار العربية! اإ�سافة 
اىل ان احلرك���ة امل�سرحي���ة يف م�س���ر كانت وثيق���ة ال�سلة 
بامل�س���ارح الوروبية، وكان���ت »دار الوب���را« يف القاهرة 
ت�ستقب���ل يف كل �سن���ة بع�س الف���رق امل�سرحي���ة الفرن�سية 

والنكليزية! 

ال�سفر الى باري�س! 
ومل تط���ل اقام���ة ال�سبل���ي يف القاه���رة اذ ع���اد اىل بغ���داد 
لي�ستاأن���ف ن�ساط���ه الفن���ي، ويتح���دث ع���ن زيارت���ه مل�سر، 
وكاأنه���ا فني���ة بحت���ة –واجلديد ال���ذي جاء به �س���ار يلقي 
املنلوج���ات امل�سرية املرحة بني ف�س���ول امل�سرحيات التي 

يقدمها ومنها منلوج: 
ليل اأو نهار..نهار او ليل

ما يف غري، حديث اخليل!
ويومه���ا كان���ت �سباق���ات اخلي���ول يف م�س���ر والع���راق، 
وتديرها �س���ركات اجنبية ته���دف اىل احل�سول على اكرث 
الرب���اح، ول عالق���ة له���ا بالفرو�سي���ة وحت�س���ني اخليول 

العربية.

رواية اخرى
 وق���راأت مقال���ة لال�ست���اذ ج���واد الرميثي ذكر فيه���ا رواية 

جديدة فحواها :
عن���د ق���دوم الفن���ان امل�س���ري ج���ورج ابي����س اإىل بغ���داد 
وعر�س���ه لتمثيليات���ه على م�س���رح �سينما الوطن���ي مقابل 

جامع ال�سيد �سلط���ان علي، اخذ مبعاونته وتدريبه الفنان 
العراقي الكبري املرحوم حقي ال�سبلي واأربعة من التالميذ 

ال�سغار هم عبا�س بغدادي
وكاظ���م البحراين وزكي يحيى وعبد الوهاب الأمني. وقد 
كان ج���ورج ابي����س يعامل اأف���راد فرقته بالق�س���وة البالغة 
وال�ست���م وال�سرب. وم���ن التمثيليات الت���ي قدمها جورج 
كان���ت متثيلية )لوي�س احلادي ع�س���ر( ومتثيلية )هاملت( 
ال�سي���خ  املرح���وم  الق���ارئ  وكان  قي�س���ر(،  و)يوليو����س 
اأم���ني ح�سنني يق���راأ الق�سائد واملواويل قبل ب���دء التمثيل 
وعل���ى مقدم���ة امل�س���رح قب���ل رف���ع ال�ستارة، حي���ث جتري 
ال�ستعدادات لإخراج التمثيلية بعيدا عن انظار اجلمهور. 
)ربيت���ان(  التمثيلي���ة  مل�ساه���دة  الدخ���ول  اأج���رة  وكان���ت 
لل�سف���وف الأمامية و)ربي���ة واحدة( لل�سف���وف اخللفية، 
اأما اأج���رة اللوج فكان���ت ع�سرة ربيات ع���ن اربع كرا�سي. 
وكان ق���د ج���اء قبل جورج ابي�س مب���دة ق�سرية اأمني عطا 
الل���ه وفرقته امل�سماة فرقة )ك�س ك����س بك( وبرفقته املمثلة 
ال�سابة احل�سناء )ايزابال( ول نعرف هل اأن الفنان جنيب 
الريحاين ا�ستقى ا�سم”ك�س ك�س بك”من امني عطا الله ام 
العك�س، و ا�ستاأجر �سطحا مك�سوفا مقابل قهوة عارف اأغا 
عر����س فيه متثيلياته. ويظهر ان جناح هاتني الفرقتني قد 
�سجع���ت فرقا م�سرية اأخرى للق���دوم اإىل العراق. فجاءت 
فرق���ة فاطمة ر�س���دي وزوجها عزي���ز عيد، وكان���ت فاطمة 
جتم���ع بني اجلمال والف���ن، واأ�سه���ر متثيلياتها دورها يف 
رواي���ة )فرخ الن�سر( ابن نابليون، وكانت متثل هذا الدور 
باعتبار اأن ابن نابليون كان مراهقا و�سيما ي�سبه الفتيات 
وق���د تزوج���ت فاطم���ة ر�سدي م���ن اح���د �سب���اط ال�سرطة 
العراقي���ني بع���د اأن طلقها عزيز عيد ولك���ن زواجها مل يدم 

طويال، فعادت اإىل م�سر بعد اقل من �سنة.

من هي فاطمة ر�سدي؟
ول���دت فاطمة ر�س���دي يف بالإ�سكندري���ة واخواتها فنانات 
اأي�س���ا وه���ن رتيب���ة واإن�س���اف ر�س���دي، كما ب���داأت فاطمة 
ر�سدي حياتها الفنية مبك���ًرا جًدا،عندما كانت يف التا�سعة 
اأو العا�س���رة من عمره���ا عندما زارت بفرق���ة اأمني عطاالله 
حي���ث كانت تغني اأختها، واأ�سن���د اإليها اأمني عطا الله دوًرا 
يف اإحدى م�سرحياته، كما كانت توؤدي اأدوار غنائية ثانوية 
يف بدايته���ا، وظه���رت عل���ى امل�سرح مع فرقة عب���د الرحمن 

ر�سدي، ث���م ان�سمت بعد ذلك اإىل فرق���ة اجلزايريل وقامت 
بالتاألي���ف والإخ���راج والتمثي���ل، على امل�س���رح وال�سينما، 
كم���ا كانت �ساحبة فرقة م�سرحية وهي فرقة فاطمة ر�سدي 
تركت تراًث���ا فنًيا ل ميكن انكاره. كما اأنها عا�سرت عمالقة 
امل�س���رح وال�سينم���ا امل�سريني م���ن جيل ال���رواد من ع�ساق 
الفن، وقد لقبت فاطمة ر�سدي”�سارة برنارال�سرق"، وكان 
لديه���ا هو����س وح���ب وولء منقط���ع النظ���ري لف���ن التمثيل 
يف تل���ك الف���رتة املبكرة.ن�س���اأت وترعرع���ت يف الف���ن منذ 
طفولتها وحتى �سيخوختها، من رائدات امل�سرح وال�سينما 

امل�سرية.
 ث���م تعرفت بعزيز عيد فلقنه���ا درو�سا يف القراءة والكتابة 
واأ�سول التمثي���ل وانتقلت بني م�سارح رو�س الفرج حيث 
كان���ت ت�سه���د تل���ك املنطق���ة ال�سعبية نه�س���ة فني���ة وا�سعة 
واخرجت الكثري م���ن رواد الفن التمثيلي يف م�سر فعملت 
يف م�س���رح روز اليو�سف ث���م يف فرق���ة رم�سي�س و�سارت 
بطل���ة للفرقة.وعندم���ا �ساهده���ا املط���رب �سي���د دروي����س 
ع���ام 1921 دعاه���ا للعم���ل بفرقته الت���ي كونه���ا بالقاهرة.
فب���داأت حياته���ا الفني���ة يف فري���ق الكور����س والإن�ساد مع 
�سيد دروي����س وجنيب الريحاين. ويف ع���ام 1923 التقى 
به���ا رائد ف���ن امل�سرح عزيز عي���د الذي تو�س���م فيها املوهبة 
والقدرات الفنية الكامن���ة، ف�سمها اإىل فرقة يو�سف وهبي 
مب�س���رح رم�سي����س، وتعهدها بامل���ران والتدري���ب وعلمها 
التمثي���ل، كما اأوكل مهمة تلقينه���ا قواعد اللغة العربية اإىل 
مدر�س لغة عربية. ثم تزوجها بعد ذلك لت�سبح جنمة فرقة 

رم�سي�س امل�سرحية.
 ويف ع���ام 1924 اأتي���ح لفاطم���ة ر�سدي بف�س���ل ذلك الدعم 
الكب���ري القي���ام ب���اأدوار البطول���ة يف ع���دة م�سرحي���ات من 
بينها”الذئ���اب، ال�سح���راء، القن���اع الأزرق، ل�س���رف، ليلة 
الدخلة،احلري���ة، الن���زوات". وم���ن ذل���ك م�سرحية”الن�سر 
ال�سغري”ملوؤلفه���ا اأدم���ون رو�ستان، وق���ام بتعريبها كل من 
عزي���ز عيد وال�سيد قدري، وقام ب���دور البطولة فيها فاطمة 
ر�س���دي وعزيز عيد وقدم لها الكاتب الناقد ال�سوري �سامي 
ال�سمع���ة للتعريف بامل�سرحية بقوله”واإننا لرنجو اأن يقبل 
ال�سباب على روايات فاطمة ر�سدي العظيمة وهي فر�سة ل 
يجدر بهم اإ�ساعتها وهم يرون فيها اأمريين من اأمراء الفن
 وبع���د ذل���ك ذهب���ت فاطم���ة ر�س���دي اإىل اإىل ب���ريوت �سن���ة 
1929م، ولقي���ت اإقب���اًل كب���رًيا م���ن جانب حمبيه���ا ولّقبت 

ب�سديق���ة الطلبة، واأقام لها الطلب���ة يف اأيار حفلة تكرميّية 
يف فندق رويال، حتدث فيها كنعان خطيب واأحمد دم�سقية 
وتق���ي الدين ال�سل���ح واإبراهيم ر�س���دي واإبراهيم طوقان 
وخلي���ل تقي الدين. قدمت فرق���ة فاطمة ر�سدي على م�سرح 
�سالة الأمبري عدة م�سرحي���ات منها: الن�سر ال�سغري، غادة 
الكاميلي���ان، دارك، ل�سلطان عبد احلميد، يوليو�س قي�سر.
وقدمت يف الهواء الطلق على �سطح الباريزيانا امل�سرحية 
ال�سه���رية م�سرع كليوباتره لأم���ري ال�سعراء اأحمد �سوقي، 

وغريهم.
 ث���م انف�سل���ت فاطمة ر�سدي ع���ن عزيز عي���د ب�سبب غريته 
ال�سدي���دة وبانف�سالها عنه انف�سلت ع���ن م�سرح رم�سي�س، 
وكون���ت بعدها فرقته���ا امل�سرحية اخلا�س���ة ال�سهرية التي 
حملت ا�سمها وقدمت 15 م�سرحية يف �سبعة اأ�سهر، والتي 
اخرجت جنوًما مثل حمم���ود املليجي وحممد فوزي الذي 
كان يلحن املونولوجات التي تقدم بني ف�سول امل�سرحيات. 
قدم���ت فرقة فاطمة ر�س���دي العديد من الن�سو�س املرتجمة 
واملقتب�س���ة بالإ�ساف���ة اإىل بع����س املوؤلف���ات املحلي���ة ويف 

مقدمتها م�سرحيات اأحمد �سوقي.
 وتخف���ق يف اأول جتربة �سينمائية لها مع بدر لما يف فيلم 
»فاجعة ف���وق اله���رم« )1928( والذي قوب���ل بهجوم كبري 
نالته م���ن ال�سحافة ل�سعف م�ستواه م���ن وجهة نظرالنقاد 
يف ذل���ك الوق���ت، ولولها ملن���ي الفيلم بخ�س���ارة فادحة.ثم 
اأقنعه���ا املخرج وداد عريف باأن يخرج لها فيلم”حتت �سماء 
م�سر"،”حت���ت �سوء ال�سم�س"، لكنها اأحرقته لأنه كان اأقل 

م�ستوى من الفيلم ال�سابق.
اأ ن�سرف���ت بعده���ا اإىل امل�س���رح ولعدة موا�س���م ثم زاوجت 
ال�سا�س���ة  اإىل  عودته���ا  ال�سينما.وكان���ت  وب���ني  بين���ه 
بفيلم”الزواج"، والذي عر�س”1933"، كموؤلفة وخمرجة 
وممثلة، ومثل اأمامها فيه حممود املليجي، يف اأول اأدواره 
ال�سينمائية ويروي الفيلم ق�سة الفتاة املغلوبة على اأمرها 
والت���ي زوجه���ا اأبوه���ا على غري م���ا تهوى فكان���ت نهايتها 
املوت. ان�سمت فاطمة ر�سدي اإىل امل�سرح الع�سكري واأدت 
العديد من البطولت امل�سرحية، واأخرجت م�سرحية”غادة 
الكاميلي���ا”، ثم ان�سمت للم�س���رح احلر عام 1960 وقدمت 
م�سرحيات الكاتب الكبري جنيب حمفوظ”بني الق�سرين”، 
ثم”مريامار”عام 1969.و توفيت 23كانون الثاين 1996 

عن عمر يناهز ال�87 عاًما.

فاطمة رشدي في بغداد

هل أحبت )س��اره برنار الشرق( حقي 
الشبلي ام تزوجت عراقي آخر؟
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ظه����رت يف الدولة العثمانية حركة اإ�سالح حديثة، تبناها 
ع����دد من رج����ال ال�سيا�سة والفكر هناك، ك����رد فعل ملا راأوه 
م����ن حالت التدهور والنحطاط اللذين �سريا يف خمتلف 
جم����الت احلي����اة يف الدول����ة العثمانية منذ مطل����ع القرن 
الثام����ن ع�س����ر، واأرادوا م����ن ذلك اإيقاف م�س����رية الرتاجع 
والتدهور يف الدولة والبحث عن ال�سبل الكفيلة للنهو�س 

بها.
         وعل����ى الرغ����م من كل حماولت الإ�سالح التي قام بها 
ال�سالطني العثمانيون، وعدد من رجال الدولة املتنورين، 
اإّل اإن اآثاره����ا مل تظه����ر يف الع����راق اإّل يف الن�سف الثاين 
من الق����رن التا�سع ع�سر. ويف مرحل����ة مبكرة من الن�سف 
الث����اين من ذلك القرن حاول بع�س الولة العثمانيني، من 
اأمثال نامق با�سا ور�سيد با�سا، حتقيق بع�س الإ�سالحات 
يف العراق. ف�سيد نامق با�سا عددًا من الأبنية احلديثة يف 
بغداد. وح�سبما يذكر الرحالة ويب )Webb( الذي زار 
بغداد اأثناء وليته، فاإنه �ساهد �سوقًا وا�سعة بنيت حديثًا، 
وم�ست�سف����ى �سغريًا، لكنه”كان نظيف����ًا ومنظما". وكانت 
لنام����ق با�سا حم����اولت لإ�سالح الزراع����ة. واأ�س�س ر�سيد 
با�س����ا خطا للمالحة يف نهر دجل����ة يف العام 1856. وبعد 
ذلك بعامني وجدت اخلدمات الربقية طريقها اإىل العراق. 
فف����ي الع����ام 1858 ب����داأ العم����ل لرب����ط بغ����داد بالعا�سم����ة 
العثماني����ة من قب����ل خمت�سني بريطاني����ني. ومبرور اأربع 
�سن����وات مت اأول ات�س����ال للع����راق بالع����امل اخلارجي عرب 
التلغ����راف. ويف الع����ام 1865 مت اإجن����از خ����ط بني بغداد 

والب�سرة. 
          جلب ذلك انتباه املثقفني ب�سورة ملمو�سة، لأن هذه 
اخلط����وط كان م����ن �ساأنها اأن تو�سل الأخب����ار لهم بدًل من 
القواف����ل التجارية واملوظفني املعين����ني حديثًا. ولهذا كان 
�سداه����ا وا�سحًا بينه����م. فقد و�سفه عب����د الباقي العمري 
باأنه”مك�سب لالأمة يف عهد ال�سلطان عبد العزيز". وحتدث 
مثق����ف عراقي اآخ����ر عن”املعج����زة الربقية”التي”جمعت 
�س����كان اجلهات بنقط����ة واح����دة". ويف راأي حممد جواد 
ال�سبيبي فاإن”خطوط ال����ربق هي التي قربت ال�سرق اإىل 
الغرب". يف حني قّيم فهمي املدر�س اخلطوط الربقية مبا 

ن�سه: 
الغ����رب  �س����كان  م����ع  ال����ربق  بل�س����ان  نتكل����م  “�سرن����ا.... 
وال�س����رق، فتاأتين����ا الأخب����ار قب����ل اأن يرت����د اإلين����ا طرفنا، 
ونعل����م ع�س����رًا ما وق����ع يف ال�س����ني ظه����رًا...". فيما راأى 
مثق����ف اآخر باأنها نقل����ة نوعية يف حياة القط����ر لأن”اأمور 
املخاب����رة... كان����ت قب����ل هذا تو�س����ل اأو تر�س����ل بوا�سطة 
)ال�سماع����ات( ث����م انح�س����رت اأخ����ريًا )بالبو�ست����ه( وه����ي 

الربيد. 
           واإذ اأخ����رتع التلغ����راف �س����ار الرج����ل الكائ����ن يف 
منته����ى املمال����ك ال�سرقية يق����در على معرف����ة احلوادث يف 
اأق�س����ى البالد الغربي����ة يف حلظة واح����دة". وهذا يعني، 
بكل ب�ساط����ة، اإن العامل باأحداث����ه وتطوراته اأ�سبح اأقرب 
اإىل املثق����ف العراقي الذي بداأ يتح����رك، ويهتز بحكم ذلك، 

ويف �سوء مقارنة الأمور بواقعه. 
           ويف العام 1862 اأو�سى الوايل نامق با�سا امل�سانع 
البلجيكي����ة يف ميناء اإنرت ويب الهولن����دي ل�سنع بواخر 
للع����راق، وق����د اأنزل����ت ثالث منه����ا يف املي����اه العراقية يف 
العام 1869. جلب ذل����ك اأي�سًا انتباه املثقفني العراقيني، 
الذي����ن اأدرك����وا اأهمي����ة ه����ذه البواخ����ر يف حي����اة القطر، 
ول�سيم����ا عن����د تنقله����م بو�ساطتها بني بغ����داد والب�سرة. 

فعب����د الغف����ار الأخر�����س راأى فيها ثمرة م����ن ثمرات تطور 
الإن�سان يف الغرب، ال����ذي ي�سميه”بقية اليونان”وعدها 
فهم����ي املدر�س”اإجن����ازًا كبريًا”اإذ”�سرن����ا.... نطري على 
اأجنحة البخ����ار يف الأنه����ار والبحار.. )فقل����ت( النفقات، 
و�سهلت املوا�س����الت، واأت�سع نطاق التجارة وامتد رواق 

احل�سارة...". 
يعد العام 1869 نقطة حتول يف تاريخ التحديث يف           

القطر، ففي هذا العام توىل مدحت با�سا، الوايل املتنور، 
الولي����ة يف بغ����داد، ف�ساًل عن فت����ح قن����اة ال�سوي�س التي 
اأدت اإىل ارتب����اط العراق بال�سوق الراأ�سمالية العاملية كما 

اأ�سلفنا. 
         يع����د مدح����ت با�س����ا، رائد التحدي����ث يف العراق. قّيم 
املنتم����ون اإىل الفئ����ة املثقف����ة ا�سالحاته مب����ا يجعلها نقلة 
نوعي����ة يف حي����اة البلد يف القرن التا�س����ع ع�سر. ففي راأي 
حممد مه����دي الب�سري فاإنه”لول اإ�سالح����ات مدحت با�سا 
لكان م����ن ال�سع����ب اأن 

نرى يف البالد �سيئًا يذكر".        
         وراأى حمم����د ر�س����ا ال�سبيب����ي اإن مدح����ت با�سا اأدخل 
بع�س مف����ردات احلياة املدني����ة اإىل العراق،”وت����رك اأثرًا 
حم�سو�س����ًا م����ن اآث����ار التجدد”ح�س����ب تعب����ريه. اأما فهمي 
الت����ي راأى  اإ�سالحات����ه  تقيي����م  اأطن����ب يف  فق����د  املدر�����س 

فيها”اإجنازات كبرية يف مدة ق�سرية".
ف����ال غرو اأن يدع����و بع�س مثقفي الب�سرة بع����د قيام ثورة 
1908 اإىل اإقام����ة ن�سب ت����ذكاري ملدحت با�سا يف املدينة، 
الأمر الذي رحبت به بلدية املدينة تقديرًا خلدماته. وعلى 
الرغ����م من ذل����ك مل ينفذ”ملمانعة ال�سلط����ات العثمانية"، 
اإل اإن مدح����ت ظ����ل يذكر ا�سمه يف الع����راق حتى القرن 

الع�سرين بو�سفه اإداريًا متنورًا.
       و�س����ع مدح����ت با�س����ا جملة م����ن الإ�سالحات، دخل 
بع�سها حيز التنفيذ، يف حني بقي البع�س الآخر جمرد 
م�سروع����ات ب�سبب ق�سر املدة التي اأم�ساها يف العراق. 
واإن م����ا اأجن����ز م����ن اأعمال، مثل خ����ط الرتام ب����ني بغداد 
والكاظمية، وه����و الأول من نوعه يف القطر، لفت اأنظار 
مثقف��ي  املرحلة، فكتب ال�ساعر جعفر ال�سرقي و�سفًا لهذا 
الإجن����از اجلديد. اأما اإبراهي����م الطباطبائي فاإنه راأى فيه 
م����ن اإب����داع فكر”الإفرجن”الذي����ن كانوا يف نظ����ره م�سدر 

الإبداع ومنبع الأفكار اجلديدة.
           تنوع����ت اإ�سالح����ات مدحت با�سا يف ميدان حتديث 
الع����راق، من منطلق جع����ل النفوذ العثم����اين مركزيًا فيه. 
فعل����ى �سبي����ل املث����ال نظ����م اإج����راءات احلج����ر ال�سح����ي، 
وا�ستخ����دم طبيب����ًا م����ن مدين����ة البندقي����ة مدي����رًا لل�سح����ة 
العام����ة. واأن�ساأ حديق����ة عامة يف بغ����داد خططها املهند�س 

البولوين الذي رافقه من وليته يف الدانوب.
          وكان����ت املدار�����س احلديث����ة الت����ي اأدخله����ا مدح����ت 
با�س����ا من اأكرث العوامل املوؤث����رة يف التطور الفكري للفئة 
املثقفة العراقية. فق����د در�س وتخرج فيها عدد من املثقفني 
العراقي����ني. فعلى �سبي����ل املثال در�س مع����روف الر�سايف 
يف املدر�سة الر�سدي����ة يف بغداد، التي و�سفها باأنها كانت 
بالن�سب����ة له”حي����اة جدي����دة"، حت����ى الأزي����اء فيه����ا كانت 
خمتلف����ة عما كان �سائدًا يف املدار�����س الأهلية، فهي عبارة 

عن”البدل����ة الإفرجني����ة م����ع الطربو�س". ودر�����س مثقف 
اآخر، هو �سكري الف�سلي، يف املدر�سة الر�سدية الع�سكرية 
يف بغ����داد.  وتخرج فيها املوؤرخ العراقي املعروف عبا�س 
الع����زاوي، واملحامي ح�سن غ�سيب����ة الذي عمل يف ميدان 

ال�سحافة يف العقد الثالث من القرن الع�سرين. 
            كان لهذه املدار�س �سدى موؤثر يف اأو�ساط املثقفني. 
اإن�سائه����ا حظي����ت بتقديره����م واهتمامه����م،  فمن����ذ بداي����ة 
ل�سيم����ا اإنه����ا كان����ت تدر�����س عدة لغ����ات، فطال����ب البع�س 
منه����م اأن يرتك الأبن����اء املدار�س التقليدي����ة، جاء ذلك على 
ل�س����ان مثق����ف عراقي جمه����ول ب�سورة مع����ربة حني كتب 

يف”زوراء”يقول: 
"عجب����ًا ما امل����ادة املجربة لبقاء اأولدنا يف املكاتب التي 
ل ي�ستفي����دون منه����ا �س����وى اجله����ل والغب����اوة، وم����ا هي 
الأ�سب����اب املوجبة لنا برتك اأولدن����ا... واإ�ساعة اأعمارهم 

العزيزة هباًء منثورا".  
واحتل����ت جريدة”زوراء”الت����ي �س����درت يف عه����د مدحت 
با�س����ا، موقع����ًا مهم����ًا يف التاأث����ري عل����ى التط����ور الفك����ري 
ل����دى الفئة املثقف����ة العراقية. فبتاأثري مدح����ت با�سا، الذي 
الفرن�سي����ة، حي����ث  الث����ورة  باأف����كار  املتنوري����ن  م����ن  كان 
نقلت”زوراء”اأحيانًا اأفكار املثقفني املتاأثرين مببادئ تلك 
الث����ورة يف عهد وليت����ه. فقد وردت اإ�س����ارة �سريحة فيها 
اإىل الثورة الفرن�سية، واإعالن حقوق الإن�سان يف مرحلة 

مبكرة من �سدورها، اإذ كتبت ما ن�سه: 
اأق�سى الغرب قبل هذا مبدة )ت�سعني(  "قامت فرن�سا من 
�سنة بكم����ال الهيج����ان والإقدام ونادت بحق����وق الب�سرية 
وال�س����الح بيده����ا، حت����ى اإن مملك����ة ال�سني ه����ي التي يف 

منتهى ال�سرق �سارت )ذات(
ح�سة من الأمنية وذلك يف حياة الإن�سان....      

           واأ�سبح����ت باري�����س يف نظ����ر املثقفني”مرك����ز دائرة 

مدني����ة ع�سرن����ا، واأمنوذج الرتق����ي والعم����ران يف الكرة 
الأر�سية”و"حديق����ة العامل،وم�سرح اأنظ����ار كافة الأمم"، 
واأ�سبحت فرن�س����ا يف نظرهم الدولة الأوربية الأوىل يف 
م�سمار ن�سر املدنية. واإن”الذين يرومون تنوير الأب�سار 
يف كل مملكة جمبورون على مراجعة الكتب الفرن�ساوية، 
حت����ى اإن القواع����د املدنية التي و�سعها فال�سف����ة اأملانيا قد 

ن�سرت مبعرفة الفرن�ساويني يف اأقطار العامل".  
         الأك����رث م����ن ذل����ك فاإن رجل ال�سارع ع����رف منذ مرحلة 
مبكرة مكانة فرن�س����ا، فبمجرد”�سماعه اأ�سم باري�س”كان 
ثمنها”ح�س����ب  غ����ال  مهم����ا  �سراء”احلاج����ة  عل����ى  يقب����ل 

تقييم”زوراء”للمو�سوع. 
          ومنذ مرحلة مبكرة من �سدورها غذت”زوراء”اأذهان 
املثقف����ني العراقيني مبعطي����ات ذات مع����ان ثورية، فكتبت 
م����رارًا ع����ن اأح����داث كومون����ة باري�����س، وكي����ف ا�ستلم����ت 
ال�سلط����ة يف الع����ام 1871، م����ع العلم اإن اجلري����دة نف�سها 
دافع����ت عن ال�سلطة يف فرن�س����ا وو�سفت رجال الكومونة 
باأنهم”الع�س����اة الذي����ن ه����م يف ه����وى حماي����ة احلق����وق 

العمومية.
         ولأول م����رة عل����ى م����ا يب����دو اأطل����ع املثق����ف العراق����ي 
اإ�سراب����ات  ع����ن طريق”زوراء”عل����ى معلوم����ات ب�س����دد 
عمالي����ة يف اأوربا دفع����ت ال�سلط����ات اإىل حت�سني م�ستوى 
�ساع����ات.  بع�س����ر  العم����ل  �ساع����ات  وحتدي����د  الأج����ور، 
وقدمت”زوراء”تقييم����ًا رائعًا حلقوق الإن�سان يف العامل 

املتمدن، اإذ كتبت بهذا اخل�سو�س تقول: 
العمومية،  اأفكار  فاإنها دخلت حتت حماية  "اأما احلقوق 
حت����ى اإن اإع����دام النف�س الواح����دة )ت����رتاءى( يف البلدان 

املتمدنة اأ�سكل من اإحيائها". 
         ويف ال�سي����اق نف�س����ه ن�س����رت دفاع الكات����ب الفرن�سي 
الكبري فيكتور هوج����و )1802-1885( عن جمموعة من 

الأ�سخا�س، �سدر بهم حك����م اإعدام يف رو�سيا القي�سرية، 
وكي����ف اإن هوجو من خالل”حكاي����ة اآخر �ساعة ملحكوم"، 
وه����ي نتاج اأدب����ي موؤثر كتبه به����ذا اخل�سو�س، طلب فيه 
من القي�س����ر اإعفاء ه����وؤلء الأ�سخا�س، ا�ستط����اع اأن ينقذ 
حي����اة ه����وؤلء حني لب����ى القي�س����ر الرو�سي طلب����ه. وعليه 
قيمت”زوراء”هوج����و باأنه”بلغ درجته يف حكمة ال�سعر 
اأو �سع����ر احلكمة"، وعادت ال�سحيف����ة للكتابة عن هوجو 

فيما بعد. 
          اأ�سهم����ت تل����ك ال�سحيف����ة يف تنمية الوعي ال�سيا�سي 
لدى املثقفني العراقيني، اإذ من خاللها عرف هوؤلء مفردات 
�سيا�سية جدي����دة مثل”اجلمهورية”و"ال�سرتاكية". ففي 
الع����ام 1871 حتدثت”زوراء”ع����ن الأو�س����اع ال�سيا�سية 
يف فرن�س����ا، فن�س����رت بهذا ال�س����اأن”اإن تلون اأف����كار اأهايل 
الفران�س����ة، يف اأي درجة من الدرجات. ففي ظرف �سنة... 

نقلوا حكومتهم الإمرباطورية ومنها اإىل
 

احلكوم����ة املوؤقتة ومنها اإىل اجلمهورية التابعة للجمعية 

التي �سميت بال�سرتاكية...". 
          مم����ا له مغ����زاه اإن حماولت التغيري يف تلك املرحلة 
امت����دت اإىل جمالت اأو�سع واأ�سم����ل، منها الأدب الذي بداأ 
يف الن�س����ف الث����اين م����ن الق����رن التا�سع ع�س����ر يبحث عن 
اأ�سكال جدي����دة للتعبري، وعن م�سامني كانت تهم املجتمع 
وتتعل����ق به اأكرث من امل�سام����ني التقليدية، التي بداأت هي 
كذل����ك تعرب ب�س����كٍل اأو باآخر ع����ن الأفكار اجلدي����دة. فعلى 
�سبي����ل املث����ال اأنتقد اأح����د املثقف����ني املبالغ����ات يف ال�سعر، 
وا�ستنكره����ا، واأثنى على ال�سعراء الع����رب القدماء الذين 
و�سفهم”بالق����وة"، اإذ لي�����س”يف اأ�سعارهم م����ن املبالغات 
الت����ي وجدناه����ا يف يومن����ا ه����ذا، واإن ت�سبيهاته����م اأي�سًا 

ن�ساهدها ب�سورة تنب�سط لها الطبيعة".        
          و�سدد مثقف اآخر على اأهمية ما �سماه"�سناعة كتب 
الق�س�س”ونتاجها ومالها من اأثر يف تعميق الفكر. وانتقد 
النظ����رة ال�سائع����ة له����ا، وو�سمه����ا بالنظ����رة اخلاطئة،لأن 
الق�س�س”غ����ري خالية م����ن الأهمية”ح�س����ب تقييمه. وقد 
تعززت ه����ذه النظرة مبا كان����ت تن�سره”زوراء”عن كبار 

الكتاب العامليني. 
         قدم����ت ال�سحاف����ة العراقي����ة، يف الوقت نف�سه، قرائن 
ذات مع����ان دميقراطي����ة، وج����دت طريقه����ا بالتدري����ج اإىل 
اأذهان املثقف����ني، فعلى �سبيل املثال نقلت ال�سحيفة”خربًا 
مف����اده خروج ال�س����اه القاجاري اإىل ال�س����وق منفردًا، مما 
لقى الرتحيب، واأثنت”زوراء”عل����ى ذلك. واأ�سارت نقاًل 
ع����ن جريدة”اجلوائ����ب”اإىل احلرية الت����ي كان يتمتع بها 
ال�سعب����ان الربيط����اين وال�سوي�سري، وحقهم����ا يف اإن�ساء 
ن����وادي �سيا�سي����ة وممار�س����ة نق����د ال�سلط����ات القائمة يف 
بلديهم����ا. وقيمت اأي�س����ًا نقاًل ع����ن جريدة”وقت”الرتكية 
حرية ال�سحافة يف بريطاني����ا باأنها”دخلت بحكم العرف 

والعادة". 
م����ن دون �سك فاإن مفاهي����م د�ستورية و�سلت    
اأي�سًا اإىل اأذه����ان املثقفني العراقيني يف �سبعينيات القرن 
املا�سي، مل يكن بو�سعهم جتاهلها، اأو عدم النتباه اإليها. 
فعلى �سبيل املثال ن�سرت”زوراء”خربًا اأ�سار اإىل انتخاب 
الرئي�����س الأمريكي غران����ت للمرة الثانية اإث����ر انتهاء مدة 
رئا�سته الأوىل لأنهم”مل يروا األيق منه لكر�سي الرئا�سة. 
          تعمقت هذه املفاهيم يف ذهن املثقف العراقي بتاأثري من 
الثورة الرو�سية ع����ام 1905، التي كتبت عنها ال�سحافة، 
واأثن����ى عليها الكت����اب، و”الث����ورة الد�ستورية”الإيرانية 
)1905-1911( واأك����رث م����ن ه����ذه وتل����ك بتاأث����ري ث����ورة 
الحت����اد يني ع����ام 1908، وقب����ول ال�سلطان عب����د احلميد 
املبعوث����ان"،  وتاأ�سي�س”جمل�����س  بالد�ست����ور،  الث����اين 

املو�سوع اخلطري الذي حتدثت عنه ال�سحيفة هكذا: 
ي�ستط����ع  مل  الت����ي  وامل�سروطي����ة  امل�س����ورة  اأ�س����ول  "اإن 
الأوربي����ون اإ�ستح�ساله����ا اإل يف ك����م ع�س����ر به����ذا القدر.. 
من �سف����ك الدماء... وملا كانت اأ�س����وًل اأمرنا بها من طرف 

ديننا قد ح�سل بها ال�ستح�سان
 

م����ن طرف �سلطاننا... ولقد كان متدن ال�سرق متوقفًا على 
اأ�سول امل�سورة هذه، واأ�سول امل�سورة هي اأ�سا�س مدنية 

ال�سرق.
          �سه����دت بغ����داد اآن����ذاك اأول جترب����ة له����ا يف ه����ذا 
اأول  اإىل  نواب”ميثلونه����ا  اإر�سل”ثالث����ة  ح����ني  املي����دان 
جمل�س”للمبعوث����ان"، وهم عبد الرزاق بك وعبد الرحمن 
بك ودانيال اأفندي. مما كان له �سدى لدى مثقفي املدينة، 
ل�سيم����ا اإنه����م كان����وا ميتون اإليه����م باأكرث م����ن �سلة. ومن 
املفي����د اأن ن�س����ري اإىل اإن لورمير عد اأح����د هوؤلء”من اأكرث 
ال�سيا�سي����ني تقدمي����ة يف تلك الأي����ام"، الكلم ال����ذي يوؤ�سر 
واقع الفئة املثقفة العراقية يومذاك ب�سورة اأو باأخرى. 

عن ر�سالة )االب ان�ستا�س ماري الكرملي(

من مظاهر التحديث في العراق في 
العهد العثماني االخير
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ع����ل����ي أب�������و ال��ط��ح��ي��ن 

�س���وق الكت���ب القدمية والن���ادرة يف بريطانيا، كما يف 
بقي���ة ال���دول الغربي���ة، له ع���امل خا����س، ل يتقاطع ول 
يلتق���ي ب�س���وق الكت���اب واملطبوعات احلديث���ة، اإل يف 
ح���دود �سيق���ة. فمعار�س الكت���اب الدوري���ة، ال�سهرية 
بالكت���اب  اخلا�س���ة  ال�سنوي���ة،  وحت���ى  والف�سلي���ة 
امل�ستعمل القدمي والنادر، ل جتد فيها كتبًا ومطبوعات 
حديثة، ول ي�سرتك فيها نا�سرون للكتب كما هو احلال 
يف معار�س الكتاب املعروفة. لذلك، يبذل بائعي الكتب 
القدمي���ة جهود كب���رية وم�سني���ة وب�س���كل م�ستمر يف 
البح���ث والتق�س���ي ع���ن الكت���ب الن���ادرة  واملطبوعات 
التاريخية لتوفريها للزبائ���ن من هواة الكتب يف هذه 

املعار�س. 
م���ن اأهم م�سادر �سوق الكتب القدمية يف بريطانيا هي 
م���زادات الكت���ب امل�ستعمل���ة املنت�سرة م���ن ال�سمال اىل 
جن���وب اجلزر الربيطاني���ة، فهناك على الأق���ل مزاد اأو 
اأكرث يف كل اأ�سب���وع يف بريطانيا خمت�س ببيع الكتب 
القدمي���ة، ه���ذا اأ�ساف���ة اىل العديد من امل���زادات العامة 
ال�سامل���ة الت���ي حتوي جمموع���ات من الكت���ب القدمية 
ب�سكل �سمني ملحتوي���ات ومقتنيات البيوت التي تباع 

يف تلك املزادات. 
يف خري���ف �سن���ة 1998، ح�س���رت م���زاد �سوثبي���ز يف 
لن���دن، ح���ني عر�س���ت للبي���ع مكتب���ة كب���رية ن���ادرة من 
كت���ب الرح���الت اىل ال�س���رق الو�سط واأوا�س���ط اآ�سيا، 
تع���ود لل�سحفي وامل���وؤرخ الربيطاين بي���رت هوبكريك 
)1930-  2014(. كان من بني الكتب املعرو�سة، كتاب 
نادر، طبع باللغ���ة الإنكليزية، يف مطبعة احلكومة يف 
بغ���داد، �سن���ة 1918، بعنوان”تقري���ر ع���ن بعث���ة جند 
1917-1918"، و�سع���ه ال�سابط الربيطاين املعروف 
جون فيلبي، عن رحلته من بغداد اىل الريا�س ومقابلة 
الأم���ري عبد العزيز اآل �سع���ود. كان هناك تناف�س �سديد 
يف امل���زاد وبالتلفون عل���ى هذا الكتاب الن���ادر من قبل 
مقتن���ي الكتب م���ن دول اخلليج، وو�س���ل �سعر الكتاب 
اىل حوايل ثالثني األ���ف دولر اأمريكي، �سمنها ر�سوم 
املزاد، وهو كما اأظن، اأغلى كتاب مطبوع يف بغداد يف 

الع�سر احلديث. 
الكت���اب ه���و تقري���ر عن البعث���ة الت���ي اأر�سله���ا احلاكم 
املدين يف بغداد، بري�سي كوك�س، بقيادة جون فيلبي، 
اىل �سلطان جن���د، الأمري عبد العزيز اآل �سعود، والتي 
كانت تهدف بالأ�سا����س باأقناع ابن �سعود على مهاجمة 
مدينة حائل واإ�سغال اب���ن الر�سيد يف املعارك وايقاف 
دعم���ه لالتراك يف احلرب اجلاري���ة يف العراق. اإ�سافة 
اىل حت�س���ني العالقة بني ابن �سعود وامري الكويت من 
جهة وابن �سعود وال�سريف ح�سني بن علي يف احلجاز 

من جهة اأخرى. 
بع���د انتكا�سة اجلي����س الربيطاين الكب���رية يف الكوت 
ني�س���ان 1916،  نهاي���ة  العثم���اين يف  اأم���ام اجلي����س 
اكت�سب���ت اجلبه���ة الع�سكرية يف الع���راق اأهمية كبرية 
الو�س���ول  وا�سب���ح  الربيطاني���ة،  احلكوم���ة  ل���دى 
اىل بغ���داد ه���دف اأ�سرتاتيج���ي معل���ن. فب���داأ التح���رك 
م���ن ع���دة جبه���ات يف  الربيط���اين ملجابه���ة الت���راك 
املنطق���ة، وقام املكت���ب العربي يف القاه���رة باأت�سالته 
م���ع ال�سريف ح�سني يف مكة لأعالن الثورة يف احلجاز 
يف حزيران �سن���ة 1916. ونظم بري�سي كوك�س دعوة 
لكل من اأم���ري املحمرة، ال�سيخ خزع���ل، واأمري الكويت 
ال�سي���خ جابر ال�سباح، واأمري جن���د ال�سيخ عبد العزيز 
اب���ن �سعود، لزيارة الب�سرة يف ت�سرين الثاين 1916، 

ل���ريوا باأعينهم ق���وة بريطاني���ا الع�سكري���ة وعزميتها 
عل���ى احتالل العراق وحتذيره���م من مغبة التعاون مع 

التراك. 
طفح���ت بع����س امل�س���اكل ب���ني الكوي���ت و جن���د ب�سبب 
احل�س���ار ال���ذي و�سعت���ه الكوي���ت عل���ى نق���ل امل���وؤن 
وال�سلح���ة اىل جن���د وكذل���ك ظه���رت خالف���ات �سديدة 
ب���ني ال�سريف ح�س���ني بن علي وابن �سع���ود بعد جناح 
الث���ورة يف احلجاز ومطالبة ال�سري���ف ح�سني العلنية 
ليك���ون ملك ل���كل الع���رب. فكان لب���د من ار�س���ال بعثة 
اىل الريا����س لدع���م ابن �سعود ال���ذي كان ممتع�سا من 
دعم بريطانيا لل�سري���ف ح�سني. اأ�ستغرقت رحلة جون 
فيلب���ي اىل جن���د عامًا كام���اًل، من نهاي���ة ت�سرين الول 
1917 اىل بداي���ة ت�سري���ن الث���اين 1918. ويق���ع ن�س 
التقرير الذي و�سعه فيلبي يف 39 �سفحة، اإ�سافة اىل 

14 �سفحة من املالحق.
بع���د لقائه ابن �سع���ود يف الريا�س اأنتق���ل جون فيلبي 
اىل الطائ���ف وث���م اىل ج���دة للق���اء ال�سري���ف ح�س���ني، 
ويبدو ان تلك الزيارة وموقف بريطانيا من ابن �سعود 
مل تعج���ب ال�سري���ف ح�سني، فل���م ي�سمح بع���ودة جون 
فيلب���ي اىل الريا����س لأكم���ال املحادثات، حت���ت ذريعة 
اخلط���ورة المني���ة يف طري���ق ال�سحراء، مم���ا ا�سطر 
ج���ون فيلب���ي الذه���اب اىل القاه���رة ملناق�س���ة المر يف 
املكتب العربي والعودة اىل الب�سرة عن طريق بومبي 

ومن ثم الرتحال مرة ثانية اىل الريا�س. 
يق���ول فيلبي اأخربين ال�سريف ح�س���ني باأن لديه بع�س 
الوثائ���ق الغام�س���ة، التي توؤيد دعوته ب���اأن يكون ملكًا 
ل���كل الع���رب واأنه على قناع���ة باأن بريطاني���ا �سوف لن 
تنكث بوعده���ا باأن يكون ملكًا للع���رب، لكنه مل يف�سح 
ع���ن هذه الوثائ���ق.  وبني فيلب���ي عدم قناعت���ه يف باأن 
يك���ون ال�سريف ح�سني ملكًا للب���الد العربية، من املمكن 
ان يحم���ل لقب خليف���ة امل�سلمني ول ميان���ع ابن �سعود 
بذل���ك، فحقيقة كونه من �ساللة الر�س���ول يعطيه بع�س 
م���ن الهيب���ة الدينية لهذا، لكن ل ميك���ن ان تخ�سع جند 
حت���ت حكمه ول حت���ى الم�سار العربي���ة الخرى مثل 

اليمن والعراق ول حتى اطراف اجلزيرة العربية. 

روبرت هاملتون ورحلته الى نجد
يف ال�سي���ف املا�س���ي كن���ت على موع���د مع م���زاد اآخر 
للكت���ب القدمي���ة يف جن���وب اإنكل���رتا، وكان يف كتلوك 
الأنرتن���ت،  عل���ى  كذل���ك  واملن�س���ور  املطب���وع،  امل���زاد 
بع����س املجامي���ع م���ن الكتب الت���ي تهمن���ي، وهي على 
ال���دوام تتعل���ق بالع���راق والع���امل العرب���ي. يف اأحدى 
املجموع���ات كان هن���اك ت�سع���ة كتب تباع �سوي���ًة، منها 
اأربع���ة مهم���ة. الأول كتاب الكاب���ن هونت عن”احلملة 
لوح���ات  وفي���ه   1858 �سن���ة  الفار�سية”املطب���وع 
ملون���ة رائعة ع���ن بغ���داد، والثاين كت���اب ويليم موير 

و�سقوطه���ا"،  وانحطاطه���ا  ظهوره���ا   : عن”اخلالف���ة 
املطبوع �سنة 1915، والثالث ن�سخة من القراآن الكرمي 
بالنكليزي���ة من طبعات القرن التا�س���ع ع�سر، والكتاب 
الراب���ع وامله���م كان للوكي���ل ال�سيا�س���ي الربيطاين يف 
الكويت روب���رت هاملتون، وهو تقرير ليوميات رحلة 
م���ن الكوي���ت اىل جند ق���ام به���ا هاملتون �سن���ة 1917 
بطل���ب من احلاكم ال�سيا�سي وامل���دين يف بغداد ال�سري 
بر�س���ي كوك�س. بالعادة يف امل���زادات العاملية ي�سعون 
�سعر تقديري لكل جمموعة معرو�سة يف كتلوك املزاد، 
وكات ال�سع���ر التقدي���ري له���ذه الكت���ب الت�سعة هو بني 
200 اىل 300 ب���اون ا�سرتلين���ي )ب���ني 300 اىل 450 
دولر تقريب���ا(، وهن���اك ر�س���وم البي���ع عل���ى امل�سرتي 
قيمته���ا 22% يف هذا املزاد. كنت اأتوقع ان تكون هناك 
مناف�س���ة قوية عل���ى املجموعة ب�سبب تقري���ر هاملتون 
النادر والغري معروف، وهو يف احلقيقة من مطبوعات 
احلكوم���ة الربيطاني���ة اخلا�س���ة. لكن املفاج���اأة الغري 
متوقع���ة كانت بظه���ور مناف�س جمهول ع���رب التلفون، 
فقف���ز ال�سعر ب�س���كل جن���وين، وتخط���ى كل التوقعات 
لي�ستقر عند اكرث من 17 األف باون ا�سرتليني )حوايل 

25 األف دولر( مع ر�سوم املزاد. 
تقري���ر هاملت���ون هذا يقع يف 26 �سفح���ة فقط، بحجم 
فول�س���كاب 34x22 �س���م، يتح���دث في���ه ع���ن تفا�سي���ل 
الرحل���ة م���ن الكويت وحتى جن���د، ذك���رًا ا�سماء جميع 
املواقع يف الطريق، واأ�سماء جميع املرافقني من حر�س 
وخ���دم، وكل من التقى به من اأمراء اأو ب�سطاء، وكل ما 
دار م���ن احاديث مع امري جند عب���د العزيز اأبن �سعود، 

اأو مع رجل عابر يف الطريق. 
كان مطل���ب بري�سي كوك�س من عبد العزيز ابن �سعود، 
كم���ا نقله ل���ه هاملتون، ه���و القيام بغ���زو حائل وقطع 
الطري���ق على اب���ن الر�سي���د امل�ساند لالأت���راك يف جبهة 
الع���راق خ���الل احل���رب العاملي���ة الأوىل، اإل ان الأمري 
عبد العزيز كان مرتددا يف ذلك رغم الموال وال�سلحة 
الت���ي كان يوفرها له النكليز، بل اأن النكليز كانت لهم 
�سك���وك يف اأن اأبن �سعود يدعم اأب���ن الر�سيد بالأ�سلحة 
رغ���م العداء الظاهر بينهما. وب���دوره مل يكن كذلك ابن 
�سعود يثق بالأنكلي���ز، ملا يح�س به غرميه يف احلجاز 

ال�سريف ح�سني من م�ساندة ودعم. 
م���ن غرائ���ب التقري���ر، ت�س���اآل الأم���ري عبد العزي���ز اأبن 
اأن يح�س���ل عل���ى  اأذا كان م���ن املمك���ن  �سع���ود، فيم���ا 
امل�ساع���دة الربيطاني���ة يف حتقيق حلم جمي���ل راآه يف 
املن���ام الليلة البارحة، كما ذكر ذلك اىل هاملتون. وكان 
احللم اأنه راأى جنوده يغزون بالد ال�سام واأنهم دمروا 
دم�سق على عرو�سها. اأراد هاملتون اأن ي�ستدرجه قائاًل 
: نع���م بالتاأكيد �ستكون الواجه���ة دم�سق بعد ان ننتهي 
م���ن حائل، اإل اأن اأبن �سعود بق���ي متخوفًا من املغامرة 
يف غ���زو حائل ذل���ك الوقت. وم���ن مطالب اب���ن �سعود 
التي ذكرها هاملتون يف تقريره، اأنه طلب من الأنكليز 
ان ي�سمحوا له بتعيني وكيل له يف احلوا�سر العربية، 
يف م���دن القطي���ف وقطر والكويت والزب���ري والب�سرة 
و�س���وق ال�سي���وخ وحت���ى كرب���الء والنج���ف ويف كل 
امل���دن التي يت�سل بها ب���دو اجلزيرة ويعتربها مناطق 

نفوذه. 
دون �س���ك للتقري���ر اهمية كب���رية يف تاري���خ العالقات 
الربيطاني���ة مع الع���راق واجلزي���رة العربية يف مطلع 
القرن الع�سرين. امتنى اأن تقوم احد مراكز الدرا�سات 

التاريخية يف العراق برتجمته.

من يوميات كتبي في لندن : 

ال�سعيبة يف الب�سرة، ت�سرين الثاين 1916، عبد العزيز اآل �سعود وال�سيخ خزعل 
وال�سيخ جابر ال�سباح مع بري�سي كوك�س وامل�س بيل

فيلبي يف رحلته اىل جند مع بع�س املرافقني 1917


