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العدد )4331(
السنة السادسة عشرة

االثنين )17( كانون األول 2018

: ذاك����رة ع��راق��ي��ة اع����داد 

يق����ف م�ضطف����ى ج����واد علما ب����ارزا م����ن اع����ام النه�ضة 
العربي����ة يف ثقافتن����ا وح�ضارتن����ا وفكرن����ا وتاريخن����ا 
االن�ض����اين فق����د كان رحمة الل����ة عا�ضقا طبيعي����ا للحقيقة 
خمل�ض����ا لها تلك احلقيقة هي حب����ة العميق للغة العربية 
لغة احل�ضارة والفكر االن�ض����اين.كان مو�ضوعة معارف 
يف النح����و واحلفظ والبل����دان واالث����ار والتاريخ اعانة 
على ذلك حافظة قوية وذاكرة حادة ومتابعة دائمة حتى 
غ����دا يف ذلك مرجع����ا لل�ضائلن وامل�ضتق����ن فنه�ض مبا ال 
ينه�ض ب����ة اولوا القوة فكان امة كامل����ة يف رجل وعاملا 
يف ع����امل ومدر�ضة متكامل����ة قائمة بنف�ضه����ا وخدم اللغة 

العربية كما مل يخدمها احد غريه.
كت����ب ال�ضاع����ر الكب����ري م�ضطف����ى جم����ال الدي����ن يرث����ي 

م�ضطفى جواد:
يا حار�ض اللغة التي كادت على   

   �ضدا للهى ان ال يرن لها �ضدى 
هبت عليها احلادثات فلم تدع       

 غ�ضنا بعا�ض�����ف حقدها يتاوؤدا 
عربي طبع ال يتعت���ع نطقة    

      ح�ضرا على النبت الغريب تعودا 
 ونلتق����ط هن����ا بع�����ض م����ن اخب����اره الطريف����ة يف ذكراه 

العطرة..

 مع الملك في�صل الثاني
 حتدث العامة جواد عن ذكرياته مع امللك في�ضل الثاين 

فقال :
يف الع����ام 1942 دعي����ت لتعليم )املل����ك( ال�ضغري في�ضل 
الث����اين اللغة العربي����ة ابتداًء من الق����راءة اخللدونية و 
كان  ق����د اهمل تعليم����ه للغة العربية وام����روين بتعليمه 
مل����دة �ضن����ة واحدة فب����داأت بتعليم����ه يف ال�ضن����ة ال�ضابعة 
م����ن عم����ره وعلمت����ه  الق����راءة والكتاب����ة، واذك����ر عندما 
ق����رر اهله درا�ضت����ه يف انكلرتا امرت والدت����ه رحمة الله 
عليه����ا  االم����رية عالي����ة وكانت خ����ري ام����راأة يف اال�ضرة 
با�ضت�ضحابي اليها فلم ا�ضتطع االباء  وكنت اود جاهدا 
ان اجعل����ه ملكًا ي�ضبه �ضغ����ار امللوك الذين قراأت �ضريهم 
يف التاريخ اال�ضامي فاعجبتني، اال ان اهله مل يرحتوا 
يل يف  ذل����ك فقد كانت امل�ضكنة تظهر عليه حتى يف طلب 

حاجات����ه املدر�ضي����ة وكان ي�ضكو من ذل����ك، وقلت له ذات 
م����رة انت ملك فق����ل لهم هاتوا كذا وك����ذا فا ي�ضتطيعون 
رف�ض����ه، فلما قال لهم بلهجة ااّلمر هاتوا كذا وكذا، قالوا 
له لي�ض ا�ضلوب كامك، فمن علمك هذا النوع من الطلب، 
وه����و ل�ضع����ف ملكة اال�ضتقال  يف نف�ض����ه، قال لهم الذي 
علمن����ي ذلك ه����و  معلمي م�ضطفى ج����واد فحقدوها علي 
واع����ادوين  اىل التدري�����ض يف دار املعلم����ن العالية يف 
اآخ����ر ال�ضن����ة الدرا�ضية االخ����رية خوفا م����ن تربية روح 
اال�ضتقال  بنف�ضه. وكن����ت ملا بداأت تدريبه )يق�ضد امللك 
في�ض����ل الث����اين( وطلبت بعدها نقل����ي اىل مديرية االثار 
ل�ضعوبة اجلم����ع بن تدري�ض����ي يف دار املعلمن العالية 
وتعلي����م امللك ال�ضغري،فنقلت اىل وظيفة ماحظ فني ثم 
راي����ت �ضوء االدارة فيها وبق����اء راتبي املايل على حاله، 
فرجع����ت اىل دار املعلم����ن العالي����ة وبقيت فيه����ا اىل ان 
ُان�ضئ����ت جامعة بغ����داد و�ضميت انذاك كلي����ة الرتبية وال 
ازال يف ع����داد ا�ضاتذته����ا وان كن����ت مقع����دا يف مر�����ض 

ع�ضال.
 قل غلطة قلبية وال تقل جلطة قلبية

 اج����رى ال�ضحف����ي الراح����ل ر�ضيد الرماح����ي لقاءات مع 
ع����دد من ع����اريف م�ضطفى جواد اثناء اع����داده مللف عنه 
ن�ضرت����ه جملة الف باء �ضن����ة 1978 ومنه لقاء اإجراء مع 
طبيبه اخلا�ض الدكتور �ضوكت الدهان الذي ذهبت اإليه 
يف عيادت����ه يف �ض����ارع الر�ضيد وحدثني ان����ه كان معجبًا 
كث����ريًا ب�ضخ�ضية الدكتور جواد وكان يتمنى اأن يتعرف 
علي����ه، واأن����ه مرة كان قادم����ًا اإىل عيادته فوج����د الدكتور 
ج����واد يتم�ض����ى يف �ض����ارع الر�ضي����د فتق����دم اإلي����ه و�ضلم 
عليه قائ����ًا: اأنت الدكتور م�ضطفى ج����واد واأنا الدكتور 
�ضوك����ت الده����ان واأح����ب اأن اأتع����رف علي����ك... فا�ضرتط 
ج����واد اأن يعرف اخت�ضا�ضه الطبي اأواًل وملا اأخربه باأنه 

اخت�ضا�ض قلب ومفا�ضل وافق على اأن يتعرف عليه.
يقول الدكتور �ضوكت الده����ان: جئنا اإىل العيادة، ودار 

بيننا حديث طويل عن الطب واالأدب واللغة.
ويف اأثناء هذا احلدي����ث �ضكا يل الدكتور جواد معاناته 
م����ن م�ضكلة عوي�ضة حتول����ت اىل اآالم مربحة يف الظهر 
واملفا�ض����ل، واأخ����ربين اأن����ه راج����ع العديد م����ن االأطباء 
م����ن دون اأن يفل����ح اح����د منه����م يف اإيج����اد ع����اج ناجع، 

فطماأنته اإىل اأن م����ا يعاين منه اأمر ب�ضيط وال يدعو اىل 
القلق، واعطيته علبتن م����ن حبوب )دلتابوتوزولدين( 
واأو�ضيته اأن يتن����اول منها ثاث حبات يوميا، وقلت له 
اإذا �ضعرت بتح�ضن فاتركه����ا بالتدريج. وبعد ثاثة ايام 
ج����اءين م�ضطحبا مع����ه ابنته الأعاجله����ا واأخربين باأنه 
حت�ض����ن كث����ريا، وان����ه ال يدري مل����اذا مل ير�ض����ده االطباء 
الذي����ن راجعه����م اىل مثل ه����ذه احلبوب. وك����ررت عليه 

تعليماتي ال�ضابقة بوجوب تركها.
ثم غاب عني ملدة �ضهرين مل اره خالهما حتى ات�ضلوا بي 
هاتفيا الن �ضحته متدهورة فذهبت اىل داره، وفح�ضته 
فوجدته يعاين �ضدمة و�ضيق����ًا يف التنف�ض واأملًا �ضديدًا 
يف ال�ضدر، فات�ضل����ت باال�ضعاف من فوري، ونقلته اىل 
م�ضت�ضف����ى )ابن �ضينا( واجريت ل����ه تخطيطا للقلب، فلم 
اأ�ضتط����ع اأن اخف����ي عنه �ضيئا، واخربت����ه باأنه يعاين من 
)جلط����ة قلبية( وكن����ت اأتوقع ان يح����زن م�ضطفى جواد 
له����ذا اخل����رب وينزعج من����ه، ولكنه ابت�ضم وق����ال يل: )يا 

دكتور... قل غلطة قلبية... وال تقل جلطة قلبية(!

مع عبد الكريم قا�صم
ف����ى منت�ضف ع����ام 1960 ا�ضتدعى الزعي����م الراحل عبد 
الكرمي قا�ض����م الدكتور م�ضطفى ج����واد والدكتور اأحمد 
�ضو�ض����ة واال�ضتاذ حمم����ود فهمى دروي�����ض وطلب منهم 
تاأليف دليل للجمهورية العراقي����ة الفتية، واأن يبا�ضروا 
بذل����ك ف����ورا، ووعده����م مب�ضاندت����ه الكاملة له����م فى هذا 
امل�ضروع الوطني. وُيذكر اأن الدكتور جواد تقدم برجاء 
اىل الزعي����م فى ذلك االجتم����اع اأن ي�ضم حرف اجليم فى 
كلم����ة )جمهورية( ب����دال من فتحه كم����ا كان يفعل الزعيم 
فى خطب����ه، ف�ضحك الزعيم وقال ان����ه �ضيفعل ذلك اإذا ما 
�ضرح له الدكتور جواد ال�ضبب. فكان جواب الدكتور اأن 
اأ�ضل الكلمة هى )ُجمهور( ولي�ض )َجمهور(. ومت العمل 
بالدلي����ل وقدم املوؤلفون ن�ضخة من����ه اىل الزعيم فى يوم 
14 متوز/يولي����و 1961. وم����ن هن����ا ب����داأ التقاع�ض من 
امل�ضئول����ن فى �ضرف املبال����غ التى تكبدوه����ا املوؤلفون، 
وت����اأمل الدكتور جواد لذلك خا�ض����ة وانه كان قد اقرت�ض 
ح�ضته من الكلفة من اأ�ضدقائه. ومل ت�ضرف االجور اىل 

النهاية.

في ذكرى رحيله في 17 كانون االول 1969

مع الدكتور مصطفى جواد.. طرائف وذكريات

ابتسام سعود عريبي

ويف اذار 1936عن عبد الرحمن ع�زام وزيرًا مفو�ضًا يف 
ب��غ���داد ومن�دوب���ًا ف��وقالعادة، وعندم���ا ر�ضحت احلكومة 
امل�ضري���ة عب���د الرحمن ع���زام ليك���ون وزي���رًا مفو�ضًا يف 
الع���راق ار�ضل���ت ح�ض���ب اال�ض���ول الر�ضمي���ة تاخ���ذ راي 
احلكوم���ة العراقية يف ه���ذا الرت�ضيح، فكان جواب رئي�ض 
وزراء الع���راق يا�ضن الها�ضمي”لقد �ضبقتنا م�ضر فقد كنا 
نود ل���و ر�ضحنا عب���د الرحمن عزام له���ذا املن�ضب". وكان 
لعب���د الرحمن اأ�ضدق���اء كثريون يف الع���راق  امثال جعفر 
الع�ضك���ري يعرفون تعلقه بالعروب���ة وخدماته يف �ضبيلها 

ف�ضرهم ان يكون هو الذي �ضيمثل م�ضر يف ديارهم. 
     ا�ضتقبل تعينب عزام بحفاوة فائقة دلت على مدى وثوق 
العاقات بن البلدين، واقيمت له حفات التكرمي واملاأدب 
يف بغ���داد واملو�ض���ل ح�ضره���ا نخب���ة م���ن رج���ال العراق 
وزعمائه.فف���ي حف���ل اأقي���م له يف فن���دق )ه���ود( ا�ضار احد 
احل�ض���ور وهو ال�ضيا�ضي العراق���ي ال�ضيد �ضعيد ثابت يف 
خطب���ة القاها مبكارم عبد الرحمن عزام وخدماته للق�ضية 
العربي���ة، وان���ه اذ جاء اىل العراق فامنا ح���ل وطنًا له الن 
الع���راق وم�ض���ر جزءان م���ن الوط���ن العربي، ف���كان لهذه 
الكلمة وقع موؤثر  يف نف�ضية عبد الرحمن عزام، ورد عليها 
بال�ضك���ر والثن���اء، واكد عم���ق الروابط القومي���ة بن باد 

الرافدين ووادي النيل. 
     ك�ض���ب عب���د الرحمن عزام حب واحرتام، وتقدير جميع 
رجاالت العراق على اختاف ميولهم ال�ضيا�ضية واحلزبية 
وجعل العاقات بينه���م ترتفع اىل م�ضتوى العمل القومي 
يف �ضبي���ل العروب���ة، وق���د بل���غ م���ن ثق���ة جمي���ع االحزاب 

ال�ضيا�ضي���ة به ان الوزارات العراقية التي واكبها يف اأثناء 
ف���رتة ا�ضغال���ه ملن�ضب���ه )وزارة يا�ض���ن الها�ضم���ي، وزارة 
حكم���ت �ضليم���ان، وزارة جمي���ل املدفع���ي واخ���ريًا وزارة 
ن���وري ال�ضعيد(، كانت تدعوه حل�ض���ور بع�ض اجتماعات 
جمل����ض ال���وزراء العراق���ي عندم���ا  يق���رر اأن يناق����ض يف 
املجل����ض بع�ض  النواحي ال�ضيا�ضية اخلارجية والعاقات 
امل�ضري���ة، وه���ذا تقليد مل ي�ضبق ان ح���دث يف  اأي دولة ان 
يح�ضر ممثل دبلوما�ضي اجتماع جمل�ض وزراء دولة ميثل 
فيه���ا باده، اال ان احل���ب والثقة الت���ي كان يكنها ال�ضا�ضة 
العراقي���ون لعزام اذابت  جميع القيود واالعتبارات ف�ضًا 
ع���ن دعوته حل�ض���ور مناورات اجلي����ض العراقي ال�ضرية، 
والت���ي مل ي�ضمح بح�ضورها لل�ضف���راء االجانب، ويف عهد 
ع���زام اأ�ضبحت دار املفو�ضية امل�ضري���ة يف بغداد �ضالونًا 

�ضيا�ضيا يجتمع فيه كثري من رجاالت العراق.
 ربطت عبد الرحمن عزام �ضداقة مع نوري ال�ضعيد،فعندما 
ق���دم االول اىل العراق قام با�ضتئجار منزل ال�ضعيد ليكون 
مق���رًا للمفو�ضية امل�ضرية يف بغ���داد، و�ضارت العاقة بن 

االثنن يف اح�ضن حال حلن قيام اجلامعة العربية.
�ضه���دت العاق���ات الثقافي���ة ب���ن القاه���رة وبغ���داد من���وًا  
وات�ضاع���ًا مطردًا،ال �ضيما بعد تويل ع���زام من�ضب الوزير 
املفو�ض يف العراق،فقد اقنع احلكومة امل�ضرية بامل�ضاركة 
يف النه�ض���ة العلمية واالجتماعية والثقافية واالقت�ضادية 
يف الع���راق، وا�ضتقدام عدد من املدر�ضن للعمل يف ميدان 
التعليم الع���ايل اىل العراق، وبالفعل ق���دم اىل العراق طه 
ح�ض���ن وعبد الوه���اب عزام واحم���د امن، كم���ا انت�ضرت 

ال�ضحف والكتب امل�ضري���ة يف العراق يف خمتلف العلوم 
والفنون. 

وم���ن اجل زي���ادة روابط االخ���وة والتعاون ب���ن البلدين 
�ضعى عب���د الرحمن عزام الأباغ احلكوم���ة العراقية رغبة 
م�ضر يف فت���ح خط هاتف مبا�ضر بن بغداد والقاهرة وقد 
مت ذل���ك يف االول من ني�ضان ع���ام 1936،ومتكن عزام من 
اقن���اع احلكوم���ة العراقية بزي���ادة التع���اون التجاري بن 
البلدي���ن )م�ضر والع���راق(، فبعثت الدوائ���ر املخت�ضة يف 
احلكومة العراقية اىل املفو�ضية العراقية يف م�ضر مناذج 
م���ن املنتوج���ات العراقية من اج���ل عر�ضه���ا يف اال�ضواق 
التجارية امل�ضرية والدعاية لها، وطلبت من حكومة م�ضر 
خف����ض الر�ضوم الكمركي���ة على هذه النم���اذج،الن الق�ضد 
م���ن ار�ضاله���ا هو للعر����ض ولي�ض للبيع، فقبل���ت احلكومة 
امل�ضري���ة ه���ذا الطل���ب �ض���رط ان تقابله���ا حكوم���ة العراق 

باملثل.
ق���ام عب���د الرحم���ن ع���زام بزي���ارات اىل االماك���ن املقد�ضة 
يف العراق،فف���ي ني�ض���ان الع���ام 1938 زار مدين���ة النجف 
اال�ض���رف وا�ضتقب���ل بحف���اوة كبرية م���ن ل���دن قائممقامها 
وجم���ع م���ن ال�ضخ�ضي���ات النجفي���ة املعروف���ة وب�ضحب���ة 
ه���وؤالء توجه عزام لزي���ارة مرقد االمام علي بن ابي طالب 
)علي���ه ال�ضام(،ثم ق�ض���د املكتبة اخلا�ض���ة باملرقد ف�ضاهد 
امل�ضاح���ف القدمي���ة والكت���ب النادرة، وبعده���ا توجه اىل 
دار ال�ضي���د عبا����ض الرفيع���ي �ضادن احلرم احلي���دري، كما 
زار بعده���ا كبار العلماء واملجتهدي���ن امثال حممد ح�ضن 
كا�ض���ف الغط���اء الذي تربط���ه عاق���ة وثيقة به من���ذ العام 
1931 يف موؤمت���ر القد����ض بفل�ضط���ن، والعام���ة ال�ضي���خ 
عب���د الكرمي اجلزائري، وا�ضتغل عزام وجوده يف النجف 
فزار )جمعية الرابطة العلمي���ة(، واألقيت اأمامه ق�ضيدتان 
رائعت���ان لل�ضاعرين حمم���د �ضعيد احلبوب���ي واليعقوبي، 
والق���ى بعده���ا ع���زام خطب���ة ذك���ر فيه���ا الناحي���ة اخللقية 
التي يدع���و اليه���ا الدين اال�ضام���ي والرابط���ة االن�ضانية 
واالجتماعي���ة التي تتمثل يف جمع كلم���ة امل�ضلمن ثم زار 

بعدها ق�ضر اخلورنق وم�ضجد الكوفة. 
وم���ن امله���م ان ن�ض���ري اىل ان ع���زام ا�ضتقب���ل عزي���ز عل���ي 

امل�ضري عند قدومه اىل 
الع���راق يف اخلام����ض والع�ضري���ن م���ن اي���ار ع���ام 1939، 
وكان امل�ض���ري قد جاء اىل الع���راق يف اجازة ملدة اأ�ضبوع 
ومل يعه���د اليه باي مهمة ر�ضمي���ة. فاأراد فقط ان يلتقي مع 
اإخوانه واأ�ضدقائه القدماء. وتقديرًا مل�ضر ولعبد الرحمن 
ع���زام فقد انعم علي���ه باكرب نيا�ضن الع���راق وهو )ني�ضان 

الرافدين( عندما ترك العراق عام 1939.
عن ر�سالة  : عبد الرحمن عزام و دوره 
ال�سيا�سي والفكري حتى عام 1945

عندما اصبح عبد الرحمن 
ع��زام س��فيرا لمصر في 

بغداد سنة 1936

اصدرت وزارة عىل 

ماهراملرصية امرًا بتعيني عبد 

الرحمن عزام وزيرًا مفوضًا 

ملرص يف كل من العراق وايران 

يف ان واحد،وكان التمثيل 

الدبلومايس قد بدأ بني العراق 

ومرص يف العام 1928 فقد عني 

عبد الله الدملوجي،اول قنصل 

عراقي يف القاهرة أما يف بغداد 

فقد انشئت أول قنصلية مرصية 

عام 1929، وكان اول قنصل 

مرصي هو مصطفى مخلوف، 

ويف العام 1934 رفعت درجة 

التمثيل الدبلومايس بني البلدين 

اىل مفوضية، وكانت طهران 

محل اقامة الوزير املفوض 

املرصي يف العراق.

متر هذه االيام ذكرى رحيل العالمة 

الدكتور مصطفى جواد املحقق 

والباحث واللغوي القدير، وقد 

احتفت )املدى( بذكراه اكرث من مرة 

واصدرت عنه اكرث من ملحق خاص، 

وهو اهل لالحتفاء يف كل مناسبة. 

يقول الدكتور عناد غزوان يف مقدمة 

كتاب الضائع يف معجم االدباء :
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زي���ن���ب ه���اش���م ج���ري���ان

عند مطل��ع القرن العرشي��ن أفتتح يف 

الع��راق العدي��د م��ن الف��روع للبنوك 

العاملي��ة وكان��ت لبغداد حصة االس��د 

منه��ا. س��يام يف ش��ارع الرش��يد, حيث 

كان تق��ع فيه العديد م��ن البنوك ومنها 

العراقي,  والصناع��ي  الزراع��ي  البن��ك 

وبنك الرافدين والبنك العراقي, والبنك 

التج��اري العراق��ي, فض��اًل عن ش��ارع 

الس��مؤال املتفرع من ش��ارع الرش��يد, 

وال��ذي جاءت تس��ميته تلك نس��بة اىل 

الس��مؤال ب��ن عادي��ا وهو اح��د اثرياء 

اليهود, والذي أتسم بالحيوية واالهمية 

املالية واالقتصادية للبلد, لتواجد اهم 

بيوتات امل��ال والتج��ارة , والذي ضم 

العدي��د منالبنوك منه��ا, البنكالعثامين 

والبنك الرشقي)أسرتن بانك(. فضاًل عن 

غرفة تجارة بغداد, التي تقع يف ش��ارع  

املس��تنرص )النهر(. واشهر هذه البنوك 

هي :

البنك ال�صلطاني العثماني:
اأ�ض����ض عام 1865، براأ�ضمال ق���دره )10،000،000( لرية 
انكليزي���ة. موزعة على عدة اأ�ضه���م كل �ضهم 20 لرية، ويف 

عام 1910افتتح له فرع يف الب�ضرة وبغداد.

البنك ال�صاهاني )االيراني(:
اأ�ض����ض ع���ام يف لن���دن1889، فت���ح فرع���ه االأول يف بغداد 
ع���ام 1928، براأ�ضمال قدره50،000 دينار عراقي، واأبدل 

ا�ضمه فيما بعد اىل”البنك الربيطاين لل�ضرق االو�ضط".

البنك ال�صرقي)اأ�صتيرن بنك(:
ا�ض����ض عام 1909، يف لندن اذ كان يعقوب �ضالح ح�ضقيل 
)ها�ضكي���ل(، الفت���ى البغدادي الذي ا�ضب���ح من رجال املال 
املرموقن يف هون���غ كونغ ولن���دن وبروك�ضل، يف مقدمة 
موؤ�ض�ض���ي اأ�ض���رتن بنك)البن���ك ال�ضرق���ي( يف لن���دن ع���ام 
1909وافتت���ح ل���ه فرع يف بغ���داد ع���ام 1912، براأ�ض مال 
ق���دره)150،0000( األ���ف دين���ار، واأ�ضبح بن���ك احلكومة 
وتعه���د بجميع االأعمال الت���ي تودعها احلكوم���ة العراقية 
في���ه وذلك حلن تاأ�ضي�ض بن���ك الرافدين عام 1941، وعمل 
كوكيل للجنة العملة العراقية يف لندن حتى تاأ�ضي�ض البنك 
الوطن���ي العراق���ي 1947. وجلن���ة العمل���ة العراقية جلنة 
خما�ضي���ة �ضكل���ت يف عام 1931ت�ض���م ع�ض���وًا واحدًا من 
كل م���ن بنك انكل���رتا، والبنك ال�ضرق���ي، والبنك العثماين، 
والبنك ال�ضاه���اين. واختريهلنت يان���ك رئي�ضًا لها وجعفر 
الع�ضكري نائبا وممثًا عن احلكومة ًالعراقية، وعهد األيها 
اإ�ض���دار العمل���ة العراقي���ة واأدارته���ا، وكان مقرها يقع يف 

لندن نظرًا ملا تتمتع به من اأهمية يف اجلانب املايل.

البنك الزراعي و ال�صناعي العراقي:
ق���دره)150،000( دين���ار  اأ�ض����ض ع���ام 1935 براأ�ضم���ال 
عراقي وكان���ت من اأ�ضباب تاأ�ضي�ضه اأرتف���اع ا�ضعار ال�ضلع 
الزراعية، وت�ضخ���م القوة ال�ضرائي���ة، و�ضعوبة اأ�ضترياد 
اأدوات االنتاج. وب���داأ عمله ب�ضورة ر�ضمية يف الثاين من 
حزيران 1936، ويف عام 1940 قامت احلكومة العراقية 
بف�ضله اىل م�ضرفن هما )البنكالزراعي العراقي( و)البنك 
ال�ضناع���ي العراق���ي(. وكان���ت االعمال املوكل���ة اىل البنك 
ال�ضناع���ي هي م�ضاندت���ه للم�ضاريع ال�ضناعي���ة. اأما البنك 
الزراع���ي غايته اال�ضا�ضية النهو����ض بالواقع الزراعي عن 
طريق م�ضاندة املزارعينباإعطائهم القرو�ض ل�ضراء االآالت 
الزراعي���ة وغريها م���ن الو�ضائل التي ت�ضاع���د على تطور 

االنتاج الزراعي.

بنك الرافدين:
33ل�ضن���ة  رق���م  القان���ون  1941،مبوج���ب  ع���ام  اأ�ض����ض 
1941ال���ذي ين����ض على ان  للحكوم���ة ان توؤ�ض�ض م�ضرفًا 
جتاري���ًا باأ�ضم)م�ضرف الرافدين( يك���ون مركزه يف بغداد 
ويج���وز ان تفت���ح ل���ه عدة ف���روع مبوافق���ة وزي���ر املالية(

وبا�ض����ر  دين���ار،  ق���دره)50،000(  حكوم���ي  براأ�ضم���ال 
ف���روع يف  ع���دة  ل���ه  اأعمال�����ه يف 19/اأيار/1941وفت���ح 
االلوي���ة العراقية ويف بع�ض االق�ضي���ة االخرى، وا�ضبح 
اأك���رب م�ض���رف �ضمن امل�ض���ارف التجاري���ة العراقية، وعد 
ان�ض���اء ذل���ك امل�ض���رف براأ�ضم���ال حكوم���ي م���ن اأول واأهم 
اأ�ض���كال التدخ���ل احلكومي يف ال�ضريف���ة التجارية. حيث 
ت���وىل مهام خزينة الدول���ة و�ضريفتهاحتى تاأ�ضي�ض البنك 

املركزي العراقي.

البن��ك الوطني العراقي)البن��ك المركزي 
العراقي(:

ا�ض�ض عام 1947، براأ�ض مال قدره )5،000،000( ماين 
دين���ار ليكون م�ضرفًا مركزي���ًا للعراق. واأوكل���ت اليه عدة 
واجب���ات منه���ا: اإ�ضدار عمل���ة وحفظ ح�ضاب���ات احلكومة 
ومراقبة امل�ض���ارف والتحول اخلارجي واجناز معامات 
القرو�ض احلكومية و�ضبه احلكومية. ويف عام 1948قام 

جمل����ض ادارة امل�ض���رف الوطن���ي بتغري ا�ضم���ه اىل البنك 
املركزي العراق.

البنك العراقي:
ق���دم بع�ض م���ن كب���ار التج���ار العراقين طلب���ًا اىل وزارة 
االقت�ض���اد لتاأ�ضي����ض �ضرك���ة م�ضاهم���ة عامة با�ض���م  البنك 
التج���اري العراقي ومت تاأ�ضي�ضه يف عام 1953، براأ�ضمال 
قدره )1،000،000( مليون دينار عراقي موزع على مائة 
األ���ف �ضه���م كل �ضه���م ع�ضرة دنان���ري. ومت���ت املوافقة عليه 
وبا�ضر باأعمال���ه عام 1954، وه���و اأول موؤ�ض�ضة �ضريفية 
وطني���ة براأ�ضم���ال اهلي ا�ض�ض���ت يف الع���راق.اأن املوقعن 
عل���ى عقد التاأ�ضي����ض ونظام ال�ضركة الداخل���ي كل من عبد 
اله���ادي اجللب���ي، وحمم���د ناج���ي االأخ�ض���ريي، ون���وري 
فت���اح، وحممد جعف���ر ال�ضبيبي، و�ضليم���ان فتاح، وحممد 
ج���واد جعف���ر، وحمم���د الدامرج���ي، واحلاج عب���د االأمري 
االأزري، وعب���د الل���ه لطف���ي، واحل���اج عل���ي اأغا ط���ه، عبد 
العزيز البغدادي، و�ضيمون كربييان، وعزت االأخ�ضريي، 
وا�ضكندر اأ�ضطيفان، وجنيب عبود، واأبكاراأوهاني�ضيان، 

وعبد االأمري ال�ضراف، وعبد القادر املو�ضلي.

ال�صيرفة:
 ال�ضريف���ة حرفة م�ضه���ورة يف بغداد، وله���م �ضوق يعرف 
ب�ض���وق ال�ضيارف���ة وكان اليه���ود ي�ضط���رون عليه���ا. ففي 
ع�ضريني���ات الق���رن املا�ضي كان اولئ���ك ال�ضرافون يقفون 
عن���د مداخل االأ�ضوق منها �ضوق ال�ضورجة، ويلب�ضون زي 
مت�ضابه يقت�ضر على الطربو�ضه واجلاكيت وال�ضايا، ويف 
يده���م جمموعة من النق���ود يتداولوها من ي���د اىل اخرى 
بطريق���ة خا�ضة حت���دث معه���ا ت�ضديات مو�ضيقي���ة رائعة 
لكي يلفت نظر النا����ض اليه.وتنت�ضر حمات ال�ضريفة يف 
�ضارع ال�ضم���وؤال قبالة �ض���وق ال�ضورجة.ومهمة ال�ضراف 
اأن ي�ضتب���دل النق���ود على اأخت���اف م�ضادره���ا واأنواعها، 
اإذ كان���وا يحفظ���ون ام���وال التج���ار وينقلوه���ا اىل داخل 
القط���ر وخارجه.وم���ن ابرز ال�ضيارف���ة يف العقود االوىل 
من الق���رن املا�ض���ي اأبراهيم خ�ض���وري ون���اوي وادوارد 
عبودي و�ضركاءه والياهو ا�ضحيق والياهو حييم توفيق 
وخ�ض���وري زخل���ة وغريه���م.وكان لل�ض���رييف خ�ضوري 
زخل���ة فروع ع���دة يف الدول املج���اورة واأورب���ا وال�ضن. 
االأم���ر ال���ذي اأدى ب���اأن يك���ون ن�ضاط���ه اكرث م���ن ن�ضاطات 
البن���وك. اأما يف الثاثينيات فق���د �ضيطر �ضلمان زخلةعلى 
ال�ض���وق املالية الداخلية متفوقًا على بع�ض  البنوك، وكان 
يعم���ل طيل���ة ف���رتة النهار.وبعد �ض���دور قان���ون ال�ضريفة 
املرق���م 61 ل�ضن���ة 1938 ن�ضرت غرفة جت���ارة بغداد قائمة 
باأ�ضم���اء ال�ضيارف���ة املجازي���ن وكان م���ن �ضمنه���م ع���زرا 
الياه���و توين���ه، وه���ارون  حيت���ان و�ضركاوؤه،وا�ضح���اق 
الوي،و�ضا�ض���ون ح�ضقي���ل زخلة، و�ضاأول ع���زور،واأدورد 
يو�ض���ف عب���ودي، وخ�ض���وري ا�ضح���ق �ضمع���ون، و�ضليم 
االربعيني���ات  نهاي���ة  وغريه���م.ويف  �ضمع���ون  ا�ضح���ق 
وبداي���ة اخلم�ضيني���ات برز م���ن ال�ضيارفة كل م���ن �ضلمان 
ه���رون زخلة وح�ضن ال�ض���راف الكاظمي واحلاج عبد الله 
ال�ض���راف وعب���د الر�ضول احل���اج علي ال�ض���راف، وكانت 
حماته���م تق���ع يف حمل���ة ب���اب االغا.م���ن العم���ات الت���ي 
كان يتعام���ل به���ا اأولئ���ك ال�ضراف���ون رياالت م���اري تريز 
النم�ضاوية التي كانت رائجة يف الع�ضرينيات،   جميديات 
العثمانية، واللرية الذهبية بكل اأنواعها، والباون الذهبي 

االجنليزي امل�ضمى ب� )اأبو اخليال(.

اطالل��ة على عالم المص��ارف والصيرفة 
في العهد الملكي

ح����������ي����������در ع������������ادل

دور  اإن�ض����اء  فك����رة  ترج����ع 
اإىل  االبتدائي����ة  املعلم����ات 
ع����ام 1933 وذل����ك عندم����ا 
فتحت اإحداه����ا يف مدينة 
خريج����ات  تقب����ل  بغ����داد 
لذا  املتو�ضط����ة  الدرا�ض����ة 
ب�����)دار املعلمات  �ضمي����ت 
تق����وم  االبتدائي����ة( 
كمعلم����ات  باإعداده����ن 
م����دة  يق�ض����ن  اأن  بع����د 
ثاث �ضن����وات درا�ضية 
للتدري�����ض يف املدار�ض 
ث����م  االبتدائي����ة، 
فيها  الدرا�ض����ة  زي����دت 
�ضن����وات  اأرب����ع  اإىل 
الع����ام  بداي����ة  يف 
-1 9 3 5 �ض����ي ا ر لد ا

.1936
ا�ضتقرت دار املعلم����ات االبتدائية يف بناية خا�ضة لها يف 
منطق����ة باب املعظم يف بغ����داد، وكان على م����ن يرغنب من 
الطالب����ات اأن يدر�ض����ن يف املدار�����ض الثانوي����ة اأن يوؤدي����ن 
يف ال����دار امتحان����ًا وزاريًا، وبعد جناحه����ن يف االمتحان 
يوزع����ن ح�ض����ب رغبته����ن على فرع����ن هما: ف����رع االآداب، 
وف����رع العل����وم ليوا�ضلن الدرا�ضة مل����دة عامن، ليتخرجن 
بع����د ذلك مدر�ضات متخ�ض�ضات يف مواد معينة للتدري�ض 
يف املدار�����ض الثانوية، وقد ترتب على زيادة عدد مدار�ض 
البن����ات الثانوي����ة يف كافة اأنح����اء الباد ازدي����اد ال�ضعور 
باحلاجة اإىل املدر�ض����ات ذوات امل�ضتويات العالية لذا فقد 
مت يف ع����ام1945 فتح فرع جديد ل����ه منهج خا�ض وتكون 
م����دة الدرا�ض����ة في����ه ث����اث �ضن����وات تلتحق ب����ه خريجات 
الدرا�ض����ة الثانوي����ة، و�ضم����ي ب�"معهد امللك����ة عالية”وقبل 
املعه����د يف عام����ه االأول )89( طالب����ة، وكان ي�ض����م ق�ضم����ًا 
داخليًا ل�ضكن الطالبات القادمات من االألوية املختلفة على 

نفقة احلكومة.
ويف عام 1946 تاأ�ض�ضت كلية امللكة عالية للبنات بعد رفع 
درجة معهد امللكة عالية اإىل م�ضتوى كلية، بهدف التو�ضع 
يف التعلي����م الن�ضوي نظرًا لعزوف بع�ض االأ�ضر املحافظة 
ع����ن ال�ضم����اح لبناتها بالدرا�ضة املختلط����ة يف دار املعلمن 
العالي����ة، وفيها تتلق����ى الطالبات احلا�ض����ات على �ضهادة 
الدرا�ضة الثانوي����ة منهجًا ي�ضتغرق اأرب����ع �ضنوات كاملة، 

وق����د بقي����ت كل م����ن”دار املعلم����ات 
االبتدائية”و"كلي����ة امللكة عالية”حتت اإدارة واحدة حتى 
ع����ام1951 ح����ن ا�ضتقل����ت كل منهم����ا باإدارته����ا اخلا�ضة، 
وكان����ت الكلية تتاألف من اأق�ضام: اللغة االإنكليزية، واللغة 
العربي����ة، والتاري����خ واجلغرافية، واالأحي����اء والكيمياء، 
والريا�ضيات والفيزياء، واأخذت الكلية باأق�ضامها املختلفة 
تتب����ع مناه����ج التعليم يف دار املعلم����ن العالية، وكثريًا ما 
كان يدر�ض يف هذه الكلية نف�ض االأ�ضاتذة الذين يدر�ضون 
يف دار املعلمن العالية والعك�ض �ضحيح، ويف عام1950 
ا�ضتحدث����ت اأق�ض����ام جديدة يف الكلي����ة ت�ضتجيب حلاجات 
املناهج املتغرية يف املدار�ض الثانوية منها ق�ضم االقت�ضاد 
املن����زيل، اإذ اأو�ضت احلكومة باأن يك����ون لتعليم االقت�ضاد 
املن����زيل مكانة اأك����رث اأهمي����ة يف مناهج مدار�����ض البنات، 
ل����ذا دع����ت وزارة املع����ارف ان تخ�ض�ض لتعلي����م االقت�ضاد 
املن����زيل ما يق����ارب من خم�����ض جمموع الوق����ت املقرر يف 
موا�ضي����ع الدرا�ض����ة يف املدار�ض الثانوي����ة للبنات، وذلك 
ال ميك����ن اأن يتم اإال بوجود مدر�ض����ات متخ�ض�ضات ذوات 
م�ضتوى علمي عاٍل لذا طلبت الوزارة من كلية امللكة عالية 
اأن تدخ����ل بن مناهجها منهاجًا تدريبي����ًا الإعداد مدر�ضات 
لاقت�ض����اد املنزيل، وقد ا�ضتعان����ت احلكومة العراقية يف 
ع����ام 1951 باإح����دى خب����ريات منظم����ة الزراع����ة والغذاء 
 )Miss.A. Milm( وه����ي امل�����ض اآفامايل����م )FAO(

لو�ض����ع خط����ة للمنهج التعليم����ي لق�ضم االقت�ض����اد املنزيل 
ال����ذي كان له منهج����ان: منه����ج الطالب����ات املتخرجات من 
الف����رع االأدب����ي للدرا�ض����ة االإعدادي����ة، ومنه����ج الطالب����ات 
املتخرج����ات للف����رع العلمي للدرا�ضة ذاته����ا، ومن االأق�ضام 
االأخ����رى الت����ي مت ا�ضتحداثه����ا يف الكلية، ق�ض����م اخلياطة 
والفن التطبيق����ي، وق�ضم اخلدمة االجتماعية الذي اأ�ض�ض 
باالتف����اق م����ع وزارة ال�ض����وؤون االجتماعي����ة، اإال اأنه األغي 
عام1951، وتول����ت عمادة كلية امللكة عالي����ة ال�ضت”اأمت 
ال�ضعيد”وهي اأول امراأة تتوىل عمادة كلية عراقية خال 
العه����د امللكي، وم����ن اأ�ضاتذته����ا )كابريا اأو�����ض، وكوزين 
اأيغ����ور، وعلي����ة الكيارة، ومليح����ة رحمة الل����ه، واأيزابيا 
�ض����ريوپ، واأميمة علي خ����ان، وجناء حيت����اري، و�ضعاد 

خليل اإ�ضماعيل(.
داأب����ت كلي����ة امللكة عالي����ة على اإقام����ة املعار�����ض ال�ضنوية 
الإنت����اج طالباتها، ويف ع����ام 1955 اأفتت����ح وزير املعارف 
خلي����ل كن����ة املعر�ض ال�ضن����وي للكلي����ة ال����ذي عر�ضت فيه 
خمتل����ف االإنتاج����ات ال�ضنوي����ة لطالب����ات ق�ض����م االقت�ضاد 
املنزيل وق�ضم الف����ن واخلياطة، وكانت طالبات ق�ضم الفن 
ي�ضارك����ن يف �ضن����ع الغط����اء امللكي م����ع مدر�ضاته����ن، كما 
قامت الطالبات بتقدمي عرو�ض لاأزياء الكردية والعربية 

وكانت االأزياء من عمل طالبات الكلية.
وكان����ت امللكة عالي����ة التي �ضميت الكلي����ة با�ضمها وهي ام 
املل����ك في�ضل الثاين و�ضقيقة الو�ض����ي على العر�ض االمري 
عب����د االله كغريها من ن�ضاء اال�ض����رة املالكة تزور مدار�ض 
للطالب����ات  كب����ريًا  اهتمام����ًا  وتب����دي  با�ضتم����رار  البن����ات 
ع����ن طري����ق تقدميه����ا الع����ون والرعاية له����ن مذلل����ة بذلك 

ال�ضعوب����ات، وكان����ت ت�ضج����ع االأعم����ال الفني����ة وترعاه����ا 
بنف�ضه����ا، فقد ح�ض����رت احلفلة التي اأقامته����ا دار املعلمات 
االبتدائية يف 4 ني�ضان 1944، كما ح�ضرت اال�ضتعرا�ض 
ال�ضنوي ل����دار املعلمات االبتدائية ودار املعلمات االأولية، 
ومتو�ضطة الكاظمية ومتو�ضطة االأعظمية، وكان لرعايتها 
هذه االأن�ضطة اأثر كبري يف ت�ضجيع الن�ضاء على اال�ضرتاك 

يف مثل هذه االأن�ضطة.
اأق����رت وزارة املعارف يف ع����ام1945 تاأ�ضي�ض معهد امللكة 
عالية للبنات تكون مدة الدرا�ضة فيه �ضنتان بعد االإعدادية 
لغر�����ض اإع����داد مدر�ض����ات للدرا�ض����ة املتو�ضط����ة، وقبل����ت 
خريجات الق�ضم العايل من دار املعلمات االبتدائية يف هذا 
املعهد،�ضمل����ت امللكة عالية هذا املعه����د برعايتها، ووافقت 
ب����اأن يطلق ا�ضمها على هذا املعهد، ويف 14 ني�ضان 1946 
افتتح����ت امللكة عالية ه����ذا املعهد وتفق����دت امللكة �ضفوف 
املعه����د واملختربات كما ح�ض����رت م�ضرحي����ة اأقامها املعهد 
به����ذه املنا�ضبة، وقد األق����ت فيها اإحدى الطالب����ات ق�ضيدة 

حيت فيها امللك وامللكة.
ومل تقت�ضر رعاية امللكة عالية للمدار�ض يف بغداد فح�ضب 
ب����ل �ضم����ل اهتمامها اأي�ض����ًا االألوي����ة االأخرى، فق����د رافقت 
املل����ك في�ضل الث����اين يف زيارت����ه اإىل الب�ض����رة عام1950 
مبنا�ضب����ة افتت����اح م�ضروع الطاق����ة الكهربائي����ة يف مدينة 
اأب����ي اخل�ضيب، وتوجهت بعد ذلك لزي����ارة املعر�ض الذي 
اأقامت����ه اإحدى مدار�ض البن����ات، وبعد اأن تفقدت املعر�ض، 
قدمت لها هدية من �ضن����ع الطالبات، وقد غادرت املعر�ض 

مبثل ما ا�ضتقبلت به من حفاوة.
عن ر�سالة : التعليم الن�سوي يف العراق 1958-1921

من تاريخ التعليم النسوي في العراق

كلية الملكة عالية للبنات
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كان احل����راك ال�ضعبي، مع����ربًا عن الو�ض����ع ال�ضيا�ضي يف 
الع����راق حيث كانت الفئ����ة املثقفة والفق����رية يف املدن يف 
حالة ث����ورة �ضد احلكومة والنف����وذ االجنبي، ومل تتمكن 
ال�ضرط����ة من اع����ادة النظام، لي����درك )الو�ضي( ب����اأن زمام 
االم����ر قد و�ضل اىل حد االنفات من يد احلكومة فاأراد اأن 
يعي����د اإليها االعتب����ار. فاأ�ضتدعى ال�ضي����د )جميل املدفعي(، 
وعهد اليه بتاأليف الوزارة، وما كادت اجلماهري اأن ت�ضمع 

بذلك حتى بداأت تهتف ب�ضقوطه.
فتم ا�ضتدعاء بع�����ض ال�ضيا�ضين اىل الباط ال�ضت�ضارتهم 
ح����ول الو�ض����ع املت����اأزم، وبع����د اخف����اق املدفع����ي بتاألي����ف 
ال����وزارة، ات�ض����ل )الو�ض����ي عب����د االل����ه( بالفري����ق الركن 
)�ضالح �ضائب اجلب����وري( رئي�ض اركان اجلي�ض ال�ضابق 
لتاألي����ف الوزارة، اال انه رف�ض اي�ض����ًا ان ي�ضرك نف�ضه يف 

هذه االأزمة.
بلغ����ت  ال����وزارة  لتاألي����ف  االت�ض����االت  تل����ك  اأثن����اء  ويف 
املظاه����رات اأوجها يف بغداد وبع�ض امل����دن االأخرى، ومل 
تتمكن ال�ضرطة من اعادة االمن والنظام كما بينت �ضابقا، 
لذل����ك ا�ضتُدعي اجلي�ض للتدخ����ل باأوامر عدم اطاق النار، 
لك����ن ال�ضيد )ن����ور الدين حمم����ود( رئي�����ض اركان اجلي�ض 
اخ����رب الو�ضي باأن النظام ال ي�ضتعاد ما مل ي�ضمح للجي�ض 
باط����اق الن����ار عن����د ال�ض����رورة، لذل����ك ا�ضتدع����ى الو�ضي 
ووزي����ر  العم����ري(  )م�ضطف����ى  ال�ضي����د  ال����وزراء  رئي�����ض 
الداخلي����ة ووكي����ل وزير الدف����اع ورئي�����ض اأركان اجلي�ض 
ومت�ض����رف ل����واء بغداد لبح����ث الو�ضع املت����اأزم، وظهرت 
مع�ضل����ة قانونية حول من ميلك �ضاحي����ة اعطاء االأوامر 
للجي�ض باط����اق الر�ضا�ض عل����ى املتظاهرين، فمت�ضرف 
ل����واء بغداد )حمافظ حمافظ����ة بغ����داد( او بح�ضب قانون 
الل����واء ال ي�ضتطيع اعط����اء هذا االمر لوج����ود االعلى منه 

وهو وزير الداخلية.

كما بّن وزير الداخلية ووكيل وزير الدفاع اأنه ال ي�ضتطيع 
ا�ضدار مثل هكذا اأمر من دون اإذن من رئي�ض الوزراء،  ال 

�ضيما واأن الوزارة قد ا�ضتقالت ومل متار�ض مهامها.
حين����ذاك ع����رّب )الو�ضي( ع����ن رغبت����ه باإ�ض����دار االأمر اىل 
رئي�����ض اركان اجلي�ض، لكنه ذكر انه )قانونيًا( ال ي�ضتطيع 
ذلك ب�ض����ورة مبا�ضرة الأنها من �ضاحيات رئي�ض الوزراء 
ووزير الداخلية، وكانت كل تلك ال�ضعوبات القانونية قد 
ظه����رت حن كان ال�ضيد )نور الدين حممود( رئي�ض اركان 

اجلي�ض ينتظر االأمر للعمل.
تط����ورت االح����داث وق����دم ال�ضي����د )م�ضطف����ى العم����ري( 
ا�ضتقالت����ه بعد االت�ض����االت التي اأجراه����ا الو�ضي ببع�ض 
ال�ضخ�ضيات ال�ضيا�ضية من دون علم منه لتاأليف الوزارة، 

والتي عّدها طعنة بالثقة التي منحت له.
ف�ضعر اأن بقاءه بال�ضلط����ة وممار�ضة �ضاحياتها �ضيوؤدي 
ب����ه اإىل اأن يتحمل امل�ضوؤولي����ة لوحده اأمام ال����راأي العام، 
اإ�ضاف����ة لرف�ضه منطق ا�ضتخدام ال�ضاح �ضد املتظاهرين، 
كم����ا اعتربه����ا فر�ض����ة لا�ض����رار عليه����ا �ضعي����ا للتخل����ي 
ع����ن امل�ضوؤولي����ة التي ب����داأ خطره����ا يت�ضاعد ُم�ض����ّرًا على 

ا�ضتقالته.
كان موق����ف )العمري( واإ�ض����راره على اال�ضتقالة قد اأزعج 
االأم����ري )عبد االإل����ه( لذا مل ُيكل����ف )العمري( ب����اأي من�ضب 

بعدها حتى �ضقوط النظام امللكي يف عام 1958.
االل����ه(  عب����د  )الو�ض����ي  قي����ام  االأح����داث اىل  تط����ور  اأدى 
بتكلي����ف ال�ضي����د )ن����ور الدين حمم����ود( بتاألي����ف الوزارة 
بالرغ����م م����ن ان )الو�ض����ي( والنظ����ام ككل كان����وا حذرين 
خال ال�ضن����وات الع�ض����ر املا�ضية من اجلي�����ض، وحاولوا 
ابع����اده ع����ن ال�ضيا�ض����ة منذ اح����داث ع����ام 1941، لكنه يف 
تل����ك اللحظة اخلطرية اأ�ضبح )الو�ض����ي( مقتنعًا اكرث من 
اأي وق����ت م�ضى”ح�ضب ت�ضوره"، ب����اأن تكليفه الأحد قادة 

اجلي�����ض املخل�ضن )للعائلة الها�ضمية( ق����د اأ�ضبح امرًا ال 
مف����ر منه، وهو احل����ل االمثل حلماية العر�����ض من التهديد 
ال����ذي ب����ات ي�ضكله خط����ر اال�ضطرابات علي����ه، ويف م�ضاء 
ي����وم 23 ت�ضري����ن الثاين/نوفمرب ع����ام 1952، مت تكليف 
ال�ضيد )نور الدين حممود( بت�ضكيل الوزارة، الذي مل ُيبد 

هو االخر اأي اعرتا�ض على ذلك.
كان����ت تلك ب����ادرة خط����رية بدخ����ول اجلي�����ض يف املعرتك 
ال�ضيا�ضي للمرة الثالث����ة*، ثم اأعقبها التدخل الكبري الذي 

ح�ضل فيما بعد.
بق����ي وال����دي يف املعتقل اأكرث م����ن �ضهرين وكن����ا دائما ما 
نتفق����ده في����ه، وب����داأت اأوامر االف����راج ت�ضدر تباع����ًا، لكنه 
بقي مع اثنن فق����ط يف املحتجز هما ال�ضيد )عبد الوهاب 
حمم����ود( –نقيب املحامن ووزير �ضابق- وال�ضيد )قا�ضم 
ح�ض����ن( –حماٍم وع�ضو اللجن����ة املركزية للحزب الوطني 

الدميقراطي-.
يف تلك االأيام، ويف اأثناء حلويل �ضيفًا على اأحد االأقارب، 

ات�ضل بي االأهل يف منزله، وابلغوين باأن احلكومة تريد 
كفال����ة الإطاق �ض����راح وال����دي، توجهت اىل من����زل ال�ضيد 
)�ضبيح ممت����از الدفرتي(”اب����ن خ����ال والدي”)مدير عام 
يف وزارة املوا�ض����ات( ليتكف����ل والدٍي، وح����ن و�ضولنا 
اىل )اأب����و غري����ب( علمن����ا اأنه قد نق����ل اىل )�ضج����ن بغداد( 
يف منطق����ة باب املعظم واأخربونا ب����اأن �ضراحهم قد اأطلق 

بكفالة من اأخ ال�ضيد )عبد الوهاب حممود(. 
وبعد عودتنا اىل املنزل راأيناه مكتظًا بالزائرين املهنئن 

على خروج والدي ورفاقه من االعتقال.
واأ�ض����ري اإىل تل����ك االأح����داث بالق����ول: اإن����ه كان يجب على 
الفئ����ة احلاكمة الت�ضرف بحكمة اأكرث، واأن تدرك خطورة 
الو�ض����ع بالعراق يف تلك املرحل����ة واال�ضتقطاب احلا�ضل 
بينه����ا وب����ن ال�ضعب وعزلتها عن����ه، لتجد ال�ضب����ل الكفيلة 
حللها وذلك ع����رب ات�ضاله����ا املبا�ضر باملعار�ض����ة احلقيقية 
وت�ضركه����ا بطريق����ة م����ا يف احلك����م وتلبي بع�����ض مطالب 
ال�ضع����ب وعل����ى راأ�ضها احلد من الغ����اء وخ�ضو�ضًا املواد 
ال�ضروري����ة وت�ضريع قان����ون االنتخابات ال����ذي كان اأحد 
ال�ضع����ارات الرئي�ضي����ة للمعار�ض����ة ب����داًل م����ن جلوئها لزج 
اجلي�����ض يف ال�ضيا�ض����ة النقاذه����ا م����ن حمنته����ا، كان يجب 
اأن ت����درك تداعي����ات تل����ك العوام����ل عليه����ا، والت����ي ركزت 
�ضع����ور ال�ضباط باأنه����م قد اأ�ضبحوا احل����ل الوحيد الإنهاء 
ذل����ك الو�ضع ال�ضاذ، وكان عليه����ا اأن تدرك تبعات مغريات 
ال�ضلط����ة والت�ضلط خ�ضو�ضًا بعد ما ح����دث يف م�ضر عام 
1952، حي����ث ب����روز دور ال�ضب����اط بع����د توليه����م للحك����م 
فيه����ا. ال�ضيما ان تعين وزير الدف����اع يف ال�ضابق كان يتم 
باختيار �ضابط �ضاب����ق اأو من ا�ضول ع�ضكرية ترك املهنة 

منذ زمن طويل اأو �ضخ�ض مدين يتوىل هذا املن�ضب.
فف����ي �ضن����ة 1952 ا�ضتعان����ت احلكوم����ة باجلي�����ض لقم����ع 
انتفا�ضت����ه ال�ضعبي����ة، ويف �ضن����ة 1958 ا�ضتع����ان ال�ضعب 
باجلي�����ض لتغيري نظام احلك����م. والكل يعلم ب����اأن اجلي�ض 
عندم����ا يت�ضل����م ال�ضلطة م����ن ال�ضعوبة ج����دًا اأن يعود اىل 

ثكناته، خ�ضو�ضًا يف البلدان العربية. 
كان����ت الفئ����ة احلاكمة متزمت����ة جدًا التري����د اأن تتنازل عن 
اأي �ض����يء تلبي����ة للمطال����ب ال�ضعبي����ة، وكان ت�ضوره����ا ان 
ذل����ك يعد م�ضا�ضًا بكرامتها وتقليًا م����ن اأهميتها وهيبتها، 

وباالخ�ض اذا كان ذلك من ال�ضارع.
كان هذا الهاج�ض اأمامها دائمًا والتريد تكراره يف العراق، 
فق����د حدث الأول مرة يف تاريخ الع����راق اأن ا�ضقط ال�ضارع 
وزارة ال�ضي����د )�ضالح جرب( اثر )وثب����ة كانون الثاين يف 

عام 1948( والتي كان يراأ�ضها ال�ضيد )�ضالح جرب(.
حيث ان اإ�ضقاط تلك الوزراة قد مت من قبل ال�ضارع ولي�ض 
ع����رب الب����اط اأو م����ن الفئة احلاكم����ة اأو ح����ركات الع�ضائر 
الت����ي كان يحركه����ا اأقطاب ال�ضيا�ض����ة.. اإن �ضقوط )وزارة 
�ضال����ح جرب( كان موجع����ًا، اإذ كانت له ابع����اده ال�ضيا�ضية 
واالجتماعي����ة كم����ا اأنه����ا اأول وزارة يف الع����راق ت�ض����كل 
م����ن �ضخ�����ض ينتم����ي اىل )الطائف����ة ال�ضيعي����ة( لك����ن متت 
معاجلة ه����ذا االمر ب�ضكل جيد، حي����ث كان العراق اليزال 
حت����ت الهيمنة الربيطانية خ�ضو�ض����ًا بعد احلرب العاملية 

الثانية. 
مت ت�ضكي����ل وزارة برئا�ض����ة �ضخ�ضي����ة )�ضيعي����ة( حمرتمة 
وم����ن اأ�ضرة ديني����ة معروفة وهو ال�ضي����د )حممد ال�ضدر(، 
ل����ذا مل ترث النعرة الطائفية حينه����ا ب�ضقوط وزارة ال�ضيد 
)�ضال����ح ج����رب(. وبناًء عل����ى ذلك كان بب����ال احلكومة عدم 
فر�����ض راأي ال�ض����ارع م����رة اأخ����رى عليها ا�ض����وة مبا حدث 
ع����ام 1948 عرب املج����يء ب����وزارة يفر�ضها ال�ض����ارع على 

احلكومة وت�ضاهم فيها املعار�ضة.

عن )مذكرات ن�سري الچادرچي( دار املدى

ن����ص����ي����ر ال�����ج�����ادرج�����ي
صالح احمد الفكيكي

يف االي���ام االخ���رية م���ن �ضن���ة 1899م ع���رث عل���ى �ضاطئ 
دجل���ة م���ن حملة خ�ض���ر اليا����ض عل���ى دفينة م���ن الدنانري 
الذهبي���ة العبا�ضية او م���ا عرف وقتها كن���ز خ�ضر اليا�ض. 
حي���ث ان الدنانري التي ع���رث عليها كان���ت م�ضروبة با�ضم 
اخلليف���ة املعت�ضم بالله العبا�ض���ي وق�ضة الكنز هذا هي ان 
الكفج���ي �ضالح ب���ن خلف امل�ضهداين م���اح احدى القفاف 
الم����ض بغرافته ب�ضتوقة وقيل حبا كبريًا كانت مدفونة يف 
ج���رف ال�ضاطئ يف م�ضناة بيت ال�ضويدي فك�ضرها وكانت 
ممل���وؤة دنانري فانهالت منها الدنان���ري فمنها ما غا�ضت يف 
امل���اء ومنها ما ا�ضتطاع الكفجي اخ���ذه وو�ضل اخلرب اىل 
ال�ضلط���ات امل�ضوؤول���ة فحافظت على ما بق���ي وا�ضتخرجت 
الدنان���ري الغائ�ضة يف املاء فكان جمموع ما ا�ضتولت عليه 
نح���و ث���اث االف �ضبيك���ة بينها ظه���رت قطع���ة بثقل نحو 
ع�ضرين لرية �ضبيكة ذهبية فنقلت اىل العا�ضمة ا�ضطنبول 

وهي االن يف متحفها مع النقود التاريخية االخرى. 
كت���ب الكثري ع���ن كنز حملة خ�ض���ر اليا�ض الذهب���ي � ولعل 
اف�ض���ل م���ن كت���ب ع���ن تفا�ضي���ل احلكاي���ة املرح���وم خالد 
حم�ض���ن ا�ضماعيل يف جملة )امان���ة العا�ضمة( �ضنة 1978 
ث���م اال�ضتاذ �ضعد هزاع عمرالذي انار لنا الكثري من ا�ضرار 
الق�ضي���ة وال�ضيم���ا وه���و م���ن ابناء حمل���ة خ�ض���ر اليا�ض 

العريقة. يقول :
يف فج���ر ي���وم ال�ضب���ت 14 �ضعب���ان �ضن���ة 1317ه���� / 18 
كان���ون االول 1899م ع���رث عل���ى �ضاط���ئ دجل���ة من حملة 
خ�ضر اليا�ض على دفينة من الدنانري الذهبية العبا�ضية او 
ما عرف وقتها كنز خ�ضر اليا�ض والدنانري التي عرث عليها 

كان���ت م�ضروبة با�ضم اخلليف���ة املعت�ضم بالل���ه العبا�ضي.
وق�ض���ة الكنز هذا وكما رواها ال�ضيد علي حممود ال�ضاهر 
امل�ضه���داين حي���ث قال:)يف ي���وم �ضتوي من الع���ام 1900 
ويف نهاية القرن املا�ضي نه����ض ذلك الرجل القروي الذي 
ي�ضك���ن يف بيت ق���دمي مع زوجت���ه التي ال تنج���ب بجانب 
الكرخ م���ن بغداد القدمية يف منطق���ة الدهدوينة قرب نهر 
دجل���ة لي���وؤدي فري�ضة الفجر ويتوجه لعمل���ه قبيل �ضروق 
ال�ضم�ض حيث كان يعمل على قفة لنقل الب�ضائع من الكرخ 
للر�ضاف���ة وبالعك����ض و)القفة( كانت و�ضيل���ة نقل معروفة 
عل���ى �ضواط���يء نه���ر دجلة ببغ���داد وهي عب���ارة عن �ضكل 
مدور معمول من اخل�ضب والربدي ومطلي بالقار اأالأ�ضود 
وت�ض���ري بوا�ضطة م���ردي واملردي عبارة ع���ن قطعة خ�ضب 
طويل���ة تدفع بها القفة، وعندما و�ضل هذا الرجل اىل قفته 
كعادت���ه تن���اول امل���ردي وو�ضعه عل���ى جرف النه���ر ليدفع 

القف���ة، وهن���ا تفاجئ الرجل ب���اأن املردي غا����ض يف الرمل 
وعندما اأخرجه ليختار مكانًا اأخر واإذا به يرى عدة لريات 

من الذهب تخرج مع املردي من الرمل. 
اأنده�ض الرجل وقفز من القفة ليتاأكد من اأن الذي يراه هو 
حقيق���ة ولي�ض حلمًا وعندم���ا اأم�ضك بالل���ريات وتفح�ضها 
وجده���ا حقيقي���ة وبداأ يحف���ر يف امل���اء وتتكاث���ر اللريات 
الت���ي تخ���رج مع كل كف م���ن الرمل، ومن ح�ض���ن حظه اأنه 
مل يكن هناك اأحد قد ح�ضر بعد الأن الرجل تعود احل�ضور 
اىل ال�ضريع���ة باك���رًا وقبل �ض���روق ال�ضم�ض فق���ام بالتقاط 
الل���ريات ب�ضرعة وم���اأ كي�ضن كبريين كان���ا معه يف القفة 
وحملهما م�ضرعًا اىل زوجته لتخفيها عن العيون على اأمل 
الع���ودة م���رة ثانية حلمل البقي���ة، لكون الل���ريات الذهبية 
كان���ت كثرية وهو مل ياأخذ منه���ا اإال القليل وبعد اأن و�ضل 
بيته القريب اأخرب زوجت���ه وقاما باإخفاء اللريات الذهبية 

حتت اأر�ضية الدار والتي كانت من الطابوق الفر�ضي وهو 
الطابوق العري�ض ال���ذي ي�ضهل رفعه ودفنا اللريات حتت 
اأالأر�ض ويف مكانن خمتلفن وكان هذا هو راأي زوجته اإذ 
قال���ت له: اإذا وجدوا كي�ض���ًا فلن يبحثوا عن الكي�ض الثاين 
واملع���روف ع���ن زوجته )اأمون���ة( اأنها كان���ت �ضاحبة عقل 
راج���ح وراأي ح�ضيف، عاد هذا الكفج���ي اىل املكان جللب 
املزي���د اإال اأن���ه تفاجئ برج���ال اجلندرمة ميلئ���ون املكان، 
وندم الأن���ه مل يدفن اللريات املتبقية ومل���ا اأ�ضرقت ال�ضم�ض 
اأخ���ذت ه���ذه اللريات املبع���رثة على رمال �ضف���ة نهر دجلة 
تل�ض���ف وتعك�ض اأ�ضعة ال�ضم�ض اأالأم���ر األذي ك�ضف اأمرها، 
حي���ث كان دار احلكومة يف جانب الر�ضاف���ة مقابل املكان 

الذي وجد فيه الكفجي هذا الكنز من اللريات الذهبية.
اإن امل���كان األ���ذي وقعت في���ه هذه احلادثة ه���و حاليا حتت 
ج�ضر ب���اب املعظم بجانب الك���رخ وكان عبارة عن �ضريعة 
لل�ضف���ن والقف���ف واأالأكاك لنق���ل الب�ضائ���ع واالأ�ضخا����ض 
وكان���ت تدع���ى م�ضناة بي���ت ال�ضوي���دي، وكان العراق يف 
ذل���ك الزمن يرزح حتت حك���م الدولة العثماني���ة. وبعد اأن 
�ضاه���د هذا الرج���ل هذا التجمه���ر على الكنز ال���ذي وجده 
واحلرا�ض���ة ال�ضدي���دة الت���ي و�ضع���ت عليه من قب���ل قوات 
اجلندرم���ة عاد لبيته ليخرب زوجته بالذي �ضاهده، اأ�ضارت 
علي���ه اأمراأته  اأن يت���م اأخفاء اللريات لف���رتة من الزمن وال 
يخ���ربا اأحدًا بذلك، وبعد عدة اأي���ام ن�ضرت ال�ضحف اآنذاك 
اأنه قد مت العثور على كنز يعود للخليفة العبا�ضي املعت�ضم  
يف جان���ب كرخ بغداد وقد ذك���رت االأخبار اأنه كان يحتوي 
عل���ى �ضبعة قناطري )حب���وب( من الل���ريات وكذلك متاثيل 
وحيوانات وحلي ذهبية، وبعد حوايل �ضنتن ظهر الرثاء 
على ه���ذا الرجل واأ�ضرتى بيت كبري واأقام ديوانية كبرية 
للزوار واالأقارب وذهب الأداء فري�ضة احلج الأكرث من مرة 

وتزوج ب�ضتة زيجات اأخر، ولقب ب )املعت�ضم(.

ان الكفجي بطل ق�ضتنا هذه هو �ضالح بن خلف امل�ضهداين 
جد ال�ضيد علي حممود ال�ضاهر امل�ضهداين من جهة والدته 
وال���ذي الم����ض بغرافت���ه ب�ضتوك���ة وقيل حبا كب���ريًا كانت 
مدفون���ة يف ج���رف ال�ضاط���ئ يف م�ضن���اة بي���ت ال�ضويدي 
فك�ضره���ا وكان���ت ممل���وؤة دنانري فانهال���ت منه���ا الدنانري 
فمنه���ا ما غا�ضت يف املاء ومنها ما ا�ضتطاع الكفجي اخذه 
وو�ض���ل اخل���رب اىل ال�ضلط���ات امل�ضوؤول���ة فحافظ���ت على 
م���ا بق���ي وا�ضتخرج���ت الدنان���ري الغائ�ضة يف امل���اء فكان 
جمموع م���ا ا�ضتولت علي���ه نحو ث���اث االف �ضبيكة بينها 
ظه���رت قطعة بثقل نحو ع�ضرين ل���رية �ضبيكة ذهبية نقلت 
اىل العا�ضمة ا�ضطنب���ول وهي االن يف متحفها مع النقود 

التاريخية االخرى.

من االسرار البغدادية القديمة

كنز خضر الياس الذهبي سنة 1899
1952 وكي��ف  انتفاض��ة  انته��ت  كي��ف 

استقالت وزارة العمري؟ 
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ع����ل����ي ع����ب����د االم����ي����ر

رحل����ت املطرب����ة اللبناني����ة، العراقي����ة اله����وى 
واملام����ح الغنائي����ة نهوندع����ام 2014 وعينه����ا 
ترنو اىل بغداد التي اأحبت وعا�ضت فيها اأجمل 
اأيام العا�ض����مة العراقية، يف خم�ض����ينات القرن 
املا�ضي، وهناك اأدت اأحلانًا �ضاغها مو�ضيقيون 
بارع����ون، اأبرزهم الراح����ل ر�ضا علي، و�ضارت 
الحقًا م����ن عامات الغناء البغ����دادي والعراقي 

الرفيعة والع�ضية على الن�ضيان.
واإذا كان����ت الرا ك����ريوز )نهون����د( املول����ودة يف 
لبن����ان )بل����دة يح�ضو�����ض يف ق�ض����اء ك�ضروان( 
ع����ام 1933، قد ب����داأت حياتها الفني����ة يف فرقة 
االإذاع����ة ببريوت، فاإنها انطلق����ت من بغداد اإىل 
الع����امل العرب����ي، لتتنق����ل ب����ن م�ض����ارح بريوت 
ودم�ض����ق والقد�����ض، وت�ضجل ل� »اإذاع����ة ال�ضرق 
االأدنى”جمموع����ة م����ن الق�ضائد املغن����اة، لي�ض 
اأقله����ا ما قاربت في����ه �ضكل »الغن����اء املتقن«، كما 
يف »اأي����ن يا ليل �ضبابات����ي واأحامي وكاأ�ضي«. 
وال�ضائع فيها اأن الراحلة نهوند هي من �ضاغت 
حلنه����ا، بينما الآخري����ن اآراء خمالفة تتوزع بن 
تلحينها عل����ى يد الراحل منري ب�ضري وال تنتهي 

بامللحن يحيى حمدي.
ع����ن 80 �ضن����ة رحل����ت، و�ضفها الناق����د العراقي 
الراح����ل ع����ادل الها�ضم����ي، ب�ضاحب����ة »ال�ضوت 
اله����ادئ املثق����ف«، وه����ي كذل����ك حق����ًا ملعرفته����ا 
بالت����درج النغمي، مع اأنه����ا مل تدر�ض املو�ضيقى 
وال الغن����اء، لكنه����ا متكن����ت بجه����د �ضخ�ضي من 
دمج خام����ة �ضوتها الرقي����ق وال�ضجي باملعرفة 

واخلربة.
بعد و�ضولها اإىل مرحلة االإتقان الفني من حيث 
الن�ض����ج االأدائ����ي ال�ضوت����ي، و�ضاعري����ة عالي����ة 
يف الن�����ض، وبراع����ة االأحلان، جذب����ت »االأغنية 
البغدادية”اأ�ضواتًا عربية بارزة، اأهمها �ضوت 
اللبنانية فاي����زة اأحمد التي انطلق����ت من بغداد 
اإىل م�ض����ر، حممول����ة عل����ى جناح م����ا �ضاغه لها 

مبدعون عراقيون يف الن�ضو�ض واالأحلان.
وهن����اك »املطرب����ات العربي����ات اللوات����ي وفدن 
اىل بغ����داد يف تل����ك الف����رتة الذهبي����ة لاأغني����ة 
البغدادي����ة«، كاملطرب����ة راوي����ة، الت����ي ا�ضتهرت 

باأغني����ة »اأدي����ر الع����ن م����ا عن����دي حباي����ب«، من 
اأحل����ان ر�ض����ا علي، كم����ا غنت ق�ضي����دة »اخلمار 
االأ�ضود”لل�ضاع����ر م�ضك����ن الدارمي ومن اأحلان 
عرب����ي اآخ����ر وج����د يف بغ����داد ف�ضح����ة جمالي����ة 
خاقة، هو املبدع املو�ضيقي والرتبوي روحي 

اخلما�ض.
كب����ريًا  البغدادية”ن�ضيب����ًا  »االأغني����ة  وحقق����ت 
من ال�ضه����رة ملطربات عربيات وف����دن يف العقد 
اخلم�ضين����ي للغناء يف بغداد، �ض����واء اأكان ذلك 
يف ماهيه����ا اأو يف االإذاع����ة العراق�ي����ة، منه����ن 
اأي�ضًا حف�ضة حلم����ي، �ضمرية توفيق واإن�ضاف 

منري.
اأم����ا املطرب����ة نرج�����ض �ضوق����ي، ف�ض����دت باأغ����اٍن 
بغدادي����ة عدة، منه����ا »يا جرية الب����ان”يف مدح 
الر�ضول الكرمي من �ضعر ابن معتوق، وهو من 
�ضع����راء الب�ضرة يف الق����رن ال�ضابع ع�ضر، ومن 

اأحلان الفنان القدير يحيى حمدي.
وبدورها، ح�ضرت املطربة اللبنانية الرا كريوز 
يف ف�ضاء »الغناء البغدادي« يف منت�ضف العقد 
اخلم�ضين����ي، ح����ن كان����ت العا�ضم����ة العراقي����ة 
تتج����ه اإىل كونه����ا م�ضغ����ًا ثقافي����ًا، فغن����ت »يبا 
ياب����ا �ضلون عيون عندك ياب����ا«، من اأحلان ر�ضا 
عل����ي و�ضعر �ضيف الدين والئ����ي، مثلما غنت له 
بعذوب����ة �ضوته����ا »النهوندي”واال�ض����م م�ضتق 
ّلل )تدلل( علّي  م����ن مقام »النهوند« الرقي����ق، »اإدَّ
اإدل����ل«. واإكراما لها، اأع����اد غناءها الراحل ر�ضا 
عل����ي، و�ض����ط في�ض م����ن التاأثر الغال����ب، فهو ال 
ي�ضتعي����د االأغني����ة و�ضاحبتها فح�ض����ب، بل تلك 
الف����رتة اخلاقة الت����ي كانت تعنيه����ا اأيام بغداد 
يف خم�ضينات القرن املا�ضي، وموقع املو�ضيقى 

واالأغنيات الرفيعة فيها.
ابتع����دت نهوند عن الغناء وه����ي يف قمة ن�ضج 
الثاثين����ات  )يف  النغم����ي  واالأداء  ال�ض����وت 
م����ن عمرها(، لتت����زّوج وتهاج����ر اإىل الربازيل. 
لتع����ود اإىل باده����ا الع����ام 2001، وت�ضارك يف 
»مهرج����ان بيبلو�����ض« وتعيد اأغنياته����ا القدمية 
بتوزيع جديد، ولتمنح يف العام التايل »و�ضام 

اال�ضتحقاق اللبناين«.


