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العدد )4564(
السنة السابعة عشرة

االثنين )9( كانون األول 2019

ويف خري���ف ع���ام 1944، ق���ررت حكومة افغان�س���تان 
نق���ل رفات االفغ���اين م���ن ا�س���طنبول اىل وطنه وعرب 
االرا�س���ي العراقي���ة، وخ�س�س���ت ار�س���ا يف مقدم���ة 

جامعة كابل لبناء قرب له.
ومن���ذ ان اذيع خرب �سم���اح احلكوم���ة العراقية لرفات 
االفغ���اين بامل���رور عرب الع���راق حتى اخ���ذت ال�سحف 
تن�س���ر املق���االت الت���ي تتغن���ى مباآث���ر امل�س���لح الكبري، 
وتطالب ان حتتفي مبقدمه اجلهات الثقافية والفكرية 
العراقي���ة. ويف االول م���ن كان���ون االول 1944 ن�س���ر 

البيان التايل من و�سائل االعالم اآنذاك: 
"علمت احلكومة يف بغداد بقرب مرور رفات املغفور 
له امل�س���لح الكبري ال�س���يد حممد جمال الدين االفغاين 
اىل  بطريق���ه  ال�س���ريع  ال�س���رق  بقط���ار  بغ���داد  م���ن 
االفغ���ان. وبالنظر ملا لهذا امل�س���لح ال�س���رقي اخلطري، 
فق���د اوع���زت احلكوم���ة ح���اال بتاأليف جلن���ة لالحتفاء 
بالرف���ات عن���د امل���رور ع���رب الع���راق. وه���ذه ا�س���ماء 
ح�س���رات االع�س���اء و�س���وف تعم���ل اللجنة برئا�س���ة 
مدير الدعاية العام ال�س���يد احم���د زكي اخلياط وميثل 
وزارة الداخلية وال�س���يد باهر فائق مدير الت�س���ريفات 
ب���وزارة اخلارجي���ة والدكت���ور خال���د الها�س���مي مدير 
التعليم الثانوي وال�س���يد فخري الدين الفخري رئي�س 
مهند�س���ي امانة العا�سمة وال�سيد يو�سف حنظل مدير 
احل���ركات يف مديرية ال�س���رطة العامة وال�س���يد احمد 

القا�سي مدير اوقاف بغداد.."
ويف العا�س���ر م���ن كان���ون االول 1944 و�س���ل قط���ار 
ال�س���رق ال�س���ريع من تركي���ا اىل حمطة قطار املو�س���ل 
وهو يحمل رفات االفغاين يرافقه ال�سفري االفغاين يف 
العراق ال�س���يد عبد الرحمن خان. وقد و�سفت جريدة 
)فتى العراق( املو�س���لية احتفال املو�سليني وقالت ان 
ال�س���يد خري الدين العمري رئي�س بلدية املو�س���ل كان 
على راأ�س امل�س���تقبلني وو�س���ع اكليال من الزهور على 
ال�سندوق الذي ي�سم رفات االفغاين والقى كلمة بليغة 
امام احلا�سرين فاأجابه ال�سفري االفغاين بكلمة �سكر.

واجت���ه القطار بعد ه���ذا االحتفال اىل بغداد فو�س���لها 
يف �س���اعة مبكرة من �س���باح 11 كان���ون االول 1944 
وكان يف انتظاره جمهور غفري يتقدمهم اع�ساء جلنة 
االحتف���ال واجلالية االفغانية ببغداد وعدد من العلماء 
وكب���ار املوظفني. ثم حمل الرفات على االكتاف واودع 
�س���يارة خا�س���ة نقلته اىل احل�س���رة القادرية وو�س���ع 
بجانب �س���ريح ال�س���يخ عبد الق���ادر الكي���الين. كتبت 
جري���دة )الراأي العام(: كان مع�س���ر االدب���اء واملثقفني 
من���ذ ان اذيع خرب مرور الرفات الكرمي متلهفني لروؤية 
ي���وم االحتفاء. ويف م�س���اء يوم االربع���اء )14 كانون 

االول 1944( فوجيء النا�س 

بخرب االحتفاء وما ازفت ال�س���اعة العا�سرة من �سباح 
الي���وم التايل حتى كانت اجلم���وع تتقاطر مهطعة اىل 
املرقد القادري حيث و�س���ع الرفات وحيث تقرر اقامة 

احلفل هناك.
ولع���ل الطبيع���ة التي عب�س���ت بوجه االفغ���اين منذ ان 
ا�س���تد عوده حتى احتواه حلده، قد ابت اال ان تعب�س 
بوجه���ه يف هذا اليوم اي�س���ا فقد كانت ال�س���ماء غائمة 
وكانت الطرقات تفي�س مبا هطل من االمطار ثم �سرع 
القوم يتواردون فاذا باملرقد القادري ي�سيق بالقادمني 
�س���احاته واروقت���ه وابه���اوؤه، وال�س���وارع والطرقات 
املوؤدية اليه تزخر بالنا�س يتدافعون باملناكب م�سرئبة 

اعناقهم بغية التطلع اىل النجم امل�سجى".
وذك���رت �س���حيفة اخ���رى ان م���ن ال�سخ�س���يات الت���ي 
كان���ت حتي���ط بالرف���ات قبل احلفل الرئي�س���ي ال�س���يخ 
قا�س���م القي�س���ي ونقيب ا�س���راف بغداد وقا�سي بغداد 
ووزير ال�س���وؤون االجتماعية حممد ح�سن كبة ووزير 
املعارف ابراهيم عاكف االلو�س���ي ووزير املوا�س���الت 
واال�س���غال عبد االمري االزري ووزير التموين يو�سف 
غنيمة وال�س���فري االفغاين عبد الرحمن خان وال�س���فري 
ال�س���عودي وال�س���فري امل�س���ري، ومدير االوقاف العام 
فا�س���ل  الع���ام  اخلارجي���ة  ومدي���ر  الكبي�س���ي  روؤوف 
جمع���ة  الدي���ن  ح�س���ام  العا�س���مة  وام���ني  اجلامل���ي 

وغريهم.
وبداأ االحتفال، وكان ال�س���يد طه الراوي، ا�ستاذ االدب 
الغرب���ي يف دار املعلمني العالية، اول املتحدثني فالقى 
كلمة على اثر االفغاين يف ايقاظ ال�سرقيني من رقدتهم 
والنهو�س بهم. ثم القى الدكتور خالد الها�س���مي مدير 
التعلي���م الثان���وي كلمته، وتاله ال�س���يخ جالل احلنفي 
كلمة علماء الدين. ثم القى ال�ساعر الكبري حممد مهدي 
اجلواهري ق�س���يدته الرائعة التي ا�ستعيدت مقاطعها 

عدة مرات، ومطلعها:
هويت لن�سرة احلق �سهادا

فلوال املوت مل تطق الرقادا
وقد انهاها بقوله:

جمال الدين كنت وكان عهد
�سقيت ملا �سعدت له العبادا

منا وا�ستط وا�ستدت عراه
وزاد ال�سامدون له ا�ستدادا

فكم يف ال�سرق من بلد جريح
ت�سكى ال اجلروح بل ال�سمادا

ت�سكى بغي مقتاد بغي�س
تاأبى ان يطاوعه انقيادا
وبعده���ا. تق���دم احم���د زكي اخلي���اط مدي���ر الرعاية 
العام ورئي�س جلنة االحتفال والقى كلمته وقد اعلن 
فيه���ا ان االفغاين التقى ال�س���ريف علي بن احل�س���ني 
الذي ا�س���تقدم �سيفا على ال�سلطان العثماين لالقامة 
يف ا�س���طنبول وحتادثا كثريا عن امل�س���ئلة ال�سرقية 
وق�س���ايا اخلالف���ة واال�س���تقالل والنه�س���ة. وت���اله 
ال�س���يد عب���د الرحم���ن خان وزي���ر االفغ���ان املفو�س 
والقى كلمة ق�س���رية. واختتم االحتف���ال بدعاء تاله 
ال�س���يخ جالل الدين احلنف���ي. واعلن يف هذا احلفل 
ان جمل�س امانة العا�س���مة قرر ت�س���مية احد �سوارع 
بغداد با�س���م االفغاين، وه���و ال�س���ارع املبتديء من 
�س���احة عنرت واملنتهي بال�س���دة ال�س���رقية واملحاذي 
للنادي االوملبي )النادي الريا�سي امللكي العراقي(.

وبعد انتهاء احلفل رفع الرفات وو�س���ع على �سيارة 
مك�س���وفة و�س���ارت يتبعه���ا رتل طويل من �س���يارات 
امل�سيعني اىل املطار املدين خمرتقا �سارع امللك غازي 
)الكفاح( ثم �س���ارع امللك في�س���ل الثاين وج�سر امللك 
في�س���ل الثاين )ج�سر االحرار( ف�س���ارع امللك في�سل 
االول فاملطار. وانتظر يف �س���الة املطار حتى  نقلته 
ثلة من ال�س���رطة العراقي���ة اىل الطائرة املخ�س�س���ة 

لنقله اىل الب�سرة.
ويف الب�س���رة تقرر تغيري وا�س���طة نق���ل الرفات من 
العراق اىل افغان�س���تان فقد كان مقررا ان ينقل على 
باخرة متوجهة اىل الهند، اال انه نقل يف النهاية على 
م���ن الطائرة نف�س���ها التي اقلته من بغداد. و�س���فت 
جريدة )الثغر( الب�س���رية االحتف���ال يف عددها ليوم 

17 كانون االول فقالت:
الب�س���رة ع�س���ر يوم اخلمي�س املا�سي  "ا�س���تقبلت 
رفات امل�س���لح اال�س���المي العظي���م واملجاهد الكبري 
ال�س���يد حممد جمال الدين االفغ���اين مبا يليق مقامه 
م���ن التجل���ة واالح���رتام كما ا�س���تقبلته ع���ام 1308 
يعاين االم ال�س���قام اجل�سدي والنف�ساين مما يالقيه 
يف �س���بيل عقيدته ومبادئه اال�سالحية وا�ست�سافته 
بالرح���ب وال�س���عة واحاطته بكل �س���روب احلفاوة 
والتك���رم، حتى ابل من مر�س���ه رحمه الله وغادرها، 
كما غادرت رفاته �س���باح ام�س بالطائرة اىل م�سقط 
راأ�س���ه. وعندم���ا هبط���ت الطائ���رة يف ار����س امليناء 
اجلوي باملعقل كان �سعادة مت�سرف اللواء ووجوه 
املدين���ة وا�س���رافها ومدير ال�س���رطة ورئي�س البلدية 
يف اال�س���تقبال، وكان معايل وزي���ر االفغان املفو�س 
يرافق الرفات مرحب به �س���عادة املت�س���رف واقام له 
وللحا�س���ية ماأدبة ع�ساء فاخرة يف فندق �سط العرب 
واأقي���م حر����س خا�س يحر����س الرفات حتى �س���باح 
ام����س الباك���ر حي���ث وا�س���لت الطائرة �س���فرها اىل 

الهند.."
وهك���ذا انتهى عهد االفغ���اين بالعراق بع���د ان هبط 
يف ه���ذه الدي���ار ثالث مرات، كان اخرها رفاتا �س���نة 
1944، ام���ا امل���رة االوىل الت���ي قي���ل انه���ا يف �س���نة 
1849 فه���ي مو�س���ع �س���ك وال ت�س���مد طوي���ال ام���ام 
البحث ومل ي�س���ر اليها احد من املوؤرخني املعا�سرين 
لالأفغ���اين ف�س���ال عن ع���دم وجود ما ي�س���ري اليها يف 
اآث���ار االفغاين القلمي���ة. اما زيارت���ه املحققة للعراق 
فقد كانت �سنة 1891 وقد تركت ذكريات واآثار وهي 

حرية بالبحث واجلمع.

رفات االفغاني في بغداد واالحتفال بذكراه
ما أشبه الليلة بالبارحة في 11 كانون األول 1944

كيف سّن قانون االنتخابات المباشرة في الخمسينيات؟ 
وماهوموقف احزاب السلطة منه؟ يف  عام 1926 اعلن الرثي 

االمرييك جارلس كراين، 
العثور عىل قرب املصلح 

الكبري  السيد جامل 
الدين االفغاين يف احدى 
زوايا مقربة املشايخ يف 

اسطنبول، وكان  قربا 
بسيطا مهمال ضائعا بني 

القبور الكثرية، فعمد اىل 
ترميمه واقام عليه  رضيحا 

فخام. وبدأت الدراسات 
واملقاالت يف مشارق 

االرض ومغاربها تحيي 
ذكراه  وتعيد نرش اثاره 

وتبحث عن اخباره املتفرقة.
ا�س���تنادا اإىل ذل���ك، ن�س���طت املطالب���ة بتعدي���ل قانون 
االنتخاب���ات م���ن قبل االأح���زاب الوطنية قب���ل انتهاء 
ال���دورة االنتخابي���ة الثاني���ة ع�س���رة ملجل����س النواب 
املنتخب يف حزيران 1948م، وقدم نواب املعار�س���ة 
يف املجل����س النياب���ي، وعدده���م ثماني���ة وع�س���رون 
نائب���ا مبا فيهم ن���واب االأحزاب، طلب���ا لتعديل قانون 
االنتخاب���ات وجعل���ه مبا�س���را، وعلى درج���ة واحدة، 
واأ�س���اروا اإىل اأن االأخ���ذ بطريق���ة االنتخاب املبا�س���ر 
اأك���ر انطباق���ا م���ع اأح���كام الد�س���تور ال���ذي منح هذا 
احلق للمواطن ميار�س���ه دون �سعوبة خالفا لطريقة 

االنتخاب على درجتني.
نوق����س الطل���ب الذي تق���دم به نواب املعار�س���ة يف 
عدة جل�س���ات ، ورف�س من قبل االأكرية احلكومية 
يف جمل����س النواب  الذي���ن راأوا فيه ما يتعار�س، 

وم�ساحلهم يف اأبقاء دائرة االنتخاب �سيقة.
عار�س حزب االحتاد الد�س���توري مقرتح قانون 
االنتخ���اب املبا�س���ر، واأك���د اأع�س���اء احل���زب اأن 
االنتخ���اب املبا�س���ر ال ميك���ن اأن يع���د الو�س���يلة 
الوحيدة ال�س���امنة للتمثيل ال�س���حيح، واأ�سار 
ع���دد من اأع�س���اء احل���زب اإىل اأن الناخبني من 
الع�سائر ميثلون ثلثي ال�سكان، ويتعذر نقلهم 

اإىل �س���ناديق االنتخاب، االأم���ر الذي قد يوؤدي 
اإىل عدم م�ساركتهم يف االنتخابات.

حدث���ت م�س���ادات كالمي���ة يف جمل����س الن���واب حول 
مقرتح قان���ون االنتخاب املبا�س���ر بني اأع�س���اء حزب 
االحتاد الد�س���توري املعار�سني للمقرتح، وبني نواب 
املعار�س���ة املوؤيدي���ن، واأ�س���ار ن���واب ح���زب االحتاد 
الد�س���توري اإىل ع���دم اأمكاني���ة متري���ر املق���رتح يف 
املجل����س، وا�س���تحالة تطبي���ق القان���ون يف الظروف 
احلالي���ة مربري���ن ذلك بتاأخ���ر البالد)، واأ�س���ار جميل 
االورف���ه يل اإىل اأن النقط���ة املهم���ة اإ�س���الح القانون، 
وجعل االنتخاب���ات حرة بعيدة ع���ن التدخل، لتمثيل 
الطريق���ة  ب���اأن  واأو�س���ح  �س���حيحا،  متثي���ال  االأم���ة 
�س���واء كان���ت مبا�س���رة، اأو غري مبا�س���رة غ���ري مهمة، 
لكن���ه ذكر باأن تاري���خ العراق ال�سيا�س���ي، والربملاين 
يتطل���ب تطبيق االنتخابات غري املبا�س���رة) ويف ذات 
ال�س���ياق َع���ّد حممد علي حمم���ود نائ���ب اربيل واحد 
موؤ�س�س���ي احلزب البارزين تطبي���ق قانون االنتخاب 
املبا�س���ر غري مالئم للمرحلة ،م�سريا اإىل اأن االأحزاب 
انتخاب���ات  اإج���راء  م�س���تقرة" واأن  ال�سيا�س���ية"غري 

مبا�سرة �سيوؤدي اإىل نتائج �سلبية.
ويف مقابل الطلب الذي رفعه نواب املعار�سة لتعديل 
قانون االنتخابات، طرح يف جمل�س النواب يف 13 
تقدم  تقرير  ال�سعيد  نوري  من  باإيعاز  اآذار 1951م، 

ب�����ه ث���م���ان���ي���ة 
وع�سرون نائبا من نواب 

احلكومة، ومن �سمنهم اأربعة وع�سرون نائبا 
من حزب االحتاد الد�ستوري الإعادة النظر يف قانون 
االنتخاب مبا ي�سمن �سالمة االنتخابات من التدخل 
االنتخاب  بقانون  االأخ���ذ  اإىل  االإ���س��ارة  دون  فيها، 

املبا�سر.
اح���دث التقري���ر املق���دم م���ن ن���واب ح���زب االحت���اد 
الد�س���توري �س���جة يف جمل�س النواب، اإذ راأى كثري 
من الن���واب، وال�س���يما ن���واب االأح���زاب ال�سيا�س���ية 
اأن االق���رتاح  ج���اء مطلق���ا، ومل يح���دد، اأو يو�س���ح 
التعدي���الت امل���راد اإدخاله���ا عل���ى قان���ون االنتخ���اب، 

وو�سفوه باأنه ارجتايل.
عند مناق�سة التقرير الذي تقدم به نواب حزب االحتاد 
ُقب���َل باالأكري���ة،  الد�س���توري يف جمل����س الن���واب، 
واأحي���ل على ال���وزارة، فاألف���ت الوزارة جلن���ة للنظر  
فيه، واأقامت باإدخال عدد من التعديالت التي مل مت�س 
جوه���ر القان���ون، وق���دم اإىل جمل����س الن���واب الئحة 
قانون تعديل انتخاب النواب رقم 11 ل�سنة 1946م، 
ومت الت�س���ويت علي���ه يف 28 حزيران 1952م، وكان 
اأهم ما ت�س���منه تقليل مدة االنتخابات، واإعادة النظر 
يف ق�س���ية متثي���ل اليهود يف املجل�س، بع���د اأن هاجر 

اغلبه���م اإىل اإ�س���رائيل، وَعدَّ الطع���ن باالنتخابات 
التي جت���ري مبقت�س���ى القان���ون جرمي���ة يعاقب 

عليها.
اأدى اأقرار الئحة تعديل قانون النواب اإىل ا�س���تياء 
احلركة الوطنية، وَعدَّ احلزب الوطني الدميقراطي 
ذلك يعني كبت املعار�سة، وفر�س دكتاتورية �سافرة، 
وتكوين �س���لطة ت�سريعية تكون خا�س���عة للحكومة، 
وا�س���در ح���زب اجلبه���ة ال�س���عبية املتحدة بيان���ا َعدَّ 
فيه التعديل خط���رًا كبريًا على النظ���ام الدميقراطي، 
وي�سجع على التزوير، يف حني اأ�سادت �سحافة حزب 
االحتاد الد�ستوري بالالئحة، واأ�سارت اإىل اأن ال�سلطة 
الق�سائية، والت�سريعية �ست�س���رف اإ�سرافا فاعاًل على 
االنتخاب���ات، وَع���دَّ    ذل���ك يقطع الطري���ق اأمام كل من 
يود ت�س���ويه �س���معة اململك���ة يف الداخ���ل، واخلارج، 
كما ن�س���رت مقاال حتت عنوان"�سجة م�سطنعة حول 
الئح���ة قانون تعدي���ل قانون االنتخاب���ات" اإذ انتقدت 
ب�س���دة املعار�س���ني لقانون االنتخاب اجلديد، وعّدت 

القانون مثاليًا للمرحلة.
ا�س���تمرت االأح���زاب ال�سيا�س���ية يف مطالبتها بتعديل 
قان���ون االنتخ���اب، ويف 28 ت�س���رين االول1952م، 
قدم���ت االأح���زاب مذك���رات اإىل الو�س���ي عب���د االإل���ه، 
ا�ستعر�س���ت فيها اأحوال البالد العامة، و�س���ددت فيها 
بوج���وب تعدي���ل قان���ون االنتخاب.االأمر ال���ذي دفع 
الو�س���ي عبد االإله اإىل دعوة قادة االأحزاب، وروؤ�ساء 

الوزارات ال�سابقني لعقد موؤمتر يف البالط امللكي.
يف 3ت�س���رين الثاين 1952م، عقد الو�س���ي عبد االإله 
موؤمترًا يف البالط امللكي ملناق�س���ة الو�سع ال�سيا�سي 
يف الب���الد، وق���د ح�س���ر االجتم���اع رئي����س ال���وزراء 
م�س���طفى العم���ري، وروؤ�س���اء االأح���زاب، وروؤ�س���اء 
ال���وزارات ال�س���ابقون واأثن���اء امل���داوالت، اأيد اغلب 
احلا�س���رين ومعه���م نوري ال�س���عيد نظ���ام االنتخاب 

غ���ري املبا�س���ر، با�س���تثناء روؤ�س���اء االأح���زاب االأربعة 
الذين �سددوا على اأهمية االنتخاب املبا�سر.

على الرغم من معار�س���ة االأغلبي���ة يف موؤمتر البالط 
لنظ���ام االنتخ���اب املبا�س���ر، اإال اأن رئي����س ال���وزراء 
ت�س���رين   16 يف  بيان���ا  ا�س���در  العم���ري،  م�س���طفى 
ال���ث���اين1952م، اأك���د في���ه اأن ال���وزارة تتبن���ى مبداأ 
االنتخ���اب املبا�س���رواأنها ق����ررت تاأل�ي���ف جلن���ة م���ن 
كب���ار خرباء القان���ون الإعداد الئح���ة القانون، وطلب 
م���ن االأح���زاب انت���داب م���ن ميثله���ا يف و�س���ع الئحة 
االنتخاب املبا�س���ر، لكن االأحزاب رف�ست التعاون مع 
الوزارة، با�س���تثناء حزب االحتاد الد�س���توري، الذي 
اأجاب على الطلب، وانتدب حممد علي حممود ع�سو 
الهيئة العليا للحزب لتمثيل احلزب يف اللجنة املقرر 

تاأليفها الإعداد الئحة قانون االنتخاب املبا�سر.
مل يل���ق بيان رئي����س الوزراء م�س���طفى العمري فيما 
يخ����س قان���ون االنتخ���اب املبا�س���ر قب���وال م���ن قب���ل 
االأحزاب، "لعدم �س���فاء ني���ة احلكومة".وقد تطورت 
االأح���داث باندالع االنتفا�س���ة يف 22 ت�س���رين الثاين 
1952م، اإذ �س���اركت فيها جميع االأحزاب ال�سيا�سية، 
و�س���كلت هيئة ارتباط للتن�سيق فيما بينها، با�ستثناء 
حزب االحتاد    الد�س���توري. ال���ذي تعر�س مقره اإىل 
هج���وم املتظاهرين، اإذ خلعوا لوح���ة معلقة على مقر 
احلزب حتمل ا�س���مه ثم و�س���عوها عل���ى مكان جتمع 
في���ه "النفاي���ات، ثم رفعوها، وو�س���عوها على مدخل 

املبغى العام.
ا�س���تقالت وزارة م�س���طفى العم���ري يف 22 ت�س���رين 
الث���اين1952م، اإث���َر ان���دالع انتفا�س���ة 22 ت�س���رين 
الثاين  1952م وازديادها حدة، وكلف الو�س���ي عبد 
االإله رئي�س اأركان اجلي�س نور الدين حممود، بتاأليف 
ال���وزارة فاألفه���ا يف 23 ت�س���رين الث���اين 1952م، اإذ 
اأعلنت ال���وزارة االأحكام العرفية ب�س���ورة موؤقتة يف  
بغ���داد، و�س���كلت جمل�س���ًا عرفي���ًا ملحاكم���ة املعتقلني، 
وحل���ت االأح���زاب ال�سيا�س���ية مبا فيها ح���زب االحتاد 
الد�س���توري،وعطلت ال�س���حف التابعة لها، و�س���حفًا 
اأخرى معه���ا، اإذ بلغ عدد ال�س���حف التي عطلت )17( 
�سحيفة، من بينها �سحف حزب االحتاد الد�ستوري.
عن: رس��الة )حزب االتحاد الدس��توري- دراس��ة 

تاريخية(

عماد كريم عكوب محمد

يعد قانون انتخاب النواب العراقي املوروث من العهد العثامين قانونًا قدميًا, إذ تستطيع الحكومة من خالل هذا القانون أبعاد 
من تشاء, وتأيت مبن تشاء يف  االنتخابات النيابية, لذا رشعت وزارة توفيق السويدي الثانية التي تألفت يف 23 شباط 1946م, 

قانونًا جديدًا لالنتخابات, ومتت املصادقة عليه يف 21 ايارم1946, أال أن القانون الجديد مل يحول دون تدخل الحكومة السافر 
يف االنتخابات, وحدوث عمليات تزوير, وابتزاز  يف االنتخابات النيابية التي أجريت يف عهد وزارة نوري السعيد التاسعة عام 

1947م, ووزارة السيد محمد الصدر عام 1948م.

رفعة عبد الرزاق محمد



العدد )4564(
السنة السابعة عشرة
5االثنين )9( كانون األول 2019 4

…
@µ0Y
yz

åèb
X

…
@µ0Y
yz

åèb
X

العدد )4564(
السنة السابعة عشرة

االثنين )9( كانون األول 2019

�سهد �سوق ال�سراي غي بغداد انت�سار مكتبات بيع الكتب 
ال �س���يما بع���د قي���ام الدول���ة العراقية ع���ام )1921( وقد 
تخ�س�س بع�سها ببيع نوع معني من الكتب فيما تنوعت 
الكت���ب عن���د بع�س���ها االخر م���ن ادبي���ة وعلمي���ة ودينية 
وتاريخية ونوادر املخطوطات ف�س���اًل عن القرطا�س���ية ، 

واللوازم املكتبية  .
اأ�س���بح �س���وق ال�س���راي مبثابة منتدى ثق���ايف تقام فيه 
الن���دوات الثقافية ويتواجد فيه االدب���اء واملثقفون على 
الدوام للح�سول على الكتب النادرة فانتع�ست حركة بيع 
الكت���ب مع م���رور الزمن بعد ان كر اهتم���ام البغداديني 
بالق���راءة ونتيجة لذلك ظه���رت مكتبات عدة ا�س���بح لها 
ا�س���مها ومكانته���ا، وم���ن ابرزه���ا املكتبة العربي���ة التي 
ا�س�سها املرحوم نعمان االعظمي  عام )1905( وهي اول 
مكتبة تفتح يف �س���وق ال�سراي بل انها من اقدم مكتبات 
بيع الكتب يف العراق ، وكان �س���احبها يجلب الكتب من 
الدول املجاورة حيث كان يق�سدها املثقفون والباحثون 
القتناء ما يحتاجونه من م�س���ادر ، وقد �س���اهمت املكتبة 
يف طبع العديد من الكت���ب العربية واالجنبية يف داخل 
العراق وخارجه  ، ثم انتقلت املكتبة من مكانها االول يف 
را�س �س���وق ال�سراي اىل و�سطه وهي مازالت تعمل حلد 

االن ويديرها حاليًا ال�سيد ربن احمد النق�سبندي.
ق���ام ال�س���يد حمم���ود حلم���ي يف ع���ام )1942( بان�س���اء 
املكتب���ة الع�س���رية وه���ي ث���اين مكتب���ة تفتح يف �س���وق 
ال�س���راي واول مكتب���ة تنقل منه اىل �س���ارع املتنبي عام 
)1947( وقد ذاع �س���يتها وا�س���بحت لها مكانة بارزة ال 
تقل منزلتها عن مكتبة نعمان االعظمي اذ عمل �س���احبها 

على رفدها بالكتب وامل�س���ادر القيمة التي كان ي�س���تورد 
معظمها من م�س���ر ، ف�س���اًل ع���ن املجالت امل�س���رية التي 
كان الوكيل الوحيد لتوزيعها يف العراق  ، وهذا ما ادى 
اىل ازدي���اد رواد ه���ذه املكتبة من املثقف���ني الذين اخذوا 
يعق���دون فيها الن���دوات الثقافية ومن ابرزه���م الدكتور 
م�س���طفى جواد واملحامي عبا�س العزاوي وعبد الرزاق 
احل�س���ني وطه الها�س���مي واالديب احمد حامد ال�سراف 

وعبد املطلب االمني وغريهم  .
وكان ي�س���اعد حممود حلم���ي يف ادارة املكتبة �س���خ�س 
يهودي ا�س���مه )ا�س���حق ابو ن�س���يم ( ، الذي كانت له اليد 
الط���وىل يف تن�س���يط املكتب���ة ، تنقل���ت املكتب���ة اىل اكر 
من مكان حيث بداأت يف �س���وق ال�س���ياغ املرتبط ب�سوق 
ال�س���راي ث���م انتقل���ت بعدها اىل امل���كان الذي تق���ام عليه 
حالي���ًا مكتب���ة عواد عب���د الرحمن ث���م انتقل���ت اىل مكان 
املكتب���ة احلديثة لبيع القرطا�س���ية حاليًا ، ثم انتقلت اىل 
�س���ارع املتنبي مقاب���ل املخبز الع�س���كري �س���ابقًا قبل ان 
تنتقل اىل بناية املكتبة البغدادية ومن املكتبات االخرى 
الت���ي ظه���رت يف بغداد هي املكتبة االهلية التي ا�س�س���ها 
عبد االمري احليدري عام )1922( يف �سوق اال�سرتبادي 
بالكاظمية ثم �س���رعان ما نقلها اىل �س���وق ال�سراي وبعد 
وف���اة �س���احبها احلي���دري ع���ام )1954( ت���وىل ادارتها 
جنله ال�سيد �س���م�س الدين احليدري الذي قام بنقلها من 
�سوق ال�سراي اىل �سارع املتنبي ، حيث يق�سدها االدباء 
وطالب العلم والباحثون للح�س���ول على ما يريدون من 
م�س���ادر خا�س���ة وقد اخذت املكتبة على عاتقها طبع عدد 
كبري م���ن الكتب العربي���ة واالجنبي���ة ، ومازالت املكتبة 

تعمل يف مكانها ب�سارع املتنبي )عمارة طه ابو الكا�سي( 
مقابل دار االنبار للن�س���ر ويديرها ال�س���يد )�س���رمد( احد 

احفاد عبد االمري احليدري.
وميكن عد مكتبة )مكنزي( التي ا�س�سها رجل ا�سكتلندي 
عام )1925(، مكتبة متخ�س�سة يف بيع الكتب االجنبية 
يف بغ���داد ، وبعد وفاة �س���احبها دف���ن يف مقربة االرمن 
ببغ���داد فت���وىل ادارته���ا ابن عم���ه )دونالد( ال���ذي كانت 
تربطه عالقة وطيدة مع الي�ساريني يف العراق ، وعندما 
ت���ويف عام )1944( الت املكتبة اىل احد العراقيني وهو 
ال�س���يد عبد الكرمي مراد وبقيت تعرف باال�س���م نف�سه بل 

ان �ساحبها اجلديد قد لقب ب)عبد الكرمي مكنزي( .
ا�س���تهرت ه���ذه املكتب���ة ببي���ع كت���ب الط���ب والهند�س���ة 
املطبوع���ة باللغ���ة االنكليزي���ة الت���ي كان���ت ت�س���ل م���ن 
بريطانيا على وجه اخل�س���و�س ، لذلك كان طالب كليتي 
الطب والهند�س���ة وا�س���اتذتهم يق�س���دونها عل���ى الدوام 

ليطلعوا على كل ما هو جديد.
وظه���رت مكتب���ات اخ���رى لبيع الكت���ب وظلت م�س���تمرة 
مث���ل مكتبة الطلبة التي ا�س�س���ها يو�س���ف �س���عيد حافظ 
عام )1927(، ومكتبة ال�س���بيبة التي ان�س���اها ر�سيد عبد 
اجلليل عام )1930( يف �س���وق ال�سراي واخت�ست ببيع 
الكتب واملجالت العراقية والعربية منذ تا�سي�س���ها حتى 
عام )1980( حيث حتولت اىل مكتبة لبيع القراطا�س���ية 
والل���وازم املدر�س���ية ومازال���ت م�س���تمرة بالعم���ل حتى 
الوق���ت احلا�س���ر ويديرها ال�س���يد �س���باح ر�س���يد جنل 
املرح���وم ر�س���يد عب���د اجللي���ل �س���احب املكتب���ة والذي 
ت���ويف عام )1988( ، وهناك اي�س���ًا مكتبة الزوراء التي 

تاأ�س�س���ت يف عام )1930( ل�س���احبها ح�سني الفلفلي يف 
�س���وق ال�س���راي ، ومكتبة املع���ارف التي اأ�س�س���ها حممد 
ج���واد حيدر ع���ام )1932( ، واملكتبتان م�س���تمرتان يف 

العمل حلد االن.
وم���ن املكتب���ات املهمة التي ب���رزت يف بغ���داد هي مكتبة 
املثن���ى الت���ي اأ�س�س���ها النا�س���ر الكتبي املعروف ) قا�س���م 
الرج���ب( ع���ام )1936( وقد ب���ذل جهدًا كب���ريًا الإعمارها 
املو�س���ل  يف  متع���ددة  فروع���ًا  له���ا  وفت���ح  وتو�س���يعها 
والب�سرة ولبنان حتى ا�سبحت من اكرب مكتبات العراق 
ف���ذاع �س���يتها وو�س���لت �س���هرتها اىل البل���دان العربي���ة 
واال�سالمية واالجنبية ، ملا �سمته من نوادر املخطوطات 
التي ا�س���رتيت با�س���عار عالية بل انه ادى دورًا فاعاًل يف 
تزوي���د املكتبات العراقي���ة املختلفة بامل�س���ادر واملراجع 
، ومل يت���وان عن م�س���اعدة الطلب���ة والباحثني من خالل 
ت�س���اهله معهم يف بيع الكتب وح�س���ب مقدرتهم املادية ، 
ومازال���ت املكتب���ة باقية حلد االن رغ���م تاثرها باحلريق 
الهائل الذي التهم االف الكتب النادرة منها عام )1999( 
، وهن���اك مكتب���ات اخ���رى ان�س���ئت يف الكاظمي���ة مث���ل 
مكتب���ة املفيد ل�س���احبها ال�س���يخ �س���الح الكاظم���ي الذي 
كان يبي���ع فيه���ا اجزاء الق���ران الكرمي وخمتل���ف الكتب 
الدينية ،وعند وفاة �س���احبها عام )1910( توىل اأبناوؤه 
واأحف���اده اإدارته���ا ورفدوها بالكتب الثمينة وا�س���تمرت 
لغاية ع���ام )1980( ، حني انتهت بوفاة ال�س���يخ حممود 
عبدالل���ه �س���الح ومل يبق منه���ا �س���يء، واملكتبة االخرى 
ه���ي مكتب���ة االعتماد الت���ي ُان�س���ئت يف الغرف���ة الثامنة 
داخل ال�س���حن الكاظمي ال�س���ريف على جه���ة اليمني من 
باب القبلة وادارها ال�س���يخ علي حمم���د الكتبي منذ عام 
)1905( وبع���د تو�س���عها نقله���ا اىل خارج ال�س���حن يف 
داخل ال�سوق وكان ذلك يف بداية االربعينات وبعد وفاة 
�س���احبها احلاج علي حممد ع���ام )1955( توىل ادارتها 

ابنه احلاج مرت�سى.
وم���ن املكتب���ات القدمية االخ���رى يف الكاظمي���ة )مكتبة 
النجاح( التي ا�س�س���ها ال�س���يخ عبد علي يف الع�سرينات 
من القرن املا�س���ي ومكانها يف منت�س���ف ال�س���ارع العام 
عند باب الدروازه ،وكانت اي�س���ًا مبثابة ملتقى لوجهاء 
البل���دة الذي���ن ياأن�س���ون باحادي���ث �س���احبها ، ويف عام 
)1952( انتقل اىل غرفته يف ال�سحن الكاظمي ال�سريف 
وهي جماورة لباب مرقد ابي يو�س���ف ، وا�س���تمر يبا�سر 
بي���ع الكتب وطبعها ون�س���رها وتوزيعه���ا اىل وفاته يف 

منت�سف ال�سبعينات من القرن املا�سي.
عن: رسالة )الحياة الثقافية في مدينة بغداد 
للمدة من  1939 – 1958 (

ك�م����ا ط�ل�ب����ت ج�رت����رود اأن ت�ر�س����ل ل�غ����ازي ل�ع����ب م����ن 
اإن�ك�ل�ت�رة. وك�ت�ب�ت يف 14 ك�ان�ون االأّول :

“و�س����ل ال�ق�ط����ار وال�ج�ن����ود م����ن م�خ����ازن ه�ارود����س 
����ة  Harrods وق�دم�ت�ه����ا ل�غ����ازي. وق�د اأع�ج�ب خ�ا�سّ
ب�ال�ق�ط����ار. وه����و ي�ح�ّب ك�ّل م����ا ف�ي�ه م�اك�ن����ة. وق�د اأدرك 
ط�رق ا�س����ت�ع�م�ال�ه�ا ب��س����رع�ة اأ�س����ّد ب�ك�ث�ي�ر م�م�ا اأدرك�ن�اه 
ك�ّل�ن����ا … وج�ل��س����ن�ا ك�ّل�ن����ا ع�لى االأر�س ن�ت�اب�ع م��س����ي�ر 

ال�ق�ط�ار ع�لى ال��ّس�ّك�ة، ون�ط�ل�ق �س�ي�ح�ات اإع�ج�اب”.
وو�س����ل�ت ال�م�ل�ك����ة، زوج����ة ال�م�ل����ك ف�ي��س����ل اإىل ب�غ�داد 
يف 16 ك�ان����ون االأّول. وك�ت�ب����ت ج�رت�رود يف 23 ك�ان�ون 
االأّول 1924 : “م�ا اأ�س����ع�دين اأن اأخ�ب�رك ب�اأّن�ه�ا �س����دي�دة 
ال�ل�ط����ف. ول�ه����ا رّق����ة وح��ّس�ا�س����ي�ة ال�ه�ا�س����م�ي�ي�ن ]…[ 
وراأي����ت ال�ب�ن�ت�ي����ن ال�ك�ب�ي�رت�ي����ن. وه�م�ا م�ث�ل�ه����ا ت�م�ام�ًا، 
وخ�ج�ول�ت�ان”، “ت��س�ّور ح�ي�ات�ه�ّن ع�ن�دم�ا ك�ّن ح�ب�ي��س�ات 
يف ق��س�ر م�ّك�ة، ول�ي��س م�ع�ه�ّن اإاّل خ�ادم�ات�ه�ّن وع�ب�دات�ه�ّن 
! وي�ك�ف�ي�ه�ّن �س����ع�ادة ه�ن�ا اأن ي�ج�ل��س����ن يف �س�رف�ة ال�ّدار 

وي�ن�ظ�رن اإىل ج�م�ال ن�ه�ر دج�ل�ة ي�ج�ري اأم�ام�ه�ّن”.
ب�اإي�ج����اد  ج�رت����رود  ال�م�����س  ف�ي��س����ل  ال�م�ل����ك  وك�ّل����ف 
ال�خ�ّي�اط����ات وم��س����اع�دة ال�م�ل�ك�ة يف اخ�ت�ي�ار م�الب��س����ه�ا 
وم�الب�����س ن��س����ائ�ه�ا ل�ت�ظ�ه�ر يف “ق�ب�والت�ه����ا”. وط�ل�ب�ت 
����ة اأن ت�ت�ك�ّل�ف ب�اإع�داد  ج�رت����رود م�ن خ�ّي�اط�ت�ه����ا ال�خ�ا�سّ
ث�ي����اب ال�م�ل�ك�ة. وك�ان�ت ن��س����اء ال�ع�ائ�ل����ة ال�م�ل�ك�ي�ة، ك�م�ا 
ك�ت�ب�ت����ه ج�رت����رود ي�رت�دي����ن ع�ب����اءات ال�ح�ري�ر االأ�س����ود 
ع�ن�دم����ا ي�خ�رج����ن م����ن ال�ق��س����ر، ول�ك�ّن�ه����ّن ي�خ�ل�ع�ن�ه����ا 

ح�ال�م�ا ي�ع�دن اإل�ي�ه.
وك�ت�ب����ت يف 31 ك�ان����ون االأّول اأّن ال�م�ل����ك ف�ي��س����ل ك����ان 
ق����د ا�س����ت�دع�اه�ا ل�ي�خ�ب�ره����ا اأّن����ه واف�ق ع�ل���ى اق�ت�راح�ه�ا 
ب�اخ�ت�ي����ار زوج����ة م�راف�ق����ه ال��ّس�خ��س���ي، ج����ودت ب����ك، 
ل�ت�ن�ّظ�م اأم�ور ن��س����اء ال�ق��س�ر وت��س�رف ع�ل�ي�ه�ا : “زوج�ة 
ج�ودت ب�ك م�ن ع�ائ�ل�ة �س�رك��س����ي�ة راق�ي�ة ج�ّدًا ا�س����ت�ق�ّرت 
يف ب�غ����داد م�ن�ذ زم����ن ط�وي����ل وي�ح�ت�رم�ه����ا ال�ج�م�ي�ع”، 
 Miss Fairley ك�م�ا اخ�ت����ار ال�م�ل�ك : “ال�م��س ف�ي�ريل
ل�ت��س����رف ع�لى ت�رب�ي����ة االأم�ي�ر غ����ازي، وت�ع�ّل����م ال�ب�ن�ات 
ال�ل�غ�ة االإن�ك�ل�ي�زي�ة ول�ع����ب ال�ّت�ن��س وال�ع�ادات االأورب�ي�ة 
الأّن�ه����ا وج�دت  �س����ع�ي�دة  واأن�ا  ف�ت����اة ط�ي�ب����ة  … وه���ي 

وظ�ي�ف�ة دائ�م�ة يف ال�ق��سر.
ق����ررت ج�رت����رود ب�ع����د اأن �س����ع�ف�ت �س����ح�ت�ه�ا اأن ت�ع�ود 
اإىل اإن�ك�ل�ت����رة، وو�س����ل�ت اإىل ل�ن����دن يف 17 ت�ّم�وز “يف 
ح�ال�ة اإن�ه�اك ج��س����دي ون�ف��س����اين”، ك�م����ا ك�ت�ب�ت�ه زوج�ة 
اأب�ي�ه�ا. وذك�ر ل�ه�ا االأط�ّب�اء اّل�ذي�ن ف�ح��س����وه�ا اأّن ح�ال�ت�ه�ا 
����ح�ّي�ة �س����ب�ب�ه�ا ط�ق��س ال�ع�راق، ون��س�ح�وه�ا ب�اأن ال  ال��سّ
ت�رج����ع اإىل ب�غ����داد، ول�ك�ّن�ه�ا م�ع ذل�ك رج�ع����ت اإل�ي�ه�ا يف 

ال�خ�ري�ف.
و�س����اح�ب�ت ال�م�ل�ك ف�ي��س����ل يف �س�ف�رات �س����ي�د، وزارت 
ال�م�زرع�ة اّل�تي ا�س����ت�راه�ا ع�لى ب�ع�د ح�وايل 23 ك�ل�م م�ن 
خ�ان�ق�ي�ن. وق����د دع�اه�ا ال�م�ل�ك م�ع ن�خ�ب�ة م�ن اأ�س����دق�ائ�ه 
ل�ق��س����اء ف�ت�رة اأع�ي����اد ال�م�ي�الد يف ال�م�زرع����ة. ، وذه�ب�ت 
وج��س����ده�ا ي�ل�ت�ه�ب م�ن ال�ح�م���ى اإىل ال�م�زرع�ة. وك�ت�ب�ت 
الأب�ي�ه����ا يف 30 ك�ان����ون االأّول 1925 : “ع�ان�ي����ت خ����الل 
االأ�س����ب�وع ال�م�ا�س���ي م�ن زك�ام ح����اد و�س����داع، وب�ق�ي�ت 

ي�وم�ي�ن يف ال�ف�را�س”.

وق����د اأج�اب����ت ج�رت����رود ع�ل���ى ط�ل����ب اأب�ي�ه�ا ب����اأن ت�ع�ود 
اإىل اإن�ك�ل�ت����رة يف ر�س����ال�ة ب�ع�ث�ت�ه����ا يف 26 اأّي����ار 1926 
اإىل زوج����ة اأب�ي�ه����ا : “اأوّد اأن ال ت�وؤاخ�ذي�ن���ي اإن ق�ل�ت ل�ِك 

اإن�ني ال اأ�س����ت�ط�ي�ع ت�رك ق�ط�ع���ي االأث�ري�ة ق�ب�ل اأن ي�ك�ت�م�ل 
ت�ن�ظ�ي�م�ه����ا واأت�اأّك����د م�ن ج����ودة ح�را�س����ت�ه�ا … ول�ي��س 
ذل����ك الأيّن ل��س����ت م��س����ت�اق�ة ل�روؤي�ت�ك�م����ا، ول�ك�ّني اأع�رف 

اأّن����ك ت�ف�ه�م�ي����ن اأن ه����ذا ي�ع�ن���ي اأن اأت����رك ك����ّل م����ا ق�م�ت 
ب����ه ه�ن�ا، و�س����اأج�د ن�ف��س���ي اإن ت�رك�ت�ه �س����ائ�ع�ة يف ه�ذا 

ال�ع�ال�م…”.
وك�ت����ب ل�ه�ا وال�ده����ا م�ن ج�دي����د م�ل�ّح�ًا ع�ل���ى ط�ل�ب�ه ب�اأن 
ت�ع����ود اإىل اإن�ك�ل�ت����رة، واأج�اب�ت�ه ج�رت����رود يف 2 ت�ّم�وز : 
“ل�ق�د اأخ�ذت ع�لى ع�ات�قي م��س�وؤول�ي�ة ال�م�ت�ح�ف ال��ّس�دي�دة 
االأه�م�ي����ة … وق�د األ�ح�ح�ت م�ن�ذ اأك�ث�ر م�ن �س����ن�ة ك�ام�ل�ة 
ع�لى اأن ي�خ��س��س����وا ل�ه ب�ن�اي�ة. وق�د �س����غ�رت ب�ن�اي�ة يف 
ال��ّس�ت�اء ال�م�ا�سي، واأع�ط�وه�ا ل�ل�م�ت�ح�ف م�ع م�ب�ل�غ ك�ب�ي�ر 
م�ن ال�م�ال الإع�داده. وق�د ب�داأت اأّول م�ا ب�داأت ب�اإع�ادة ب�ن�اء 
ال��ّس����ط�ح، ث�ّم ت�وق�ف�ت االأع�م�ال م�ّدة �س����ه�ري�ن ع�لى االأق�ل 
ب��س�ب�ب ف�ي��س�ان دج�ل�ة. ول�و ل�م اأك�ن ه�ن�ا ل�م�ا خ�رج�ت ك�ّل 
ه�ذه ال�ق�ط�ع االأث�ري�ة م�ن ب�اط�ن االأر�س، ول�و ل�م اأ�س����م�ن 
ح�م�اي�ت�ه����ا. وق����د ن�ق�ل�وه�ا ك�ي�ف�م�ا ات�ف����ق اإىل ال�م�ت�ح�ف، 
وال اأح�د غ�ي�ري ي��س����ت�ط�ي�ع اأن ي�ن�ظ�م�ه�ا وي��س�ّن�ف�ه�ا ب�ع�د 
اأن غ�ادر ج.م. ول��س�ون J.M. Wilson ال�ع�راق. وك�ّل 
ه�ذا ي�ت�ط�ّل�ب ج�ه�ودًا ه�ائ�ل�ة، وب�ج�ان�ب ه�ذا ال اأ�س�ت�ط�ي�ع 
ت�رك م�ه�م�تي ك�اأم�ي�ن�ة �س����ّر ال��ّس�وؤون ال��ّس�رق�ي�ة … وم�ا 

ع�دا اأ�س�غ�ال ال�م�ت�ح�ف ت�ب�قى ال�ح�ي�اة ب�اه�ت�ة”.
ق�اع����ات  اأوىل   1926 ح�زي����ران   14 يف  واف�ت�ت�ح����ت 
ال�م�ت�ح����ف ال�ع�راق���ي اّل�ت���ي ك�ان����ت ج�رت����رود ب�ي����ل ق����د 

اأ�س�رف�ت ع�لى اإع�داده�ا.
ويف م��س����اء االأح�د 11 ت�ّم�وز 1926،ع�ادت ج�رت�رود اإىل 
داره�ا وق�د اأن�ه�ك�ت�ه�ا ح�رارة ال�ج�ّو ال��ّس�دي�دة، وك�ان�ت ق�د 
�س����ب�ح�ت ب�ع�د ال�ّظ�ه����ر. وا�س����ت�ل�ق�ت يف ال�ف�را�س ط�ال�ب�ة 
م�ن خ�ادم�ت�ه�ا م�اري اأن ت�وق�ظ�ه�ا يف ال��ّس�اد�س�ة �س�ب�اح�ًا. 
والأّن م����اري ك�ان����ت ق�ل�ق����ة م����ن �س����وء ح�ال����ة ج�رت����رود 
ال��س����ح�ي�ة ف�ق�د دخ�ل�ت غ�رف�ت�ه�ا خ����الل ال�ل�ي�ل ووج�دت�ه�ا 

ق�د ف�ارق�ت ال�ح�ي�اة.
ول����م ي�ك�ن ال�م�ل�ك ف�ي��س����ل يف ال�ع�راق يف ت�ل����ك ال�ف�ت�رة، 
وك����ان اأخ����وه ال�م�ل����ك ع�ل���ي ي�ح�ك����م ن�ي�اب����ة ع�ن����ه خ�الل 
غ�ي�اب����ه. وق�د اأم����ر ال�م�ل����ك ع�لي ح����ااًل ب�اإع�داد ت��س����ي�ي�ع 
ع��س����ك�ري ي�ل�ي�ق ب�ال�خ�ات�ون. ول�ّف ت�اب�وت�ه�ا ب�ال�ع�ل�م�ي�ن 
ال�ب�ري�ط�اين وال�ع�راقي ب�ع�د ظ�ه�ر ي�وم 12 ت�ّم�وز وو�س�ع 
ع�ل���ى �س����ّي�ارة ت�ب�ع�ه����ا ال�م�ل����ك ع�ل���ي ورئ�ي�����س ال�وزراء 
وال�م�ن�دوب ال��ّس����امي وك�ّل ال�م��س����وؤول�ي�ن ال��ّس�ي�ا�س�ي�ي�ن 
وال�ع��س����ك�ري�ي�ن واأع�داد ك�ب�ي�رة م�ن اأه�ل ب�غ�داد، ودف�ن�ت 
يف ال�م�ق�ب����رة ال�ب�ري�ط�ان�ي����ة اّل�ت���ي ك�ان����ت اآن����ذاك خ�ارج 

اأ�س�وار ب�غ�داد.
واأق�ي����م ع�ل���ى روح�ه����ا ق�ّدا����س يف ل�ن����دن، يف ك�ن�ي��س����ة 
ال�ق�ّدي��س����ة م�ارغ�ري�ت يف ال�وي��س����ت م�ن��س����ت�ر. و�س�ارك 

ال�وزراء يف اإح�ي�اء ذك�راه�ا يف ال�ب�رل�م�ان ال�ب�ري�ط�اين.
وق�د ن��س�رت Dame Florence، زوج�ة وال�د ال�م��س 
 The يف �س����ه�ر اآب يف ل�ن�دن : “ر�س����ائ�ل ج�رت�رود ب�ي�ل
“، واأق�ام�ت ح�ف�ل�ة   Letters of Gertrude Bell
ع��س����اء يف ذك�راه�ا يف ل�ن�دن دع�ت اإل�ي�ه�ا ال�م�ل�ك ف�ي��س����ل 
االأّول ورئ�ي�����س ال����وزراء ج�ع�ف�ر ال�ع��س����ك�ري وال��ّس����ي�ر 
ب�ر�س���ي ك�وك�����س وزوج�ت����ه وال��ّس����ي�ر ه�ن����ري دوب�����س 

وزوج�ت�ه …
ع����ن  ال��ّس����ت�ار  ف�ي��س����ل  ال�م�ل����ك  ع����ام 1930،اأزاح  ويف 
ل�وح�ة ب�رون�زي�ة ي�ع�ل�وه�ا ت�م�ث�ال ن��س����في يف ال�م�ت�ح�ف 

ال�ع�راقي يف ذك�رى ج�رت�رود ب�ي�ل. 
عن: مبحث بعنوان )فيصل وجروترد( في 
مدونة الدكتور صباح الناصري )بين دجلة 
والفرات(

من تاريخنا الثقافي

مكتبات شارع المتنبي في العشرينيات
المس بيل في أيامها االخيرة

بعد انتهاء الحرب 
العاملية االوىل )1914-

1918( ظهرت يف 
العراق تجارة الكتب 
حتى اصبحت ظاهرة 
استوقفت انتباه عدد 

كبري من النارشين العرب 
واالجانب وشجعتهم 

عىل التوجه اىل العراق 
بعد ان وجدوا فيه سوقًا 

تجاريًا مربحًا للكتب 
العلمية واالدبية , وكان 
يف اغلب مدن العراق 
مكتبات لبيع الكتب لها 

نشاطها الكبري وعالقاتها 
الواسعة بالنارشين 

واملكتبات الكربى يف بالد 
العرب ومنها ما ساهم 
بشكل كبري يف الحركة 

الثقافية من خالل نرش او 
اعادة نرش الكتب النادرة 
واملخطوطات املحققة 
والدواوين والدراسات 

املختلفة.

احمد راشد الفهداوي

د. صباح الناصري

عـّدلـت الـمـس جـرتـرود بـيـل وصـّيـتـهـا يف شـهـر أيـلـول مـن ذلـك الـعـام، أي 1923، لـتـنـّص عـىل أن يـعـطى بـعـد 
 A British     وفـاتـهـا مـبـلـغ 6000 بـاونـد لـلـمـتـحـف الـبـريـطـاين لـيـنـشـئ مـدرسـة بـريـطـانـيـة لـآلثـار يف الـعـراق

School of Archaeologie in Iraq. وقـد بـدأت الـمـس بـيـل يف شـهـر تـشـريـن األّول بـتـكـويـن مـجـمـوعـة آثـار 
عـرضـت يف غـرفـة مـن غـرف الـّسـراي لـتـكـون نـواة لـمـتـحـف عـراقي.

بـدأت جـرتـرود بـيـل بـمـعـانـاة مـشـاكـل صـحـيـة، وذكـرت يف رسـالـة كـتـبـتـهـا يف 22 تـشـريـن األّول أّنـهـا 
أصـيـبـت بـزكـام وحـمى، وأّن “سـنـدبـاد”، أي الـّدكـتـور سـنـدرسـن Sinderson، طـبـيـب الـمـلـك فـيـصـل، اعـتـنى 

بـهـا. ثـّم نـتـج عـن الـّزكـام الـتـهـاب شـعـيـبي. وقـد تـكـررت هـذه الـحـاالت بـعـد ذلـك بـيـن الـحـيـن والـحـيـن.
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اذ جاءت الت�س���مية من �س���وت البندقية عند ح�سوها 
خ���الل عملية الت�س���ليح وجتربتها قبل ت�س���ليمها اإىل 
الزب���ون، فه���ي عندم���ا تفت���ح ت�س���در �س���وت )چ���ق( 
وعندما تغلق )ماق( وعند اإطالقها )چي( وكان النا�س 
ي�سمون م�سلح االأ�س���لحة يف تركيا جقماقجي ككلمة 
�س���عبية دارجة على من يعمل يف ت�سليح البنادق يف 
االأ�سواق ولي�س يف اجلي�س فقط، يف ذلك الوقت كانت 
االأغنيات ت�س���جل عل���ى اال�س���طوانات احلجرية التي 
تعم���ل على الكراماف���ون اليدوي، فعم���د اجلقماقجي 
بتاأ�س���ي�س اأ�س���توديو ت�س���جيل خا�س بال�س���ركة التي 

اأ�س�س���ها، وبداأ بت�س����جيل حف��الت املطربني اخلا�سة، 
يف وقت مل يكن اأي اأ�ستوديو ت�سجيل يف العراق، عدا 
ا�س���توديو االإذاعة الال�س���لكية، اإذ كانوا ي�ست�سيفون 
املطرب والفرقة املو�س���يقية والكور�س معا، ثم تر�سل 
ن�س���خة الت�س���جيل اإىل معامل �س���ناعة اال�س���طوانات 
احلجرية يف اليونان ليتم ا�ستن�س���اخها ح�سب العدد 
املطل���وب لتع���اد بعدها اىل الع���راق فتتوىل ال�س���ركة 
ت�س���ويقها، وقد راجت عملية تداول اال�سطوانات يف 
االأ�س���واق وخا�س���ة بعد اأن اأ�س���بحت ت�سنع من مادة 
البال�س���تيك، من ابرز املطربني الذين �سجلت اأغانيهم 
على ا�س���طوانات ال�س���ركة، داخل ح�س���ن، وم�س���عود 
العم���ار تلي، وح�س���ريي اأبو عزيز، وناظ���م الغزايل 

وبقية املطربني واملطربات
 اأ�س����س احل���اج فتح���ي جقماقج���ي �س���ركته "�س���ركة 
جقماقجي" عام 1918م، وكانت االنطالقة من �سارع 
غازي يف املو�س���ل واقت�س���رت البداية على ا�سترياد 

جه���زة  االأ
خا�س���ة  وب�س���ورة  الكهربائي���ة 
التلفزيونات والكرامافونات، و�ساعده فيما بعد ابنه 

االأكرب حممد عارف حتى عام 1940م .
ويف �سنة 1940 انتقل االأبن االأكرب حممد عارف اإىل 

بغ���داد وفت���ح له فرع ل�س���ركة جقماقج���ي يف منطقة 
�س���احة الغريري، ويف ع���ام 1942 انتقل���ت العائلة 
اإىل بغداد والتحقت بابنهم االأكرب وتوىل م�سوؤولية 
اإدارة ال�س���ركة يف املو�سل )االأبن الثاين( املرحوم 
عب���د الل���ه بالتع���اون مع اب���ن عمه و�س���هره حممد 
النج���م )اب���و �س���الح(. وبع���د �س���نتني التحق هو 

االآخر بالعائلة يف بغداد
ويف ع���ام 1944 فتح االأبن الث���اين عبد الله فرعا 
لل�س���ركة يف منطقة احلي���در خان���ة )مقابل مقهى 
خليل( يف منت�س���ف �سارع الر�س���يد، ثم تو�سعت 
وفت���ح االأبن الثالث �س���امي، ال���ذي كان طالبا يف 
كلية التجارة، فرعًا اآخر يف الباب ال�س���رقي عام 
1951 عند مدخل �س���ارع الر�سيد باالإ�سافة اىل 
فرع احلي���در خانة يف حني �س���افر حممد واجد 

اىل انكلرتا لغر�س الدرا�سة .
متي���ز املرحوم عبد الله بالرتكي���ز على هوايته 
وامل�س���جالت  الت�س���جيالت  وه���ي  املف�س���لة 
وكان يهتم بت�س���جيل حف���الت املطربني العرب 
�س���امي  املرح���وم  رك���ز  ح���ني  يف  والعراقي���ني. 
على ت�س���جيل االأ�س���طوانات وتطويرها وت�س���نيعها 
يف ال�س���ويد والباك�س���تان باالإ�س���افة اىل مد ج�س���ور 
توا�س���ل مع الفنانني العرب، مثل: اأم كلثوم، وحممد 
عب���د الوه���اب، وعب���د احللي���م حافظ، وحم���رم فوؤاد، 
و�سباح وفائزة اأحمد...الخ ومع الفنانني العراقيني، 
مثل:ناظ���م الغزايل، وح�س���ريي ابو عزي���ز، وزهور 
ح�س���ني، و�س���ليمة م���راد، طاه���ر توفي���ق ، وحمم���د 
عارف جزراوي ، ح�س���ن جزراوي ، ر�س���ول كردي...

وغريها.
واحتف���ظ عبد الله بن�س���خ اأ�س���لية لت�س���جيالت نادرة 
كانت تغل���ط فيها ام كلثوم فتعيد الت�س���جيل اأكر من 
مرة وهي جزء من مكتبة �س���وتية �س���خمة فيها اأكر 
من ت�سجيل لالأغنية الواحدة، باالإ�سافة اإىل االأ�سرطة 
التي ت�سجل االإحداث والوقائع النادرة، وهي مازالت 
موجودة لدى اأحفاده، وقد عر�ست احلكومة الكويتية 
عر�س���ا ل�سرائها يف �س���بعينيات القرن املا�سي، اال ان 
حفي���د چقماقچ���ي رف�س بيعه���ا رغم املبال���غ الكبرية 
التي دفعها الكويتيون اذ اعتربها ثروة وطنية ثمينة 

وجزءا من تاريخ ال�سركة والرتاث العراقي .
اتخذت حمال چقماقچي يف بداية �س���ارع الر�سيد من 
جه���ة الباب ال�س���رقي موقع���ا متميزا منذ �س���بعينيات 
القرن املن�سرم اذ كانت مرجعا لطلبة معاهد املو�سيقى 
والغناء يف بغ���داد واملحافظات، وكذلك جلميع هواة 
املو�س���يقى والغن���اء، اآالف اال�س���طوانات واأ�س����رطة 
والع���رب  العراقي���ني  املطرب���ني  ملختل���ف  الكا�س���يت 
امل�س���هورين وغري املعروفني ويف كث���ري من االأحيان 
بت�س���جيالت  ت�س���تعني  والتلفزي���ون  االإذاع���ة  كان���ت 
القماقچ���ي لتقدمي بع����س الربامج الفنية التي ال جتد 
له���ا اأر�س���يفا يف مكتبتها احلكومي���ة، وكباقي الرموز 
الرتاثية التي اندثرت ب�سبب االإهمال وعدم االهتمام 
من قبل املوؤ�س�س���ات الر�سمية املعنية، مل ت�ستطع اآخر 
بقايا اأول �سركة ت�سجيل يف العراق من مقاومة رياح 
التج���دد يف تقنيات علم الت�س���جيل وال�س���ماع وبروز 
اأقرا����س ال�س���ي دي واأنظمة البلوت���وث وغريهما من 
الو�س���ائل االخرى، لكن ال�س���بب احلقيقي و الرئي�س 
ه���و  للت�س���جيالت  اجلقماقج���ي  �س���ركة  تال�س���ي  يف 
المب���االة القائمني عل���ى املوؤ�س�س���ات الرتاثية وتركها 
لوحده���ا تواجه خمتلف التجاوزات وامل�س���ايقات ما 
جعله���ا تغلق اأبوابها يف منت�س���ف الت�س���عينيات ومل 
يبق منها �س���وى اال�س���م الذي مازال عالق���ا يف اأذهان 

حمبي املو�سيقى والغناء .

امرين بكر صدقي أن اغادر مخفر خان 
املغيسل حاال مستصحبا معي النقيب 
الحاج شاكر القرة غويل، فامتثلت 
المره وخرجت من املخفر فورا مع 
الحاج شاكر وعندما وصلنا اىل السيارة 
التي جئنا بها )سيارة امني العمري( 
وهممنا بركوبها منعنا الضباط الذين 
كانوا يلتفون حولها قائلني ان هذه 
السيارة مل تكن سيارتكم، فذهبت 
اىل قائدهم بكر صدقي وقلت له: 
امل تقل لنا وتامرنا ان نذهب اىل 
بغداد؟ فاجاب نعم طلبت منكم 
ذلك، فقلت له هاهم الضباط مينعوننا 
من استعامل سيارتنا قال هذه مل 
تكن سيارتكم بل انها سيارة اشخاص 
اهليني القينا القبض عليهم وانهم 
رهن التحقيق، فقلت له اذن كيف 
نذهب اىل بغداد؟ قال انا ارسلكم 
والتفت اىل نائب االحكام العقيد 
)انطون لوقا( وقال له انك ستذهب 
اىل بغداد االن، فاجابه نعم سيدي، 
فامره ان يركبنا انا والحاج شاكر القرة 
غويل بسيارته الخصوصية ويوصلنا اىل 
بغداد، فجلست يف املقعد الخلفي 
للسيارة املذكورة

ويف اثناء الطريق كان العقيد )انطون لوقا( يتحدث 
ع���ن جراأة بكر �س���دقي وانه يبط�س وبكل �س���دة مبن 
يقف يف طريق ثورته االنقالبية وانه يقتل كل �سخ�س 
كان مهمًا كانت �سفته ومنزلته: فقلت له: يا معود هذا 
ي�س���موه العراق، فاأجابن���ي والله يا طاهر كما قلت لك 
انه يقتل كل �سخ�س راى يف قتله جناحًا لثورته وقد 
قتل فعاًل وزير الدفاع جعفر الع�سكري، قال كلمته هذه 
ونحن كنا قد اجتزنا �سدة ناظم با�سا، ودخلنا منطقة 
الوزيرية، فو�س���لنا دار نوري ال�سعيد يف الوزيرية، 
فنزل احلاج �س���اكر القرة غويل، وذهب ليخرب نوري 
ال�س���عيد اأو م���ن يج���ده يف داره ع���ن م�س���رع جعف���ر 
الع�س���كري، وا�س���تمريت انا مع العقيد )انطون لوقا( 
حتى و�س���ولنا �س���احة املي���دان فانزلني من �س���يارته 
وذهب اىل داره ، فا�ستجرت �سيارة اجرة من امليدان 
وذهبت بها اىل ق�س���ر الزهور واخ���ربت امللك بكل ما 
حدث و�س���لمته االم���ر اليومي الذي اأم���اله  علينا بكر 
�س���دقي وا�ستولت وزارة حكمت �س���ليمان على  �سدة 
احلكم واأ�س���بح اللواء الذي ترفع اىل رتبة فريق عبد 

اللطيف نوري يف تلك الوزارة وزيرا للدفاع و�س���ار 
الل���واء الرك���ن )الفري���ق الركن( بكر �س���دقي �س���وقي 
الع�سكري رئي�سًا الركان اجلي�س وتعيني املالزم ثاين 

جمال جميل مرافقًا لرئي�س اركان اجلي�س
بتاريخ 1937/10/20 اعيد نقلي اىل اآمرية مدر�سة 
النقلي���ة االآلي���ة وبع���د التحاق���ي مبن�س���بي اجلديد : 
وج���دت النائ���ب عري���ف خليل ا�س���ماعيل )هو نف�س���ه 
�س���ائق ال�سيارة ال�س���وفروليت رقم )248( الع�سكرية 
التي اخ���ذت وزير الدفاع جعفر الع�س���كرية اىل حمل 

التلول التي قتلوه فيها(.
وكان ق���د ترفع اىل رتبة عري���ف يقوم بواجبات معلم 

لل�س���ياقة يف املدر�س���ة املذكورة مع البع�س االآخر من 
رفقائه �س���باط ال�سف املعلمني يف املدر�سة املذكورة. 
ف�س���اقني حب االط���الع باأن اح�س���ر النائ���ب العريف 
خليل ا�س���ماعيل واختل���ي به يف غرفتي وا�س���األه عن 
كيفية قتل وزير الدفاع )اآنذاك( جعفر الع�سكري ومن 
ه���م القتل���ة ، وكي���ف مت التنفيذ..؟ فاأجابني : �س���يدي 
: بع���د ان انطلق���ت بال�س���يارة رقم )248( با�س���تقامة 
التل���ول املعلومة : م�ست�س���حبا كل م���ن الوزير جعفر 
الع�س���كري واملالزم االول ا�س���ماعيل احم���د العباوي 
ورئي�س العرفاء فحل جزاع و�سلنا اىل داخل منطقة 
التلول، فاأمرين املالزم االول ا�سماعيل احمد العباوي 

بان اقف فوقفت ثم نزل املالزم االول ا�سماعيل وفتح 
الباب االمامي للوزير وقال له : تف�س���ل  �س���يدي انزل 
هنا نقطة مالقاتكم مع القائد بكر �سدقي ، فنزل ونزل 
معه اي�س���ا رئي�س العرفاء فح���ل هزاع . ثم التفت اىل 
امل���الزم ا�س���ماعيل وام���رين بالذه���اب اىل بكر با�س���ا 
)م�س���رعًا( وان اق���ول ل���ه جعف���ر با�س���ا حا�س���ر الذي 
كان يق���ف مع �س���باطه عل���ى التلول القريب���ة من خان 
الب���ري فذهب���ت اىل بكر با�س���ا واخربته مب���ا اأمرت به 
– و�سرعان ما امر القائد جماعة تنفيذ القتل . )كان 
القائ���د بكر �س���دقي �س���وقي قد هي���اأ اجلماع���ة التالية 
ا�سمائهم لقتل الوزير القادم من بغداد جعفر م�سطفى 
الع�س���كري وهم : املقدم جميل فت���اح والرئي�س االول 
الزار ب���رودو رميو����س وامل���الزم اول طي���ار ج���واد 

ح�سني واملالزم الثاين جمال جميل(.
باأن يركبوا �س���يارتي فركبوه���ا وامروين بان انطلق 
وب���كل �س���رعة نح���و التل���ول وحم���ل وق���وف الوزير 
جعفر م�س���طفى الع�س���كري . فقدت به���م راجعا وبكل 
�س���رعة حتى اذا ما و�س���لت اىل م�س���افة تبعد )100( 
مائ���ة مرت من حمل وق���وف الوزير جعفر الع�س���كري 
: �س���هر ال�س���باط القتلة االربع م�سد�ساتهم الع�سكرية 
)الوبيل���ي( وعندما بقي بيننا وبني جعفر الع�س���كري 
االول  امل���الزم  م���ن  كل  و�س���ط  يف  يق���ف  كان  ال���ذي 
ا�س���ماعيل احم���د العب���اوي الذي كان يق���ف اىل ميني 
العرف���اء  م���رتًا ورئي����س  الوزي���ر مب�س���افة 30: 40 
فحل جزاع اىل ي�س���ار الوزير بعني امل�س���افة 30: 40 
م���رتًا وكان الوزير وا�س���عا يديه يف جيبي �س���رواله 
وهو منح���ن اىل االمام موجها نظراته اىل ال�س���يارة 
ليتاأكد من فيها فاأمرين ال�س���باط االربعة املار ذكرهم 
ب���ان اقف حاال وبتلك امل�س���افة )20 م���رتا( من القتيل 
وفتح���وا اب���واب ال�س���يارة ونزل���وا منه���ا ووجه���وا 
ورم���وه  الوزي���ر  ج�س���م  اىل  م�سد�س���اتهم  فوه���ات 
كله���م وجمتمع���ا )بدون ا�س���تثناء( فخر �س���ريعا على 
وجه���ه وهو يقول )ال ول���دي ال(..؟. وعن���د ذلك تقدم 
ا�سماعيل توحلة )عباوي( ورماه براأ�سه بطلقتني من 
م�سد�س���ه ليق�س عليه نهائيا وركب ال�س���باط االربعة 
ال�س���يارة ثاني���ة وامروين بالع���ودة اىل حمل وقوف 
القائد بكر �س���دقي ، فعدت بهم : وبعد و�س���ولنا اليه 
نزل���وا م���ن ال�س���يارة واخربون���ه انهم قد امت���وا قتل 
جعفر الع�س���كري وانهم اأي )االربع ال�س���باط القتلة( 
يقرتح���ون عل���ى القائ���د ب���اأن يع���ودوا ويبلغ���وا كل 
م���ن الرئي����س االول )الرائ���د( طاهر حمم���د الزبيدي 
مراف���ق املل���ك والرئي����س )النقيب( احلاج �س���اكر عبد 
اللطيف القرة غويل : من ان القائد بكر �سدقي يطلب 
ح�س���ورهما لديه في�سوق �سيارة امني العمري احلاج 
�س���اكر ويجل�س اىل جانبه طاه���ر الزبيدي ، ويجل�س 
اثنان منا ورائهما ونتوجه بهما نحو التلول ، وهناك 
نرمي كل واح���د منهما بطلقة واحدة من م�سد�س���اتنا 
ونرديهما قتيلني فن�سع بعد ذلك جثمان الوزير جعفر 
الع�س���كري معهم���ا ويف �س���يارتهما ثم غرق ال�س���يارة 
وم���ن فيه���ا . وندعي اخ���ريا انهم قد ا�س���لوا الطريق 
واحرتق���ت به���م ال�س���يارة . وهكذا تخف���ي اجلرمية . 
وبغ���ري ذل���ك الميكن ابدا اخف���اء جرمية قت���ل الوزير 
جعفر الع�س���كري فرد عليهم القائد بقوله )ال( فاذهبوا 
اليهم واطلبوا ح�س���ورهم لدي المره���م بالعودة اىل 
بغ���داد ، حيث انن���ا النريد مقاتلة ال�س���باط ال�س���غار 
بل نح���ارب الوزراء وال�سيا�س���يني وهك���ذا كاد يكون 
م�سري حياتي وحياة النقيب )الرئي�س( احلاج �ساكر 
عب���د اللطيف القرة غويل متوقفا على كلمة يتفوه بها 
بكر �س���دقي �سوقي من بني �سفتيه )نعم : ال( فلما قال 

ال . انقذ حياتنا )قل لن ي�سيبنا اال ماكتب الله لنا(.
عن: كتاب )من حافة التاريخ.. مذكرات اللواء 
المتقاعد طاهر الزبيدي(

مل يدر يف خلد املرحوم الحاج فتحي چقامقچي ان هوايته يف جمع اسطوانات الغناء 
املتداولة بشكل محدود آنذاك، ستصبح يف يوم ما واحدة من أهم مصادر الرتاث املوسيقي 
والغنايئ العراقي، فلم يكن الشاب فتحي موسيقيا أو مطربا، بل مجرد مصلح أسلحة ال تعدو 
عن كونها بنادق بدائية قدمية مصنوعة يف اسطنبول كان يستخدمها الجيش العثامين آنذاك، 

وقد سعى المتالك احد )الكرامافونات( التي تعمل بالكوك كونه هاويا لسامع املوسيقى 
والغناء، فرتسخت الهواية لديه وهاجر إىل بغداد وأسس أول رشكة اسطوانات يف العراق 

واملنطقة، وظل لقب الجقامقجي الذي حصل عليه من اسطنبول مالزما له حتى وفاته.

لنتذكر اسم )جقماقجي(
طاهر الزبيدي

إعداد : إيمان البستاني

رواية سائق وزير الدفاع المغدور

هكذا قتل جعفر العسكري



وعل����ى اي����ة ح����ال ، اخت����ري االم����ري في�س����ل بن 
احل�سني ملكا على العراق يف 

بذل����ك  وب����داأت   ، اآب1921م(  )1340ه�����/23 
االختي����ار مرحل����ة جدي����دة يف تاري����خ العراق 
املعا�سر . امتدت حتى �سنة )1378ه�/1958م( 

�سهدت خاللها احداثًا مهمة وكبرية .
ويف كل املراحل التي ذكرناها ، كان ل�سخ�سيات 
من االأ�س����رة العمرية م�س����اركة خمتلفة تتباين 
بني �سخ�س����ية واخرى و�سنحاول ا�ستعرا�س 

ا�س����هامات بع�����س اف����راد االأ�س����رة العمرية من 
حت����ى  االح����داث  تل����ك  يف  ا�س����هاماتهم  خ����الل 
املرحل����ة  فف����ي   . )1378ه�����/1958م(  �س����نة 
التي اعقب����ت االنق����الب الد�س����توري العثماين 
الذي وق����ع يف )1326ه�/23 مت����وز 1908م( 
برزت �سخ�س����يات عمري����ة كان له����ا دورها يف 
تنمي����ة الوعي القومي وال�س����عي القامة الدولة 
العربية املوحدة امل�ستقلة ، وكان حممد �سريف 
الفاروق����ي )العم����ري( وه����ادي با�س����ا العمري 

وحممد امني العمري من ابرز ال�سخ�سيات .
اأم����ا ه����ادي با�س����ا بن حمم����د امني بن يو�س����ف 
العم����ري )1277-1351ه�����/1860-1932م( 
فيع����د من ا�س����هر �سخ�س����يات االأ�س����رة العمرية 
خالل هذه املرحلة وكذلك يعد من ابرز رجاالت 
العرب يف اجلي�س العثماين ، ولد هادي با�س����ا 
العمري يف املو�س����ل �سنة )1277ه�/1860م( 
ولكنه اكمل تعليم����ه يف بغداد وذلك الن والده 
كان ي�سغل من�سب كهية بغداد ولفرتة طويلة ، 
وبعد اكماله درا�س����ته يف بغداد ودخل املدر�سة 
الع�س����كرية يف ا�س����تانبول وتخرج م����ن الكلية 
الع�س����كرية بتفوق �س����نة )1312ه� / 1885م( 
واكم����ل درا�س����ة االركان يف الكلية الع�س����كرية 
بربل����ني وع����ني ا�س����تاذا يف كلي����ة االركان يف 

ا�ستانبول .
وعن����د انهي����ار الدول����ة العثمانية عق����ب انتهاء 
احل����رب العاملي����ة االوىل ، ب����رزت العدي����د م����ن 
الكيان����ات والدول كاأقطار وبلدان قائمة بذاتها 
. ومنه����ا الدولة العراقية احلديثة ، ويف بداية 
ن�س����وئها ظهرت م�س����كلة اختيار احلاكم و�سكل 
النظ����ام الذي يحك����م العراق ، فر�س����حت خالل 
تلك الفرتة عدة �سخ�س����يات تداولتها ال�س����احة 
ال�سيا�س����ية العراقي����ة لت����ويل حك����م الع����راق ، 
وكان من �س����من هذه اال�س����ماء املر�س����حة لهذا 
املن�س����ب ه����ادي با�س����ا العم����ري . ب����ل كان من 
املر�س����حني االقوياء لتويل هذا املن�س����ب ولكن 
وق����ع االختي����ار على في�س����ل بن احل�س����ني ملكا 

للعراق .
وم����ن اجلدير بالذكر انه ، ومن خالل مطالعتنا 
للم�س����ادر التاريخية ، مل يتبني ان هادي با�سا 
العم����ري كان قد برز ا�س����مه كبقية �سخ�س����يات 
البي����ت العمري من الذين كان لهم م�س����اركة يف 
االح����زاب القومي����ة ال�سيا�س����ية ، ب����ل كان رجل 

جي�س من الطراز االول خدم الدولة 
واخال�����س  تف����اٍن  ب����كل  العثماني����ة 

وخا�����س العديد م����ن املعارك �س����من 
�س����فوف اجلي�س العثماين ونال العديد 

والتكرمي����ات  وال�س����ارات  االو�س����مة  م����ن 
م����ن ل����دن الدول����ة العثماني����ة نظ����را خلدمات����ه 
واجنازات����ه للدول����ة العثماني����ة ، حتى انه عني 
قائدا للجي�س العثماين الثالث يف �س����الونيك ، 
ومن ثم توىل رئا�س����ة اركان اجلي�س العثماين 

�سنة )1330ه�/1912م( .
وعندم����ا مل يت����م اختي����ار العمري ملن�س����ب ملك 
العراق ، ف�س����ل هادي با�س����ا العمري البقاء يف 
تركيا احلديثة واالنخراط يف احلياة االدارية 
وال�سيا�سية يف انقرة ، وتقلد هناك العديد من 
املنا�س����ب االدارية والوزارية فا�س����بح ع�سوا 
يف جمل�����س االعي����ان الرتك����ي وا�س����هم يف عدة 
وزارات يف الدول����ة الرتكي����ة احلديث����ة حت����ى 

وفاته يف تركيا �سنة )1351ه�/1932م( .
عن: رسالة )األسرة العمرية في الموصل 
دراس��ة في دوره�ا السياس�ي والثقاف�ي 
حتى عام 1958(.
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د. محمد صالح البدراني

خالل الحرب 
العاملية االوىل ، 

وكام هو معروف ، 
قامت الثورة العربية 
الكربى يف الخامس 

من حزيران سنة 
)1335هـ/1916م( 

بقيادة الرشيف حسني 
بن عيل رشيف مكة 

وكان هدفها استقالل 
العرب ، واقامة 

دولة عربية مبساعدة 
الحلفاء . ولكن بعد 

الحرب العاملية 
االوىل ، مل يحصد 
العرب من الحلفاء 
سوى الغدر وعدم 

االيفاء بالوعود التي 
قطعت لهم قبل 

قيامهم بالثورة عىل 
االتراك، مام خلق 
حالة من االحباط 

وعدم الثقة االمر 
الذي ادى إىل مقاومة 

املحتل الجديد يف 
كل بقعة من االرايض 
العربية ، لتبدأ مرحلة 

جديدة من مراحل 
التاريخ العريب 

املعارص متمثلة 
مبقاومة املحتل 

الغاصب والكفاح 
من اجل الحصول 

عىل الحقوق القومية 
املرشوعة.

موصلي مرشح لعرش
العراق سنة 1921


