
رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير العدد )4579( السنة السابعة عشرة االثنين )30( كانون األول 2019

عراقية

www.almadasupplements.com

ملحق اسبوعي 8  صفحة

كنيسة الالتين والكرمليين 
ومجلس الراهب العالمة



العدد )4579(
السنة السابعة عشرة
3االثنين )30( كانون األول 2019 2

…
@µ0Y
yz

åèb
X

…
@µ0Y
yz

åèb
X

العدد )4579(
السنة السابعة عشرة

االثنين )30( كانون األول 2019

وبعد و�ش����ول اجلموع �ش����احة الُق�ش����لة ، لتقدمي التهاين 
للملك في�ش����ل به����ذه املنا�ش����بة ، األق����ى كل من جعف����ر اأبو 
التمن وحممد مهدي الب�ش����ر نياب����ة عن احلزب الوطني 
العراق����ي وحممد ح�ش����ن كبة خطب����ة حما�ش����ية نيابًة عن 
ح����زب النه�شة العراقية ، كلماتهم التي كررت ما ورد يف 
مذكرة احلزبني وقد ذكر حممد مهدي الب�شر بعد ذلك يف 
اإي�شاح موقف حزب النه�شة العراقية ))باأنه كان خمالفًا 
الإقام����ة ه����ذه التظاه����رة ، اإال اأن����ه عندم����ا راأى نف�شه اأمام 
االأم����ر الواقع ، عاد فانتدب اأح����د اأع�شائه الإلقاء كلمة بني 
املتجمهري����ن(( ، واأظن اأن االأمر مل يك����ن كذلك ، وال�شيما 
بع����د اأن اتفق احلزب����ان كالها يف جل�شتيهم����ا املنعقدتني 
ي����وم 20 و 21/اآب/1922 برئا�شة ال�شيد حممد ال�شدر 
، عل����ى توحي����د جهودهما ، وحممد مه����دي الب�شر نف�شه 
يوؤكد اأن حزب النه�شة العراقية كان قد ن�شر قبل يوم من 
ذك����رى التتويج كلمته االحتجاجي����ة يف ال�شحف املحلية 
الت����ي ت�شمنت التربيك للمل����ك ولالأمة ، مع تذكر حكومة 
بريطانيا بعهوده����ا التي قطعته����ا للعراقيني باال�شتقالل 
، ورف�ش����ه اأي����ة معاه����دة اأو قرار مل ي�ش����ادق عليه موؤمتر 
الب����الد الذي له احلق ال�شرعي يف البت بجميع ما يخ�ص 

م�شالح البالد و�شكانها.
انت����دب املل����ك في�شل كب����ر اأمن����اء البالط فهم����ي املدر�ص 

 ، املتظاهري����ن  مطال����ب  ومعرف����ة   ، للخط����ب  لال�شتم����اع 
وتبليغه����ا اإلي����ه ، وال�شيم����ا بع����د اأن األهب����ت تل����ك اخلطب 

حما�شة املتظاهرين الذين هتفوا ب�شقوط الربيطانيني.
     وبع����د اأن اأنه����ى حممد ح�شن كب����ة خطبته ، وقف بعده 
فهم����ي املدر�����ص ، ورد بكلم����ة تنا�ش����ب املق����ام ، وفيما هو 
يتكل����م بحما�����ص ، و�ش����ل املن����دوب ال�شام����ي الربيطاين 
بر�ش����ي كوك�ص اإىل البالط املل��كي ، ليق����دم التهنئة للملك 
، فم����ا كادت تق����ع اأع����ني اجلماه����ر عليه حت����ى ارتفع من 
بينه����ا هتاف������ًا ين������ادي ب�شق�����وط االنت������داب ، و�شق�����وط 
بريط�اني����ا ، تاله����ا موج��ة عالية م����ن الت�شفيق ، ومل يبد 
املن����دوب ال�شامي يف تلك اللحظ�����ة اأي ردة فعل ، وحافظ 
عل����ى هدوئه ، وق����دم التهاين للملك في�ش����ل ، ثم ان�شرف 
عائ����دًا اإىل ق�ش������ره وطالب تف�ش����ر اجلملة الت����ي اأثارت 
موج����ة الت�شفي�ق لدى اجلماهي�����ر ، ويذك��ر الب�ش��ر باأن 
ال����ذي ترج����م تلك اجلمل����ة هو ر�شت����م حيدر  اأح�����د رج�ال 
الب�����الط امللك����ي ، وتق����ول امل�����ص بي����ل اأن اجلمل����ة كان����ت 
)فلي�شقط االنتداب( ، لذا �شعر املندوب ال�شامي بحراجة 
املوق����ف ، وخ�ش����ي اأن يفلت زمام االأمور م����ن يده ، وتعم 
اال�شطراب����ات ، في�شكل ذلك نك�شة ل����ه وحلكومته ، ومما 
يوؤك����د ذلك اأن����ه كتب تقريرًا بعث ب����ه اإىل والدة امل�ص بيل 
بن����اًء على طلبه����ا ، و�شف فيه الظروف الت����ي وقعت فيه 
ه����ذه االأحداث بالق����ول "..كانت ظروف����ًا م�شطربة ، واأن 
ي����وم الثال����ث والع�شرين من �شه����ر اآب ع����ام 1922 ، كان 
يومًا �شاخبًا باال�شطراب����ات واملظاهرات ... واأن والية 
بغداد وع�شائر الفرات كانت على �شفا ثورة كانت معاملها 

تدل عل����ى اأنها لن تكون اأقل خطورة ع����ن تلك التي قامت 
يف ث����ورة الع�شرين منظمة من العنا�ش����ر نف�شهًا ، وفعاًل 
اأدى الهي����اج ال�شعبي اإىل توقف وا�ش����ع لالإدارة يف لواء 
بغ����داد ، وتوق����ف جميع ال����واردات يف مناطق اأخرى من 

البالد.
و�شع املندوب ال�شامي يف ح�شابه ا�شتغالل هذا احلادث 
للتخل�����ص م����ن العنا�ش����ر الوطنية يف الب����الد ، فبعث يف 
الي����وم الت����ايل 24/اآب/1922 اإنذارا �شدي����د اللهجة اإىل 
رئي�ص الديوان امللكي ، ادعى فيه اإنه لقي من االإهانة يف 
وقت كان يق����دم مرا�شيم التربيك با�ش����م �شاحب اجلاللة 
الربيط����اين ، وهو اأم����ر ال ي�شح ال�شك����وت عنه ، وطالب 
مبعاقب����ة امل�شوؤولني عن هذه احلادثة ، ووجه يف الوقت 
نف�ش����ه انتقادات الذع����ة ل�شخ�ص امللك ، وح����اول االإيحاء 
ب����اأن احلادثة من �شنع ))البال�شف����ة(( ، واإن هناك مكيدة 
دب����رت خللع امللك في�شل واإن����ه اكت�شفها ، وطلب من امللك 
تق����دمي االعت����ذار ب�ش����ورة ر�شمي����ة ، وع����زل كب����ر اأمناء 
الب����الط فهمي املدر�ص عن من�شب����ه ، اإذ عّده م�شوؤواًل عما 
ح�ش����ل ، واأ�شار اإىل ذلك بالقول "...ويكفي اأن اأقول عما 
يظه����ر اإنه من تدبر كبر اأمناء امللك العاملني يف الق�شر 
، ف����اإن موع����د قادة احلزب����ني املتطرفني قد وق����ع بال�شبط 
قبل موعد ح�ش����وري ، وبعد تقدميهم التهاين اإىل امللك ، 
اأطالوا زيارته����م اإل�ى غرف الق�ش�ر امللكي لتاأكيد من اأنهم 
�شيكون����ون حا�شرين �شاعة و�ش����ويل" ، ون�ش�ر املن�دوب 
ال�شام������ي االإن����ذار يف �شحيف����ة االأوق����ات البغدادية يوم 
26/اآب/1922 ، ويف اليوم التايل طلب امللك في�شل من 

�شكرتره اخلا�ص ر�شتم حيدر ، اأن يقدم اعتذارًا ر�شميا 
للمن����دوب ال�شام����ي ، ونق����ل فيه اأ�ش����ف املل����ك اإىل بر�شي 
كوك�����ص ، واأكد له باأنه �شيعمل كل م����ا هو الزم ، وي�شلح 

احلادثة ح�شب رغائب املندوب ال�شامي. 
لقد اأ�شار املوؤرخ احل�شني الذي كان �شاهد عيان للمظاهرة 
، اأن الهتافات التي انطلقت من اأفواه املتظاهرين ال تخلو 
من اأ�شابع بريطانية ، واأ�شار اإىل ذلك بالقول "اإن املندوب 
ال�شامي كان يلتم�����ص و�شيلة الإنزال �شربته بالوطنيني ، 
فاإنه كان حتى قبيل تقبله هذه االإهانة ، مرتددًا يف اتخاذ 
خط����ة ال�شدة لقمع ما كان ينذر بث����ورة اأخرى يف العراق 
مثل ثورة 1920 ، فاأزالت حادثة البالط الرتدد و�شحذت 
فيه عزمًا كان مو�شوع ريبة النا�ص" ، ف�شاًل عّما اآلت اإليه 
احلادثة من �شقوط ال����وزارة النقيبية الثانية ، وو�شول 
املل����ك اإىل طريق م�ش����دود واعتقاد املن����دوب ال�شامي باأن 
الوق����ت ق����د حان الأخ����ذ زمام ال�شلط����ة بيده، لكن����ي اأعتقد 
اأن تل����ك الهتاف����ات كان����ت عفوي����ة وطبيعي����ة يف مثل تلك 
الظروف ، واإن الدافع الوطني هو الذي حرك اجلماهر 
ودفعه����ا للنط����ق بها ، وال�شيما بعد ع����دم التزام بريطانيا 
بوعودها التي قطعتها للعرب ب�شورة عامة ، وللعراقيني 
ب�ش����ورة خا�شة يف نيل ا�شتقاللهم التام ، وردًا على راأي 
ال�شي����د احل�شني ، اأن����ه البد من االإ�ش����ارة اإىل اأن الوزارة 
ق����د ا�شتقالت يوم 19/اآب/1922 ، اأي قبل حادثة البالط 

باأربعة اأيام.
ومهم����ا يك����ن من اأم����ر ، فقد اأ�شع����ر امللك كب����ر اأمنائه باأن 
وج����وده ق����د ي����وؤدي اإىل ح����دوث م�ش����اكل م����ع املن����دوب 
ال�شام����ي فقدم فهمي املدر�ص ا�شتقالته التي ن�شرت الحقًا 

يف ال�شحف املحلية.
 ويف ه����ذه املدة ومبح�ص ال�شدف����ة ، اأ�شيب امللك في�شل 
االأول بالته����اب الزائدة الدودية التي جعلته اأ�شر ق�شره 
فن�شح����ه اأطب����اوؤه الربيطاني����ني ب�شرورة اإج����راء عملية 
ا�شتئ�شال لها باأ�شرع وقت ، وبعد هذه احلادثة ا�شطرب 
اجل����و يف بغداد ، واأخذ ينذر باالنفجار ، فانتهز املندوب 
ال�شام����ي ذل����ك ، وال�شيما اأن البالد من غ����ر وزارة ، ومن 
غ����ر ملك ، اإذ نق����ل امللك الإج����راء عملي����ة جراحية واتخذ 
ق����رارًا بتويل زمام االأمور بنف�ش����ه ، واأ�شدر عدة قرارات 
احلزب����ني  تعطي����ل  االأول  ت�شم����ن  اخلط����ورة  غاي����ة  يف 
الوطني����ني )ح����زب النه�شة العراقي����ة ، واحلزب الوطني 
العراق����ي( ، وت�شم����ن الث����اين تعطيل �شحيفت����ي )املفيد 
والرافدين( ، وت�شمن الثالث اإ�شدار اأوامر اإلقاء القب�ص 
عل����ى العنا�ش����ر الوطنية م����ن احلزبني وه����م: جعفر اأبو 
التم����ن ، وحم����دي الباجة جي ، وحممد مه����دي الب�شر ، 
واأحمد ال�شيخ داود، واأمني اجلرجفجي ، وعبد الر�شول 
كب����ة ، وال�شيخ حبيب اخليزران ، ف�ش����اًل عن اإ�شدار اأمر 
باعتق����ال اإبراهي����م حلمي العمر �شاح����ب �شحيفة املفيد ، 
و�شامي خوندة �شاحب �شحيفة )الرافدان( ، واأمر بنفي 
املذكوري����ن اإىل جزي����رة هنج����ام ، واأ�ش����در اأم����رًا بف�شل 
املوظفني امل�شاندين للحركة الوطنية من وظائفهم منهم: 
عل����ي جودت االأيوبي مت�ش����رف لواء احللة ، و�شاكر املال 
حم����ادي قائمقام ق�شاء اأبو �شخ����ر ، وخري الهنداوي 
قائممقام ق�شاء ال�شامية ، واأمر بنفي بع�ص علماء الدين 
الب�ارزين اإىل خارج العراق ، منهم: ال�شيد حممد ال�شدر 
، وال�شي����خ حمم����د مه����دي اخلال�ش����ي ، واأم����ر الطائ����رات 
الربيطانية بق�شف م�شارب ع����دد من القبائل يف الفرات 
االأو�ش����ط ومنطق����ة دي����اىل ، واأبل����غ وزارة امل�شتعم����رات 
الربيطانية بتلك االإج����راءات التي القت االإ�شتح�شان من 
وزير امل�شتعم����رات الربيطانية ت�شر�ش����ل.  وهكذا و�شع 
املن����دوب ال�شام����ي �شيا�شة حماربة االأح����زاب وال�شحف 
الوطني����ة احلرة املعار�ش����ة للوجود الربيط����اين مو�شع 
التطبيق وبرغبة من ال�شلطة اال�شتعمارية التي ا�شتغلت 

البلد اأب�شع ا�شتغالل يف تلك املدة.
عن: رسالة )حزب النهضة العراقية 1922– 
1930م(

بعد مرور عام عىل تتويج 
امللك فيصل األول ، قرر 

الحزبان الوطنيان )الوطني 
والنهضة العراقية( القيام 
مبظاهرة احتجاجية سلمية 

بذكرى التتويج ، ويف صباح 
ذلك اليوم )23 آب 1922( 

احتشدت جموع غفرية 
يف شوارع بغداد وسارت 
نحو البالط املليك منددة 

باملعاهدة العراقية – 
الربيطانية ، مطالبًة بتنفيذ 

مطالب األمة العراقية 
السابقة وهي: ))تأليف 

حكومة حرة نيابية دميقراطية 
مسؤولة أمام األمة ، مستقلة 
استقالاًل سياسيًا تامًا ال شائبة 
فيه من أي تدخل أجنبي(( ، 

و))تأييد سياسة امللك فيصل 
األول عىل أساس استقالل 

العراق السيايس التام 
بحدوده الطبيعية(( و))رفض 

االنتداب الربيطاين وكل 
معاهدة متس بكرامة األمة 

العراقية واستقاللها السيايس 
التام قبل انعقاد املجلس 

التأسييس(( .

فالح حسن كزار عباس

على الرغم من ان املجل�ص النيابي مل يناق�ص خالل 
توليه لرئا�شته احداثًا خطرة ، باأ�شتثناء ، ت�شديق 
املعاهدة الربيطانية – العراقية – الرتكية ، يف 14 
حزيران 1926 ، نظرا ً لق�شر املدة ، ف�شال ً عن ان 
، ه���ذه الرئا�شة جاءت متزامنة مع نهاية االجتماع 
االعتي���ادي االول لل���دورة النيابية االوىل ، والتي 
انه���ت جل�شاتها بعد ت�شديق تل���ك املعاهدة ، اال ان 
تل���ك املدة �شهدت �شراعا ً �شيا�شي���ا ً جديدا ً ، متثل 
باالن�شق���اق الذي ح�شل بني اع�شاء حزب التقدم ، 
االمر الذي خدم م�شلحته اذ ُر�شح لرئا�شة املجل�ص 
يف دورت���ه اجلدي���دة ، وكان �شب���ب االن�شق���اق هو 
خروج ر�شيد عايل الكيالين عن ذلك احلزب ، وكان 
الو�ش���ع حرجا ً نظرا ً للمرحلة الدقيقة من العالقة 
ب���ني امللك في�شل االول وعب���د املح�شن ال�شعدون ، 
رئي����ص ح���زب التق���دم ، يف ظل التق���ارب بني امللك 
ور�شيد عايل الكيالين والذي و�شل اىل ذروته من 
اجل حتجيم نفوذ عب���د املح�شن ال�شعدون وحزبه  
، االم���ر الذي عرب عنه توفي���ق ال�شويدي بقوله )) 
اأ�شب���ح ر�شي���د والب���الط يف مو�ش���ع وال�شع���دون 
وحكم���ت يف مو�ش���ع اآخ���ر فت�شادم���ت القوى يف 
انتخاب رئي�ص جمل�ص النواب وبذل البالط جهده 
القن���اع النواب بانتخ���اب ر�شيد ع���ايل … نكاية ً 

بال�شعدون (( . 
وال �ش���ك ان ه���ذا ال�ش���راع ان�شح���ب تاأث���ره على 

احلي���اة ال�شيا�شي���ة حلكم���ت �شليمان ، فيم���ا بعد ، 
فحني اأعيد انتخاب رئي�ص جمل�ص النواب على اأثر 
افتتاح جل�شات املجل����ص ، يف اجتماعه االعتيادي 
الث���اين من دورته االنتخابية االوىل يف االول من 
ت�شرين الثاين �شنة 1926 ، يف انتخاب ذلك اليوم 
، ف���از مر�ش���ح املعار�ش���ة ، ر�شي���د ع���ايل الكيالين 
، عل���ى مر�ش���ح ، احلكوم���ة حكم���ت �شليم���ان ، يف 
تداخ���ل عجيب حتول اىل �شم���ة من �شمات احلياة 
ال�شيا�شية يف عهد امللك في�شل االول ، مما انعك�ص 
بق���وة على طبيع���ة املعار�ش���ة النيابي���ة وا�شاليب 

عملها   . 
ح�شل الكيالين عل���ى ) 43( ثالثة واأربعني �شوتًا 
م���ن اأ�ش���ل )79 ( ت�شعة و�شبع���ني �شوتًا وهو عدد 
الن���واب الذين ح�شروا اجلل�ش���ة ، وح�شل حكمت 

�شليم���ان على  ) 33( ثالث���ة وثالثني �شوتًا وبقيت 
ثالث اأوراق بي�ش���اء ، بينما وقفت املعار�شة دون 

ا�شتثناء اىل جانب مر�شحها  .
كان ذل���ك ، �شربة �شيا�شية قوي���ة وجهت اىل، عبد 
املح�ش���ن ال�شعدون ، الذي حاول تفادي اثارها عن 
طري���ق حل الربمل���ان، واإجراء انتخاب���ات جديدة ، 
اال ان املل���ك مل ي�شتجب لطلبه ه���ذا، فقدم ا�شتقالة 
حكومت���ه، يف م�شاء اليوم نف�ش���ه الفتتاح املجل�ص 
النياب���ي ، عل���ى اأ�شا�ص ان حكومت���ه مل تعد تتمتع 

مب�شاندة االأكرثية داخل املجل�ص النيابي  .
يب���دو ، من خالل ما تقدم ، وللوهلة االأوىل ، وكاأن 
املعار�ش���ة النيابي���ة ، ه���ي التي ا�شقط���ت حكومة 
ال�شع���دون الثانية ، ومر�شحه���ا ، حكمت �شليمان ، 
االم���ر الذي مل ت�شهده احلي���اة النيابية طيلة العهد 

امللك���ي يف العراق ، واالأدل���ة االآتية تو�شح خالف 
ذلك : - 

لق���د قيل يف حينه���ا ، ان الت�شوي���ت ال�شري ، دفع 
الكثر ، من اأع�شاء حزب التقدم ، لعدم الت�شويت 
ملر�ش���ح احلكوم���ة ، لكراهيتهم ل���ه �شخ�شيا ً  وهو 
راأي غ���ر �شحي���ح ، حي���ث عمل ، حكم���ت �شليمان 
، م���ع اأع�ش���اء ح���زب التق���دم ن دون ان تظه���ر اأية 
م�شاكل فيما بينهم ، بل ان اأع�شاء احلزب ورئي�ص 
ال���وزراء ، عمل���وا جادي���ن على م�شان���دة تر�شيحه 
.اال ان هن���اك �شواه���د تاريخية توح���ي ، بان امللك 
في�ش���ل االأول ، نف�شه ، كان ق���د رتب عملية هزمية 
مر�شح احلكومة ، وي�شت�ش���ف ذلك من املالحظتني 

االآتيتني : 
اأ – قب���ل املل���ك ا�شتقالة ال�شع���دون حال تقدمها يف 
1 / 11 / 1926  ، االم���ر ال���ذي ، برهن بان امللك ، 
مل يع���د متم�ش���كا ً ، ببقائه يف مركزه ، اذ مل يحاول 
اقناعه بالع���دول عن اال�شتقال���ة ، مثلما فعل خالل 
مفاو�ش���ات معاهدة �شنة 1926 ، ب���ل قبلها دومنا 
، ت���ردد او ا�شتف�ش���ار ، ومل يطل���ب من���ه �ش���وى ان 
ي�شتم���ر موؤقتا ً ، يف ادارة �ش���وؤون احلكم ، اىل ان 
يق���ر ، راأيه على الوزارة اجلدي���دة  ، كما انه وافق 
عليه���ا ، دون ا�شت�ش���ارة  ، وكيل املن���دوب ال�شامي 
الربيط���اين ، وم�شت�ش���ار املل���ك كورنوالي�ص ، كما 
ه���و معت���اد ، فق���د كان كورنوالي����ص ، غ���ر مقتنع 
بتعليم���ات حكومته يف لندن بع���د ان حل املجل�ص 
النياب���ي ، النه كان يف�شل ع���دم ا�شتقالة ال�شعدون 
، وكان ذل���ك يعني ان ال�شعدون، مّثل ثقال ً �شيا�شيا 
ً، اأرادت ال�شلط���ة الربيطاني���ة ، اال�شتفادة منه يف 
الوق���وف بوجه تطلعات امللك في�شل ، التي بدا ان 
فيه���ا �شيئا ً مناوئ���ا ً ل�شيا�شتهم ، وبعد ثمانية اأيام 
من احلادث ، ذكر وكيل املندوب ال�شامي الربيطاين 
اىل وزارة امل�شتعم���رات، باأنه �ش���ك ، حني ا�شتقال 
ال�شعدون ، بان امللك في�شل ، قد دّبر امر اال�شتقالة 
، وان���ه االن – اأي وكيل املندوب ال�شامي – مقتنع 
متام���ا ً بذلك ، واأ�ش���اف )) ان ا�شتعجال في�شل يف 
قب���ول ا�شتقال���ة ال�شع���دون قد اأث���ار ال�شكوك بقوة 
، لق���د �شمعت من م�ش���ادر موثوقة ، ب���ان كثر من 
اأ�شوات النواب ، قد منحت ، للكيالين ، بدال ً من ، 
حكم���ت �شليمان ، بناء ً على تعليمات في�شل ، علما 
ً بان هناك اأ�ش���ارات عديدة توؤيد اعتقادي هذا (( . 
ت�شر معظم الدالئل اىل ان نتيجة االنتخاب، كانت 
مفاجئ���ة بالن�شب���ة اىل رئي�ص ال���وزراء، وللمعتمد 
ال�شام���ي ه���ري دوب����ص )H. Dobbs  ( اي�شا 
ً،اذ ان عب���د املح�ش���ن ال�شع���دون �شب���ق ان اجتم���ع 
باأن�شاره من حزب التقدم طالبا ًمنهم دعم ،حكمت 
�شليم���ان ، اال انهم �شان���دوا ، ر�شيد عايل الكيالين 
، ب�شغ���ط من ، امللك في�ش���ل االول ، وخرجوا بعد 
انتخاب���ه ، يهتف���ون بحياة امللك في�ش���ل  .كما وان 
يف انتخاب���ات رئا�ش���ة املجل����ص النياب���ي ال�شابقة 
مل يح�ش���ل ر�شيد عايل الكي���الين ، اال على ب�شعة 
اأ�شوات ، اأمام االأكرثية التي ح�شل عليها ، حكمت 

�شليمان  .
عن: رسالة ) حكمت سليمان ودوره 
السياسي...(

من تاريخ الحياة النيابية في العراق من تاريخ االحتجاجات الوطنية في العراق

عندما اصبح رئيس كتلة المعارضة رئيسا لمجلس النواب مظاهرة يوم التتويج سنة 1922 واثرها السياسي

د. عكاب يوسف الركابي

يف 20 ايار 1926 جاءت النقلة النوعية يف الحياة السياسية الربملانية ، لحكمت سليامن ، بعد 
ان تبوأ رئاسة مجلس النواب نتيجة استقالة رشيد عايل الكيالين ، ، وقد استمر يف منصبه 
هذا حتى اليوم االول من شهر ترشين الثاين من العام نفسه  . وكان حكمت سليامن  قد 
انتخب عضواً  يف مجلس النواب يف دورته االوىل التي بدأت يف السادس عرش من شهر 

متوز سنة 1925 ، وانتهت يف الثامن والعرشين من كانون الثاين سنة 1928.
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م���ن املزايا احلمي���دة التي حتلى بها امل���وؤرخ العراقي 
الكبر عبد ال���رزاق احل�شني يف موؤلفاته الكثرة عن 
تاري���خ الع���راق احلدي���ث وبلدانياته وملل���ه ،فكانت 
عالم���ة ب���ارزة يف تلك املوؤلف���ات ا�شاف���ت اىل �شدقها 
ور�شانته���ا التوثيقي���ة ال�ش���يء الكث���ر .. اعن���ي هنا 
الر�شائ���ل التي تبادلها احل�شن���ي مع اعالم ع�شره من 
عراقي���ني وغره���م وتق���دم بتوجيه ائل���ة خمتلفة عن 
املو�شوع���ات التي نه���د اىل الكتابة عنه���ا وا�شتجالء 

ا�شرارها واخلو�ص يف جماهلها .
  ومل يف���ت احل�شن���ي وه���و يالقي كب���ار ال�شخ�شيات 
ال�شيا�شية واالجتماعي���ة والعلمية من اثارة الق�شايا 
التاريخي���ة مو�شع اختالف ال���راأي والرواية امامهم 
ث���م ا�شتكتابهم يف ا�شئلة حمددة ا�شافت فوائد جليلة 

ومعلومات زاخرة جدي���رة بالتحقيق والتدبر . ومن 
اجلمي���ل ان ين�شر احل�شني تل���ك الر�شائل واالجابات 

ويلحقها بكتبه خدمة للباحثني من بعده .
يذك���ر احل�شن���ي ع���ن ذكريات���ه يف العم���ل ال�شحف���ي 

والوظيفي والتاريخي :
ي�شاء  الطالع اأن ينتقل الوالد اإىل الرفيق االأعلى وان 
ا�شتع���ني مبا ترك���ه يل من مال فابت���اع مطبعة خا�شة 
وانتقل اإىل مدينة احلل���ة الأ�شدر جريدة علمية اأدبية 
تاريخي���ة با�شم )الفيحاء( وقد �شدر عددها االأول يف 
27 كان���ون الث���اين )يناي���ر( ع���ام 1927 واأن العالمة 
ال�شيخ عبد الك���رمي املا�شطة ن�شر تراجم علماء احللة 
وفقهائه���ا يف الق���رن ال�شاد����ص للهج���رة يف جريدتي 
)الفيحاء( تباعا وقد ف�شرت بع�ص اجلهات املتع�شبة 
هذه الرتاجم تف�شرا بعيدا عن احلق ف�شحبت امتياز 

اجلريدة و�شادرت املطبعة .
ال�شام���ي  املعتم���د  )�شكرت���ر  م���ن  ر�شال���ة   وتلقي���ت 
الربيط���اين( يف بغ���داد يطل���ب اإيل فيه���ا التوجه اإىل 
بغ���داد ومقابل���ة حمم���د ح�شني خ���ان الن���واب يف دار 
املندوبي���ة و�شع���رت يوم متت ه���ذه املقابلة ان هنالك 
رغب���ة ملح���ة يف ا�شتغ���الل ق�شيت���ي للد����ص والكي���د 

حلكومتي.
وكان يل عالق���ة �شحفي���ة باملغف���ور ل���ه جعف���ر با�ش���ا 
الع�شك���ري من���ذ ع���ام 1923 وكان الع�شك���ري ي�شغل 
اآن���ذاك رئا�شة ال���وزارة يف عام 1927 للم���رة الثانية 
جريدت���ي  امتي���از  �شح���ب  مو�ش���وع  اإلي���ه  فنقل���ت 
وم�ش���ادرة مطبعتي وحماولة ا�شتغالل ق�شيتي فاأمر 
رحمه الله باإعادة املطبعة اإيل فورا وطلب اىل الزعيم 
اخلال���د يا�شني با�ش���ا الها�شمي ان يبح���ث عن وظيفة 
منا�شبة يل يف ديوان وزارته فعينت معاونا ملحا�شب 
وزارة املالية فمديرا خلزينة بغداد فمديرا حل�شابات 
مديري���ة الري العام���ة ومنها نقل���ت اىل مثل وظيفتي 
يف )مديرية الربق والربيد العامة( وحتى اإذا اأعلنت 
احل���رب العاملية الثانية يف 3 اأيلول )�شبتمرب( 1939 

وحدث اال�شطدام امل�شلح بني اجلي�شني
العراق���ي والربيط���اين يف 2 ماي����ص )اأي���ار( 1941 
)فيم���ا عرف بحرك���ة ر�شيد ع���ايل الكي���الين( ف�شلت 
م���ن اخلدمة ملدة خم�ص �شن���وات واأبعدت اىل املعتقل 
)معتق���ل  اإىل  ث���م  الع���راق  جن���وب  اأق�ش���ى  )الف���او( 

العمارة( ق�شيت يف املعتقالت 
اأرب���ع �شن���وات كتبت خالله���ا كتابي )تاري���خ العراق 
ال�شيا�ش���ي( باأجزائ���ه الثالثة وهو الكت���اب الذي نال 
جائزة )املجم���ع العلمي العراق���ي( الأح�شن كتاب قدم 

يف عام 1949 وطبع �شت طبعات
 ع���دت اإىل اخلدم���ة يف احلكوم���ة بع���د خروج���ي من 
املعتقل وانتهاء م���دة ف�شلي القانونية كما عاد غري 
واملدر�ش���ني  وال���وزراء واملت�شرف���ني  ال�شب���اط  م���ن 
وغره���م اإىل وظائفه���م ث���م ندبت للعم���ل يف )ديوان 

جمل�ص الوزراء( ...
ان ن���وري ال�شعي���د رئي�ٍص ال���وزراء كان م�شوؤوال عن 
زج اأكرث من األف �شخ�ص يف ال�شجون واملعتقالت يف 
اأعقاب احلرب العراقي���ة الربيطانية التي اندلعت يف 
اأي���ار 1941 فلما انت�شر احللفاء على دول املحور يف 
نهاية احلرب العاملية الثانية العام 1945 اأراد نوري 
ان يخف���ف عن املعتقلني اآالمهم وين�شيهم ما القوه من 
�ش���روب املحن ف�شار ينعم عليه���م باأ�شاليبه اخلا�شة 
كمنح املوظف درجتني اأعلى واإعطاء تعهدات حكومية 

اىل بع�ص املقربني وم�شاهرة البع�ص االآخر
ويف �شباط الع���ام 19499 ا�شتدعاين نوري ال�شعيد  
وقال له: )بلغني اأنك تنفق ق�شما من راتبك يف اإف�شاد 
�شمائ���ر بع����ص املوظفني بغية احل�ش���ول على بع�ص 

الوثائ���ق لكتبك الت���ي توؤلفها وعليه ق���ررت نقلك اىل 
دي���وان جمل����ص ال���وزراء لتبحث عما تري���د( . ثم اأمر 
بان تو�شع حتت ت�شريف اأوراق الق�شية الفل�شطينية 
لكن���ه ا�شر اىل رئي����ص الديوان )ن���وري القا�شي( ان 
ميكنني م���ن االطالع على ما اأريد وهك���ذا منذ �شباط 
1949 عهد اإىل تنظيم �شجالت خا�شة بتاريخ الدولة 
عل���ى منط املوؤ�ش�ش���ة العثمانية )وقع���ي نوي�ص( وقد 
ق�شي���ت يف هذا الدي���وان اأربع ع�شرة �شن���ة ا�شتفدت 
خاللها فوائ���د تاريخية جليلة وكانت م���ن ا�شعد ايام 
حيات���ي يف الوظائف احلكومي���ة فتعاقب على رئا�شة 

الوزراء يف بحر هذه ال�شنوات ال�شادة:
ن���وري ال�شعي���د، مزاح���م الباج���ة ج���ي، عل���ي جودة 
االأيوب���ي، توفيق ال�شوي���دي، م�شطفى العمري، نور 
الدين حممود، جميل املدفعي، فا�شل اجلمايل، اأر�شد 
العم���ري، عبد الوه���اب مرجان، احمد خمت���ار بابان، 
عبد الكرمي قا�شم، واحمد ح�شن البكر فلم يتدخل احد 
منه���م يف عمل���ي ومل مي�ش�شني �شوء م���ن واحد منهم 
حتى اأحلت نف�شي على التقاعد يف اأواخر عام 1964

ان تدوي���ن اأح���داث الع���راق ال�شيا�شي���ة احلديثة من 
ال�شعوب���ة مبكان، فان معظم اأرب���اب العالقة ما زالوا 
يف قي���د احلي���اة ولكن متر�شن���ا يف احلي���اة الكتابية 
خالل ثالثني عاما �شجعنا على امل�شي يف هذا ال�شبيل 
الوع���ر على الرغم مم���ا تعر�شنا له م���ن �شايقات وما 
تكبدن���اه من خ�شارات ومل ابت���غ من اإقحام نف�شي يف 
حلبة هذا اجلهاد املتع���ب اإال االإ�شهام يف خدمة البالد 
م���ن ناحية تدوين تاريخها احلديث تدوينا بعيدا عن 

الغر�ص واملحاباة.
لق���د اعتاد احل�شني ان يراجع كتبه نخبة من املعنيني 
واغلبهم من �شارك يف االحداث او عرف با�شرارها او 
له معرفة بتفا�شي���ل الكثر من املواقع وال�شخ�شيات 
مم���ن له���م  الدراي���ة واملعرف���ة والنواه���ة .. ومن ذلك 
عندم���ا كتب كتاب���ه املهم ) الث���ورة العراقية الكربى ( 

، يقول :
وقد طلبت من زميلي الق���دمي اال�شتاذ جعفر اخلليلي 
ان ميع���ن النظ���ر يف ف�ش���ول الكتاب قب���ل ايداعه اىل 
الطبع���ة الثاني���ة وان يوافين���ي مب���ا ي���رتاءى ل���ه من 
مالحظ���ات وت�شويب���ات فكان م���ا تف�شل ب���ه �شيء ال 
ي�شتهان بقيمته ، وال غرو يف ذلك فاملرء �شغر بنف�شه 
كب���ر باخوان���ه ، وقد اخذت ببع�ص ه���ذه املالحظات 
يف ه���ذه الطبع���ة من الكت���اب وترك���ت البع�ص االخر 
اىل كتب���ي االخرى لعالقتها بهذه املالحظات اكرث من 

عالقة هذا الكمتاب بها.

بمناسبة اعياد الميالد المجيدةفي ذكرى رحيله في 24 كانون االول 1997

الحسني يتحدث عن نفسه.. بين الصحافة والوظيفة والبحث
ال  يختلف اثنان عىل ان 
الستاذنا الكبري الراحل 

عبد الرزاق الحسني فضال 
كبريا  عىل الدراسات التي 
تناولت تاريخنا الحديث ، 
فهو بحق شيخ املؤرخني 
العراقيني  . وال غرابة ان 

يعد مرجعا رئيسا لكل 
باحث يف تاريخ العراق 

يف العهد املليك  ، وان 
تصبح مؤلفاته الوثائقية 

من نوادر الكتب، عىل 
الرغم من الطبعات  

العديدة لها . ومهام قيل 
عن طريقة الحسني يف 
كتابة التاريخ واعتباره  
وثائقيا وليس مؤرخا ، 

فان ما كتبه سيبقى مصدرا 
كبريا ، وذلك الن كتبه 

قد عرضت عىل اللذين 
كانوا يف مركز االحداث 

فاضافوا اليها فوائد كبرية 
، وحسبه انه كان مالذ 
طلبة الدراسات العليا 

الذين حصلوا عىل ارفع 
الدرجات العلمية يف 

التاريخ الحديث ، بعد 
ان استعانوا مبا لديه من 

وثائق كثرية ورسائل هائلة 
، فضال عام يتذكره من 
لقاءاته بالذين صنعوا 

تلك االحداث يف العهد 
املليك وعرفوا ارسارها..

اعداد: رفعة عبد الرزاق محمد

كنيسة الالتين والكرمليين ومجلس الراهب العالمة

ويف �شن���ة 1628م تربعت امراأة م�شيحية تقية تدعى 
م���اري ريك���وار بوق���ف نقدي ق���دره �شت���ة اآالف روبل 
ا�شباين لن�شر الكثلكة يف بالد ال�شرق.فخ�ش�ص البابا 
اربان����ص الثام���ن ريع ه���ذا املبل���غ الأ�شاقف���ة االأبر�شية 
الالتيني���ة البابلية ب�شرط ان يك���ون مطرانها فرن�شيا 
واأن يقي���م يف كر�شيه. وكذل���ك فعل بعده البابا بيو�ص 
ال�شاب���ع �شن���ة 1711م بنفق���ة ري���ع ه���ذا املبل���غ عل���ى 
�شرقيي هذه االأبر�شية نف�شها. اما ر�شالة بغداد لالآباء 
الكرملي���ني فقد ا�ش�شت نحو �شن���ة 1721م يوم دخلها 
يو�ش���ف مارية وارله الكرملي الفرن�شي )املتوفى �شنة 
1742م( وه���و اأول نائ���ب ر�شويل للر�شال���ة الكرملية 
وكان مرك���ز ادارت���ه يف بغ���داد. غ���ر ان الن�شارى مل 
يج�ش���روا عل���ى ايوائه يف دورهم خوف���ا من الو�شاة. 
فبق���ي متنق���ال م���دة ثم���اين �شنوات ب���ني دي���ار بكر و 
الب�شرة او ي�شكن يف مدينة ال�شالم بعيدا عن االأنظار 
حت���ى ه���رب اإىل حلب وا�شتق���ر فيها. فار�ش���ل عو�شه 
االأب عمانوئيل باي���ه الكرملي يف اواخر عام 1728م 
نائب���ا ر�شولي���ا. فن���زل دار اح���د الكاثولي���ك يف بغداد 
فو�ش���ى به اإىل احلاك���م فاأمر ب�شجنه ومل���ا �شار خربه 
ل���دى �شف���ر فرن�شا �شم���اه قن�ش���ال لدولت���ه يف بغداد 
فاأطلق �شراح���ه يعظ ويعلم ثم �شاف���ر اإىل بندي�شري 
من اعمال الهند وطلب من حاكم هذه املدينة ان يزوده 
بر�شالة اإىل وايل بغداد اأحمد با�شا )1736-1748م( 
لياأذن له باأقامة دار لالأباء الكرمليني فنال اأمنيته وكان 
ق���د اأبتاع �شن���ة )1731م( دارا يف حمل���ه �شوق الغزل 
فرممها وا�شلحها واأن�شاأ فيها معبدا �شغرا على ا�شم 
م���ار توما الر�شول، ثم باإذن م���ن روما جعله على ا�شم 
مار توما الر�شول ومار يو�شف خطيب العذراء، وكان 
هذا املعبد يق���ع يف مدر�شة القدي�ص يو�شف، وقد هدم 
االن وا�شب���ح ق�شم منه باب ي���وؤدي اإىل فناء الكني�شة 
واملدر�ش���ة املذك���ورة، وبع���د ح���ني و�ش���ع ه���ذا املعبد 
االب اغناطيو����ص املر�ش���ل الكرملي م���ن ماردين الذي 
دب���ر ر�شالة بغ���داد باأ�شم نائب موؤق���ت كما و�شعه االأب 
ولف���اجن. وبقي���ت ه���ذه الكني�شة عامرة زه���اء اربعني 
ومائة �شن���ة. اما االب���اء الكرمليون فكان���وا ي�شكنون 
يف ال���دار الواقع���ة ازاء هذه الكني�ش���ة. وكان الو�شاة 
يذيعون من وقت اإىل اأخر ان االباء الكرمليني يغرون 
الن�شارى ال�شرقيني عل���ى تغير جن�شيتهم، ففي �شنة 
)1737م( ق���ام رجال الكهية �شليمان با�شا بختم الدير 
بختم احلكومة و�شاقوا االب عمانوئيل باية ومن معه 
م���ن الكاثولي���ك اإىل ال�شج���ن ومل يطل���ق �شراحهم اإىل 
مب�شاع���ي امل�شرت داريل االأنكلي���زي وكيل �شركة الهند 
ال�شرقي���ة يف بغ���داد بعدم���ا دفع���وا مبلغ���ا باه�شا من 
املال.وق���د و�شى كيورك ن���زارت �شالحدار احمد با�شا 
ثاني���ة باالأباء الكرمليني، مدعي���ا قد �شروا الن�شارى 
ال�شرقي���ني غربي���ني، وتعه���د ان يقدم مائ���ة كي�ص اإىل 
اخلزين���ة اذا ر�ش���ي احمد با�ش���ا بنزع كني�ش���ة االباء 
املذكوري���ن من ايديه���م وي�شلمها اإىل االرم���ن. عندها 

زج �شليم���ان با�ش���ا يف ال�شجن زهاء اربع���ة واربعني 
�شخ�ش���ا م���ن وج���وه الكاثولي���ك، وم���ن بينه���م الق�ص 
مق�شود املو�شلي الكلداين، ث���م ا�شتدعى االأب ليانذر 
فزجره فخ���رج من عنده خائف���ا، ومل مت�ص مدة حتى 
ح�ش���ر نائ���ب القا�شي مع احد رج���ال احلكومة وبلغا 

امر احم���د با�شا باأخراج االباء الكرمليني من م�شكنهم 
والكني�ش���ة وختماهما بختم، فبقي االآباء بدون ماأوى 
فاأ�شكنته���م يف بيته���ا ال�شغر ام���راأة م�شيحية ا�شمها 
برب���ارة، وبق���وا في���ه اإىل م�ش���اء الي���وم الث���اين. بيد 
ان االب ليان���ذر متك���ن م���ن احب���اط م�شاع���ي الو�شاة 

وذل���ك عل���ى يد اخ���ت الوزير احم���د با�شا الت���ى امرت 
برفع اخلت���م عن ماأوى االب���اء الكرملي���ني وكني�شتهم 
واعادتهم���ا اإىل ا�شحابهم���ا واطالق �ش���راح ال�شجناء 
الكاثوليك. ث���م امر احمد با�شا كهيته �شليمان با�شا ان 
يجدد �شداقته مع االب لياندر فا�شتقبله واكرمه وهدد 

ب�شرب كل من يزعج االباء الكرمليني.
اما موؤ�ش�ص كني�شة القدي����ص يو�شف احلالية الواقعة 
ازاء الكني�ش���ة القدمية، فه���و االأب يو�شف )جوزيف( 
مارية )املتوف���ى �شنة 1898م( الذي ج���اء بغداد �شنة 
)1858م( ووجد كني�ش���ة االآباء الكرمليني �شيقة جدا 
فرح���ل اإىل اأوروب���ا �شن���ة )1864م( يجم���ع تربع���ات 
القام���ة كني�شة جدي���دة، ويف �شن���ة )1865م( عاد اإىل 
بغداد و�ش���رع ببناء الكني�شة مب�شاع���دة احد ن�شارى 
بغ���داد وا�شمه حنو�ص جربائيل ا�شف���ر، وبعد خم�ص 
�شن���وات من البناء وحتديدا �شن���ة)1871م( اقيم اأول 
قدا�ص بني جدرانه���ا. ويف اوائل اذار �شنة )1917م( 
اتخذ اجلنود العثمانيون هذه الكني�شة م�شت�شفى، وملا 
غادروها احرتق���ت �شرفتها اخل�شبية، وكادت النران 
تلتهمه���ا لوال الهمة التى بذله���ا االهايل املجاورين لها 
يف اطف���اء تل���ك الن���ران. ويف ع���ام )1923م( رممت 
جدرانه���ا اخلارجية ودهن داخلها باال�شباغ الزاهية، 

وهي التزال قائمة.
وح���ني نع���ود اىل كت���اب )كنائ����ص بغ���داد( املخطوط  
لال�شتاذ حكمة رحماين املوؤرخ واملحقق القدير جنده 
ي�ش���ر اىل ان دي���ر االب���اء الكرملي���ني ال���ذي يقع قرب 
ال�شورج���ة يعت���رب م���ن اق���دم الكنائ�ص، فق���د بني عام 
1737 وقد احلق���ت به مدر�شة للفتي���ان تخرج العديد 
فيه���ا الذين �شارك���وا يف ازدهار احلرك���ة الثقافية يف 
القطر كان على راأ�شه���م االب ان�شتا�ص ماري الكرملي 
املتوف���ى ع���ام 1947، وق���د هجره الرهب���ان قبل فرتة 
وانتقل���وا اىل دي���ر حديث يف ك���رادة م���رمي �شيد عام 
1956 وفي���ه مكتب���ة ثمين���ة ت�شم كتب���ا وخمطوطات 

نفي�شة من مقتنيات الرهبان الكرمليني.
وا�شه���ر اع���الم ه���ذا املعل���م البغ���دادي االب ان�شتا�ص 
م���اري الكرمل���ي العالم���ة الراه���ب واللغ���وي املدق���ق 
و�شاح���ب املجل�ص االدبي الكبر يف هذا املعلم اذ كان 
له جمل����ص يعق���ده للمناق�شة واحل���وار وكان جمل�شه 
ي�شم���ى جمل�ص اجلمع���ة يف دير االآب���اء الكرمليني يف 
حملة �شوق الغزل ببغ���داد، وكان يرتدد عليه اأ�شاطني 
اللغ���ة العربية وعلمائه���ا واأعيان البل���د على اختالف 

مللهم ونحلهم .
الع���راق  وع���ن ه���ذا املجل����ص يف مق���ال يف جري���دة 
 6043 املرق���م  عدده���ا  يف  غن���ام  "رزق  ل�شاحبه���ا 
وامل���وؤرخ يف 1942/3/27 يق���ول في���ه كاتبه���ا )يف 
بغ���داد امل�شتن�شرية، اليوم نفر م���ن نظراء لغة القران 
يذودون عنها وينافحون يف �شبيل ف�شاحتها فرتاهم 
يف نقا�شه���م وجدلهم وكاأنه���م يف حلقة من حلقات فقه 
اللغ���ة يف ع�ش���ر املاأمون، جن���د هذه الزم���رة املباركة 
تغ�شىجمل����ص العالقة الكرمل���ي �شباح كل يوم جمعة 
مقال���ة  يف   42/3/27 يف  امل���وؤرخ  الع���دد6043  يف 
كذل���ك لل�شي���خ مهدي مقل���د وهو من تالم���ذة ومريدي 
االب  يتح���دث قائ���ال.. ينعقد جمل����ص االب �شباح كل 
جمع���ة ويوؤم���ه �شفوة م���ن رجال البلد. ت���دور فيه كل 
البح���وث.. اال ال�شيا�ش���ة والدي���ن ان االب غري���ب يف 
حر�ش���ه على الوقت وغريب يف �ش���ربه على املطالعة 
وغري���ب يف حيات���ه وتبتل���ه الرهي���ب كما ه���و غريب 
يف �شم���وه وملجل�ش���ه �شف���ه له���ا جم���ل رون���ق اذ جتد 
في���ه امل�شلم وامل�شيحي واليه���ودي على �شرر متقابلني 

جتمعهم اخوة الوطن واالدب .
ع���ن : جمل���ة �شومر كنائ����ص ن�شارى بغ���داد يف العهد 
العثماين:رفائي���ل بابو ا�شحق،   جملة �شومر ، ال�شنة 

1964 ، وملحق املدى ) عراقيون( عن الكرملي.

اعداد: ذاكرة عراقية

لآلباء الكرمليني يف بغداد كنيستان وعرفتا بكنيستي الالتني. حيث قدم إىل بغداد سنة 1608م األب الراهب بولس سيمون 
وهو يعد أول مرسل كرميل دخل هذه املدينة. والحدث األهم هو سنة 1826م حيث تم تنصيب األب برناردي وال 

الكرميل أسقفا عىل بابل )بغداد( ونائبا رسوليا عىل أصفهان باسم جان. غري ان حاكم بغداد مل يأذن له ولآلباء الكرمليني ان 
يدخلوها فاضطر هو وخلفاؤه ان يسكنوا اصفهان. وملا اقيم األب عامنوئيل الكرميل أسقفا عىل بابل )بغداد( سنة 1642م 

سمح له ان يقطن بغداد.
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وتب����داأ ق�شة ه����ذا ال�شانع املوهوب م����ع ال�شاعة 
ي����وم  )1337ه�����/1919(  ع����ام  يف  االعظمي����ة 
اهدي����ت ال�شاع����ة الكب����رة ذات الوجه����ني والتي 
كانت من�شوبة يف احل�شرة الكيالنية كما قدمنا 
اىل جام����ع االم����ام االعظ����م لت�شليحه����ا ون�شبها 
في����ه غر ان ه����ذه ال�شاعة كانت قدمي����ة وقد تلف 
الكثر من اجزائها اثن����اء رفعها، فطلبت مديرية 
االوق����اف العامة اىل بع�����ص املتعهدين اإ�شالحها 
واأعلن����ت ع����ن ذل����ك يف ال�شح����ف املحلي����ة فتقدم 
اليه����ا احل����اج عب����د ال����رزاق حم�ش����وب االعظمي 
وفح�شها فوجدها غر �شاحلة، ثم رادوته فكرة 
القي����ام ب�شنع �شاع����ة مثلها، وكان����ت فكرة رائعة 
حتكم����ت يف احا�شي�شه وم�شاع����ره حتى اق�شت 
م�شجع����ه يف الليل وا�شتنزف����ت الكثر من وقته 
يف النه����ار، ف����راح ير�ش����م خطوطه����ا الرئي�شي����ة 
من����ذ تلك اللحظ����ة ودب ن�شاط غ����ر اعتيادي يف 
معمل ال�شيد حم�شوب ال����ذي راح يوزع االعمال 
بني عمال����ه باهتمام بالغ وجدي����ة ملحوظة ويف 
ذهن����ه ت�شمي����م ل�شن����ع �شاع����ة كبرة م����ع هيكلها 
اخلا�����ص ذات اربعة اوجه بدال م����ن تلك ال�شاعة 
ذات الوجه����ني وهك����ذا وا�شل ال�شي����د حم�شوب 
عمل����ه امل�شن����ي يف �شنع هذه ال�شاع����ة مب�شاعدة 
ولديه ال�شيدي����ن حممد ر�شيد وعبد الهادي حتى 
امت �شنعه����ا يف ع����ام )1930م/ 1350ه�( وبعد 
االنته����اء م����ن تنظيمها واجراء بع�����ص التجارب 

والفحو�����ص عليها امام جمه����رة من اهل اخلربة 
و�شاهدي العيان طلب من ادارة االوقاف ت�شلمها 
هب����ة منه وب����دون عو�����ص لتو�شع ب����دال من تلك 
ال�شاع����ة التالفة يف جامع االم����ام االعظم، اال ان 
العقلي����ات القا�ش����رة وغر املدرك����ة يف االوقاف 
حين����ذاك ت�شككت يف �شنعه����ا فاأخذت متاطل يف 
ذلك. واخ����را رف�شت ت�شلمها فاحتفظ بها واقام 
له����ا برجا حديديا يف جانب من معمله الكائن يف 
االعظمي����ة وقد جتاوزت اآفاق����ه ا�شداء دقات تلك 

ال�شاع����ة وهي تعلن عن الوق����ت بانتظام وتبارك 
جه����ود ال�شيد حم�شوب وعمل����ه املبدع يف خدمة 

بالده.
وم����ا ه����و جدي����ر بالذك����ر ان جمي����ع اج����زاء هذه 
ال�شاع����ة واآالته����ا كان����ت عراقية ال�شن����ع مئة يف 
املئة بحيث مل ي�شت����ورد اي جزء لها من اخلارج 
اذ قام����ت ب�شنعه����ا وهند�شته����ا االي����دي الفني����ة 

العراقية يف معمل ال�شيد حم�شوب وبا�شرافه.
وملا اقيم املعر�ص الزراعي ال�شناعي يف حدائق 

ب����اب املعظم يف بغداد والذي افتتح يف 7 ني�شان 
1932م يف عه����د املل����ك في�ش����ل االول كانت هذه 
ال�شاع����ة ال�شاخم����ة والت����ي فازت بح����ق وجدارة 
باجلائزة االوىل من ابرز املعرو�شات واجدرها 
باهتم����ام اجلمه����ور. واخ����را وبعد ه����ذا الفوز 
ال�شاح����ق عل����ى غرها م����ن املعرو�ش����ات وافقت 
ال  بالفع����ل  ت�شلمه����ا وت�شلمته����ا  عل����ى  االوق����اف 
لتو�ش����ع يف جامع االم����ام االعظم وامنا لتو�شع 
خمازنه����ا  اح����د  يف  واحلج����ز  التوقي����ف  ره����ن 
فداهمه����ا ال�شداأ وكادت ان تتلف لوال ان تداركها 
ق����رار جمل�ص ال����وزراء ال�شادر بع����د ثورة متوز 
املجي����دة ع����ام 1958م والقا�شي باالف����راج عنها 
ون�شبه����ا عل����ى ب����رج ينا�شبه����ا يف جام����ع االمام 
االعظ����م على ان تقوم ب����ه وزارة اال�شكان، وبعد 
و�ش����ع الت�شامي����م واخلرائط اجته����ت النية اىل 
بن����اء االب����واب الرئي�شي����ة و�شي����اج اجلام����ع مع 
ب����رج ال�شاع����ة. وق����د بو�ش����ر بالعم����ل ونف����ذ بناء 
الربج بالكونكريت امل�شلح على �شكل ا�شطواين 
وبارتفاع )25(مرتا وحمله قرب الباب الرئي�شة 
م����ن جه����ة الغرب ث����م ك�ش����ي ال����ربج بالف�شيف�شاء 
االيطايل ذي اللون االزرق واالبي�ص، كما بنيت 
االب����واب على �ش����كل اقوا�ص ثالث����ة بالكونكريت 
امل�شل����ح اي�ش����ا كم����ا ك�شي����ت بنف�����ص الن����وع م����ن 
الف�شيف�ش����اء. وبع����د اكم����ال بن����اء ال����ربج �شن����ة 
)1381ه�����/1958م( ن�شب����ت ال�شاع����ة املذكورة 
اعاله وه����ي قائمة تعمل بانتظ����ام وبدقة.. ويف 
�شن����ة 1973م قام����ت االوق����اف باإك�ش����اء ال����ربج 
ب�شفائح م����ن معدن االملنيوم امل�شل����ع ذي اللون 

الذهبي فزاد ذلك من روعة منظره.
ام����ا عن و�شف ه����ذه ال�شاع����ة فقد بل����غ ارتفاعها 
ثمانية اقدام، وهي ذات وجوه اربعة، وقطر كل 
وجه منها مرتان، وعل����ى كل وجه ثالثة عقارب، 
اثن����ان منه����ا ي�ش����ران اىل الدقائ����ق وال�شاع����ات 
والثالث ي�شر اىل االيام، و�شممت هذه ال�شاعة 
عل����ى مب����داأ الثقل حي����ث يتدىل منها ثالث����ة اثقال 
حت����رك ثالثة مكائن ويق����ع موقع الثقل االول يف 
الو�ش����ط وهو الذي ينظم حركة العقارب وموقع 
الثاين من اجله����ة اليمنى وهو الذي ينظم دقات 
ارباع ال�شاعة، وموقع الثالث يف اجلهة الي�شرى 
وهو الذي يعلن بدق����ات قوية عن الوقت، ويبلغ 
وزنه����ا ثماني����ة اطن����ان. ولي�����ص ادل عل����ى مبل����غ 
م����ا ا�شتاأث����رت به ه����ذه ال�شاعة م����ن اهتمام رواد 
املعر�ص الزراعي ال�شناعي عراقيني واجانب ما 
اورده )امني الريحاين( خطيب املعر�ص املذكور 
عن����د افتتاحه فقال ي�شف امل�شهد الرائع واحلدث 
امله����م يف تاريخ النه�شة العراقية: »وكان النا�ص 
حمت�شدي����ن ح����ول ال�شاع����ة العظيم����ة � االعظمية 
� الت����ي �شنعه����ا احد ابن����اء البل����دة امل�شرفة با�شم 
االم����ام االعظ����م وبحجرته لتعر�����ص يف معر�ص 
الزراعة وال�شناعة ببغداد، وكانت ال�شاعة قائمة 
يف باحة املعر�ص الك����ربى فوق قاعدة عالية من 
احلديد، وهي تردد نباأ الزمان � والنا�ص متلعون، 
والعي����ون منه����م حمدق����ة به����ذا االث����ر ال�شناعي 
العربي البغ����دادي االعظمي، والكل معجبون به 
� هذه ال�شاعة مفخ����رة املعر�ص، والله بل مفخرة 
للع����راق � وم����ن ذا ال����ذي يقول ان العق����ل العربي 
عقيم ال يح�شن االخ����رتاع � انها بيت الق�شيد يف 
هذا املعر�ص � وقد قال احدهم: قد يكون �شانعها 
م����ن �شاللة ذلك العربي ال����ذي �شنع ال�شاعة التي 
عاه����ل  اىل  الر�شي����د  ه����ارون  اخلليف����ة  اهداه����ا 

الفرجنة االمرباطور �شارملان.
عن: مجلة امانة العاصمة 1979

عندما  وصلت القوات الربيطانية 
خالل الحرب العظمى اىل بغداد يف 
صباح يوم 11 آذار  سنة 191٧، وجدت 
ان الجرس الوحيد يف مدينة بغداد قد 
تم تخريبه من قبل القوات  الرتكية 
املنسحبة وغرقت معظم أجزائه.
ومل يكن هذا الجرس الخشبي املتهرئ  
صالحًا لألستخدام عىل اية حال. 
فالجرس املتني والجميل الذي قامت 
بتشييّده  مدرسة الصنائع يف بغداد 
وتم نصبه يف زمن الوايل نامق باشا 
سنة 1902 كانت قد سحب اىل جبهة 
القتال قرب نهر دياىل يف سنة 1916 
إلستخدام القوات العسكرية الرتكية، 
وعندما تراجعت القوات الرتكية من 
تلك املنطقة تم أحراق الجرس بالكامل 
ملنع القوات الربيطانية من اإلستفادة 
منه.

قام����ت قي����ادة الق����وات الع�شكري����ة الربيطاني����ة عل����ى 
الفور با�شتدعاء فريق اجل�شور الهند�شي الع�شكري، 
لن�ش����ب ج�شر موؤق����ت، للحاج����ة الع�شكري����ة واملدنية 
امللحة، يف ربط ط����ريف مدينة بغداد. يف فجر اليوم 
الت����ايل، 12 اآذار 1917، ب����داأ تفكي����ك اح����د اجل�شور 
ق����رب �شلمان باك ومن ث����م �شحبه �شم����اال اىل بغداد، 
ال�شاع����ة  من����ذ  وا�شب����ح اجل�ش����ر �شاحل����ا" للعب����ور 
اخلام�ش����ة م����ن ع�شر ي����وم 13 اآذار. مل يك����ن اجل�شر  
يف����ي مبتطلبات عبور القطعات الع�شكرية امل�شتمرة، 
وقد �شاح����ب ارتفاع من�شوب نهر دجل����ة، بعد ن�شب 
اجل�ش����ر، ح�ش����ول م�ش����اكل يومي����ة م����ن اأ�شطدامات 
وقط����ع الكيبالت، و�شب����ب ذلك غرق اح����د املهند�شني 
اىل  اأ�شاف����ة  املداف����ع،  بع�����ص  وفق����دان  الع�شكري����ني 
انقط����اع اجل�شر ب�شكل متك����رر. لذلك مت يف 6 ني�شان 
1917، ن�ش����ب ج�شر جدي����د بدال عن����ه، طوفاته اأكرث 
متان����ة، م�شنوعة من احلديد، كان قد نقل اىل العراق 
م����ن مدين����ة كوت����ا )Kotah( يف الهند، لذل����ك اأطلق 
علي����ه االأنكليز  بع����د ن�شبه، ا�شم ج�ش����ر " كوتا "، اأو 
اجل�ش����ر ال�شمايل. بينما كان يطلق البغادة عليه اأ�شم 
"اجل�ش����ر العتيق" متييزا ع����ن اجل�شر الثاين الذي 
ن�شبت����ه القوات الربيطانية اىل جن����وب منه، والذي 
ع����رف فيم����ا بع����د، با�ش����م ج�ش����ر " م����ود " اأو اجل�شر 
اجلنوبي.  فب�شب����ب حاجة بغداد املتزايدة للنقل بني 
الكرخ والر�شافة، خ�شو�ش����ا للمتطلبات الع�شكرية، 
قامت اأدارة النق����ل املائي يف اجلي�ص الربيطاين بعد 
ب�شع����ة اأ�شابي����ع بن�شب ج�شر جديد ب����ني �شفتي نهر 
دجل����ة اىل اجلن����وب من اجل�ش����ر العتي����ق يف ف�شحة 
�شريع����ة �شبع اآبكار يف منطقة راأ�����ص القرية من جهة 
الر�شاف����ة و ب�شات����ني ال�شاحلية يف جه����ة الكرخ. مت 
جلب ه����ذا اجل�شر  من كرمة علي يف �شمايل الب�شرة 
واأكتمل ن�شبه يف نهاية �شهر حزيران 1917.  وبذلك 

اأ�شبح يف بغداد ج�شران.

" يف �شي����ف �شن����ة 1918،  " م����و د     بن����اء ج�ش����ر 
اأدرك����ت االأدارة الع�شكري����ة الربيطاني����ة يف بغ����داد، 
ب����اأن ج�ش����ور بغ����داد لي�ش����ت موؤهل����ة لنق����ل االحم����ال 
الثقيل����ة التي تتطلبه����ا مرحلة االعم����ار والبناء التي 
ت�شهدها املدينة مع نه�شة احلركة التجارية وت�شارع 
الن�شاط االقت�شادي والتغرات االجتماعية الكبرة 
يف الب����الد. اإ�شاف����ة اىل ان ه����ذه اجل�ش����ور ا�شبحت 
�شعيفة ام����ام الفي�شانات واحل����وادث املتكررة، ففي 
ني�ش����ان من �شنة 1918، �شرب����ت احد املهيالت فتحة 

اجل�شر اجلنوبي، فجنحت بع�ص الطوفات )الدوب( 
بعي����دا مع تي����ار امل����اء، ادى اىل انقط����اع اجل�شر عدة 
اي����ام.  فتقرر بناء ج�شر جدي����د متني بدال من اجل�شر 
اجلنوبي واطلق عليه ا�شم ج�شر اجلرال مود، قائد 
اجليو�ص الربيطانية يف العراق، الذي كان قد تويف 
بالكول����را ودفن يف بغ����داد يف ت�شري����ن الثاين �شنة 

.1917
مت ت�شمي����م اجل�ش����ر اجلدي����د حلمولة ت�ش����ل اىل 15 
طنًا م����ن وزن املركبات العابرة، وهو يفوق قليال من 

ثقل اية مركبة م�شتخدمة يف العراق ذلك احلني. بلغ 
ط����ول اجل�شر 1260 قدمًا )384 مرتًا( بني الدعامات 
ال�شان����دة عل����ى ط����ريف الطوف����ات البال����غ عدده����ا 31 
طوافة م�شنوعة من احلديد، طول الطوافة الواحدة 
34 قدم و 6 بو�شات، وعر�شها 12 قدمًا وارتفاعها 4 
اقدام. وير�شي على �شمال اجل�شر وجنوبه جمموعة 
م����ن العوامات الثقيل����ة، ويرتبط اجل�ش����ر عن طريق 
طوف����ات االأط����راف بر�شي����ف عائم ميت����د اىل �شفاف 
النهر. ترتبط طوافت����ي االطراف بني دولفني خ�شبي 
م����ع مفا�ش����ل دوارة ميكنها باحلركة ب�ش����كل عمودي 
فق����ط، وذل����ك لل�شم����اح بارتف����اع وانخفا�����ص اجل�شر 
ح�ش����ب من�شوب املياه، حيث ت�شم����ح حلركة عمودية 
مب�شاف����ة 22 قدمًا تقريبًا. وذل����ك عن طريق اثنني من 
العوار�����ص املمت����دة اىل 62 قدم����ًا ترتب����ط مبفا�ش����ل 
دوارة وجتل�����ص على م�شاند عل����ى �شفتي النهر. هذه 

العوار�ص ميكن رفعها وخف�شها يف خالل دقائق.
ترب����ط  الت����ي  الرئي�شي����ة  �شط����ح اجل�ش����ر  عوار�����ص 
الطوف����ات مع بع�شه����ا ترتبط بينه����ا مبفا�شل، وهي 
عوار�ص �شبكي����ة مت انقاذها من اجل�ش����ر القدمي بعد 
تقويته����ا وتو�شيعها لتنا�ش����ب اجل�شر اجلديد. �شمم 
عر�����ص اجل�شر ل�ش����ر املركبات باأجت����اه واحد ب�شعة 
10 اق����دام و 6 بو�شات، تتبعه����ا على اجلانبني قيود 
خ�شبية بعر�ص 6 بو�شات، تعزلها عن ممرات امل�شاة 
على اجلانبني التي تكون بعر�ص 3 اقدام لكل جانب 
مل����رور ال�شابل����ة. بذل����ك يك����ون عر�ص اجل�ش����ر الكلي 
ب����ني م�شب����كات ال�شياج م����ن اجلانب����ني، 17 قدمًا و 6 

بو�شات.
)يف  الي�ش����رى  النه����ر  ل�شف����ة  االوىل  الطواف����ة  يف 
الر�شاف����ة( هن����اك مف�ش����ل خارج����ي، يرب����ط الطوافة 
االوىل ع����ن طريق وتد بط����ول اربعة بو�شات،  وعن 
ه����ذا الوت����د ميك����ن حتريك 11 م����ن طواف����ات اجل�شر  
لتجنح �شم����اال بعك�ص التيار. وترتب����ط الطوافة رقم 
11 ع����ن طري����ق اأثنان م����ن اال�شالك املتين����ة عرب عتلة 
ثابت����ة بعوامة تبعد ح����وايل 40 ق����دم ا�شفل اجل�شر، 
اأحد هذه اال�شالك مير من حتت اجل�شر  اىل ا�شطوانة 
ال�شاحبة )Winch( على بعد 700 قدم اعلى النهر  
من ال�شف����ة الي�شرى، وال�شلك االخ����ر يربط الطوافة 

باال�شطوانة الثانية لل�شاحبة.
تعم����ل ال�شاحبة مبحرك بخاري وكذلك مبرجل يعمل 
بالزيت، وتتمكن بذلك من فتح واغالق اجل�شر  مبدة 
ال تتج����اوز الث����الث دقائ����ق، وت�شمح فتح����ة اجل�شر، 
بعر�����ص 270 قدم����ا، مل����رور ال�شفن واملراك����ب ب�شكل 

مريح واأمني.
ال بد من اال�شارة اىل ان جميع الطوافات امل�شتخدمة 
احلديدي����ة  واالعم����ال  والعورا�����ص  والعوام����ات 
واخل�شبي����ة واال�ش����الك وكذل����ك املح����رك مت بناوؤه����ا 
وجمعه����ا م����ن ال�ش����وق املحلي����ة يف بغ����داد ومل يت����م 

ا�شتراد اي قطعة �شواء من الهند ام من بريطانيا.
مت اجن����از اجل�ش����ر يف غ�ش����ون ب�شعة �شه����ور فقط، 
واأفتت����اح يف اأحتفالي����ة كب����رة يوم 7 كان����ون االول 
1918، وت�شم����ن االحتف����ال، عب����ور اجل�ش����ر بوحدة 
مدفعي����ة حتمل مدفع 18 رطل، عربت اجل�شر ب�شرعة 

تامة.
خ����الل الع�شرين عامًا من عم����ر ج�شر مود، منذ ن�شبه 
�شن����ة 1918 حتى اأزالت����ه يف �شنة 1938، حني �شرع 
ببن����اء ج�شر املل����ك في�شل الثاين الثاب����ت الذي افتتح 
يف �شن����ة 1939، تعر�����ص اجل�ش����ر اىل العدي����د م����ن 
احلوادث، خ�شو�شا يف فرتة الفي�شانات يف بغداد. 
وم����ن اأهم تل����ك احلوادث ه����و ارتطام طائ����رة الربيد 
الهولندي����ة باجل�شر يف �شن����ة 1929. حيث اأ�شتبكت 
الطائرة مبجموع����ة من اال�شالك فوق النهر و�شقطت 
لرتتط����م ب����ني الطوف����ات يف منت�ش����ف اجل�ش����ر، ادى 
احلادث اىل مقتل احد الطيارين الهولنديني وا�شابة 
االخر بجروح بليغة، وعن����د حماولة �شحب الطائرة 
تقطعت احلبال فغرقت الطائرة وت�شرر اجل�شر تبعًا 

لذلك.

يحق لكل عراقي ان يتيه فخرا واعتزازا بكل ما ابدعته اليد العراقية املاهرة يف الحقل الصناعي عىل مر العصور ويزهو بنفسه عىل ذلك العطاء 
الرث الذي قدمه لالنسانية مساهمة منه يف كثري من مجاالت الفكر والعلم والفن والصناعة. وقد اثبتت االيام بان كثريا من القابليات والكفاءات 

ظلت فرتة من الزمن مطوية يف عراقنا الحبيب حتى اذا ما تهيأت لها الفرص املسعفة برزت للوجود فربهنت للمأل عىل نبوغ العراقي وابداعه يف 
جميع املجاالت وكشفت عن قابلياته وجلت مواهبه ونهضت دليال عىل ان النبوغ واالبداع ال يختصان ببلد دون آخر وينفرد بهام شعب دون سائر 
الشعوب. وكان من هؤالء النوابغ املبدعني الذين تهيأت لهم فرص العمل بعصامية فذة وبعقلية مبدعة متطورة املرحوم عبد الرزاق محسوب 

االعظمي منشئ الساعة البغدادية املشهورة باسم »ساعة املعرض« او الساعة االعظمية نسبة اىل االمام االعظم ايب حنيفة ـ رحمه الله ـ

صناعة عراقية ومهارة فائقة

90 عاما على صنع ساعة االعظمية 

علي ابو الطحين

صادق الجميلي

كيف نصب )جسر مود( سنة 1918؟



وحاف���ظ القا�ش���ي تاج���ر بغ���دادي كب���ر انتقل اىل 
رحم���ة الل���ه اواخ���ر ال�شتينات م���ن الق���رن املا�شي 
متخ�ش����ص  حم���ل  اىل  بيت���ه  حت���ول  ذاك  وعن���د 
للتح���ف وال�شجاد الن���ادر وباأ�ش���م : )دار الديوان ( 
ي�ش���رف عليه ثالثة �شب���ان جمعته���م هواية البحث 
عن الن���وادر واالنتيكات من بينه���ا �شجادة �شنعت 
للملك���ة فكتوريا التي توفيت �شنة 1901 عرث عليها 

يف احد املحالت القدمية يف بغداد . 
كان حاف���ظ القا�ش���ي مقرب���ا م���ن �شن���اع القرار يف 
العهد امللكي 1921- 1958 وكان معروفا باأريحيته 
وكرمه ونخوته كاأي بغدادي ا�شيل وكان من ا�شرة 
متو�شطة احلال ون�شاأ ع�شاميا اإعتمد 
ثروت���ه  تكوي���ن  نف�ش���ه يف  عل���ى 
املرح���وم  و�شف���ه  وق���د   .
طال���ب م�شتاق يف 

مذكرات���ه وق���ال عن���ه ان���ه م���ن )االجاوي���د ( البناء 
حملت���ه ب���اب ال�شي���خ وكانت حمالت���ه التجارية يف 
راأ����ص ج�شر االح���رار - مدخل �ش���ارع الر�شيد وقد 
حتول���ت فيما بعد اىل حمالت بيع االحذية .ويظهر 
يف ال�شورة وهو يرتدي ال���زي العربي �شمن وفد 
غرفة التجارة العراقية  اىل نيويورك عام 1944 .

ارتب���ط حافظ القا�شي ) من اأثرياء بغداد ( بتاريخ 

بغ���داد من خ���الل حمالته ب�ش���ارع الر�شي���د ببغداد 
ول�شي���وع ا�شم���ه ف���ان ال�شاح���ة الت���ي ام���ام بنايته 
�ش���ارت تعرف ب�شاحة القا�ش���ي رغم ان ا�شمها كان 
�شاحة املل���ك في�شل الث���اين بالعهد امللك���ي و�شاحة 
الوثب���ة بالعه���د اجلمه���وري وكان���ت تعت���رب مركز 

بغداد قبل ان ت�شبح �شاحة التحرير مركزًا لها .
وكالة  على  ح�شل  عراقي  اول  هو  القا�شي  حافظ 

بغداد  يف  الراديوات  لتوزيع 
ووك��ال��ة بيع ���ش��ي��ارات ف��ورد 
من  كان  املعروفة.  االمركية 
عدد  القا�شي  حافظ  ا�شدقاء 
العراقيني  ال�شيا�شيني  م��ن 
وعبد  الب�شام  ���ش��ادق  منهم 
ال�شيخلي وك��ان يف  ال��رزاق 
بيت حافظ القا�شي جمموعة 
للفنانني  ل��وح��ات  م��ن  طيبة 
ف�شال  البارزين  العراقيني 
عن بع�ص اللوحات العاملية 
وزج��اج��ي��ة  ف�شية  واداٍن 
مزينة  و���ش��ح��ون  ب��ل��وري��ة 

ب�����ش��ور م��ل��وك 
ال������������ع������������راق 

و��������ش�������اع�������ات 
ل��ل��ج��ي��ب وب���ي���ان���و 

ام��رك��ا  م�����ش��ن��وع يف 
ال�شيوف  م��ن  وجم��م��وع��ة 
واخلناجر والبنادق البارودية واحللي واال�شاور 
حديقة  نهاة  يف  امل�شيد  الكبر  وامل�شبح  الف�شية 
و  و�شهرات  دع��وات  �شهدت  ما  كثرا  التي  ال��دار 
بغداد  يف  ال�شينمائي  االإن��ت��اج  ح��اول  من  اأول  اأن 
وقد   1938 �شنة  القا�شي  حافظ  املعروف  التاجر 
م�شطفى  ال�شيد  اأن  العربي  العلم  �شحيفة  ن�شرت 
بالطائرة  �شافر  ق��د  حافظ  �شقيق  وه��و  القا�شي 
ال�شينمائية  واللوازم  االأجهزة  جللب  انكلرتا  اإىل 
وقد  يتم.  مل  ذلك  لكن  �شينمائي  فلم  الإنتاج  متهيدا 
وحيدا  نف�شه  ووج��د  القا�شي  بحافظ  العمر  امتد 
طلب  املر�ص  به  ا�شتد  وعندما  بروت  يف  مري�شا 
اعادته اىل بغداد ليموت فيها .بعد وفاته الت تركته 
اىل اخيه م�شطفى وكان يف لندن وقد تويف 1998 
م وقد ورث حافظ وم�شطفى قريب لهما وهو خالد 

القا�شي.

…
@µ0Y
yz

åèb
X
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ايمان البستاني

حافظ بن عبدالله 
القايض تاجر وكاتب 

وشخصية بغدادية 
تراثية معروفة ، 

ولد يف بغداد محلة 
باب الشيخ يف ارسة 

من عشرية الكروية 
الساكنة يف ضواحي 

جلوالء والسعدية 
وهو رجل عصامي 

وعلم من اعالم 
العراق يف األقتصاد 

وعقل مفكر يف 
جذب الوكاالت 

واالستثامرات 
األجنبية ..واليه 

تنسب ساحة حافظ 
القايض ببغداد جانب 

الرصافة القريبة من 
جرس االحرار.

اليه تنسب اشهر ساحات بغداد

من هو حافظ القاضي؟


