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من حوادث الموصل في العشرينيات

اوضاع الموصل في خطاب متصرفها امام
الملك فيصل االول
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يف  22ترشين الثاين 1923
اصدرت االرادة امللكية
املرقمة  534بتعيني عبد
العزيز القصاب مترصفا
للموصل  .وقد سبق وان
صدرت االرادة امللكية
بتعيني عبد العزيز القصاب
مترصفا للواء املوصل
بعد اغتيال املترصف
السابق حامد السامرايئ
االانه مل يلتحق بوظيفته
لعدم معرفته سبب اغتيال
سلفه فضال عن االسباب
الصحية وقدم تقريرا طبيا
يشري اىل انه مصابا مبرض
الروماتيزم ومبا ان مناخ
املوصل بارد لذا استصعب
عليه االلتحاق بوظيفته
فنسب اىل لواء الكوت.
وصال عبد العزيز محمد

حني و�ص ��ول عبد العزيز الق�صاب املو�صل خرج ال�ستقباله
يف موق ��ع الغزالين بع� � ْ�ض من املوظف�ي�ن كاملفت�ش االداري
ومعاون ��ه ور�ؤ�س ��اء اجلي� ��ش وهيئت ��ي جمل� ��س االدارة
والبلدي ��ة م ��ع ق�س ��م م ��ن وجه ��اء املدين ��ة واعيانه ��ا  .ويف
اليوم التايل عندما با�ش ��ر يف وظيفته ا�صدر يف  27كانون
الثاين  1924من�شورا طلب فيه من املوظفني القيام " باداء
الوظائف على املحور القانوين بكل عفة وا�ستقامة واجناز
ام ��ور الرعي ��ة بالع ��دل واالبتعاد ع ��ن كل امر يخل ب�س ��معة
الوظائف املقد�سة.
ولعل من االحداث املهمة خالل م�س� ��ؤوليته اجلديدة زيارة
امللك في�ص ��ل اىل املو�ص ��ل وكانت زيارة امللك اىل املو�ص ��ل
ق ��د جاءت الن االو�ض ��اع يف املدينة مل تكن م�س ��تقرة وكان
القلق والرتقب ي�س ��ود عند النا�س ب�س ��بب �شائعات االتراك
وعملياته ��م امل�س ��لحة يف وقت ت�ص ��اعدت املطال ��ب الرتكية
باحقيته ��ا يف والي ��ة املو�ص ��ل واملطالبة ب�ض ��مها .ففي يوم
 13كانون الثاين  1924و�ص ��ل املل ��ك برفقه وزير االوقاف
ابراهيم احليدري  ،ووزير املوا�ص�ل�ات واال�ش ��غال �صبيح
ن�شات  ،وم�ست�شار الداخلية كورنوالي�س  ،ورئي�س الديوان
ر�س ��تم حيدر  ،وقد اع ��د عبد العزيز الق�ص ��اب منهاج حافال
ال�س ��تقباله فق�ص ��د ناحية ال�ش ��رقاط برفقته مدير ال�ش ��رطة
وبع�ض اع�ض ��اء جمل�س االدارة ليكونوا بكامل اال�س ��تعداد
ال�ستقبال امللك.
ويف  16كان ��ون الث ��اين  1924اق ��ام عبد العزيز الق�ص ��اب
م�أدبة ع�ش ��اء يف دائرة املت�ص ��رفية احتفاال بت�ش ��ريف امللك
في�صل االول  ،ح�ض ��رها بع�ض املدعوين من كبار املوظفني
وم ��ن الربيطاني�ي�ن والقى خطاب ��ا رحب فيه بامللك في�ص ��ل
االول  ،و�ش ��رح في ��ه حال ��ه املو�ص ��ل االدارية وال�سيا�س ��ية

واالقت�ص ��ادية وكان مما ذك ��ره يف هذا اخلطاب ا�س ��تتباب
االمن وقلة اجلرائم ا�س ��تنادا اىل اجلداول االح�ص ��ائية يف
مديرية �شرطة لواء املو�صل واكد ان املخافر احلدودية كان
لها الف�ض ��ل يف املحافظة على امن احلدود يف كل من زاخو
والعمادية  .اما االو�ض ��اع املالية فقد ا�ش ��ار اىل ا�ستقرارها
وان ميزانية اللواء يف حت�سن كبري حيث يبلغ املوجود من
االموال 32لك و 75الف روبية يف حني بلغت امل�ص ��روفات
 31لك و 22الف روبية.
ام ��ا االو�ض ��اع الزراعي ��ة فق ��د اع�ت�رف بتعر�ض ��ها لبع� ��ض
االنتكا�س ��ات ب�س ��بب هجمات اجل ��راد والظ ��روف املناخية
القا�س ��ية وانه يامل من دائرة الزراعة التي ت�ش ��كلت حديثا
يف الل ��واء �أنه ��ا �س ��تاخذ عل ��ى عاتقه ��ا املب ��ادرة بتح�س�ي�ن
االو�ض ��اع الزراعية ال�سيما وانها اتخذت اخلطوات االوىل
بهذا االجت ��اه عندما قام ��ت بتوزيع ال�س ��لف الزراعية على
املزارع�ي�ن املحتاج�ي�ن له ��ا  .ثم تط ��رق اىل ناحي ��ة املعارف
ويب ��دو ان ��ه يف خطابه يف هذا املو�ض ��وع قد بال ��غ ببع�ض
ال�ش ��يء عندما ذكر ان عدد مدار�س اللواء  75مدر�س ��ة منها
ثالث ��ة داخ ��ل مركز املدين ��ة  .وان عدد الط�ل�اب يبلغ 7000
طال ��ب م ��ن بينه ��م  2300طالب ��ة ان ه ��ذه االرق ��ام فيها من

املبالغة ال�ش ��يء الكبري اذا اخذنا بنظر االعتبار حالة البالد
العام ��ة وماهي عليه يف الع ��ام  1924من جميع النواحي .
ولك ��ن اذا اخذن ��ا بنظر االعتبار مدار� ��س الطوائف الدينية
واملدار�س التب�ش�ي�رية الكني�سية قد نح�صل على ارقام لعدد
الطالب قد يكون كبريا ولكنه الي�ص ��ل اىل الرقم الذي ذكره
املت�ص ��رف يف خطابه.وا�ض ��اف يف خطاب ��ه امل�ش ��ار اليه ما
قامت به دائرة البلدية من خدمة يف اجناز م�ش ��روع ا�س ��الة
امل ��اء بحي ��ث جهزت املاء ال�ص ��ايف لـ  1800بيت ف�ض�ل�ا عن
تنظي ��م الط ��رق وال�ش ��وارع واالهتم ��ام بالنظاف ��ة العامة.
وبع ��د ان انتهى م ��ن خطابه املذك ��ور ومافيه من تفا�ص ��يل
عن اجنازات دوائراملت�صرفيه املختلفة  .اجاب امللك في�صل
االول بخطاب طويل ا�ش ��اد يف مقدمته بال�شكر اجلزيل لكل
العاملني يف املت�صرفية ابتداءا من مت�صرف اللواء ونزوال
ال�صغر موظف فيها  .ثم تطرق اىل مو�ضوع املعارف ور�أى
ان  75مدر�س ��ة غ�ي�ر كافي ��ة ومتن ��ى ان يوجد يف املو�ص ��ل
م ��ن املدار�س ا�ض ��عاف هذا العدد  .وطل ��ب ان تكون مناهج
التدري�س التقت�ص ��ر على تقدمي املعلومات التي ت�ساعد على
تخري ��ج موظفني لدوائ ��ر الدولة  .بل اكد على �ض ��رورة ان
تك ��ون املناه ��ج مالئم ��ة لتخريج عنا�ص ��ر عامل ��ة فالوطن "
يحتاج �إىل ايد قوية وعاملة للفالحة والزراعة...اىل ادمغة
منورة ال�س ��تثمار معادنه...اىل رجال اذكياء يتخ�ص�ص ��ون
لالعمال احلرة الراقية " .فاملعارف يف رايه لي�س ��ت مهمتها
" تخريج حمامني يتكلمون فقط بل عليها بتهيئة مزارعني
و�صناع وعمال وعلماء وارباب فنون.
ث ��م تطرق اىل اهم نقط ��ة يف اخلطاب وهي مبثابة ر�س ��الة
وا�ض ��حة بت�أكي ��ده على حق ��وق العراق يف والية املو�ص ��ل
حيث ذكر " ان املو�صل جزء ال ينف�صل عن العراق والعراق
مملك ��ة غ�ي�ر قابل ��ة للتجزئ ��ة ورمب ��ا ال تهت ��م بع� ��ض االمم
االجنبي ��ة به ��ذه احلقيقة الراهنة �أو قد التعب� ��أ بها ملا تراها
على �صفحات جرائدها ويف مناق�شات منتدياتها ال�سيا�سية
ولكن هذه امل�س ��الة مهمة وحيوية ولها التاثري العظيم على
ا�س ��تباب االمن يف ال�شرق االو�س ��ط بل اقول على ا�ستباب

ال�س ��لم يف ال�ش ��رق كله  ،العراق اليتجزء تاريخيا وطبيعيا
واداري ��ا واقت�ص ��اديا ف ��اذا خرجنا من الع ��راق ونظرنا اىل
واليات ��ه الك�ب�رى الثالث ن�ش ��اهدها كتله واح ��ده غري قابلة
التجزئ ��ة  ،حي ��اة الع ��راق متوقف ��ة عل ��ى واليات ��ه الث�ل�اث
وحكومة بغداد الميكنها ان تعي�ش بال والية املو�ص ��ل يوما
واحدا.
ثم تناول املو�ض ��وع من ناحية اخرى حينما ناق�ش املطامع
الرتكي ��ة فق ��ال" اين ا�س ��تغرب ا�ش ��د اال�س ��تغراب لرويت ��ي
االت ��راك يه�ض ��مون احلقيق ��ة الوا�ض ��حة ويقول ��ون اله ��ل
املو�ص ��ل انكم اتراك .ومن كان يف العامل ي�صدق اقوالنا لو
ادعينا ان اهايل ا�س ��طنبول هم ع ��رب  .ولكن طمع االتراك
يف زيت املو�ص ��ل وج�ش ��عهم يف معادن هذا الل ��واء املبارك
هوال ��ذي يحملهم على تنظيم تلك املدعيات الفارغة فارادوا
ان ي�س ��تفيدوا م ��ن اال�ض ��طرابات واالرتب ��اكات العاملي ��ة
ليغنموا هذه الفر�ص ��ة وحماولتهم تعكري �ص ��فوا االمن يف
هذه البالد التي الترغ ��ب والتفتكر دقيقة واحدة بان تكون
معرو�ض ��ة لهجم ��ات ا�ش ��قياء يرغب ��ون اال�ص ��طياد يف املاء
العكر .فبالدنا الترغب �س ��وى ان ي�س ��ود ال�سلم بينها وبني
جريانها وبني جميع االمم والدول امل�ساعدة لها .والتجاوز
االخ�ي�ر هو اخ ��ر جتاوز قامت به جارتنا تركيا �ض ��دناويف
كل تل ��ك احل ��وادث كان احلق ن�ص�ي�رنا والف ��وز حليفنا الن
احلق يعلو واليعلى عليه.
وخ�ل�ال خطاب ��ه ه ��ذا ا�س ��تعر�ض تاريخ م�ش ��كلة املو�ص ��ل
واملباحث ��ات الت ��ي دارت ب�ي�ن بريطاني ��ا وتركي ��ا والتي مل
تف� ِ��ض اىل نتيجة فاحيلت الق�ض ��ية اىل ع�ص ��بة االمم التي
و�ض ��ع امال ��ه يف مهمتها فقال "و�سيح�س ��م جمل�س ع�ص ��بة
االمم ه ��ذه الق�ض ��ية ويع�ي�ن احل ��دود الفا�ص ��لة ب�ي�ن تركيا
والعراق و�س ��تنال اململكة العراقي ��ة جميع امانيها الوطنية
القومية ولوال قوة هذا االمل للنجاح بتحقيق هذه االماين
مل ��ا رايتموين هذه الليلة اتكل ��م معكم وثقوا ان هذه اللجنة
�ست�أتي فقط �إىل تعيني احلدود ولي�س ل�شئ اخر وانا حمدت
الل ��ه عل ��ى جم ��ئ اللجنة النه ��ا ترى الب�ل�اد عربية ي�س ��كنها
اه ��ايل ع ��رب وينتموون اىل وطن عرب ��ي فيجب ان يفتخر
كل فرد من �س ��كان العراق النه ينحدر من اال�سرة العدنانية
العربية القدمية التي مل يتمكن التاريخ من حموها مع اننا
نراه قد طوى يف �س ��جل �شعوبه القدمية امما عظيمة كانت
معا�ص ��رة لالمة العربية .وقب ��ل ان يختتم خطابه طلب من
مواطني املو�صل خا�صة ومن العراقيني عامة ان ي�ستقبلوا
جلنة التحكيم ويقدموا لها كل الت�سهيالت املقت�ضية قائال "
فواج ��ب كل عربي ان يفتخر لال�س ��تعداد لقبول هذه الهيئة
املحرتم ��ة الت ��ي متث ��ل نحو �س ��بعني دول ��ة م ��ن دول العامل
الت ��ي تعلم مااال�س ��تقالل وماهي حالوة اال�س ��تقالل  .يجب
ان ت�س ��تيقظ االم ��ة العراقية من حالة اخلمول لكي ت�ص ��رح
للم�ل�اء قائل ��ة نحن ل�س ��نا بقطعان غنم ول�س ��نا مبت ��اع نباع
ون�ش�ت�ري .بل امنا نح ��ن امة حية لنا كي ��ان قومي وتاريخ
جميد وم�ستقل زاهر لقد انقذنا الوطن بدمائنا وهذا الوطن
وطنن ��ا ولي�س للرتكي او الي دولة كانت احلق لال�س ��تيالء
عليه واجبنا ان ن�س ��مع �ص ��وتنا اىل اق�صى دبار العامل لكي
نحوز على ا�س ��تقالل الت�شوبه �ش ��ائبه انني اومل ان الارى
يف املو�صل اال انا�سا يطلبون ا�ستقاللنا التام واليرت�ضون
باي �شانة كانت هذاماامتناه لكافة االمة العراقية.
وبع ��د انته ��اء زيارة امللك اىل املو�ص ��ل الت ��ي كان لها تاثري
معن ��وي كبريعلى دوائر اللواء وعلى املواطنني واالحزاب
وال�صحافة املو�ص ��لية والبيوتات املو�صلية املعروفة ودعه
عب ��د العزيز الق�ص ��اب بحف ��اوة بالغة وقد نقلت ال�ص ��حافة
املو�صلية تفا�صيل هذه املنا�سبة.

عن :رسالة (عبد العزيز القصاب وأثره االداري
والسياسي في العراق )1965-1882
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كيف أسست مدينة الناصرية؟ وكيف اختطت؟
نشأت مدينة النارصية عىل يد الوايل العثإمين مدحت باشا عام ()1869ألجل إتخاذها مركز ًا لردع حركات التمرد للعشائر القاطنة آنذاك وقمعها
 ،وسهـولة جباية الرضائب بعـيد ًا عن إستخدام القوة العسكرية التي كانت تستخـدم بني الحني واآلخر كام سنبني ذلك  ،وإيجاد نوع من
التجـارة بني بغداد والبرصة ،فض ًالعن العامل اإلجتامعي  ،أال وهو إستقرار الخارطة القبلية و الحد من هجرتها وحراكها املستمرلغرض
اإلستفادة من املطريف فصل الشتاء حـيث كانت العائلة تنقسم إىل جـزئني  ،جزء يستقر مبنطقته الجديـــدة ( املجتمع النهري ) وقسم
يرتحل باألغنام والجامل مستفيد ًا من أعشاب البادية ليعود يف بداية الصيف  ،وتبع ًا لذلك تحولت أغلب طبيعة البدو إىل طبيعة ( شاوية ) .
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حسن علي خلف

و�إذا كان ��ت العوامل الأفقية لبناء املدينة � ..أي مدينة
 ..تعطي �أ�ش ��ارات بيّنة ملدى تطوره ��ا ورقيها –ففي
اجلان ��ب االخ ��ر فه ��ي تعط ��ي �إ�ش ��ارات �أخ ��رى على
تخل ��ف املدين ��ة وت�أخرها – ف� ��إن العوام ��ل العمودية
وباخل�صو�ص عامل الت�أريخ يعطي �إ�شارات وا�ضحة
عل ��ى م ��دى عراق ��ة املدين ��ة وغناه ��ا وث ��راء التجربة
الب�ش ��رية فيها ومدى ا�س ��تغالل الطاقات الكامنة فيها
الب�شرية والفكرية والطبيعية .و�إن ت�صنيف العوامل
امل�ؤث ��رة يف بناء املدين ��ة �إىل �أفقية وعمودية ال يعني
الف�صل يف ما بينهما ،فهي تتداخل مع بع�ضها وي�ؤثر
بع�ض ��ها يف الأخ ��رى على الدوام ،و�إذا اقت�ص ��رنا يف
احلدي ��ث عن عامل الت�أريخ ف�إنه ي�ؤثر على كل مراحل
بناء وتو�س ��ع وتط ��ور املدينة ب�ش ��كل ملح ��وظ عادة
�إيجابا و�س ��لبا .في�ؤثر عامل الت�أريخ على بناء املدينة
�إيجابا م ��ن خالل خلق نقاط وب�ؤر ومراكز ح�ض ��رية
ت�أريخي ��ة مهم ��ة يف املدين ��ة ت�ش ��كل يف الغال ��ب �أه ��م
و�أغنى قطاع ��ات ونقاط املدينة ،تو�ص ��ف عادة بقلب
املدينة� .أي املعلم احل�ضري �أو املديني �أو ما يو�صف
�أحيان ��ا بالب�ؤر املهمة  .وغالبا م ��ا ترتبط هذه النقاط
احل�ض ��رية املهمة بعام ��ل الت�أريخ الذي �إم ��ا �أن يكون
�ض ��اربا يف الق ��دم وال ��ذي مينح هذه النق ��اط الأهلية
للبق ��اء� ،أو �أن يكون مرتبط ًا بحدث ت�أريخي معا�ص ��ر
ي�ؤهل ��ه لل�ص ��مود �أم ��ام التغ�ي�رات الت ��ي ق ��د جتت ��اح
هيكل املدينة يف حا�ض ��رها وم�س ��تقبلها .ومن الآثار
الإيجابي ��ة الأخ ��رى لعام ��ل الت�أري ��خ يف املدين ��ة هو
خلق نقاط جذب اقت�ص ��ادية فاعلة لكل زائري املدينة
بالإ�ضافة �إىل �سكانها ،والرتباط هذه النقاط بت�أريخ
املدين ��ة ف�إنها دائما ما متتلك قيمة ا�س ��تثنائية مقارنة
بنقاط املدينة الأخ ��رى ،وطاملا �أدرك املخطط  ،عالقة
هذه النقاط الت�أريخية بالوظائف احل�ضرية الأخرى
�أو م ��ا ي�س ��مى ا�س ��تخدام الأر�ض  .فيعم ��د �إىل ربطها
ب�ش ��كل وثيق بوظائف �أو ا�س ��تخدامات مهمة �أخرى
،كالتجارية �أو ال�سياحية �أو الرتفيهية �أو ال�صناعات
احلرفي ��ة �.أما النق ��اط ذات الوظائف الدينية  ،فعادة
م ��ا ي�أتي ارتباطها بالنق ��اط الت�أريخية طبيعيا ً ودون
تدخ ��ل التخطيط احل�ض ��ري ولك ��ن عليه اال�س ��تفادة
منه ��ا ب�ش ��كل فاع ��ل .كان ذل ��ك كل ��ه حا�ض ��ر يف ذه ��ن
املهند�س البلجيك ��ي  ..جول�س تيلي  ..وعقلية القادة
من ال �س ��عدون الذين ازمعوا ان�ش ��اء حا�ض ��رة لهم ..
اخذين بعني االهمية�س ��كان وادي الرافدين املفعمون
باحليوية والن�شاط واحلركة الدائبة والبناء ،والذي
�ش ��اهدنا ماحتت�ضنه �أر�ض ��هم من كنوز وبعد الأتفاق
مع مدحت با�ش ��ا على بناء حا�ض ��رة ،عاد نا�صر با�شا
اىل مقر الأمارة ليفت�ش عن قطعة الأر�ض التي �ستقام
عليها املدينة املزمعة ،بعد �أن زوده مدحت با�شا باملال
واملحا�سبني على ر�أ�سهم نعمة الله �أكوبجيان ،احللبي
امل�ش ��هور ،و�أتبعه ب�أداريني ومهند�س�ي�ن و�ص ��ناع زا َد
عدده ��م تباع ��ا على � 1500ش ��خ�ص .فلق ��د كان الر�أي
�أن تن�ش�أ املدينة اىل ال�شمال من مدينة �سوق ال�شيوخ

ومنه ��م م ��ن �أقرتح على نا�ص ��ر با�ش ��ا �أن تك ��ون على
�أنقا�ض مدينة العرجاء(مرك ��ز �أمارة املنتفق من ُذ عام
953ه_ 1546م ,تق ��ع يف �ش ��مال مدينة النا�ص ��رية
احلالية بثالث كيلوم�ت�رات) ،و�أختريت قطعة �أر�ض
أقرتاح �أن تكون يف
يف ب�ساتني ال�س ��ديناوية ،و�آخر � َ
ناحية العكيكة التابعة لق�ضاء �سوق ال�شيوخ .وهكذا
كان ل ��كل واحد من الذين �أختاروا �أ�س ��بابه ومربراته
ودوافعة .ولكن نا�ص ��ر با�شا َغ ّل َب اجلانب ال�سيا�سي،
وكم ��ا �أتفق م ��ع �أخيه من�ص ��ور يف بغداد ب� ��أن �أختار
�أر�ض منخف�ض ��ة اىل جانب بح�ي�رة �أبي جداحة ،تلك
البح�ي�رة التي فيه ��ا مواد ف�س ��فورية تنعك� ��س عليها
الأ�ض ��واء يف الليل لذلك �س ��ميت �أبو جداحة .وكانت
تل ��ك القطع ��ة املختارة لإن�ش ��اء النا�ص ��رية ه ��ي �أوط�أ
من من�س ��وب املياه ف�أذا �س ��اءت عالقة �آل �س ��عدون مع
وايل بغداد �أو مت�س ��لم الب�ص ��رة في�صبح من ال�سهولة
�أغراقه ��ا باملاء؛ �س ��واء من البحرية املج ��اورة �أو من
الفرات ،التي هي على اجلانب الأي�س ��ر ،ولكن مدحت
با�ش ��ا بذكائه املعروف وعيونه يف دي ��رة املنتفق �أمر
بتقوية ال�س ��داد م ��ن اجلانب�ي�ن �أبو جداح ��ة والنهر،
وفعال مت تقوية ال�س ��داد وفوت الفر�ص ��ة على نظرية
امل�ؤ�آمرة ،والتي �أدركها نا�ص ��ر با�ش ��ا و�ص ��رف النظر
عنه ��ا .الب ��دء بالتنفي ��ذ ,لق ��د �أر�س ��ل مدحت با�ش ��ا مع
ال�ص ��ناع واملهند�س�ي�ن واملحا�سبني مهند�س ��ا بلجيكيا
�أ�س ��مه جول� ��س تل ��ي ،ال ��ذي و�ض ��ع خرائ ��ط للمدينة
و�أطل ��ع عليها مدحت با�ش ��ا ونالت ر�ض ��اه ،و�أر�س ��له
لينفذه ��ا يف ديرة املنتفق .وبع ��د �أختيار املوقع الذي
يبعد عن بغداد جنوبا 387كم ،ومن الب�ص ��رة �ش ��ماال
214ك ��م  ،ومبوقع يتو�س ��ط �أر�ض الري ��ف والبطائح
وعل ��ى �أطراف ��ه الغربية بادي ��ة اجلزي ��رة العربية �أو
�أمتداداتها ورغم �أختيار املوقع كمنخف�ض للأ�س ��باب
التي ذكرناها؛ �إال �أنه يتميز ب�أهميته الع�س ��كرية ل�صد
الهجم ��ات الوهابية والت�ص ��دي للأطماع الفار�س ��ية؛

وكبح جم ��اح النفوذ الربيط ��اين املتزايد يف اخلليج
ونه ��ر الف ��رات؛ وم ��ن ث ��م ال�س ��يطرة عل ��ى �أم ��ارة �آل
�سعدون ذات التقاطعات الكثرية مع الدولة العثمانية.
ويتميز كذلك ب�أهمية �أقت�صادية؛ وخا�صة يف اجلانب

املتعلق بتوطني البدو وقيامهم بالزراعة؛ والأختالط
م ��ع املجتمع النه ��ري وحدوث عملية الأ�س ��تقرار اىل
جانب �س ��هولة جباية ال�ض ��رائب للدولة من ال�شخ�ص
امل�ستقر؛ حيث تالقي الدولة �صعوبة من �أ�ستح�صالها
م ��ن الب ��دوي .وكذل ��ك للحا�ض ��رة وموقعه ��ا مي ��زة
�أجتماعية مما يولده جمتمع احل�ضر من وعي وثقافة
يف �ش� ��ؤون احلياة ،وقيام �ص ��ناعة وجتارة وتطوير
الزراع ��ة و�أنت�ش ��ار التعلي ��م والأرتف ��اع بامل�س ��توى
ال�ص ��حي وغريه� ،أ�ض ��افة اىل املوقع املميز بالن�س ��بة
اىل مدن العراق الأخرى .و�أن اخلرائط التي و�ضعها
املهند�س املذكور فيها من الذوق واجلمال والهند�س ��ة
البارع ��ة واحلداثة مما جعل مدينة النا�ص ��رية الحقا
م ��ن �أجمل مدن العراق .فجاءت ال�ش ��وارع م�س ��تقيمة
ه ��ي عبارة ع ��ن �س ��بع �ش ��وارع متعامدة مع بع�ض ��ها
وب�أ�س ��تقامة رائع ��ة .وق ��د �أخذ املهند� ��س جول�س تلي
ال�ساحات واجلزرات الو�سطية بعني الأهمية؛ وكذلك
احلدائق كمتنف�سات لل�سكان والتي �سرعان ماحتولت
اىل مروج خ�ضراء غاية يف اجلمال ،وعندما �أرتفعت
الأبنية على ال�ش ��وارع كانت من الدق ��ة مبكان بحيث
ت�س ��ر الناظرين ،وميك ��ن القول �أن مدينة النا�ص ��رية
�أول مدينة يف العراق جتمعت فيها هذه اخل�ص ��ائ�ص
الهند�س ��ية ..،ولقد كان التخطي للمدينة على اجلانب
الأي�س ��ر للف ��رات ،وق ��د وُ�ض� � َع حجر الأ�س ��ا�س لها يف
/22جم ��اد الأوىل /امل�ص ��ادف 1286ه_ 1869م.
ام ��ا املن�ش� ��آت الأوىل هو �س ��راي احلكوم ��ة ،ومن ثم
خطط ��ت البيوت والأ�س ��واق واخلانات وجامع فالح
با�شا الكبري .فكانت عملية البناء تتم بالآجر امل�شوي
واللنب واجل�ص والطني،كانت �أجور العمال وال�صناع
جمزي ��ة؛ بحيث كانوا يف �س ��باق مع الزمن .فم�ض ��ى
البن ��اء يرتفع والأ�س ��واق ُتعمر ،و�ش ��يدت احلمامات
ووزعت بع�ض الدور والدكاكني واخلانات جمانا على
بع�ض الأ�شخا�ص لت�شجيع ال�سكن يف هذه احلا�ضرة،
الت ��ي �س ��رعان م ��ا �أ�ص ��بحت مرك ��ز ج ��ذب ،و�أخ ��ذت
بالتو�س ��ع ال�سريع حيث وفدت اليها عوائل من احللة
وكربالءوال�س ��ليمانية وكركوك واملو�ص ��ل وبعقوبة
و�سوق ال�شيوخ .مار�ست هذه العوائل �شتى الأعمال
التجارية وال�ص ��ناعية والوظيفة الع�سكرية ،وماهي
�إال �أق ��ل م ��ن �س ��نتني حتى بلغ ع ��دد �س ��كانها 30000
ثالثون الف ن�س ��مة ،وعدد دورها  5000خم�سة �آالف
دار ،ومت بناء �سوق خا�ص بالعمال وال�صناع وجامع
�آخر �ص ��غري �أي�ضا �أ�سمه جامع فالح با�شا؛ يف موقعه
احلايل املعروف لأهل النا�ص ��رية ،وبذلك بد�أت تكرب
املحالت والأ�س ��واق فكان ميالد حملة ال�سيف وحملة
ال�س ��راي وحمل ��ة ال�س ��ويج ت�ص ��غري �س ��وق وحمل ��ة
اجلامع ن�س ��بة اىل جامع فالح با�ش ��ا الكبري .وفتحت
دوائ ��ر حكومية مهمة منها دائ ��رة التلغراف والبلدية
ومدر�س ��ة ر�شيدي ،وقد �أُن�شئ حولها �سور على هيئة
ن�ص ��ف دائرة وترها نه ��ر الفرات وله �أربع ��ة �أبواب,
هي باب القلعة وباب ال�ش ��طرة وباب الزيدانية ن�سبة
اىل ب�س ��اتني �سيد زيدان املختار ،حيث يقع الباب يف
ب�ساتينة وباب ال�سديناوية املطل على ب�ساتني احلاج
عبود اجلازع ،الذي يعد بداية ب�ساتني ال�سديناوية .
ـ� �ـ الكات ��ب م ��ن م�ؤرخ ��ي النا�ص ��رية ول ��ه كت ��اب ع ��ن
تاريخها.
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محاولة رائدة ألنشاء أول مجمع علمي في العراق

شهدت اللغة العربية بعض االنتعاش قبيل الحرب العاملية األوىل بفضل الجهود التي بذلت ،من أجل جعلها لغة التدريس
واملحاكم واإلدارة ،وأخذ العراقيون يقبلون عىل لغتهم والدراسة بها ،واستقبلت األوساط العراقية املثقفة قرارات
السلطات العثامنية لعام  ،1911الخاصة بجعل اللغة العربية لغة رسمية يف املدارس إىل جانب اللغة الرتكية ،بارتياح كبري.
غري إن السلطات العثامنية رسعان ما تراجعت عن قراراتها ،واتبعت سياسة مشددة يف فرض اللغة الرتكية يف الواليات
العربية ،حتى وصل األمر بها إىل إرسال معلمني أتراك لتدريس اللغة العربية نفسها.
كريم عبد الحسن الفرج

�أدرك الكرمل ��ي خط ��ورة الق ��رارات العثمانية يف هذا
املجال� ،أ�ش ��ار م ��رات عديدة يف جملت ��ه (لغة العرب)
ع ��ام � 1913إىل خماطر ا�س ��تمرار اللغ ��ة الرتكية لغة
للتدري� ��س و�أعل ��ن �أن ذلك �س ��ي�ؤدي �إىل �ض ��ياع اللغة
العربي ��ة وقواعده ��ا يف اجلم ��ع والإعراب ،كم ��ا �إنه
حذر من نزوع العرب �إىل الأتراك وت�ش ��بعهم بالروح
الرتكي ��ة مم ��ا ي� ��ؤدي �إىل زوال الأمة العربية ح�س ��ب
تعب�ي�ر املجل ��ة .يف �إط ��ار اهتم ��ام الكرمل ��ي وجملته
باللغ ��ة العربية ،و�ض ��رورة تنميتها دع ��ت املجلة يف
وق ��ت مبكر من حياته ��ا �إىل �إن�ش ��اء املجاميع اللغوية
يف العراق ،وبينت �أهميتها يف حفظ اللغة من العبث
والأهواء ،و�أ�ش ��ارت �إىل �ضرورة �أن يكون القائمون
عليها م ��ن العلماء الذي ��ن يدركون امل�س� ��ؤولية امللقاة
على عاتقهم ،حتى يحافظوا على �س�ل�امة اللغة من كل
خلل �أو ف�ساد" ،ويقتب�سون من عوامهم بع�ض الألفاظ
امل�أنو�س ��ة الت ��ي ال مقاب ��ل �أو م ��رادف له ��ا يف لغته ��م
الف�ص ��يحة والت ��ي ال مندوح ��ة لهم عنه ��ا للتعبري عن
�أفكارهم ،لتجعل لغة قومها حية" .و�أو�ض ��حت �أهمية
�إن�ش ��اء �أكرث من جممع لغ ��وي يف القطر ،لكي تتحقق
الفائدة ،عن طريق املناف�س ��ة التي تن�ش� ��أ بينهما ،مما
ي�ؤدي �إىل �إبعاد كل �شائبة عن اللغة العربية.
ومن اجلدي ��ر بالذك ��ر �أن ال�س ��لطات العثمانية مل تبدِ
�أي اهتم ��ام للدع ��وات املطالب ��ة ب�أقام ��ة جممع لغوي
�أو علم ��ي يف الع ��راق ،م ��ن الناحي ��ة التاريخية ،عام
 1920عندم ��ا ت�ألفت �أول وزارة يف العراق برئا�س ��ة
نقيب �أ�ش ��راف بغداد ال�سيد عبد الرحمن الكيالين يف
 .1920/10/25كان
قب ��ل ه ��ذا التاري ��خ
ق ��د جل� ��أت ال�س ��لطات
الع�س ��كرية الربيطانية
�إىل ت�ش ��كيل هيئ ��ة
�أطل ��ق عليه ��ا (جمل�س
املع ��ارف) وكان م ��ن
�أع�ضائه:

 العالمة ال�سيد حممود �شكري الآلو�سي. الأ�ستاذ ال�شاعر حممد جميل �صدقي الزهاوي. الأب ان�ستا�س ماري الكرملي.ٌع� �دَّتْ �أول حماول ��ة يف العراق لإن�ش ��اء جممع علمي،
�إال �إن وزارة املع ��ارف التي ت�أ�س�س ��ت بعد قيام احلكم
الوطن ��ي يف الع ��راق ،فك ��رت يف ت�ش ��رين الأول عام
 1921يف وج ��وب تعزيز ل�س ��ان الأم ��ة والدولة ،ذلك
ب�إن�ش ��اء هيئ ��ة ب�أ�س ��م (جلن ��ة الرتجم ��ة والتعريب)،
واخت ��ارت الر�ص ��ايف نائب ًا لرئي�س ��ها ال ��ذي مل يعني.
وكان ��ت مهمتها تعري ��ب الكلمات االفرجنية وو�ض ��ع
�أ�سماء للم�س ��ميات الأجنبية التي ال �أ�سم لها يف اللغة
العربية ،لكن امل�شروع مل ينفذ.
يف عهدي الأحتالل واالنتداب الربيطاين يف العراق
ظه ��ر ع ��دد م ��ن ال�ص ��حف واملج�ل�ات تناول ��ت بع�ض
الق�ض ��ايا وامل�ش ��كالت اللغوي ��ة بالدر� ��س والبح ��ث
والنقد مطالبة باحلفاظ على اللغة العربية و�سالمتها
و�إيج ��اد امل�ص ��طلحات العلمي ��ة للكلم ��ات الأجنبي ��ة
املتداولة ،وكانت �أقالم العلم ��اء واملفكرين واملثقفني
تنادي ب�ض ��رورة قيام م�ؤ�س�س ��ات علمية وثقافية يف
البالد بو�صفها مظهر من مظاهر قيام الدولة احلديثة
وتعزيز كيانها العلمي والثقايف ،كان مو�ضوع �إن�شاء
جمم ��ع علم ��ي �أو لغوي م ��ن �أوىل تل ��ك املطالب .ففي
ع ��ام  1920ن�ش ��رت جملة (دار ال�س�ل�ام) ع ��دة بحوث
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ومقاالت عن بع�ض امل�ش ��كالت اللغوي ��ة وثار النقا�ش
واجل ��دل بني الكت ��اب وتباينت وجه ��ات النظر ،حتى
�إن �أح ��د الكتاب نعى على اللغة ق�ص ��ورها يف مواكبة
التطور العلمي فرد عليه الكاتب رزوق عي�س ��ى بكلمة
ج ��اء فيه ��ا�" :إن الأدي ��ب العرب ��ي ال ��ذي ينع ��ى عل ��ى
لغت ��ه ،خمطئ يف ر�أي ��ه ...فالواجب يق�ض ��ي على كل
ناطق بال�ض ��اد �أن يب ��ذل جهد طاقت ��ه يف �أحياء معامل
اللغ ��ة العربية وا�ش ��تقاق كلمات منها تف ��ي بحاجات
الع�ص ��ر "...ث ��م ا�س ��تطرد م�ست�ش ��هد ًا مبق ��ول كب ��ار
الكت ��اب" :فلو ا�ش�ت�رك �أئمة اللغة العربية يف �إن�ش ��اء
جممع لغوي خلدموا لغتهم خدمة تذكر وت�ش ��كر على
م ��دى الأحقاب ،لأنني �أ�ؤمن ببحرنا اخل�ض ��م �أن جند
فيه درر ًا تقابل درر الأعاجم ،وبهذا يحيا موات اللغة
�أو ن�ش ��تق �إن مل جند �إ�سم ًا من فعل معناه ينا�سب تلك
الكلمة ،وبهذا يت�س ��ع نطاق الل�س ��ان ،وبهذه الإ�شارة
كفاية لقوم يعقلون".
يعد هذا القول �أول نداء ومطلب لإن�شاء جممع لغوي
يف العراق .يف �سنة � 1926صدر �أمر وزارة املعارف
العراقي ��ة بتوقي ��ع وزي ��ر املع ��ارف (عب ��د احل�س�ي�ن
اجللبي) بت�أليف جممع لغوي وهذا ن�ص الأمر�" :أمر
وزارة املعارف /بت�أليف جلنة اال�صطالحات العلمية
�ص ��ورة الكت ��اب املرق ��م  437وامل� ��ؤرخ يف � 28أيلول
 1926ال ��ذي بع ��ث به مع ��ايل وزي ��ر املعارف(...عبد

احل�س�ي�ن اجللب ��ي) �إىل الأ�س ��تاذ معروف الر�ص ��ايف
والأب ان�س ��تا�س ماري الكرملي يطل ��ب �إليهما ت�أليف
اللجنة:
�إىل ح�ض ��رة اال�س ��تاذ مع ��روف �أفن ��دي الر�ص ��ايف
املحرتم
�إىل ح�ضرة الأب ان�ستا�س ماري الكرملي املحرتم
لق ��د قررن ��ا ت�ألي ��ف جمم ��ع لغ ��وي وفق� � ًا للتعليم ��ات
املربوط ��ة وانتخبناكم ��ا ع�ض� �ــــوين له ��ذا املجمع ملا
نعهده فيكما من الت�ضلع يف اللغة ونرجو �أن جتتمعا
النتخاب بقية الأع�ضاء نظر ًا �إىل املادة اخلام�سة من
التعليمات املذكورة ونتمنى لكما وللجميع النجاح.
وزير املعارف عبد احل�سني اجللبي
امل ��ادة اخلام�س ��ة :تنتخ ��ب وزارة املعارف ع�ض ��وين
للجن ��ة وترتك لهم ��ا حق انتخاب الثال ��ث وعندما يتم
االنتخ ��اب يجتمع ه� ��ؤالء الثالثة وينتخب ��ون الرابع
وهكذا �إىل �أن يكتمل العدد املطلوب� .أجتمع الأ�س ��تاذ
معروف الر�ص ��ايف والأب ان�س ��تا�س م ��اري الكرملي
بنا ًء على الطلب امل�شار �إليه يوم � 29أيلول  1926يف
وزارة املعارف وانتخبا الأ�ستاذ طه الراوي و�أنتخب
الثالثة الأ�ستاذ عز الدين علم الدين ثم �أجتمع الأربعة
وانتخبوا الدكتور �أمني املعلوف ،و�أنتخب اخلم�س ��ة
الأ�س ��تاذ توفي ��ق ال�س ��ويدي ،و�أنتخ ��ب الأ�س ��تاذ عبد
اللطيف الفالحي ثم ر�ش ��ح ر�ستم بك حيدر للع�ضوية
وانتخب ��ت اللجن ��ة يف اجتماعه ��ا الأول رفائيل بطي
�سكرتري �شرف لها.
ف�أ�صبح �أع�ضاء جلنة اال�صطالحات العلمية:
الرئي� ��س :معروف الر�ص ��ايف ،مفت� ��ش تدري�س اللغة
العربية.
الع�ضو :الأب ان�س ��تا�س ماري الكرملي ،من�شئ جملة
(لغة العرب).
الع�ضو :طه الراوي ،مدير املطبوعات.
الع�ضو :الدكتور �أمني املعلوف ،مدير الأمور الطبية
يف اجلي�ش العراقي.
الع�ض ��و :عب ��د اللطي ��ف الفالح ��ي ،نائ ��ب احلل ��ة يف
املجل�س النيابي.
الع�ض ��و :ر�س ��تم حي ��در� ،س ��كرتري �ص ��احب اجلالل ��ة
ورئي�س الديوان امللكي.
ع�ض ��و ال�ش ��رف :رفائيل بطي ،مدير ديوان الر�س ��ائل
يف وزارة الداخلية.
و�ض ��عت �ض ��وابط وتعليم ��ات جلن ��ة اال�ص ��طالحات
العلمي ��ة و�أعم ��ال اللجنة .غري �إن �أعم ��ال هذا املجمع
�سرعان ما توقفت ،بعد �أن �أ�صدرت جلنة اال�صطالحات
العلمية التي �ألفت من �أع�ضائه ن�شرة واحدة ب�أعمالها
ل�سنة  ،1926وتوقفت بعد ثالثة �أ�شهر ،بعد �أن �أ�صدر
وزير املعارف �أمر ًا بقطع املكاف�أة املالية عنها.
ويف ع ��ام � ،1945أن�ش� ��أت احلكوم ��ة العراقي ��ة جلنة
ب ��وزارة املعارف ب�أ�س ��م (جلن ��ة الت�ألي ��ف والرتجمة)
مل� ��ؤازرة امل�ؤلف�ي�ن واملرتجم�ي�ن والنا�ش ��رين ،غري �إن
هذه اللجنة مل تتمكن من تو�سيع الن�شاط العلمي لها،
مم ��ا �أدى �إىل �إلغائه ��ا .واجتهت ني ��ة وزارة املعارف
العراقي ��ة �أخ�ي�ر ًا �إىل ت�أليف جممع علم ��ي عراقي من
كبار الأدب ��اء والأ�س ��اتذة واملعنيني ب�ش� ��ؤون البحث
والت�ألي ��ف ،ليح ��ل حم ��ل جلن ��ة الت�ألي ��ف والرتجم ��ة
والن�ش ��ر التي كانت �ألفتها منذ عام ،وذلك لي�صبح يف
الو�س ��ع �أحي ��اء ال�ت�راث الأدبي والفك ��ري يف العراق
بنط ��اق �أو�س ��ع واال�س ��تفادة م ��ن مواه ��ب �أك�ب�ر عدد
ممك ��ن م ��ن ذوي اخلربة و�س ��عة االطالع ،و�ص ��درت
الإرادة امللكية باملوافقة على ت�أ�س ��ي�س املجمع العلمي
العراقي ،وذلك يف  26ت�شرين الثاين من عام ،1947
ن�ش ��رت نظام ��ه يف الوقائ ��ع العراقي ��ة ال�ص ��ادرة يف
كان ��ون الأول  .1947وحددت �أهدافه بالعناية باللغة
العربية،والعم ��ل عل ��ى جعلها وافي ��ة مبطالب العلوم
والفنون و�ش�ؤون احلياة املعا�صرة.
عن :رسالة (االب الكرملي ودوره الثقافي
والفكري)

العدد ()4612
السنة السابعة عشرة
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في ذكرى رحيله في  18شباط 1958

احمد حامد الصراف وصداقته لمير بصري
كتبت السيدة شيامء
الرصاف :
املودة ،لغو ّي َا ،أعىل
ّ
مراتب الحب ،حتى قيل
املودة نسب”  ،هذه
”
ّ
الكلمة مفتاح عالقة
الرصاف مبري برصي ،إنه
ّ
عامل اإلقتصاد ،األديب
الشاعر رئيس الطائفة
اليهود ّية يف العراق  .إنه
مودته
دائم التعبري عن ّ
أليب فهو الذي كتب
احتفاء
قصيدة شعرية
ً
مبولد َشمول أختي وهو
جديت ُأل ّمي
الذي رىث ّ
بأجمل الرثاء بعد موتها
 ،باعتبارها آخر األحفاد
املبارشين أليب الثناء
األلويس صاحب تفسري ”
روح املعاين”.
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اعداد :ذاكرة عراقية

حني غادر مري ب�ص ��ري وعائلته العراق بعد ال�سماح له
بال�س ��فر ( ع ��ام  )1974مل يخرب �أحد ًا ع ��ن قراره بعدم
الرج ��وع ،ذهب �إىل مكتبة املث ّنى حيث يجتمع بع�ض� � َا
م ��ن �أُدباء بغداد نهاية كل �ص ��باح لريى �أ�ص ��دقائه فقد
ال يراه ��م قط بعد هذا .احت�ض ��ن �أبي ب�ش� �دّة  ،قال له :
م ��اذا ترغ ��ب ان �أجلب لك عن ��د رجوعي؟ ط ��ال احلال،
وك�أنه يحت�ضن العراق املفارق له وي�ش ّم رائحته .رجع
�أبي يومها ظهر ًا �س ��معته يق�ص على �أمّي با�س ��تغراب،
عدويّة (ا�س ��م �أمّي) �ش ��نو ق�صته مري ب�صري  ،هوّ فقط
راي ��ح مكان قريب وراج ��ع بعد �أي ��ام ،لمِ َ دمعت عيناه
وهو يحت�ض ��نني بهذه القوّ ة وحت ��ى يرف�ض �أن يخ ّلي
عني.
مل يلتقي ��ا بعده ��ا ق ��ط  ،ا�س ��تق ّر مري ب�ص ��ري يف لندن
وهن ��اك عا�ش من�ص ��رف ًا �إىل الت�ألي ��ف  ،وحني كتب عن
�أدب ��اء الع ��راق كتب �أجم ��ل الكالم يف ترجمة �ص ��ديقه
ال�ص ��راف ،مات متج ��اوز ًا الت�س ��عني م ��ن العمر .كنت
ات�ص ��ل به من باري�س(حيث �أقي ��م) بني احلني واحلني
وخ�صو�ص� � ًا يف الأعياد ،ترد زوجته� ،أقول :خالة �آين
�شيماء ،ثم �أ�س�ألها عن �أحوالها و�صحّ تها وبعدها �أقول
�أحجي ويّه عمّي� ،أ�سمعها :مِ ريغ (مري) قوم احكي مع
�شيماء ،ي�أتي ،اللهفة وال�س�ؤال عن الأحوال  ،التمنيّات
والأمنيات.
ال �أع ��رف م ��ن م ��ات يف وطن ��ه العراق �أو م ��ن مات يف
الغرب ��ة ،ال ��ذي �أعرف ��ه هو �س ��بب هجرة مري ب�ص ��ري
� .إنه رجل هادئ �ص ��بور يفل�س ��ف الأم ��ور  ،ولكن لكل
�أمر حد ودرجة احتمال فقد ك ّفت ال�س ��لطة عن معاملته
كمواط ��ن ؛ زارنا م� � ّرة مع عائلته زوجت ��ه وابنته ،كنا
جال�سني يف �ص ��الون بيتنا جرى احلديث عن املدر�سة

ق ��ال م�ي�ر ب�ص ��ري ان ابنت ��ه اكمل ��ت
الثانو ّي ��ة مبع� �دّل ف ��وق ال�س ��بعني ،دار
حديث �آخ ��ر ،ثم التفت �أب ��ي قائ ًال للبنت
 :ع ّم ��و ب�أي كليّة �س ��تدخلني؟ كانت فرتة
التق ��دمي للجامع ��ة ،مل ت ��ر ّد �إ ّال بهمهم ��ة،
قال �أبوها �إنه ممنوع ��ة من ذلك ،مل يفهم
�أبي ق ��ال ان معدّلها ممتاز ،حينها �ش ��رح
مري ب�ص ��ري الأمر ،حلظتها وجم �أبي ومل ت�ص ��در عنه
كلمة ،بينما ابت�سم �أبوها ابت�سامة خالية من �أي تعبري
ورف ��ع وجهه وعيناه ينظ ��ر �إىل الأعل ��ى  .وك�أنه يريد
الت�أكيد على عدم ا�س ��تغرابه ملا ي�ص ��در عنهم (ال�سلطة)
التف ��ت �إىل �أبي ،قال � :إنهم يعلمون جيد ًا �أن ال ن�ش ��اط
لديّ �س ��وى الن�ش ��اط العلمي ،مع ذلك ال�سائق اخلا�ص
ل�سيّارتهم هو من جهاز املخابرات ينقل �أخباره  ،قال:
هكذا يح�س الإن�سان بالغربة يف وطنه .
كتب عنه �صديقه مري ب�صري فقال :
لو كان لل�ص ��داقة م�س ��اوئ –وال�ص ��داقة كلها ف�ضائل
وحما�س ��ن– لكان من م�ساوئها �أنها متنع ال�صديق من
�إيفاء حق �ص ��ديقه والإ�ش ��ادة بذكر حمامده و�ش ��مائله
ومزاي ��اه .وم ��اذا ع�س ��اي �أق ��ول يف ال�ص ��ديق الكرمي
الأملعي واملحدث ال�س ��احر والراوي ��ة اللبق ذي الذوق
الأنيق والطبع الرقيق الأ�س ��تاذ احمد حامد ال�صراف
وكيف ا�صف عذوبة حديثه و�إ�شراق ديباجته و�صفاء
جهريته و�سريرته؟
احمد حامد ال�صراف �شخ�ص ��ية ذات جوانب متعددة:
فه ��و حقوقي بارع� ،ش ��غل وظائ ��ف �إدارية وق�ض ��ائية
كثرية وجاب �ألوية العراق ر�سوال للعدالة ،وهو �أديب
ي�صول قلمه ويجول �ضليعا ب�آداب العربية والفار�سية
والرتكي ��ة ول ��ه حافظ ��ة قوية تخت ��زن بدائ ��ع املنظوم
وروائ ��ع املنث ��ور وه ��و باح ��ث حمق ��ق �أول ��ع ب�أخبار
املت�ص ��وفة والدراوي� ��ش و�أرباب الطرق وا�ستق�ص ��ى
�س�ي�رهم و�آثارهم وه ��و بعد كل ذلك رجل �أن�س ��اين ذو

يزورون ��ه وي�ص ��غون اليه باعج ��اب واحرتام  ،وهو
يتح ��دث بلغ ��ات �ش ��تى وع ��ن موا�ض ��يع خمتلف ��ة من
االدب واملو�س ��يقى والتاري ��خ اىل الط ��ب وال�سيا�س ��ة
واالثار…
عاطف ��ة ملتهب ��ة تتوقد
وتتم ��رد وتث ��ور ول ��ه
قلب �ش ��ديد اخلفق ��ان يفي�ض باللوع ��ة واحلنان ودمع
�سريع الهميان يرثى حلال الإن�س واجلان.
الصراف في مجلس الدفتري

ذكر اال�س ��تاذ مري ب�صري يف كتابه عن اعالم الرتكمان
يف الع ��راق ان احم ��د حام ��د ال�ص ��راف كان ي�ص ��ول
ويج ��ول يف املجل� ��س الكبري جمل�س حممود �ص ��بحي
الدف�ت�ري  ،يرتل ال�ش ��عر وي ��روي الن ��وادر واللطائف
ومي ��زج العربي ��ة بالرتكي ��ة والفار�س ��ية ويرط ��ن
باالنكليزية والفرن�س ��ية  .وقد ح�ضر �صاحب املجل�س
حلقتن ��ا يف اح ��د االي ��ام واخ ��ذ يحدثنا حديث� � ًا طوي ًال
وال�ص ��راف ال ي�س ��تطيع ال�س ��كوت فيقاط ��ع كالمه مرة
بعد اخرى .
ق ��ال الدف�ت�ري  :ي ��ا احم ��د  ،اع ��رين �س ��معــك دقـائ ��ق
معدودات
وال تقاطعن ��ي ثم تكلم كما ت�ش ��اء  .و�س ��كت ال�ص ��راف
وتدف ��ق الدفرتي كال�س ��يل اجلارف  ،حت ��ى اذا ما فرغ
من حديثه قام من�ص ��رف ًا اىل حلقة اخ ��رى وقال  :تكلم
االن  ،يا احمد  ،كما تريد .
ودع ��ا الدفرتي �ص ��ديقه الدكتور ر�ض ��ا توفيق االديب
الوزي ��ر الرتكي اىل زي ��ارة بغداد �س ��نة  ، 1940فلبث
ق ��ي �ض ��يافة احلكوم ��ة العراقية ا�ش ��هر ًا  .وكان ر�ض ��ا
توفي ��ق  ،كالدفرتي وال�ص ��راف  ،مولع� � ًا بكرثة الكالم
ال ينقط ��ع �س ��يل حديثه حتى �ض ��اق به جل�س ��ا�ؤه ذرع ًا
وط ��ووا عن ��ه ك�ش ��ح ًا  ،اال نفر مثلنا من ال�ش ��باب ظلوا

الصراف وخدمة االحتياط

ودعي ال�ص ��راف قبل �س ��نني عديدة �إىل دورة �ض ��باط
االحتي ��اط وه ��و �آن ��ذاك مفت� ��ش ع ��ديل فكت ��ب �إيل من
مق ��ره يف وزارة العدلية يف  16ايلول  1939اىل مري
ب�ص ��ري يقول( :انا ي ��ا اخي يف كرب عظيم وحمنة ما
بعدها حمنة  .ان الكا�ش ��حني احلاقدين غمزوا ق�ض ��ية
اعفائ ��ي م ��ن دورة االحتياط فتج ��دد اخلطب ومازلت
اعاني ��ه ول�س ��ت ادري م ��اذا �أالقي يف ه ��ذه االيام التي
�شوّ ه جمالها هتلر الف لعنة عليه ..
( �سازوركم يوم اخلمي�س �إما مودعا اياكم وذاهبا اىل
دورة االحتياط واما ناجيا من هذه املحنة  .لئيم ونذل
يق�ص ��ر يف خدمة ب�ل�اده  .لكن اين انا م ��ن القراع
م ��ن ّ
وال�ص ��راع والكف ��اح وحم ��ل ال�س�ل�اح ؟ لق ��د ا�ص ��ابني
االرق منذ ليال ويف ا�ستطاعتي االن ان ار�سم خريطة
ال�سماء ) ...
ومل يك ��ن م ��ن االم ��ر ب ّد فم�ض ��ى احم ��د ال�ص ��راف اىل
ال ��دورة وكان مع ��ه يف التدري ��ب الدكت ��ور م�ص ��طفى
جواد وفريق اخر م ��ن االدباء واملحامني  .واوكل بهم
عريف �شديد �صارم فكان يوقظهم قبيل الفجر ويتوىل
تعليمه ��م الريا�ض ��ة والهرولة واجل ��ري والرمي  ،ذلك
العريف الذي ابتلى به معهما م�صطفى علي فقال :
و ّدعـــت عقلي و�آرائي وتفكريي
و�سرت طوع عريف اجلي�ش عا�شور
و �ض ��اق ا�ص ��حابنا باالم ��ر ذرعا فلم مت�ض اي ��ام قليلة
حتى اعفي ال�ص ��راف لت�ص ��حيح �س ّنه واعفي م�صطفى
جواد ال�صابته بالتهاب يف الع�صب فان�صرف الأديبان
اىل البحث والدر�س والتحقيق والتنميق.
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من تاريخ الحركة الحزبية في العراق

أضطر امللك حسني اىل ترحيل أهل بيته اىل جده أمام أرصار آل سعود عىل أستئصال النفوذ الهاشمي
من الحجاز  .،من جانب آخر طالب أهايل الحجاز امللك حسني بالتنازل عن الحكم لصالح ويل عهده
ونجله األمري عيل  ،أال أن أستمرار الخطر السعودي أضطر األمري عيل اىل ترحيل عائلته اىل العقبة ومنها
اىل عامن  ،وأستقرت امللكة نفيسة مع أوالدها يف عامن بعد مغادرتها الحجاز عام  1924ومل تحمل
معها سوى الصور والوثائق التي تؤرخ حياتهم وتراثهم  ،وقد أستقبلهم أمري رشق األردن عبدالله بن
الحسني الذي خصص قرص الحسني مقرا ً لسكناهم وبقيت العائلة تحت رعايته مدة سنة ونصف.

هكذا أسس نوري السعيد حزب االتحاد الدستوري
د .حيدر فاروق سلمان

�إن االمي ��ان بف�ض ��ائل احل ��زب الواح ��د املوج ��ه
لقي ��ادة االم ��ة وتطويره ��ا واله ��ادف �إىل التغلب
عل ��ى االن�ش ��قاقات احلزبي ��ة  ,كان م�ألوف� � ًا يف
عه ��د م�ص ��طفى كم ��ال �أتاتورك يف تركي ��ا  ,وغدا
م�ألوف ًا اكرث يف معظم بلدان ال�ش ��رق االو�سط يف
ال�سنوات املقبلة  ,عندما �أقدم نوري ال�سعيد على
ت�أليف احلزب كان هدفه �أ�ش ��راك �صالح جرب معه
يف ه ��ذا احلزب  ,على �أن تكون الهيئة امل�ؤ�س�س ��ه
للحزب مكونه من ثمان �أ�ش ��خا�ص على �أن ير�شح
نوري ال�س ��عيد �أربعة منهم  ,وير�شح �صالح جرب
االربع ��ة الآخرين  ,ويف ع�ش ��ية تقدمي الطلب دعا
نوري ال�سعيد �صالح جرب وامل�ؤ�س�سني �إىل تناول
طعام الع�شاء يف داره
�أخ�ب�ر ن ��وري ال�س ��عيد  ,خلي ��ل كن ��ه �أن رئا�س ��ة
احلزب �س ��تكون ل�صالح جرب لأنه اكرث تفرغ ًا منه
العمال احلزب ون�ش ��اطه  ,وبعد الع�ش ��اء �أو�ضح
ن ��وري ال�س ��عيد الغاية م ��ن ت�أليف احل ��زب  ,كما
مت االتف ��اق على �أن يوقع طلب الت�أ�س ��ي�س كل من
نوري ال�سعيد و�صالح جرب فوقعه نوري ال�سعيد
 ,و�أعتذر �صالح جرب عن التوقيع  ,ب�سبب وجود
ال�س ��يدين مو�سى ال�ش ��ابند وحممد علي حممود
�ضمن الهيئة امل�ؤ�س�سة للحزب  ,ويعزى �أعرتا�ض
�ص ��الح جرب بفع ��ل م�ش ��اركتهم يف وزارة ر�ش ��يد
ع ��ايل الكيالين الثالثة  ,وم�س ��اهمتهم يف �أحداث
حركة ماي�س  ,1941رد نوري ال�سعيد على موقف
�صالح جرب قائ ًال " �أن موافقة ال�سيدين املذكورين
عل ��ى التعاون مع ��ه تعد تزكي ��ة منهما ل�سيا�س ��ته
واع�ت�راف منهما باخلط�أ الذي وقع ��ا فيه "  ,لكن
�ص ��الح جرب �أ�ص ��ر على موقفه  ,لذل ��ك قرر نوري

في ذكرى رحيله في  14شباط 1935
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الملك علي واسرته في بغداد
نهلة نعيم عبد العالي

خالل املدة التي توىل فيها نوري
السعيد وزارته العارشة يف  6كانون
الثاين  1949طرح فكرة ( امليثاق
الوطني ) وهو عبارة عن بيان تحدث
فيه عن حسنات أقامة دولة الحزب
الواحد  ,الذي يشكل املنظمة الرشعية
الوحيدة يف البالد  ,بحيث يكون
جميع رجال السياسة مساهمني فيه
وعىل أساس التضامن الذي سينشأ
حسب رايه عن هذا املوقف املوحد
 ,سيكرس الحزب نفسه للمهام
السياسية الحقيقية  ,التي تتمثل بنظر
نوري السعيد تعزيز النمو االقتصادي
ومكافحة الشيوعية واالفكار الهدامة .

�سعيد ت�أليف احلزب من دونه  .بعد ان�ضاج فكرة
ت�أ�س ��ي�س احلزب تقدمت الهيئة امل�ؤ�س�سة  ,بطلب
�إىل وزارة الداخلي ��ة بت�أريخ  21ت�ش ��رين الثاين
 , )2( 1949لت�أليف حزب �سيا�س ��ي ب�أ�س ��م (حزب
االحت ��اد الد�س ��توري) و�أرفق ��و طلبه ��م باملنه ��اج
اال�سا�س ��ي للحزب  ,وبنظامه الداخلي  ,ف�أجازته
ال ��وزارة بكتابه ��ا املرقم  16316يف  24ت�ش ��رين
الثاين . )3(1949وكانت الهيئة امل�ؤ�س�سة مكونة
من  :نوري ال�سعيد  ,عبد الوهاب مرجان  ,حممد
علي حممود  ,مو�سى ال�شابندر  ,جميل االورفلي
� ,س ��عد عمر  ,الدكتور عبد املجي ��د عبا�س � ,أحمد
العامر  ,خليل الكنة ويذكر �ضياء جعفر �أن �سبب
عدم توقيعه على طلب ت�أ�س ��ي�س احلزب يعود �إىل
حماوالته �إىل اللحظة االخرية لأقناع �صالح جرب
بالدخ ��ول �إىل احل ��زب ( , )4وبع ��د املوافقة على
�أجازة احل ��زب �أجتمعت الهيئة امل�ؤ�س�س ��ة حلزب
االحت ��اد الد�س ��توري يف من ��زل ن ��وري ال�س ��عيد
بت�أري ��خ  25ت�ش ��رين الث ��اين  , 1949فج ��رت

�أنتخابات الهيئة امل�ؤ�س�س ��ة للح ��زب �أذ فاز نوري
ال�س ��عيد برئا�س ��ة احلزب  ,وعبد الوهاب مرجان
نائب ًا للرئي�س ومو�سى ال�شابندر حما�سب ًا وخليل
كنة �سكرتري للحزب .
عق ��د امل�ؤمت ��ر االول للح ��زب يف  23كانون االول
 1949برئا�س ��ة نوري ال�س ��عيد الذي القى خطاب ًا
ا�س ��تعر�ض في ��ه احلي ��اة احلزبي ��ة يف الب�ل�اد ,
كم ��ا نوه عل ��ى اهمية ت�ش ��كيل االح ��زاب من اجل
بن ��اء احلي ��اة الدميقراطي ��ة  ,واك ��د يف خطاب ��ه
ان ح ��زب االحت ��اد الد�س ��توري ج ��اء �إىل خدم ��ة
ال�ش ��عب العراقي خا�صة وال�ش ��عب العربي عامة
 ,ثم بو�ش ��ر بعد انتهاء اخلط ��اب بعملية انتخاب
رئي�س احلزب �أذ �أجمع احلا�ضرون على انتخاب
ن ��وري ال�س ��عيد رئي�س� � ًا للح ��زب  ,وبع ��د ذلك مت
انتخ ��اب الهيئ ��ة العلي ��ا للح ��زب  ,والت ��ي �أعقبها
�أنتخاب اللجنة املركزية للحزب � ,أذ �أ�س ��فرت تلك
االنتخابات عن فوز �ضياء جعفر بع�ضوية الهيئة
املركزية للحزب ف�ض ًال عن ع�شرة �أع�ضاء �آخرين.
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كانت اوىل مهام اللجنة
املركزية للحزب هو توفري مقر للحزب � ,أذ �شرعت
اللجنة املركزية با�س ��ت�أجار دار يف �شارع الر�شيد
مببلغ (� )1.000آلف دينار �س ��نوي ًا  ,وعملت على
�إ�ص�ل�اح الدار وت�أثيثه ليت�س ��نى عقد �أجتماعاتها
وا�س ��تقبال �أع�ض ��اء احل ��زب فيه  ,ويف ال�س ��ياق
ذات ��ه قررت اللجنة املركزية زيادة عدد �أع�ض ��ائها
من �أحد ع�ش ��ر ع�ض ��و ًا � ,إىل خم�س ��ة ع�شر ع�ضو ًا
ورفع ��وا طلب ًا �إىل وزارة الداخلية بذلك وقد ردت
الوزارة باملوافقة على الطلب.
ق ��ررت اللجنة املركزية للحزب �إ�ص ��دار �ص ��حيفة
للح ��زب با�س ��م �ص ��حيفة االحت ��اد الد�س ��توري
لتكون ل�س ��ان حال احلزب  ,ون�شر مبادئ احلزب
 ,واعمال ��ه  ,ون�ش ��اطاته � ,إذ �ص ��در الع ��دد االول
منه ��ا يف  4ني�س ��ان  1950كم ��ا ع ��دت �ص ��حيفتا
النذي ��ر واالخبار من ال�ص ��حف امل� ��ؤازرة للحزب
 ,وق ��د �س ��اهم �ض ��ياء جعف ��ر يف �أن�ش ��طة اللجن ��ة
املركزي ��ة للح ��زب �أذ كان من بني �أع�ض ��اء اللجنة
الذين ح�ض ��روا �أحتفالي ��ة �أفتتاح فرع احلزب يف
ل ��واء احللة بت�أريخ � 27آي ��ار  , 1950ويف نهاية
عم ��ل اللجنة املركزية للحزب ق ��ررت عقد امل�ؤمتر
الث ��اين للح ��زب يف  27ت�ش ��رين الث ��اين 1950
.وعق ��د امل�ؤمتر الثاين للحزب يف الت�أريخ املحدد
�س ��ابق ًا  ,يف مقر احلزب بح�ض ��ور رئي�س احلزب
نوري ال�س ��عيد  ,و�أع�ضاء الهيئة العليا  ,واللجنة
املركزي ��ة للحزب  ,وجماهري احل ��زب يف بغداد ,
وااللوي ��ة العراقية  ,وجرت عل ��ى هام�ش امل�ؤمتر
�إج ��راء انتخاب ��ات الهيئ ��ة العليا للح ��زب � ,إذ فاز
وزير االقت�صاد �ض ��ياء جعفر يف تلك االنتخابات
بع�ض ��وية الهيئة العليا واللجنة املركزية .و عقد
امل�ؤمت ��ر الثال ��ث للحزب  ,يف  29ت�ش ��رين الثاين
 , 1951بح�ض ��ور رئي�س احلزب نوري ال�س ��عيد
وقيادات احلزب � ,إذ مت �إجراء انتخابات �أع�ض ��اء
الهيئة العليا واللجنة املركزية للحزب

عن :رسالة (ضياء جعفر ودوره السياسي
واالقتصادي في العراق)

وبع ��د مغ ��ادرة امللك عل ��ي مدينة ج ��ده يف الثامن من
كان ��ون الأول ع ��ام  1925بع ��د تنازل ��ه ع ��ن احلكم ،
توج ��ه اىل بغ ��داد الت ��ي و�ص ��ل �إليه ��ا يف الثامن من
كانون الثاين عام .1926
بعد م�ض ��ي ثالثة �أ�ش ��هر عل ��ى �إ�س ��تقراره يف بغداد ،
�أر�سل امللك في�صل الأول اىل عائلته للتوجه اىل بغداد
كي يكونوا بالقرب من والدهم امللك علي وقد غادرت
امللكة نفي�س ��ة مع �أوالده ��ا عمان متوجه ��ة اىل بغداد
وعندم ��ا دخل ��وا مدينة الرم ��ادي كان يف �أ�س ��تقبالهم
املل ��ك في�ص ��ل الأول  ،وق ��د هي� ��أ للن�س ��اء العب ��اءات
العراقي ��ة .وذل ��ك لأرتدائه ��ن ال�شرا�ش ��ف الرتكي ��ة
لأختالف الزي الن�س ��ائي العراقي عن زي الن�ساء يف
الأردن و�س ��وريا وبعد �أن تناول الغداء غادروا ظهرا
ً اىل بغداد وقاموا بعزل الأمري عبدالإله عن �شقيقاته
يف �سيارة خا�صة  ،وعادوا بالعائلة اىل دار امللك علي
للأجتماع مع والدهم بعد فراق دام �سنتني  ،وكان يف
�أ�س ��تقبالهم �صفوة العوا وعائلته وكانت زوجة العوا
على عالقة بامللكة نفي�سة منذ �أن كانوا يف ال�شام .
�س ��كنت امللك ��ة نفي�س ��ة وبناته ��ا يف بيت يع ��ود لأحد
اليه ��ود يف الب ��اب ال�ش ��رقي وظلوا فيه نحو �س ��نتني
ون�ص ��ف � ،أنتقل ��وا بعدها اىل ق�ص ��ر �آغ ��ا جعفر وهو

من وجهاء الب�ص ��ره يف ك ��رادة مرمي  ،يق ��ع على نهر
دجلة و�أطلق عليه العامة ق�ص ��ر امللك علي وهو عبارة
ع ��ن بيت�ي�ن متال�ص ��قني �أحدهما للن�س ��اء �س ��كنت فيه

امللكة نفي�سة وبناتها والآخر للرجال �شغله امللك علي
و�أثثه بنف�س ��ه  ،وبعد وفاته يف � 14شباط عام 1935
�أنتقلت العائلة اىل دور ال�س ��كك  .و كان الو�ض ��ع يف

العراق بالن�س ��بة للملكة نفي�سه �صعبا ً يف بداية الأمر
فقد �شعرت �أنها �أقل �أهمية بالن�سبة لعائلة امللك في�صل
الأول الأخ الأ�ص ��غر لزوجه ��ا امللك علي ال�س ��يما و�أن
معي�ش ��تهم كانت على ح�س ��اب امللك في�صل الذي يقوم
ب�أعال ��ة كل �أف ��راد العائل ��ة املالك ��ة .ولك ��ن بع ��د زواج
�أبنته ��ا عالي ��ه من املل ��ك غازي �ش ��عرت امللكة نفي�س ��ة
ب�أرتي ��اح كب�ي�ر  ،ال�س ��يما بعد �أن �أجنب ��ت امللكة عاليه
ولدها في�ص ��ل الث ��اين .وقد �أهدى املل ��ك غازي قطعة
�أر� ��ض قريب ��ة من ق�ص ��ر الزهور لبناء ق�ص ��رهم الذي
�س ��مي ق�ص ��رالرحاب ن�س ��بة اىل ق�ص ��رلأجداد العائلة
املالكة بني يف قرية حتمل الأ�س ��م نف�س ��ه يف الطائف
 ،وبع ��د تويل الأم�ي�ر عبدالإل ��ه و�ص ��اية العر�ش عام
� 1939أزدادت �س ��عادة امللكة نفي�س ��ة ف�أ�ص ��بحت هي
و�أبنته ��ا امللكة عالية املر�أت�ي�ن البارزتني يف العراق ،
وقد �أ�س ��همت يف الكثري م ��ن الأعمال اخلريية  ،وهذا
ما �سنف�صله الحقا ً .
قتلت امللكة نفي�سة بعد قيام الثورة على النظام امللكي
يف الراب ��ع ع�ش ��ر من مت ��وز ع ��ام  1958بر�ص ��ا�ص
ال�ض ��باط الذين هاجموا الق�صر امللكي  ،وكان عمرها
يناه ��ز الواح ��د وال�س ��بعني عام ��ا  ،وعندم ��ا هاج ��م
ال�ضباط الق�صركانت امللكة نفي�سة جال�سة يف غرفتها
تق ��ر�أ الق ��ر�آن واىل جانبها الأم�ي�ر عبدالإله والأمرية
عبديه يحاوالن �أقناعها بالنزول اىل الطابق الأر�ضي
لكنه ��ا رف�ض ��ت  ،وعندم ��ا ح ��دث �أنفج ��ار يف الطابق
الأعلى و�أمتلأ الق�ص ��ر بالغبار والدخان �أجربت على
الن ��زول يحت�ض ��نها ولدها الأم�ي�ر عبدالإل ��ه  ،وخلفه
�شقيقته الأمرية عبديه وزوجته الأمرية هيام ومديرة
�ش�ؤون الق�ص ��ر( م�س فيغمان )Miss.Fegman
واخلادم ��ة رازقي ��ة  ،وكان الأم�ي�ر عبدالإله حري�ص ��ا
ً عل ��ى تهدئة والدت ��ه و�أهله والتخفيف م ��ن روعهم ،
قائ�ل�ا ً لهم " �أعتق ��د ب�أنهم �س ��وف ي�أخذونني لوحدي
� ،أم ��ا �أنت ��م فال خوف عليكم .ثم وج ��ه كالمه اىل امللك
في�ص ��ل الث ��اين �أما �أن ��ت فتن ��ازل عن العر� ��ش وغادر
البالد ".يف ذلك الوقت متك ��ن مرافق الأمري عبدالآله
ثام ��ر خالد احلمداين من الدخول اىل الق�ص ��ر وطلب
من الأمري عبد الأله �ش ��ن هج ��وم  ،لكن الأخري رف�ض
ذل ��ك  ،ث ��م طلب من ��ه الهرب م ��ع عائلته ب�س ��يارته لكن
الأمري عبدالآله رف�ض ذلك �أي�ض ��ا ً  ،ويف هذه الأثناء
عندم ��ا كان ��ت الأ�س ��رة املالك ��ة جمتمع ��ة يف الغرف ��ة
اخللفية ت�ص ��غي اىل �ص ��وت املذياع الذي �أعلن مقتل
جميع �أف ��راد العائلة املالكة ،تقدم ثالثة من ال�ض ��باط
و�أقتحم ��وا الغرفة وطلبوا منه ��م اخلروج  ،فخرجوا
يف ال�س ��اعة ال�س ��ابعة والدقيق ��ة الع�ش ��رين متام ��ا ً
يتقدمهم امللك في�صل الثاين  ،وكانت خلفه جدته امللكة
نفي�سة وقد و�ضعت م�صحفها الكبري على �صدرها .
�س ��اراجلميع عرب ممرات الأ�ش ��جار اىل باحة الق�صر
وامللكة نفي�س ��ة تق ��ر�أ الق ��ر�آن والأم�ي�رة عبديه تبكي
 ،وتوقف ��وا عن ��د الناف ��ورة القائمة  ،وو�ض ��عت امللكة
نفي�سة القر�آن على ر�أ�سها وراحت تتطلع اىل ال�سماء
م ��رددة ً " يارب ي ��ارب " و�أ�ص ��بحوا مبواجهة القوة
املهاجمة و�س ��مع اجلميع �ص ��وت �أطالق النار ب�أجتاه
الأ�سرة املالكة  ،فت�ساقطوا جميعا ً الواحد على الآخر
وقد �أ�صابت امللكة نفي�سة ر�صا�صات و�أنفجر �صوتها
بقولها " خاين لر ....خاين لر "  ،التي تعني ياخونه
بالرتكي ��ة التي ظل ��ت ترددها حتى وفاته ��ا  ،وبعد �أن
ح�س ��م الأمر ل�ص ��الح الثورة نقلت اجلث ��ث اىل خارج
الق�صر يف �سيارة �ش ��حن ع�سكرية ودفنت يف املقربة
امللكي ��ة ب�أ�س ��تثناء جثة الأم�ي�ر عبدالإل ��ه التي جرها
الغا�ضبون يف ال�شوارع.
عن :رسالة (سيدات العائلة المالكة ودورهن
االجتماعي والسياسي في تاريخ العراق
المعاصر)

من طرائف الصحفي صادق االزدي(قرندل)
عندما دخل االستاذ
الصحفي الرائد
صادق االزدي مدرسة
الصناعة – قسم
النجارة – عام 1931
ويف املرحلة هذه
كان يقرا الصحف
الفكهة وظل كذلك
فقرا جرائد الكرخي
وحبزبوز وما يكتبه
نوري ثابت يف
(البالد) وعندما
صدرت جريدة
(الناقد) مليخائيل
تييس ارسل اليها
كلمة وملا قراها
منشورة يف العدد
التايل مل تعد الدنيا
تسعه من الفرح
وبعد انقالب بكر
صدقي عمل مصححا
يف جريدة (الدفاع)
التي اصدرها رسكيس
صوراين وصارت
تنطق بلسان قائد
االنقالب
حسين الكرخي

وبع ��د اغتي ��ال بك ��ر �ص ��دقي يف املو�ص ��ل مت نف ��ي
�ص ��وراين اىل �س ��ورية ويف ال�ص ��ف الراب ��ع م ��ن
مدر�س ��ة ال�صناعة عمل يف جريدة (الك�شكول) التي
ا�ص ��درها حمادي الناهي بعد انف�ص ��اله عن جريدة
حبزبوز ثم تركه ��ا وعمل حمررا يف جريدة (بالك)
التي ا�ص ��درها عبد احلميد فخري ثم حتول ا�سمها
اىل (العه ��د اجلدي ��د) وبع ��د ان انه ��ى درا�س ��ته يف
ال�ص ��ناعة عم ��ل يف �س ��لك التعليم بعده ��ا دخل دار
املعلم�ي�ن الريفي ��ة وكان م ��ن ا�س ��اتذتها العرب علي
حيدر الركابي وحممد النقا�ش وبدوي
اجلبل ويف تلك االثناء كان ين�شر
مقاالت ��ه الفكهة يف اجلرائد
البغدادية فن�صحه
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ملحق �أ�سبوعي ي�صدر عن م�ؤ�س�سة

ا�س ��اتذته برتك التعليم ومزاولة ال�ص ��حافة وهكذا
فعل عام  1940فعمل يف جريدة (الندمي) ل�صاحبها
نا�ص ��ر جرجي� ��س وملا قامت حرك ��ة ماي�س الوطنية
عام  1941عمل يف جريدة (النهار) ل�ص ��احبها عبد
الله ح�س ��ن ثم عمل يف جريدة (االخبار) ل�ص ��احبها
جربان ملكون اىل عام  1952وكان قبلها قد ا�صدر
جملت ��ه املعروف ��ة (قرندل) ع ��ام  1947واذكر انني
ن�شرت فيها الف�صل االول من كتابي (جمل�س االدب
يف بغ ��داد) ا�س ��تمرت هذه املجلة حت ��ى عام 1958
حي ��ث الغ ��ي امتيازه ��ا وكان ��ت قبل ذلك ق ��د عطلت
خم�س م ��رات ويف الثامن من ايلول  1958توقفت
متاما عن ال�صدور
بقي ان تعرف ان اب ��ا جعفر يهوى الطرافة ويجيد
حبك النكتة وله نوادر وتعليقات ومبادهات كثرية
اذكر منها ما يلي:
ـ� �ـ من طري ��ف ما ذكره اال�س ��تاذ �س ��عاد الهرمزي يف
واحدة من مقاالته عن ابي جعفر قوله:
ا�شتهر بطول انفه ،وقد دعي يوما للغداء عند احد
ا�صدقائه وفيما هو جال�س الحظ الداعي ان ابنه

للإعالم والثقافة والفنون

ال� ��� �ص� �غ�ي�ر
دائم التطلع
اىل ان� ��ف
ال� ��� �ض� �ي ��ف
ف� �خ� ��� �ش ��ي
ان ي��ب��دي
الطفل مالحظة ت��ؤمل االزدي فظل يحملق يف
وجه طفله كلما هم بالكالم واخريا قال الطفل:
 ال تخف يا ابي فانني لن اقول �شيئا عن انفه فقطاتفرج عليه!؟
ــ تعرف على احد وزراء العهد ال�سابق الذي ا�شتهر
بالبخ ��ل وذلك يف اح ��د فنادق دم�ش ��ق فقال لالزدي
�شاكيا انه مل امن البارحة حتى ال�صباح من ا�صوات
ال�صرا�ص ��ر املزعجة يف الغرفة ف�ض ��حك ابو جعفر
وقال له.
 "موالن ��ا"! لعد تريد يجيبولك حممد عبد الوهابيغنيلك لل�صبح بثالث لريات التدفعها يومية؟.
ـ� �ـ كان – م ��رة – ي�ش�ت�ري (الزوزوات) من �س ��وق
الف�ض ��ل ف�ص ��ادف احد املم�س ��كني من ابن ��اء حملته

يعامل على البي�ض وقد تعرق جبينه فقال له:
 ابو جا�سم! "ا�ش ��وف لو ترجع للبيت وجتيب لككا�سة وياك!؟ ف�ساله :
 لي� ��ش ؟ فاجاب ��ه – اك ��و اعرابي ��ة دتبي ��عالبي�ض ��ة ال�ص ��حيحة بع�ش ��رين فل� ��س واملك�س ��ورة
بخم�س�ص ��طع�ش خلي حتطلك جم بي�ض ��ة مك�سورة
بالكا�سة".
ــ كان مركب اال�سنان املرحوم عبد الكرمي املراياتي
يعال ��ج ا�س ��نان االزدي وذات يوم حدث ��ه املراياتي
ع ��ن زب ��ون اختلف مع ��ه على االجرة بعد ان �ص ��نع
ل ��ه (طخما) فاحت ��دم النقا�ش واذا بالزبون يع�ض ��ه
باال�س ��نان التي �صنعها له ف�ض ��حك ابو جعفر وقال
– هاي تت�سجل! انت اول واحد ينع�ض ب�سنونه!!
ـ� �ـ عندما الزمت اح ��دى احلكومات بع� ��ض املنتمني
اىل احد االحزاب بن�ش ��ر (براءة) يف ال�ص ��حف كان
من بني النابذين ال�ش ��اعر ح�سني مردان ويف م�ساء
الي ��وم ال ��ذي مت في ��ه ن�ش ��ر ال�ب�راءة التق ��ى االزدي
ب�صاحبه ح�سني مردان فقال له:
 ابو علي :هاليوم منال�صبح وان ��ت على
بايل! ف�ساله – لوي�ش
يابه اين على بالك ؟
ف��اج��اب��ه – ق��ري��ت لك
ق�صيدة اليوم بعنوان
(ب� ��راءة) واىل ه�سه
انت على بايل.
ـ � � �ـ زار ال �� �ص �ح �ف��ي
� �ص �ب �ي��ح ال �غ��اف �ق��ي –
رح �م��ه ال �ل��ه – زميله
االزدي يف ادارة جملة
(قرندل) فاتعبه ال�سلم
ف��ق��ال – اب� ��و ج�ع�ف��ر!
"الواحد ملا يجي عليك
ي� �خ ��اف ال ي ��وك ��ع م��ن
الدرج وتنك�سر رجله" !
فاجابه – ا�ستاذ �صبيح
ال تدير ب��ال اذا تنك�سر
او تنف�صخ
رج�� � � � �ل� � � � ��ك
املجرب الفني
ج�ل�ال � �ش��اك��ر مو
بعيد ي��داوي��ك بال�ش
ف� �م ��اك ��و ح� ��اج� ��ة ت �ف �ك��ر
بهامل�س�ألة؟!".
ــ وهذه نادرة وان مل تكن
له ولكنها ح�صلت يف ادارة
احدى اجلرائد التي يعمل
بها االزدي ت�س ��تحق الذكر – كان ال�صحفي اليا�س
وزير معروفا ب�ي�ن زمالئه بالطرونة كاملرحوم عبد
امل�س ��يح وزير وذات ي ��وم زار االزدي يف مقر عمله
وكان ال�ص ��حفي املعروف حممد حامد هناك وروى
حممد اثناء وجوده انه ا�ش�ت�رى �س ��اعة �سوي�سرية
منبهة بخم�س ��ة دنانري واذا باليا� ��س وزير يقول له
"غلبوك هواية!".
ف�ساله حممد – �شلون ا�ستاذ".
فاجابة – جرياين ا�ش�ت�رى دوه (دواء) �سوي�سري
منبه لالع�صاب بن�ص دينار ب�س؟
عن :كتاب (ظرفاء بغداد) المخطوط
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