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 100عام على تأسيس الشرطة العراقية..

بريطاني يكتب عن بدايات الشرطة في العراق
ترجمة  :د .أكرم عبد الرزاق المشهداني

عند احتالل البصرة ،قام الضابط السياسي األقدم
(السير بي .زد .كوكس) قائد الحملة البريطانية
القادمة من بومباي باستصحاب عدد من ضباط
وأفراد الشرطة الهنود المتمرسين مع عدد آخر
من المساعدين القديرين اغلبهم سحبوا من
مقاطعات الشمال الغربية ،لكونهم علي مقدرة
بالتكلم بالعربية والفارسية الدارجة.
  وخالل أسبوع من إحتالل البصرة ،أصدرت قيادة
قوات اإلحتالل أمراً بتعيين الرائد غريغسون مديراً
عام ًا للشرطة في المناطق العراقية المحتلة ،وتم
تخويله صالحية تعيين أفراد شرطة (كونستابل)
وتشكيل مخافر شرطة في جميع النقاط المهمة.

وق ��د اعرت�ض ��ت دائ ��رة ال�ش� ��ؤون اخلارجي ��ة الربيطانية
عل ��ى �إط�ل�اق ت�س ��مية (القومو�س�ي�ر) (الكوم�ش ��نور
) Commissionerعل ��ى مدي ��ر �ش ��رطة املناط ��ق
املحتل ��ة ،لأن ه ��ذه الت�س ��مية وفق ��ا للأع ��راف الربيطانية
التطل ��ق �إال عل ��ى (مدير ال�ش ��رطة) يف امل ��دن الكربي (يف
بريطاني ��ا حالي ًا يطل ��ق اللقب هذا فقط علي مدير �ش ��رطة
العا�صمة امليرتوبوليتان لندن و على مدير �شرطة �أيرلندا
ال�شمالي ��ة فق ��ط) ويعادل رتب ��ة فريق ،بينم ��ا باقي مدراء
�شرط ��ة املقاطعات (ال�شاير) هم جي ��ف كون�ستابل ويعادل
لواء.
لق ��د كان املبد�أ التي تبنت ��ه �سلطات االحت�ل�ال هو ت�شكيل
وتوحي ��د و�ضبط قوة ال�شرطة يف املدن الكبرية فور ًا بعد
االحتالل من قبل اجلي�ش الربيط ��اين� ،أما املدن ال�صغري
فت ��م تعيني جمندين حمليني (قوات الليف ��ي) لهذا الغر�ض
م�ستقلني عن ال�شرطة النظامية.
كان مدي ��رو ال�شرط ��ة خ�ل�ال ال�سن ��وات الث�ل�اث الأويل
م ��ن الربيطاني�ي�ن والهنود وعن ��د احتالل بغ ��داد �أ�ضيفت
�أع ��داد من اجلن ��ود الربيطانيني مع �شرط ��ة متمر�سني من
بريطانيا �إيل القوة كمعلمني ،وك�ضباط مراكز ،وقد ت�آلف
النا�س معه ��م لأنهم وجدوهم �أف�ضل منطق� � ًا واحرتام ًا من
�ضباط ال�شرطة العثماني�ي�ن الذين كانوا ي�ضربون النا�س
وي�ضطهدونهم.
لق ��د وجد �ضباط ال�صف العرب �أنف�سهم من�ساقني لاللتزام
بال ��زي الر�سم ��ي املوح ��د لل�شرط ��ة وخا�ص ��ة م ��ن حي ��ث
ال�سراوي ��ل الق�صرية والركب العاري ��ة التي كانت م�صدر ًا
للم ��رح املمزوج باال�شمئزاز ،و�سرعان ما ا�ستوعب العرب
الإيع ��از واحلركات مث ��ل زمالئهم الربيطاني�ي�ن والهنود،
وانعك�س ذل ��ك يف ت�صرفهم مع اجلمهور ونظرة االحرتام
التي يلقونها منهم.
وكان �أه ��م نتيج ��ة مبا�ش ��رة له ��ذه البداية الطيب ��ة �أنه يف
م�ستهل �سنة � 1919صار من املمكن �إدراج قليل من العرب
املنا�سب�ي�ن املتحدري ��ن من �أ�س ��ر كرمية للتدري ��ب يف �سلك
ال�شرط ��ة اجلديدة ليكون ��وا �ضباط �شرط ��ة .ومت ت�أ�سي�س
مدر�س ��ة لتدري ��ب املفو�ض�ي�ن تدر� ��س فيه ��ا م ��واد القانون
و�أنظم ��ة ال�شرط ��ة والتدري ��ب الع�سكري ورك ��وب اخليل

وا�ستخدام ال�سالح ...الخ.
كم ��ا مت �إر�س ��ال ع ��دد م ��ن العراقي�ي�ن �إيل الهن ��د لدرا�س ��ة
نظ ��ام طبع ��ات الأ�صاب ��ع ،وق ��د �أثبت ه ��ذا التط ��ور نقطة
انعط ��اف �إيجابي ��ة يف من ��و منظم ��ة ال�شرط ��ة العراقي ��ة.
لق ��د كان لل�شرط ��ة العثمانية �سمعة �سيئة ل ��ذا كانت الأ�سر
املرموق ��ة ال تر�س ��ل �أبنائه ��ا للخدمة يف ال�شرط ��ة ،كما �أنه
مل ين�ص ��ح ب�إعتماد عنا�صر �شرط ��ة ممن كانوا م�ستخدمني
ل ��دي ال�شرطة الرتكي ��ة .ولق ��د �إ�ستعانت �سلط ��ة الإحتالل
ب�أع ��داد من رج ��ال ال�شرط ��ة ال�صوماليني املدرب�ي�ن �سابقا
ل ��دي ال�شرط ��ة الربيطاني ��ة يف (حممية ع ��دن) .و�إيل حد
ع ��ام  1918كان اله ��رم امل�س�ؤول عن ق ��وة ال�شرطة هم من
الربيطاني�ي�ن والهن ��ود ب�ص ��ورة كلي ��ة تقريب� � ًا.ويف ع ��ام
 1919ب ��د�أت العنا�صر العربية بالدخ ��ول يف م�س�ؤوليات
ال�شرط ��ة ،ومع قدوم عام  1920ب ��د�أت قوة ال�شرطة تفتح
�سجالته ��ا باللغ ��ة العربي ��ة ،وب ��د�أ ممثل ��و الإدع ��اء الع ��ام
م ��ن ال�شرط ��ة يظه ��رون يف املحاك ��م دون م�ساع ��دة م ��ن
الربيطانيني ،ومت خف�ض عدد عرفاء ال�شرطة الربيطانيني

وحل حملهم العرب املدربون.
�أما مديرية �شرط ��ة التحقيقات اجلنائية
(ال�س ��ي �آي دي) فق ��د ت�أ�س�ست عام 1917
بالب�ص ��رة �إبت ��داءً ،وكان ��ت تدع ��ى مكتب
طبع ��ات الأ�صاب ��ع ،ث ��م نقل ��ت �إيل بغداد،
وكان ��ت ت�ض ��م ق�س ��م طبع ��ات الأ�صاب ��ع،
ومديري ��ة للج ��وازات وكان البل ��د يدي ��ن
لأن�شطته ��ا كث�ي�ر ًا� ،أم ��ا �شرط ��ة ال�س ��كك
الت ��ي متتد �أن�شطته ��ا �إيل جميع منظومة
قطارات �سكك احلديد ،ف�إنه ��ا جزء ال يتجز�أ من املنظومة،
وتتمت ��ع بثق ��ة معروف ��ة ولدرج ��ة ملحوظ ��ة وكان لرجال
�شرط ��ة ال�س ��كك دور مهم يف حماية خط ��وط ال�سكك وكان
وجوده ��م يف القطارات يبعث على الإرتي ��اح والطم�أنينة
خوفا من تع ّر�ض القطارات لل�سالبة وقطاع الطرق.
عند احتالل الب�صرة عام  1916كان �إجمايل قوة ال�شرطة
العراقي ��ة اجلديدة ( )400عن�صر ،وعن ��د �إحتالل املو�صل
�أ�صبح العدد ( ،)950وعند �إكتمال �إحتالل العا�صمة بغداد
بلغ ع ��دد �أفراد ال�شرطة العراقي ��ة ( 2000عن�صر تقريبا)،
وجرت �إ�ضاف ��ات �أخري عام  1920علي مهمات وواجبات
ال�شرطة و�أ�صبح حجم قوتها يبلغ ( )2628فرد ًا.
تعيني نوري ال�سعيد �أول مدير
عام لل�شرطة العراقية عام 1921
ويف ع ��ام  1921مت تعيني (املقدم بري�سكوت) مفت�ش ًا عام ًا
لل�شرط ��ة خلف� � ًا للمقدم غريغ�س ��ون ،ودع ��ا بري�سكوت �إيل
تطوير حجم قوة ال�شرطة فو�صل �إيل قرابة ( )6000فرد ًا
ع ��ام  1922م ��ع تن�سيب مدير عام عرب ��ي لرئا�سة ال�شرطة

هو (العقيد نوري ال�سعيد).
ويف عام  1928و�صل عدد قوة ال�شرطة ( )6800ب�ضمنهم
( )40مدي ��ر ومع ��اون �شرط ��ة ،و ( 182مفو�ض� � ًا عربي ًا) و
( )6500فرد �شرطة ن�صفهم تقريب ًا من اخليالة ،وكان عدد
املفت�شني اال�ست�شاريني الربيطانيني (� )12شخ�ص ًا.
ع ��دد نفو� ��س الع ��راق كان �آن ��ذاك ( 2 .750مليون ��ان
و�سبعمائة وخم�سون �أل ��ف) ن�سمة وم�ساحته (� 166ألف)
مي ��ل مرب ��ع و ذو طبيع ��ة جغرافي ��ة �صعب ��ة ومتنوعة مما
فر� ��ض �ضريبة ثقيلة علي عم ��ل ال�شرطة ،خا�صة يف جمال
حماي ��ة خط ��وط االت�ص ��ال والتج ��ارة داخل البل ��د ،فلدي
العراق زه ��اء ( )600ميل من الأنه ��ر ال�صاحلة للمالحة و
( )600مي ��ل م ��ن خطوط �سكك احلديد وح ��وايل ()1000
مي ��ل من ط ��رق ال�سي ��ارات الداخلية خا�صة �أنه ��ا ت�ستعمل
ب�ص ��ورة وا�سع ��ة من قبل � 20ألف ـ� �ـ � 40ألف حاج من �ست
جن�سي ��ات �سنوي� � ًا يعربون الع ��راق من ال�شم ��ال وال�شرق
باجتاه جند واحلجاز.
�أم ��ا �شرطة الكم ��ارك حلماية احل ��دود الغربية ،فقد جهزت
ب� �ـ � 3سي ��ارات م�سلح ��ة حتم ��ل الال�سلك ��ي تعمل م ��ن قبل
م�شغل�ي�ن عراقي�ي�ن مت تدريبه ��م يف القوة اجلوي ��ة امللكية
 ،RAFوا�ستخدمت هذه ال�سيارات مب�صاحبة ال�شرطة
الراكب ��ة امل�صاحبني ملوظفي الكمارك .وكان هناك طريقان
رئي�سي ��ان للتجارة اخلارجي ��ة وامل�سافرين ،الأول (طريق
مو�صل ـ� �ـ حلب) والثاين (طريق بغداد ـ� �ـ دم�شق) يغطيان
م�ساف ��ة  1200ميل من طريق ال�صح ��راء ي�سافر عليهما ما
يرب ��و علي ع�شرة �آالف م�ساف ��ر �سنوي ًا بال�سيارات �أو علي
اجلمال.
الت�شابه بني نظام ��ي ال�شرطة يف العراق والهند يف فرتة
الت�أ�سي�س:
كان من ��وذج نظ ��ام �شرطة الع ��راق قريب ال�شب ��ه بالنظام
الهن ��دي ولع ��ل ال�شرط ��ة ه ��ي املديري ��ة الوحي ��دة من بني
مديريات احلكومة يف العراق من حيث اكتمال بنائها علي
اخلربة العراقية اجلديدة وبد�أ امل�ست�شارون الربيطانيون
يغادرونها عام ًا بعد ع ��ام وبد�أ العمل بنظام �إدارة مركزي
م�سيط ��ر م ��ن بغ ��داد ،و�أ�صبح ��ت مديرية ال�شرط ��ة العامة
قادرة علي الدخ ��ول يف تعاون ثنائي مع الإدارات املقابلة
لها يف الهند وفل�سطني و�إي ��ران و�سوريا وتركيا وبنتائج
بالغة الر�ضا.
ع ��دم تدخ ��ل ال�سلط ��ات ال�سيا�سي ��ة يف مهم ��ات ال�شرط ��ة
االدارية
ويف الع ��راق بال ��ذات كان ��ت ال�شرط ��ة تق ��وم بواجباتها
ب�ص ��ورة حرة دون �أي تدخ ��ل يف �أمورها الإدارية من قبل
ال�سلطة ال�سيا�سية.
يجب �أن ال يغيب عن البال �إن �ضباط ال�شرطة الربيطانيني
الذي ��ن �أر�سل ��وا من الهن ��د مل يتم اختياره ��م ب�شكل خا�ص
لزم ��ن ال�سلم� ،إمنا �أغلبهم مل يك ��ن راغب ًا ل�سحبه من كتائب
امل�ش ��اة .ولكن الب ��د لنا من القول �إننا فخ ��ورون متام ًا عن
اخلدم ��ة التي �صنعت رجا ًال قادرين يف مثل هذه الظروف
علي قلب الأمور نحو الأح�سن لتحقيق هذه النتائج.
� إن �سج ��ل �شرطة الع ��راق قد وجد نظام ًا جي ��د ًا ومنوذج ًا
فري ��د ًا �أوج ��ده املوظف ��ون الربيطاني ��ون عل ��ي خط ��وط
وم�س ��ارات بريطانية وجنحوا �أن يجعلوه عربي ًا ،وبذلوا
جه ��ودا ملحوظ ��ة يف �صنع خدمة �أكرث حت ��رر ًا من الف�ساد
و�س ��وء الت�ص ��رف الذي ��ن كان منت�ش ��ر ًا يف �أقط ��ار ال�شرق
�آنذاك علي حد علم الكاتب     .ويختتم كاتب املقال بالقول:
�أقدم ال�شكر ل�ضباط ال�صف العراقيني الذين �أثبتوا �أن منح
رات ��ب املعي�شة (رغم �ض�آلته) ،والدعم الر�سمي ،والتدريب
املنظ ��م ،جعله ��م قادرين علي �أداء الواج ��ب دون خوف �أو
حماب ��اة �أو ت�صن ��ع .و�أنه مع هذه ال�صف ��ات املو�سومة مع
التط ��ور ف�إن هن ��اك �أم�ل ً�ا للم�ستقبل �أمام ع ��راق عريق ذي
جذور �ضاربة يف عمق التاريخ ومملكة فتية.
Iraqi Police: A notable Example of British
 Theن�شرت يف Administrative Adaptability
.عدد �شهر �آذار Police Journal 1928
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أين كانت الباب الشرقي في ساحة التحريرفي بغداد؟
وهل اضطر ارشد العمري لهدمها في 1937؟
د .إحسان فتحي

كان اخلليف ��ة العبا�س ��ي الثام ��ن والع�شرون،
امل�ستظه ��ر بالل ��ه (حك ��م  ،)1118-1094ق ��د
�أم ��ر بت�شييد �س ��ور مني ��ع يف 1095م يحيط
بالر�صاف ��ة من كافة اطرافها ،اي حتى جبهتها
النهرية املطلة على ال�ضفة الي�سرى لنهر دجلة
لكي يحميها من هجم ��ات االعداء والطامعني
يف هذه املدين ��ة العظيمة .ويف احلقيقة ،كان
ه ��ذا امل�شروع يتطلب جه ��ودا ب�شرية ومادية
هائل ��ة الن ��ه كان يعن ��ي بن ��اء �سور جب ��ار من
االج ��ر امل�ش ��وي اجلي ��د بط ��ول  10كيلومرت،
وارتفاع  10مرت ،و�سماكة بحدود 5و 5مرت،
وم ��زود ب  117برج دائري يزيد ارتفاعه عن
ال�سور مبا اليقل ع ��ن  5مرت ،وخم�سة ابواب
منيع ��ة ! وبح�س ��اب ب�سي ��ط ،كان ه ��ذا يعني
توف�ي�ر ما اليقل ع ��ن � 700ألف مرت مكعب من
االج ��ر ،باال�ضافة اىل حفر خندق بعمق اليقل
ع ��ن  4م�ت�ر ،وبعر�ض ح ��وايل  6مرت ،وطول
بح ��دود  7كيلوم�ت�ر .ه ��ذا ،ناهيك ع ��ن االف
العمال ومئ ��ات امل�شرف�ي�ن واملهند�سني الذين
عملوا ب�شكل متوا�صل ملدة � 24سنة! .
مل ت�ش� ��أ االق ��دار ان يف ��رح امل�ستظه ��ر وي ��رى
م�شروع ��ه اجلب ��ار قد اكتم ��ل اذ وافت ��ه املنية
يف 1118م واكمل ��ه ابن ��ه امل�سرت�شد بالله يف
عام 1119م .احتوى ال�سور على �ستة ابواب
(على االقل) وهي:
 .1ب ��اب املعظ ��م (او ال�سلط ��ان)  -ه ��دم ع ��ام
.1925
.2الب ��اب الو�سط ��اين (الظفري ��ة ،اق قابو) -
اليزال قائما.
.3ب ��اب الطل�س ��م (احللب ��ة)  -فج ��ره اجلي�ش
الرتكي قبل ان�سحابه يف اذار .1917
.4ال�شرقي (كلواذي ،قره قابو ،قرلغ)  -هدمه
امني العا�صمة �أر�شد العمري يف .1937
.5ب ��اب ال�ش ��ط (ق ��رب املدر�س ��ة امل�ستن�صرية
ويقاب ��ل ج�سر القطعة)  -بط ��ل ا�ستعماله منذ
 1870و�أزي ��ل بع ��د هدم �سور بغ ��داد من قبل
الوايل مدحت با�شا.
.6ب ��اب (جمهول ��ة اال�س ��م �سا�سميه ��ا ب ��اب “
الغ ��زايل” م�ؤقت ��ا) كان ��ت تقع �ضم ��ن ال�سور
اجلنوب ��ي وتقاب ��ل كني�س ��ة االرم ��ن و�ساحة
الط�ي�ران حالي ��ا ،لكنه ��ا اندر�س ��ت من ��ذ فرتة
طويلة.
اختلف ��ت ت�صامي ��م االب ��واب اخلم�س ��ة ع ��ن
بع�ضه ��ا ولكنه ��ا ت�شابه ��ت يف تبنيه ��ا فك ��رة
املدخ ��ل املنك�سر وال ��ذي ا�ستخ ��دم الول مرة
يف بواب ��ات بغ ��داد امل ��دورة وكان ح�ل�ا فعاال
�ض ��د هجم ��ات االع ��داء .وم ��ن ح�س ��ن احلظ،
فان الب ��اب الو�سطاين الذي جن ��ى باعجوبة
م ��ن معاول الهدم ،يعطين ��ا فكرة مده�شة على
مه ��ارة امل�صمم املعماري العبا�سي يف حتقيق
اق�ص ��ى قدرة دفاعية �ض ��د �أي جيو�ش غازية.
ان الدرا�س ��ات امليدانية التي قام بها املعماري
االمل ��اين (الجنينيجر) ع ��ام  1910على �سور
وابواب بغداد تعطينا فكرة جيدة عن ت�صميم
وقيا�سات الب ��اب ال�شرقي وموقعها الذي كان
يبعد  275مرت عن نهر دجلة.
كان الب ��اب ال�شرق ��ي اح ��د اه ��م البواب ��ات
يف حي ��اة املدين ��ة الن ��ه كان باجت ��اه الطريق
اجلنوب ��ي امل� ��ؤدي اىل قري ��ة كل ��واذي وم ��ن
بعده ��ا املدائ ��ن ووا�س ��ط والب�ص ��رة وخليج
الب�صرة املت�صل بالهند و�شرق ا�سيا.
وق ��د �شه ��د ه ��ذا الب ��اب احداث ��ا دموي ��ة مثل

االحت�ل�ال املغ ��ويل حي ��ث خرج من ��ه يف يوم
االح ��د � 10شب ��اط  1258اخ ��ر خلف ��اء بن ��ي
عبا�س ،امل�ستع�صم بالله مع اوالده ،م�ست�سلما
بعد ح�ص ��ار دام  12يوما ،وقت ��ل هو وجميع
اوالده عدا واحدا منهم.
كما ا�ستغل ��ه املحتل الربيطاين ،عنوة ودون
ادن ��ى اعتب ��ار مل�شاعرالبغدادي�ي�ن ،كني�س ��ة
(اجنليكاني ��ة) لهم ا�سموه ��ا (كني�سة القدي�س
ج ��ورج) ون�صبوا �صليبا كب�ي�را وبرجا فوق
�سطحها م ��ع ناقو�س يدق اي ��ام االحد ،وبقت
حت ��ى ع ��ام  ،1936حينما �شي ��دوا لهم كني�سة
بنف� ��س اال�س ��م يف ال�صاحلي ��ة م ��ن ت�صمي ��م
املعمار (ويل�سون) التزال قائمة..
وتدل ال�صورالقليلة املتوف ��رة عن الباب بانه
كان عل ��ى �ش ��كل ب ��رج م�ضلع يرتف ��ع بحوايل
 18م�ت�ر ع ��ن م�ست ��وى االر�ض املحيط ��ة به،
ويحت ��وي على طابق علوي في ��ه نوافذ مطلة
عل ��ى اخلندق املائ ��ي املحيط ب�س ��ور املدينة،
وعلى �شرفة علوية مفتوحة للحر�س.
ويب ��دو ان الدخ ��ول اىل البواب ��ة من اخلارج
كان م ��ن خ�ل�ال ج�س ��ر خ�شبي متح ��رك (يزال
اثن ��اء احل�صار) ي� ��ؤدي اىل املدخ ��ل االمامي
ويعطف ميينا لكي يدخ ��ل املدينة .ويبدو ان
القاعة الداخلية كانت على االقل حوايل 5و4
م�ت�ر عر�ض ��ا و 12مرت ط ��وال مم ��ا �ساعد على
ا�ستعماله ��ا كم�صلى للكني�سة بعد اغالق بابها
االمامي بالطابوق.
بع ��د ه ��دم �س ��ور بغ ��داد يف  1870ا�صبح ��ت
بوابات بغداد االربعة جم ��رد �صروح برجية
كبرية ومهجورة ،ومل يفكراغلب ال�سيا�سيني
وامل�س�ؤول�ي�ن ،والنا� ��س عام ��ة ،باهمي ��ة هذه

ال�ص ��روح التاريخي ��ة الك�ب�رى و�ض ��رورة
احلف ��اظ عليه ��ا ،ب ��ل اعتربوها ابني ��ة عتيقة
متهرئة وحتى خطرة.
وا�صبحت املناطق املمتدة خارج ال�سور ومن
الباب باجتاه اجلنوب ،ومبحاذاة دجلة ،وان
كان اغلبها ب�ساتني عام ��رة (منطقة الزندورد
العبا�سي ��ة) ومنه ��ا تل ��ك العائ ��دة اىل عائل ��ة
االورفل ��ي (احلاج عب ��د الرحم ��ن وابراهيم)
و(مام ��و) مث�ل�ا ،جاه ��زة للعم ��ران وال�سك ��ن
م ��ن قبل العوائ ��ل الغني ��ة (خا�ص ��ة اليهودية
منها) التي رغب ��ت باالنتقال من دور املحالت
التقليدي ��ة املكت�ض ��ة اىل دورحديث ��ة م�صممة
ح�س ��ب معايريجديدة تعتمد و�صول العربات
وال�سيارة امام كل دار .وفعال مت فرز م�ساحة
كبرية ن�سبيا يف عام  1930وخططت لتوفري
ح ��وايل  490قطع ��ة ار� ��ض �سكني ��ة ب�شقيه ��ا
ال�شرقي والغرب ��ي ،الن ال�شارع املقابل للباب
ال�شرق ��ي (�سم ��ى الحق ��ا ب�ش ��ارع ال�سع ��دون)
كان يق�سمه ��ا اىل ق�سمني .م ��ن ناحية اخرى،
ف ��ان اخلن ��دق املنخف� ��ض ال ��ذي كان يحي ��ط
بال�س ��ور قد مت حتويله يف بداي ��ة الثالثينات
اىل حدائ ��ق عام ��ة للنا�س �سمي ��ت ب “االمري
غ ��ازي” ثم حتولت الحق ��ا اىل حديقة “ االٌمة
«.

ام ��ا امل�ساحة الكبرية التي تق ��ع مبا�شرة امام
الباب ال�شرقي فبد�أت تتزايد اهميتها كميدان
لتجم ��ع النا� ��س يف املنا�سب ��ات املختلف ��ة،
وتع ��ززت اهميتها جدا عندم ��ا �شيدت مدر�سة
راهبات التقدمة الفخمة من قبل جمموعة من
الراهب ��ات الفرن�سي ��ات (الت�ي�ن كاثوليك) يف
ع ��ام  .1927ويف ع ��ام  1933مت ن�ص ��ب فيها
متثال لرئي�س ال ��وزراء العراقي عبد املح�سن
ال�سع ��دون (انتح ��ر يف  .)1929كما اكت�سبت
اهمية ملحوظة عندما �شيدت افخم دار�سينما
يف الع ��راق �سمي ��ت ب�سينم ��ا املل ��ك غازي يف
ع ��ام ( 1934هدم ��ت م ��ع اال�س ��ف يف )1957
ب�سب ��ب فت ��ح �ش ��ارع امللك ��ة عالي ��ة .كل ه ��ذه
التح ��والت ال�سريع ��ة يف ال�ساح ��ة املفتوح ��ة
والباب ال�شرقى بقى �صامدا ب�سبب ا�ستغالله
ككني�س ��ة للجالي ��ة الربيطاني ��ة ،ومل يك ��ن
با�ستطاعة رئي�س البلدية �أر�شد العمري الذي
تع�ي�ن مبن�صب ��ه اجلدي ��د يف  ،1931وال كل
احلكوم ��ة العراقية ،ان تتح ��دى الربيطانيني
بطردهم من هذا الباب التاريخي!
وكان ار�ش ��د ح�س ��ن بي ��ك العمري ق ��د ولد يف
املو�ص ��ل ع ��ام  1888وتخ ��رج م ��ن مدر�س ��ة
املهند�س�ي�ن العالية يف ا�ستنب ��ول يف ،1912
وعم ��ل يف بلديته ��ا ،وت ��زوج من فت ��اة تركية

يف  .1918كان ��ت �شهادته اقرب اىل الهند�سة
املدني ��ة ،وت�أثر مبا يج ��ري من اعمال حتديث
كربى وم�شاريع بني ��ة حتتية يف كربى املدن
االوروبي ��ة وا�ستنب ��ول اي�ضا ،ويب ��دو انه مل
يدر� ��س تاري ��خ العم ��ارة جيدا ومل تك ��ن لديه
اي فك ��رة ع ��ن احلفاظ على ال�ت�راث املعماري
بالرغم م ��ن معرفته الدقيق ��ة باهتمام االتراك
باحلف ��اظ عل ��ى اثاره ��م اال�سالمي ��ة .وعندما
اف ��رغ الربيطانيون الب ��اب ال�شرقي وانتقلوا
اىل كني�سته ��م اجلدي ��دة يف ال�صاحلي ��ة يف
� ،1936سنح ��ت الفر�ص ��ة ل ��ه للتخل� ��ص منها
وك�أن ��ه كان مرتب�ص ��ا بها ط ��ول الوقت بحجة
بانه ��ا “تعي ��ق” اع ��ادة تنظي ��م ه ��ذه املنطقة
كله ��ا والت ��ي ب ��د�أت تع ��رف ب (�ساح ��ة امللكة
عالي ��ة) .يف احلقيق ��ة ان البوابة مل ت�شكل اي
عائق ابدا وخا�ص ��ة ان ربط �شارع ال�سعدون
بالطريق الذي ا�صب ��ح الحقا جزءا من �شارع
اجلمهوري ��ة مي ��ر بجانبها ولي� ��س من خاللها
(راجع املخطط).
كان ق ��رار ازالة هذه البواب ��ة التاريخية التي
بلغ عمرها � 818سنة ،وهي ال�صرح العبا�سي
االعظم بني البوابات االخرى ،وت�شمخ كربج
مهي ��ب من االج ��ر البغدادي اال�صف ��ر  18مرت
(اي بارتفاع عم ��ارة  5طوابق) ،كارثة كربى
وجرمي ��ة ثقافي ��ة قا�سي ��ة يف تاري ��خ العراق
يتحملها هو �شخ�صيا ورئي�س الوزراء حكمت
�سليم ��ان ان كان يعل ��م ،وكذل ��ك مدي ��ر االث ��ار
العام ��ة �ساطع احل�صري النه مل ت�سجل له اي
معار�ض ��ة �ض ��د ه ��ذا العمل اخلط�ي�ر .كان من
املمكن جدا ان يوقف ه ��ذا العمل النه يخالف
قان ��ون االث ��ار العراقي .كما الاعتق ��د ان امللك
غ ��ازي قد �أعل ��م بنية هدم الب ��اب او انه وافق
�شخ�صيا عل ��ى مثل هذا العم ��ل امل�شني .كانت
امل�س�ؤولية التاريخي ��ة واالخالقية والوطنية
حتت ��م على اجلمي ��ع توظي ��ف وا�ستغالل هذا
ال�صرح التاريخ ��ي اجلميل �ضمن �أي خمطط
للتطويرالعام لل�ساحة.
بدء الهدم اليدوي امل�ش�ؤوم باملعاول احلديدية
�صباح يوم اجلمعة  13ماي�س  1937من قبل
فري ��ق خمتار من العمال اال�ش ��داء بلغ عددهم
اخلم�سة والع�شرين ،وحت ��ت ا�شراف مبا�شر
من ع ��دد من مراقب ��ي البلدي ��ة ومتابعة ملحة
م ��ن �أر�شد العم ��ري ال ��ذي كان ي�أم ��ل ب�سرعة
تنفي ��ذ الهدم لكي ال يغ�ض ��ب منه البغداديون.
وم ��ن غري املعروف كم ا�ستغرقت عملية الهدم
ولكنن ��ي اقدرها ب�شهر كامل على االقل ب�سبب
�ضخام ��ة الب ��اب وملحقاته ��ا اخللفي ��ة .ومما
ي�ؤ�سف له جدا هو حتى عدم ت�أ�شري مكان هذه
البواب ��ة التاريخي ��ة �أو حتى جزء م ��ن م�سار
ال�س ��ور لالجيال القادمة كم ��ا عملت به بع�ض
امل ��دن العاملية .وبالتايل ،فق ��د حاولت جاهدا
تقدي ��ر املوق ��ع الفعل ��ي للب ��اب ال�شرق ��ي على
�ض ��وء اخلرائ ��ط القدمية املتوف ��رة وال�صور
اجلوي ��ة للمنطق ��ة امللتقط ��ة يف اوائ ��ل القرن
الع�شرين .ان “ الثابت” الوحيد الذي عا�صر
الب ��اب ه ��ي بناي ��ة مدر�س ��ة الراهب ��ات والتي
�ساعدتني ،اىل حد ما ،تخمني موقع البوابة.
وق ��درت بان البوابة كانت تبع ��د تقريبا 275
مرت من احلاف ��ة العليا لنهر دجلة ،و 100مرت
فقط بخ ��ط �شمايل م�ستقيم ع ��ن الركن االول
وهو ال�شمايل ال�شرقي للمدر�سة.
هذه ه ��ي الق�ص ��ة امل�أ�ساوية للب ��اب ال�شرقي،
واق�ت�رح ان تقوم االمانة بن�صب هيكل رمزي
( يح ��دد من خ�ل�ال م�سابقة) عل ��ى املوقع لكي
يذكر اجلميع مبكان البوابة وان التتكرر مثل
هذه اجلرائم الثقافية يف امل�ستقبل.
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ذكريات امين
المميز عن بغداد
قبل مئة عام

اتذكر بغداد يوم لم يكن في كل محلة من
محالتها اال بضعة اشخاص يحسنون القراءة
والكتابة ،وفي بعض المحالت ال نجد شخصا واحداً
يقرأ ويكتب.اتذكر بغداد يوم لم تكن فيها مدرسة
واحدة للبنات ويوم قل أن يشاهد المرء بغدادية
تطوف االسواق وهي ليست مجللة بالسواد
من قمة رأسها حتى أخمص قدميها باستثناء
المخمرات منهن،

كما لي�س بينهن واحدة تقر�أ وتكتب ،واليوم �أ�شاهد االف
الطالبات العراقيات يتوجهن �أو يغادرن كلياتهن .
اتذكر بغداد يوم مل يكن فيها غري طبيبني اهليني م�ؤهلني،
هم ��ا الدكت ��ور اليوناين يانق ��و والدكتور االي ��راين مرزا
يعق ��وب :االول يطوف على مر�ضاه راكبا حماره اال�سود،
والثاين يدور عليهم راكبا فر�سه البي�ضاء،
ثم ج ��اء طبيبان تركيان هما الدكتور بالل والدكتور نظام
الدي ��ن ،وبعد االحت�ل�ال تقاطر االطب ��اء االنكليز والهنود،
و�أتذكره ��ا ي ��وم مل يك ��ن فيها طبي ��ب ا�سن ��ان واحد �سوى
اثن�ي�ن من مركبي اال�سنان هما عزة بك اجلراح واالو�سطه
نا�صر.
اتذك ��ر بغداد ي ��وم مل يكن فيها �س ��وى خ�ستخانة املجيدية
وخ�ستخان ��ة اليهودي ( م�ست�شفى م�ي�ر اليا�س �سابقا) يف
العلوازي ��ة ،وخ�ستخانة الغرباء يف الك ��رخ ،و�أرى اليوم
مدينة الطب وقد قامت مكان امل�ست�شفى الأول كما ت�أ�س�ست
ع�شرات امل�ست�شفيات وامل�ستو�صفات االخرى
اتذك ��ر بغ ��داد ي ��وم مل يك ��ن يف بي ��ت م ��ن بيوته ��ا تلفون،
ورمب ��ا مل ي�سمع احد م ��ن البغداديني يومئذ باخرتاع مثل
ه ��ذا اجلهاز ،اتذكر بغداد ي ��وم كنا ننام بعد �صالة الع�شاء
ولي� ��س يف بيوتن ��ا رادي ��و او تلفزي ��ون نق�ض ��ي ال�سه ��رة
مع ��ه� ،س ��وى الركوز (خي ��ال الظل) والفونو ك ��راف الذي
يعمل باال�سطوان ��ات اللولبية وااللعاب :املنقلة والدومنة

والط ��اويل واال�سقنبيل او نق�صد اح ��د املقاهي لال�ستماع
الق�صخون .
اىل ّ
اذكر بغداد يوم كان امل�سافرون والزوار وال�سياح يقيمون
يف امل�سافرخانات وحجر اخلانات
اذك ��ر بغداد يوم مل يكن يف نهر دجل ��ة غري البالم والكفف
واملهيالت واجلالج
اذك ��ر بغداد يوم كان ير�سلني اهلي اىل �سوك (املوله خانه
) ل�ش ��راء ( بطل) حليب او كا�سة لنب خاثر اوروبه او ربع
قيمر او ن�ص ربع زبد !!.
اذك ��ر بغداد ومل تكن فيها �ساحة او حديقة  ،يوم كنا نلعب
باالزقة والدرابني ويف اخلرابة املقابلة للق�شلة واملجاورة
المانة العا�صمة القدمية والتي هي لي�ست اال مزبلة لرمي
االنقا�ض و�سقط املتاع  ،او نلعب يف داخل بيوتنا .
اذك ��ر بغداد يوم كن ��ا نبني بالطني والن ��ورة ورماد الطمة
وج� ��ص (العب ��ادي) وطاب ��وق (الكاظم) االحم ��ر ،واليوم
�أ�شاه ��د ع�ش ��رات املدخن ��ات ترتف ��ع م ��ن معام ��ل ال�سمنت
والطابوق اجلريي والرثم�ستون وهي تنفث �أدخنتها يف
كبد ال�سماء من ال�سليمانية واملو�صل �شما ًال حتى ال�سماوة
والب�صرة جنوب ًا.
�أذكر ان واح ��دا مل يتغري عند البغداديني والعراقيني ،ذلك
هو التباين ال�صارخ يف غطاء الر�أ�س ،ف�أن العكال ب�أنواعه
والي�شم ��اغ واجلزي ��ة واجلراوي ��ة عل ��ى اخت�ل�اف لفاتها،
والعرقج�ي�ن والكاوري ��ة والغ�ت�رة والك�شي ��دة وال ��كالو
والعمام ��ة وال�سيدي ��ة والفين ��ة والربنيط ��ة والكا�سكي ��ت
والبريي ��ة وكل م ��ا يخطر على البال ،ه ��ي هي ،مل تتغري ال
يف بغ ��داد القدمي ��ة وال يف بغداد احلديث ��ة ،ال يف العراق
القدمي وال يف العراق احلديث .وملا جاءت ال�سدارة لتكون
�شع ��ارا يوحد العراقيني ومييزه ��م عن غريهم� ،سرعان ما
اندثرت وبطل ا�ستعمالها.
�أذك ��ر بغداد يوم كانت ن�سبة وفي ��ات االطفال فيها ترتاوح
ب�ي�ن  %20و ،%50ويف بع� ��ض املجتمع ��ات ال�شعبية ت�صل
اىل �أعل ��ى من ذلك بكث�ي�ر .لقد كنا �أربعة �أطف ��ال لوالدينا،
ومات الأخ الأ�صغ ��ر باختالطات مر�ض احل�صبة وملا يبلغ
الربي ��ع الثال ��ث م ��ن عم ��ره� ،أي �أن الن�سب ��ة لعائلتنا كانت
 .%25فل ��و كان يف بغ ��داد يومئ ��ذ طبي ��ب واح ��د للأطفال
لأمكن انت�شال ذلك الطفل الربئ من براثن املوت.
وكل م ��ا قامت به االم من عالج ووقاية هي �أنها (بركعته)

بالب�شطم ��ال االحم ��ر وطاف ��ت ب ��ه دراب�ي�ن بغ ��داد و�أزق ��ة
الدنكجية وعربت به اجل�سر..
�أذك ��ر بغ ��داد ي ��وم مل يكن فيه ��ا دائ ��رة منتظم ��ة لت�سجيل
النفو� ��س وال ��والدات والوفي ��ات ،ومعظ ��م موالي ��د بغداد
يف �أوائل الق ��رن احلايل ال يعلم ��ون التواريخ امل�ضبوطة
مليالده ��م ،فيقولون عند االقت�ضاء (والله �أعلم) �أو يقرنون
التواريخ ب�أح ��د االحداث التاريخي ��ة ك�أن يقول البغدادي
مث�ل�ا :ولدت �سنة حكم ناظم با�شا� ،أو ولدت بعد الطاعون
ب�سن ��ة واح ��دة �أو بعد �سن ��ة �أبو زوعة ب�سنت�ي�ن� ،أو يقول
ول ��دت �سنة انك�سرت �سدة ال�سري ��ة وغركت بغداد �أو �سنة
(ال�سفرب ��ر� ،أو �سنة (لوفه) �أو �سن ��ة (اجلهجهون) �أو �سنة
االحتالل �أو �أن يقول كنت �صبيا �سنة كتلة جلمن  ..الخ).
ان بع�ض العوائل العراقية اعتادت ت�سجيل تواريخ ميالد
ابنائه ��ا على غالف الق ��ر�آن الكرمي ت�ب�رك ًا وتيمن ًا ،ويكتب
الت�أري ��خ ع ��ادة ح�س ��ب التق ��ومي الروم ��ي( ،الكريكوري)
ال ��ذي كان الت�أريخ الر�سم ��ي للدولة العثماني ��ة قبل اتباع
التق ��ومي امليالدي ،وبع� ��ض العوائل كان ��ت تكتفي بابالغ
خمت ��ار املحلة بالوالدات� .أم ��ا الوفيات فكانت ت�سجيل �أما
عل ��ى مرمرة القرب �أو يف الق�س ��ام ال�شرعي الذي ي�ستخرج
م ��ن املحكمة ال�شرعي ��ة لتثبي ��ت االرث �أو الن�سب ،ويكون
ت�سجيل ت�أريخ الوفاة بالت�أريخ الهجري عادة.
لق ��د كانت عائلتنا اح ��دى العوائل البغدادي ��ة التي ت�سجل
ال ��والدات عل ��ى غ�ل�اف الق ��ر�آن الك ��رمي وق ��د ا�ستندنا اىل
ذل ��ك الت�أريخ يف ا�ست�ص ��دار العثمانية (�شه ��ادة اجلن�سية
العراقية) ،وارى بغداد اليوم ولكل مواطن �صفحة خا�صة
يف �سج ��ل النفو� ��س يدون فيه ��ا الي ��وم وال�شه ��ر وال�سنة
بالتاري ��خ املي�ل�ادي وي ��زود كل مواط ��ن بهوي ��ة �شخ�صية
تع ��د وفق �أدق املعلوم ��ات وب�أحدث الأجه ��زة االلكرتونية
وت�شتم ��ل عل ��ى كل �صغ�ي�رة وكب�ي�رة م ��ن حي ��اة املواطن
وخ�صو�صياته ،كما هو احلال يف معظم بلدان العامل.
�أذكر بغداد يوم كنت �أحمل (العالكة) امللأى بالتنب و�أق�صد
�شريع ��ة ال�صنائع (الواقعة بني مدر�س ��ة ال�صنائع القدمية
–وبني نادي القلوب) لأ�شرتي ربع قالب ثلج من امل�ضخة
الت ��ي ن�صبه ��ا مدحت با�ش ��ا وادفنه بالتنب لئ�ل�ا يذوب قبل
و�صويل البيت ،لنربد فيه ال�شنني �أو �شربت قمر الدين �أو
اال�سكنجبي ��ل �أو اخلو�شاب �أو ال�صاوغلوغ وقت االفطار،
�إذ كان رم�ضان يحل حينئذ يف �أ�شهر ال�صيف احل ّناين.

�أذك ��ر بغداد ي ��وم كانت مباري ��ات كرة القدم ب�ي�ن املدار�س
جت ��ري يف باح ��ة القلعة (مبنى وزارة الدف ��اع القدمي ) ثم
انتقل ��ت اىل �ساح ��ة ال�صاحلي ��ة (موق ��ع املتح ��ف العراقي
حالي ��ا) امل�سيجة بالطوف ،ثم انتقل ��ت اىل �ساحة الك�شافة
احلالية امل�سيجة باال�سالك ال�شائكة.
�أذك ��ر بغداد ي ��وم ت�أ�س�ست بع ��د االحت�ل�ال �أول �سينما يف
بغ ��داد وكان ��ت ال تت�س ��ع لأكرث م ��ن مائة م�شاه ��د ،تقع يف
�ش ��ارع النه ��ر (مقاب ��ل اورزدي ب ��اك القدمي) ث ��م ت�أ�س�ست
بعدها ال�سينمات الث�ل�اث يف �شارع الر�شيد وهي  :رويال
�سينم ��ا (مقابل �ساحة الر�ص ��ايف) وال�سينما الوطني (كان
مقاب ��ل �شركة املخازن العراقية) و�سن�ت�رال �سينما (مقابل
�ساحة الوثبة وحمل حافظ القا�ضي).
اذكر بغداد ي ��وم كان البغداديون يحملون (بقج املنا�شف)
على ر�ؤو�سهم ولوازم احلمام الأخرى ب�أيديهم ويق�صدون
احلمام ��ات العام ��ة لالغت�س ��ال واال�ستحم ��ام والتدلي ��ك
وخا�ص ��ة يف ف�صل ال�شتاء ،وحت�ض ��رين ا�سماء احلمامات
التي ترددت عليها يف طفولتي و�صباي و�شبابي وهي:
حم ��ام كجو يف باب الآغا ،حم ��ام البا�شا يف امليدان ،حمام
احليدرخان ��ة ،وحم ��ام يتي ��م يف الكرخ ،وحم ��ام القا�ضي
بجوار املحكمة ال�شرعية (�شارع امل�ستن�صر حاليا) وحمام
التيلخانه ،وغريها وكلها جمهزة باملياه امل�سخنة (بف�شقي
الطم ��ة) ،والي ��وم �أرى ل ��كل بيت بغ ��دادي حمامه اخلا�ص
وبع� ��ض البي ��وت فيه ��ا ع ��دة حمام ��ات �شرقي ��ة وغربي ��ة
وبع�ضها فيها حمامات بقدر غرف النوم.
لع ��ل �أكرث �أيام بغداد ا�س ��ودادا وحلكة هي االي ��ام الكائنة
ب�ي�ن دخول تركيا احلرب العاملية االوىل �سنة  1914وبني
�سق ��وط بغداد بي ��د االنكليز يف �شهر مار� ��س �سنة ،1917
فق ��د قا�ست بغ ��داد والبغداديون االمر ّي ��ن يف هذه الفرتة،
وخا�ص ��ة ليل ��ة 11-10اذار ،اذ توال ��ت عليه ��ا االه ��وال
والنكبات والفواجع واجلوع والقحط و�شقاء الزمان مما
مل ت�شه ��د مثله من ��ذ اجتاحها هوالكو �سن ��ة  1258م ،يوم
جع ��ل م ��ن ر�ؤو�س �أهلها جب ��اال وجعل من نه ��ر دجلة نهرا
ا�سود من كرثة ما رمي فيه من كتب وخمطوطات.
�أذك ��ر بغداد يوم جن ��د االالف من خرية �شبابه ��ا و�أر�سلوا
اىل جبه ��ة القفقا� ��س فهلكوا يف جباله ��ا وثلوجها ومل يعد
لبغداد (نفاخ نار).
اذكر بغداد ويف كل بيت يتيم ينتحب و�أرمل تنوح وثكلى
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تندب وتلطم لفقد وحيدها.
اذك ��ر بغ ��داد ي ��وم رافقت وال ��دي و�أنا احم ��ل عالكة ملأى
باللريات الرتكية الورقي ��ة لن�شرتي من �سوك املولة خانه
�أوكي ��ة �شكر �أو ربع (جاي) �أو ن�ص ��ف كيلو جنب �أو حفنة
متر �أو(لطعة كيمر).
اذك ��ر بغ ��داد يوم رافق ��ت والدت ��ي اىل فرن يف ب ��اب الآغا
جوار حمام كجو يف يوم من �أيام القحط ،فر�أيت ع�شرات
الن�س ��وة مي ��ددن �أذرعه ��ن نح ��و الف� � ّران وبالي ��د الواحدة
�شه ��ادة م ��ن املخت ��ار ت�ؤيد ع ��دد اف ��راد العائل ��ة ،ويف اليد
االخ ��رى ثم ��ن �صمونة واح ��دة للف ��رد الواح ��د يف اليوم
الواح ��د ،ولغطهن وعياطهن وتو�سالته ��ن تطحن القلوب
وت�صم االذان.
اذكر بغداد يف تلك الليلة امل�ش�ؤومة ،ليلة ان�سحاب اجلي�ش
الرتكي ودخول اجلي�ش الربيطاين يف  11مار�س 1917
اذكرها �ساعة انفجار م�ستودع البارود يف الطل�سم ،عندما
اهت ��زت بغداد من اق�صاها اىل �أدناه ��ا ،واذكر تلك ال�ساعة
الرهيب ��ة الت ��ي �سمع ��ت فيه ��ا ذلك ال ��دوي الهائ ��ل ،فخب�أت
ر�أ�سي حتت اللحاف و�أنا �أرجتف وارتعد و�أبكي من هول
ما �سمعت ،ظن ًا مني ب�أن اللحاف �سيحميني من اخلطر.
اذك ��ر بغداد بع ��د يوم �أو يوم�ي�ن من ليلة ال�سق ��وط عندما
�أ�صلحت ال�سلطات الع�سكرية اجل�سر و�أخذت طالئع الرتل
القادم من الغرب تع�ب�ر اىل جانب الر�صافة وتخرتق قلب
بغداد مارة بعكد ال�صخ ��ر ،واالطفال وال�صبيان ي�صفقون
للخيال ��ة الذي ��ن كانوا م ��ن الهن ��ود امل�سلم�ي�ن والهندو�س
وال�سيك والكركه وكنا منيزهم من �شكل عمائمهم وطريقة
لفه ��ا ،وق ��د توجه ��وا نحو ب ��اب املعظم ومنه ��ا اىل ب�ستان
ال�صرافية حيث ع�سكروا هناك.
اذك ��ر بغداد عندما �أخذت �سلط ��ات االحتالل ت�سوق بع�ض
البغداديني من رجال و�شباب اىل جزيرة هنجام وتعتقلهم
هناك النهم �أخذوا يقاومونها ويتحدون امرها.
اذك ��ر بغداد مل ��ا اجتاحها مر�ض الكول�ي�را �أو الهي�ضة (�أبو
زوع ��ة) يف خري ��ف ذل ��ك الع ��ام ،ف�ص ��ار النا� ��س ميوتون
باملئ ��ات ولي�س فيها من يلقحه ��م �أو يعاجلهم وال حتى من
يتوىل دفنهم.
و�أذك ��ر بغداد مل ��ا اجتاحها في�ض ��ان دجلة والف ��رات يف �آن
واح ��د ،ف�أحدقت املي ��اه بالكرخ والر�صاف ��ة وجعلت كثريا
م ��ن بيوتها عاليه ��ا �سافلها ،فهلك احل ��رث والن�سل والزرع
وال�ضرع.
�أذكر بغداد يوم  30ت�شرين االول عندما �أعلن وقف اطالق
النار بني اجلي�ش الربيط ��اين والرتكي يف جبهة العراق،
و�أذك ��ر ي ��وم  11ت�شرين الث ��اين عندما وقع ��ت الهدنة بني
احللفاء وبني تركيا واملانيا ،فبد�أت املهرجانات والزينات
والألعاب النارية تقام يف كل حملة من حمالت بغداد ،فعاد
اليه ��ا �شيء من رونقه ��ا الذي فقدته ط ��وال �أربع �سنوات،
ف�أخذ ال�ضب ��اط واجلنود يعودون اىل وطنه ��م ،با�ستثناء
الذي ��ن هلك ��وا يف القفقا�س �أثن ��اء (ال�سفر ب ��ر) ،فمنهم من
وج ��د اف ��راد عائلت ��ه على قي ��د احلي ��اة ومنهم م ��ن مل يجد
اح ��دا ي�ستقبله �أو يرحب به ،فكل افراد عائلته قد طحنتهم
احلرب ب�شكل �أو ب�آخر.
�أذكر بغداد يوم كان ال�سفر منها واليها بدائيا يتم بوا�سطة
اخليل والبغال واجلمال وحمري (املجارية) ثم تطور نحو
االف�ض ��ل ف�ص ��ار يتم بوا�سط ��ة الكج ��اوة و(التخت روان)
وه ��ي حمف ��ة يحملها زوج م ��ن البغ ��ال� ،أو اله ��ودج وهو
حمف ��ة يحمله ��ا بعري ،ث ��م تطور نح ��و اال�س ��رع ف�صار يتم
بوا�سطة العربات ذوات اربعة دواليب.
و�أذك ��ر اين �ساف ��رت عل ��ى عرب ��ة (�أب ��و �سب ��ع) م ��ن بغداد
اىل الفلوج ��ة يف العه ��د العثم ��اين وهي عرب ��ة �أقرب اىل
(برجق ��ة) منها اىل عربة �سف ��ر ،وقد ا�ستغرقت ال�سفرة من
كهوة (العكامة) يف �صوب الكرخ اىل الفوجة قرابة ثالثني
�ساع ��ة ،م ��ع مبي ��ت ليلة واح ��دة يف خان �ض ��اري يف (�أبو
مني�ص�ي�ر) النع ��دام االم ��ن يف ال�سفر الليل ��ي وخطر (دك)
الطري ��ق و�سل ��ب امل�سافري ��ن من قط ��اع الط ��رق ،ثم تطور
ال�سفر نحو االف�ضل واال�س ��رع عندما �صارت ال�سيارة (�أم
اللوكيه موديل فورد �أو �أوفر الند) وا�سطة ال�سفر.
و�أذكر ان ال�سفرة نف�سها التي قطعناها يف عربة �أبي �سبع
بثالث�ي�ن �ساع ��ة قد قطعناها بعد ع�ش ��ر �سنوات يف �سيارة
ال�سائق االرمني (تيزاب) ب�أقل من خم�س �ساعات وامل�سافة
ب�ي�ن بغداد والفلوجة ال تزيد على اخلم�سني كيلومرت ًا ،مع
التوقف لتربيد ال�سيارة وا�ص�ل�اح (البنجر) واال�سرتاحة
م ��ن �ضع�ضعة ال�ضلوع جراء �س ��وء حالة الطريق الرتابي
املمتعرج واملتعرث.
عن كتاب :بغداد كما عرفتها للمؤرخ الراحل امين
المميز

الزواج الثاني لصالح جبر
حقائق وتداعيات
د حميد ح��س��ون العكيلي
�أدى ن ��وري ال�سعيد واجبه املكل ��ف به من قبل الو�صي
عل ��ى �أح�س ��ن م ��ا ي ��رام ,عندم ��ا ح ��ل جمل� ��س النواب،
و�أج ��رى انتخابات جديدة ،لذا ر�أى �إن مهمته الرئي�سة
قد انته ��ت ،و�س ��ارع �إىل تقدمي ا�ستقالت ��ه اىل الو�صي
يف � 11آذار  ،1947ليمه ��د الطري ��ق �أم ��ام �صالح جرب،
ال ��ذي كان املر�شح الوحيد خلالفت ��ه ،وقد كلفه الو�صي
عبد الإله بت�شكي ��ل الوزارة يف � 29آذار  ،1947ليكون
�أول �شيعي يرت�أ�س حكومة بعد اربعني وزارة تعاقبت
خ�ل�ال �أكرث من عقدي ��ن ون�صف العقد تقريب� � ًا من عمر
النظ ��ام امللك ��ي يف العراق .م ��ع العل ��م� ،إن �صالح جرب
تربط ��ه م�صاه ��رة مع �أ�س ��رة ال�شيخ ع ��داي اجلريان،
والت ��ي اث�ي�ر حولها الكثري م ��ن اجلدل ,لع ��ل �أبرزه ما
حتدث به كامل اجلادرجي عندما قال هذا الكالم :
« ....واملت�صل ��ون ب�صال ��ح ج�ب�ر ات�صا ًال وثيق� � ًا كانوا
يعت�ب�رون زواجه الأخري من �إح ��دى بنات الإقطاعيني
الكب ��ار بعد حوادث عام  ،1941ال�شيخ عداي اجلريان
�شيخ البو�سلطان يف احلل ��ة ،بداية التحول يف حياته
اخلا�ص ��ة والعام ��ة ،فبينم ��ا كان �صال ��ح ج�ب�ر قبل هذا
ال ��زواج ،م�ضرب الأمثال يف نزاهت ��ه كموظف �إداري،
وان ��ه كان يحم ��ل �آراء �شب ��ه تقدمي ��ة� ،أ�صب ��ح بعد هذا
ال ��زواج م ��ن ذوي املطام ��ح املادي ��ة ،وق ��د �أخ ��ذ �صالح
او ًال ي�سند �أق ��ارب زوجته ،ثم حتول �إىل �سند للإقطاع
نف�سه».
وق ��د اتفق عب ��د ال ��رزاق الظاه ��ر �إىل حد ًا ما م ��ع ر�أي
اجلادرج ��ي عندما قال ع ��ن م�صاهرة �صال ��ح جرب هذا
الكالم :
«�إن زواج �صالح جرب من ابنة عداي اجلريان جعله يف
عِ داد الطبقة احلاكمة ،التي تعي�ش يف م�ستوى الأمراء
وكب ��ار املتمول�ي�ن ،ح�ي�ن �صار م ��ن كب ��ار املزارعني يف
ق�ضاء ال�صوي ��رة ،وله ع�شرات االل ��وف من الدومنات
وامل�شاريع الزراعية».
فيما مل يتملك ال�شاعر الكبري حممد مهدي اجلواهري،
م�شاع ��ر حزنه ب�سبب فق ��ده لأخيه “جعف ��ر” يف وثبة
كان ��ون الث ��اين ع ��ام  ،1948والذي ح ّم ��ل �صالح جرب
امل�س�ؤولي ��ة الكامل ��ة ع ��ن مقتل ��ه ,لنق ��ر�أ مع ًا م ��اذا كتب
اجلواهري عن هذا املو�ضوع حتديد ًا:
« ...وبعده ��ا دارت يف جمال� ��س الع ��راق و�صالوناته،
احاديث عن ف�ضائح تزكم الأنوف ،ف�صالح جرب ي�سعى
�إىل �أن يزي ��د مقامه ،وير�سخ اقدام ��ه ،ب�أن يتزوج على
زوجته االوىل ابنة الإقطاع ��ي الكبري عداي اجلريان،
املهيم ��ن على �أخ�ص ��ب الأرا�ض ��ي الزراعي ��ة يف احللة
وجوارها من �أر�ض الفرات».
ومن اجلدير بالذكر� ،إن زوجة �صالح جرب االوىل
ق ��د توفيت عام  ،1935وزواجه الث ��اين قد ح�صل بعد
�سب ��ع �سنوات ،ف�أين زوجته الأوىل ،ثم ما هي الرائحة
الت ��ي تزك ��م الأن ��وف ،عندم ��ا يت ��زوج ال�شخ� ��ص على
زوجته وهي على قيد احلياة.
�أما �صديقه عبد الكرمي االزري ،فقوّ م هذه امل�صاهرة
بهذا ال�شكل :
«�إن �صالح جرب يعترب ن�ش�أته يف بيئة فقرية متوا�ضعة
منق�ص ��ة حتت ��اج �إىل تغطية ،و�إنه حقق ه ��ذه التغطية
بامل�صاه ��رة م ��ع �أب ��رز �شي ��وخ ع�ش�ي�رة البو�سلط ��ان
يف ل ��واء احلل ��ة ،ب� ��أن يتزوج م ��ن بنت ال�شي ��خ عداي
اجلريان».
ويف الواق ��ع ،ان االزري مل يك ��ن موفق� � ًا يف تق ��ومي
م�صاه ��رة �صالح ج�ب�ر ,لأن الأخري ق ��د مت زواجه عام
 ،1942اي بع ��د وف ��اة ال�شيخ ع ��داي اجلري ��ان ب�سبع
�سن ��وات ،وحينها مل يكن �صالح ج�ب�ر جمهول املكانة،

حتى يقال ب�أن ��ه ا�ستغل هذه امل�صاهرة و�سيلة لتحقيق
اغرا�ضه ال�سيا�سية وطموحاته ال�شخ�صية ،خ�صو�ص ًا
ان ��ه كان قبل هذا الزواج من النخبة ال�سيا�سية االوىل،
الت ��ي ارتق ��ت �أعل ��ى املواق ��ع يف الدول ��ة والعراقي ��ة،
ال�سيم ��ا يف وزارة الداخلي ��ة ،الت ��ي �أ�صب ��ح وزيره ��ا
خلم�س مرات.
وال�س�ؤال الذي يطرح نف�سه بقوة  :هل �أثرت م�صاهرة

�صال ��ح جرب مع �أ�سرة عداي اجلريان على نزاهته ,ف�إن
الأحداث ت�ش�ي�ر �إىل �إن الرجل ظل نزيه ًا ال�سيما عندما
و�ص ��ل به الأمر �إىل طرد �أخي ��ه ر�ضا جرب من وظيفته،
ب�سبب �شبه ��ات تتعلق بالنزاهة ,لذا ع ّد من الأ�شخا�ص
الع�صامي�ي�ن املكافحني الذي �صن ��ع نف�سه بنف�سهِ  ،وهو
مث ��ال للموظ ��ف القدي ��ر ،النزيه ،احل ��ازم ،احلا�سم يف
قرارات ��ه ،لك ��ن �شع ��وره بال�ضع ��ف �أم ��ام ال�شخ�صيات
الكب�ي�رة يف العهد امللكي ،دفعه مل�صاه ��رة �أ�سرة عداي
اجلري ��ان يف لواء احلل ��ة ،اللواء الذي ل ��ه ثقله الكبري
بحكم قربه من بغداد.
ومهم ��ا يك ��ن م ��ن �أم ��ر ،ف�إن م�صاه ��رة �صالح جرب
مع �أ�سرة ال�شيخ عداي اجلريان مل تكن يوم ًا من الأيام
ُ�سلم ًا ليتدرج من خالله �صالح جرب املواقع ال�سيا�سية،
ومل يحقق منها منافع �شخ�صية ،لذا ف�إن ال�شكوك التي
�أث�ي�رت حول هذه امل�صاهرة ال تخ ��رج عن نطاق دائرة
الت�سقي ��ط ال�سيا�س ��ي حتم ًا .ولكن يج ��ب �أن ن�ؤكد على
�أن �أ�س ��رة ال�شيخ عداي اجلريان ق ��د ا�ستفادت من هذه
امل�صاهرة كثري ًا ,حيث بقيت هذه الأ�سرة حمافظة على
وجوده ��ا يف جمل�س الن ��واب� .أما بالن�سب ��ة لـ (�صالح
ج�ب�ر) ،فنكتفي بالقول� ،إن ا�صه ��اره كانوا املالذ الآمن
ل ��ه عندما ع�صفت ب ��ه رياح ال�سيا�سة بع ��د وثبة كانون
الثاين  ،1948ومل يلج�أ لغريهم للخروج من الأزمة.
ثمة حقيق ��ة تاريخية؛ وه ��ي �إن امل�صاه ��رات و�صالت
والقرب ��ى �أ�صبحت حجر ع�ث�رة �أمام بع� ��ض الوزراء،
فمث�ل ً�ا عندم ��ا تبن ��ى وزير املالي ��ة عبد الك ��رمي االزري
م�ش ��روع توزي ��ع االرا�ض ��ي االمريية عل ��ى الفالحني،
وتطبي ��ق قان ��ون �إعم ��ار وا�ستثم ��ار م�ش ��روع �أرا�ضي
الدجيل ��ة عليه ��ا� ،إال �إن ��ه ا�صط ��دم بواق ��ع امل�صاه ��رة
عندما �أراد توزيع االرا�ض ��ي التابعة �إىل �أ�صهار وزير
الداخلي ��ة �صال ��ح ج�ب�ر� ،شي ��وخ البو�سلط ��ان م ��ن �آل
اجلري ��ان .لنقر�أ مع ًا م ��اذا دوّ ن لنا االزري يف مذكراتهِ
عن هذا املو�ضوع حتديد ًا :
«�إن توزي ��ع الأرا�ضي عل ��ى الفالحني �سيخل ��ق م�شكلة
ل�صال ��ح ج�ب�ر ،م ��ع ان�سبائه م ��ن �آل اجلري ��ان� ،شيوخ
البو�سلط ��ان الت ��ي تنتم ��ي �إليه ��م زوج ��ة �صال ��ح جرب
ف�ضيلة ،والذين كانوا �سيحقدون عليه لو اقر توزيعها
عل ��ى الفالح�ي�ن ،و�سلبها منه ��م ،لذلك ق ��ام �صالح جرب
وطل ��ب �إ ّ
يل �أن امهله مدة لكي يدب ��ر االمر  ...و�شعرت
ب� ��أين ق ��د ت�سبب ��ت يف �إحراج ��ه و�أوقعت ��ه يف حمن ��ة
�شدي ��دة ،وهك ��ذا بقي ��ت ق�ضي ��ة الأرا�ض ��ي معلق ��ة يف
جمل�س الوزراء ،بانتظار كتاب وزارة الداخلية�إىل �إن
ا�ستقالت احلكومة».
عن رسالة  :المصاهـرات اإلجتماعية وصالت
القربى وأثرهما السياسي في العراق الملكي
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في ذكراه العشرين

حسين جميل  ..اسرته وبداياته
رفعة عبد ال��رزاق محمد

في يوم األثنين السابع من كانون الثاني 2002
الموافق لليوم الثالث والعشرين من شوال 1422
 ،رحل عنا االستاذ حسين جميل  ،الشخصية
الوطنية والديمقراطية الكبيرة التي واكبت
الحركة الوطنية العراقية منذ نشوؤها في
عشرينيات القرن الماضي .ولم يكن اسم حسين
جميل مألوفا لدى مؤرخي السياسة العراقية
الحديثة فحسب ،بل كان اسم ًا بارزاً في الدراسات
القانونية والدستورية ،ثم البحث في تاريخ العراق
الديمقراطي والنضال من اجل الديمقراطية
 ،فضال عن كونه وجها اجتماعي ًا مرموق ًا في
االوساط الثقافية العراقية والعربية.

ومل ت ��زل �سريت ��ه ال�سيا�سية والقانوني ��ة مو�ضع الدرا�سة
يف اك�ث�ر من م�ؤ�س�سة اكادميية ،وكان ��ت طالبة املاج�ستري
ب�شرى �سكر ال�ساعدي قد اجنزت ر�سالتها عن حياة ح�سني
جمي ��ل ودوره ال�سيا�س ��ي اىل ع ��ام  1954ونوق�ش ��ت عام
 ،2003ثم تلتها درا�سات اخرى جديرة بالن�شر والتنويه ،
ولكات ��ب هذه ال�سطور �صلة طيبة باال�ستاذ الراحل ح�سني
جميل ،من ��ذ اواخر ال�سبعينيات من الق ��رن املن�صرم ،وقد
تع ��رف عليه يف جمل�سه مبكتبة املثن ��ى وا�ستمر االمر اىل
رحيل ��ه يف اال�سبوع االول من ع ��ام  .2002واملقال التايل
اطاللة �سريعة على ا�سرة ح�سني جميل ،ون�ش�أته وتكوينه
الفك ��ري واالرها�صات االوىل لن�شاط ��ه العام الذي ا�ستمر
زهاء ال�سبعني عام ًا حتى ا�صابته �أو�صاب ال�شيخوخة يف
ال�سنني االخرية من حياته.
ان ا�س ��رة (اجلميل) من اال�س ��ر املعروفة ببغداد منذ القرن
الثامن ع�شر ،وقد نزح ��ت من مدينة (حماه) ال�سورية اىل
(عان ��ه) ثم بغ ��داد ،وقد اك ��د حموية ا�س ��رة ،اال�ستاذ منري
القا�ضي نب�ض الوجدان يف مقدمته لديوان ال�شاعر حافظ
جميل نب�ض الوجدان  ،بينما ذكر ال�صحفي واالديب خالد
ال ��درة ال�صدي ��ق احلميم لأ�س ��رة اجلميل ان ه ��ذه اال�سرة
�شامية الأ�صل وان اول من عرف منها ال�شيخ عبد اجلميل
ال ��ذي عا� ��ش يف دم�ش ��ق يف الق ��رن ال�سابع ع�ش ��رن وكان
معروف ��ا بانت�ساب ��ه اىل البي ��ت النبوي الك ��رمي كما توجد
ا�شارات عديدة اىل هذا الن�سب الرفيع .اما ا�سرة اجلميل،
فتنت�س ��ب مبا�شرة اىل جميل بن امل�ل�ا عبد اجلميل بن عبد
اجللي ��ل وق ��د عا� ��ش يف دم�ش ��ق يف خ ��ان الزيت جم ��اور ًا
ل ��دار وايل دم�شق عب ��د الله با�ش ��ا ،وقد انتق ��ل جميل هذا
اىل (حديث ��ة) �أو (عانة) ث ��م رحل اىل بغ ��داد وا�ستقربها،

واجن ��ب هذا ولد ًا �سم ��اه (حممد) امته ��ن العمل التجاري
وجن ��ح في ��ه وا�صبح من جت ��ار بغ ��داد الكب ��ار ولعله كان
ال�سبب الرئي�س يف ثراء هذه اال�سرة وذيوعها فيما بعد.
ت ��وزع م�ي�راث حمم ��د جمي ��ل عل ��ى اوالده االربع ��ة عب ��د
املح�سن وعبد احلميد وعبد الغني وعبد اجلليل بعد وفاة
ابن ��ه االكرب (حمم ��د �صال ��ح) يف حياته ..وق ��د ا�شتهر من
ه�ؤالء االبناء ال�شيخ عبد الغني اجلميل مفتي بغداد وقائد
انتفا�ضتها �ضد ت�سل ��ط احد الوالة العثمانيني .انتهى عهد
املماليك ببغداد ب�سقوط داود با�شا الوايل اململوك الكبري،
وراف ��ق هذا ال�سقوط حوادث مروع ��ة �شهدتها بغداد ،وقد
ذكرته ��ا كتب التاريخ كث�ي�را ،وتوىل والية بغ ��داد الوايل
الرتك ��ي اجلدي ��د (عل ��ي ر�ضا ال ��ز) ال ��ذي اوق ��ع باملماليك
مذبح ��ة كبرية بهدف ا�ستئ�صالهم وع ��دم االبقاء على بقية
باقي ��ة منه ��م ،وقد وق ��ف مفتي بغ ��داد ال�شيخ عب ��د الغني
اجلمي ��ل معار�ض ًا لق�س ��وة الوايل اجلديد ،وق ��اد انتفا�ضة
�شعبي ��ة �ض ��د احلكم اجل ��ددي ووقع ��ت مع ��ارك دامية بني
اجلي� ��ش العثماين واهايل بغداد ،كان اهمها ما جرى يوم
 28ماي� ��س عام  1832اذ �ضربت حمل ��ة (قنرب علي) وهي
املحلة التي ت�ضم ا�سرةاجلميل ..فهدمت دار املفتي ونهبت

مكتبت ��ه واحرقت .وا�ستطاع اجلمي ��ل وا�سرته الفرار اىل
جان ��ب الكرخ من بغداد واحتمى بع�شرية (عكيل) ثم هرب
اىل مدين ��ة عانة وعاد فيما بع ��د ..كان عبد الغني اجلميل
مفتي ��ا نزيه ��ا ،وعاملا مرموق ��ا و�شاعرا جمي ��دا ،ف�ضال عن
كون ��ه من وج ��ود املجتمع البغ ��دادي يف ال�صف االول من
الق ��رن التا�سع ع�ش ��ر ،وقد ذكر يل اال�ست ��اذ ح�سني جميل،
ان ��ه وان مل ينحدر من �سالل ��ة عبد الغني جميل ..ف�أنه كان
مولع ًا باخباره وجمعها واالفتتان بها.
ذكرنا ان ا�سرة اجلميل تنحدر من اوالد حممد جميل ..هم
عب ��د اجلليل وعبد املح�سن وعب ��د الغني ..اما عبد احلميد
فل ��م يكن له عق ��ب ..وقد ب ��رز يف هذه اال�س ��رة العديد من
ال�شخ�صيات البارزة والفاعلة يف احلياة العراقية العامة.
مث ��ل حممد جميل الذي ذاع �صيته يف نهاية القرن التا�سع
ع�شر وول ��ده عي�سى وذريته ومنهم فخ ��ري اجلميل ..كما
به ��ذا ا�س ��م عب ��د الرحمن اجلمي ��ل ،وعبد اجلب ��ار اجلميل
وهم ��ا م ��ن رج ��ال القان ��ون قب ��ل ت�ألي ��ف الدول ��ة العراقية
وال�شيخ عبد اجلليل اجلميل اح ��د علماء بغداد املرموقني
واوالده حافظ جميل ال�شاعر العراقي الكبري و�شقيقه عبد
الق ��ادر اجلميل املدعي العام واملوظ ��ف الرفيع يف جمل�س

الوزراء ..ومنهم اي�ضا عبد املجيد جميل وهو من الق�ضاة
املعروفني وابو اال�ستاذ ح�سني جميل.
ول ��د اال�ست ��اذ ح�سني جمي ��ل (..ح�سني بن عب ��د املجيد بن
احمد بن عبد اجلليل بن حممد بن جميل بن عبد اجلميل)
يف كرب�ل�اء ي ��وم � 8شب ��اط ع ��ام  1908يف دار جده احمد
ال ��ذي كان يومذاك قا�ضيا يف ه ��ذه املدينة املقد�سة ..وهي
ال ��دار نف�سها التي �سكنها القا�ضي عب ��د املجيد جميل ،ابو
ح�س�ي�ن جميل عندما ع�ي�ن قا�ضيا يف كرب�ل�اء عام .1921
ويف بغ ��داد ادخل ��ه ابوه الكتاتيب يف حمل ��ة قنرب علي ثم
ادخ ��ل املدر�سة االبتدائية عام  1917وهي (مدر�سة الكرخ
االبتدائي ��ة) وكان ينتق ��ل م ��ع ابي ��ه القا�ض ��ي ،حت ��ى دخل
الثانوي ��ة (املركزية) ببغداد ،ويف ه ��ذه الثانوية ال�شهرية
اخذت اخلطوط العامة لتكوينه الفكري ترت�سم وبد�أ ا�سمه
يع ��رف يف اكرث من منا�سبة  ،ف� ً
ضال عن ع�شقه للقراءة منذ
ف�ت�رة مبكرة م ��ن حياته وا�ستمر االم ��ر اىل النهاية ،وكان
يجد يف داره مكتبة كبرية هي مكتبة والده وتطغى عليها
كت ��ب الفق ��ه وال�شريعة والقان ��ون  ،غ�ي�ر ان �شقيقه االكرب
(مك ��ي) واب ��ن عمه (عبد العزي ��ز) كانا يجلب ��ان الكثري من
الكتب احلديثة املطبوع ��ة يف القاهرة وال�شام  ،وكان ذلك
من ا�سباب تفتح ح�سني جميل على بع�ض االفكار احلديثة
الت ��ي تو�سع يف معرفته ��ا والت�أثر بها فيما بع ��د � (.إ�ضافة
 :التح ��ق تلميذ ًا يف الأول االبتدائ ��ي يف ال�سنة الدرا�سية
 ،1918-1917وذلك يف مدر�سة (باب ال�شيخ) االبتدائية،
ث ��م انتقل يف ال�سنة الثانية �إىل مدر�سة الكرخ االبتدائية،
�أ َّم ��ا يف ال�سنة الثالثة  1920-1919فق ��د انتقل مع والده
�إىل العم ��ارة ،حي ��ث �أكمل درا�ست ��ه االبتدائية هناك .ويف
ال�سنة الدرا�سية  ،1923-1922بعد ان ح�صل على نتيجة
(ناجح با�ستحقاق) يف االمتحان ��ات الوزارية االبتدائية،
انتقل ح�سني جميل �إىل املرحلة الثانوية يف بغداد ).
كان حل�س�ي�ن �شقي ��ق �أك�ب�ر ت ��ويف �صغ�ي�ر ًا� .أ َّم ��ا �أ�شقائ ��ه
الآخ ��رون فه ��م :مك ��ي وها�ش ��م وطال ��ب اجلمي ��ل .وكانت
طفول ��ة ح�سني جمي ��ل غري م�ستق� � ّرة� ،إذ راف ��ق �أ�سرته يف
تنقالته ��ا من منطقة �إىل �أخرى ،بحكم طبيعة عمل والده،
حي ��ث انتقل من بغ ��داد �إىل النجف �أو ًال ،ث ��م �إىل بعقوبة،
وبعده ��ا �إىل العم ��ارة .وق ��د طبع ��ت �صورة تل ��ك املناطق
يف ذاك ��رة ح�س�ي�ن جمي ��ل ،حي ��ث كان يتذ ّكر �أ�س ��واق تلك
املناط ��ق و�شوارعها وطرقها وبع� ��ض حوادثها ،كما يبدو
ذل ��ك وا�ضح ًا يف م�ؤ َّلفه املعروف «العراق �شهادة �سيا�سية»
ويف مقابالت ��ه و�أحاديثه.لقد بقي ��ت ذاكرة اال�ستاذ ح�سني
جمي ��ل حي ��ة اىل قبل نح ��و ثالث �سن ��وات من رحيل ��ه  ،اذ
بقي ��ت ب ��دوات الن�سيان لالح ��داث القريبة ت�ضع ��ف بينما
بقيت ذاكرته لالحداق البعيدة وقادة .
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مكتبات بغداد في العشرينيات
احمد راش��د الفهداوي

بعد انتهاء الحرب العالمية االولى ()1918-1914
ظهرت في العراق تجارة الكتب حتى اصبحت
ظاهرة استوقفت انتباه عدد كبير من الناشرين
العرب واالجانب وشجعتهم على التوجه الى
العراق بعد ان وجدوا فيه سوق ًا تجاري ًا مربح ًا
للكتب العلمية واالدبية  ,وكان في اغلب مدن
العراق مكتبات لبيع الكتب لها نشاطها الكبير
وعالقاتها الواسعة بالناشرين والمكتبات الكبرى
في بالد العرب ومنها ما ساهم بشكل كبير في
الحركة الثقافية من خالل نشر او اعادة نشر
الكتب النادرة والمخطوطات المحققة والدواوين
والدراسات المختلفة.

�شهد �سوق ال�سراي غي بغداد انت�شار مكتبات بيع الكتب ال
�سيما بعد قيام الدولة العراقية عام ( )1921وقد تخ�ص�ص
بع�ضه ��ا ببيع نوع معني من الكتب فيما تنوعت الكتب عند
بع�ضها االخر من ادبية وعلمية ودينية وتاريخية ونوادر
املخطوطات ف� ً
ضال عن القرطا�سية  ,واللوازم املكتبية .
�أ�صب ��ح �س ��وق ال�س ��راي مبثاب ��ة منت ��دى ثقايف تق ��ام فيه
الن ��دوات الثقافي ��ة ويتواج ��د فيه االدب ��اء واملثقفون على
الدوام للح�ص ��ول على الكتب النادرة فانتع�شت حركة بيع
الكت ��ب م ��ع مرور الزم ��ن بعد ان ك�ث�ر اهتم ��ام البغداديني
بالق ��راءة ونتيج ��ة لذل ��ك ظهرت مكتب ��ات ع ��دة ا�صبح لها
ا�سمها ومكانتها ,ومن ابرزها املكتبة العربية التي ا�س�سها
املرح ��وم نعمان االعظمي ع ��ام ( )1905وهي اول مكتبة

تفت ��ح يف �س ��وق ال�سراي ب ��ل انها م ��ن اقدم مكتب ��ات بيع
الكتب يف العراق  ,وكان �صاحبها يجلب الكتب من الدول
املج ��اورة حيث كان يق�صدها املثقفون والباحثون القتناء
ما يحتاجون ��ه من م�صادر  ,وقد �ساهم ��ت املكتبة يف طبع
العدي ��د من الكت ��ب العربي ��ة واالجنبية يف داخ ��ل العراق
وخارج ��ه  ,ثم انتقل ��ت املكتبة من مكانه ��ا االول يف را�س
�س ��وق ال�س ��راي اىل و�سطه وهي مازال ��ت تعمل حلد االن
ويديرها حالي ًا ال�سيد ربن احمد النق�شبندي.
قام ال�سيد حممود حلم ��ي يف عام ( )1942بان�شاء املكتبة
الع�صري ��ة وهي ثاين مكتبة تفتح يف �سوق ال�سراي واول
مكتب ��ة تنق ��ل من ��ه اىل �ش ��ارع املتنب ��ي ع ��ام ( )1947وقد
ذاع �صيته ��ا وا�صبح ��ت له ��ا مكانة ب ��ارزة ال تق ��ل منزلتها
عن مكتب ��ة نعمان االعظم ��ي اذ عمل �صاحبه ��ا على رفدها
بالكت ��ب وامل�ص ��ادر القيمة التي كان ي�ست ��ورد معظمها من
م�ص ��ر  ,ف�ض�ل ً�ا ع ��ن املج�ل�ات امل�صري ��ة الت ��ي كان الوكيل
الوحي ��د لتوزيعه ��ا يف العراق  ,وهذا م ��ا ادى اىل ازدياد
رواد ه ��ذه املكتبة من املثقفني الذين اخ ��ذوا يعقدون فيها
الن ��دوات الثقافية وم ��ن ابرزهم الدكت ��ور م�صطفى جواد
واملحام ��ي عبا�س الع ��زاوي وعبد ال ��رزاق احل�سني وطه
الها�شم ��ي واالدي ��ب احم ��د حام ��د ال�صراف وعب ��د املطلب
االمني وغريهم .
وكان ي�ساع ��د حمم ��ود حلم ��ي يف ادارة املكتب ��ة �شخ� ��ص
يه ��ودي ا�سم ��ه (ا�سحق ابو ن�سي ��م )  ,الذي كان ��ت له اليد
الط ��وىل يف تن�شي ��ط املكتب ��ة  ,تنقل ��ت املكتب ��ة اىل اك�ث�ر
من م ��كان حيث بد�أت يف �س ��وق ال�صي ��اغ املرتبط ب�سوق
ال�س ��راي ثم انتقلت بعدها اىل املكان الذي تقام عليه حالي ًا
مكتب ��ة ع ��واد عب ��د الرحمن ث ��م انتقل ��ت اىل م ��كان املكتبة
احلديث ��ة لبي ��ع القرطا�سية حالي� � ًا  ,ثم انتقل ��ت اىل �شارع
املتنبي مقاب ��ل املخبز الع�سكري �سابق� � ًا قبل ان تنتقل اىل
بناية املكتبة البغدادية ومن املكتبات االخرى التي ظهرت
يف بغ ��داد ه ��ي املكتب ��ة االهلية الت ��ي ا�س�سها عب ��د االمري
احليدري عام ( )1922يف �س ��وق اال�سرتبادي بالكاظمية
ثم �سرعان ما نقلها اىل �سوق ال�سراي وبعد وفاة �صاحبها
احلي ��دري عام ( )1954توىل ادارته ��ا جنله ال�سيد �شم�س
الدي ��ن احلي ��دري الذي ق ��ام بنقلها من �س ��وق ال�سراي اىل

�ش ��ارع املتنب ��ي  ,حي ��ث يق�صده ��ا االدب ��اء وط�ل�اب العلم
والباحثون للح�صول على م ��ا يريدون من م�صادر خا�صة
وق ��د اخذت املكتبة عل ��ى عاتقها طبع عدد كب�ي�ر من الكتب
العربي ��ة واالجنبي ��ة  ,ومازال ��ت املكتبة تعم ��ل يف مكانها
ب�ش ��ارع املتنبي (عمارة طه ابو الكا�شي) مقابل دار االنبار
للن�ش ��ر ويديره ��ا ال�سي ��د (�سرم ��د) احد احف ��اد عبد االمري
احليدري.
وميك ��ن عد مكتبة (مكنزي) الت ��ي ا�س�سها رجل ا�سكتلندي
ع ��ام ( ,)1925مكتبة متخ�ص�صة يف بي ��ع الكتب االجنبية
يف بغ ��داد  ,وبع ��د وفاة �صاحبه ��ا دفن يف مق�ب�رة االرمن
ببغ ��داد فت ��وىل ادارته ��ا اب ��ن عم ��ه (دونال ��د) ال ��ذي كانت
تربط ��ه عالقة وطيدة مع الي�ساري�ي�ن يف العراق  ,وعندما
ت ��ويف ع ��ام ( )1944الت املكتبة اىل اح ��د العراقيني وهو
ال�سي ��د عبد الكرمي مراد وبقيت تعرف باال�سم نف�سه بل ان
�صاحبها اجلديد قد لقب ب(عبد الكرمي مكنزي) .
ا�شتهرت هذه املكتبة ببيع كتب الطب والهند�سة املطبوعة
باللغة االنكليزية التي كانت ت�صل من بريطانيا على وجه
اخل�صو� ��ص  ,لذل ��ك كان ط�ل�اب كليت ��ي الط ��ب والهند�سة
وا�ساتذته ��م يق�صدونها عل ��ى الدوام ليطلع ��وا على كل ما
هو جديد.
وظه ��رت مكتب ��ات اخ ��رى لبي ��ع الكت ��ب وظل ��ت م�ستم ��رة
مث ��ل مكتب ��ة الطلب ��ة الت ��ي ا�س�سه ��ا يو�سف �سعي ��د حافظ
ع ��ام ( ,)1927ومكتب ��ة ال�شبيبة التي ان�شاه ��ا ر�شيد عبد
اجللي ��ل ع ��ام ( )1930يف �سوق ال�س ��راي واخت�صت ببيع
الكت ��ب واملج�ل�ات العراقية والعربية من ��ذ تا�سي�سها حتى
ع ��ام ( )1980حي ��ث حتولت اىل مكتبة لبي ��ع القراطا�سية
واللوازم املدر�سية ومازالت م�ستمرة بالعمل حتى الوقت
احلا�ض ��ر ويديره ��ا ال�سي ��د �صب ��اح ر�شيد جن ��ل املرحوم
ر�شي ��د عب ��د اجللي ��ل �صاح ��ب املكتب ��ة وال ��ذي ت ��ويف عام
( , )1988وهن ��اك اي�ض ًا مكتب ��ة الزوراء التي ت�أ�س�ست يف
ع ��ام ( )1930ل�صاحبها ح�س�ي�ن الفلفلي يف �سوق ال�سراي
 ,ومكتب ��ة املع ��ارف الت ��ي �أ�س�سها حممد ج ��واد حيدر عام
( , )1932واملكتبتان م�ستمرتان يف العمل حلد االن.
وم ��ن املكتب ��ات املهم ��ة الت ��ي ب ��رزت يف بغداد ه ��ي مكتبة
املثن ��ى الت ��ي �أ�س�سه ��ا النا�ش ��ر الكتب ��ي املع ��روف ( قا�س ��م

الرج ��ب) ع ��ام ( )1936وق ��د ب ��ذل جه ��د ًا كب�ي�ر ًا لإعمارها
وتو�سيعها وفتح لها فروع ًا متعددة يف املو�صل والب�صرة
ولبن ��ان حت ��ى ا�صبح ��ت م ��ن اكرب مكتب ��ات الع ��راق فذاع
�صيته ��ا وو�صلت �شهرتها اىل البلدان العربية واال�سالمية
واالجنبي ��ة  ,مل ��ا �ضمت ��ه م ��ن ن ��وادر املخطوط ��ات الت ��ي
ا�شرتي ��ت با�سعار عالية بل ان ��ه ادى دور ًا فاع ًال يف تزويد
املكتبات العراقية املختلفة بامل�صادر واملراجع  ,ومل يتوان
عن م�ساعدة الطلبة والباحثني من خالل ت�ساهله معهم يف
بي ��ع الكت ��ب وح�س ��ب مقدرتهم املادي ��ة  ,ومازال ��ت املكتبة
باقية حل ��د االن رغم تاثره ��ا باحلريق الهائ ��ل الذي التهم
االف الكت ��ب الن ��ادرة منها ع ��ام ( ، )1999وهناك مكتبات
اخ ��رى ان�شئت يف الكاظمي ��ة مثل مكتبة املفي ��د ل�صاحبها
ال�شيخ �صال ��ح الكاظمي الذي كان يبيع فيها اجزاء القران
الك ��رمي وخمتل ��ف الكت ��ب الديني ��ة ,وعند وف ��اة �صاحبها
ع ��ام ( )1910توىل �أبن ��ا�ؤه و�أحف ��اده �إدارته ��ا ورفدوها
بالكت ��ب الثمين ��ة وا�ستم ��رت لغاي ��ة ع ��ام ( , )1980ح�ي�ن
انتهت بوفاة ال�شي ��خ حممود عبدالله �صالح ومل يبق منها
�ش ��يء ,واملكتبة االخرى هي مكتب ��ة االعتماد التي ُان�شئت
يف الغرف ��ة الثامنة داخل ال�صح ��ن الكاظمي ال�شريف على
جه ��ة اليمني من ب ��اب القبل ��ة وادارها ال�شي ��خ علي حممد
الكتب ��ي منذ ع ��ام ( )1905وبعد تو�سعه ��ا نقلها اىل خارج
ال�صح ��ن يف داخل ال�سوق وكان ذلك يف بداية االربعينات
وبع ��د وفاة �صاحبها احلاج علي حممد عام ( )1955توىل
ادارتها ابنه احلاج مرت�ضى.
وم ��ن املكتب ��ات القدمي ��ة االخ ��رى يف الكاظمي ��ة (مكتب ��ة
النج ��اح) الت ��ي ا�س�سها ال�شي ��خ عبد عل ��ي يف الع�شرينات
م ��ن القرن املا�ضي ومكانها يف منت�صف ال�شارع العام عند
ب ��اب الدروازه ,وكانت اي�ض ًا مبثابة ملتقى لوجهاء البلدة
الذي ��ن ي�أن�س ��ون باحادي ��ث �صاحبها  ,ويف ع ��ام ()1952
انتق ��ل اىل غرفت ��ه يف ال�صح ��ن الكاظم ��ي ال�شري ��ف وهي
جم ��اورة لب ��اب مرقد اب ��ي يو�س ��ف  ,وا�ستم ��ر يبا�شر بيع
الكتب وطبعها ون�شرها وتوزيعها اىل وفاته يف منت�صف
ال�سبعينات من القرن املا�ضي.
عن :رسالة (الحياة الثقافية في مدينة بغداد للمدة
من 1921ــ (1939

مجلة (قرندل)

وحاكم سوريا حسني الزعيم سنة 1949
عبد الرزاق الهاللي

من ذكرياتي في االربعينيات  ،اسهامي في
تحرير مجلة (قرندل) التي كان يصدرها صديقي
االستاذ صادق محمد االزدي الذي عرفته منذ
بدأت بكتابة سلسلة مقاالت على صفحات
جريدة (االخبار) التي كانت يرأس تحريرها ،تحت
عنوان “صور واحاديث اجتماعية” وكان ذلك في
االربعينيات .فلما اصدر مجلة (قرندل) الهزلية،
كنت واحداً من المشاركين في كتابة المقاالت
والتعليقات والطرائف فيها ،لكنني كنت انشر
دون ان اضع اسمي على المقال.

وبع ��د تعييني يف دائ ��رة الت�شريفات امللكي ��ة مل انقطع
ع ��ن الكتاب ��ة يف “قرندل” ،ومل انقطع ع ��ن التعاون مع
�صاحبه ��ا ،بل ان ن�شاطي ال�صحفي ازداد يف عهد وزارة
مزاحم الباجه جي ،وبعده حيث حفلت �صفحات املجلة
بالكثري مما كنت اكتبه من �شعر ونرث.
وق ��د يكون من الطريف ان اذكر ،انني كنت احرر ب�شكل
ثابت باب (خفايا الق�صور وا�سرار القبوالت) الذي كان
ين�شر بتوقيع (ليلى) اعتبار ًا من .1948/3 / 4
مجلة “قرندل” وحسني الزعيم

ت ��وىل ح�س�ي�ن الزعي ��م ادارة احلك ��م يف �سوري ��ا بع ��د
انقالب ��ه الع�سكري ي ��وم  30اذار  ..1949وبعد ان افاد
من م�ساعدات العراق ل�سوريا ،قلب للعراق ظهر املجن،
فت� ��أزم الو�ضع بني القطرين و�شن ��ت ال�صحف ال�سورية
حمالت �شعواء �ضد العراق.
وكانت جملة “قرن ��دل” تت�صدى لتلك احلمالت ،بجملة
موا�ضيع ومقاالت يكتبها عدد م ��ن الكتاب ال�سيا�سيني،
ومنه ��م اال�ست ��اذ علي حيدر الركابي ال ��ذي ن�شر �سل�سلة
مق ��االت ا�سبوعية بتوقيع تقي الدي ��ن الب�صري ،وكنت
اي�ض ��ا من بني الكتاب الذين ين�شرون با�سم م�ستعار يف
املجلة.
وم ��ن الطري ��ف ان اذك ��ر ان البع�ض ت�ص ��ور انني كاتب
املقاالت التي ن�شرت بتوقيع تقي الدين الب�صري ولي�س
عل ��ي حي ��در الركابي  ،وتعر�ض ��ت بنتيجة ذل ��ك الطراء
وا�ستح�سان البع�ض ،وللهجوم من البع�ض االخر ومن

بينهم احد ال�صحفيني ال�ضالعني يف ركاب جهة معينة.
وكان ح�سني الزعيم م�شهورا بكرثة القابه التي يتفاخر
بحمله ��ا ،فا�ض ��اف اليه اال�ستاذ علي حي ��در الركابي يف
مقاالته تلك لقب (ق�شمري� ��س) ف�شاع اللقب وانت�شر بني
االو�ساط ال�صحفية وال�شعبية.
�سفري العراق ..وق�شمري�س!.
كان الدكت ��ور ابراهيم عاكف االلو�س ��ي ،ي�شغل من�صب
�سفري العراق يف �سوريا .وقد روى يل يوم ًا ما دار بينه
وبني ح�سن ��ي الزعيم من حوار حول لقب “ق�شمري�س”

فقال:
«الواق ��ع انن ��ي مل اكن اق ��ر�أ جملة “قرن ��دل” وما كانت
تن�ش ��ره عن ح�سني الزعيم ،لكنن ��ي ا�ستدعيت ذات يوم
على عج ��ل اىل الق�صر اجلمهوري يف دم�شق ،فا�سرعت
وان ��ا ا�ض ��رب اخما�س ��ا با�سدا�س عما يك ��ون البب وراء
ا�ستدعائ ��ي ..فلم ��ا دخلت عل ��ى ح�سن ��ي الزعيم وجدته
يف حالة �شديدة من الع�صبية والهياج ،وقد بادرين بان
رم ��ى بعدد من جملة “قرندل” على املن�ضدة التي امامه
وهو ي�صيح:

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

 هل انا “ق�شمري�س”؟وملا مل اكن افهم ما يقول قلت:
 حا�شا لله ،ما هو الأمر؟قال:
 امل تقر�أ جملة “قرندل” التي ت�صدر يف بغداد؟قلت:
 ال ،ماذا ت�ضمنت يافخامة الرئي�س؟فناولني العدد قائال:
 خ ��ذ ..اقر�أ م ��ا تقوله عني ..هل ان ��ا “ق�شمري�س” هلانا “ق�شمري�س”؟
وملا ق ��ر�أت املجلة ،وعرفت املق�ص ��ود ،حاولت ان اداري
حراجة املوقف ،فقلت:
ان ه ��ذه املجل ��ة وان كان ��ت ت�ص ��در يف بغ ��داد ،اال انه ��ا
لي�س ��ت وا�سعة االنت�شار ،وه ��ي ال متثل احلكومة ال من
قري ��ب وال من بعي ��د .ان ال�صحافة يف بلدن ��ا ال تخ�ضع
للقي ��ود .ث ��م ان موقفها هذا ال يختل ��ف كثريا عن موقف
بع�ض ال�صح ��ف التي ت�صدر يف دم�ش ��ق ،والتي تهاجم
ال�شخ�صيات ال�سيا�سية يف العراق.
بع ��د ان اكملت كالم ��ي ر�أيت ما يدل على ان ��ه هدا قليال
وطل ��ب ايل ان انقل ر�أيه يف املجلة اىل حكومتي لتقوم
بو�ضع حد للمو�ضوع ..فوعدته ان افعل..
وق ��د خرجت من مكتبه وبي �شوق �شديد للح�صول على
االعداد ال�صادرة من املجلة واالطالع عليها».
كان ذل ��ك ما رواه يل الدكتور ابراهي ��م عاكف االلو�سي
عند ح�ضوره اىل بغداد ملقابلة االمري عبد االله.
من ( ذكريات الراحل عبد الرزاق الهاللي)

رئيس التحري��ر التنفيذي :علـي حس��ـين
سكرتير التحرير :رفعة عبد الرزاق
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