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مكتبة الكرملي وكيف انتقلت
الى وزارة المعارف؟
د .وداد نجم الدوغرجي
ا�ش ��تهرت مكتب ��ة االب ان�س ��تا�س م ��اري الكرمل ��ي يف دير
االب ��اء الكرمل�ي�ن ببغ ��داد بانه ��ا اعظ ��م خزائ ��ن الع ��راق
خا�صة ،واو�سعها نطاق ��ا ،وكانت عامرة بالكتب املطبوعة
واملخطوط ��ات النادرة� ،إذ حتوي مراجع امل�صادر الغربية
القدمية واللغ ��ة واالدب والتاريخ ،والبل ��دان ،والرتاجم،
وغريها من املو�ضوعات العربي ��ة واالجنبية مما انفردت
ب ��ه ،فق ��د جم ��ع كل م ��ا و�صل ��ت اليه ي ��ده من كت ��ب خطية
ومطبوع ��ة انتجتها مطاب ��ع الغرب وال�ش ��رق ،وبناء على
ذلك ق�سم «الكرملي» مكتبته على ق�سمني.
اولهم ��ا :خزان ��ة الكت ��ب ال�شرقي ��ة :ح ��وت ( )1100احد
ع�ش ��ر ال ��ف كتاب ��ا و(� )27053سبع ��ة وع�شري ��ن ال ��ف
وثالث ��ة وخم�س�ي�ن ت�صنيف ��ا خطي ��ا م�ؤلفا ملختل ��ف علماء
الع ��امل يق�صده ��ا طالب ��و العل ��م والعلماء من دي ��ار قا�صية
ودانية ،نخ�ص منهم علم ��اء النجف وكربالء ،والكاظمية،
واالعظمية ،والب�صرة ،واملانيا ،وايطاليا ،وفرن�سا.
ثانيهم ��ا :خزان ��ة الكت ��ب الغربي ��ة :حوت عل ��ى اكرث من
( )8000ثماني ��ة االف جمل ��د ف�ضال ع ��ن امل�ؤلفات اخلطية
التاريخي ��ة ال�شرقي ��ة ،ال�سيم ��ا – م ��ا كان فيه ��ا يبحث عن
العراق عامة ،وبغ ��داد خا�صة من خرائط ور�سوم و�صور
والواح ح�سنة النق�ش والطبع.
عن ��ي “الكرمل ��ي” مبكتبت ��ه ،فجعله ��ا اك�ب�ر مرج ��ع للعلم
والعلماء وم�ضمونها متاح لكل من يريد االفادة منها ،على
ان �إخراج الكتب مل يكن مباحا ،فمراجعتها تتم عادة داخل
الدي ��ر� ،إذ اقبل على اقتناء كتب ��ه بيد مب�سوطة ،دون تردد،
فكان ��ت ل ��ه ولالجيال خ�ي�ر عون عل ��ى البح ��ث والتحقيق
والت�ألي ��ف وجم ��ع من اجله ��ا النق ��ود الف�ضي ��ة والذهبية،
وكان ال يقب ��ل من املكتب ��ات املقتنية لكتبه اال باوراق النقد
اجلديدة.
حر�ص كل احلر�ص على ما يقتنيه من الكتب حتى انه كان
ال يف ��رط يف �إع ��ارة كتاب واحد ملن يطلب ��ه منه على الرغم
م ��ن ت�شجيعه عل ��ى املطالعة والتعل ��م ،لن ��درة الكتب التي
ت�ضمها مكتبته ولأهميتها ونذكر ان “الكرملي” كان ميلك
ن�سخ ��ة من خمطوط معج ��م العني واراد اح ��د تالميذه ان

يطلع عليه ليع ��ده اىل الطباعة فاجابه بر�سالة يقول فيها:
“اين ال�شجعك على عزمك طبع العني ،لكنك مل تر ن�سختي
فقد �صرفت عليها اكرث من خم�سمائة دينار . .ان اهبك هذا
فه ��و م�ستحيل ،بل ظلم ،ب ��ل �سرقة ،بل اثم عظيم . .هنالك
معاجم اخرى ،اما عيني فيبقى كعيني».
نفى العثمانيون “الكرملي” واحتلوا دير االباء الكرمليني
عام  1917م ،فكانوا اذا ا�شتد بهم الربد فعمدوا اىل بع�ض
الكتب يف اخلزانة ،فاحرقوها ،وا�صطلوا بنارها ،ثم نهب
منها ما �سلم من النار ،اما اجلزء املتبقي حفظ بجهد االباء
الكرملي�ي�ن اذ اودع ��ت يف �صندوق حدي ��دي وو�ضعت يف
باطن االر�ض.
وعندما ع ��اد “الكرملي” من املنفى ،ب ��د�أ يجمع الكتب من
�سارقيها بقوة ال�سلطة الربيطانية فتجول مع الربيطانيني
يف االزق ��ة ،وال�ش ��وارع م�ستعين ��ا بااله ��ايل ليمكنوه من
اع ��ادة كتب ��ه امل�سروقة ،وب ��د�أ يجمع الكتب م ��ن جديد اما
هدي ��ة ،او مبادل ��ة ،او �ش ��راء جامع ��ا نقوده ��ا م ��ن املبالغ
الت ��ي يح�صل عليها من مقاالت ��ه التي ين�شرها وظل ي�سعى
ال�ستع ��ادة من ��اذج من الكتب التي فق ��دت وجتديد ومناذج
اخرى الت ��ي �ضمتها خم�س غرف م ��ن الطابق الثاين لدير
االباء الكرمليني.
وتلق ��ى يف احدى ر�سائل ��ه تعزية وا�سف ًا مل ��ا حل مبكتبته،
ولتخفيف وقع امل�صيبة عر�ض عليه مد يد العون الرجاعها

اىل �ساب ��ق ازدهاره ��ا ولك ��ي ي�سرتجع مكان ��ة مكتبته من
جديد كمرجع لأهل العلم.
جم ��ع الكرمل ��ي ر�سائل ��ة الت ��ي كان ��ت ت�صل ��ه يومي ��ا م ��ن
امل�ست�شرق�ي�ن والعلم ��اء الع ��رب واالجان ��ب وا�ساتذت ��ه
وتالمي ��ذه يف احدى زوايا مكتبته عل ��ى �شكل تل مكد�س،
وملا راه ��ا تلميذاه (كوركي� ��س ع ��واد) و(ميخائيل عواد)
اقرتحا عليه اخذها من اجل تبويبها وترتيبها وار�شفتها،
فواف ��ق الكرملي على ذلك ،وا�ستم ��را يف عملهما ذلك زهاء
ال�سن ��ة ون�سقت على ا�سا�س ان لكل مر�س ��ل ملف ًا خا�ص ًا به
وبعد امتام العمل ارجع التلميذان.
الر�سائ ��ل اىل “الكرملي”� ،إال انه مل ي�ستل ��م ر�سائله منهما
وق ��ام بتحري ��ر ورق ��ة واهبا بطي ��ب خاطر ذل ��ك الركن من
مكتبت ��ه ال ��ذي يح ��وي االف الر�سائ ��ل اليهما ،وبع ��د وفاة
�صاحبه ��ا عم ��ل التلميذان على نقل تل ��ك الر�سائل وايداعها
يف مكتبة املتحف العراقي كجزء من الوفاء له.
اعتاد “الكرملي” يف جمل�سه اال�سبوعي ،جمل�س اجلمعة،
عل ��ى ان ي�ض ��ع ما يت ��وارد اليه م ��ن الكت ��ب واملجالت على
من�ض ��دة كبرية يلت ��ف حوله ��ا احلا�ضرون لالط�ل�اع عليها
ومطلع ��ا زائري ��ه على الكت ��ب املطبوع ��ة واملخطوطة التي
وردت اىل خزانت ��ه حديث ��ا ،ثم يقرا بع�ضه ��م مقالة او يتلو
ق�صي ��دة ،فتناق� ��ش وتنتق ��د ويحمى النقا� ��ش واجلدال يف
ذلك املو�ضوع ،ويغلب الغ�ضب عليهم ،في�سرع “الكرملي”

اىل ا�ص�ل�اح ذات البني ب�ي�ن املتجادلني ،ويك ��ون له احلكم
القاط ��ع ،والق ��ول الف�ص ��ل باح�ض ��ار كتاب م ��ن مكتبته ،ثم
ي�ؤي ��ده بكتاب ثان ،وثال ��ث ، . . .دون �ضجر او ملل ،حتى
ينهي املو�ضوع املختلف فيه ،يدوم االجتماع الفكري حتى
ال�ساع ��ة الثانية ع�شرة ظهرا ،بعد ان يدق ناقو�س الكني�سة
ي ��درك املجتمع ��ون ان ��ه وقت الطع ��ام للرهب ��ان ،فين�صرف
احلا�ضرون وتنتهي اجلل�سة
ت ��ويف “الكرمل ��ي” واخ ��ذت الت�سا�ؤالت تظه ��ر عن م�صري
تل ��ك اخلزانة التي كانت بغ ��داد تتباهى بها م ��ن بني �سائر
خزائن الكتب يف العراق والب�ل�اد املجاورة ،فارت�أى الدير
اال�ستئنا�س ب ��اراء ببع�ض ا�صدقاء الفقي ��د يف ذلك ال�ش�أن،
فاجمعوا على تهيئتها بالو�سائل الالزمة لكي تنطبق عليها
متطلب ��ات املكتب ��ة العام ��ة من ثم اع ��ادة فتحها ،لك ��ن الدير
كان حين ��ذاك يف و�ض ��ع مايل ال ي�ساعده عل ��ى حتقيق ذلك
املقرتح.
اقفل ��ت املكتب ��ة مدة غ�ي�ر ق�ص�ي�رة ،فاق ��ام ذووه (براتراند
مارين ��ي) ابن اخيه دعوى من اج ��ل احل�صول على مكتبة
الفقي ��د الن ��ه الوري ��ث ال�شرعي لعم ��ه ،وكان ��ت النتيجة ان
ا�سقط ��ت الدعوى وردت ،ب�سبب عدم وج ��ود �سند لها و�أن
املتوف ��ى راه ��ب وم ��ن �ش ��روط الرهبن ��ة الفق ��ر ،فالرهبان
ال ميلك ��ون �شيئ ��ا وكل ما حت ��ت ايديه ��م يف حياتهم وبعد
مماتهم يخ�ص الدير والكني�س ��ة ،ف�ضال عن ان “الكرملي”
كان ق ��د و�ضع و�صيته قب ��ل ثالث �سنني من وفاته يهب فيها
كل ميل ��ك ومن �ضمن ذلك مكتبت ��ه اىل الدير الذي عا�ش فيه
والكني�سة الكرملية.
ف�ض ��ل الدي ��ر ان يحقق ذلك املق�ت�رح ويجع ��ل املكتبة عامة
م ��ن جهة ويرفع ع ��ن كاهله نفق ��ات ذلك االق�ت�راح من جهة
اخ ��رى ،فاه ��دى املكتب ��ة فيم ��ا بع ��د – اىل وزارة املعارف
يف ع ��ام 1949م ،اذ بل ��غ حج ��م الهدي ��ة (� )7335سبع ��ة
االالف وثالثمائ ��ة وخم�س ��ة وثالث�ي�ن اثر ًا ،منه ��ا ()1335
ال ��ف وثالثمائ ��ة وخم�س ��ة وثالثون م ��ن املخطوطات التي
تخ� ��ص التاري ��خ واالدب والط ��ب وال�صيدل ��ة ،و()6000
�ستمائة ال ��ف مطبوع متنوع ،وزعت ب�ي�ن مكتبتي املتحف
العراقي ومتح ��ف املو�صل ،واحتفظ الدير بالكتب الدينية
والن�صرانية واالجنبية ،واملخطوطات القدمية ،وامل�ؤلفات
اخلطية ال�شخ�صية “للكرملي” ال�سيما معجم امل�ساعد.
عن ر�سالة (الكرملي �صحفيا)
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لماذا أستقال الشبيبي من وزارة محمد الصدر؟
د .ع��ل��ي ع��ب��د ش��ن��اوة

قدم الشيخ محمد رضا الشبيبي استقالته من
وزارة محمد الصدر سنة  ،1948مع العلم انجازتها
لم تكن قليلة قياسا بغيرها ،لكنه اختلف معها
بصدد االنتخابات النيابية .فقد استصدرت الوزارة
ارادة ملكية بتاريخ الثاني والعشرين من شباط
 1948تقضي بحل مجلس النواب القائم استجابة
لشعار القوى الوطنية المطروح على الساحة،
ووعدت باجراء انتخابات حرة .لكن الوزارة التي
كانت في االصل انتقالية قلقة ،لم تستطع ان
تبر بوعدها ،فقد تمت االنتخابات الجديدة في
الخامس عشر من حزيران سنة  1948وسط جو
مشحون بالتدخل السافر في العديد من المناطق
االنتخابية ،رافقته حوادث دموية غير قليلة ،مما
دفع عددا من الوزراء الى تقديم استقاالتهم من
مناصبهم الوزارية ،كان الشبيبي احدهم.

يكتت ��ف مو�ض ��وع ا�ستقال ��ة ال ��وزراء بع� ��ض الغمو� ��ض،
ووردت اول ا�ش ��ارة اىل ا�ستقال ��ة ال ��وزراء يف �صحيف ��ة
(ال�شع ��ب) بتاري ��خ الثام ��ن والع�شرين من اي ��ار  1948اذ
اعلن ��ت ((ان وزير ال�ش� ��ؤون االجتماعية (داود احليدري)
ق ��د قدم ا�ستقالته ،وانه م�صر عليها ،وان وزراء اخلارجية
(حم ��دي الباجة جي)  ،واملعارف (حمم ��د ر�ضا ال�شبيبي)
 ،والتموي ��ن (حمم ��د مه ��دي كب ��ة) يفك ��رون ه ��م اي�ض ��ا
باال�ستقالة ،او انهم قدموها فعال) ) .
اما م� ��ؤرخ الوزارات العراقية فقد ابق ��ى املو�ضوع معلقا،
اذ ن�ش ��ر ن� ��ص ا�ستقال ��ة وزي ��ر التموي ��ن رئي� ��س (ح ��زب
اال�ستق�ل�ال) حممد مهدي كبة ال ��ذي قدمها يف ال�سابع من
حزي ��ران ،وي�شري اىل ان ا�ستقالته قبل ��ت ،و�صدرت ارادة
ملكية تق�ضي با�سناد من�صب وزارة التموين بالوكالة اىل
وزير املالية �صادق الب�صام من دون ان ين�شر ن�ص االرادة
على غري عادت ��ه .اما بخ�صو�ص ا�ستقال ��ة داود احليدري
فان ��ه يقول (وق ��د ظفرن ��ا بن�ص ا�ستقال ��ة وزي ��ر ال�ش�ؤون
االجتماعي ��ة)  ،ثم ين�شر ن�ص اال�ستقالة التي حتمل تاريخ
ال�ساد� ��س والع�شرين من ايار  1948من دون ان ي�شري اىل
قبوله ��ا ،وال اىل اي ��ة ارادة ملكي ��ة تخ�ص ذل ��ك ،او تق�ضي
بتعي�ي�ن بديل عنه وكالة ،او ا�صال ��ة ،وذلك اي�ضا على غري
عادت ��ه ،فيما مل ي�شر بالن�سبة ال�ستقالة ال�شبيبي �سوى اىل
ما ورد عنها �ضمنا يف �صحيفة (ال�شعب) .
عرثن ��ا على ا�ستقال ��ة ال�شبيبي ،م ��ن وزارة حممد ال�صدر،
�ضم ��ن اوراق ��ه اخلا�صة املحفوظ ��ة لدى (املجم ��ع العلمي
العراق ��ي) وه ��ي بخ ��ط يده ،وحتم ��ل تاري ��خ التا�سع من
حزيران �سنة  ،1948هذا ن�صها:

(�صاح ��ب الفخام ��ة ال�سيد حمم ��د ال�صدر رئي� ��س الوزراء
املحرتم ،بعد التحية .ي�ؤملني جدا ان احيط فخامتكم علما
بانه بات من املتعذر ا�ستمراري على حتمل امل�س�ؤولية بعد
املناق�ش ��ات التي جرت اخريا يف جمل�س الوزراء يف �صدد
االنتخاب ��ات النيابية الت ��ي الزمها الغمو�ض م ��ن مبتداها
اىل منتهاه ��ا ،فوجه ��ت اليه ��ا املطاعن ،وك�ث�رت االقاويل
كم ��ا اجه�ض ��ت جمي ��ع امل�ساع ��ي املبذول ��ة من اج ��ل اتباع
�سيا�س ��ة �صريحة تالئ ��م الظروف الراهن ��ة ،وتنطبق على
مقت�ضي ��ات امل�صلح ��ة العامة يف اج ��راء االنتخابات .ومل
يب ��ق عندي ادنى �ش ��ك يف ان هناك تدخال فعليا يف �ش�ؤون
انتخاب ��ات طبق خطة مدبرة ،من جمل ��ة اغرا�ضها مقاومة
املجاهدين املنا�ضل�ي�ن يف �سبيل كرامة البالد وا�ستقاللها،
ومن بني اهدافها مكافحة فريق من زمالئنا اع�ضاء اجلبهة
الد�ستوري ��ة ومعا�ضديه ��م ،وال �سب ��ب لذل ��ك اال جراته ��م
ومواقفه ��م الوطنية امل�شرفة ،واالنكى م ��ن ذلك ان تق�ضي
تل ��ك اخلط ��ة املدب ��رة بت�شجي ��ع االغبي ��اء اجلاهل�ي�ن على
منازل ��ة ابن ��اء البالد املخل�ص�ي�ن يف املي ��دان ،كان الوزارة
امل�س�ؤول ��ة ا�صبح ��ت اداة ،او مطرق ��ة للرج ��وع بالب�ل�اد
القهق ��ري ،واع ��ادة ما كان اىل ما كان م ��ن بواعث ال�سخط
واالمل والي�أ�س يف نفو�س ابناء العراق.

وي�ؤ�سفن ��ي ان تذه ��ب كل جه ��ودي عبث ��ا يف احب ��اط
ه ��ذه اخلط ��ة املدب ��رة الت ��ي ج ��رت مبوجبه ��ا االنتخابات
النيابي ��ة وان يتعذر علي اال�ستم ��رار يف حتمل تبعة هذه
االنتخاب ��ات ،لذلك اج ��دين م�ضطرا اىل تق ��دمي ا�ستقالتي
م ��ن ع�ضوي ��ة جمل� ��س ال ��وزراء راجي ��ا اج ��راء م ��ا يل ��زم
لقبوله ��ا ،هذا وال ي�سعني يف النهاية اال ان ا�شكر فخامتكم
ولبقي ��ة الوزراء ما لقيت ��ه من عطف وت�أيي ��د يف ما يتعلق
باملقرتح ��ات اخلا�صة ب ��وزارة املعارف راجي ��ا لفخامتكم
وللجميع مزي ��د التوفيق� 3 .شعبان  19 – 1366حزيران
 .1948حممد ر�ضا ال�شبيبي وزير املعارف) .
مل نع�ث�ر على اي دلي ��ل تاريخي قاطع يب�ي�ن موقف رئي�س
ال ��وزراء ،او الب�ل�اط م ��ن ا�ستقال ��ة ال�شبيبي ،وق ��د يكون
ذل ��ك مرتبط ��ا بحال ��ة التخطي ��ط الت ��ي كان ��ت ال ��وزارة
تعي�شه ��ا ،وال�سيما ب�سبب االح ��داث املتفاقمة التي رافقت
االنتخاب ��ات ،والن الوزارة نف�سها عموما كانت مقبلة على
اال�ستقالة ،فان بقاءها يف احلكم كان مرهونا فقط باجناز
االنتخابات ،فلقد قدمت ا�ستقالتها فعال اىل الو�صي االمري
عبد االله بتاريخ ال�ساد�س ع�شر من حزيران  ،1948وقبلت
يف الثالث والع�شرين منه ،اي بعد افتتاح املجل�س اجلديد
بيوم�ي�ن فقط .ولكن الغري ��ب يف االمر هو ان ال�صحف مل

تن�شر ن�ص ا�ستقالة ال�شبيبي ،مع العلم ان (الزمان) كانت
ت ��ويل كل ما يتعلق بال�شبيبي اهتماما كبريا للغاية ،ثم ان
ال�شبيب ��ي نف�سه كان مهتما باطالع الر�أي العام على جميع
مواقفه وارائه.
واخ�ي�را ي�ؤخذ عل ��ى ال�شبيبي يف كل االح ��وال ،ان يتاخر
ع ��ن زمالئه االخرين يف تق ��دمي ا�ستقالته ،فانه مل يكن من
النم ��ط الذي يتحمل االنته ��اكات الفظيعة التي وقعت ايام
االنتخابات ،وال منيل اىل ت�سويغ موقفه من زاوية عالقته
ب�شخ�ص رئي�س الوزراء ال�صدر.
اب ��دى ال�شي ��خ حممد ر�ض ��ا ال�شبيب ��ي اراء حم ��ددة يف ما
يخ� ��ص طبيعة جمال�س الوزراء العراقية يف العهد املكلي،
ويرى بانها م ��رت بثالث مراحل ،اف�ضلها عهد امللك في�صل
االول ال ��ذي زامن �سنوات االنت ��داب ،ففي ذلك العهد كانت
جمال� ��س الوزراء ت�ؤلف على وف ��ق احكام الد�ستور ،وكان
لل�سلط ��ة الت�شريعي ��ة دورها ،ووزنه ��ا ،و�صوتها امل�سموع
يف الوزارة التي كانت حت� ��س بنف�سها م�س�ؤولة فعال امام
جمل� ��س النواب ،يف ما �شه ��دت املحلة الثاني ��ة ،التي تبد�أ
م ��ع اال�ستقالل ،تهمي� ��ش دور الربملان الرقاب ��ي بعد تفاقم
تدخ ��ل الوزارات يف العملي ��ات االنتخابية ،الظاهرة التي
اخ ��ذت تتفاقم من ي ��وم اىل �آخر اكرث فاك�ث�ر .اما املرحلة
الثالثة واالخرية فانه ��ا تبدا يف نظر ال�شبيبي ،باالحتالل
الربيط ��اين الث ��اين يف اثر قم ��ع انتفا�ضة ماي� ��س ،1941
وق ��د ات�سمت بتدخل الربيطاني�ي�ن املبا�شر يف امر اختيار
اع�ضاء جمل�س الوزراء ،والهيئات االخرى احيانا.
يف ر�أي ال�شبيبي ب ��دا جمل�س الوزراء يعاين ،يف املرحلة
االخ�ي�رة ،مر�ض ��ا �آخ ��ر ه ��و ا�ستي ��زار االخ�صائي�ي�ن ،او
اجلامعي�ي�ن ،بينم ��ا ال ��وزارة مهم ��ة �سيا�سي ��ة ،ولالخرية
رجاله ��ا باعتق ��اده انتق ��د ال�شبيب ��ي ظاه ��رة ا�ستي ��زار
اجلامعيني داخل اروقة جمل�س النواب حني قال:
((يعم ��دون يف كل وزارة ت�ؤل ��ف ،او يف كل ازم ��ة اىل
ا�ستي ��زار اربع ��ة ،او خم�سة م ��ن املوظف�ي�ن االخ�صائيني،
او اجلامعي�ي�ن الذي ��ن ي�شغلون وظائفهم بج ��دارة وكفاءة
حتت ��اج اليه ��ا الب�ل�اد كل االحتي ��اج ،فيوجهونه ��م نح ��و
الق�ضايا ال�سيا�سية ،ولي�س جمل�س الوزراء �إال جمل�س من
املجال�س ال�سيا�سية) ) .
وعل ��ى عك�س العديد م ��ن الوزراء غ�ي�ر املبدئيني مل يتغري
نه ��ج ال�شبيبي يف اي من ال ��وزارات اخلم�س التي ا�شرتك
فيها ،لذا ي�صعب ر�سم خ ��ط فا�صل بني مواقفه ال�سيا�سية،
وطروحات ��ه الفكري ��ة ب�صدده ��ا �س ��واء كان يف احلكم ،ام
خارجه.
عن ر�سالة (ال�شبيبي ودوره ال�سيا�سي والفكري(
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من وثائق الحركة الوطنية في العراق

وثيقة نادرة عن ثورة العشرين في بغداد
رفعة عبد ال��رزاق محمد

كتب الكثير عن احداث الثورة العراقية الكبرى
عام  192وتاثيرها السياسي واالجتماعي في
تاريخ العراق الحديث .حتى ان الكثيرين ذهبوا
الى ان تأسيس الدولة العراقية كان من نتائج
هذه الثورة ،عندما اخذت بريطانيا تفكر جديا
بتأسيس تلك الدولة ،وعلى االقل مظهريا وفق
بعض من مطاليب الحركة الوطنية المشاركة في
الثورة .وما ان انتهت الثورة ،حتى شرع الكتاب
والمؤرخون يوثقون احداثها ورجالها وما الت اليه.
غير ان فقدان الكثير من وثائق الثورة ،اسوة بكل
احداث التاريخ العراقي الحديث ،ادى الى ان يجهد
المهتمون باالمر بالبحث عن أي ورقة او رواية لها
صلة بالموضوع.

وق ��د متك ��ن �صاحب ه ��ذه ال�سطور م ��ن االت�ص ��ال بوثيقة
طريف ��ة ،مل تن�شر �سابقا،ومل ي�ش ��ر اىل مو�ضوعها م�ؤرخو
الثورة العراقية الك�ب�رى عام  ،1920اما كاتبها فمجهول،
غ�ي�ر انه يبدو من املت�صلني بحادث الوثيقة ات�صاال وثيقا،
ولعل ��ه من امل�شرتكني به ا�ش�ت�راكا فعليا .وقد اهديت هذه
الوثيق ��ة و�سواه ��ا اىل املركز الوطني حلف ��ظ الوثائق يف
منت�صف �سبعينيات القرن املا�ضي ،يوم كان اال�ستاذ �سامل
االلو�س ��ي مدي ��را للمرك ��ز ،بح�ض ��ور اال�ستاذ عب ��د اجلبار
العمر.
واليك ن�ص هذه الوثيقة:
(�صورة ما وقع من املذاكرة بني بولي�س حكومة االحتالل
والوطني�ي�ن الثالث ��ة)  . . .ار�س ��ل معاون مدي ��ر البولي�س
يف ال�ساع ��ة التا�سعة والن�صف م ��ن �صباح يوم ال�سبت 24
رم�ض ��ان ( )1338اىل ثالث ��ة ا�شخا�ص ه ��م عارف حكمت
افن ��دي ( )1وال�سيد �سلم ��ان ال�شيخ داود ( )2وطه افندي
حما�س ��ب املدر�س ��ة االهلي ��ة ( . )3يطل ��ب ح�ضوره ��م اىل
ق�س ��م التحقيقات اجلنائية من دائرة البولي�س الواقعة يف
خ ��ان دل ��ة ( )4يوم االثن�ي�ن  26رم�ض ��ان ( )5يف ال�ساعة
العا�ش ��رة �صباحا .وقد انت�شرت ه ��ذه الدعوة بني طبقات
ال�شع ��ب انت�ش ��ارا كب�ي�را .ويف اليوم الثاين م ��ن الدعوة
اغل ��ق االه ��ايل الدكاك�ي�ن واال�س ��واق وكاد يح ��دث بع�ض
االخ�ل�ال باالمن ل ��وال ان ال�شيخ مه ��دي الب�صري خطب يف
جامع امليدان ليلة االثنني حاثا ال�شعب على ال�سكينة و�أيد
خط ��اب جعفر جلبي اب ��و التمن .ف�سكن ��ت النفو�س ولبت
دعوة ال�شيخ الب�صري.
ويف �صب ��اح ي ��وم املوع ��د ذهب املدع ��وون الثالث ��ة وعلى
وجوهه ��م امارات احلزم ودالئل الثب ��ات وقد رافقهم ق�سم
م ��ن ال�شب ��ان الوطني�ي�ن ( . )6وكان هناك جم ��ع غفري من

النا� ��س جمتم ��ع ام ��ام ادارة البولي� ��س فهتفوا له ��م هتافا
عاليا .وملا حان الوقت دخل املدعوون خان دلة .وادخلوا
يف غرفة معاون مدير البولي�س .وقال املعاون :لقد طرق
�سمعن ��ا انكم انت ��م العامل ��ون يف اقفال الدكاك�ي�ن يوم 21
حزي ��ران يف الوقت الذي ذه ��ب فيه املندوبون ( )7ملقابلة
ممثل ��ي احلكومة ونحن وان كنا النتوقع حدوث �شيء من
ه ��ذه االعمال م ��ن امثالكم اال انن ��ا احبن ��ا اال�ستفهام عنها
النها مما تخل بالنظام العام فرنجوا ان ال يتكرر احلال.
ف�أجاب ��ه ع ��ارف افن ��دي :ان املظاه ��رات الت ��ي وقع ��ت
للمندوبني فقد ا�شرتكنا بها نحن الثالثة مع جمهور عظيم
من االه ��ايل وان االحتف ��اء باملوفدين ام ��ر م�ستح�سن يف
جميع البالد املتمدنة اما اغالق الدكاكني واالخالل باالمن
فهذا خالف منهجنا وال يت�صور �صدوره من امثالنا وثقوا
ب�أن االخبارات كاذبة لفقها اجلوا�سي�س.

املعاون :لي�س لنا وق ��ت وا�سع يف ا�ستخدام اجلوا�سي�س
يف مثل هذه االم ��ور التافهة ولكن النا� ��س انف�سهم ي�أتون
الخبارن ��ا . . .ان اق ��ل حرك ��ة تق ��ع يف ال�س ��وق حت ��دث
ا�ضطرابا عند اليهود فيرتكون اعمالهم ويختفون.
ع ��ارف افندي :ال فرق بني امل�سلمني وامل�سيحيني واليهود
وان ترب ��ة الع ��راق ه ��ذه – وا�ش ��ار بي ��ده اىل االر� ��ض –
م�شرتك ��ة بينهم ،وكلنا ج�سم واح ��د اذا ا�شتكى منه ع�ضو
واحد تاملت االع�ضاء االخرى.
املع ��اون – متوجه ��ا اىل ال�سيد �سلم ��ان ال�شيخ داود وهو
ي�ضح ��ك  :-ان ��ك �صغ�ي�ر ال�سن كثري احل ��ذر واخلوف فقد
علمت انك ا�ضطربت من تذكرة الدعوة.
ال�سيد �سلمان :ان اخلوف واال�ضطراب لي�س لها حمل يف
قلب ��ي ويجب ان تثق بان لي�س ب�ي�ن العراقيني من يخاف،
وق ��د عجبت من ا�سنادك ��م اغالق الدكاك�ي�ن الينا ،حيث ان

ذل ��ك عمل تافه يخال ��ف موقعنا االجتماع ��ي اذ نحن نخدم
امتن ��ا بتحري ��ر اجلرائ ��د والق ��اء اخلط ��ب وغ�ي�ر ذلك من
االمور ال�شريفة العظيمة.
ويف االخ�ي�ر كتب املعاون ا�سم ع ��ارف افندي يف ورقة ثم
قال مبت�سما :اين �س�أدعوك ملعاونتي يف غلق الدكاكني يف
امل�ستقبل.
وهك ��ذا انته ��ت اجلل�س ��ة بطل ��ب املع ��اون م ��ن املدعوي ��ن
معاونته ��م يف ا�ستتاب االمن .ثم خرج ��وا فتلقاهم الوف
من االهايل بالهتاف ال�شديد والت�صفيق احلاد.
الهوام�ش
ع ��ارف حكم ��ت ( ، )1963-1883ول ��د ببغ ��داد والتح ��ق
باحلكومة العربية يف دم�شق .عاد اىل بغداد وا�شرتك يف
احلركة الوطنية اال�ستقاللية ،وفر من بغداد متنكرا يف اب
 ،1920فم�ضى اىل النج ��ف وا�شرتك يف الثورة امل�سلحة،
وقب�ض عليه بعد انتهاء الثورة .دخل الوظيفة احلكومية
حتى و�صل اىل درجة املت�صرف ثم انتخب نائبا.
�سلم ��ان ال�شيخ احم ��د ال ��داود ( ، )1977-1897عني كاتبا
يف حماك ��م بغ ��داد يف عهد االحت�ل�ال الربيط ��اين ،ثم نال
احلق ��وق يف ال�سن ��وات التالي ��ة ،فا�شتهر حمامي ��ا وكاتبا
�صحفي ��ا جريئا� .شارك يف احلرك ��ة الوطنية قبيل اندالع
الث ��ورة امل�سلح ��ة ،ثم عم ��ل يف جري ��دة اال�ستق�ل�ال ل�سان
احلرك ��ة الوطنية ،ث ��م ان�صرف اىل املحام ��اة وال�صحافة.
وانتخب نائبا يف دورات نيابية عديدة.
ط ��ه الب ��دري ،ذك ��ر عل ��ي الب ��زركان يف كتابه ع ��ن الثورة
العراقي ��ة ان حما�س ��ب املدر�س ��ة االهلية رفع علم ��ا ا�سودا
وجت ��ول يف ازقة بغداد بعد مقتل اح ��د البغداديني اليغار
�صدور االهايل.
خ ��ان دلة يعود الحد جت ��ار بغداد الكبار وه ��و عبد القادر
دل ��ة ،ا�صبح مركزا لل�شرط ��ة يف عهد االحتالل الربيطاين،
ومل يزل اىل يومنا قائما يف �شارع ال�سموال.
ي�صادف يوم  14حزيران 1920
ال�ش ��ك ان ه�ؤالء ال�شبان من اجلن ��اح امل�سلح حلزب حر�س
اال�ستقالل ،وير�أ�سهم عبد املجيد كنة الذي اعدمته ال�سلطة
املحتلة فيما بعد.
مندوبو بغداد اخلم�سة ع�شر ملفاو�ضة ال�سلطة املحتلة.
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زار الرحالة الهندي أبو طالب بن حاجي محمد بك خان كربالء عام
(1803م)  ،وكان قد بدأ رحلته عام (1313هـ1799/م) من الهند إلى
بريطانيا وفرنسا وعبر المحيط األبيض المتوسط إلى إسالمبول ــ
اسطنبول ــ ومنها دخل العراق عن طريق األناضول براً فزار سامراء
ثم كربالء فالنجف فبغداد ومنها عاد إلى الهند وأنهى رحلته في
كلكتا وقد دون مشاهداته في رحلته باللغة الفارسية وطبعت في
الهند بإشراف ولده ميرزا حسن وسميت بـ (مسير طالبي) ــ رحلة
أبي طالب إلى العراق وآسيا وأوربا وأفريقيا ــ وترجمت إلى عدة
لغات فترجمت إلى اإلنكليزية وطبعت في لندن عام ( )1810ثم
ترجمت إلى الفرنسية وقد ترجمها من الفرنسية إلى العربية الدكتور
مصطفى جواد عام (. )1969

كربالء سنة  1803كما يصفها رحالة شرقي
حممد طاهر ال�صفار
ول ��د �أبو طال ��ب يف لكنو بالهن ��د عام (1167ه� �ـ1753/م)
وب ��د�أ رحلت ��ه �إىل الع ��راق مباردي ��ن فاملو�ص ��ل فكرك ��وك
فبغ ��داد وبعد �أن ي�ص ��ف م�شاهدات ��ه وانطباعاته عن هذه
امل ��دن ينتقل يف احلديث عن م�شاهدات ��ه عن املدن املقد�سة
يف العراق كربالء والنجف ثم الب�صرة.
وق ��د نق ��ل ع ��دد م ��ن امل�ست�شرق�ي�ن م ��ن رحل ��ة �أب ��ي طالب
وم�شاهداته ومعلوماته يف كربالء وغريها منهم لونكريك
ـ� �ـ �ستيف ��ن هي�سل ��ي لونكريك ـ� �ـ يف كتابه �أربع ��ة قرون من
تاري ��خ الع ��راق ,وريت�شارد ك ��وك يف كتابه بغ ��داد مدينة
ال�سالم.
ي�صف �أبو طالب رحلته من بغداد �إىل كربالء مبا ن�صه:
وباليوم الرابع من ذي القعدة �سنة 1217هـ املوافق اليوم
الأول م ��ن مار�س �سنة 1803م بع ��د �إقامتي ببغداد ثمانية
�أيام ا�ست�أنفت �سفري لزيارة م�شهد كربالء وم�شهد النجف
الأ�ش ��رف ويف ه ��ذه امل ��رة مل �أعلم البا�ش ��ا بنيتي وخطتي
فاكرتي ��ت خفية خي ًال وبغا ًال من ح ��وذي واتفقت معه على
�أن يرافقني يف جميع الطريق. . .
ث ��م ي�ص ��ف �أبو طال ��ب لق ��اءه بقا�ضي كرب�ل�اء يف الطريق

وكان �أي�ض� � ًا عائ ��د ًا �إىل كرب�ل�اء م ��ن بغ ��داد وال ��ذي �س ��ر
بلق ��اء �أب ��ي طال ��ب وطل ��ب من ��ه مرافقت ��ه يف ال�سف ��ر ويف
الطريق �شاهد �أبو طال ��ب خانات على طول الطريق بنيت
للم�سافري ��ن بالآجر وو�صفها ب�أنها ت�شبه احل�صون ولكنها
يندر �أن يقيم بها امل�سافرون كما يقول
�أق ��ام �أبو طالب عند دخوله �إىل كرب�ل�اء بدار ال�سيد حمزة
وهو من �أعيان �أ�سرة �آل الأ�شيقر العلوية ويذكر �أبو طالب
معرفته بهذه الأ�سرة بالقول :وكنت عرفت ابن �أخيه ــ ابن
�أخ حم ��زة ـ� �ـ يف مق�صود �آباد يف البنغ ��ال وكنت �أرجي �أن
�أراه ثاني ��ة بكرب�ل�اء ولكنه تويف قبل و�ص ��ويل �إليها بعد
�أ�شهر ومع ذلك ا�ستقبلني �أبواه ا�ستقبا ًال ح�سن ًا و�أعاناين
على �إمتام خمتلف منا�س ��ك الزيارة ,كما ي�صف �أبو طالب
احلف ��اوة التي ا�ستقبله بها حاكم كربالء �أمني �آغا ودعوته
�إىل الغ ��داء وكذل ��ك �إعداد ع ��دة ال�سفر ل ��ه �إىل النجف على
نفقته رغم ممانعة �أبي طالب من ذلك.
ولك ��ن �آث ��ار التدم�ي�ر ال ��ذي �أحلق ��ه الوهابي ��ون باملرق ��د
احل�سين ��ي ال�شريف �سرعان ما �أزيل ��ت وعمر ال�ضريح من
جدي ��د من قب ��ل ال�سلطان القاجاري حممد خ ��ان كما يظهر
من و�صف �أبي طالب حيث يقول:

وم ��ن املعل ��وم يف ه ��ذا الزم ��ان بفرم ��ان م ��ن حمم ��د خان
القاجاري قد جدد وعمر قب ��ة احلرم ال�شريف فال�سقف من
الذهب الإبريز اللماع واجلدران مذهبة ومزخرفة بنقو�ش
ه ��ي من �صنع �شهريي نقا�شي �إي ��ران وال�صحن اخلارجي
والأواوي ��ن ق ��د زين ��ت ب�أكمله ��ا بالقا�ش ��اين املوج ��ود يف
البديع الزاهي الألوان
وينبه ��ر �أب ��و طالب به ��ذا القا�شاين الذي يك�ث�ر يف و�صفه
والإعج ��اب ب�صنعه ومتانته وهو يف ��وق كثريا ما ر�آه يف
الرو�ض ��ة العلوية والكاظمية من حيث ر�صفه و�صنعه كما
يقول ولكنه للأ�سف مل يكتمل ب�سبب وفاة ال�سلطان حممد
خان القاجاري.
ث ��م ي�صف ال�ضريح احل�سيني املطهر فيقول� :إن يف و�سط
احل ��رم �صندوقا فوالذي ال�صنع يف كمال الأناقة واجلمال
يثوي داخله �سيد ال�شهداء الإمام احل�سني بن علي (عليهما
ال�س�ل�ام) وعل ��ي الأك�ب�ر ويف اجلان ��ب الآخر م ��ن احلرم
�ضريح الأثنني وال�سبعني �شهيدا. . .
ثم ي�صف عمل اخلدم يف ال�ضريح املقد�س فيقول :وخدمة
الإم ��ام احل�س�ي�ن (ع) منق�سم ��ون �إىل �أرب ��ع نوب ��ات ف ��كل
طائف ��ة م ��ن ه�ؤالء عندم ��ا تنتهي مدته ��م يف �ضريح الإمام

احل�س�ي�ن (ع) يذهب ��ون �إىل �ضريح العبا�س (ع) وبالقرب
من �ضريح حبيب بن مظاهر �سرداب املقتل ــ املذبح ــ الذي
م ��ن ه ��ذا امل ��كان ي�أخ ��ذون ال�ت�راب ,ويف و�س ��ط ال�صحن
مق ��ام �إبراهيم املجاب ابن حممد العاب ��د بن الإمام مو�سى
الكاظم وبفا�صلة ربع ميل خارج املدينة املخيم ومقام زين
العابدي ��ن وزوج ��ة �آ�صف الدولة وقد �شي ��دت عمارة الئقة
عل ��ى ه ��ذا املكان وبالقرب م ��ن هذه العمارة خ ��ان كبري قد
�شيده �آ�صف الدولة وب�سبب وفاته مل يتم بنا�ؤه.
كما ي�صف �أبو طالب الو�ضع الأمني املزري يف ذلك الوقت
وع ��دم قيام احلكومة العثمانية ب�أي دور يحمي النا�س من
الأخط ��ار واملداهمات وقد منعه ذلك من زيارة قرب ال�شهيد
احلر بن يزيد الرياحي خلطورة الطريق حيث يقول:
�إن عل ��ى بعد ثالث ��ة فرا�سخ من املدينة ق�ب�ر احلر بن يزيد
الرياح ��ي ال ��ذي ت�شاه ��د قبته م ��ن بعي ��د ومب ��ا �أن �أعراب
ه ��ذه النواحي من ال�شقاة ــ قطاع الط ��رق ــ فال يخرج �أحد
للزي ��ارة �إال مع قافلة كب�ي�رة .ويبدو �أنه مل يتهي�أ له وجود
قافل ��ة كبرية لكي يرافقها للزيارة حيث يقول :وقد حرمت
من زيارته
وي�ص ��ف ال�س ��ور ال ��ذي كان يحي ��ط بكرب�ل�اء بالق ��ول �إن
�س ��ورا من الط�ي�ن كان يحيط بكربالء وه ��و قليل العر�ض
وغ�ي�ر متني وقد ا�ستطاع الوهابي ��ون �أن يفتحوا ثغرة به
وينف ��ذوا من ��ه �إىل داخل املدين ��ة التي كانت قب ��ل احلادثة
غني ��ة عامرة ي�سكنها �سراة التج ��ار واملتمولون وبعد ذلك
احلادث املزبور هجرها النا�س وتفرقوا عنها ولكن بع�ض
�أهل اخلري �أخذ ي�شيد �سورا متينا للمدينة.
يف الثام ��ن ع�شر م ��ن ذي احلجة يوم غدي ��ر خم حيث كان
معظ ��م �سكان كرب�ل�اء قد ذهب ��وا لزيارة النج ��ف الأ�شرف
بق�ص ��د الزي ��ارة املخ�صو�ص ��ة �إذ داه ��م كرب�ل�اء خم�س ��ة
وع�ش ��رون �ألف ًا م ��ن الفر�سان وقد امتط ��وا اجلياد العربية
الأ�صيل ��ة وكان ��وا قب ��ل ذل ��ك ق ��د بعث ��وا جماعة منه ��م �إىل
�ضواح ��ي كرب�ل�اء وقد ارت ��دوا زي الزوار وج ��رى بينهم
وب�ي�ن (عم ��ر �أغ ��ا) وايل كرب�ل�اء اتفاق ًا وكان ه ��ذا الوايل
متع�صب ًا ,وعند دخوله ��م املدينة تعالت �أ�صواتهم بـ
�سني� � ًا
ّ
(اقتل ��وا امل�شرك�ي�ن) وكان من البديه ��ي �أن عوقب عمر �أغا
�آخر الأمر ب�أن �أمر �سليمان با�شا وايل بغداد باعدامه.
وي�ؤك ��د لونكري ��ك ما قاله �أب ��و طالب ويعق ��ب بالقول� :إن
م ��رزا �أبا طال ��ب �صاحب الرحل ��ة امل�شهورة يل ��وم يف هذا
احل ��ادث عمر �أغا ال ��ذي مل يعمل �شيئ ًا حلماي ��ة البلدة وقد
قتل ��ه �سليمان با�ش ��ا يف الأخري ,لكن املالح ��ظ يف الرحلة
املذك ��ورة نف�سه ��ا �إن عم ��ر �أغ ��ا ه ��رب �إىل قري ��ة قريبة من
كرب�ل�اء �أول م ��ا علم باخلط ��ر فلم يدافع قط م ��ع �أن النا�س
كانوا يتهمونه مبخابرة الوهابيني والتواط�ؤ معهم.
املوقع الر�سمي للعتبة احل�سينية املقد�سة
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من ذكرياتي

لقاءان مع الزعيم عبد الكريم قاسم
قبل يومين من انقالب 1963
عبد اللطيف ال��ش��واف
كن ��ت يف ليل ��ة  1963/2/6مدع ��و ًا م ��ع اال�ستاذ حممد
حدي ��د يف موعد مع الزعيم عبد الكرمي قا�سم م�ساء ذلك
الي ��وم (ال�ساع ��ة ال�ساد�س ��ة فيما اظنه ��ا)  . .ملا ان تاخر
عب ��د الكرمي يف احل�ضور اىل وزارة الدفاع على املوعد
ب�سبب زي ��ارة تفقدية ل ��ه يف مدينة الث ��ورة على عادته
– تذم ��ر اال�ستاذ حممد حدي ��د واراد االعتذار والغاء
الزي ��ارة من ��دد ًا بع ��دم اهتمام عب ��د الك ��رمي مبواعيده
حت ��ى بعد حترره من ال ��وزارة ،وازمع على ترك وزارة
الدف ��اع ،ولكن ��ي رجوت ��ه االنتظ ��ار فرتة اخ ��رى لرنى
ما ل ��دى �سي ��ادة الزعي ��م لريتب ه ��ذا املوع ��د امل�شرتك،
ومل ��ا ان و�صل املرح ��وم عبد الك ��رمي اىل وزارة الدفاع
ا�ست�صحبن ��ا م ��ن جناح مكتب ��ه اىل جناح �آخ ��ر يقع يف
اجله ��ة اجلنوبية مع غرف وزارة الدف ��اع كان املرحوم
قا�س ��م قد اع ��ده مركز ًا ل�ضب ��اط اال�ستعالم ��ات الرئي�س
(�سعي ��د اجلناب ��ي) وق ��د ر�أين ��ا هن ��اك ملف ��ات تتعل ��ق
بالق�ضاي ��ا ال�سيا�سية وببع�ض ال�سيا�سيني الذين التقوا
مع عبد الكرمي وغريهم يف م�سعى لتنظيم امور االدارة
ال�سيا�سي ��ة ا�ستجاب ��ة الحلاح و�ضغط كث�ي�ر من اعوان
احلكوم ��ة وم ��ن اال�صدق ��اء ال�شخ�صيني داخ ��ل العراق
وخارج ��ه عل ��ى املرحوم عب ��د الكرمي بان يرت ��ب مكتبه
وام ��وره الروتيني ��ة وان يقل ��ع ع ��ن امل�ست ��وى الق ��دمي
م�ستوى �آمر فوج اىل م�ستوى رئي�س دولة م�س�ؤول عن
�ش�ؤونها كافة.
لق ��د اخربن ��ا املرحوم قا�س ��م �آنئذ ان ��ه �سيناق�ش يف ذلك
امل�س ��اء االربع ��اء – عل ��ى م ��ا اذكر يف جمل� ��س الوزراء
ق�ضي ��ة ارتب ��اط �شركة النف ��ط الوطنية ب ��وزارة النفط
او برئي�س ال ��وزراء – وهي ق�ضية كرث اخلالف حولها
ان ��ذاك ،وق ��د عر�ضنا ر�أين ��ا وملخ�ص ��ه ان ين�ص قانون
�شركة النف ��ط الوطنية على ارتباطه ��ا برئي�س الوزراء
البوزي ��ر النفط ،لأن معرك ��ة النف ��ط ،وال�شركة من بني
قطاعاته ��ا اال�سا�سية – وقد كانت مهمته ��ا ان�شاء قطاع
نفط وطني م�ستقل ع ��ن قطاع ال�شركات النفطية املالكة
(�شرك ��ة نفط الع ��راق واخواتها) هي م�س�أل ��ة �سيا�سية
ا�سا�سي ��ة تنفذ مقابلة ومعار�ضة لل�ش ��ركات التي تتمتع
ب�ش ��كل كلي با�سن ��اد حكوماته ��ا – بريطانيا والواليات
املتح ��دة وفرن�سا وهولن ��ده وح�ضة كولينكي ��ان املقيم
يف الربتغال ،ولذلك يجدر ان تكون اعمال هذه ال�شركة
حت ��ت ا�ش ��راف اجله ��ة ال�سيا�سي ��ة العلي ��ا يف الع ��راق.
ومل ��ا �أن طال النقا� ��ش يف املو�ضوع اقرتح ��ت انذاك ان
ي�سته ��دى يف احلكم على قانون �شرك ��ة النفط الوطنية
العراق ��ي – وكن ��ت انا ال ��ذي و�ضعت م�س ��ودة القانون
وقام ��ت و�سائ ��ل االع�ل�ام بن�ش ��ره م ��ع حوا�ش ��ي عل ��ى
ن�صو�ص ��ه وفق ا�سل ��وب ال�شرح على املت ��ون – بقانون
بن ��ك الرافدي ��ن ال ��ذي ا�س� ��س ب�ص ��ورة م�ستقل ��ة – لكن
وزارة املالية امنا جعل ��ت م�شرفة عليه لتنفيذ ال�سيا�سة
امل�صرفية العامة للدولة ،وقد طلب املرحوم عبد الكرمي
�إ ّ
يل ان اجل ��ب له يف اليوم الثاين ن�سخة من قانون بنك
الرافدين.
وملا ان زرته يف م�ساء اليوم التايل  1962/2/7حوايل
الثامن ��ة م�سا ًء يف اجلناح اجلديد الذي �صممه املرحوم
املهند� ��س قحط ��ان عب ��د الل ��ه ع ��وين مقابل �سل ��م الباب
الرئي�سي لوزارة الدفاع يف املركز الو�سط بني جناحي
وزارة الدف ��اع ملحق ��ا باجلان ��ب امل�ش ��رف عل ��ى دجلة،
وق ��د ج ��اء اىل هناك بن ��اء على موع ��د �ساب ��ق املرحوم
اال�ست ��اذ م�صطف ��ى علي وزي ��ر العدل ال�ساب ��ق – وكان

ق ��د ا�ستق ��ال م ��ن وزارة العدل – وكان م ��ن بني موقعي
عري�ض ��ة (ال�سل ��م يف كرد�ست ��ان) الت ��ي نظمه ��ا االكراد
وال�شيوعيون كجزء من احلملة �ضد احلرب التي بد�أت
�ضد االكراد ،وقد قام املرحوم عبد الكرمي باطالعنا على
ملف حللف بغداد والقواعد الع�سكرية التي كان احللف
ينوي بناءها �شمال العراق �ضد االحتاد ال�سوفيتي.
لق ��د كان املرحوم قا�سم طلب من املرحوم م�صطفى علي
عل ��ى �ض ��رورة االلتف ��اف حوله النه ��اء التم ��رد الكردي
وكان ي�ؤ�ش ��ر عل ��ى خارطة ت�ش�ي�ر اىل مناطق احلركات
الع�سكري ��ة وهنا مازل ��ت اذكر – ان عينيه ب ��د�أت تدمع
وان ��ه يبك ��ي لف ��رط ت�أث ��ره وحزن ��ه وعم ��ق حما�سه يف
احلدي ��ث عن الق�ضي ��ة الكردية وكان منظ ��ره دليال على
م ��ا انتابه من اال�س ��ى واال�سف للحكومة ول ��ه �شخ�صيا
– قد ف�شل ��وا يف اال�ستجابة الحدى النقاط اجلوهرية
من �شعارات احلركة الوطنية العراقية – حول الق�ضية
الكردي ��ة – هي امل�س�ألة التي ح ��اول عبد الكرمي بذرائع
�شت ��ى تنطوي عل ��ى حم ��اكاة لق�ضية او عل ��ى تربيرات
تاريخي ��ة او �شخ�صي ��ة لتف�س�ي�ر موقفه منه ��ا والتي مل
يق ��ر فيها اكرث وزرات ��ه وكان ي�شجعه عليه الع�سكريون
م ��ن حول ��ه ،وبع ��د ان اك ��د �سيطرته و�سيط ��رة اجلي�ش
العراقي على مناط ��ق كرد�ستان اال�سا�سية ذاكرا ا�سماء
االق�ضي ��ة واملواق ��ع الكردي ��ة املتع ��ددة دربن ��دي خان،
وقلع ��ة دزه ،و�سيد �صادق وغريه ��ا ،طلب اىل املرحوم
م�صطفى عل ��ي �ضرورة االلتفاف حول ��ه النهاء التحرك
الك ��ردي ،وكان ي�ؤ�ش ��ر عل ��ى خارطة ت�ش�ي�ر اىل مناطق
احل ��ركات الع�سكري ��ة وهنا – ال زلت اذك ��ر – ان عينيه
ب ��د�أت تدم ��ع وان ��ه بكى لف ��رط ت�أث ��ره وحزن ��ه وعميق
حما�سه يف احلديث عن الق�ضي ��ة الكردية ،وكان بكا�ؤه
دلي�ل�ا على ما انتابه م ��ن الأ�سى واال�س ��ف الن حكومته
وهو �شخ�صي ��ا قد ف�شال يف اال�ستجاب ��ة الحدى النقاط
اجلوهري ��ة من �شع ��ارات احلركة الوطني ��ة العراقية –
حول الق�ضية الكردي ��ة – وهي امل�س�ألة التي حاول عبد
الك ��رمي بذرائع �شتى تنطوي عل ��ى مماحكات لفظية او
على تربيرات تاريخية او �شخ�صية لتف�سري موقفه منها
والت ��ي مل ي�ؤيده فيها اكرث وزرات ��ه وكان ي�شجعه عليه
الع�سكريون من املوجودين حوله.
وم ��ن ثم �أم ��ر باي�صال املرحوم م�صطف ��ى علي اىل بيته
يف بغ ��داد اجلدي ��دة بع ��د ان طمنه واو�ص ��اه ب�ضرورة
مع ��اودة االت�ص ��ال ب ��ه للبح ��ث يف ال�ش� ��ؤون العام ��ة
واخلا�ص ��ة �ضاربا ل ��ه املثل مبوقفي من ��ه وكيف ات�صل
ب ��ه لبح ��ث خمتل ��ف امل�ش ��اكل بالرغ ��م م ��ن ا�ستقالت ��ي
وترك ��ي الوزارة والبنك املرك ��زي واي عمل ر�سمي يف
احلكوم ��ة .وبع ��د ان بحثت مع ��ه نقطة تابعي ��ة �شركة
النف ��ط الوطني ��ة وعر�ض ��ت علي ��ه طبيع ��ة قان ��ون بنك
الرافدي ��ن .كررت بو�ضوح ر�أيي يف وجوب ان ترتبط
�شرك ��ة النف ��ط الوطني ��ة برئي� ��س ال ��وزراء ،او جمل�س
ال ��وزراء ،وك ��ررت عر�ض ه ��ذا ال ��ر�أي ام ��ام جمموعة
ال�ضباط من املرافقني وغريهم عندما اخربهم ان والدة
ال�شرك ��ة الوطنية للنفط وما �سينجم منها من خري مايل
للب�ل�اد قد انتهت و�سيعلن عنه ��ا .وقد �سمعت انه بعد 8
�شباط ومقتل املرحوم الزعيم عبد الكرمي وجدت الئحة
قان ��ون �شرك ��ة النف ��ط الوطنية عل ��ى مكتب ��ه يف وزارة
الدف ��اع ،وترددت ه ��ذه اال�شاعة كثريا م ��ن قبل م�ؤيدي
عب ��د الكرمي ومعار�ضي ��ه الذين ا�ستول ��وا على ال�سلطة
يف  14رم�ضان املوافق � 8شباط.
ام ��ا ما قب ��ل هات�ي�ن الليلت�ي�ن يف  6و 7من �شب ��اط �سنة
 1963واللت�ي�ن انتهت ��ا �صبيح ��ة � 8شب ��اط �سن ��ة 1963
بانقالب  14رم�ضان.
عن كتاب (عبد الكرمي قا�سم وعراقيون �آخرون)
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من أحداث البصرة في حوادث مايس 1941

لجنة أمن البصرة ودورها في إدارة المدينة

بعد احتالل العشار في  7مايس  1941وبعد
خسارة البريطانيين  100جندي من الكوركا،
اوعز البريطانيون لجنودهم بكسر ابواب بعض
الحوانيت والمخازن لحمل الناس على نهب
وسلب الموجود فيها ،ونظرا لتعاون اليهود مع
الجيش المحتل فقد عمد افراد العشائر المجاورة
لمدينة البصرة إلى تحطيم أبواب مخازن اليهود
دون غيرها ونهبوا دون ان يعتدوا على احد منهم.
كثيرا ما يمارسه المحتلون
 . .وأسلوب النهب
ً
من اجل إشغال الجماهير بالنهب من الدفاع عن
مدينتهم.

صالح محمد صالح العلي
وم ��ن اجل ا�شغ ��ال منطق ��ة الب�صرة خوفا م ��ن قيامهم
بنج ��دة الع�ش ��ار انتقل ��ت حرك ��ة النه ��ب وال�سل ��ب من
الع�ش ��ار اىل منطق ��ة الب�ص ��رة ،فعم ��ت الفو�ض ��ى يف
الأ�س ��واق ،وقد دخل ��ت منطقة الب�ص ��رة عنا�صر الهدم
والتخري ��ب ،وق ��د �ساعد عل ��ى انت�شار ه ��ذه الفو�ضى
تخل ��ي افراد ال�شرط ��ة عن واجباته ��م وان�سحابهم اىل
بيوته ��م بعد �سماعه ��م بان�سح ��اب مدي ��ر ال�شرطة اىل
القرنة.
وبادر وجه ��اء الب�صرة النقاذ املوق ��ف ،ف�أخذوا بع�ض
الن�س ��اء اليهوديات �إىل بيوتهم وار�سل ��وا حرا�سا �إىل
الذين مل يبق حمال اليوائهم.
ويف ي ��وم اخلمي� ��س  8ماي� ��س ت�ألف وفد م ��ن املحامي
�سليمان في�ضي واحلاج م�صطفى الطه ،وحممد �سعيد
العبد الواحد ،وعبد اجلليل برتو وكيل رئي�س البلدية
وجاب ��ر منري مدير ال�سجن ،فق�ص ��د الوفد امليجر لويد
يف دي ��وان املت�صرفي ��ة بالع�شار وقدم ��وا اليه املطالب
التاليه:
 1ـ االذن للم�ص ��ارف بتقدمي ام ��وال البلدية اليها فورا
لتت ��دارك الو�ض ��ع االمن ��ي وت�ض ��ع حرا�س ��ا جتهزه ��م
بال�سالح والعتاد الالزمني.
 2ـ االيع ��از �إىل وكي ��ل املت�صرف باالنتق ��ال �إىل منطقة
الب�صرة ليدير �ش�ؤونها وينظم حكومتها.
 3ـ او احت�ل�ال الب�ص ��رة م ��ن قبل اجلي� ��ش الربيطاين،
الن (الغوغ ��اء) نهب ��ت اال�س ��واق وج ��اء دور البي ��وت
واالعرا�ض.
وق ��د رف� ��ض امليج ��ر لوي ��د احت�ل�ال الب�صرة وق ��ال ان
احلكوم ��ة الربيطاني ��ة لي�ست مكلفة بحف ��ظ االمن يف
الب�ص ��رة وال يف الع�شار ،وان اجلي�ش الربيطاين امنا
دخ ��ل الع�شار لت�أمني متوينه لي� ��س اال ورف�ض االيعاز
للم�ص ��ارف بت�سليم اموال البلدي ��ة وبعد ف�شل مهمتهم
طلبوا من وكيل املت�صرف ان يذهب معهم اىل الب�صرة
ل�صيانة االمن والنظام فيها فوافق على التكليف.
لع ��ب ال�شي ��خ �صال ��ح با� ��ش اعي ��ان العبا�س ��ي دورا
ب ��ارزا يف الب�ص ��رة يف اثن ��اء احداث ني�س ��ان وماي�س
 1941وكان ب�ص ��ورة عام ��ة ي�ؤي ��د �سلط ��ة الو�ص ��ي
عب ��د االل ��ه �ض ��د حكوم ��ة ر�شي ��د ع ��ايل الكي�ل�اين اال

ان ��ه مل يجاه ��ر به ��ذا الت�أيي ��د خوف ��ا عل ��ى عائلت ��ه.
ومن ��ذ بداية احلرك ��ة كان بع�ض املواطن�ي�ن يراجعون
ديوان ��ه ملعرف ��ة حقيق ��ة االح ��داث ولك ��ن دون جدوى
وقد ات�صل �صالح با� ��ش اعيان بالو�صي عبد االله بعد
هروبه اىل الب�صرة ،لكن ات�صاالته توقفت بعد ان علم
ان اجلي� ��ش ي�شك باختف ��اء نوري ال�سعي ��د يف منزله،
حيث عل ��م ان هناك خطة ملداهمة بيته ،ولكنه افلح يف
اقناعهم بهروب نوري ال�سعيد خارج العراق.
افراد ال�شرطة والتحاق ق�سم منها مبديرهم يف القرنة،
وبع ��د اطالع الكيالين عل ��ى التقرير الذي بعث به اليه
�صال ��ح ا�صدر الكيالين ام ًرا مكتوب ��ا ار�سله اىل وكيل
املت�ص ��رف مع ر�سول خا� ��ص ي�أمره في ��ه بالتوجه اىل
بغداد مع بقية املوظفني املدنيني ،فما كاد الوكيل يت�سلم
هذا االمر يوم  16ماي�س  1941حتى ا�ستدعى زمالءه
واطلعه ��م عل ��ى م�ضمونه ،ويف �صب ��اح  17ماي�س كان
وكيل املت�صرف واملوظفون �إالالنزر الي�سري وال�شرطة
و�آخرون ،قد ا�ستقلوا ال�سيارات امل�ؤجرة على ح�ساب
البلدية للرحيل اىل بغداد.
وبع ��د حركة ال�سيارات م ��ن مركز ال�شرطة يف الب�صرة
ب ��د�أت عمليات النه ��ب وال�سلب واالعت ��داء على مراكز
ال�شرط ��ة م ��ن اجلماهري وعل ��ى ذلك كل ��ف امليجر لويد
ال�شي ��خ �صالح با�ش اعي ��ان ان يتوىل حماية االمن يف
الب�صرة حتى ينجلي املوقف ،فطلب ال�شيخ �صالح من
القيادة الربيطاني ��ة ان تتوىل حرا�سة ال�سجن قبل كل
�ش ��يء ،فاجيب �إىل طلبه حيث ذهب ف�صيل من اجلي�ش
الربيطاين للقيام بهذه املهمة ،وقد وجدوا ان ع�شرين
�سجين ��ا ق ��د هرب ��وا وان الباق�ي�ن ي�ستع ��دون لله ��رب
فا�ستطاع ان يقمع حركتهم فورا.
وم ��ن خ�ل�ال احلدي ��ث ال ��ذي دار ب�ي�ن اعي ��ان الب�صرة
وامليجر لويد تبني ان لويد ال يهمه اال امر الع�شار ،اما
منطقة الب�ص ��رة فلم تكن بها اي �أهمي ��ة ا�سرتاتيجية،
ال�سيم ��ا �أن فيها كثافة �سكانية م ��ن املعار�ضني للتدخل
واالحت�ل�ال الربيطاين ،وخوفا م ��ن املقاومة فقد غ�ض
النظ ��ر ع ��ن قي ��ام ال�شيخ �صال ��ح با�ش اعي ��ان بت�شكيل
جلنة �أمن الب�صرة ـ ويظهر �أن فاني�س املمثل القن�صلي
االمريكي هو الذي ن�ص ��ح القائد الربيطاين بان تبقى
ال�سيطرة على مدينة الب�ص ��رة بيد ال�شيخ �صالح با�ش
اعيان.
وق ��د ات�ص ��ل �صالح بوج ��وه الب�ص ��رة ليكون ��وا عونا
ل ��ه يف ت�ألي ��ف جلن ��ة حتف ��ظ االم ��ن وتدي ��ر االم ��ور،

احلاح ��ا �شديدا ف�أجاب ��ه بع�ضهم وتن�صل
و�أل ��ح عليهم
ً
اخ ��رون وبعد احتالل الع�ش ��ار وازدياد حوادث النهب
وال�سلب وجتميد �سلطة وكي ��ل املت�صرف واقت�صارها
عل ��ى منطقة الب�صرة و�ضواحيه ��ا ،وكذلك بعد انفراط
عق ��د افراد ال�شرط ��ة والتحاق ق�سم منه ��ا مبديرهم يف
القرنة ،وبعد اط�ل�اع الكيالين على التقرير الذي بعث
ب ��ه اليه �صالح ا�صدر الكيالين ام ًرا مكتوبا ار�سله اىل
وكيل املت�صرف مع ر�س ��ول خا�ص ي�أمره فيه بالتوجه
اىل بغ ��داد مع بقية املوظف�ي�ن املدنيني ،فما كاد الوكيل
يت�سلم ه ��ذا االمر يوم  16ماي�س  1941حتى ا�ستدعى
زم�ل�اءه واطلعه ��م عل ��ى م�ضمون ��ه ،ويف �صب ��اح 17
ماي� ��س كان وكي ��ل املت�ص ��رف واملوظف ��ون �إالالن ��زر
الي�س�ي�ر وال�شرطة و�آخ ��رون ،قد ا�ستقل ��وا ال�سيارات
امل�ؤجرة على ح�ساب البلدية للرحيل اىل بغداد.
وبع ��د حركة ال�سيارات م ��ن مركز ال�شرطة يف الب�صرة
ب ��د�أت عمليات النه ��ب وال�سلب واالعت ��داء على مراكز
ال�شرط ��ة م ��ن اجلماهري وعل ��ى ذلك كل ��ف امليجر لويد
ال�شي ��خ �صالح با�ش اعي ��ان ان يتوىل حماية االمن يف
الب�صرة حتى ينجلي املوقف ،فطلب ال�شيخ �صالح من
القيادة الربيطاني ��ة ان تتوىل حرا�سة ال�سجن قبل كل
�ش ��يء ،فاجيب �إىل طلبه حيث ذهب ف�صيل من اجلي�ش
الربيطاين للقيام بهذه املهمة ،وقد وجدوا ان ع�شرين
�سجين ��ا ق ��د هرب ��وا وان الباق�ي�ن ي�ستع ��دون لله ��رب
فا�ستطاع ان يقمع حركتهم فورا.
وم ��ن خ�ل�ال احلدي ��ث ال ��ذي دار ب�ي�ن اعي ��ان الب�صرة
وامليجر لويد تبني ان لويد ال يهمه اال امر الع�شار ،اما
منطقة الب�ص ��رة فلم تكن بها اي �أهمي ��ة ا�سرتاتيجية،
ال�سيم ��ا �أن فيها كثافة �سكانية م ��ن املعار�ضني للتدخل
واالحت�ل�ال الربيطاين ،وخوفا م ��ن املقاومة فقد غ�ض
النظ ��ر ع ��ن قي ��ام ال�شيخ �صال ��ح با�ش اعي ��ان بت�شكيل
جلنة �أمن الب�صرة ـ ويظهر �أن فاني�س املمثل القن�صلي
االمريكي هو الذي ن�ص ��ح القائد الربيطاين بان تبقى
ال�سيطرة على مدينة الب�ص ��رة بيد ال�شيخ �صالح با�ش
اعيان.
وق ��د ات�صل �صال ��ح بوجوه الب�ص ��رة ليكونوا عونا له
يف ت�ألي ��ف جلنة حتف ��ظ االم ��ن وتدير االم ��ور ،و�ألح
احلاح ��ا �شديدا ف�أجابه بع�ضهم وتن�صل اخرون
عليهم
ً
غادروا الب�صرة فيما بعد وقد ت�شكلت (جلنة االمن يف
الب�صرة) برئا�سة ال�شيخ �صالح با�ش اعيان وا�صدرت
بيان ��ا �إىل اه ��ايل الب�ص ��رة بتاري ��خ  18ماي� ��س 1941

ذكرت في ��ه ا�سباب تالي ��ف اللجنة لكونه ��ا منتخبة من
املجل� ��س البلدي ،ومن قراءة البي ��ان جند ان واجبات
اللجن ��ة تقت�ص ��ر على حف ��ظ االمن يف مدين ��ة الب�صرة
م ��ن العبث وت�أم�ي�ن النا�س على ارواحه ��م واعرا�ضهم
و�أمواله ��م ،وق ��د قام ��ت اللجن ��ة بتعي�ي�ن حرا� ��س لهذا
الغر� ��ض ،كذلك من مهماته ��ا ادارة امل�ست�شفى واعا�شة
املر�ض ��ى فيه ��ا واعا�ش ��ة امل�ساجني يف ال�سج ��ن وكذلك
اال�ستمرار يف القيام باخلدم ��ات ال�صحية والبلدية. .
 .وق ��د ختمت اللجن ��ة املن�شور بالتذك�ي�ر بانهم قرروا
البق ��اء يف الب�ص ��رة حماي ��ة الرواح املواطن�ي�ن وان
بامكانه ��م االنتقال �إىل امالكه ��م يف �ضواحي الب�صرة
وطلبت اللجنة من املوظفني البقاء معها.
وقد ق ��ام عبد ال�سالم با� ��ش اعيان ب ��ادارة البلدية بعد
ا�ستقال ��ة عبداجلليل برتو من من�صب ��ه كوكيل لرئي�س
البلدية.
وق ��د ات�صلت اللجنة باجلي� ��ش الربيطاين وا�ستعادت
من ��ه ق�سما من الأ�سلح ��ة التي ا�ستول ��ت عليها القوات
الربيطاني ��ة م ��ن ال�شرطة ووزعت ه ��ذه الأ�سلحة على
احلر� ��س الذين عينتهم اللجنة و�أكرثهم من (البلو�ش)
الذين ي�ستخدمهم �أغنياء الب�صرة وال�شركات الأجنبية
يف احلرا�سة ،وقد انتخب عبدالقادر الراجح احلمداين
ليتوىل اال�شراف على االمن وحرا�سة املدينة وت�شكلت
كذل ��ك يف كل حملة جماعة تتناوب احلرا�سة زيادة يف
احليطة واحلذر.
وا�ستم ��رت اللجن ��ة يف اداء عمله ��ا حت ��ى  5حزي ��ران
 1941وه ��ي تت�أل ��ف م ��ن� :صالح با�ش اعي ��ان ـ حممد
�صال ��ح الرديني ـ احلاج م�صطفى ال�سلمان ـ عبدالرزاق
الأمري ـ حممود املعتوق.
وكان �أع�ضاء اللجنة عر�ضه لالغتيال يف كل حني ،وقد
ظهرت بع�ض املنا�شري املحر�ضة على قتلهم بحجة انهم
ي�صونون �أرواح اليهود ويخدمون الربيطانيني.
وبالرغ ��م م ��ن ذلك ف� ��أن اللجن ��ة قد قام ��ت بواجبها يف
حفظ الأمن داخل منطق ��ة الب�صرة ،فقد جاء يف تقرير
امليج ��ر لوي ��د ال ��ذي قدم ��ه اىل جميل املدفع ��ي يف 10
حزي ��ران  1941انه مل حت ��دث اي حادثة او جرمية او
خمالف ��ة خالل فرتة قيام جلنة االمن داللة على يقظتها
وح�س ��ن تدبريها وا�صب ��ح الأمن يف منطق ��ة الب�صرة
�أف�ض ��ل من الع�ش ��ار وغريه ،ورجعت عوائ ��ل كانت قد
نزحت �إىل القرى القريبة.
عن بحث (موقف الب�صرة يف اثناء حركة )1941

بين إبراهيم صالح شكر وولده:

على قبر الصحفي الكبير. .
وفي  6نيسان  1944ومن على فراش المرض يملي
ابراهيم على ولده «رياض» اخر رسائله مخاطبا بها
احد اصحابه خارج العراق:
خالد محسن اسماعيل
(

وبع ��د ،ف ��ان االالم ينب ��وع ع ��ذب ،ولك ��ن “ذات الرئ ��ة”
مر� ��ض وبي ��ل ،وه ��و يالزمني من ��ذ �سبعة ع�ش ��ر يوما،
وق ��د و�صل كتاب ��ك االخ�ي�ر وال�شمعة ت ��ذوب ،والذبالة
ترجت ��ف ،وم ��ا ادري اه ��ذه الكلمات هي �آخر م ��ا امليها
عل ��ى ولدي ريا�ض ام اين قادر عل ��ى ان ا�ستقبل م�شرق
ال�شم� ��س وم�شهد الغروب يف م�ستقبل ��ي املكتظ باملحن
واالك ��دار . ) . .وحني ن�سامع ا�صحابه مبا انتهى اليه،
ادخله �صديقه “حممود �صبحي الدفرتي” يف  4ماي�س
 1944امل�ست�شف ��ى على نفقته اخلا�صة ،و”ريا�ض” معه
ال يفارقه وال يغفل عن رعايته.
ومع غروب �شم�س اخلام�س ع�شر من ماي�س  1944ويف
م�ست�شف ��ى “العلم�ي�ن” يف “ارخيت ��ه” يح� ��س ابراهيم
�صال ��ح �شكر ان �شم�سه هي االخرى ان لها ان ت�سقط يف
الظلمة التي ال قرار لها . .لقد �آن اوان الأوبة ،فما بقي،
بعد ،زيت يف ال�سراج! .
ويلتف ��ت ابراهي ��م اىل ريا� ��ض ،فيلب ��ي ريا� ��ض نظرات
ابيه ،ث ��م يفهم منه انه ي�شري اليه ان :اذهب اىل البيت،
ف�س ��ارع ريا� ��ض اىل حيث ا�شار وال ��ده لعل يف تلبية ما
طل ��ب راحة للج�سد املتعب املهدود ،وما درى انه الفراق

ال ��ذي ال وداع مع ��ه ،وانه ��ا االب ��وة يف احل ��ك حلظاتها
ت� ��ؤدي فري�ض ��ة احلنان ك ��ي ال ي�شهد ريا� ��ض موت ابيه
امامه. ! . .
وتبح ��ر النف� ��س االبية املعذب ��ة اىل حيث يبح ��ر النا�س
جميعا وال يعودون. .
يق ��ول اه ��ل بيت ابراهي ��م فيما حدثني ب ��ه اخي “مليح
ابراهيم �صالح �شكر».
لقد ا�ص ��اب موت ابراهيم من ابنه ريا�ض مقتال ،فاذهله
اول الأمر ،ثم ا�سقطه يوم �آمن بالواقعة ،ثم ا�ضناه حني
ك ��ف عن طعام و�شراب ،ولكنه كان ال يكف عن النحيب،
وكث�ي�را ما ا�ستيقظ االهل املفجوع ��ون بالوالد وبالولد
معا يف تلك الليايل امل�شهودة فال يجدون “ريا�ضا “ يف
فرا�شه وال يف البيت . .واذا بباب الدار مفتوح وطريق
املق�ب�رة ي ��ردد بقاي ��ا ن�شي ��ج مكت ��وم ،ومق�ب�رة الغزايل
غارق ��ة يف الظلمة املوح�شة ،وريا�ض يحت�ضن قرب �أبيه
ويبكي . .يتمزق ح�سرات على الذي رحل بال وداع! .
وكان ف ��راق بني ريا�ض وحي ��اة النا�س بعد رحيل ابيه.
 .فم ��ا رق�أ له دمع ،وال كف عن توج ��ع مكبوت� ،سلوته.
 .ذك ��رى تغ�شاه ليل نار ،وزيارات ي�أن�س فيها باحلبيب
القري ��ب البعي ��د ،وامل قري ��ب – ال ابعد من ��ه – يف ان
ي�سم ��ع الراقد حتت الرتاب نداءه يوما فيجيب . .حتى
كانت ليلة العيد. .
ولعل ��ه ،كان العيد االول بعد وفاة ابي ��ه ،فكتب ريا�ض،
بعد زيارة للق�ب�ر ،هذه ال�سطور باحلرب االخ�ضر بخطه

موقع ��ة بتوقيع ��ه م ��ن غ�ي�ر ان يف�ص ��ح عنه ��ا تاريخ او
ا�ش ��ارة ،ويومها ت�أكد له ان ال �سبيل بعد اىل ابيه . .لقد
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فقده اىل االبد:
(الي ��ك . .اليك يا �أبي يف مث ��واك العزيز يف ليلة العيد،
لعلن ��ي اراك ،ولعلني ام�سع ذل ��ك ال�صوت احلنني ابي.
 .دخل ��ت ال�س ��ور ال ��ذي يحيط مبث ��واك واللي ��ل �شديد
الظ�ل�ام ،ف�صاح “ب ��واب املقربة” :من ه ��ذا؟ فقلت له:
اجعلن ��ي الي ��ه اىل حي ��ث يرق ��د الوالد احلبي ��ب ،وقفت
بج ��وارك يا ابي ب ��كل خ�شوع ورهبة لعلن ��ي ا�سمع ذلك
ال�ص ��وت اجلمي ��ل ولك ��ن . .هيه ��ات .نادي ��ت :ي ��ا ابي
لقد جئت ��ك الليلة . .ليلة العي ��د ،فاختفت كلماتي و�سط
النحي ��ب عند ق�ب�رك اردد البكاء والنحي ��ب لعلك ت�سمع
تو�سالت ابنك احلزين ولكن هيهات.
ابتع ��دت يا ابي عن ��ك ويل العذر يف ذل ��ك و�سط الرعب
ال ��ذي م�ل��أ قلب ��ي وتو�س�ل�ات “الب ��واب” ،وت�أكدت يف
ه ��ذه اللحظة باين ق ��د فقدتك يا اب ��ي اىل االبد ،وفقدت
كل �ش ��يء بفقدك حت ��ى قبالئك يف يوم العي ��د يا والدي
احلبيب) .
لق ��د �آم ��ن ريا�ض يومذاك انه فقد اب ��اه حقا ،وفقد به كل
�شيء حتى قبالته احلنونة يف يوم عيد . .ليت �شعري.
 .ه ��ل علم ابراهيم �صالح �شكر اي مرياث تركه لريا�ض
– امل ��ه احلل ��و االخ�ضر – يوم ترك ��ه وحيدا �ضعيفا
كالنبتة ال�صغرية يف �صحراء �ضاربة؟
وتت ��واىل االي ��ام على “ريا� ��ض” ثقيلة باله ��م واجلوع
ال ��وداء فين ��وء باه فت ��ى الع�شرين خريف ��ا . .الذكرى ال
تفارق ��ه ،واحلزن يذيب القلب ح�س ��رات ،والداء الوبيل
ينه�ش وال ي�شرب غري دماء ال�صدور. .
وي�سقط �صريع ال�سل! فري�سله اهله اىل لبنان لعله يجد
هن ��اك �شيئا يعيد اليه �شبابه او عافيته ،ولكن . .ال �أمل
يع�ش ��و على اثر من �ضياء . .فل ��م يبق يف ال�سراج زيت
ي�ضيء.
وي ��وم عجز حن ��ان االبوة عن ان يجم ��ع االبن اىل ابيه
كان املر�ض اقوى وارحم . .لقد جمع بينهما ال�سل على
عجل يف م�صري واحد.
ففي يوم من ايام عام  1946ابحر ريا�ض . .بقية ذبالة
اطف�أتها ريح العذاب والغربة. .
ابحر ريا�ض اىل حيث يبح ��ر النا�س جميعا لعله ي�سعد
هناك بلقاء احلبيب الذي رحل بال وداع! .
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