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معالم بغدادية وطرائف الشعراء
س������ال������م االل������وس������ي
جسر بغداد المكسور

مل يك ��ن ت�شييد اجل�سور على �صورة من الر�صانة واالحكام
�ش�أنه ��ا �ش�أن ج�سر بغ ��داد ايام الوايل حمم ��د جاويد ،الذي
كثري ًا ما يتعر� ��ض اىل االنقطاع كلما حدث في�ضان �أو هبت
عا�صف ��ة ،فقد انقطع مدة ( 18يوم� � ًا) من  26/1/1914اىل
ي ��وم  ،13/2/1914مما ادى �شل ��ل يف احلركة والتنقل من
جانبي بغداد .وبهذه املنا�سبة نظم ال�شاعر البغدادي حممد
الها�شمي ق�صيدة هزلية و�صف بها احلالة يف بغداد .قال :
يا ج�ســـر بغـــداد انت اليوم مك�ســور
ايــن ال�ســفائن ،ام اين امل�ســـامري؟
ــــر
هربت منها فهل يا ج�سر من �ضج ٍ
ام هـل �أ�صابــك يف بغـــداد تك�ســــري؟
ـــــم
ف�أنْ ا�صابك هــذا اخلــوف يف حل ٍ
حتــى انهزمـــت فللأحـــالم تف�ســــري
ـــــح
لع َّل ك�ســـرك يا جمنــــون من�صل ٌ
لع َّل ك�ســــــــرك باملحــراث جمبــــور
كـــ�أن وجهـــك يا ملطـــوم منقطـــــ ٌع
ك�أنَّ ر�أ�ســـــــك يا (مثبــور) مثبــــور
للطبل وال�سطل منك اليوم م�ضحكـــــة
وللخنافـــ�س تركيـــــــ�ض وجتريــــر
ــــــــف
وبات اهل القفاف اليوم يف قف ٍ
يعبّـــرون ولالن�ســــان تعبيــــــــــر
وق ��د كان يف بغداد ج�س ��ران  :ج�س ��ر يف االعظمية وج�سر
يف بغ ��داد االول ي�سم ��ى ج�س ��ر االعظمي ��ة ،والث ��اين ج�سر
بغ ��داد ،وكالهم ��ا م�صنوعان م ��ن االل ��واح اخل�شبية ب�شكل
ج�سارية -
“ج�ساريات”  -وه ��ي جمع ّ
عوام ��ات ويقال لها ّ
مربوط ��ة ب�سال�سل حديد غالظ .وقد مدد اجل�سر من �ضفتي
دجلة،وحت ��ت ج�سر بغداد جم ��ال وا�س ��ع للمقاهي وبائعي
امل�أك ��والت وال�سكاي ��ر .وكلم ��ا انقط ��ع اجل�سر ع ��ن العبور
مبنا�سبة الفي�ض ��ان و�أعيد ات�صاله احتفل البغداديون بذلك
احتف ��ا ًال عظيم ًا ،فيخرج االهايل باملزامري والطبول فرحني
بات�ص ��ال اجل�س ��ر والعبور علي ��ه ،وقد دام االم ��ر على هذه
احلال ��ة حتى اي ��ام الوايل نام ��ق با�شا ال�صغ�ي�ر .ثم تخرب
ه ��ذا اجل�سر وا�صب ��ح ال ي�صل ��ح للعبور فا�ضط ��رت الدولة
العثماني ��ة اىل ان�ش ��اء ج�س ��ر م ��ن الط ��راز احلدي ��ث ،قامت
بعمله مدر�س ��ة ال�صنائع ببغداد ،فكان على جانب عظيم من
االبه ��ة والفخامة والزينة .وبعد الفراغ م ��ن ان�شائه ن�صب
يف جمادى االوىل �سنة 1320هـ (ايلول 1902م) ،و�صادف
افتتاحه يوم االحتفال بجلو�س ال�سلطان عبد احلميد .ومن
امل�صادف ��ات اي�ض ًا ان ال ��وايل نامق با�شا جل� ��س للتربيكات

وعندم ��ا ه ّم للعبور علي ��ه ُب ّلغ بعزله عن والي ��ة بغداد .وقد
�أ ّرخ ال�شاعر عبد القادر �شنون حفل االفتتاح بق�صيدة :
هــي احل�ضــارة مــا تعلــو بــه الرتــــب
وما �سوى العدل يف الدنيا هي ال�ســبب
واليــوم ا�ضحـت مبــلك �سا�ســه ملــــــ ٌك
مــن �آل عثمــان م�ضروبـ ًا لــه الطنــــب
وانظــر اىل �ســاحة الزوراء تلــق بهـــا
لنامـــق هممــ ًا زالـــت بهـــا الكـــــــرب
ذاك الوزيـــر الـــذي دار ال�ســـالم بـــــه
ما�ســت من الفخر عطف ًا هـــ ّزه الطـــرب
ج�ســم قبلــــه ف�أتــــــى
كانــت مري�ضـــة
ٍ
وهــو الطبيـــب وفيها الـــداء منت�شــــب
حتــى تتبتــع اقــ�صى دائهــــا فبــــــــــدا
فيهــا ال�شـــفاء وزال ال�ســقم والو�صـــب
فكـــم لـــه مــن �أيـــا ٍد فـــي مرابعهـــــــا
م�ساع �شــكرها يجــــــب
وكــم لـــه مــن ٍ
�ســعى بتجديــد ج�ســـر مـن تكــــــــ�سره
كانــت �ســـفائنه كاملــــاء ت�ضطــــــــرب

فعاد ج�سر ًا على ال�شعرى العــبور ملــــن
رام العبــــور عليـــه التيـــه والعجــــــب
فقلـــت مــذ مـــ َّد من�صوبــــ ًا �أ�ؤرخــــــــه
ج�ســر ًا لدجلــــة يف الزورا قـد ن�صبــــوا
 1320هجـ
السن
ّ

ال�س � ّ�ن  :بك�سر ال�س�ي�ن وت�شديد النون ،بن ��اء قدمي ،يحاذي
ِ
�ضف ��ة دجل ��ة الغربي ��ة ،كان البغدادي ��ون يظن ��ون ان ��ه بناء
عبا�س ��ي .وكان ال�س ��ر ه�ن�ري رولن�س ��ون Sir Henry
 Rawlinsonعامل امل�سماريات امل�شهور الذي �شغل من�صب
املقيم ،ثم القن�صل الربيطاين ببغداد ،قد الحظ �سنة 1848
عن ��د هبوط املياه يف نهر دجلة ،بقايا مرتا�س – اي م�سناة
– عل ��ى �ضف ��ة دجلة الغربية داخل مدين ��ة بغداد احلالية،
وكان م�شيّد ًا بالآجر البابلي وبالطه من القار،وقد عرث بني
الآجر على قطعة خمتومة با�سم امللك البابلي (نبوخذ ن�صر
الثاين م ��ع �ألقاب ��ه) ( 558 – 605ق.م) .والظاهر ان ال�سر
رولن�س ��ون ي�شري اىل البن ��اء البابلي املع ��روف عند العامة
ّ
(ال�سن) ،وكان م�سامت ًا لل�ضفة الغربية لدجلة جنوبي
با�سم

حمل ��ة الكرميات والر�أ� ��س الغربي للج�س ��ر اال�سفل القريب
م ��ن ال�صاحلي ��ة( )2وق ��د و�صف ��ه بع�ضهم بانه عل ��ى �شاطئ
دجلة الأمين حي ��ث اقيمت يف العهد العثماين مكاتب ادارة
�سك ��ة حديد بغداد – ا�ستناب ��ول – برلني �سنة  .1914ويف
�صيف �سنة � 1911سعى ناظم با�شا وايل بغداد يومئذ لهدم
ه ��ذا البناء ملن ��ع الأخطار التي تن�ش�أ م ��ن وجوده يف دجلة،
لأن ال�سفن والقوارب املعروفة بالقفف كانت ترتطم فيه فال
ت�ستطيع اخل ��روج من ا�سنانه وقد تغ ��رق مبن فيها فتكون
اطالل هذا البناء �سبب ًا يف الهالك واخل�سران.
و ّكل ال ��وايل ناظم با�شا هدمه اىل ع�شرين عام ًال فلم يقلعوا
�آج ��ره بعد عمل �ش ��اق �إ ّال نحو ًا من طبقت�ي�ن .وملا ر�أى ان ال
فائدة يف ذلك فع ��دل عن الهدم .ويف �أوائل �سنة  1914اخذ
مهند�س ��و �سكك حديد بغ ��داد – برلني الأمل ��ان يف ا�ستئناف
هدم ��ه فن�سفوا �أك�ث�ره بالدينامي ��ت ومل َ
يبق من ��ه �إ ّال قليل.
وق ��د ظن بع�ضهم خط�أً انه ق�ص ��ر من ق�صور الربامكة ونظم
فيه ال�شاع ��ر البغدادي وقفة جتاه ال�س ��ن لل�شاعر البغدادي
ابراهيم منيب الباجه جي ()1948 – 1876
انـا ابكـي اذا ر�أيـــت الر�سوما
باكيات ترثي عالهــا القدميـــا
ـــرام
ربوع ك ٍ
لهف نف�سي على ٍ
تنظر العني ركنها مهدومــــــا
ف�أنا دائمــ ًا كدجلــة �أجـــــــري
دونها دمع عيني امل�ســـــجوما
ّ
ـــــاق
�أيها
ال�ســن ان جمــدك ب ٍ
و�إن العظم راح منك رميمــــــا
ـــــوم
لي�س تفنى الأيام ر�سم ًا لق ٍ
مل يزل ذكر جمدهم مر�ســــوما
كنـــت ق�صر ًا لآل برمك يا �سن ي�ضاهي
منك العـال والنجومــــا
كنت للبائ�سني مـ�أوى وملجــــ�أ
كنت للمعدميـــــن ملك ًا عظيما
كنت للخائفني ح�صن ًا ح�صينــــ ًا
كنت للالئذين ركنــــ ًا قوميـــــا
كنت للف�ضل واملكــــارم ربعــ ًا
كنت للجود كعبــــة وحطيمـــا
هدك الدهر ال لذنـــب ولكــــــن
خلق الدهر للكــرام خ�صيمــــا
المدرسة المأمونية
1332هـ = 1914م

ت�أ�س�س ��ت �أي ��ام وايل بغداد جاويد با�ش ��ا ( 1332هـ1914 -
م) والإنف ��اق عل ��ى البن ��اء ج ��اء م ��ن املبل ��غ الذي ت�ب�رع به
�أه ��ل النجف مبنا�سب ��ة تن�صيب �س ��ادن (كلي ��دار) الرو�ضة
احليدري ��ة وق ��دره ( )4000ل�ي�رة ذه ��ب عثماني ��ة ،وبع ��د
كم�ش ��اورات تق ��رر قبول املبل ��غ و�إنفاقه على بن ��اء مدر�سة،
كان مب�ساع ��ي الأ�ستاذ حكمة �سليمان مدير مدر�سة احلقوق
ووكي ��ل مدي ��ر معارف بغ ��داد �آن ��ذاك ،وم ��كان املدر�سة كان
مقه ��ى �سبع ،وت�سم ��ى مقهى البلدية ،وق ��ام بالبناء الأ�سطة
علوان الدوري ،وق ��د جرى تو�سيعها ب�ضم جزء من حديقة
ق�شلة املدفعية (الطوبخانة) ،وعند �إفتتاحها �أرخها ال�شاعر
البغدادي الأ�ستاذ عبد الكرمي العالف قائ ًال :
ب�شـــراكم اهـــــــل بغـــــــــداد يف
مدر�ســة �شيـــّدت بف�ضل اجلــــواد
رائدهـــــا العلـــم ونربا�ســـــــــها
يهدي الورى اىل طريق الر�شــــاد
قولــوا ملــن يطلـــب تاريخهــــا :
عنوانهــــا  :مدرســــة االتحــــــاد
1332هـ

وبعدان�سح ��اب العثماني�ي�ن و�إحت�ل�ال اجلي� ��ش الربيطاين
بغداد�،أطلق ةعليه ��ا ا�سم “املدر�سة امل�أمونية” ،وقد حولت
املدر�سة �إىل مديرية معارف لواء بغداد املركزي ويف مطلع
ال�ستيني ��ات من الق ��رن الع�شري ��ن املن�صرم هدم ��ت البناية
و�أحلقت بوزارة الدفاع.
وق ��د بقي م ��ن ااملبلغ املت�ب�رع به مق ��دار كان كافي� � ًا لبناء “
مدر�س ��ة دار املعلمات “ وتقع جوار جامع منور خاتون يف
�شارع اخللفاء ،وما يزال البناء قائم ًا.
عن كتابه املخطوط (بغداد واثارها يف ال�شعر العربي)
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الخطوات االولى في المسيرة االولمبية العراقية
د .م����ؤي����د ال���ح���اف���ظ

العهد الجمهوري

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945م
الى ثورة تموز 1958م كانت تشكل الفترة األكثر
عهدا في مشاركة ونشاط في الحياة العراقية
السياسية واالجتماعية والثقافية في القرن
العشرين .في هذه الفترة تشكلت االحزاب
السياسية الجديدة ووسعت بعض االحزاب
قواعدها وتكاثرت الحركات االدبية والثقافية
والفنية وحتى الرياضية كما ذكرنا اعاله .وعند
بدء نشاط الحركة االولمبية العراقية ومع
المناصيرين لها والمسؤولين مما ادى الى
التفكير الجدي بالمشاركة بااللعاب االولمبية
القادمة في لندن عام 1948م.

م ��ن �أج ��ل امل�شارك ��ة يف ال ��دورة االوملبي ��ة يتطل ��ب تقدمي
طل ��ب ر�سمي اللجنة االوملبي ��ة الدولية باالعرتاف باللجنة
االوملبي ��ة العراقية ،وفعال يف ني�سان 1947م تكونت جلنة
ت�أ�سي�سي ��ة للجن ��ة االوملبي ��ة العراقي ��ة ثم و�صع ��ت النظام
الداخل ��ي له ��ا وق ��دم الطل ��ب ر�سمي ��ا اىل اللجن ��ة االوملبية
الدولي ��ة للح�صول على االعرتاف به ��ا وامل�شاركة بالدورة
االوملبي ��ة القادم ��ة ،وفع�ل�ا مت ��ت املوافقة وان�ض ��م العراق
اىل اال�س ��رة الدولي ��ة االوملبية ،مما �شحع اع�ض ��اء اللجنة
والعامل ��ون وامل�س�ؤ�ؤلني لال�شرتاك ب ��دورة لندن االوملبية
ع ��ام 1948م.وقب ��ل الذهاب اىل لن ��دن ت�شكل ��ت اول جلنة
اوملبي ��ة عراقي ��ة برئا�س ��ة (عبيد عبدالل ��ه امل�ضايف ��ي) امر
احلر� ��س امللك ��ي ونلئب ��ه (ق ��دوري اللأر�ضومل ��ي) والمني
الع ��ام (اك ��رم فهم ��ي) والع�ض ��و (جمي ��د ال�سامرائي).بعد
احل�صول على امل�شارك ��ة يف دورة لندن ا�ستعر�ض الفريق
العراق ��ي امل�ش ��ارك يف ال ��دورة الرابعة ع�ش ��ر االوملبية يف
لن ��دن الول مرة وبح�ض ��ور ملك برطانيا ج ��ورج ال�ساد�س
بوف ��د اوملبي ريا�ضي ع ��دده احى ع�شر ف ��ردا ،بفريق لكرة
ال�سل ��ة وعدائني يف الع ��اب ال�ساحة واملي ��دان مع االدارين
املرافقني ،ام ��ا التدريب له�ؤالء الريا�ضي�ي�ن الذين �شاركوا
يف ال ��دورة االوملبية يف لندن كان يجري بجهود �شخ�صية
كل ح�سب مدى معرفته وخربته يف هذا املجال ومل ت�شارك
اي جه ��ة ر�سمي ��ة لرعاية ه� ��ؤالء الريا�صيني وذل ��ك لإفتقار
البل ��د م ��ن املتخ�ص�صني،فعلى ال�صعيد املحل ��ي كانت هناك
العاب ريا�ضية متار�س وتدرب ب�صورة ذاتية ومن �ضمنهم
ريا�ضيي ��وا لعبة رفع االثقال.علم ��ا كان �إنت�شار اللعبة على
م�ستوى الع ��راق و�إقبال ال�شباب عليها نت ��ج عن ذلك �إقامة
اللقائ ��ات الريا�ضي ��ة ث ��م اىل بط ��والت حملية بع ��د ت�شكيل
احتاد العراقي للعبة رفع االثقال عام 1949م والذي يعترب
من اوائل االحتادات الريا�ضية العراقية التي ت�أ�س�ست.
المسيرة االولمبية والرياضية بعد انتهاء دورة
لندن 1948م

ولك ��ن يج ��ب ان نقف باح�ت�رام اىل اخلط ��وة اجلريئة
عندما �شارك العراق يف دورة لندن بهذه كانت اخلطوة
االوىل يف طريق امل�شاركة يف الدوراة االوملبية القادمة
بالوق ��ت ال ��ذي مل نك ��ن منل ��ك ريا�ضيي ��ون بامل�ست ��وى
العاملي.وان ه� ��ؤالء الريا�ضيون الذي برزوا و�شاركوا
يف وقته ��ا ه ��م ق ��وام احلرك ��ة الريا�ضي ��ة االوملبية يف
العراق.
بعد االنته ��اء دورة لن ��دن االوملبية ب�أ�شه ��ر مت ت�أ�سي�س
احت ��اد كرة القدم العراق ��ي يف 1948/10/8م.وبعدها
ب�سنت�ي�ن (1950م) ان�ضم االحت ��اد اىل االحتاد الدويل
لك ��رة القدم(الفيفا).ام ��ا احت ��اد ك ��رة ال�سل ��ة العراق ��ي

واحت ��اد العاب ال�ساح ��ة وامليدان (املي ��دان وامل�ضمار) فقد
ت�أ�س�س ��ا وان�ضما اىل االحتاد ال ��دويل عام (1948م) ،وهم
كذلك كانوا من االوائل يف ت�أ�سي�س احتادهم.
يف ف�ت�رة ب�ي�ن ال ��دورة الالوملبي ��ة يف لن ��دن ع ��ام 1948م
وال ��دورة االوملبي ��ة يف هل�سينكي ع ��ام 1952م ،كان هناك
و�ضوح يف ت�أ�سي� ��س بع�ض االحتادات الريا�ضية العراقية
وت�أ�سي� ��س اي�ض ��ا االندي ��ة الريا�ضي ��ة االخرى منه ��ا نادي
اله ��واة يف بغداد ونادي قري� ��ش يف الكاظمية عام 1950م
ون ��ادي ال�شباب الريا�ض ��ي عام 1951م ون ��ادي االعظمية
الريا�ض ��ي ع ��ام 1951م ون ��ادي ال�سليماني ��ة ع ��ام1956م
ون ��ادي املين ��اء يف الب�ص ��رة وغريه ��ا يف مناط ��ق اخرى.
وب ��د�أت املناف�سات الريا�ضي ��ة ب�صورة ر�سمي ��ة فيما بينها

م ��ع �إقامة الفعالي ��ات الريا�ضية والرتفيهي ��ة يف املنا�سبات
واالعياد ب�صورة منفردة.
يف ال ��دورة االوملبية يف هلن�سكي 1952م اعتذر العراق عن
امل�شاركة فيها لعدم و�صول الكفاءة الريا�ضية لدى الالعبيني
العراقي�ي�ن اىل امل�ست ��وى ال ��دويل امل�شارك يف ه ��ذه الدورة
النها الت�ستند على اال�س�س العلمية ال�صحيحة.
ام ��ا يف ع ��ام 1956م يف ال ��دورة االوملبي ��ة يف ملبورن كان
م ��ن املفرو� ��ض ان ي�شارك الع ��راق يف ت�سع ��ة ريا�ضيني يف
لعب ��ة رفع االثقال لوجود رباعي�ي�ن �أرقامهم متقدمة ت�ؤهلهم
للم�شارك ��ة والف ��وز ،وكذل ��ك عل ��ى العب ��ي الع ��اب ال�ساح ��ة
وامليدان.ولك ��ن الع ��راق قرر االن�سح ��اب ت�ضامن ��ا مع بقية
الدول العربية �ضد االعتداء الثالثي على م�صر عام 1956م.

طموح ��ات ال�شع ��ب العراق ��ي متثل ��ت بث ��ورة  14مت ��وز
ع ��ام 1958م يف جمي ��ع املج ��االت .يف البداي ��ة ت�أ�س�س ��ت
عالق ��ة متبادلة ب�ي�ن الدولة واملثقفني.ف ��كان االهتمام اوال
بال�ث�راث الوطن ��ي وج ��رى ا�ستخ ��دام ال�ت�راث ال�شعب ��ي
كو�سيل ��ة لرب ��ط ب�ي�ن الطوائ ��ف واالدي ��ان والقومي ��ات
الرتباطها جميعا باحل�ض ��ارة العراقية القدمية ،والت�أكيد
عل ��ى م�شرتكاتهم الثقافية من ع ��ادات اجتماعية وطقو�س
وريا�ض ��ة وغريها ب�إجتاه �صل ��ة اجلميع بالعراق.يف هذا
اجل ��و اجلدي ��د انفج ��رت االن�شط ��ة والفعالي ��ات املختلفة
ومنه ��ا الريا�ضي ��ة ،وو�ضوح م�شاركة الن�س ��اء العراقيات
يف الفعالي ��ات الوطنية ومنها كذل ��ك الريا�ضية خ�صو�صا
بع ��د �صدور قان ��ون املر�أة .ام ��ا النوادي فق ��د مت ت�أ�سي�س
نوادي اخرى يف مناطق عديدة من العراق خ�صو�صا بعد
�ص ��دور قانون اجلمعيات الذي مت مبوجبه تنظيم �ش�ؤون
االندي ��ة العراقي ��ة .وكذل ��ك فق ��د الغ ��ي القان ��ون ال�سابق
للجن ��ة االوملبي ��ة العراقي ��ة وو�ض ��ع نظ ��ام جدي ��د له ��ا ثم
ت�شكلت جلن ��ة اوملبية عراقية جديدة برئا�سة اكرم فهمي،
ومن �أح ��د امل ��واد الرئ�سي ��ة للنظام(على يج ��ري انتخاب
اللجن ��ة االوملبي ��ة اجلدي ��دة يف الي ��وم االخ�ي�ر النته ��اء
دورة االلع ��اب االوملبية �سواء عق ��دت ام مل تعقد ،و�شارك
الع ��راق فيه ��ا او مل ي�شارك) .عل ��ى �ضوء ذل ��ك مت ت�شكيل
هيئ ��ات جدي ��دة الحت ��ادات الريا�ضية،وت�أ�س�س ��ت بع� ��ض
االحت ��ادات الريا�ضي ��ة منه ��ا (التن�س ع ��ام 1959م وكرة
الطاولة عام 1959م) .ام ��ا يف جمال العالقات الريا�ضية
اخلارجية،فتوط ��دت الكثري من ه ��ذه العالقات مع الدول
منه ��ا اجلزائ ��ر االحت ��اد ال�سوفيت ��ي وجيكو�سلوفاكي ��ا
وال�سوي ��د واملج ��ر وهولن ��دا وغريه ��م .وام ��ا الف ��رق
الريا�ضية له ��ذه الدول قامت بزيارة للع ��راق وكانت هذه
اللق ��اءات الريا�ضية دورا ايجابي ��ا يف العالقات االخرى.
ا�ضافتا اىل قدوم مدرب�ي�ن ومدر�سني جامعيني لريا�ضات
متنوع ��ة اىل العراق خ�صو�ص ��ا اىل معهد الرتبية البدنية
وال ��ذي افتت ��ح ع ��ام 1954م.وم ��ن جه ��ة اخ ��رى بدء يف
ار�سل ��ت بع�ض البعث ��ات والزمالت اىل اخل ��ارج للدرا�سة
يف جم ��ال الرتبي ��ة البدني ��ة والريا�ضي ��ة ،والحق ��ا يف
ال�سبعيني ��ات تكاثرت هذه البعث ��ات للدرا�سات العليا يف
الرتبية البدنية.
ويف هذه املنا�سبة علينا ان نذكر ب�أن اول �شهادة دكتوراة
يف الرتبي ��ة البدني ��ة ح�صل عليها �سام ��ي ال�صفار كان عام
1965م من االحت ��اد ال�سوفيتي يف تخ�ص�ص التدريب يف
لعبة كرة القدم.
ام ��ا يف جمال التثقيف الريا�ضي ظه ��ر الربنامج املحبوب
الريا�ض ��ة يف ا�سبوع ع ��ام 1963م مقدمه املعلق الريا�ضي
امل�شه ��ور م�ؤيد البدري والذي ا�ستم ��ر يف ذاكرة العراقني
اىل حد االن وم�ستقبال.هن ��ا يجب ان نتوقف قليال ونذكر
ب� ��أن يف عام 1963م وخ�صو�ص ��ا عام 1964م قامت عمادة
املعه ��د العايل للرتبية البدني ��ة والريا�ضة برئا�سة عميدها
جن ��م الدين ال�سه ��روردي ب ��د�أت بخطوة جريئ ��ة وعملية
وفعالة بقبول اعداد كبرية من الطلبة يف املعهد مما اعطى
زخما كبريا يف دف ��ع وانت�شار العملية الرتبوية والن�شاط
الريا�ض ��ي .ويف ه ��ذه ال�سن�ي�ن ادخ ��ل الكث�ي�ر م ��ن املواد
الدرا�سية العلمية التخ�ص�صية البحتة يف املنهج الدرا�سي
خ�صو�صا بعد قدوم �أ�سات ��ذة خمت�صني حاملوا ال�شهادات
العليا يف الرتبية البدنية.
بع ��د ال�سرد الظروري لواقع العلمية والعملية التي اعطت
الريا�ض ��ة العراقية بع�ض الزخ ��م لتقدمها اىل االمام نعود
اىل امل�سرية االوملبية.
فبع ��د التغري بنظ ��ام اللجن ��ة االوملبية بعد مت ��وز 1958م
وع ��ودة م�شارك ��ة الع ��راق ع ��ام 1960م يف دورة روم ��ا
وح�صول العراق على املدالي ��ة الربونزية يف رفع االثقال
يف الوزن اخلفيف من قبل الرباع عبد الواحد عبد العزيز،
بعده ��ا �شارك الع ��راق يف الدورة االوملبي ��ة الريا�ضية يف
طوكي ��و (اليابان) عام 1964م وعلى اول ار�ض من القارة
اال�سيوية بوفد ريا�ضي يف العاب ال�ساحة وامليدان ولعبة
ك ��رة الق ��دم واملالكمة وريا�ض ��ة رفع االثق ��ال ،ومل يح�صل
الع ��راق عل ��ى اي مدالي ��ة كم ��ا كان يف ال ��دورة االوملبي ��ة
ال�سابقة.وم ��ن الن�شاط ��ات املهم ��ة بع ��د ه ��ذه ال ��دورة هو
افتتاح ملعب ال�شعب الدويل عام 1966م.
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من مذكرات هشام المدفعي

عملي في أمانة العاصمة ألول مرة سنة 1953
ه����ش����ام ال���م���دف���ع���ي

بعد اربع سنوات من الحياة الدراسية الجامعية
الجميلة والمفعمة بالذكريات والتحصيل
والمثابرة ،كان يوم التخرج في كلية الهندسة
من اهم محطات حياتي وكانت دورتنا هي الدورة
الخامسة لكلية الهندسة في سنة  .1950وفي
حفل التخرج في ( )20حزيران  1950للدورة
الخامسة لكلية الهندسة في بغداد الذي اقيم
على القسم الصيفي في الحدائق الغناء من قاعة
الملك فيصل الثاني في الباب المعظم اأنيطت بي
مهمة القاء كلمة الخريجين بتكليف من عميد
الكلية االنجليزي (رتجي  .)Ritchiوقد حضر هذا
الحفل وزير المعارف وشخصيات علمية وسياسية
واجتماعية رفيعة المستوى ،اضافة الى اهالي
الطلبة المتخرجين ،وكان من ضمن الخريجين
ستة طالب من االردن وواحد من سوريا وآخر من
زنجبار ،وكان عدد الخريجين اربعين خريجا من
الشعبتين.

وه ��ا قد ب ��د�أت مرحلة جدي ��دة من حيات ��ي ،مرحلة احلياة
العملية والبحث عن عمل منا�سب وتكوين �شخ�صية مهنية
م�ستقل ��ة .وملا كان ه ��ذا االم ��ر احلا�سم ي�ستدع ��ي التفكري
والتخطيط ،ومالءمة هذا مع طموحاتي يومئذ فقد قررت
ان اك ��ون مهند�سا جي ��د ًا يف ال�سنوات الع�ش ��ر االوىل ،ثم
احل�صول على من�صب هند�سي مرموق يف ال�سنني الع�شر
الثانية ،ثم ابد�أ باجلانب املادي املايل الذي ي�ساعدين على
حتقي ��ق ما ر�سمته يف خميلتي .وقد عملت ما و�سعي وفقا
للظروف واملتغريات لل�سري نحو امل�ستقبل.
كان ��ت �آث ��ار احل ��رب العاملي ��ة الثاني ��ة مل ت ��زل بادي ��ة على
الع ��راق والعامل ب�أ�س ��ره ،ويف هذه الظ ��روف بد�أت رحلة
البح ��ث ع ��ن العم ��ل .ذهب ��ت اوال اىل الدائ ��رة الهند�سي ��ة
يف مديري ��ة التخطي ��ط يف البلديات العام ��ة وكان مديرها
يوم ��ذاك د .حمم ��د مكية ،وق ��د ابلغني بع ��دم حاجتها اىل
مهند�س�ي�ن .فذهب ��ت اىل وزارة املع ��ارف ،وكان فيها ق�سم
لالبني ��ة املدر�سي ��ة ،ير�أ�س ��ه املهند� ��س املعم ��اري (جعف ��ر
ع�ل�اوي) ،وقدمت طلبي للتعي�ي�ن ،فقوبلت بالرف�ض وعدم
وج ��ود عمل .كما ات�صل ��ت بوزارة ال�ش� ��ؤون االجتماعية،
وكان ��ت فيه ��ا دائ ��رة هند�سية يديره ��ا املهند� ��س املعماري
(مدحت علي مظلوم) ،وقوبل طلبي باالعتذار اي�ضا.ويف
الوقت نف�س ��ه كان عدد من زمالئي ق ��د تقدموا للتعيني يف
دوائر الري ،ومل ارغ ��ب يف العمل مب�شاريع الري ،اذ كان
طموح ��ي هو العم ��ل يف االبنية �أي حقل البن ��اء من قطاع
الت�شييد ،فلم اتقدم معهم ومل التفت لذلك.
�أمان ��ة العا�صمة للمرة الأوىل – معاون مهند�س يف �شعبة
طرق الكرخ
كانت امان ��ة العا�صمة يف حاجة دائم ��ة للمهند�سني لتنوع
اعماله ��ا الهند�سي ��ة ،ويف ع ��ام  1953كان ال�سي ��د مظف ��ر
احم ��د امين ��ا للعا�صم ��ة ،وه ��و من كب ��ار موظف ��ي الدولة
دراي ��ة وادارة ،و�صلت ��ه بوال ��دي رحمه الل ��ه كانت طيبة.
فق ��ررت والدتي ان تكلمه لتعييني يف االمانة ،فوافق على
ذل ��ك وقرران تك ��ون دائرة الطرق او ال�شعب ��ة الثانية مقرا
لعملي ،ون�سبت اىل �شعبة طرق الكرخ.

ومل تك ��ن اعم ��ال الط ��رق الرئي�س ��ة يوم ��ذاك يف امان ��ة
العا�صم ��ة تتع ��دى تبلي ��ط �ش ��ارع رئي� ��س تقوم ب ��ه �شركة
لبنانية ( ،)CATوكانت االعمال تت�ضمن اي�ضا مد انابيب
�شبك ��ة مي ��اه االمطار يف الط ��رق الرئي�س ��ة لت�صب يف نهر
دجلة .وام ��ا الطرق الفرعية فتو�ض ��ع يف و�سطها �سواقي
و�سطية من القط ��ع الكونكريتية التي ت�صف الواحدة تلو
االخرى ،لت�صب مياهها يف ال�شوارع الرئي�سة .اما الطرق
ال�ضيقة داخل املحالت واالحياء ال�سكنية ،فكانت ت�ؤ�س�س
طرقها بعد حتدي ��د املنا�سيب واالرتفاعات النهائية للطرق
وتنظيفها من االتربة الزائ ��دة .تو�ضع طبقات من الرتاب
وحدله ��ا جيد ًا حلني الو�ص ��ول اىل االرتفاع ��ات املنا�سبة،
ثم تو�ض ��ع طبقة من الطابوق املر�ص ��وف بارتفاع � 11سم
ومت�ل��أ الفراغات ب�ي�ن الطابوق بك�س ��ر الطابوق ثم حتدل
لتكوي ��ن طبقة �صلبة بع ��د و�ضع ال�سواق ��ي الو�سطية ،اما
الطبق ��ة النهائي ��ة فتك�س ��ى بطبقت�ي�ن من الق�ي�ر امل�ستخرج
م ��ن مدينة هيت حيث ي�سخن اىل درج ��ة ال�سيولة ،ويقوم
العم ��ال بنقل ��ه يدوي ��ا بوا�سط ��ة حاوي ��ات خ�شبي ��ة كبرية
تر� ��ش بالرمل ملنع الت�صاق الق�ي�ر باحلاوية ومن ثم يقوم
اال�سط ��ة بفر�ش القري بطبق ��ة �سمكها نحو � 2سم عن طريق

حادلة يدوية خ�شبية وبعد ذلك و�ضع طبقة اخرى العطاء
الطري ��ق �شكل ��ه النهائ ��ي .كانت ه ��ذه الطريق ��ة متبعة يف
جميع انحاء العراق عند تبليط ال�شوارع
ويف ال�ش ��وارع الرئي�س ��ة الت ��ي متر عليها مركب ��ات ثقيلة،
فكان ��ت طبق ��ة الطاب ��وق تو�ض ��ع ب�سم ��ك � 24س ��م �أي على
ارتف ��اع الطابوق ��ة عموديا .ومل تكن ان ��ذاك طرق االك�ساء
بالكونكري ��ت اال�سفلت ��ي معروف ��ة بالع ��راق تقني ��ا او
ميكانيكي ��ا ،واعتق ��د ان اقت�صادي ��ات الع ��راق بعد احلرب
العاملي ��ة الثانية مل تكن مواتية الدخال تلك التقنيات حلني
دخوله ��ا عن طريق ال�شركات االجنبية التي با�شرت العمل
مع وزارة االعمار.
ويف عهد وزارة نوري ال�سعيد ل�سنة  1953وبتن�سيق بني
رئي� ��س الوزراء وامني العا�صمة ال�سي ��د عبد الله الق�صاب
الذي حل حمل ال�سيد مظف ��ر احمد ،خ�ص�صت مبالغ كافية
لت�شغي ��ل العم ��ال العاطلني ع ��ن طريق تنفي ��ذ منهج تبليط
ال�ش ��وارع والأزقة الداخلية جلمي ��ع مناطق بغداد على ان
يك ��ون العمال العاملون يف تلك املحالت من ابنائها ،وذلك
بالتن�سيق مع خمتاري املحالت البغدادية .واتذكر وانا يف
االمان ��ة يوم دعانا رئي�س الهيئة الفنية ال�سيد ادور ر�سام،
نحن مهند�سي االمانة جميعا ،وبلغنا بقرار االمني بتبليط
�ش ��وارع وازقة بغداد وت�شغيل �س ��كان بغداد العاطلني عن
العم ��ل باي عمل منا�س ��ب يف هذا امل�ش ��روع ،بغ�ض النظر
عن �سني العمر ،فالهدف واح ��د :التبليط والت�شغيل .وقد
اخت ��ارين ادور ر�سام من ب�ي�ن جميع املهند�س�ي�ن القدامى
واجل ��دد يف امانة العا�صمة الكون م�س� ��ؤو ًال عن امل�شروع
يف جانب الكرخ من حملة اجلعيفر اىل الكرميات .ا�ستمر
امل�شروع ال�شهر وكانت نتائجه جيدة هند�سيا واجتماعيا،
فق ��د �شع ��ر املواطن ��ون ان الدول ��ة اخ ��ذت تهت ��م بامره ��م
بع ��د و�ص ��ول عوائد النفط وف ��ق االتفاقي ��ات اجلديدة مع
ال�شركات النفطية العاملة يف العراق.
مل يك ��ن العم ��ل يف ط ��رق امان ��ة العا�صم ��ة رغ ��م جديت ��ه
واهميت ��ه ليقنعن ��ي ،وانا يف ف ��ورة االندف ��اع للعمل ،فقد
كانت �ساعات العمل اليومي �سبع �ساعات فقط ،لقد �شعرت
بط ��ول اوقات الفراغ بال عمل ،ومل يك ��ن ببغداد انذاك من
االعم ��ال الهند�سي ��ة مم ��ا ميك ��ن ان اعمل بها بع ��د �ساعات
العمل احلكومية ..لذا قررت ان افاحت رئي�س الهيئة الفنية

الطل ��ب تكليفي بعم ��ل رئي�س ميكن ان ي�شغ ��ل وقتي اكرث
واف�ض ��ل ،ميكن اال�ستفادة منه مادي ��ا وهند�سيا .وات�صلت
ب�شقيق رئي�س الهيئة الفني ��ة للتو�سط لتحقيق رغبتي يف
العمل مب�شاريع اكرب ،ومل تكن تلك االعمال يومذاك �سوى
م�شاريع الطرق الرئي�سة وتنفذها �شركات اجنبية.
زرت رئي� ��س الهيئ ��ة الفني ��ة يف داره يف منطق ��ة العلوية،
وعر�ض ��ت عليه رغبتي يف تطوير قدراتي من خالل العمل
يف م�شاري ��ع اكرب،وطلب ��ت توجيهه يل ب�صفت ��ه امل�س�ؤول
االول ع ��ن م�شاريع امانة العا�صمة .اال ان الرجل اعرت�ض
عل ��ى حديث ��ي وق ��ال يل ان لكل عم ��ل ثمن ول ��ه متطلباته،
غري ان �شعوري وبغراب ��ه الطلب ب�أن ما اقدم عليه اليلبي
طموح ��ي بتطوي ��ر مهاراتي كمهند� ��س يف امانة العا�صمة
ان ��ذاك .وم ��ن هنا ق ��ررت البحث ع ��ن فر�صة عم ��ل اخرى
حتق ��ق رغبت ��ي يف الرتكي ��ز على اعم ��ال ت�صامي ��م البناء،
وب�ل�ا تردد راجعت �شركة نفط العراق ،وهي اكرب �شركات
النف ��ط العامل ��ة يف العراق ،ولها م�شاري ��ع هند�سية كبرية
يف مناط ��ق خمتلف ��ة م ��ن الع ��راق ،واحلقيق ��ة اين اعرف
ال�ش ��يء الكثري عن اه ��داف هذه ال�شركة م ��ن قراءاتي يف
مرحلة الدرا�س ��ة االعدادية وما بعده ��ا ،وكان كتاب (على
طري ��ق الهن ��د) مل�ؤلف ��ه اال�ست ��اذ عب ��د الفت ��اح ابراهيم من
الكت ��ب التي اهتممت بامرها ،اذ كانت االحداث ال�سيا�سية
واالقت�صادي ��ة الت ��ي له ��ا �صل ��ة باالحت ��كارات النفطي ��ة
االجنبية تهزين من االعماق.
علم ��ت من ادارة �شركة نفط الع ��راق ان هناك جماال للعمل
يف �شرك ��ة نفط الب�صرة وهي �شقيق ��ة �شركة نفط العراق.
فقدم ��ت طلب ��ي ،وبعد عدة مقاب�ل�ات وامتحان ��ات ،وافقت
ال�شرك ��ة على تعييني ب�صفة مهند� ��س متعاقد (.)STAFF
فا�سرعت وقدم ��ت ا�ستقالتي اىل رئي� ��س الهيئة الفنية يف
امان ��ة العا�صم ��ة ال�سي ��د بهنام زب ��وين ،اال ان ��ه مل يوافق
عليه ��ا ووع ��دين ب ��ان ينيط بي اعم ��ا ًال اخ ��رى واكرب ،اال
اين كن ��ت م�ص ��را عل ��ى االلتح ��اق ب�شرك ��ة النف ��ط ،بعدما
علمت مبا يحققه العمل اجلديد من امتيازات و�صالحيات
وخم�ص�ص ��ات .ومل انتظ ��ر البت يف ام ��ر اال�ستقالة ب�شكل
نهائي ،فحزمت امتعتي وغادرت بغداد اىل الب�صرة.
من كتاب  :نحو عراق جديد �سبعون عام ًا من البناء والإعمار
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من تاريخ الحركة الوطنية في العراق

كيف جرت إنتخابات سنة  1954في البصرة؟
د نجاة عبد الكريم عبد السادة

بعد استقالة وزارة (فاضل الجمالي) الثانية في
ّ
ت وزارة (أرشد
 / 19( :نيسان  1954 /م)،
تألف ْ
العمري) ،وفيها ُح َّ
وأعلنت
النواب،
ل مجلس
ْ
ّ
ّ
العامة في جميع
اخلية إجراء االنتخابات
الد
وزارة ّ
ّ
ّ
العراقية في يوم األربعاء ( / 9حزيران
المناطق
ّ
ياسية في أثناء
الس
كو ْ
 1954 /م) ّ
ّ
نت األحزاب ّ
العمري) الجبهة المتّحدة لخوض
وزارة (أرشد
ّ
النيابية.
االنتخابات
ّ

ال�سيا�س ّي ��ة العرب ّي ��ة م�شجِّ ع ��ة حلرك ��ة
كان ��تْ الأو�ض ��اع ّ
الأح ��زاب يف الع ��راق ،فف ��ي �سوري ��ة قام بع� ��ض ال�ضبّاط
ال�شي�شكلي) على
�اب ع�سك ��ريّ �أجربوا في ��ه (�أدي ��ب
ّ
بانق�ل ٍ
ال�سعودي ��ة جبه ��ة التحري ��ر
اال�ستقال ��ة ،وانبثق ��تْ يف ّ
الوطن � ّ�ي ،وارتفعتْ ال ّدع ��وة �إىل ت�أميم �شرك ��ة (�أرامكو)،
ال�شيوعي
وت�أ ّلف ��تْ يف الأردن جبه ��ة وطن ّي ��ة من احل ��زب
ّ
وحزب البعث.
دخل ��تْ اجلبه ��ة امل ّتح ��دة ،واجلبه ��ة ّ
ال�شعب ّي ��ة ،واالحت ��اد
الدّ�ست ��وريّ ـ ف�ض�ل ً�ا عن ا ُلأ ّم ��ة اال�شرتاك � ّ�ي ـ االنتخابات،
وكان ��تْ الب�ص ��رة ق� � ْد تع ّر�ض ��تْ للفي�ض ��ان يف بداي ��ة ع ��ام
( 1954م) ،ف�أ�صبح ��تْ م�شكل ��ة الفي�ض ��ان �ضم ��ن البيانات
ّ
للمر�شح�ي�ن ،وق� � ْد �ش ّكل ��تْ يف بع� ��ض املناطق
االنتخاب ّي ��ة
االنتخاب ّي ��ة �صعوب� � ًة يف و�ص ��ول ال ّناخب�ي�ن �إىل �صناديق
االنتخ ��اب .امتثل ��تْ فروع الأح ��زاب يف الب�ص ��رة لأوامر
اجلبه ��ة الوطن ّي ��ة ،ف ��كان تعاونهم ��ا م�ش�ت�رك ًا يف عمل ّي ��ة
ّميقراطي يف
االنتخاب ��ات ،ف ُر ِّ�شح عن احلزب الوطن � ّ�ي الد
ّ
الب�ص ��رة ( :جعفر الب ��در ،و�أدكار �سركي� ��س ،وعبد الأمري
الع� � ّرادي) ع ��ن املنطقة الثاني ��ةّ ،
ور�شح ح ��زب اال�ستقالل
 :حم ��د مو�س ��ى الفار�س (املنطق ��ة الثاني ��ة) ،وحممّد �أمني
ال ّرحم ��ا ّ
ال�سع ��دون (املنطقة
ين (املنطق ��ة الأوىل) ،ونايف ّ
الرابعة) .وكان ّ
املر�شحونَ امل�ستق ّلونَ عن اجلبهة  :في�صل
ال�سامر (املنطقة الأوىل) ،ها�شم بركات (املنطقة الثانية).
ّ
ور�شح (ح�سن عبد ال ّرحمن) عن حزب اجلبهة ّ
ّ
ال�شعبيّة.
وكان ��تْ قوائ ��م ّ
املر�شحني ق� � ْد حت� �دّدتْ يف املنطقة الأوىل
ب� �ـ ( :عب ��د املجيد الهال ّ
يل ،وعب ��د الهادي البجّ ��اريّ  ،وعبد
ال ّلطيف �آغا جعف ��ر ،و�سام الوجيه ،وقا�سم ناهي ،وجميل
�صدق ��ي ،ل ��و�إدور جرجي ،وح�سني الفاي ��ز) .وعن املنطقة
إبراهيمي،
الثاني ��ة ( :عب ��د ال� � ّر ّزاق احلم ��ود ،و�سلم ��ان ال
ّ
ال�سع ��دون ،و�سام
وبره ��ان ال ّدي ��ن با�ش ��ا �أعيان ،وحم ّم ��د ّ
�آغ ��ا جعفر) .واملنطقة الثالثة ( :ف ��وزي اخل�ضرييّ  ،وعبد
ال�صمد البجّ اريّ ،
ال�سيّاب ،و�سلمان ال�شوّ اف ،وعبد ّ
القادر ّ
وحمم ��ود طال ��ب النقي ��ب ،وحم ��د ال ّرفاع � ّ�ي)ّ .
ور�شح عن
املنطقة الرابعة ( :حمي ��د احلمود ،و�أحمد النقيب ،وعامر
ح�سك ،ونوري جعفر).
وم ��ن املعل ��وم �أنّ اجلبه ��ة الوطن ّي ��ة ق� � ْد تكوّ ن ��تْ يف �آيار
( 1954م) خلو� ��ض االنتخاب ��ات النيابيّة ب�ش ��كل م�شرتك
ّ
جتاه ّ
ومر�شحي احلكومة من
مر�شحي الأحزاب الآخرين،
االنتخابي
االحتاد الدّ�ست ��وريّ  ،وحدّدتْ اجلبه ��ة موقفها
ّ
يا�سي واالقت�صاديّ
ميثاق عبرّ عن الو�ض ��ع ّ
م ��ن خالل ٍ
ال�س ّ
واالجتماع � ّ�ي ،وع ��ن وع ��ي املعار�ض ��ة ،وموقفه ��ا �ض� � ّد
ال�سلطة ،فكانتْ االنتخابات فر�صة لإظهارها.
ّ
وق� � ْد عق� � َد ّ
مر�شح ��و اجلبه ��ة الوطنيّة يف املنطق ��ة الأوىل
اجتماع� � ًا ب ّين ��وا في ��ه �أه ّم ّي ��ة اجلبه ��ة الوطن ّي ��ة و�أ�سباب
دخوله ��ا االنتخاب ��ات النياب ّي ��ة ،ج ��اء في ��ه �( :إنّ �شعبن ��ا

يجت ��از الي ��وم مرحل ��ة دقيق ��ة ،ومي� � ّر ب�أخط ��ر جتربة يف
تاريخ ��ه احلدي ��ث ،وعلى ه ��ذه ال ّتجربة يتو ّق ��ف م�صريه
لف�ت�رة لي�س ��تْ بالق�ص�ي�رة ...فالعامل الآن يجي� ��ش بالقلق،
و�أمن ��ه و�سالمته مه� �دّدان بالأخطار البادي ��ة للعيان ،ففي
الوق ��ت الذي ا�ستطاعتْ فيه ّ
ال�شع ��وب ال ّناه�ضة �أنْ تق ّل�ص
ظ � ّ�ل اال�ستعم ��ار يف كثري من البقاع ،ح ّت ��ى غدا بني منهزم
ومنت�ص ��ر ،اجت ��ه دعات ��ه يف بق ��اع �أُخ ��رى نح ��و حماولة
تعوي� ��ض خ�سائ ��ره وتثبي ��ت �أقدام ��ه متح ّف ��ز ًا لالعت ��داء
م ��ن جديد ،فق ْد ُيظ ��نّ �أنها تنطلي على ال ��ر�أي العامّ ،وهي
الأح�ل�اف الع�سكريّة ،ومواثيق ال ّدف ��اع امل�شرتك ،وما �إىل
ذلك من امل�شاريع ،ك ُّل ذل ��ك حدا بالعنا�صر الوطنيّة �إىل �أنْ
َ
تخو�ض معركة انتخابيّة).
تو�سع يف �إ�صدار البيانات
كان ن�ش ��اط اجلبهة الوطنيّة ق ْد ّ
�إىل الناخب�ي َ�ن ،وتنظي ��م االجتماع ��ات ورف ��ع ّ
ال�شعارات،
ول�ص ��ق الإعالن ��ات والبيان ��ات والالالفت ��ات الت ��ي مت ّث ��ل
�شعاراته ��ا ،وكذل ��ك عق ��د االجتماع ��ات يف امل�ساج ��د� ،أو

املقاه ��ي� ،أو يف املح�ل�ا الت ّ
ال�شعب ّي ��ة ،والقي ��ام بج ��والت
لك�س ��ب ت�أيي ��د الناخبنيَ ،وكان لدخول مم ّثل ��ي العمال �إىل
اجلبه ��ة الوطن ّي ��ة دور يف توجي ��ه الدّعاي ��ة االنتخاب ّي ��ة
للجبه ��ة ،وكان ال ُعم ��ال يع�ب�رونَ ع ��ن موقفهم �ض� � ّد �إدارة
خا�ص ��ة بع ��د �إ�ض ��راب ( 1953م)،
�شرك ��ة نف ��ط الب�ص ��رةّ ،
فق� � ْد ن�شط عُمال ناحي ��ة الفاو ـ مث�ل ً�ا ـ بتنظيم االجتماعات
االنتخابيّة ،وكان (ها�شم بركات) ّ
مر�شح ًا عن منطقة (�أبو
اخل�صي ��ب) با�سم اجلبه ��ة ،لذلك كانت ّ
تنظ ��م االجتماعات
عند زيارته الفاو.
ك�ث�ر ّ
ال�سلط ��ة يف انتخاب ��ات ع ��ام ( 1954م)،
تدخ ��ل ّ
وكان ��تْ ف ��روع الأح ��زاب تر�س ��ل مذ ّكراته ��ا االحتجاج ّي ��ة
تدخ ��ل ّ
ح ��ول ّ
املوظف�ي َ�ن الإدار ّي�ي َ�ن يف انتخ ��اب الهيئ ��ات
التفتي�ش ّي ��ة ،وتوزي ��ع ُّ
ال�شع ��ب االنتخاب ّي ��ة ومراكزها ،ما
ّ
�س ّب ��ب امل�ضايق ��ة ّ
ومر�شحي
ملر�شح ��ي اجلبه ��ة الوطن ّي ��ة،
ح ��زب الأ ُمّة اال�شرتاك � ّ�ي ،ال�سيّما يف املنطق ��ة الثالثة (�أبو
اخل�صي ��ب) ،والرابع ��ة (القرن ��ة)� ،إ ْذ كان ال�ص ��راع ب�ي�ن
ّ
ّ
ومر�شح ��ي فرع حزب االحت ��اد الدُّ�ستوريّ على
مر�شحي ��ه
ُ
اال�شرتاكي
�ة
�
م
ل
أ
ا
�زب
�
ح
فرع
�ات
�
ض
اعرتا�
�
ن
كا
.
ّه
د
�تْ
ّ
ّ
�أ�ش� � ّ
ّ
والتدخ ��ل يف طريقة
ح ��ول انتخ ��اب الهي� ��أة التفتي�ش ّي ��ة،
انتخابه ��ا من خ�ل�ال ح�ضور مدي ��ري املناط ��ق االنتخابيّة
�إىل قاع ��ة االنتخ ��اب لتزيي ��ف �إرادة الناخب�ي َ�ن ل�صال ��ح
ّ
مر�شح ��ي احلكوم ��ة .وا�شتكى ف ��رع حزب الأُ ّم ��ة كذلك من
ّ
التدخل يف توزيع املراكز االنتخابيّة ،ففي املنطقة الأوىل
ُفاج� ��أ رئي�س الهي�أة التفتي�شيّة با�ستدعائه من قبل معاون
ي َ
املت�ص� � ّرف (عبد الق ��ادر الب ��اروديّ ) ّ
املوظ ��ف الإداريّ � ،إ ْذ
ن�صت الفقرة الثالثة من املادّة العا�شرة من قانون انتخاب
ّ
الن ��وّ اب ل�سن ��ة ( 1952م) بخ�صو� ��ص انتخ ��اب الهيئ ��ات
التفتي�ش ّي ��ة ( :على خمتاري ّ
كل حم ّل ��ة اال�شرتاك مع اثنني
من اختيار ّي ��ة املح ّلة ينتخبها املجل�س البل ��ديّ والأع�ضاء
املنتخب ��ونَ من املجل� ��س الإداريّ �أنْ يُقدّموا �أ�سماء خم�سة
ع�ش ��ر �شخ�ص� � ًا من مم ّثليه ��م ممّن تتوافر فيه ��م �صفات �ش
الناخ ��ب� ،إىل هي�أة االقرتاع ،وتق ��وم هذه الهي�أة بانتخاب
خم�س ��ة �أ�شخا�ص من ه� ��ؤالء باالقرتاع العلن � ّ�ي ،ويتجمّع
ه�ؤالء املنتخب ��ونَ النتخاب الهي� ��أة التفتي�شيّة يف املنطقة
ال�سري ،وب�أكرث ّي ��ة احلا�ضرينَ )،
االنتخاب ّي ��ة بالت�صويت ّ
طالب� � ًا من ��ه تق�سي ��م ُّ
ال�شع ��ب االنتخاب ّي ��ة الت ��ي ت�ض� � ُّم :
الفر�س ��ي ،والع َّبا� ��س ،والأرمن� ،إىل �شعبت�ي�ن� ،إحداهما :
مائ ��ة وثالثة وع�شرون ناخب ًا ،ولي� ��س هناك ما ي�ستوجب
�شعب ��ة م�ستق ّلة ،واعرت�ض على تعيني مراكز االنتخاب يف
املنطق ��ة الرابعة (القرن ��ة)� ،إ ْذ و�ضعت مراك ��ز ُّ
ال�شعب يف
�أماك ��ن نفوذ (حميد احلمود) ،و (�أحم ��د النقيب) ،وتعيني
ّ
وبخا�ص ��ة يف مو�س ��م الفي�ضان
ال�شع ��ب يف ق ��رى نائي ��ة،
ّ
وانقط ��اع املوا�صالت ،و�صعوب ��ة �إدراك الناخبني لق�ضايا

االنتخاب ،..ووجود الناخبني خ ��ارج املنطقة االنتخابيّة
يف يوم االنتخاب .كذلك تع ّر�ض ّ
مر�شحو اجلبهة الوطنيّة
�إىل (التوقي ��ف م ��ن قبل ال�شرط ��ة ،بعد انته ��اء االنتخاب،
يف  / 6( :حزي ��ران  1954 /م) ،وت�ص� �دّتْ ال�ش ّرطة لل ّنا�س
وف ّرقتهم بالق ��وّ ة ،ث ّم عمدتْ �إىل توقي ��ف �أع�ضاء اجلبهة :
(حممّد �أم�ي�ن ال ّرحما ّ
ين ،وحمد مو�س ��ى الفار�س ،وجعفر
ال�سامر ،وعب ��د الأمري الع� � ّراديّ ) ،ولذلك
الب ��در ،وفي�ص ��ل ّ
�أ�ص ��درتْ اجلبه ��ة الوطن ّي ��ة بيان ًا حول االنتخاب ��ات بيّنتْ
في ��ه ح ��االت ّ
التدخل والتزوي ��ر من قبل احلكوم ��ة ل�صالح
َّ
مر�شحيه ��ا ،،وكان ��تْ منطق ��ة (�أب ��و اخل�صيب) ق� � ْد �شهدتْ
مناف�س ��ة ب�ي�ن ّ
مر�شح اجلبه ��ة الوطن ّي ��ة (ها�شم ب ��ركات)،
ّ
ومر�شحي حزب االحتاد الدّ�ست ��وريّ (فوزي اخل�ضرييّ ،
و�أحم ��د العام ��ريّ ) ،ويف الف ��او ق ��ام مدي ��ر ناحي ��ة الف ��او
ّ
بالتدخ ��ل يف االنتخابات من خالل �ض ��رب م�ؤيّدي (ها�شم
ب ��ركات) من عُمال الفاو ،واعتدى عليهم بال�ضرب ،وزجّ هم
اخلا�صة
يف التوقي ��ف ،و�أر�سل َم ��ن م ّزق الفت ��ات الدّعاية
ّ
بها�شم بركات).
�إنّ ن�ش ��اط الأح ��زاب ق� � ْد �أث ��ار حكوم ��ة (�أر�ش ��د العمريّ )،
ال�ضغط �ض� � ّد حت ّرك ّ
ف� ��أرادتْ ممار�س ��ة ّ
مر�شح ��ي اجلبهة،
ف�أ�ص ��درتْ (قرار ًا بحظر االجتماع ��ات االنتخابيّة لأ�سباب
ال�سلطة ي ��وم االنتخابات يف :
تتع ّل ��ق بالأم ��ن) ،وحاولتْ ّ
( / 9حزي ��ران  1954 /م) جعل (ج ��وّ االنتخابات متو ّترة
�إىل احل ّد الذي اقت�ض ��ى �إر�سال ال�شرطة �إىل جميع املراكز
االنتخابيّة).
و�أ�سف ��رتْ نتيج ��ة االنتخاب ��ات عن فوز (�س ��امل �آغا جعفر)
ع ��ن الأمّة اال�شرتاك � ّ�ي ،و (�سلمان الإبراهي ��م) عن اجلبهة
ّ
ال�شعب ّي ��ة ،و (بره ��ان ال ّدي ��ن با�ش ��ا �أعي ��ان) ع ��ن املنطق ��ة
الثانية ،وف ��از عن املنطقة الثالثة �( :أحمد العامر ،وفوزي
اخل�ض�ي�ريّ ) ،وعن املنطقة الرابعة ( :حامد �أحمد النقيب،
وحمي ��د احلمود) .وت�أجّ ��ل يف املنطق ��ة الأوىل (الب�صرة)
ف ��رز الأ�ص ��وات �إىل  / 14( :حزيران  1954 /م) ،لأنّ �أحد
ّ
املر�شحني مل يح � ِ�رز الن�سبة املق ّررة من الأ�صوات ،وخ�سر
بع� ��ض ّ
املر�شح�ي�ن ت�أمينه ��م لع ��دم ح�صوله ��م عل ��ى (ع�شر
�أ�صوات) ،ومل ي�شرتكوا يف االنتخابات.
ويف  / 15( :حزي ��ران  1954 /م)� ،أُعلن ��تْ نتيجة املنطقة
مت�صرف لواء
االنتخابيّة الأوىل ،وذكرتْ جريدة الثغر �أنّ ّ
الب�صرة (جمال عمر نظم ��ي) كان مالزم ًا لديوانه بانتظار
النتيجة ،التي فاز فيها ( :عبد ال ّلطيف �آغا جعفر) عن الأمّة
اال�شرتاك � ّ�ي ،و (جعفر البدر) عن اجلبهة الوطنيّة ،و (عبد
اال�شرتاكي ،و (�إدور جرجي)
اله ��ادي البجّ اريّ ) عن الأمّة
ّ
عن امل�سيحيّني.
ال�سلط ��ة ّ
التدخ� � َل يف االنتخاب ��ات ق ْد
وظه ��ر �أنّ حماول ��ة ّ
ق ّل�ص ��تْ ف ��وز ّ
مر�شحي اجلبه ��ة الوطن ّي ��ة� ،إ ْذ كان جمموع
املقاعد االنتخابيّة التي ح�صلتْ عليها اجلبهة الوطنيّة يف
عموم العراق ( )10مقاعدٍ  ،وفاز حزب االحتاد الدّ�ستوريّ
اال�شرتاكي ب� �ـ ( )21مقعد ًا،
ب� �ـ ( )51مقعد ًا ،وح ��زب الأمّة
ّ
ّ
واجلبه ��ة ال�شعبيّة مبقع ��دٍ واحدٍ  .وتوزع ��تْ مقاعد نوّ اب
الب�ص ��رة على �أربع ��ة مقاعد  :االحتاد الدّ�ست ��وريّ  ،وهم :
(حمي ��د احلم ��ود ،و�أحمد حام ��د النقيب ،و�أحم ��د العامر،
وف ��وزي اخل�ض�ي�ريّ ) .وم ��ن ح ��زب الأ ّم ��ة اال�شرتاك � ّ�ي :
(عب ��د ال ّلطيف �آغ ��ا جعف ��ر ،و�إدور جرجي ،وعب ��د الهادي
البجّ ��اريّ ) .ومن اجلبهة الوطنيّة ( :جعفر البدر) ،م ّر�شح
ّميقراطي.
الوطني الد
حزب
ّ
ّ
وبع ��د ا�ستكم ��ال االنتخاب ��ات يف عم ��وم الع ��راق ،اجتمع
املجل�س يف  / 26( :متوّ ز  1954 /م) ،ولك ّنه مل ي�ستم ّر يف
ال�سعيد) ا�شرتط بعد
دورته الرابع ��ة ع�شرة ،لأنّ (ن ��وري ّ
ت�ألي ��ف وزارت ��ه �ش ��ل يف  1954 / 8 / 3( :م) ح � ّ�ل جمل�س
جمل�س جدي ��دٍ  ،متهيد ًا ملحاولته مترير
النوّ اب ،وانتخاب
ٍ
م ��روع احللف (الباك�ستا ّ
جمل�س جديدٍ ال
العراقي) يف
ين ـ
ٍ
ّ
توجد فيه معار�ضة وا�ضحة ،على ال ّرغم من فوز ّ
مر�شحي
اجلبهة الوطنيّة ،لأنّ ع ��دم ا�ستمرار املجل�س لفرتة معينة
بع ��د انتخابات ّ
متوز ( 1954م) �أدّى �إىل عدم ف�سح املجال
ل�صوت املعار�ضة داخل املجل�س.
ع ��ن ر�سالة (االو�ض ��اع ال�سيا�سية يف الب�صرة بع ��د احلرب العاملية
الثانية)
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نوري السعيد

تأريخه الشامل ودوره السياسي الريادي في العراق لنصف قرن
م��ع��اذ م��ح��م��د رم��ض��ان

مؤلّف الكتاب هو األستاذ يعرب عبد العباس شاكر
الشمري ،وهو آخر كتاب صادر بالعربية ـ بحسب
ّ
مهتم
َتت َّبعي ـ عن الباشا نوري السعيد .وبإعتباري
ٌ
بتاريخ العراق المعاصر عموم ًا ،وبالباشا خصوص ًا،
أقبلت على الكتاب بلهفة شديدة.
ُ

م ��ا �إن يفت ��ح القارىء الورق ��ة الأوىل من الكت ��اب ،الورقة
الت ��ي ت�سبق الإهداء ُ
وال�شك ��ر والتقدير ف�ض ًال عن املقدمة،
حتى يتبينّ �إجتاه الكاتب بجالء! فقد َ�ص ّد َر ال�شمّري كتابه
بق�صيدة ـ جمهولة امل�صدر! ـ عن البا�شا مطلعها:
نوري فقدنا فيك حكمة قائدٍ ُكنتَ اجلدير ب�أمرنا وامل�صدرا
�اب كب�ي�ر بحجم ��ه ،فق ��د جت ��اوز اجل ��زء الأول 400
الكت � ُ
�صفح ��ة� ،أما اجلزء الثاين فقد جت ��اوز  ،300وعليه فنحن
�شامل عن البا�شا نوري ال�سعيد.
عمل ٍ
�أمام ٍ
م�ص ��ادر الكات ��ب متنوع ��ة (�إ�ستعن ��تُ بكتاب ��ي ه ��ذا عل ��ى
م�ص ��ادر �شت ��ى من كتب وجم�ل�ات ور�سائل غ�ي�ر من�شورة
منه ��ا مل�ؤلفني عرب ومنه ��ا مل�ؤلفني �أجان ��ب ،منها ملن يحبه
فمجّ ��ده ،ومنها ملن يكرهه ف�سبه ولعن ��ه) وعليه ف�سينتظر
الق ��ارىء ـ مبوجب هذه الإ�ش ��ارة ـ معاجلة تاريخية تت�سم
باملو�ضوعية.
من م�ص ��ادر الكاتب املهمة �إت�صاله هاتفي� � ًا بالآن�سة “زينة
معلومات
فالح �صباح نوري ال�سعي ��د” ( )5التي قدّمت له
ٍ
مهم ��ة و�ص ��ور ًا ُت َ
ن�ش� � ُر لأول م ��رة كم ��ا �أ�ش ��ار الكات ��ب يف
موا�ضع متفرقة.
لك ��ن �إ�ش ��ارة الكات ��ب للم�ص ��ادر املتنوع ��ة الت ��ي �إعتمدها،
ال تعن ��ي ب�أن ��ه كان مُوَ ّف َق� � ًا يف هذا املجال� ،أب ��د ًا .فقد فاتته
الكث�ي�ر م ��ن امل�ص ��ادر واملراج ��ع املهم ��ة ج ��د ًا� ،إذ ال ميكن
الكتابة عن البا�شا ب�صورة مو�ضوعية بعيد ًا عنها ،فكتابه
خال من:
ٍ
1ـ كت ��اب امل� ��ؤرخ الكبري َح ّن ��ا بطاطو “الع ��راق” ب�أجزائه
الث�ل�اث! هذا الكتاب الذي مل َتخ ُل �أي درا�سة جادة تناولت
تاريخ الع ��راق املعا�صر منه( .وتت�ض ��ح �أهمية الكتاب من
كونه �أ�صب ��ح مرجع ًا �أكادميي ًا ال ميك ��ن الإ�ستغناء عنه يف
�أي درا�س ��ة ج ��ادّةٍ ع ��ن الع ��راق يف القرن الع�شري ��ن ،و�أن
الكت ��ب الأكادميية التي مت ت�أليفها الحق ًا ما كانت لتتم لوال
كت ��اب بطاطو ،حت ��ى �أن م�ست�شرق ًا �أملاني� � ًا �أ�سماه “�إجنيل
العراق”) وهذا ما َفوّ تَ على الكاتب الكثري من احلقائق.
2ـ كت ��اب الدكت ��ور عبد الرزاق الن�ص�ي�ري “نوري ال�سعيد
ودوره يف ال�سيا�س ��ة العراقية حتى عام  ”1932وهو يف
الأ�صل ر�سالة جامعية حت ��ت �إ�شراف الدكتور كمال مظهر
�أحمد.
3ـ كت ��اب الدكت ��ورة ليل ��ى يا�س�ي�ن ح�سني الأم�ي�ر “نوري
ال�سعي ��د ودوره يف حل ��ف بغ ��داد و�أث ��ره يف العالق ��ات
�ص الكاتب
العراقي ��ة ـ العربية حتى عام  ”1958فقد َخ ّ�ص َ
م�ساح ��ة كبرية م ��ن كتاب ��ه ل”حلف بغ ��داد” ث ��م يتجاهل
ه ��ذا الكتاب املهم! وه ��و �أي�ض ًا ر�سال ��ة جامعية متت حتت
�إ�شراف الدكتور فاروق �صالح العمر.
4ـ كتاب البا�شا نوري ال�سعيد! نعم كتاب للبا�شا “مذكرات
نوري ال�سعيد عن احلركات الع�سكرية للجي�ش العربي يف
احلجاز و�سوريا  1916ـ .»1918

5ـ كتاب الدكتورة رجاء ح�سني ح�سني اخلطاب “ت�أ�سي�س
اجلي� ��ش العراق ��ي وتط ��ور دوره ال�سيا�س ��ي م ��ن  1921ـ
 .”1941فق ��د َخ ّ�ص�ص الكاتب م�ساح ًة من كتابه للجي�ش
العراقي ثم يتجاهل هذا الكتاب املهم!
مناذج من الكتب املهم ��ة التي مل جتد لها ح�ضور ًا يف
ه ��ذه
ٌ
كتاب الأ�ستاذ ال�شمّري ،وطبع ًا فهذا ال يعني احل�صر� ،أبد ًا،
�إذ توج ��د كتب �أخرى بكل ت�أكي ��د .هذه هي امل�شكلة الأوىل
للكتاب� ،أما امل�شكلة الثانية فلي�ست هَ يّنة.
«م�شكل ��ة التوثيق” وجدت لها ح�ض ��ور ًا ُم َك ّث َف ًا يف الكتاب،
معلومات بعي ��د ًا عن التوثي ��ق! �أو ينقل
�إذ ي ��ورد الكات ��ب
ٍ
بالو�ساط ��ة ،وال ب�أ� ��س بهذا النق ��ل �إن كان امل�صدر مفقود ًا.
لكن �إن كان متوفر ًا فه ��ي طامة كربى! �أما �إختالط الكالم،
َف َح� �دّث وال َح َرج! �إذ يختلط على القارىء الأمر فال يعرف
ال ��كالم ملن! لل�شمري �أم لغريه؟ وهذا راجع لل�سرد الطويل
املُ َت َب ��ع بعيد ًا ع ��ن التن�صي�ص وح�ص ��ر الن�صو�ص املنقولة
عن الغري .وهذه مناذج وقع عليها الإختيار:
1ـ ينقل عن عبد الوهاب بك النعيمي يف مرا�سالت اجلي�ش
العراق ��ي ب� ��أن ن ��وري ال�سعي ��د ق ��د مت �إختي ��اره لع�ضوية
املجل�س الت�أ�سي�سي للعراق ع ��ام  1920من ِقبَل بريطانيا،
و�أن ال�سفري بيرت�سون قد �إعتقد ب�أن نوري ال�سعيد قد ظل
لغز ًا كبري ًا خ�صو�ص ًا بعد عام  1927وحتديد ًا بعد �إنتحار
عبد املح�سن ال�سعدون لكن �أين التوثيق؟
2ـ ينق ��ل م ��ا ذك ��ره الع ّالم ��ة هَ َب ��ة الدي ��ن ال�شهر�ستاين عن
البا�شا ولكن بال توثيق.
3ـ �أما ق�صة الكاتب م ��ع ال�سفري الأمريكي فالدميار غاملان،
َف َح� �دّث وال َح َرج! �إذ ينقل عن ��ه كثري ًا ولكن بال توثيق! �أو
بالو�ساطة! ومن حقن ��ا �أن نت�ساءل :ملاذا مل يعتمد الباحث
بطبعات وترجمات عديدة؟
على مذكرات غاملان واملتوفرة
ٍ
�أما عن العقيد �صالح الدين ال�صباغ ،فينقل عنه بالو�ساطة
يف �أغل ��ب املوا�ض ��ع ،لكن ��ه يف موا�ض ��ع �أخ ��رى ينقل عنه
مبا�ش ��رة! ف�إن كانت مذك ��رات ال�صباغ متوفرة عند الكاتب
فلما النقل بالو�ساطة؟!
4ـ ينق ��ل الكات ��ب ما ذك ��ره هارولد بيل ��ي “القائ ��م ب�أعمال
ال�سف ��ارة الربيطاني ��ة يف بغ ��داد وال�سف�ي�ر يف القاه ��رة”
مبنا�سب ��ة الذكرى املئوية ملي�ل�اد البا�شا ولك ��ن بال توثيق
وا�ضح يف الكالم ،ف�ل�ا تعرف الكالم لبيلي �أم
م ��ع �إختالط
ٍ

لل�شمري!
5ـ ينق ��ل يف فق ��رة “�إن�سانيت ��ه” ق�ص�ص ًا عدي ��دة ولكن بال
توثيق.
وقفاتٌ نقدية �أخرى:
�أو ًال :وج ��دت “النزع ��ة العاطفي ��ة” م�ساحة له ��ا يف كتاب
حي �سنقدّمه الآن:
الأ�ستاذ ال�شمّري،
ٌ
منوذج ٌ
(�إن �إبن ��ه البار نوري كان يُ�سميه “العُراق” ب�ضم العني ال
بك�سرها لأنه وكما كان يقول ال يريد �أن يك�سر عني العراق.
هك ��ذا كان البا�شا ي�أب ��ى ك�سر عني العراق ول ��و حتى لفظ ًا
فهو قد ن ��ذر حياته لريفع ر�أ�س الع ��راق عالي ًا وجنح بذلك
ق ��در �إ�ستطاعته بعك�س من ج ��ا�ؤوا بعده ممن ك�سروا عني
العراق و�أعني �أبنائه و َم ّرغوا ر�ؤو�سهم يف تراب احلروب
والإحتالل واملقابر اجلماعية والهزائم الع�سكرية).
وال حاج ��ة لنا اىل الت�أكيد عل ��ى �أن هذه النزعة لن جتد لها
ح�ض ��ور ًا يف الأبح ��اث الت�أريخية الر�صين ��ة ،و�إن و ُِجدَت
ف�ستكون نتيجة للبحث املو�ضوعي ال�صارم.
ويقف الكاتب “محُ تار ًا مُت�سائ ًال»:
(كي ��ف �إ�ستطاع ��ت الدعاي ��ة ال�شيوعي ��ة والنا�صري ��ة
واجلمهوري�ي�ن بالع ��راق طيل ��ة عق ��ود غ�سل �أدمغ ��ة مئات
الأل ��وف م ��ن العراقي�ي�ن وت�شوي ��ه �ص ��ورة �أح ��د �أب ��رز
م�ؤ�س�س ��ي دولته ��م احلديثة و ُبن ��اة نه�ض ��ة بلدهم “نوري
با�ش ��ا ال�سعيد” و�إظهاره على �أن ��ه رجل �شرير يكره بالده
و�شعبه وعميل للغرب) لكن ��ه يعود يف مو�ضع �آخر ليقول
عن البا�شا:
(وق ��د رب ��ط نف�س ��ه يف حم ��ور امل�صال ��ح الربيطاني ��ة
والها�شمي ��ة ،بحي ��ث مل يع ��د ي�ستطي ��ع معاجل ��ة الق�ضاي ��ا
العربي ��ة� ،إال من خالل الزاوية الإقليمي ��ة ال�ضيقة ،وعجز
ع ��ن �إيج ��اد قاع ��دة �شعبي ��ة لإ�سن ��اد �سيا�ست ��ه الداخلي ��ة
واخلارجية).
�أال يعن ��ي ذل ��ك �أن “غ�س ��ل الأدمغة” و “ت�شوي ��ه �صورة”
البا�ش ��ا كان ��ت ُم�َب�ررَ ّ َرة؟! فم ��ن يرب ��ط نف�س ��ه بامل�صال ��ح
الربيطاني ��ة ،م ��اذا �ستك ��ون �صورت ��ه �أم ��ام �شعب ��ه؟! فلما
احل�ي�رة والت�س ��ا�ؤل؟! نع ��م ،جن ��د ال�ش ّم ��ري قد وَ ّث � َ�ق ذلك
يف ال�صفح ��ة الالحق ��ة اىل كت ��اب فكرت نامق عب ��د الفتاح
“�سيا�س ��ة العراق اخلارجي ��ة يف املنطقة العربية  1953ـ
 ،”1958ولك ��ن ال ��كالم مل ُيربَز! وهو نهاية ل�سرد طويل

ٌ
موافق عليه! و�إن
�سبق ��ه مت�ص ٌل به! وهذا يعني �أن الكاتب
مل يكن ذلك وجب ح�صره والرد عليه ،وهي م�شكلة وجدت
ح�ضور ًا كبري ًا لها يف هذا الكتاب.
ويقول يف مو�ضع �آخر :
(عل ��ى كل حال �أري ��د �أن �أقول هن ��ا �إن ن ��وري ال�سعيد كان
ي�س�ي�ر يف ركاب الإنكلي ��ز ب�سبب عقيدته عل ��ى �أنهم �أ�صلح
حلي ��ف و�أقوى منا�ص ��ر للع ��راق .و�أن هذا الإعتق ��اد َج ّره
الأخ�ي�ر ـ كذا! ـ اىل الإنقياد التام والإ�ست�سالم لهم يف كثري
م ��ن املواقف) يُورد قبلها وبعدها �أقوا ًال لطالب م�شتاق من
كتاب ��ه “�أوراق �أيام ��ي” ،لكن �سيُقال هن ��ا نف�س ما قيل يف
�أعاله.
“�ص َم ِم” البا�شا (وهنالك عامل �آخر ي�ستحق
ويتحدث عن َ
الذك ��ر يف �شخ�صيت ��ه ،وه ��و ال�صم ��م امل�ص ��اب ب ��ه .فحني
واجهته لأول مرة.)...
�سيت�س ��اءل الق ��ارىء الذك ��ي الآن :من الذي واج ��ه البا�شا
�ور ب�ي�ن مزدوج�ي�ن ،ومل يُذ َكر
هن ��ا؟ فال ��كالم غ�ي�ر حم�ص � ٍ
م ��ن القائل؟ �س ُيق ��ال ف ��ور ًا :الأ�ستاذ ال�ش ّم ��ري يتحدث عن
مواجهت ��ه للبا�ش ��ا! لكن ال�شم ��ري من موالي ��د  ،1960وقد
ُقت ��ل البا�شا يف ع ��ام  !1958وعليه فهذا الأمر غري واقعي!
َطيّب من؟
نقل قبل ذلك كالم ًا ـ غري ُمرب ٍَز ـ عن فالدميار غاملان ،والعقيد
جرال ��د دي غ ��وري .فمن املتكل ��م منهما؟ ث ��م ي�سرت�سل يف
احلديث بعدها ليُو ّثق كالم ��ه بالدكتورة ع�صمت ال�سعيد.
و�سيبقى القارىء يف حرية من �أمره!!
عن �إحرتام البا�شا للقانون والق�ضاء ،يقول الكاتب:
(ويف رواي ��ة �أخرى ُتبني �إحرتام ن ��وري ال�سعيد للقانون
م ��ع حتام ��ل الكثري م ��ن العراقي�ي�ن عليه لإميان ��ه بجدوى
ال�صداق ��ة والتحال ��ف م ��ع بريطاني ��ا .ولك ��ن ومهم ��ا كان
موقفن ��ا من �إجتهاده هذا ،فالغالبي ��ة العظمى من �أ�صدقائه
وخ�صوم ��ه �أي�ض ًا يعرتفون ل ��ه ب�أن ��ه كان �أخل�ص �سيا�سي
عراقي ُ
حلرمة الق�ضاء والقانون) ()21
و�أن ��ا �أق ��ر�أ هذا الو�ص ��ف “ال�شاعري” من جن ��اب الكاتب،
تذك ��رتُ مقتل ر�ست ��م حي ��در� .إذ ينقل امل�ؤرخ عب ��د الرزاق
احل�سن ��ي عن قا�ضي التحقيق ـ جميل الأورفلي ـ يف ق�ضية
مقتل ر�ستم ما يلي:
(ومما يُذكر يف ه ��ذه املنا�سبة� :أن حاكم التحقيق يف هذه
الق�ضي ��ة ،وه ��و يومئ� � ٍذ جمي ��ل الأورفليَ � ،أ�س� � ّر اىل وزير
العدلي ��ة حمم ��ود �صبح ��ي الدف�ت�ري� :إن رئي� ��س الوزراء
ن ��وري ال�سعي ��د ،ق�ص ��د قات ��ل ر�ست ��م حي ��در يف املوق ��ف،
و�إختل ��ى ب ��ه بُرهة من الزم ��ن .ف�إ�ستنك ��ر الوزير الدفرتي
هذه احلرك ��ة من رئي�س الوزراء ،وتلف ��ن اىل زميله وزير
الدف ��اع ط ��ه الهام�شي �أنه ق ��رر الإ�ستقالة م ��ن من�صبه ،لأن
التحقي ��ق ال يجري جم ��راه ،و�إذا برئي�س ال ��وزراء يق�صد
حممود ًا يف احل ��ال ،ويالطفه ،م�ؤكد ًا له �أنه لن يتدخل يف
التحقيق ب�صورة مف�صلة).
وق ��د هتف القات ��ل قبل �شنقه بحي ��اة هتلر وق ��ال :لي�سقط
نوري الذي علمني الإنحراف.
فه ��ل فع�ل ً�ا كان البا�ش ��ا “�أخل�ص �سيا�س ��ي عراقي” حلرمة
الق�ضاء والقانون كما �إدعى الكاتب؟!
ثاني� � ًا :يتحدث الكات ��ب عن مر�ض البا�شا ال ��ذي دخل على
�إث ��ره اىل امل�ست�شف ��ى الأمريك ��ي يف الب�ص ��رة يف بداي ��ة
احل ��رب العاملي ��ة الأوىل ،وكي ��ف �أن ��ه ق ��د وق ��ع يف قب�ضة
الربيطانيني ليُنقل اىل الهند ك�أ�سري حرب.
لق ��د فات الكاتب ـ يف �سياق نق�ص ��ان امل�صادر الهامة عنده ـ
الكثري من املعلومات املهمة هنا ،فقد �أ ّكدت �إحدى الوثائق
الربيطاني ��ة اخلا�ص ��ة� ،أن �أن ن ��وري ال�سعيد ق ��د �إ�س ُتخدم
وقتها كـ”عمي ��ل” للمخابرات الربيطاني ��ة ،وقد زار الهند
له ��ذا الغر�ض .وفات ��ه �أي�ض ًا م ��ا ذكرته “جري ��دة الفرات”
ـ م ��ن �صح ��ف ث ��ورة الع�شري ��ن ـ يف وثيقة عاجل ��ة �أر�سلها
“امل�ؤمتر العراقي” يف �سوريا اىل “ر�ؤ�ساء ال�شامية يف
النج ��ف الأ�ش ��رف” .والوثيق ��ة طويلة ،وفيه ��ا حتذير من
“اجلرنال نوري ال�سعيد” ،فهو من �سيقوم بتوطيد �أركان
الإحتالل يف العراق وتثبي ��ت �أقدامه ،وتو�صي بالإجتهاد
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يف مقاطعته والإعرا�ض عنه.
م ��ا يهمن ��ا الآن ه ��و ر�أي امل� ��ؤرخ كم ��ال مظهر �أحم ��د بهذه
الوثيقة:
(وهي ُتع ��د �أول تقومي �صحيح ل�شخ�صي ��ة نوري ال�سعيد
الذي �أ�صبح رجل املي ��دان ال�سيا�سي الر�سمي للعراق على
م ��دى �أربع ��ة عق ��ود �أعقب ��ت “ث ��ورة الع�شري ��ن” .وتزداد
�أهمي ��ة هذه الوثيقة �أكرث �إذا تذكرنا �أن نوري ال�سعيد كان
يُعد يوم ��ذاك �أحد الوطني�ي�ن العاملني يف �سبي ��ل الق�ضية
العربي ��ة .و�أن ��ه كان واح ��د ًا م ��ن �أن�ص ��ار الأم�ي�ر في�ص ��ل
املقرب�ي�ن ال ��ذي مل يقف �أحد بع ��د على ِ�صالت ��ه ال�سرية مع
الإنكلي ��ز وعلى �إميان ��ه املطلق ب�أن ��ه “�إذا كان نهر دجلة ال
يزال يجري ،فما ذلك �إال بف�ضل الإنكليز»).
ويتح ��دث مظه ��ر �أحمد يف �إح ��دى احلوا�شي ع ��ن ِ�صالت
نوري ال�سرية بالإنكليز:
(�إت�ض ��ح ذل ��ك كل ��ه بع ��د الك�ش ��ف ع ��ن الوثائ ��ق ال�سري ��ة
الربيطاني ��ة� ،أي بعد مرور ع�ش ��رات ال�سنني على التقومي
ال�صحي ��ح ال ��ذي ن�شرت ��ه جريدة “الف ��رات” �أي ��ام “ثورة
الع�شرين»).
ويق ��ول يف حا�شية �أخرى م�ستن ��د ًا للدكتور فاروق �صالح
العمر:
(ح�سبم ��ا تذكر الوثائ ��ق ال�سري ��ة الربيطانية ف� ��إن نوري
ال�سعي ��د كان يتج�س� ��س على �أعم ��ال “امل�ؤمت ��ر العراقي”
يف �سوري ��ا ،ويُزوّ د امل�ص ��ادر املتخ�ص�ص ��ة بتقارير �سرية
مف�صلة عنها).
�ورد الكات ��ب “م�ص ��در ًا �شيوعي ًا واح ��د ًا” عند
ثالث� � ًا :مل ُي � ِ
حديث ��ه ع ��ن ال�شيوعيني ،ب ��ل وجدن ��اه يعتمد عل ��ى كتاب
“�أ�ض ��واء على احلركة ال�شيوعي ��ة” ل�سمري عبد الكرمي،
ودور كت ��اب �سم�ي�ر عب ��د الك ��رمي ال�ص ��ادر يف �سبعينيات
القرن املا�ضي معروف:
(وب ��د�أت ال�صحافة احلكومي ��ة بدورها مبحاول ��ة ت�شويه
دور احلزب ال�شيوعي العراقي وت�أريخه من خالل �صدور
كت ��اب “�أ�ضواء على احلرك ��ة ال�شيوعية” وتناول احلزب
ال�شيوع ��ي العراق ��ي مناق�ش ��ة ال�سب ��ب وراء �ص ��دور ذل ��ك
الكت ��اب و�أهم ما جاء فيه ،مل�صلح ��ة من يجري هذا؟ لكونه
حماولة النيل من “هيبة ومكانة حزبنا بني اجلماهري”).
م�صدر مُوَ جّ ٍه كهذا؟!
فهل من املو�ضوعية الإعتماد على
ٍ
رابع� � ًا :يق ��ول الكات ��ب يف فق ��رة بعن ��وان “عب ��د النا�صر
ي�ستعني بنوري ال�سعيد حلل م�شكلته مع الإنكليز»:
(لق ��د �أثبت عب ��د النا�صر قدرت ��ه على حتدي الغ ��رب علن ًا،
ولكن ��ه كان يف اخلفاء ي�سعى اىل تهدئة اخلواطر لت�صفية
الأم ��ور �س ��ر ًا ،والدلي ��ل عل ��ى ذلك ه ��و �أنه رغ ��م الدعايات
ال�صاخب ��ة الت ��ي كان ��ت ت�شنه ��ا م�صر �ض ��د الع ��راق و�ضد
ن ��وري ال�سعي ��د بال ��ذات� ،أبرق عب ��د النا�ص ��ر بر�سالة اىل
ال�سف ��ارة امل�صري ��ة يف اململك ��ة املتح ��دة فور �إع�ل�ان قرار
الت�أمي ��م وطل ��ب اىل القائ ��م بالأعمال فيه ��ا ال�سيد “�سامي
�أبو الفتوح” �أن يواجه نوري ال�سعيد يف لندن ،حيث كان
الرئي� ��س العراقي يق�ضي �إجازته مع العائلة ،لكي يتباحث
مع ��ه يف طريقه لتهدئة الزوبعة الت ��ي �أثارها خرب الت�أميم
يف الأو�ساط ال�سيا�سية يف لندن).
�صراحة �إنتظرت “ك�شف ًا” و “معاجل ًة” لهذا ال�سر اخلطري
ال ��ذي مل �أطلع عليه �سابق ًا رغم قراءات ��ي الكثرية! فما هي
امل�ص ��ادر التي �إعتمدها الكاتب يف ه ��ذا املو�ضوع الكبري؟
م�ص ��د ٌر واح� � ٌد فق ��ط وه ��و :ن ��وري ال�سعيد رج ��ل الدولة
والإن�س ��ان ،للدكت ��ورة ع�صم ��ت ال�سعي ��د! زوج ��ة �صب ��اح
ن ��وري ال�سعي ��د!! وال ينق�ضي عجبي من ه ��ذا الإ�ست�سهال
عند جناب الأ�ستاذ ال�شمّري.
الخالصة:

مل يك ��ن الكتاب �أكادميي ًا� ،أي �أن املعاجلة مل تكن �أكادميية،
فالكت ��اب مُوَ جّ ٌه منذ البداية وبطريق ��ة مثرية .ومل يُح�سن
الكات ��ب �إ�ستخ ��دام امل�ص ��ادر واملراجع املتوف ��رة يف يديه،
ف�ض�ل ً�ا عن فق ��دان الكثري من امل�ص ��ادر واملراجع املهمة يف
هذا الكتاب .وهذا ما يدفعنا اىل القول:
ال ي�صل ��حُ الكتاب �إ ّال للقارىء املبت ��دىء ،ي�صلح من ناحية
�إطالعه على حياة البا�شا فقط ،مع �ضرورة الإحرتا�س من
“النزعة ال�سعيدية” امل�سيطرة عليه.

س��ل��ي��م��ان ال��دخ��ي��ل
1ــ موقع هذه المدينة وحدودها

ق�ض ��اء �س ��وق ال�شيوخ من مدن الع ��راق احلديثة واقع
على �ضفة الفرات اليمن ��ى قريب ًا من الدرجة  30عر�ض ًا
ونح ��و الدرجة  44طو ًال م ��ن باري�س وهو يف جنوبي
ل ��واء املنتفق .يحده �شم ��ا ًال و�شرق ًا الف ��رات .وجنوب ًا
وغرب� � ًا ال�صح ��راء ال�شامية وه ��و يبع ��د  40كيلومرت ًا
عن النا�صري ��ة وهو حتتهاو  140كيلو مرت ًا عن غربي
الب�صرة على خط م�ستقيم و  130كيلومرت ًا يف جنوب
غربي العمارة على خط م�ستقيم �أي�ض ًا.
 2ــ مؤسس سوق الشيوخ

ه ��و ال�شي ��خ ثوين ��ى املحمد ج� � ّد الأ�س ��رة ال�سعدونية.
وذل ��ك انه ملا كان حاكم ًا كب�ي�ر ًا يف العراق ،ميتد حكمه
من الغ� � َّراف والب�صرة �إىل ما ق ��ارب الكويت من جهة.
وم ��ن اجلزي ��رة �إىل م ��ا حواليه ��ا م ��ن اجله ��ة الأخرى
�أ�صب ��ح نف ��وذه عظيم ��ا على كثري م ��ن ع�شائ ��ر العراق
وجن ��د وقبائلهم ��ا .وكان مع ��ه يف غزوات ��ه وفتوحاته
�سوق متنقلة وهي عبارة عن خيام جتار وباعة ينزلون
قريب� � ًا م ��ن الأع ��راب �إذا �ضرب ��وا م�ضاربه ��م وخيامهم
فتقوم �سوقهم ويعر�ضون فيها ما يحتاج �إليه من لبا�س
و�آني ��ة وخرثي و�أث ��اث وتب ��غ (�أي تنت) ويعار�ضونها
بغريها من وبر و�صوف و�سمن (دهن) وبقل وخ�ضرة
وغريه ��ا .ويوجد مثل هذه ال�س ��وق �إىل يومنا هذا مع
القبائل الرحل.
وعلي ��ه كان م ��ع ال�شي ��خ ثوين ��ي و�أعرابه �س ��وق تقام
�أينم ��ا ح� � َّل واىل حيثم ��ا رحل .ث ��م �أن �أع ��راب ثويني
رغب ��وا يف �أن تق ��ام �سوق دائمة قريب ��ة من الفرات يف
ال�صق ��ع ال ��ذي ترى في ��ه اليوم �س ��وق ال�شي ��وخ لطيب
مائ ��ه وح�سن هوائ ��ه وكرثة مرعاه ف� ��أذن بذلك فا�شتق
ا�سم ��ه م ��ن الغاي ��ة التي و�ض ��ع له ��ا .وقب ��ل �أن يعرف
به ��ذا اال�سم �سمي �س ��وق النوا�شي وه ��و ا�سم ع�شرية
م ��ن ع�شائر الع ��راق وكان ال�شيخ ثوين ��ي يعطي جتار
ال�شي ��وخ مئات من نقود الف�ضة والذهب مبنزلة قر�ض
ي�ستفي ��دون من نفعه ��ا ويردونه ��ا �إليه حينم ��ا يطلبها
منهم �أو يطلب عو�ض ًا منها .وكان اغلب �شيوخ القبائل
ميتارون من تلك ال�سوق فعرف با�سمهم جميع ًا .ومات
ا�سم �سوق النوا�شي.
 3ــ تاريخ بنائه وحالة هوائه

قوي ��ت �سلط ��ة ثوين ��ي وات�س ��ع ملك ��ه م ��ن نح ��و �سنة
1150ه� �ـ 1737 -م �إىل نح ��و �سنة 1200ه� �ـ 1785 -م
واختل ��ف يف �سن ��ة ت�أ�سي� ��س ال�س ��وق .فم ��ن قائ ��ل �أنه
كان �سن ��ة 1162ه� �ـ 1749 -م ويف ق ��ول �آخر كان �سنة
1175هـ 1762 - 1761 -م والأ�صح القول الأخري على
ما نقل ��ه �أحد العارف�ي�ن الثقات من �أهل تل ��ك الأ�صقاع.
لأن اعظ ��م �أي ��ام ال�شي ��خ ثوين ��ي ه ��ي �سن ��ة 1165ه� �ـ
�إىل ي ��وم قتل ��ه الذي وق ��ع �سنة 1212ه� �ـ 1797 -م يف
م ��كان ا�سم ��ه ال�شبكة وبعد وفاة ال�شي ��خ الكبري �أ�صبح
�سوق ال�شي ��وخ مركز ًا ملهمات �شي ��وخ املنتفق وخمزن ًا
لذخريتهم ومئونتهم وملج�أ ح�صين ًا يلجئون �إليه كلما
احتاج ��وا �إليه .فكم من حاج ��ة ق�ضيت فيه! وكم من دم
�سف ��ك على �أر�ض ��ه! وكم من �أمري اغتي ��ل على �صعيده!
وك ��م م ��ن هدي ��ة �أو عطي ��ة جزيل ��ة �أكرم ��ت يف بيوته!
�إىل غ�ي�ر ذل ��ك من الأم ��ور التي ال حت�ص ��ى وال تعد! �إال
�أن ��ه ملا �ضعف ��ت قوة املنتف ��ق وانتكثت مرائ ��ر �أمرائهم
و�شيوخهم ووقع بني ر�ؤ�سائه ��م اختالف الكلمة ا�شتد
نف ��وذ الدولة هن ��اك ف�أدخلت ��ه يف جملة م ��ا �أدخلته يف
�أمالكه ��ا وقي ��د يف �سج�ل�ات �أمالكه ��ا و�أن�ش ��ئ يف ذلك
نواح و�أق�ضية و�ألوي ��ة وجعلت ال�سوق ق�ضا ًء
ال�صق ��ع ٍ
�سن ��ة 1288هـ1871( م) ثم �أخ ��ذ بالتقهقر واالنحطاط

حتى غدا يف �سنة 1897( 1315م) مبنزلة مديرية و�أن
كان فيه قائم مق ��ام .وذلك باعتبار خطورته وانحطاط
رقي ��ه ورجوع ��ه القهق ��رى ع ��ن �سابق م ��ا كان عليه من
ال�ش ��ان واملنزلة� .أما �سبب هويه �أو ت�سفله فهو انقطاع
الأع ��راب ع ��ن االمتي ��ار من ��ه ووخام ��ة �أر�ض ��ه وكرثة
الأمرا�ض واحلميات التي تفتك ب�أهاليه لأن البطائح �أو
الأهوار حتيط ب ��ه من كل جانب وتف�سد هواءه .بينما
كان يف ال�ساب ��ق بعيد ًا ع ��ن كل غمق ووبالة .وذلك لأن
ال�شيخ ثويني كان قد افرغ جهده يف منع و�صول مياه
طغي ��ان دجل ��ة �إليه .بخالف م ��ا يحدث الآن ف� ��أن اغلب
الأنه ��ار قد طمت �أو دفن ��ت فانت�شرت املياه يف كل جهة
ب ��دون رادع يردعه ��ا �أو حاجز يحول دونها و�إذ ال جتد
جم ��رى �أو م�صب� � ًا تنحدر �إليه تبقى هن ��اك مدى ال�سنة
فتخ ��رب وتدمر وتتلف ومتر�ض وتقت ��ل وتفتك بدون
معار� ��ض �أو حما�سب ومن �أ�سب ��اب انحطاطها معاودة
الطاعون �إياها من حني �إىل حني وا�شد طواعينها الذي
فتك بها �سنة  1832فانه مل يبق ومل يذر.
 4ـ سكانه وتجارته

كان �س ��كان �س ��وق ال�شيوخ م ��ن عرب ثوين ��ي و�أهايل
جند ال غري وكانوا كثريين �إىل قبل نحو خم�س ع�شرة
�سن ��ة وكان عددهم املجموع .12000وكان عدد بيوتها
يف ذلك العهد  2000بي ��ت و� 1500صريفة (بيت ي�شبه
الك ��وخ) وكان فيه ��ا م�سجدان لل�سن ��ة وم�سجد لل�شيعة
وحم ��ام واح ��د وخ ��ان و 240دكان� � ًا و 5قهوات .و�أما
الي ��وم ف�ل�ا يوج ��د في ��ه �أك�ث�ر م ��ن � 4آالف ن�سم ��ة وهم
مق�سومون ثالثة �أق�سام وهي :ثالثون باملائة منهم من
�أه ��ايل جند وه ��م وهابيون .والثالث ��ون الآخرون من
البغداديني والأربعون الباق ��ون من �سائر �أهل العراق
ويطل ��ق عليه ��م ا�سم (احل�ضر) واك�ث�ر التج ��ارة بي ��د
احل�ضر .وبياعاتهم هي كل ما تطلبه البادية من �ألب�سة
وثي ��اب و�أحذي ��ة يليه ��ا يف ك�ث�رة البي ��ع توابل (وهي
الإ�سق ��اط بل�س ��ان بع�ضه ��م والعطاري ��ة بل�س ��ان
الآخرين) وب ��زور وحبوب وقطاين وما �شابهها .ومن
�أهم جتارته اخليل فهي من �أجود خيل البالد لأن �أ�صل
اغلبها من جند وما جاورها.
 5ــ زراعته وصناعته

زراع ��ة ال�س ��وق ال�شلب (م ��ن �أن ��واع الأرز �أو
التمن) والذرة (وي�سمونها االذرة) والدخن واحلنطة
وال�سم�س ��م وال�شع�ي�ر والهرطمان واملا� ��ش .وواردات

ال ��زروع هي عل ��ى الأقل �أل ��ف طغار (�أو تغ ��ار والتغار
يختل ��ف وزن ��ه باخت�ل�اف دي ��ار الع ��راق واخت�ل�اف
املوزون ��ات .واختالف ��ه ب�ي�ن  1000و 1540كيل ��و
غرام ًا) واملي ��اه هناك كثرية كله ��ا متدفقة من الفراتني.
وه ��م يزرع ��ون �أي�ض� � ًا عل ��ى �شواط ��ئ البطائ ��ح �إال �أن
زراعتهم قليل ��ة بالن�سبة �إىل مياههم وات�ساع �أرا�ضيهم
وك�ث�رة فالحيهم .ولع ��ل �أ�سباب تقهق ��ر زراعتها كثرية
الفنت امل�ستعرة نريانها بني ع�شائر تلك الربوع.
و�أم ��ا �صناعة ال�س ��وق فلي�ست مما ي�ش ��ار �إليها بالبنان
وكل م ��ا فيه ��ا ه ��و عب ��ارة ع ��ن معرف ��ة م ��ا مت� ��س �إليه
حاج ��ة الب ��دوي ومع ��روف ومبت ��ذل يف �سائ ��ر الديار
العراقي ��ة� .إ َّال �أن �أهاليه ��ا م�شهورون بحياك ��ة الأعبئة
املخطط ��ة وه ��ي معروف ��ة يف ديارن ��ا با�س ��م االعبئ ��ة
ال�شيخلي ��ة ن�سب ��ة �إىل �سوق ال�شيوخ .وم ��ن ال يح�سن
احلياك ��ة يتعلم احلدادة وحدادته ��م متوقفة على �صنع
امل�ساح ��ي وجمي ��ع �آالت الزراع ��ة الب�سيط ��ة العم ��ل.
وال�صياغ ��ة م ��ن خ�صائ� ��ص ال�صابئة (املعروف ��ون
بال�صب ��ة والواح ��د منه ��م �صب ��ي ب�ض ��م الأول وك�س ��ر
الثاين امل�شدد) وكذلك النجارة ّ
وجل جنارتهم متوقفة
على عمل امل�شاحيف (جمع م�شحوف راجع لغة العرب
 )2 :102و�أما اليهود فمعظم �أ�شغالهم قائمة على البيع
وال�شراء وا ِلإقرا�ض بالربى الفاح�ش.
 6ــ قسمته وحكومته

لي� ��س يف هذا الق�ضاء �إال ناحية واحدة هي ناحية بني
ال�سي ��د .وفيه قي ��م مقام لإدارة الق�ض ��اء .ومدير لإدارة
الناحية .ي�ساعدهما جمل�سا �إدارة.
 7ـ العلم فيه

ال �ش� ��أْن يذكر للعلم هناك .و�سكانه ال يعرفون ال�صحف
وال ال�صحاف ��ة �إال م ��ن ن ��در .وجملة من يطال ��ع الكتب
وبع� ��ض اجلرائ ��د الن ��ادرة ال يج ��اوزون ع�ش ��رة �أو
خم�س ��ة ع�ش ��ر واغل ��ب ه� ��ؤالء م ��ن �أهايل جن ��د .وفيه
�أربعة كتاتيب يرتدد �إليها نحو  50طالب ًا ويف �أيام بدءِ
ال�شتاء � 60أو  70ويف �أيام احل�صاد  30وهي مق�سومة
على هذا الوجه:
 3كتاتيب للم�سلمني وفيها  3معلمني و 40طالب ًا وكتاب
واحد لل�صابئة .وفيها معلم واحد و 10طالب.
�سليمان الدخيل �صاحب الريا�ض

م .لغة العرب العدد  – 19بتاريخ  1ــ 1ــ 1913

قاريء المقام عبد الرحمن خضر بين التقليد واألبداع

حسين اسماعيل االعظمي

ول ��د املط ��رب املقام ��ي عب ��د الرحمن خ�ض ��ر يف حملة
الف�ض ��ل م ��ن بغ ��داد ع ��ام  1925وت ��ويف فيه ��ا ع ��ام
 ،1984در� ��س يف مقتب ��ل عم ��ره بالكتاتي ��ب ثم دخل
املدر�س ��ة ،لكنه مل يح�ص ��ل على �شه ��ادة درا�سية �أكرث
م ��ن االبتدائي ��ة ورمب ��ا مل يتعداه ��ا وه ��و الأَرجح!..
ويف بداي ��ة �شبابه �أخذ يرتدَّد لال�ستم ��اع اىل املناقب
النبوي ��ة ال�شريف ��ة والأَذكار والتهالي ��ل ،ويف ه ��ذه
الفرتة من حياته بد�أ يخطو �أُوىل خطواته يف �سل�سلة
تعلـُّمه �أُ�صول غناء املقام العراقي ،وت�أث َر �شدي َد ال َّت�أثر
ب�أُ�ست ��اذ االجي ��ال حمم ��د القباجني ب�صورة ت ��كاد �أَن
تكون مهيمن ��ة متام ًا عل ��ى �شخ�صيت ��ه وخ�صو�صيته
االدائي ��ة ..ويف ع ��ام  1948دخ ��ل االذاع ��ة العراقي ��ة
لأول م َّرة ،و�سجل �أول مقام له يف االذاعة وكان مقام
االورف ��ة مع اغني ��ة (ربيت ��ك �إزغريون ح�س ��ن) ..ولد
املطرب املقامي عبد الرحم ��ن خ�ضر يف حملة الف�ضل

م ��ن بغداد عام  1925وتويف فيها عام  – 1984در�س
يف مقتب ��ل عم ��ره بالكتاتيب ث ��م دخل املدر�س ��ة ،لكنه
مل يح�ص ��ل على �شه ��ادة درا�سية �أكرث م ��ن االبتدائية
ورمب ��ا مل يتعداها وهو الأَرجح !..ويف بداية �شبابه
�أخذ ي�ت�ردَّد لال�ستم ��اع اىل املناقب النبوي ��ة ال�شريفة
والأَذكار والتهالي ��ل ،ويف هذه الف�ت�رة من حياته بد�أ
يخطو �أُوىل خطوات ��ه يف �سل�سلة تعلـُّمه �أُ�صول غناء
املق ��ام العراقي ،وت�أث� � َر �شدي َد ال َّت�أث ��ر ب�أُ�ستاذ االجيال
حمم ��د القباجن ��ي ب�ص ��ورة ت ��كاد �أَن تك ��ون مهيمن ��ة

متام ًا عل ��ى �شخ�صيته وخ�صو�صيت ��ه االدائية ..ويف
ع ��ام  1948دخل االذاعة العراقي ��ة لأول م َّرة ،و�سجل
�أول مق ��ام ل ��ه يف االذاع ��ة وكان مق ��ام االورف ��ة م ��ع
اغني ��ة (ربيتك �إزغ�ي�رون ح�سن)..ومن ه ��ذه البداية
ب ��د�أت م�سرية عب ��د الرحم ��ن خ�ضر الفني ��ة بو�صوله
اىل مايكرف ��ون االذاع ��ة ،ومنه ��ا �إ�ستم ��ر يف ت�سجيل
مقام ��ات كثرية جاءت تباع ًا �س ��واء يف االذاعة �أو يف
التلفزيون بعدئذ..
لق ��د �سجل عب ��د الرحم ��ن خ�ضر كث�ي�ر ًا م ��ن املقامات
العراقي ��ة يف االذاع ��ة والتلفزي ��ون ،الت ��ي كان فيه ��ا
�إتكالي ��ا مل يجته ��د يف �إجن ��از �أي �إب ��داع �شخ�ص ��ي
جديد ي�سجل له فيه ��ا !..وبقي يرث ممتلكات �أُ�ستاذه
القباجن ��ي االبداعي ��ة دون �أن يح ��اول عم ��ل �ش ��يء
جديد !.ورغ ��م كل هذه املمتل ��كات االدائية اجلاهزة،
فق ��د كان كثري ًا م ��ا ي� ��ؤدي املقامات وه ��ي ناق�صة من
حيث �شكلها املقامي ( )formوهو �أمر عجيب!!..
�إن عبد الرحمن خ�ضر مل يكتف �أن يكون تقليدي ًا ك�ش�أن
التقليدي�ي�ن الذين يقلـِّدون الط ��رق القدمية �أو الطرق
ال�سائدة ،بل انه قلـ َّ ��د فنان ًا فرد ًا وم�شخ�ص ًا هو حممد
القباجن ��ي !..واالك�ث�ر من ذلك مل يغ ��رف من طريقته
ومل يتعم ��ق فيه ��ا ومل ي�ست ��ق ِم ��ن �إ�شعاعاتها ،ورمبا
مل يفهمه ��ا ومل يفهم جمالياتها وذلك �أرجح الظن ،تلك
الطريق ��ة الت ��ي �إ�ستفاد منه ��ا �أك�ث� ُ
ر التقليديني ،وهذا
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احلال ي�شابه �أو يتناظر يف زاوية ما مع حال املطرب
ال�سع ��داوي الذي كان مقلـِّد ًا ب َّبغاوي ًا هو الآخر
حمزة َّ
للمطرب يو�سف عمر..
وم ��ن هذه البداي ��ة بد�أت م�سرية عب ��د الرحمن خ�ضر
الفنية بو�صوله اىل مايكرفون االذاعة ،ومنها �إ�ستمر
يف ت�سجي ��ل مقام ��ات كثرية ج ��اءت تباع� � ًا �سواء يف
االذاعة �أو يف التلفزيون بعدئذ..
يف عم ��وم ه ��ذه احلال ��ة م ��ن ع ��دم االهتم ��ام الدقيق،
يب ��دو �أن عبد الرحم ��ن خ�ضر مل يكن يتبيـ َّ ��ن ما يريد
عل ��ى وجه التحدي ��د !..فهو من ناحي ��ة يغني مقامات
عدي ��دة� ،صغرية كانت �أم كبرية ،ي�ؤكد فيها طموحاته
يف �أنه ي�ستطيع ت�أدية عدة مقامات  ,بل و�أ�صعبها من
حي ��ث امل�ساح ��ة ال�صوتية الت ��ي ميتلكه ��ا� ،إنه جريء
حق� � ًا ،!..ولكنه من الناحية الأُخ ��رى ،ال يعبه بال�شكل
وال يع�ي�ر له �إهتمام ًا ملحوظ� � ًا ..ومل يلتفت اي�ض ًا اىل
النق ��اد املو�سقي�ي�ن املقامي�ي�ن ،ومل ي�صغ له ��م !..وظل
ي� ��ؤدي املقامات على هواه وكما عرفها ..لقد �أراد عبد
الرحم ��ن خ�ض ��ر �أن ي�ص ��ل اىل �شيء يف �أدائ ��ه يق ِّرره
ه ��و!.؟ وي�أمل اي�ض ًا �أن ال ينقده النقاد املتخ�ص�صون،
لفائدت ��ه �أو غري ذل ��ك ،لقد غنى مقام ��ات كثرية وخدم
ال�ت�راث املقامي مبا �إ�ستطاع ،ولك ��ن مل يكن باالمكان
حتا�شي ال ّالمباالة للنقد!!..
عن بحث (حماور يف املقام العراقي ــ املرحلة الثانية)
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