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مع بريطانيا



بحلول ت�س���رين الأول/اأكتوبر ا�س���تعاد اجلي�ش �س���يطرته 
م���ن حي���ث الأ�س���ا�ش، وح���ل كوك����ش حم���ل ول�س���ن، وكان 
دة بعد �سُتعَتمد لختيار حاكم  وا�س���حًا اأن طريقة غري حمدَّ
يحظ���ى بقب���ول ال�س���كان. ولكن حت���ى نهاية الع���ام، عندما 
حزمت احلكومة اأمرها بكل تاأكيد لدعم تر�س���يح اأحد اأبناء 
ال�س���ريف، ظل كوك�ش جاهاًل بني���ات بريطانيا بقدر ما كان 
ول�س���ن من جانب���ه جاهاًل بها، رغم اأنه كان اأكرث ا�س���تعدادًا 
لفهم احلكمة من اإجراء ممهدات �سريعة. وهكذا يف ت�سرين 
الأول/اأكتوب���ر 1920 ، كان اجلمي���ع ينتظ���رون اأن ينطق 
اف، وكان املنتَظر �س���دور بيان �سيا�س���ي بالغ الأثر،  الع���رَّ
ولكن مل يحدث �س���يء يف هذه الأثن���اء. وحدث انفراج يف 
الو�س���ع بتاأثري �س���معة كوك�ش الرفيعة والإح�سا�ش العام، 
ال���ذي مل يكن متامًا من دون مربر، ب���اأن عودته تنبئ بنوع 

من الت�سوية املوؤكدة. وقد و�سف مهمته باأنها التعهد
) .. بتحوي���ل واجهة الإدارة القائمة حتوياًل �س���ريعًا كاماًل 
و�س���روريًا من بريطانية اإىل عربية، ويف جمرى العملية، 
اإجراء خف�ش �س���امل باأعداد الكوادر الربيطانية والهندية 
الربيطاني���ة امل�س���تخدمة... ومهم���ا كانت امل�س���اعر الأولية 
الت���ي رمب���ا راودت الكث���ري م���ن رفاقي، ب���ل ل بد م���ن اأنها 
راودته���م، ف���اإن غالبيته���م �س���لَّموا تدريجيًا بال���راأي القائل 
اإن التجربة، كبديل عن ال�سيا�س���ة باأكملها، كانت ت�س���تحق 

املحاولة ولي�ش بال�سرورة حمكومًا عليها بالف�سل(.
يف  اأفل���ح  كوك����ش  و�س���ول  م���ن  اأ�س���بوعني  غ�س���ون  يف 
اإقن���اع نقيب الأ�س���راف،عبد الرحمن الكي���الين، باأن يكون 
رئي����ش جمل�ش دولة ليق���دم بذلك دلياًلمرئي���ًا على نيته يف 
ت�س���كيل حكومة عربية. وان�س���م اإىل املجل�ش غالبيةالذين 
ُوجه���ت اإليهم دعوة لالن�س���مام، ويف 11 ت�س���رين الثاين/

نوفمرباأعل���ن كوك����ش ت�س���كيل حكوم���ة موؤقت���ة كحقيق���ة 

ثابت���ة((8(. وما مل يكن قادرًا عل���ى اأن يفعله هو اإعالن اأي 
تفا�س���يل عن رئي�ش الدولة املقبل، واأ�س���بحت هذه امل�ساألة 

مبعث القلق الرئي�ش خالل الأ�سهر التالية.
كان تن�س���يب »حاكم مقبول « يت�سم باأهمية بالغة للحكومة 
الربيطانية يف �سوء املواقف املتغرية يف اروقة وايتهول. 
 Edwin اأدوي���ن مونتاغ���و  اق���رح  ويف �س���يف 1920 
م���ن  اأن  الهن���د،  ل�س���وؤون  الدول���ة  ، وزي���ر   Montagu
امل�سَتح�س���ن اإعادة النظ���ر بطبيعة العالق���ة الربيطانية مع 
الع���راق، وت�س���اءل اإن كان النت���داب، يف �س���كله القائ���م، 
ه���و الأداة الأن�س���ب. وانبثقت من ذلك الفك���رة القائلة باأنه 
�س���يكون تنازًل بخ�ش الثمن للم�ساعر الوطنية اأن ُي�ستغنى 
عن �س���كل النتداب ويف الوقت نف�سه الإبقاء على جوهره، 
واأن ُي�س���تعا�ش عن العالق���ة النتدابي���ة مبعاهدة حتالف. 
وكان���ت املعاهدة تعن���ي �س���منًا اأطرافًا متعاق���دة وموقعة، 

و�سيكون حلاكم العراق املقبل دور مهم يف هذه ال�سيغة.
مل تكن م�س���كالت ال�سري بري�س���ي كوك�ش يف بغداد تقت�سر 
عل���ى اإيج���اد ظ���روف مالئمة ملر�س���ح منا�س���ب يجل�ش على 

عر����ش ب���الد م���ا ب���ني النهري���ن،اأو اإقن���اع وزراء ممانع���ني 
بقبول احلقائب املعرو�سة عليهم((9(. ويف اأواخرخريف 
1920 كان مل ي���زل هناك قدر كبري من ال�س���ك فيما اإذا كانت 
بريطانيا �س���تبقى يف ب���الد ما بني النهرين اأ�س���اًل، وما اإذا 
كانت الق���وات الربيطانية �ستن�س���حب اإىل الب�س���رة اأو ل. 
وكان هذا الاليقني، الذين ا�س���تمر به���ذا القدر اأو ذاك حتى 
تر�سيم احلدود ال�سمالية ب�سورة نهائية يف عام 1926 ، ذا 
اأهمية حا�س���مة ب�سفة خا�سة يف هذه املرحلة املبكرة((9(. 
وكان اعرا�ش ال�سحافة الربيطانية والربملان الربيطاين 
على ا�س���تمرار الإنفاق يف بالد ما ب���ني النهرين بطيئًا الآن 
يف الو�سول اإىل بغداد. واأر�سلت غرفة التجارةالربيطانية 

يف بغداد برقية احتجاج لذعة اإىل مكتب الهند:
»اإن الق���وات الربيطاني���ة باحتالله���ا ب���الد ما ب���ني النهرين 
دم���رت �س���كل احلك���م الوحي���د ال���ذي كان البل���د يعرفه منذ 
ق���رون... واجل���الء يف الوق���ت احلا�س���ر �س���يركه بال اأي 
حكوم���ة جدي���رة به���ذا ال�س���م. وهكذا �س���تكون املح�س���لة 
النهائية للتدخل الربيطاين يف بالد ما بني النهرين دمارها 

الكام���ل ال���ذي �س���تقع امل�س���وؤولية النهائية عن���ه على عاتق 
حكومة �س���احب اجلالل���ة. وت���درك الغرفة متام���ًا احلاجة 
امللحة اإىل تخفيف عبء دافع ال�سرائب الربيطاين وتعتقد 
اأن هذا ميكن اأن يتحقق باأمان و�س���رف على الأ�س����ش التي 
تفك���ر فيها حاليًا وا�س���تهلتها حكومة �س���احب اجلاللة« ((. 
يف نهاية املطاف كان ا�ستمرار الوجود الربيطاين �سُيكَفل 
من خالل اإجراءات اأقرها موؤمتر القاهرة وكذلك بت�س���جيع 
مر�س���ح للعر����ش ُيعتَقد اأنه على الأرجح �س���يحقق اأكرب قدر 

من ال�ستقرار للبلد.
كان���ت امل�س���األة الآنية الت���ي واجهت ال�س���لطات الربيطانية 
يف ربي���ع 1921 ه���ي ق�س���ية »انتخ���اب « في�س���ل للعر����ش 
الت���ي كانت اأق���رب اإىل الأوب���را الكوميدية. فاإن احت�س���ان 
الربيطاني���ني له ا�س���تبعد عمليًا اإمكانية اختي���ار اأي -92- 
مر�سح اآخر ولكن كان من ال�سروري اأن ينال تاأييدًا وا�سعًا 
م���ن الراأي العام يف الع���راق، وعلى الأقل األ يبدو اأن هناك 
معار�سة وا�سعة �س���ده (خدوري، 1970 : 239 - 242 ). 
وكان اثنان من املر�س���حني املحليني الثالثة بال فر�ش ُتذكر 
للنجاح. فالنقيب طاعن يف ال�س���ن و�سيخ املحمرة �سيعي. 
وُدفع الأول برفق اإىل �س���حب تر�س���يحه فيما ن�س���ح ال�سري 

بري�سي
كوك����ش الث���اين مبا�س���رة بع���دم التناف����ش. وكان املر�س���ج 
الثالث، ال�س���يد طالب النقيب، ي�س���كل حتديًا حقيقيًا، ويف 
النهاية اأبعدته ال�س���لطات الربيطانية فيما يبدو اأنها كانت 
ظروف���ًا غام�س���ة(((. وباختفاء طالب النقيب من ال�س���احة 
كان جن���اح في�س���ل مفروغًا من���ه.) -1 ُيقال اإن �س���بب اإقالة 
ال�س���يد طالب كان تهديده بانتفا�س���ة م�س���لحة خالل ماأدبة 
ع�س���اء خا�سة ح�س���رها، من بني اآخرين بري�سيفال لندون 
تلغراف.  الديلي  م���ن �س���حيفة   Percival Landon
ويب���دو اأنه احتجز ثم اأُبعد لدى مغادرته جل�س���ة �س���اي مع 

الليدي كوك�ش يف املقيمية بعد اأيام قليلة.( 
كان موق���ف في�س���ل يف الفرة التي �س���بقت انتخابه موقفًا 
ح�سا�س���ًا ب�س���فة خا�س���ة لأن عليه اأن يب���دو يف وقت واحد 
»وطنيًا « وممتث���اًل لرغبات احلكومات الربيطانية عمومًا. 
وهك���ذا فاإنه مل ي�س���تطع اأن يبدو قادم���ًا اإىل العراق بدعوة 
�س���ريحة م���ن بريطانيا، ولك���ن ينبغي، مع ذل���ك، اأن يكون 
املوق���ف الربيط���اين وا�س���حًا اإزاءه. ولهذا ال�س���بب كانت 
هناك حتركات ومرا�س���الت كث���رية بني بغداد وجدة ولندن 
بع���د عودة املندوب ال�س���امي م���ن موؤمتر القاه���رة، ومرت 
زهاء �س���هرين (من منت�س���ف ني�س���ان/اأبريل اإىل منت�سف 
حزيران/يوني���و 1921 ) ب���ني ع���ودة كوك����ش اإىل بغ���داد 
ومغ���ادرة في�س���ل م���ن ج���دة عل���ى م���ن �س���فينة بريطاني���ا 
لنق���ل الربي���د. ول�س���تجالء الأم���ور طلب كوك����ش، ووافق 

ت�سرت�سل، اأن ي�سدر يف اإنكلرا اإعالن لنيات بريطانيا.
و�س���در الإع���الن يف جمل����ش العم���وم ي���وم 14 حزيران/

يونيو. واأُر�س���ل ن�سبالغ م�ستوحى ر�سميًا لوكالة رويرز 
اإىل بغداد بعد اأيام قليلة:

))ا�س���تجابة ل�ستف�سارات من اأن�س���ار الأمري في�سل اأعلنت 
احلكوم���ة الربيطاني���ة اأنه���ا ل���ن ت�س���ع عراقي���ل يف طريق 

تر�سيحه، واإنه، اإذا وقع عليه الختيار، �سينال دعمها (( .

100 عام على تأسيس اول حكومة عراقية
ف��ي الخامس والعش��رين من تش��رين االول ع��ام 1920 تألف��ت اول وزارة عراقية في تاري��خ العراق الحديث بق��رار بريطاني 
وبتوجيه مباش��ر من االدارة البريطانية  المحتلة ، وهي وزارة الس��يد عبد الرحمن الكيالني نقيب اش��راف بغداد ، التي عرفت 
بال��وزارة المؤقت��ة ، وهي الوزارة التي مهدت لحادث جس��يم في تاريخنا الحديث وهو تكوي��ن الدولة العراقية بتولي االمير 
فيص��ل بن الحس��ين عرش العراق ، وقد كانت تلك  المهمة الرئيس��ة لتل��ك الوزارة المؤقتة .. وبهذه المناس��بة اخترنا هذا 
النص المهم  من كتاب بيتر سلغليت ) بريطانيا في العراق ، صناعة ملك ودولة ( الصادر  عن دار المدى سنة 2019 بترجمة 

الراحل عبد االله النعيمي . )ذاكرة عراقية(
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اعداد : عمارعبد القادر الزهاوي

محاولة الغتيال نوري السعيد
يف غم����رة معار�س����تنا عقد معاه����دة التحالف م����ع بريطانيا 
�س����نة 1930فاحتن����ي اح����د عنا�س����ر "فريقن����ا "جمي����ل عبد 
الوه����اب باق����راح ان نغت����ال نوري ال�س����عيد، وق����ال يل ان 
نوري ال�سعيد يذهب ليال لزيارة �سديق له هو )فالن ذكرى 
ا�س����مه وقد ن�س����يته( وتقع داره يف احليدرخانة قرب �سعبة 
مدر�سة البنات املركزية - والطريق التي ي�سلكها نوري اىل 

الدار هي طريق العاقولية اىل بيوت بيت اللو�ش
 ث����م اىل الزق����اق املقاب����ل الت����ي تق����ع يف مدخله دار ح�س����ني 
مكي خما�ش وعبا�ش ف�س����لي خما�ش اىل الدار املق�س����ودة. 
وميكنن����ا ان نكم����ن له يف حمل ما من ه����ذا الطريق الطويل 
وبعد اطالق الر�س����ا�ش عليه ن�س����تطيع ان نختفي يف زقاق 
م����ن الزقة الكثرية يف ه����ذه املنطقة. قلت ل����ه اننا يجب ان 
ل ن�س����لك طري����ق الغتيال ال�سيا�س����ي فهو طريق م�س����دود ل 
يوؤدي اىل نتيجة ايجابية يف حتقيق اماين ال�سعب الطامح 
اىل ال�س����تقالل. وذهاب م����ن نعتقد انه يتعاون مع الجنبي 
ل ينه����ي ه����ذا التعاون حيث يوجد كث����ري ممن يحلون حمل 
ال����ذي يذهب، ام����ا الطريق املج����دي فهو الطريق ال�س����عبي، 
تنامي قوى ال�س����عب وقيامه����ا بحركة ت�س����تطيع ان تفر�ش 
حلوله����ا يف املجتم����ع، وقد اقتنع جميل عب����د الوهاب براي 

هذا وعدل عن ماكان يفكر فيه.
كان ه����ذا احلديث معي وحدي ول اعتق����د انه فاحت به احدًا 
من عنا�س����ر "الفريق "ف����ان احدًا منه����م مل يتحدث فيه، ومل 

يكن مو�سع بحث.

اول رسالة  سياسية اكتبها
بحثنا نحن ال�س����بان املعار�س����ون ل�سيا�س����ة ال�س����لطة جتاه 
بريطانيا  الر�س����ائل التي منار�س����ها يف ن�س����اطنا ال�سيا�سي، 
ف����كان من راينا انه يجب ان تكون لها يف امل�س����تقبل جريدة 
يومي����ة �سيا�س����ية، تب�س����ر بدعوتن����ا وتع����رب ع����ن اآرائنا يف 
الحداث اجلارية. وحيث كان من �س����روط  املدير امل�سوؤول 
للجري����دة - مبوجب اح����كام قانون املطبوع����ات النافذ- ان 
يكون متخرجًا يف مدر�س����ة عالية وكنت انا الوحيد من بني 
"الفريق "اكملت الدرا�س����ة العالية وكان الخرون مازالوا 
يف كلي����ة احلق����وق واغلبهم يف ال�س����ف املنته����ي، لذلك كان 
ال����راي ان اتق����دم ان����ا بطلب امتياز ا�س����دار اجلري����دة، بعد 
ان اكم����ل معامل����ة تع����ادل �س����هادتي م����ن معه����د احلقوق يف 
دم�سق مع �س����هادة كلية احلقوق العراقية. واىل ان يتم ذلك 
قررنا ا�س����دار ر�س����ائل بحجم �سغري يف موا�س����يع دعوتنا 

ال�سيا�سية.
و�سدرت اول ر�سالة يل بعنوان "انكلرا يف جزيرة العرب 
"�سدرت يف اول اآب 1930، وكانت موا�سيعها "ال�سيا�سة 
النكليزية يف اجلزيرة "و "انكلرا بني الحلاق واحلماية 
خ�س����وم  "النكلي����ز  "و  واح����د  ملعن����ى  الف����اظ  والنت����داب 
الوح����دة العربي����ة "و "معاهدة �س����ايك�ش بيك����و "  و "كيف 
اغت�س����ب النكلي����ز الكوي����ت ". وكان����ت الر�س����الة يف "26 
"�سفحة وموا�سيعها كنت قد كتبتها وانا طالب يف ال�سف 
املنتهي من معهد احلقوق يف دم�س����ق. ون�س����رت واحدًا من 
موا�س����يعها يف جريدة ال�سعب يف دم�س����ق ومو�سوعًا اخر 
ن�س����رته جريدة النداء يف بريوت وهذه اجلريدة هي ل�سان 

حال حزب النداء القومي يف لبنان.
كتبن����ا على هذه الر�س����الة انه����ا الر�س����الة الوىل، واعلنا يف 
ظه����ر غالفه����ا الخ����ر ع����ن الر�س����الة الثاني����ة وانها �س����تكون 
بعن����وان "عدم التع����اون "بقلم فائ����ق ال�س����امرائي، وعرفنا 
الق����ارئ مبوا�س����يعها وانها �ست�س����م ف�س����وًل يف ال�سيا�س����ة 
ال�سلبية واليجابية، وف�سل طريقة املفاو�سات يف نه�سات 
ال�س����عوب و�س����رورة مقاطع����ة املجال�����ش النيابي����ة لنها يف 

البالد امل�س����تعمرة اداة امل�ستعمر.ومل ت�س����در هذه الر�سالة 
حيث جرى بعد مدة ق�س����رية توقيفن����ا وحماكمتنا واحلكم 
باحلب�����ش على اكرثنا، م����ن الذين اوقف����وا وحوكموا فائق 

ال�سامرائي.

توقيفنا ومحاكمتنا
وكتبنا بيانًا طبعناه يف مطبعة الداب اي�سًا ب�سكل من�سور 
ي����دوي طبعنا من����ه اربعة الف ن�س����خة ووزعن����اه نحن يف 
مناط����ق بغ����داد املختلفة، ومل ينت�س����ر يف �س����حيفة ما. امنا 
قراه فائق ال�س����امرائي يف افادته يف املحاكمة التي �سياتي 
احلديث عنها – ون�س����رته ال�س����حف مع اف����ادة فائق، وكان 
املق�سود من قراءته يف املحاكمة ان ي�سمعه امل�ستمعون يف 
املحكمة وان ين�س����ر يف ال�سحف �سمن اجراءات املحاكمة. 
وهذا املن�س����ور الثاين كان مو�س����وع املحاكمة. ون�س����ه هو 

التايل:
"ال�س����راب الع����ام والجتم����اع ال�سيا�س����ي والتظاه����رات   

الكربى
ع�سر الثنني املقبل 22 ايلول �سنة 1930
من ال�سباب اىل ال�سعب العراقي العظيم:

انت تقا�س����ي اجل����وع والعرب����ى والنكليز واتباعهم �س����بب 
جوع����ك وع����راك، وه����م ينعم����ون برثوت����ك وغن����اك وه����م 
الذي����ن مزقوا قومك و�س����اموك الذل فله����م يف كل موطن من 
مواطننا مظامل، ففل�س����طني مرهقة ي�س����تت النكليز ابناءها 
ويخرجونه����م من ديارهم لي�س����كنوا ال�س����هيونيني العداء 
فيه����ا. وق����د ارهق����وا ومازالوا يرهق����ون الع����رب يف انحاء 
جزيرت����ك املقد�س����ة، فه����ذا الفقر وتل����ك املظ����امل واملعاهدات 

اجلائرة تدعوك اىل الحزاب العام بعد ظهر الثنني املقبل، 
وذل����ك بتعطي����ل ال�س����غال وو�س����ائل النق����ل وقف����ل الدكاكني 
واملحالت التجاري����ة واملقاهي ودور العم����ال عمومًا، وان 

تتظاهر �سلميًا.
يف 20 اأيل����ول ابل����غ املت�س����رف مقدمي البيان – بوا�س����طة 
�س����رطة بغداد مبنع عقد الجتماع واقامة املظاهرة، فابلغنا 
ال�س����حف باملنع ون�سرت اخلرب. ويف �س����باح اليوم التايل 
)21 ايل����ول( ب����داأت ال�س����رطة من����ذ ال�س����باح تقب�����ش علينا 
وت�س����عنا يف موقف �سرطة ال�سراي، وبداأ حمققوا ال�سرطة 
التحقي����ق معنا. وبعد ان اج����روا التحقيق قدمت ال�س����رطة 
ال�س����بارة التحقيقي����ة اىل حمكم����ة ج����زاء بغ����داد يف ي����وم 
9/24 بطل����ب حماكمتن����ا ونقلنا من مركز �س����رطة ال�س����راي 
اىل املوق����ف الع����ام امللح����ق ب�س����جن بغداد يف ب����اب املعظم، 
اما املوقوفون فهم مقدموا البيان اىل املت�س����رف وانا معهم 
وكذلك عبد املجيد ح�س����ن مدير مطبعة الداب وثالثة ن�سب 
اليه����م توزي����ع املن�س����ور الي����دوي اىل اجلمه����ور وهم احمد 
قا�س����م راجي وعمر خلو�سي الرا�س����دي و�سليم زلوف، ومل 
ت�س����تطع ال�س����رطة القب�ش على عزيز �س����ريف و�سادق حبة 
وهما من املوقعني على البيان اىل املت�س����رف رغم حترياتها 
عنهما فقد اختفيا، وعلمت بعد ذلك ان املحل الذي اختفا يف 
عزي����ز �س����ريف كان مزرعة لبن خالته مال����ك فتيان االراوي 

يف منطقة �سامراء.
ن�س����رت جريدة الزم����ان )وهي جريدة �س����درت بدل جريدة 
البالد عندما عطلتها ال�س����لطة( ن�س����رت تعريف����ًا باملوقوفني 
وقال����ت عن����ي اين "لي�س����ان�ش يف احلقوق من كلية دم�س����ق 
وموؤل����ف ر�س����الة انكل����را يف جزيرة الع����رب.. ومن الكتاب 

املهتمني بالق�سية العربية، وله فيها مقالت بارعة. وقد كان 
طالبًا يف كلية احلقوق البغدادية فاخرج منها ل�سراكه يف 
مظاهرة �س����د الفرد موند.ون�سرت جريدة "بغداد تامي�ش- 
الوقات البغدادية – وهي جريدة ت�سدر من �سركة خا�سة 
باللغتني النكليزية والعربية وهي جريدة موالية لل�س����لطة 
الربيطانية يف بغداد ن�س����رت يف ق�س����مها النكليزي ف�س����ال 

عن حادثة التوقيف وترجمة للموقوفني .
وب�س���بب منع املت�س���رف الجتم���اع واملظاهرة ق���دم فريق 
اخ���ر متك���ون م���ن �س���عيد احل���اج ثاب���ت وحمم���ود امل���الح 
ويو�سف رجيب و�سعيد عبا�ش ال�سامرائي و�سادق كمونة 
وعبد الكرمي حممود وعبد الله الرباك طلبًا اىل املت�س���رف 
ا�س���اروا فيه اىل ق���رار املنع وان "الواج���ب الوطني يحتم 
موالة العمل وموا�س���لة هذه الفك���رة، لذلك فهم يعتزمون 
عق���د اجتماع يف جامع احليدر خانة بعد ظهر يوم اجلمعة 
اىل  والع���ودة  ال�س���رقي  الب���اب  اىل  والتظاه���ر   )9/26(
اجلامع.  وقد منع هذا الجتماع اي�سًا ويف 1930/11/4 
قدم اىل املت�س���رف اخبار ثالث بعق���د اجتماع عام يف يوم 
11/7 يف الوبرا العراقية ملناق�س���ة املعاهدة وقعه �س���عيد 
احلاج ثابت واملحامي ن���وري الورفه يل واملحامي طاهر 
القي�س���ي واملحام���ي ابراهي���م ال�س���عدي ويو�س���ف رجيب 
و�س���عيد عبا����ش ال�س���امرائي و�س���ادق كمون���ة وعب���د الله 
ال���رباك  وعمر خلو�س���ي وكنت انا م���ن املوقعني عليه وقد 
منع املت�سرف عقده، ون�س���رت �سدى ال�ستقالل يف اليوم 
الت���ايل �س���جبًا ملوقف ال�س���لطة مبنعه���ا عق���د الجتماعات 

العامة .
• المعد حفيد االستاذ حسين جميل

من اوراق الراحل حسين جميل في الثالثينيات

نش��اطنا الشبابي ضد المعاهدة مع بريطانيا 
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د . عماد عبد السالم رؤوف

 
واأول م�س���روع لإن�س���اء خ���ط �س���كة حدي���د يف الدول���ة 
العثماني���ة ب���داأ �س���نة 1909  حينما  منح ال�س���لطان عبد 
احلمي���د الث���اين  اإمتياز اإن�س���اء �س���كك حديد الأنا�س���ول 
�س���نة1886لتكون حتت اإ�س���راف جمل����ش حكومي من (
اأركان ال�س���لطنة ال�س���نية )، وبعد ذلك ب�سنتني مت اإن�ساء 
اأول �س���كة للحديد يف فل�س���طني من يافا اىل القد�ش لنقل 
احلج���اج الأوربيني اإليها، اإل اأن دخول الدولة العثمانية 
اىل عامل �س���كك احلدي���د اأخذ خطوات اأو�س���ع حينما اأمر 
ال�س���لطان باإن�س���اء �سكة حديد ت�س���ل اىل املدينة املنورة 
ه���ذا  وكان  حجه���م،  منا�س���ك  احلجي���ج  اأداء  لت�س���هيل 
م�سروعًا كبريًا ومهمًا ا�ستلزم اأمواَل �سخمة جاء جانٌب 
غري ي�سري منها من خالل التربعات التي انهالت عليه من 
الع���امل الإ�س���المي، واعتمد في���ه على الإمكان���ات املحلية 
وحدها، وقد ا�ستغرق اإن�س���اوؤه ثمان �سنوات من 1900 
اىل 1908  ونبَّه القيام بهذا املروع اىل التو�س���ع باإن�ساء 
�س���كك حديد يف اأنحاء اأخرى من الدولة، وكان ال�سلطان 
عب���د احلميد الثاين ق���د منح اإح���دى ال�س���ركات الأملانية 
اإمتيازا لإن�س���اء   �س���كة حديد متتد من برل���ني اإىل بغداد 
�سنة 1899واإمتيازًا اآخر ل�سركة بريطانية ملد ال�سكة من 

الب�سرة اىل الكويت.
دخلت اأوىل م�س���اريع �س���كك احلديد اىل الع���راق حينما 
دع���ا وايل بغداد امل�س���لح مدحت با�س���ا �س���نة 1869 اىل 
تاأ�س���ي�ش �س���ركة اأهلية ي�س���اهم فيها عدد من املو�س���رين، 
وكله���م من البغداديني لتقوم باإن�س���اء م�س���روع جديد مل 
تك���ن بغداد، بل العراق،تعرفه من قبل، يتمثل مبد �س���كة 
حديد بني الكرخ والكاظمية ت�س���ري عليه عربات للركاب، 
وعرف يف يومها با�س���م الرامواي ، وكان هذا امل�سروع 
على توا�سعه ميثل جتربة مهمة من اأكرث من وجه، اأولها 
اأنه���ا علم���ت العراقيني قيم���ة اختزال الوق���ت عن طريق 
حت�س���ني طرق املوا�س���الت، وثانيها اأنه���ا كانت التجربة 

الوىل يف جمال ال�س���تثمار عن طريق اإن�س���اء �س���ركات 
خا�س���ة ذات نف���ع ع���ام كالتي تول���ت اإن�س���اء وادارة خط 
الرام���واي املذكور، وذلك بعد �س���دور قان���ون التجارة 
الربي���ة العثم���اين يف 18 رم�س���ان �س���نة 1286 )/ 21 
اأيل���ول 1886 م ) وثالثه���ا اأنه���ا جنح���ت يف ال�س���تفادة 
م���ن جت���ارب دول اأخرى تقدم���ت يف هذا املج���ال، وذلك 
يف طريقة اإدارة امل�س���روع بتفا�س���يله العديدة، عرباته، 
حمطاته، ومظهره، وتذاكره، وُجباته، وموظفيه، وغري 
ته املطلقة، اإذ مل تعرف  ذلك. وزاد من اأهمية امل�سروع ِجدَّ
البالد و�سيلة برية لالنتقال، حتى ذلك الوقت غري ركوب 
ال���دواب، ب���ل حتى العرب���ة التي جترها ال���دواب مل تكن 
م�س���تعملة - فيم���ا يظهر- اإل يف نطاق حمدود، ول�س���بب 
غري وا�س���ح لن���ا الن ل مل يفكر القائمون على امل�س���روع 
با�س���تعمال املاكن���ة البخارية جلر مركب���ات الرامواي، 
مف�سلني ا�س���تعمال اخليل للقيام بهذه املهمة، هذا مع ان 
ا�س���تعمال هذه املاكنة جرى يف اأنح���اء اأخرى من العامل 
قبل عدة عقود من ال�س���نني من ه���ذا التاريخ، ونعتقد اأن 
ر امل�س���افة التي اأريد اأن تقطعها  �س���بب ذلك يكمن يف ِق�سَ
تلك املركبات، والكلفة املرتفعة التي �س���يكلفها امل�س���روع 
يف حال ا�ستعمال طاقة  البخار بديال للطاقة احليوانية. 
وع���ى اأية ح���ال اأثبت امل�س���روع- عل���ى ِعالت���ه- كفاءته، 
ه احلاجة اىل خدماته ب�س���رعة، والأه���م اأنه اأثبت  و�َس���دِّ
قدرت���ه على ت�س���ديد كلفته، ب���ل وَدرِّ ربحًا م�س���جعًا على 
امل�ساهمني يف تاأ�سي�سه، فاأدى ذلك اإىل التفكري بتاأ�سي�ش 
م�س���اريع اأخ���رى م�س���ابهة يف ال�س���نني الالحق���ة. منه���ا 
التفكري يف مد �س���كة حديد من بغ���داد اإىل راوة وتكريت 
بهدف اأن تكون الأخرة عقدة ات�س���ال بن األوية املو�س���ل 
وذل���ك  وال�س���ليمانية،  كرك���وك)  (ومرك���زه  و�س���هرزور 
ئ���ة بالن�س���بة اإىل هذه  لوق���وع ق�س���بة تكريت مبق���ام الُرّ
الأمكن���ة الثالث���ة ، ثم تركت ه���ذه الفكرة ب�س���بب ارتفاع 
كلف���ة امل���روع واإمكانية ال�ستعا�س���ة عنه بط���رق نهرية، 
والرب���ط بني النهري���ن بقناة اأو نهر، ليكون و�س���يلة نقل 
بني هذه مدن هذا الإقليم و�سوًل اإىل حلب. وبالفعل فقد 
جرى تو�س���يل دجلة بالفرات عن طريق �سق قناة �سميت 

الكنعاني���ة ) ومهدت بع�ش امل�س���افات لتكون طرقًا بديلة 
لذلك امل�سروع .

و�س���ادف يف ذل���ك العام، اأن ق�س���د ال�س���اه نا�س���رالدين 
القاج���اري بغ���داد، م���ن اأج���ل زي���ارة العتبات املقد�س���ة، 
فا�س���تقبل بحفاوة كبرية، و�س���يد لإقامته ق�سر كبري يف 
ب�س���تان وا�س���ع يقع خارج اأ�س���وار بغداد، �سمي بالق�سر 
النا�س���ري  حي���ث تق���ع مدين���ة الط���ب الي���وم، واأقيم���ت 
�س���احته  يف  الع�س���كرية  وال�ستعرا�س���ات  الحتف���الت 
لهذا الغر�ش، وقد انتهز مدحت با�س���ا املنا�س���بة، فعر�ش 
عل���ى �س���يفه م�س���روعًا طموحًا يق�س���ي مبد �س���كة حديد 
م���ن خانقني على احل���دود اىل بغداد، ومنه���ا اىل كربالء 
والنج���ف، ينف���ق عل���ى اإن�س���ائها م���ن قيم���ة بي���ع بع�ش 
املوجودات النفي�سة التي حتتفظ بها خزانة مرقد المام 
علي يف النجف ال�س���رف ول�س���بب غريمع���روف مل يلق 
هذا امل�س���روع قبول ومن ثم �سرعان ما ن�سي املقرح كله 
ومل يعد مو�س���وعًا حلديث،ل �سيما بعد انتهاء مدة حكم 

مدحت با�سا نف�سه.
عل���ى اأن فك���رة امل�س���روع مل مت���ت، فق���د ج���رى اإحياوؤها 
بعد �س���نوات قليلة، ففي اآخر �س���نة 1878اأعلنت جريدة 
ال���زوراء عن فك���رة يجري تداولها منذ م���دة بني عدد من 
كبار التجار يف بغداد لإن�س���اء �سكة حديد تبداأ من بغداد 
وت�سل اإىل كربالء، ومنها اإىل النجف، ومتتد من الطرف 
الآخر اإىل خانقني، وبذا يربط و�س���ط العراق ب�سبكة من 

خطوط احلديد.
وم���ن الوا�س���ح اأن من اأهداف اإن�س���اء هذه ال�س���بكة كان 
تي�سري زيارة الوافدين اإىل العتبات املقد�سة يف مدينتي 
كرب���الء والنج���ف، ونقل اجلثام���ني لدفنه���ا يف النجف، 
�سواء من اإيران اأو من بغداد واملدن الأخرى التي متر بها 
تلك ال�سكة بني بغداد وكربالء، وبني الأخرية وخانقني، 
ومن ناحية اأخرى فاأن من �ساأن هذه ال�سبكة احلديثة من 
الطرق اأن توؤدي اإىل تن�سيط جتارة املحا�سيل الزراعية 
الت���ي ت���زرع يف و�س���ط العراق، ل �س���يما احلب���وب، اإىل 
بغ���داد وغريه���ا من امل���دن، بع���د اأن كان جان���ب من هذه 
املواد يتبع نقله من مناطق اإنتاجه مبا�سرة.ومن املعقول 
اأن تاريخ الفكرة يرقى اإىل ال�سنني التي اأثبت فيها مروع 
�س���كة حديد ترامواي الكاظمية جناح���ه، ومنو اأرباحه، 
وبالتحديد �س���نة متدي���د خ���ط  1870 م اأذ طرحت فكرة 
الرامواي من نف�ش بغداد اإىل ق�س���بة كربالء و�س���رعان 
ما حتولت الفكرة اىل م�س���روع من خالل تكوين �س���ركة 
من كبار التجار يف بغداد، تعمل على تاأ�سي�س���ه، وهوؤلء 

التجار هم:
.1 احلاج عبدالرحمن �سليم الباجه جي

.2 احلاج اأحمد �سليم الباجه جي
.3 احللج حممود �سليم الباجه جي

.4 احلاج م�سطفى كبة
.5 ال�سيد ح�سن كبة

.6 ال�سيد ح�سن ال�سيد يحيى
.7 يو�سف عزره قوجي

.8 مناحيم �سلمان دانيال
وق���د وافق���ت احلكوم���ة العثماني���ة على طلبه���م، وجرى 
توقيع المتياز يف 17 �س���عبان 1297 ه 1880 م،ووقعه 
م���ن ط���رف احلكومة ناظ���ر )وزي���ر( النافعة)الأ�س���غال( 
ح�س���ن فهمي اأفن���دي، اأما الطرف الث���اين فجميع التجار 

التقدمني بالطلب .
ومتثل املفاو�س���ات التي جرت بني جلنة اإدارة امل�سروع 
واحلكومة اأمنوذجًا لالأ�سلوب البريوقراطي البطيء يف 
مثل هكذا م�س���اريع، حت���ى انتهت املفاو�س���ات بالتوقف 
الت���ام، ومل جت���دي املح���اولت التالي���ة لإحيائه،وحينما 
اتفق���ت احلكومة العثماني���ة مع احلكوم���ة الأملانية على 
اإن�س���اء خط حديد بني يخرق العراق طول حتى ي�س���ل 
اإىل الب�س���رة جنوب���ًا، وكان مق���ررًا ان مي���ر ه���ذا اخلط 
بكرب���الء، توقف العم���ل قبل اأن متتد ال�س���كة اىل جنوب 

العراق،وذلك ب�سبب اندلع احلرب العاملية الأوىل.

عن بحث ) مشروع سكة حديد كربالء(
م . السبط

يعد القرن التاسع عشر عصر 
السكك الحديدية في العالم، 
فقد شهد مطلع هذا القرن أول 
االختراعات في مجال تطوير 
محاوالت سابقة إلنشاء سكك 
من الحديد يمكن أن تسير عليها 
المركبات، بعد أن كانت تسير 
على األرض مباشرة، وقد وفر هذا 
التطوير كثيرًا من الوقت واألمان 
الذي كانت تلك المركبات تحتاج 
إليه في انتقالها بين المدن على 
طرق بدائية غير معبدة. على أن 
المركبات نفسها ظلت قريبة مما 
كانت عليه من حيث أنها كانت 
تعتمد على قوة الخيل في سحبها 
على تلك السكك، بيد أن التطوير 
المستمرالذي شهدته سكك 
الحديد أدى بالتبعية إلى التفكير 
بتطوير المرجل البخاري الذي لم 
تكن قد مضت على اختراعه إال 
عقود قليلة ليكون مصدر الطاقة 
الجديد الذي يحل محل طاقة 
الخيل السابقة. وبذلك بدأ عصر 
القطار البخاري إذ سار أول قطار 
من هذا النوع سنة 1825 لغرض 
نقل األحمال، وخالل خمس سنوات 
أخرى جرى تطويره لنقل الركاب 
وتأخر دخول سكك الحديد الى 
الممتلكات العثمانية نحوًا من 
نصف قرن في أقل تقدير.

المحاوالت االولى 
الدخال السكك الحديد 

الى العراق
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د. سعدي ابراهيم الدراجي

�سدر قانون جامعة بغداد رقم ) 60 ( ل�سنة  1956 الذي 
تاأ�س�س���ت مبوجبه اأول جامعة يف بغداد ثم ال�ستعا�سة 
عن���ه بقان���ون اأخر هو رق���م ) 28 ( ل�س���نة 1958  وعلى 
الرغم من تاأ�س���ي�ش اجلامعة وتوحي���د اإدارتها وتكوين 
جمل�س���ها اإل اأن كلياته���ا بقيت حمتفظ���ة بكيانها القدمي 
يف بناي���ات متفرق���ة متباع���دة م���دة م���ن الزم���ن. حت���ى 
كر�ست اجلهود لر�سم اخلطط ور�سدت الموال لإن�ساء 
البناي���ات الالزمة جلمع �س���تات الكلي���ات واملعاهد على 

�سعيد واحد.
بع���د اأن ق���ررت وزارة املعارف تاأ�س���ي�ش جامع���ة بغداد 
�سعت اإىل اختيار موقع مالئم لها تتوافر فيه مل�ستلزمات 

ال�سرورية كافة، وقد ر�سحت لذلك مواقع عدة هي :
1������ موقع ب���اب املعظم: الأرا�س���ي التابع���ة اىل مديرية 
الأوق���اف واملوؤلفة م���ن ثكنة اخليال���ة وحديقة املعر�ش 
وحمط���ة قطار كرك���وك اآنذاك بو�س���ف املوق���ع املذكور 
منا�س���با لن���ه يق���ع بالق���رب م���ن معظ���م الكلي���ات. بي���د 
ان احلكوم���ة رف�س���ت ه���ذا املقرح وف�س���لت ان ت�س���يد 

اجلامعة يف منطقة نائية اأو يف حميط املدينة.
-2  موق���ع الزعفراني���ة: اي���د جمل����ش ال���وزراء املقرح 
املق���دم من���وزارة املع���ارف يف ع���ام  1953   والقا�س���ي 
باإن�ساء اجلامعة يف مزرعة الزعفرانية وبررت الوزارة 
رغبته���ا له���ذا الختيار، ب���ان مباين الكلي���ات القدمية ل 
تتواف���ر فيه���ا ال�س���روط الواجب���ة واأنها تق���ع يف اماكن 
مزدحمة بال�سكان، كما انها ت�ساعد على حتري�ش الطلبة 

والتظاهر �سد النظام.
-3  ويف اأوائل �سنة  1955  رفع وزير املعارف مقرحا 

جديدا اىل رئي�ش الوزراء ر�س���ح فيه موقعني �س���احلني 
له���ذا الغر�ش،الأول �س���مال بغداد يف منطقة ال�س���ليخ، 
والث���اين جن���وب بغ���داد عل���ى نهر دجل���ة ق���رب مزرعة 

الرجمانية.
-4  موق���ع اجلادرية:  واف���ق جمل�ش الوزراء يف  24 / 
4 / 1955  عل���ى اق���راح وزير املع���ارف لختيار موقع 
جامع���ة بغداد. وت�س���كلت جلنة لدرا�س���ة اق���راح وزير 
املع���ارف م���ن الدكتور عب���د العزيز ال���دوري عن وزارة 
املعارف، وحازم نامق عن املوا�سالت وال�سغال،وعبد 
الهادي الزوائدي عن وزارة املالية، وامل�س���ر �سي�سا عن 
جمل�ش الإعمار . وتو�س���لت اللجنة اإىل ا�س���لح الماكن 
ه���ي منطقة اجلادري���ة وذل���ك لبعدها عن مرك���ز املدينة 
وال�س���واق، وموقعها ال�س���حي املتميز بالهدوء، ف�سال 
ع���ن رخ�ش �س���عر امل���ر املربع م���ن الأر�ش فيه���ا. ومن 
املفيد ذكره ان هذا املوقع هو من �سمن املقرحات التي 
قدمها امل�س���ر )مورغن(  رئي�ش ق�س���م الربية يف املعهد 
الربيطاين يف لندن وكان قد ا�ستقدم من وزارة املعارف 
العراقي���ة يف عام  1947 بو�س���فه خبريًا، لي�س���ارك يف 
تطوي���ر م�س���توى التعلي���م يف الع���راق وتا�س���ي�ش اأول 
جامع���ة يف بغ���داد. ومم���ا �س���اعد على حتقي���ق اقراح 
وزارة املعارف هو تاأييد اأمانة العا�سمة التي طلبت من 
جمل�ش الإعمار املوافقة على ا�ستمالك ارا�سي اجلادرية 
ل�س���الح اجلامعة بو�سف املوقع املذكور فريد من نوعه 
وانها حر�س���ت على الأحتفاظ به كمتنزه يف الت�س���ميم 
الأ�سا�س���ي ملدينة بغداد. وبعد جهود م�سنية �سدر قرار 
جمل�ش اإلعمار با�س���تمالك م���ا ل يزيدعلى مليوين مر 

مربع من ا ر�سي اجلادرية لإن�ساء جامعة بغداد
وتبلغ���ت ب���ه وزارة املالي���ة ووزارة الإعم���ار بالكت���اب 
املرق���م  359  يف 7 اب 1957 وم���ن ممي���زات موق���ع 
اجلادرية الذي ي�س���غل بقعة خ�س���راء جميلة يف الزوية 
اجلنوبي���ة من بغ���داد، اأنه حماط من ث���الث جهات بنهر 
دجلة، اإذ ي�ستدير النهر ويلتوي يف هذه الناحية لري�سم 

�س���به جزيرة غناء بخ�سرتها وب�س���اتينها . وقد ا�ستغل 
امل�س���مم هذا املوق���ع لتوجيه الف�س���اءات نحو النهر من 
خمتلف الجتاهات وجع���ل انفتاح الأبنية نحو املحيط 
وتركي���ز الفعالي���ات الرفيهية والبيوت ال�س���كنية على 
ال�س���ريط املمتد على �س���فة النهر. وجنح امل�سمم اأي�سَا 
يف ا�ستغالل مياه النهر عن طريق فتح قناة �سبه دائرية 
حتم���ل ماءها م���ن دجل���ة حتي���ط باملنطق���ة الكادميية، 
والقن���اة تتو�س���ع لتكون بح���رية داخل جممع الق�س���ام 
الداخلي���ة اجلنوبي وامل�س���غولة اليوم م���ن كلية العلوم 
ال�سيا�س���ية. وم���ن الطبيع���ي اأن ُي�س���تغل النه���ر ل�س���قي 

امل�ساحات اخل�ش ا رء التي ت�سكل ن�سف م�ساحة
اجلامعة تقريبا.

�س���درت �سل�س���لة من القوانني والتعدي���الت عليها حتى 
انبثق���ت جامع���ة بغ���داد م���ن جمم���وع كلي���ات متناث���رة 
ومعاهد علمية متفرقة �س���عيا للمبا�سرة  باإن�ساء بنايات 
موحدة يف موقع واحد جتمع حتت �سقوفها املوؤ�س�سات 
كاف���ة. ومن ه���ذه القوانني قان���ون اخلطة القت�س���ادية 
لإن�س���اء جامعة بغداد رقم  181  ل�س���نة  1959 املن�سور 
يف الع���دد 281  م���ن الوقائ���ع العراقي���ة 31  يف كانون 
امل�س���روع وت�س���ميمة  لدرا�س���ة  الول 1959  وكر����ش 
وان�س���ائه والإ�س���راف عليه مبلغ  25  ملي���ون دينار مبا 
يف ذل���ك املبالغ املتطلبة لال�س���تمالكات. علم���ا اأن الكلفة 
التخمينية الكلية لهذا امل�س���روع كانت يف الأ�س���ل اأكرث 

من اأربعني مليون دينار.
اأما و�س���ف امل�س���روع ومراح���ل اإجنازه فق���د ن�ش على 

ت�سييد اأبنية يف اجلادرية واأبي غريب ت�سمل
متطلب���ات اجلامع���ات احلديث���ة كاف���ة، وتت�س���ع لأثن���ى 
ع�س���ر األ���ف طالب وطالب���ةو تتاألف م���ن بناية رئي�س���ية 
ل���الدارة ومب���اٍن للدرا�س���ة الكادميية لكلي���ات اجلامعة 
جميعه���ا مع قاعات لالجتماعات ومكتبة وبرج اجلامعة 
ومرك���ز للطلبة ونادي لالأ�س���اتذة ودار لتمري�ش الطلبة 
ومتحف وم�سرح ومعر�ش فني وجامع وخمزن تربيد، 

و�س���تكون هذه الأبنية جميعها مكيفة مركزيا و�ست�س���م 
كذل���ك اأق�س���امَا داخلي���ة مع �س���الت الطع���ام واملطابخ. 
وت�س���م قاع���ات لالألعاب الريا�س���ية وحو�ش لل�س���باحة 
مغلق ودار لرئي�ش اجلامعة وملعب ريا�س���ي يت�س���ع ل 
) 20000 األف( متفرج، ف�س���اًل عن ت�سييد مدخل رئي�ش 
وتنظي���م احلدائ���ق وتبليط الطرق الرئي�س���ة يف املوقع 

وبناية لل�سيانة وجتليد الكتب وم�ستودع.
ومن املفيد ذكره ان م�س���روع اأبني���ة جامعة بغداد اأدرج 
�سمن م�س���اريع العمار وعدته احلكومة وقتئذ من اأهم 
م�ساريعها واأعطته الأ�سبقية واختارت له معمارًا يتمتع 
ب�س���هرة عاملي���ة وا�س���عة ه���و ال�س���تاذ وال���ر كروبي�ش 
الت�س���اميم  بو�س���ع  ق���ام  ال���ذي    Waltar Gropius
الالزم���ة له���ا عل���ى وف���ق اأح���دث املعاي���ري العاملي���ة يف 
تخطي���ط اجلامع���ات احلديثة. عل���ى الرغم من اإر�س���ال 

وزير املعارف )توفيق وهبي( مذكرة ملجل�ش الوزا رء
للموافق���ة على اإعالن م�س���ابقة عاملية لو�س���ع ت�س���اميم 
ملدينة جامعية، كلفت احلكومة العراقية يف عام  1958 
 TAC : The Architects م ) �س���ركة تاك ال�ست�سارية
يرا�س���ها  الت���ي   (  Collaborative International
املعم���ار العاملي وال���ر كروبي�ش املول���ود يف برلني يف 
عام  1883  بو�س���ع ت�س���اميم جلامعة بغ���داد على وفق 

اأحدث  الأ�ساليب الع�سرية . 
وقبل البدء بالعمل زار العراق واأطلع على املوقع مرات 
عدة، والتقىباخلرباء وامل�سوؤولني وتدار�ش معهم �سبل 
العمل وامكانية التنفيذ. واأ�س���تعان بخربات املهند�سني 
العراقي���ني ومنهم مكتب ال�ست�س���اري املعروف ه�س���ام 
منري للم�س���اعدة يف و�سع ت�س���اميم جانب منها يحاكي 

املوروث احل�ساري ملدينة بغداد.

عن بحث ) التصاميم االساسية لجامعة 
بغداد( م . التراث العلمي 2019

جامعة بغداد.. وكيف شيدت بنايتها في الجادرية؟
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د . عكاب يوسف الركابي 

يف مطلع �سهر ماي�ش 1937 ، ظهرت ا�ستعدادات يف لواء 
الديوانية للقيام بحركة ع�س���ائرية ، فزاد ن�س���اط �سيوخها 
ووزعت ال�س���لحة �س���را ً على الع�س���ائر ، وقد �س���مم ، بكر 
�س���دقي ، و�س���باطه على قمع احلركة بالقوة ، بينما اآثر ، 
حكمت �س���ليمان ، اعتقال روؤ�س���ائهم مبا فيهم اولئك الذين 
ه���م اع�س���اء يف الربملان  ، فاأ�س���درت ال���وزارة بيانا ً ، يف 
8 ماي�ش 1937 ، اأعلنت فيه ان كال ً من ، علوان اليا�س���ري 
، وحم�س���ن اب���و طبيخ ، الع�س���وين يف جمل����ش العيان ، 
وعبد الواحد احلاج �س���كر ، الع�س���و يف ، جمل�ش النواب 
، قد قاموا يف لواء الديوانية ، بجلب ال�سلحة وحتري�ش 
الع�س���ائر على عدم اتب���اع القوانني ، بق�س���د القيام بثورة 
م�س���لحة ، فق���د طلبت احلكوم���ة رفع احل�س���انة الربملانية  
عنهم ، فوافق جمل�ش النواب والعيان على ذلك ، واتخذت 

الجراءات �سدهم ، وقد نفوا اىل الألوية ال�سمالية  . 
وبالرغ���م من �س���عف احلج���ة القانونية يف ابع���اد النواب 
ورفع احل�سانة النيابية عنهم ، مما عّد ، فيما بعد ، انتهاك 
للقان���ون ال�سا�س���ي  ، كما حفز خم���اوف العديد من حلفاء 
احلكوم���ة يف الوزارة واملجل�ش النياب���ي ، ال انه كان يف 

النهاية نتيجة متوقعة وحم�سلة طبيعية . 
�س���رع روؤ�ساء ع�سائر ال�س���ماوة بالثورة ، حاملا ترامى اىل 
�س���معهم خرب اعتقال ق�س���م من زمالئه���م ، ال ان احلكومة 
ا�ستعملت الق�سوة �سدهم ، باألقاء بع�ش القنابل فاأ�سرمت 
الن���ار يف بع����ش البيوت وقتل عدد كبري من ال�س���خا�ش ، 
ف�س���ارت املظاهرات الحتجاجية �س���د اجراءات احلكومة 
القا�س���ية يف ع���دد م���ن م���دن الفرات الو�س���ط ، ل �س���يما ، 
كرب���الء ، والنجف ، حيث كانت تر�س���ل اليها جثث القتلى 

للدف���ن  ، لقد ا�س���رك ق�س���م غري قلي���ل من ع�س���ائر اللوية 
الخرى والزعماء الدينيني يف العا�س���مة يف هذه احلركة 
، وقي���ل ان لهذه احلركة عالقة بجهة اأجنبية  . ذكر ال�س���يد 
عبد الرزاق احل�سني نقاًل عن حكمت �سليمان : " ان ال�سفري 
الربيط���اين يف بغ���داد ات�س���ل ب���ه واأخ���ربه باملقابلة التي 
متت بني حم�س���ن ابو طبي���خ وم�ست�س���ار وزارة الداخلية 
اأدموند�ش ، وقد اأظهر ابو طبيخ ا�ستعداده لثارة القبائل 
�س���د ال���وزارة ، ث���م ات�س���ل ال�س���فري م���رة اخ���رى برئي�ش 
ال���وزارة واأخربه بنواي���ا ابي طبيخ وجماعت���ه وقرارهم 
بالقيام بالثورة امل�س���لحة ، بعد ان قامت ال�س���فارة بتزويد 
الع�س���ائر بال�س���لحة " ، وي�س���ري طه الها�سمي يف مذكراته 
اىل عالقة حم�سن ابو طبيخ بامل�ست�سار ادموند�ش وعزمه 
على الثورة . ومع ذلك ل ميكن تاأكيد �س���حة ما �سبق لعدم 

توفر وثائق او اأدلة ثبوتية كافية .
وبالرغ���م من ان هناك م���ا يدل على ان ، حكمت �س���ليمان ، 
وبك���ر �س���دقي ، كانا يخططان لأ�س���عاف �س���لطة روؤ�س���اء 
الع�س���ائر ، التي كانت م�س���درًا مل�س���اكل عديدة للحكومات 
ال�سابقة ، ففي اجتماع مع ال�سفري الربيطاين يف حزيران 
1937 ، ق���ال ، حكم���ت ، ب���اأن من املمكن تفوي�ش �س���لطة ، 
روؤ�س���اء الع�س���ائر، عن طريق ، جتزئة الرا�سي ال�سا�سعة 
التي ا�ستمدوا �سلطتهم منها وتوزيعها على ابناء الع�سائر  
، ال ان ذل���ك ل يبي���ح له ا�س���تعمال ، الق�س���وة ، يف التعامل 
مع النتفا�س���ات الع�سائرية ، ، بدًل من حماولة فهم جذور 
التذم���ر واملبادرة لإنق���اذ الفالحني من ظروفهم البائ�س���ة ، 

وتخلي�سهم من ا�ستغالل ال�سيوخ واأ�سحاب الرا�سي . 
ان ا�س���تخدام ، القوات امل�س���لحة ، لكبح الع�س���ائر من قبل 
، يا�س���ني الها�س���مي ، ثم م���ن ، حكمت �س���ليمان ، من بعده 
، ب���دًل م���ن ال�س���تقالة ، كما فع���ل ، علي ج���ودت اليوبي ، 
وجمي���ل املدفع���ي ، من قبلهم���ا ، قد ادخل بع���دا ً جديدًا يف 

املنظومة ال�سيا�س���ية املت�سرذمة اأ�س���اًل ، وو�سع اجلي�ش ، 
وبكر �سدقي ، نف�سه يف ال�سّلم الأول للوزارة ، المر الذي 
عار�س���ه الوزراء ال�س���الحيون ، فكان ذلك عاماًل اآخر مهد 
لهم تقدمي ا�س���تقالتهم من ال���وزارة يف 19 حزيران 1937  
. والوزراء امل�س���تقيلون هم : حممد جعفر ابو التمن وزير 
املالي���ة وكام���ل اجلادرجي وزير القت�س���اد ويو�س���ف عز 
الدين ابراهيم وزير املعارف و�سالح جرب وزير العدلية . 
ويف مقابل���ة اأجراها موؤلف تاريخ الوزارات العراقية عبد 
الرزاق احل�س���ني مع حكمت �س���ليمان واأوردها يف اجلزء 
الرابع من كتابه ال�س���فحة ) 318 ( قال احل�سني ما ن�سه : 
" اأق�سم لنا رئي�ش الوزراء حكمت �سليمان باأغلظ الميان 
وبالط���الق ، ب���اأن كاًل من وزير املالية احل���اج حممد جعفر 
اب���و التم���ن ووزير املوا�س���الت ال�س���يد كام���ل اجلادرجي 
كانا يلحان عليه بوجوب ا�س���تعمال الق�س���وة وال�سدة �سد 
احلاج عبد الواحد �س���كر و�س���حبه بع���د ان ثبتت خيانتهم 
لق�س���ية الب���الد الوطني���ة ، فلم���ا قامت ال���وزارة ببع�ش ما 
يفر�س���ه القانون ، انقلبا عليها ، وقد اأكد لنا مت�سرف لواء 

الديوانية ماجد م�سطفى ما قاله لنا رئي�ش الوزراء " .
وهكذا يبدو انه ، مل يكن امام ، الوزراء ال�سالحيني ، بعد 
ان دفع���وا اىل      )) الكوالي����ش (( اخللفية ال ، ال�س���تقالة 
اجلماعية  ، واحداث �سجة ترافق ذلك ، حر�سًا على �سيانة 
كرامتهم ال�سخ�س���ية و�س���معتهم ال�سيا�سية ، وبذلك انتهت 
مرحل���ة مهمة يف احلياة ال�سيا�س���ية جلماعة الهايل ويف 
احلياة ال�سيا�س���ية للبالد ، بالق�س���اء على جماعة الهايل ، 
كقوة �سيا�سية فعالة ، يف ذلك الوقت ، يف اقل تقدير ، على 
غري ما كان موؤمال ً ولكن ح�سبما كان متوقعا ً . كان حكمت 
�س���ليمان على علم بان هناك ا�ستياء من الو�سع العام للبلد 
و�سيا�س���ة الوزارة يف ظ���ل هيمنة بكر �س���دقي واحتوائه 
لرئي�ش الوزراء ، ول�س���يما بالن�س���بة لكام���ل اجلادرجي ، 

الذي �س���بق له وان قدم ا�س���تقالته الوىل من الوزارة ، يف 
ربيع عام 1937 وقدم ا�ستقالته ثانية يف 26 ايار 1937 ، 
ال ان ا�ستقالة الوزراء الربعة وبخا�سة جعفر ابي التمن 
كان���ت �س���ربة قوية له ، ولذل���ك و�س���ف اجلادرجي وقعها 

على حكمت �سليمان كوقع " ال�ساعقة " …
لقد كانت ا�س���تقالة ال���وزراء الربعة من ال���وزارة مفاجاأًة 
و�س���فعة �س���ديدة ، حلكمت �س���ليمان ، خا�س���ة وان موعد 
هذه ال�س���تقالة ، تزامن مع زيارة وزير اخلارجية الركي 

والوفد املرافق له اىل العراق  . 
مل يبال ، رئي�ش الوزراء ، كثريًا خل�س���ارة الوزراء الثالثة 
الآخري���ن ، لكن���ه اراد احلف���اظ عل���ى وزير املالي���ة ، جعفر 
اب���و التمن ، )ح���اول بكر �س���دقي اقناع جعف���ر ابو التمن 
للع���دول عن ا�س���تقالته ، لك���ن ابا التمن رف����ش ذلك  قائاًل : 
" اين اأرف�ش ان احمل الطبل بينما انت الطبال " ( ملا له 
م���ن حجم ومنزلة �س���عبية متمي���زة يف املجتمع ، لذلك بذل 
جهودًا لراأب ال�س���دع ال ان هذا كان م�س���تحياًل ل�س���ببني ، 
اوًل ، ان ، جعفر ابو التمن ، وجماعته ، وزعوا ن�سخًا من 
ا�س���تقالتهم يف بغداد ومناطق الفرات الو�سط ويف املدن 
املقد�سة  ، ويبدو اأنهم اأرادوا من عملهم هذا ، اإرباك رئي�ش 
الوزراء ، ون�سر روح ال�سخط �سد احلكومة ، كما اتهموه 
)) بق�سوة ل مربر لها يف معاجلة ال�سطرابات يف مناطق 
الع�س���يان (( ، وقالوا باأنهم ما عادوا قادرين بعد ذلك على 
الق���ران )) مبث���ل ذل���ك الطغي���ان (( . وثانيا ً : اكت�س���فت 
احلكومة باأن ، جعفر ابو التمن ، وكامل اجلادرجي ، كانا 
قد حاول تنظيم اإ�س���رابٍ  عام يف بغ���داد يف اليوم التايل 

ل�ستقالتهما  . 

عن رسالة ) حكمت سليمان ودوره في 
السياسة العراقية (

في ذكرى االنقالب االول في 29 تشرين االول 1936

استقالة وزراء االنقالب .. هل سّرع من سقوطه ؟

6
…
@µ0Y
yz

åèb
X

العدد )4797(السنة الثامنة عشرة
االثني��ن )26( تش��رين األول  2020



محمد علي كريم

ام كلثوم تعاتب اذاعتنا
من طرائف ما يذكر اأن ال�سيدة ام كلثوم قدمت �سكوى �سد 
اإذاعة بغداد عن طريق وزارة اخلارجية راف�س���ة طريقتنا 
يف نقل حفالتها من اذاعة القاهرة، وقد اجبنا على �سكواها 
ب���ان قانون امللكية الفنية املعمول ب���ه يف العراق يجيز لنا 
نق���ل ما نريد كما يجيز النقل عنا لن الوطن العربي واحد 
ول ف���رق بني بل���د عربي واأخ���رى . وقد عاتبتني ال�س���يدة 
ام كلث���وم �سخ�س���يا عندما كنت اح�س���ر حفلته���ا الغنائية 
يف القاه���رة يف 6 كانون 1956 بع���د اأن اأطرت العراقيني 
وو�س���فتهم باأو�س���اف جميلة اأمام اجلال�سني معها ومنهم 
ال�س���اعر احمد رامي، وق���د اأجبتها باأنها هب���ة من الله وان 
كل قطر عربي له ح�س���ة فيها ونحن بنقلنا لأغنياتها ناأخذ 
ح�س���تنا مقدم���ا.. وقد حكمت ال�س���يدة اأم كلث���وم وقالت.. 
ح�س���نا انقلوه���ا ولكن بطريقة فنية )نظيف���ة( ل توؤثر على 

الأغاين .

بدايات النقل الخارجي
اأول نقل كان حفل افتتاح �س���دة الكوت الذي ح�س���ره امللك 
غ���ازي، وكان ذل���ك ع���ام 1938 وب�س���وت املذي���ع ح�س���ني 
الكيالين، بعدها نقلوا من احلبانية حفل افتتاح م�س���روع 
اآخر ثم حفل و�س���ع حجر الأ�سا�ش جلامع ال�سهيد احلايل، 
ثم نقل املرحوم يون�ش بحري حفال فنيا من ملهى �س���يفي 
اأقي���م يف جريرة ال�س���ندباد. و ثم النق���ل عن طريق الهاتف 
ال���ذي كان ي�س���ل املكان ال���ذي يج���ري فيه احلف���ل برقابة 
الإذاع���ة ث���م اإىل اجلو، وقد ا�س���تخدمت ه���ذه الطريقة يف 
نق���ل العديد من اأغاين الأفالم من دور ال�س���ينما مبا�س���رة، 
اذكر منها اأغاين فيلم )انت�س���ار ال�سباب( و)حبيب العمر( 
و)دنانري( و)املا�سي املجهول( . و يف اأواخر عام 1948 ، 
ا�س���رت الإذاعة العراقية جهازي ت�سجيل )�سلكي معدين( 
مارك���ة )وبكور( ث���م حتولت بعد ذلك اإىل اأ�س���رطة.   وكان 
حني يلح علينا امل�ستمع يف طلب اأغنية ما، كنا جند اأنف�سنا 
اأمام طريقني، الأول )ا�ستدانة( ا�سطوانات خام من بعثات 
اإذاعة ال�س���رق الأندى واذاعة البي بي �سي اللندنية، التي 
كانت ت�سل اإىل العراق لت�سجيل الفنون العراقية من غناء 
ومو�س���يقى ومتثيليات وبذلك تتاح لنا فر�س���ة ت�سجيل ما 

نريد. 
ام���ا والطريقة الثانية فكانت عندما نحت���ال على الإذاعات 
الأخرى با�س���تخدام جهاز ال�ستقبال ال�س���خم الذي كانت 
متلك���ه الإذاع���ة وال���ذي ميكنن���ا م���ن  ا�س���تالم الأ�س���وات 
الوا�س���حة من اي���ة حمطة خارجية وملا كن���ا نعرف برامج 
اإذاع���ة ال�س���رق الأدن���ى مقدم���ا عن طري���ق )جملة ال�س���رق 
الدنى( التي كانت تن�س���ر براجمها ال�س���هرية، لذا فقد كان 
تركيزن���ا عل���ى ه���ذه الذاعة بال���ذات واذك���ر يف حينها ان 
اغنية )هم�س���ة حائرة( كانت )�ساربة( كما يقولون ومتلك 
امتياز اإذاعتها اإذاعة ال�س���رق الأدنى فقط، وبحيلة ب�سيطة 
كنا ن�س���ع املوؤ�س���ر عل���ى هذه املحط���ة ويك���ون مذيعنا يف 

بغداد جاهزا يف الأ�س���توديو، وعندما يقول مذيع ال�سرق 
الأدن���ى جملته )هنا حمطة ال�س���رق الأدن���ى( يقول مذيعنا 

)هنا بغداد( ثم نلتقط الأغنية ونبثها على اجلو. 

اول المذيعات العراقيات
يف ع���ام 1943 ، عمل���ت املرحوم���ة فكتوريا نعم���ان كاأول 
مذيع���ة يف اذاعة بغداد ملدة ل تتج���اوز العام وزاملتها يف 
العم���ل ال�س���يدة امينة الرحال ولفرة ب�س���يطة اي�س���ا، ثم 

دخلت ال�س���يدة �س���بيحة املدر�ش الذاع���ة يف عام 1945، 
واختربت للعمل كمذيعة لتمكنها من اللغة العربية ا�سافة 
اىل كونه���ا �س���اعرة، وق���د عمل���ت ال�س���يدة �س���بيحة لفرة 
طويلة ومل ترك الذاعة ال بعد ان ا�ستلمت عملها كمديرة 
ل�سجن الن�ساء، ثم عادت مرة اخرى للعمل اىل ان تقاعدت 
يف اأوائ���ل ال�س���تينيات.  وكان���ت ردود الفعل ب���ني النا�ش 
خمتلفة وح�سب المزجة والثقافة العامة .احلقيقة اأن عمل 
ال�سيدة �سبيحة يف الإذاعة حدث كبري قوبل بالتعجب اإل 

اأن دماثة خلقها وح�س���ن ت�سرفها و�سلوكها الطيب، جعلها 
مذيع���ة حمرمة من اجلميع، وعزي���زة على قلوب زمالئها 
حت���ى اآخر يوم عمل لها يف الإذاع���ة. يف بداية عام 1958 
، دخل���ت الذاعة مذيعة جديدة وتلميذة يف كلية ال�س���يدلة 
هي ال�س���يدة وداد خ�س���ر وظلت تعمل ل�سنوات، ثم تواىل 

ان�سمام املذيعات للعمل بعد عام 1959 .
وانت�سبت اىل اذاعة بغدا الال�سلكية

يف اأواخ���ر الثالثينيات، كنت اأتردد على اإذاعة بغداد التي 
افتتحت يف �س���يف 1936 للم�س���اركة يف التمثيل مع فرقة 
املرح���وم عبد الله العزاوي، واذكر اأن م�س���رحية )جمنون 
ليلى( هي امل�س���رحية ال�سعبية الأوىل التي تقدم من اذاعة 
بغداد، وقد �ساركت يف متثيلها مع الفنان عبد الله العزاوي 
والفنان حممود املعروف.. ويف تلك الفرة كلفني  ال�سيد 
فوؤاد جميل مدير ال�س���كرتارية )الإذاعة( بقراءة الأحاديث 
الإذاعية التي ل يقدمها كتابها باأ�سواتهم، وقد زادين هذا 
العم���ل تعلقا و�س���غفا بالإذاع���ة، فكنت ا�س���تمع اإىل )اإذاعة 
القاه���رة( واإذاعة )القد�ش(، واأتابع الربامج العريقة التي 
كان���ت تقدمها، ومنها منلوجات )منري ومثرية( للفنان فهد 
جنار . وكان ال�س���يد عبد ال�ستار فوزي هو اول مذيع عمل 
يف الإذاع���ة حني كانت �س���كرتارية تابعة ل���وزارة املعازف 
، ث���م جاء بعده املذيح وال�س���حفي املرحوم يون�ش بحري 
الذي كان ي�س���در جريدة )العقاب( ث���م انتقلت الإذاعة من 
�سكرتارية اإىل مديرية اأحلقت مبديرية الدعاية يف وزارة 
الداخلي���ة يف اوائ���ل ع���ام 1939، وكان اول مذيع يف هذا 
العقد هو ال�سيد ح�سن الكيالين ، وجاء بعده عبد اللطيف 

الكمايل واملرحوم كاظم احليدري .
 بع���د ث���ورة ماي����ش 1941، اأعلن���ت الإذاع���ة ع���ن حاجتها 
ملذيعني جدد وتقدم حوايل ثالثمائة وثمانون �س���ابا وبعد 
)الت�س���فيات( مل ينجح ال اربعة ه���م الزميل وديع خوتدة 
واملحام���ي جه���اد العبايج���ي واملرح���وم حامد الها�س���مي 
وان���ا وبداأن���ا عملنا م���ع املرح���وم موحان طاغي وال�س���يد 
عب���د احلميد الدروب���ي وناظم بطر����ش. - اختربتنا جلنة 
كانت ت�س���تمع اإىل اأ�س���واتنا ونحن نقراأ ثم ت�ساألنا ب�سعة 
اأ�س���ئلة كي حت���دد �س���الحية ال�س���وت والتمكن م���ن اللغة 
و�س���رعة البديهة، وح�س���ن الإلقاء والثقاف���ة العامة وهذه 
هي ال�س���فات التي يجب اأن تتوف���ر يف املذيع يف كل مكان 

وزمان.
ترك���ت الذاعة بعد فرة ب�س���بب القاء القب����ش علي بتهمة 
النتم���اء اىل كتائ���ب ال�س���باب يف ث���ورة ماي����ش 1941، 
وحكم علي بال�س���جن ملدة �سبعة ا�سهر وف�سلت من الذاعة 
ا�س���افة اإىل ف�س���لي من عملي ككاتب م�ستخدم يف مديرية 
البلديات. ويبدو ان ال�س���يد ار�سد العمري رئي�ش الوزراء 
يف ذل���ك الوق���ت، كان غري مقتن���ع باأ�س���وات املذيعني، لذا 
فقد اأر�س���ل بطل���ب املرحوم ح�س���ني الرحال مدي���ر الإذاعة 
وطلب منه املذيعني الذين �سيخ�س���عون اىل اختبار جديد 
بح�سور ال�س���يد ار�سد العمري �سخ�سيًا، وقد مت الختبار 
بالفع���ل ومل ينج���ح فيه غ���ريي اأنا والزمي���ل ناظم بطر�ش 
وال�س���يدة �س���بيحة املدر�ش، وبذلك توزعت �ساعات البث 

بيننا نحن الثالثة.

ج. األتحاد 1989

طرائف اذاعية
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من طرائف بيع الكتب
في الجيل الماضي وغرائبه

1. كان اأك���رب زب���ون لل�س���وق وللكت���اب ه���و عبا����ش 
الع���زاوي املحام���ي، ف���كان ي���ردد اإىل ال�س���وق اأربع 
م���رات اأو اأك���رث يف كل يوم فال يفوت���ه كتاب مطبوع 
اأم خمط���وط. واإذا م���ا وقع كتاب خطي ومل ي�س���ره 

العزاوي، فاإنه يبقى �سنوات دون اأن يباع. 
ية اأو  2. كان حمم���د �س���عيد اجلركجي يرت���دي اجِلزِّ
الي�سماغ اأحيانًا مع ال�ساية والعباءة، وهو مداوم ل 
ينقط���ع، يطالع كتب احلديث والفقة وتراجم الرجال 
يف اجل���رح والتعدي���ل وم�س���طلح احلدي���ث وكت���ب 
اخل���الف واجلدل وغري ذل���ك؛ وبالرغم م���ن كرثة ما 
يطالع���ه وما يقتنيه م���ن كتب ل اأظنه قد جنى �س���يًئا 
من مطالعاته، بل مل يح�ّس���ن قراءة �س���طر واحد على 

الوجه ال�سحيح !  
3. كان ر�س���ا الأع���رج كم���ا يع���رف بينن���ا،  ل ي���دع 
كتاًبا اإل اقتناه، ل�س���يما الكتب احلديثة، ومن �س���دة 
اهتمام���ه بالكت���ب وحر�س���ه عل���ى اقتنائه���ا فاإنه مير 
يومًي���ا باملكتب���ات كافة كبريه���ا و�س���غريها، وحتى 
باعة ال�س���حف يف الأك�س���اك.واإذا بلغه اأن اإر�س���الية 
�ست�س���ل اإىل واحد منهم فاإن���ه ل يذهب يف ذلك اليوم  
اإىل بيت���ه بل يبق���ى مالزًما له ولو اإىل ن�س���ف الليل، 
فيفت���ح ال�س���ناديق بنف�س���ه ويحملها كله���ا وينظمها 
في�س���اعدنا جميًع���ا لكي يخرج بكتاب م���ن تلك الكتب 
ي�سريه بتخفي�ش ب�سيط، ويذهب به م�سرورًا، واأنا 
واث���ق بل اأجزم باأنه مل يفتح كتاًبا من كتبه اأو طالعه 

منذ عرفناه. 
4. كان العالم���ة اأجمد الزه���اوي عندما يختار الكتب 

ويريد �سراءها فاإنه ل ي�ساوم على اأثمانها على الرغم 
من اأن اأ�سحاب املكتبات ل َيقّر لأ�سعارهم قرار.وعند 
متام موافقته على �س���راء �س���فقة الكتب فاإنه ل يدفع 
ثمنها حتى ُيَلقِّن البائع �س���يغة البيع ال�س���رعية، كاأن 
يق���ول له )اإنني ا�س���ريت منك كذا وك���ذا وكذا مببلغ 
ق���دره ك���ذا فه���ل وافق���ت؟( فيق���ول البائ���ع )وافقت ُ( 
فيدفع اإليه الثمن.واإذا اأراد ال�سيخ اأجمد الدخول اإىل 
املكتبة، فاإنه ل يدخلها قبل اأن يخلع نعليه وي�سعهما 
حتت اأبطه، وهو بهذا يتحا�س���ى اأن يدو�ش ورقة، اإذ 

رمبا كان يف تلك الورقة لفظ اجلاللة. 
5. وم���ن الطرائ���ف اأن اأح���د الكتبي���ة امل�س���نني وهو 
عبداحلمي���د الرك���ي، كان يبي���ع املج���الت والكت���ب 
القدمي���ة والركي���ة خا�س���ة، وكان غريًب���ا باأطواره، 
فمث���اًل اإذا اأعجب���ك عنده كت���اب و�س���اومته، وغادرَت 
مكتبت���ه ولو مل�س���افة خط���وة واح���دة ثم ُع���دَت اإليه، 

ف�سوف يقول لك:
اإن ه���ذا الكتاب قد ِبِيع ! فال ُيظهره اإل بعد �س���نوات. 
ومل يك���ن ه���ذا الرجل يغ���ايل بالثمن، ومل يتع�س���ف، 
واإذا ا�س���رى كتابني مثاًل اأحدهما يف اجلرب والآخر 
يف اجلغرافية، وجاءه م�س���ٍر يريد اأحدهما، فاإنه ل 
ير�س���ى ببيعه مبفرده م���ا مل يقِن من���ه الثنني مًعا، 
ويقول للم�س���ري اإنه ما دام ا�سرى الكتابني �سفقة 

واحدة فهو ل يبيع اأحدهما دون الآخر ! 
6. اأم���ا الك���ردي فال ي�س���ري كتاًبا م���ا مل يكن ورقه 
م له كت���اب ُطبع  اأ�س���فر م���ن الن���وع النباتي، ف���اإذا ُقدِّ
ج ويتلكاأ يف �س���رائه،  عل���ى ورق اأبي����ش فقد يتح���رَّ

ف���اإذا مل تتوفر الكتب املطبوعة عل���ى الورق النباتي 
فاإنه يعمد اإىل �س���راء �س���يء من الزعفران ي�س���بغ به 

ا�ش اأذواق.  �سفحات الكتاب كافة. والَنّ
7. كن���ُت ق���د ا�س���توردُت كثرًيا م���ن الكتب النفي�س���ة 
الن���ادرة، ولكنن���ي عج���زت ع���ن بيعها وت�س���ريفها، 
وخم���زين  مكتبت���ي  يف  وتكد�س���ت  عن���دي  فَب���اَرت 
وِح���رت فيما اأفع���ل بها لأتخل�ش منها فقد ت�س���ايقت 
ا منها، واأ�س���ابني �س���يق مادي م���ن جراء ما  نف�س���ًيّ
ل اأ�سماءها، وعر�ست  جتمع لديَّ منها، فاأخذُت اأُ�سِجّ
م�سكلتي على اأحد اأ�سدقاء املكتبة وقلت له: ما راأيك 
ل���و كتبنا عن املكتبة العام���ة وانتقدناها خللوها من 

هذه الكتب؟
فا�ستح�س���ن هذه الفكرة ورّحب بها، وكانت له عالقة 
وثيق���ة باإح���دى اجلرائد، وطلب���ُت اإىل �س���ديقنا اأن 
يل���وم وزارة املع���ارف عل���ى اإهمالها املكتب���ة العامة 
وع���دم تزويدها مبا حتتاج اإلي���ه مما َيِجدُّ من الكتب 
املهمة وال�سادرة حديًثا، وذكرنا عناوين تلك الكتب، 
ف�س���درت اجلري���دة ذات �س���باح، واإذا مبدير املكتبة 
العام���ة ياأت���ي اإىل مكتبتي املتوا�س���عة، ووقع نظره 
على معظ���م الكتب التي ن�س���رت اجلريدة اأ�س���ماءها 
ح�س���بما ذكرت، فق���ال: اإنني اأُريد �س���راء هذه الكتب 
جميًع���ا، وفع���ال ا�س���راها، فرزمتها ودف���ع يل ثمنها 

كاماًل. 

عن ) مذكراتي في سوق السراي(

من طرائف وغرائب وِحَيل 
بائعي الكتب ومقتنيها، ما 
ذكره صاحب مكتبة المثنى 
ببغداد قاسم محمد الرجب 

في مذكراته:


