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ج����اء انتحار عبد املح�ش����ن ال�ش����عدون ي����وم الثالث ع�ش����ر من 
ت�ش����رين الثاين �ش����نة 1929 يف ظروف مفاجئ����ة هزت البالد 
من اق�شاها اىل اق�شاها وكان له وقع األيم �شادق على ال�شعب 
العراق����ي حدي����ث العه����د باال�شتق����الل املتطل����ع اىل م�شتقبل����ه 
ال�شيا�ش����ي بامال ج�شام والذي كان ينظر اىل رئي�س الوزراء 
وكفاحه الدوؤوب الهادئ باحرتام عظيم قد اليدانيه الأي زعيم 

من زعمائه ال�شيا�شيني يف ذلك الوقت.
ام����ا النا�����س يف بغداد فق����د تناقلوا عل����ى اثر احل����ادث اقواال 
وا�شاعات مفادها ان انتح����ار ال�شعدون كان ب�شبب حالة غري 
طبيعية من الكابة واملر�س النف�شي الذي كان كامنا لديه وان 
االم����ر كل����ه مل يكن ي�شتوج����ب االنتحار ومل ين����ج اأي �شيا�شي 
م����ن اتهام����ات عنيف����ة يكيلها ل����ه خ�شومه باحل����ق او بالباطل 
وق����ال اخ����رون : فت�س عن امل����راة وذهب����وا اىل ان زوجة عبد 
املح�ش����ن ال�شع����دون كانت تزعج����ه بدرجة التط����اق وتنغ�س 
علي����ه حياته مم����ا �شود الدني����ا يف عينه وجعله يك����ره احلياة 
فعم����د اىل التخل�س منها يف حلظة يا�����س قاتل ولكن اذا �شح 
ه����ذا التاويل فم����ا معنى ر�شالته اىل ول����ده اذن؟.وملاذا جاءت 
قا�ش����رة على االم����ور ال�شيا�شية فقط ومل ت����رد فيها ا�شارة لو 

غري مبا�شرة اىل حياته العائلية وحالته النف�شية؟.

الوصية التاريخية
 ولدي وعيني وم�شتندي علي:

اع����ف عني مل����ا ارتكبته من جناي����ة، الين �شئمت ه����ذه احلياة 
الت����ي مل اج����د فيها لذة وذوق����ا و�شرقا، االم����ة تنتظر اخلدمة، 
ط����الب  العراقي����ون  ظه����ر،  يل  لي�����س  اليوافق����ون،  االنكلي����ز 
اال�شتقالل �شعف����اء عاجزون وبعيدون ع����ن اال�شتقالل، وهم 
عاج����زون عن تقدير ن�شائح ارباب النامو�س امثايل، يظنون 
اين خائ����ن للوطن وعبد لالنكليز، م����ا اعظم هذه امل�شيبة، انا 
الفدائي اال�شد اخال�ش����ا لوطني قد كابدت انواع االحتقارات 
وحتمل����ت املذالت، حم�شا يف �شبيل هذه البقعة املباركة التي 

عا�س فيها ابائي واجدادي مرفهني:
ولدي ن�شيحتي االخرية لك هي:

1- ان ترحم اخوتك ال�شغار الذين �شيبقون ينامي)وحترتم 
والدتك( وتخل�س لوطنك.

2- ان تخل�س للملك في�شل وذريته اخال�شا مطلقا.
اعفني يا ولدي علي

29-11-13

• وكتب الشيخ علي الشرقي في كتابه )ذكرى 
السعدون(:

ماأمت االمة وحداد البالد
�شم����ل احل����زن العا�شم����ة وكان����ت مدين����ة بغ����داد ماأمت����ا عاما 
ي����وم اخلمي�����س وليل����ة اجلمعة ولي�����س هناك قل����ب مل ي�شرتك 
يف اجل����رح وب����دت �ش����ارات احل����داد فكان����ت يف النه����ار غلق 
اال�ش����واق وتعطيل االعمال ورفع االعالم ال�شود على املقاهي 
واحلواني����ت ورفع����ت كل مدر�ش����ة علم����ا ا�ش����ودا كتب����ت عليه 
عب����ارة تدل على حزن عميق وكانت يف الليل وح�شة و�شكون 
وم�ش����ارح فقد �شكنت تل����ك املعازف وخر�����س احلاكي و�شدت 
دور الله����و وم�شارح الرق�س والتمثي����ل وال�شينما حدادا ومل 
ت�شاه����د بغداد ليلة خر�شاء موح�شة مث����ل تلك الليلة و�شدرت 
االرادة امللكي����ة املطاع����ة بتعطيل جمي����ع الدوائر الر�شمية يف 
ي����وم اخلمي�س وا�شدرت وزارة الداخلية امرا بتنكي�س العلم 

العراقي املحبوب يف كل دوائر القطر العراقي حدادًا.
واقيم ماأمت ر�شمي يف ديوان فخامة رئا�شة الوزراء فقد �شدر 
ب����الغ ر�شم����ي جاء في����ه )ابتداء من ي����وم ال�شب����ت 16 ت�شرين 
الث����اين اىل ي����وم 18 ت�شري����ن الث����اين �شيفت����ح دف����رت خا�����س 
يف دي����وان ريا�شة ال����وزراء لت�شجي����ل ا�شماء ال����ذوات الذين 

�شيقومون بواج����ب التعزية للحكومة( وجل����ل ديوان رئا�شة 
الوزراء بال�شواد ثالثة ايام.

ام����ا بي����ت فقيد البالد فق����د ا�شبح بيت االم����ة العراقية يتموج 
بال�شع����ب العراقي املفج����وع وقد اخ�شل����ت حجارته بالدموع 
وم�شحت اركان����ه بالقلوب احلزينة وعقد حزب التقدم جل�شة 
كئيب����ة يف ع�شر اجلمعة واعلن احلداد ويف يوم ال�شبت عقد 
جمل�س النواب جل�شة ح����داد مهيبة فلم تكن ترى يف املجل�س 
غري �شارات احل����داد ومل ت�شمع اال ا�شوات البكاء وكان مقام 
الرئا�ش����ة ومقاع����د الوزراء جملل����ة بال�شواد وق����د ن�شب ر�شم 
الفقي����د العظي����م يف املحل الذي كان يجل�����س فيه املرحوم وقد 
احي����ط الر�شم املبارك ب�شارات احل����داد واكاليل الزهور ويف 
ال�شاع����ة امل�شروب����ة فتحت اجلل�ش����ة فتعالت ا�ش����وات البكاء 
والعوي����ل يف جمي����ع �شف����وف الن����واب و�شرف����ة امل�شتمع����ني 
بحي����ث ان املجل�����س اهت����ز اهت����زازا وتق����رر ان يق����ف النواب 
وقفة احل����داد فوق����ف اجلميع”الن����واب وامل�شتمعون”حدادا 
يف �شكوت عميق وانته����ت اجلل�شة و�شدرت االرادة اجلليلة 
با�شن����اد رئا�ش����ة ال����وزراء اىل فخام����ة ناجي با�ش����ا ال�شويدي 
وجرت حفلة ا�شتيزار �شامتة وباكية ورغب �شاحب اجلاللة 
مبنا�شب����ة الفاجع����ة ان تتل����ى االرادة ب����دون مرا�شي����م وق����رر 
ال����وزراء ان اليقبل����وا التربيكات وان ي����زور وا�شريح الفقيد 
العظيم بعد تالوة االرادة وهكذا توجهوا توا اىل مقر الفقيد 
وكان اع�ش����اء ح����زب التق����دم ومعظ����م الن����واب م����ن االحزاب 

جمتمعني وبعد ق����راءة الفاحتة تقدم فخام����ة ناجي با�شا اىل 
ال�شريح الكرمي والدموع منهمرة والزفرات تكاد تقطع عليه 
ال����كالم وفاه مبا خل�شته جريدة العامل العربي: )ايها الراحل 
الك����رمي اتقدم اىل �شريح����ك العزيز اتقدم ان����ا ورفاقي الذين 

كانوا يحيطون بك احاطة الهالة بالقمر وهاهم يحيطون :
مثل جنوم فقدت بدرها         او كنظام فقد الوا�شطة

وقلوبهم ك�ش����رية تخفق حزنا على ما ا�شابه����م بفقد رئي�شهم 
االعظم وانا واياهم نف�شم على �شريحك الطاهر باننا �شن�شع 
ت�شحيت����ك العظمى ن�شب اعيننا لتكون لنا منارا ن�شتهدي به 
يف �شبي����ل املبادي ال�شامية التي �شحيت نف�شك من اجلها فنم 

م�شرتيحا انك �شتحيا وحتيا مبادوؤك.

• الرصافي يرثي السعدون
كان  ال�شاع����ر الكبري مع����روف الر�شايف – فوق ما يحمله من 
مع����اين االح����رتام واالجالل لال�ش����رة ال�شعدوني����ة – بو�شفه 
املع����رب عن الراأي العام البغدادي – العراقي يف اأواخر العهد 
العثماين وال����ذي يتكلم با�شمه ويف�شح ع����ن مكنوناته – اذا 
كان ذلك مطلوبا يف املواقف املختلفة – تربطه باملرحوم عبد 
املح�شن ال�شعدون”رئي�س وزرائ����ه العراقي”�شداقة وثيقة، 
ق����د تك����ون توطدت اي����ام كلن����ا مع����ا يف اال�شتان����ة يف جمل�س 
املبعوث����ني العثماين،وقد عرب املرحوم الر�شايف عن �شداقته 
لل�شعدون مبدائح وا�شتعطافات واخوانيات من�شور بع�شها 

يف ديوان الر�ش����ايف، على ان مراثيه الثالثة التي قالها بحق 
ال�شعدون عندما �شمع بفاجعة انتحاره تعترب من غرر ال�شعر 
يف املنا�شب����ات، فيق����ول الر�شايف يف الق�شي����دة االوىل التي 
قاله����ا يف دار ال�شعدون فور �شماعه بنباأ االنتحار وال�شعدون 

م�شرجا بدمائه قبل ان يدفن:
هذا يدرك يف الدنيا الكمال          

هكذا يف موتها حتيا الرجال
اما الق�شي����دة الثانية )وهي الرثائية امل�شه����ورة( التي القاها 
الر�ش����ايف يف احلفل����ة التاأبينية االربعينية لوف����اة ال�شعدون 

ومطلعها:
�شب االأ�شى يف قلوب ال�شعب م�شتعرًا   
   يوم ابن �شعدون عبد املح�شن انتحرا

وفيها يقول:
يا اأهل لندن ماأر�شت �شيا�شتكم      

    اهل العراقيني ال بدوًا وال ح�شرًا
اإن انتدابكم يف قلب موطننا              

 جرح تداويه لكن مل يزل عربا
مل يكفه انه للحكم مغت�شب             

   حتى غدا يقتل االأراء والفكرا
اإىل ان يقول يف و�شف يوم انتحار ال�شعدون

يوم به كل عني غري مب�شرة       
   اإذ كان ا�شنانها يف الدمع منغمرا
خلت العراقيني خدي تاكل وهما    

  �شطران للدمع يف اخلدين قد �شطرا
ابو علي قوي يف عزائمه          

      لورام بالعز دحر القوم الندحرا

• التمثال ينتصب في بغداد
حينما �شعر العراقيون بفداحة امل�شاب تنادى عدد من النواب 
ورج����ال ال�شحاف����ة وعلي����ة الق����وم اىل تك����رمي عب����د املح�شن 
ال�شع����دون ؛ م����ن خالل جلن����ة عليا تعمل على اقام����ة متثال له 
يليق ب�شجله الوطني وت�شحياته ؛ على ان ميول من تربعات 
ابن����اء ال�شعب ا�شهاما و تقديرا ل����دوره يف احلياة ال�شيا�شية 
واالجتماعية وقد عه����دت اللجنة اىل الفنان االيطايل العاملي 
بي����رتو كنوني����كا مبهمة ت�شميم و نحت التمث����ال ؛حيث �شبق 
لهذا الفنان الكبريان نحت متاثيل لفي�شل االول ؛ وم�شطفى 
النحا�����س ؛ واتات����ورك ؛ واجلرنال م����ود.... ويف عام 1933 
اجن����ز كنونيكا التمثال ورفع ال�شت����ار عنه يف �شاحة �شغرية 
خ�ش����راء تق����ع يف نهاي����ة �ش����ارع الر�شي����د بالقرب م����ن مدخل 
اب����ي نوؤا�س ؛ حيث كان يقابله اآن����ذاك متحف �شغري ملخلفات 
املل����ك في�ش����ل االول الب�شيطة. والتمثال ي�ش����ور عبد املح�شن 
ال�شعدون واقفا مبالب�ش����ه الكاملة معتمرا �شدارته ؛ و يحمل 
بي����ده الي�شرى جمموع����ة من االوراق ؛ وي�ش����ري بيده اليمنى 
اىل �ش����دره ؛ وه����و م�شنوع م����ن النحا�س ؛ ام����ا القاعدة فقد 
كان����ت من املرم����ر ال�شقيل وق����د برزت عليه����ا متاثيل �شغرية 
لبع�����س �شخ�شيات تل����ك الفرتة من تاريخ الع����راق ال�شيا�شي 
املعا�شر. لق����د ت�شعبت االراء حول دالالت الوقوف واال�شارة 
؛ وحينما �شاأل����ت ال�شاعر والقانوين الكبري املرحوم ابراهيم 
الواعظ والذي ا�شهم ا�شهاما ادبيا وماديا يف حملة التربعات 
ال�شعبي����ة القامة هذا التمثال ؛ عن تلك املغ����ازي اجابني وانا 
اجل�����س اليه يف دائرة التفتي�س الع����ديل التى كان يراأ�شها يف 
اخلم�شين����ات من الق����رن املا�شي بالقول )ام����ا الوقوف ؛ فهو 
دلي����ل على ال�شموخ واالعتداد بالنف�����س ؛ و اما االوراق التي 
يحمله����ا فهي دليل عل����ى �شفحة اعماله وخطابات����ه ؛ وما اليد 
اليمن����ى التي متتد لتالم�س �ش����دره اال ا�شارة اىل ما اكده يف 
ر�شالت����ه االخريةالأبن����ه علي.. )انا الفدائ����ي لوطني( ؛واذا ما 
متلين����ا متاثي����ل القاعدة وجدناه����ا ترم����ز اىل اع�شاء جمل�س 
الن����واب وال����وزراء وكاأنه����م ي�شتمع����ون اليه خطيب����ا اأ.ه(... 
لقد تنق����ل التمثال من موقعه اال�شل����ي اىل حيث مدخل ج�شر 
اجلمهوري����ة ليقابل مدر�ش����ة الراهبات ؛ ث����م اىل بداية �شاحة 
التحرير ؛ وملا كان الت�شميم واالن�شاء لنفق التحريراعرت�شا 
مكان����ه يف احلالت����ني فق����د نق����ل اىل موقعه االخ����ري يف �شاحة 

الن�شرمنذ عام 1970 .

في 13 تشرين الثاني 1929 كان الحادث المثير

انتحار عبد المحســن السعدون
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رفعة عبد الرزاق محمد 

فاأوع���زت ال�شلط���ة االنكليزي���ة املحتلة النت���زاع االرا�شي 
الزراعي���ة العائدة ل���ه يف منطقة املحمودي���ة، فا�شتقر بعد 
ذل���ك يف بغ���داد وا�شته���ر ام���ره ب���ني ال�شع���ب، وا�شبحت 
ق�شائ���ده على كل ل�شان، واأخ���ذت ال�شحف تن�شر ق�شائده 
بل تتناف�س فيما بينها لن�شرها، فاقرتح عليه اأ�شدقاوؤه ان 
ي�شتق���ل بجريدة خا�ش���ة به، فاأ�شدر جري���دة )الكرخ( كما 

�ش���رنى. واأخ���ذ العمل ال�شحف���ي ياأخذ كل وقت���ه وجهده، 
حتى اأن���ه ان�شاأ مطبعة با�شم )مطبع���ة الكرخ( �شنة 1933 
ويف الع���ام نف�شه اأ�شدر اجل���زء االول من ديوانه. جريدة 
الكرخ كتب فائق توفيق �شديق الكرخي من ان�شاء جريدة 
الك���رخ: كنا واالأ�شتاذ املحام���ي توفيق الفكيكي يف وزارة 

املالية .
وكان الكرخ���ي يزورنا ب���ني اآونة واأخ���رى فاأقرتحنا عليه 
ان ين�ش���يء جريدة با�شم الك���رخ فا�شتح�شن الفكرة واقدم 
عليها حيث ح�شل على امتيازها واأ�شبح الفكيكي مديرها 
امل�ش���وؤول ث���م انتقل���ت ه���ذه امل�شوؤولي���ة على م���ا اذكر اىل 
ال�شي���د قط���ب الدين �شاك���ر. وكان الكرخي قب���ل ان ي�شدر 
)الك���رخ( ين�شر ق�شائده املثرية يف �شت���ى ال�شحف ومنها 
املفيد والرافدان واحلقائق امل�شورة والعراق واال�شتقالل 

وجملة اليقني. 
وحني �شدر العدد االول م���ن جريدته )الكرخ( يف العا�شر 

من كانون الثاين 1927، افتتحه بق�شيدة اولها:
 اأول م���ا توكلن���ا عل���ى الرحم���ن ن�شت���م كل عن���ود دخائ���ن 

االأوطان 

�ش���درت الك���رخ باربع �شفح���ات باحلج���م املتو�شط، وكل 
�شفح���ة ت�ش���م ثالث���ة انهر طويل���ة. وعلى الرغ���م مما جاء 
يف راأ����س اجلري���دة م���ن انها ادبي���ة اال ان معظ���م مقاالتها 
ت�شتمل على موا�شيع �شيا�شية واجتماعية نقدية �شاخرة. 
وكان ام���را طبيعي���ا ان تن�ش���ر اجلري���دة ن�شو����س ال�شعر 
ال�شعب���ي )العام���ي( وكان اغلبه يف نق���د االو�شاع العامة. 
وكان ذل���ك ل���ه �شداه الوا�شع يف نفو����س االأهايل، بل انهم 
اخ���ذوا ي���رددون ه���ذه الق�شائد بزه���و واعج���اب. ا�شبح 
توفيق الفكيكي املدي���ر امل�شوؤول جلريدة )الكرخ( ومل تفد 
جه���وده يف ايقاف تعطيل اجلري���دة يف 14 �شباط 1928 
التي ن�شرت يف العدد ال�شابق )وكانت اجلريدة ا�شبوعية( 

ق�شيدة �شاخرة للكرخي مطلعها:
 هاك اأخذ مني مقال ياربيب االحتالل 

اغلق���ت )الكرخ( يف �شنته���ا االوىل خم�س مرات. وقد اقال 
الكرخ���ي مديره���ا امل�ش���وؤول توفي���ق الفكيكي ال���ذي ن�شر 
مقال���ني دون عل���م �شاحبها ال���ذي كان خارج بغ���داد، حول 
حادث���ة الن�شويل ال يتفق���ان مع �شيا�ش���ة اجلريدة. وكلف 
املحامي فائق الق�شطيني ليكون مديرها امل�شوؤول اعتبارا 
م���ن 14 اآذار 1927. ثم ا�شتاأن���ف الكرخي ا�شدار جريدته 
يف 18 اأيلول 1928 وعني عبد االمري الناه�س )ابن اخي 
ال�شاعر( رئي�شا لتحريرها. ويبدو ان م�شكالت اجلريدة مل 
تقف عند حدود اغالقها بل جتاوز اىل م�شكلة مالية ب�شبب 
تلك���وؤ امل�شرتكني بدفع اجور اال�ش���رتاكات. كتب ا لكرخي 
يف )2 كان���ون االول 1928(: كن���ا وال ن���زال عازم���ني على 
تبدي���ل امتي���از الكرخ االدبي���ة بامتياز �شحيف���ة �شيا�شية. 
عل���ى ان امل���ال ال���الزم للت�شمين���ات مل يتي�شر ول���ن يتي�شر 
ب�شهول���ة وم���ا نريد بدخ���ول ج���و ال�شيا�شة القائ���م املظلم 
خدم���ة م���اآرب او ا�شخا����س، وامن���ا غايتنا ه���ي التخل�س 
من قي���ود ال�شحف االدبية الت���ي اودت بكثري من اجلرائد 

والتي اأ�شابنا منها � واحلمد لله � خري كثري. 
عنيت اجلريدة باحلياة االجتماعية العراقية كثريا، وطاملا 
طالب���ت باال�ش���الح ودرء االخط���ار الت���ي حتي���ط بالن�شئ 
اجلديد. وبقيت اىل ان احتجبت عن ال�شدور يف 3 كانون 
االول 1928. وم���ن املفي���د هنا ان نذك���ر ان من كتابها عبد 
االمري الناه�س )ت 1954( الذي لقي من ت�شجيع عمه املال 
عبود ال�ش���يء اجلزيل حتى انه ا�شتق���ل بجريدة ا�شدرها 
�شنة 1935 با�شم )العندليب(. اما �شديق الكرخي االثري، 
وهو نوري ثابت )حبزبوز( فقد حرر يف )الكرخ( مقاالته 
ال�شه���رية )مذك���رات خج���ة خ���ان(. وق���د ت�شمن���ت نقدات 
�شت���ى للحي���اة ال�شيا�شية والع���ادات االجتماعي���ة ال�شاذة. 
وم���ن الطريف ان الكرخي نظم ق�شي���دة طريفة على ل�شان 
ة  )خجة خان( يف توديع جمل�س النواب: يخجة خان يا ميمّ
ت�ش���ت جمل�س االم���ة ومن الق�شائد الت���ي ن�شرتها )الكرخ( 
الق�شيدة الكرخية ال�شهرية عندام �شدر قانون املطبوعات 
�شنة 1932 وا�شتقبلت���ه االو�شاط ال�شحفية با�شتياء بالغ 

فن�شر الكرخي )لطمية حارة على ال�شحافة(: 
ويهوه. ويهوه على القانون

 ويهوه على الكرخي و )حبزبزهم(
و )رفائيل( ابو االخبار ثالثهم 

)االهايل( رابعه )والبنا( خام�شهم 
و�شاد�شهم )�شليم( ابن ح�شون

)الك���رخ(  ان  الكرخ���ي  ح�ش���ني  الراح���ل  اال�شت���اذ  وذك���ر 
تعر�ش���ت ثماين ع�شرة م���رة للغلق، واأقيم���ت عليها وعلى 
�شاحبها العديد م���ن الدعاوى اجلزائية. كما ا�شرتكت يف 
مع���ارك قلمي���ة مث���رية كمعركتها مع اال�شت���اذ حممد مهدي 
اجلواه���ري �شاح���ب )الفرات( �شن���ة 1930 وم���ع عبا�س 
جلب���ي �شاحب جري���دة )احلقائق( وغريهم���ا من منتقدي 

الكرخي ..

ف���ي ذك���ر رحيله ف���ي 8 تش���رين الثان���ي 1946

الصحفية وبدايتــه  الكرخــي 

الشك ان الحديث عن املال عبود الكرخي 

وعن مزاياه ومواهبه العديدة، ال تستطيع ان 

تقدم مشهدا كامال الحدى هذه املزايا لغزارة 

ما ضمته من صور وتداعيات. وتفرقها يف 

الصحف واملجالت الكثرية. وقد حدثني حفيده 

املرحوم حسني حاتم الكرخي الكثري من 

معاناته يف ذلك، اضافة اىل املسرية الطويلة 

لحياته الشخصية والعامة. ومن ذلك الحديث 

عن الجانب الصحفي الذي نعرض ليشء منه 

يف هذه العجالة. ويف البدء نشري اىل ان عبود 

الكرخي، اصدر صحف )الكرخ( و )صدى الكرخ( 

و )املال( وصحفا اخرى بغري اسمه وهي )صدى 

التعاون( و )املزمار( و )الكرخي(. ويبدو ان 

الصحافة دخلت حياته يف اوائل العرشينيات 

من القرن املايض، ويذكر حسني الكرخي ان 

جده اشرتك يف ثورة العرشين بشعره الذي 

كان يلقيه يف جامع الحيدرخانة ببغداد.
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د . حسن كشاش الجنابي

 ) الفرثي���ة  املن���ازل   ( كتاب���ه  يف  الكرخ���ي  اأ�شي���دور  يذك���ر 
املحط���ات التجاري���ة الت���ي كان يرع���ى حرا�شته���ا الفرثيون 
عندم���ا ا�شتولوا على الع���راق للمدة ب���ني 248 – 124 ق.م 
على طريق القوافل التج���اري الربي املحاذي لنهر الفرات ، 
وم���ن �شمن املحطات التي ذكرها اآن���ات ) عنه (    وايبول�س 
) اآلو����س ( واأ����س ) هيت ( ثم ب�شيخينيا الت���ي فيها معبد اإله 
التنا�ش���ل ) اأتركات����س( على م�شاف���ة 12 فر�شخ���ًا  من هيت. 
فرجحت امل�شت�شرقة الفرن�شية ) الوامو�شيل( اأن تكون هذه 
املحط���ة التجارية هي مدينة الرمادي وه���ذا ما يكاد يطابق 
امل�شاف���ة ب���ني املدينتني  . فم���ن املرجح اأن تك���ون ب�شيخينيا 
ه���ي املو�شع الق���دمي ملدينة الرم���ادي احلالي���ة . ومما يدعم 
ه���ذا ال���راأي هو ان���ه عندما مت بن���اء امل�شت�شف���ى اجلمهوري 
الق���دمي ع���ام 1954 ، ُعرث على مق���ربة دفن فيه���ا املوتى يف 
قبور فخارية ت�شبه اإىل حد كبري ما اتبعه الفرثيون يف دفن 
ز ا�شتنتاج ن�شتطيع  موتاه���م  . فوج���ود االآلهة واملقابر يع���زمّ
م���ن خالله القول اأنه كان هن���اك جمموعة من ال�شكان عبدوا 
ه���ذه االآلهة ف�ي ذلك الوق���ت ودفنوا موتاهم يف هذا املو�شع 
، وف�ش���اًل ع���ن ذلك فاإن ه���ذا املو�شع مثمّل حمط���ة نهرية على 
الطريق املائي لنهر الفرات ، الذي يبداأ من هيت لينقل القري 
والنورة باجتاه مدينة باب���ل منذ اأقدم الع�شور. ووال�شيما 
اأن موق���ع مدين���ة الرمادي ال يبعد عن هي���ت عرب نهر الفرات 
�ش���وى 63 كم . وهذه امل�شاف���ة تقطعها ال�شفن والزوارق يف 
ذل���ك الوق���ت خ���الل 16 �شاعة ، فه���ي اإذن اأول حمط���ة نهرية 
بع���د هيت تتوقف بها تلك ال�شف���ن لت�شتفيد مما يقدمه موقع 

مدين���ة الرمادي من فر�س الراحة والتزود باملوؤن بعد رحلة 
لي�ش���ت بالق�ش���رية و�شط النه���ر  . وهكذا مث���ل موقع مدينة 
الرمادي حمطة برية على طريق القوافل الربي باجتاه بالد 
ال�ش���ام ، وحمطة نهرية على نهر الفرات ، اإذ اأن االنتقال عرب 
نظ���ام املراحل جعل موقع مدينة الرم���ادي موؤهاًل الأن يكون 
اإح���دى نقاط التوق���ف على الطريقني ال���ربي والنهري وفق 
تقني���ات النقل اآن���ذاك . وهناك م�شاألة اأخ���رى مهمة وهي اأن 
موق���ع املدينة وبهذا املكان جعلها على مقربة من نهر الفرات 
ال���ذي اأعطاها الفر�شة لالت�شال باإقليمها الزراعي ، فبمجرد 
عب���ور النهر با�شتخدام ال���زوارق اأو باالجتاه الربي �شرقًا ، 
جندها جتاور ريفها القريب . ولذلك فقد ظلت هذه الزوارق 
اإىل عه���د قريب تو�شل اأهل الريف وم���ا يجنوه يف حقولهم 
م���ن حما�شي���ل باجت���اه املدين���ة ، ليبيع���وه ، ث���م يقتنون ما 

يحتاجون من �شلع وخدمات ال يجدونها يف حميطهم .
مل جن���د يف كت���ب التاري���خ الق���دمي واالإ�شالم���ي م���ن تناول 
مو�ش���ع مدين���ة الرم���ادي م���ن قري���ب اأو بعيد . ويع���ود ذلك 
ح�شبم���ا نعتق���د اإىل �شغر املو�شع الذي ن�ش���اأت عليه املدينة 
اآنذاك واملرتب���ط مبنطقة التل الواقعة يف الزاوية ال�شمالية 
ال�شرقي���ة من حملة العزيزي���ة وال�شيما واأن هن���اك اإ�شارات 
تفيد باأن املو�شع االأول الذي ن�شاأت عليه املدينة هو مو�شع 
�شب���ه تلي يرتفع عم���ا حوله جتنبًا الأخط���ار الفي�شان ، التي 
كانت تتعر�س له���ا املناطق املحاذية لنهر الفرات با�شتمرار. 
لك���ن املدينة مل تظهر اإىل الوج���ود كحقيقة قائمة بذاتها ، اإال 
عندم���ا اختارها الوايل العثماين )مدح���ت با�شا( يف املدة ) 
1869 – 1872 ( كمرك���ز ح�شري ، ابتغى من خالله توفري 
االأم���ن واال�شتق���رار عل���ى طريق القواف���ل التج���اري االآنف 
الذك���ر ، حيث اأ�ش����س يف املدينة مرك���ز  لل�شرطة وم�شت�شفى 

ودائرة للكمرك ، كما مد خطًا للتلغراف بني بغداد والرمادي 
لرتغيب القواف���ل التجارية بال�شري على هذا الطريق ، الذي 
كان حمفوفًا باأخطار الفي�شانات وهجمات البدو . وكان من 
نتيج���ة ذلك اأن اأخذت القوافل التجاري���ة تغدو عليه ، لكونه 

اأق�شر م�شافة من طريق املو�شل – ديار بكر – حلب  . 
وعلى الرغ���م مما تركه مدحت با�شا م���ن مل�شات ح�شارية مل 
تك���ن تعرفها املدينة من قبل .  اإال اأنها اأُهملت بعد رحيله عن 
العراق ع���ام 1872 ، فتدهورت على اإث���ر ذلك الوظيفة التي 
متار�شه���ا كمركز لتجهيز القوافل بامل���وؤن واخلدمات نتيجة 
ت���ردي الو�ش���ع االأمن���ي على الطري���ق حتى �شق���وط الدولة 
العثماني���ة. لذل���ك ظل طريق بغ���داد – املو�ش���ل – ديار بكر 
– حلب ، االأكرث ا�شتخدامًا رغم طول امل�شافة التي تقطعها 
القواف���ل مقارن���ة بطريق القواف���ل الفراتي . مم���ا يقود اإىل 
اال�شتنت���اج بان مدينة الرمادي ارتبطت عفويًا بهذا الطريق 
باعتباره���ا مدين���ة من م���دن املراحل م���ا بني بغ���داد وال�شام 
فا�شب���ح تطوره���ا مرهون���ًا بهذا الطري���ق وم���ا يتعر�س له 
با�شتم���رار م���ن في�شان���ات وهجمات البدو ، وه���ذا ما كانت 
تتحا�شاه القوافل . مما يدفعها اإىل اأن تبتعد عن جمرى نهر 
الف���رات وت�شل���ك طرقًا اأخ���رى . ويبدو اأن ه���ذا الطريق كان 
غري ماأمون وال ت�شلكه القوافل حتى اأوائل العهد االإ�شالمي. 
كان���ت املدين���ة يف بداي���ة تاأ�شي�شها عب���ارة عن قري���ة كبرية 
حتي���ط به���ا الب�شات���ني م���ن جهاته���ا ال�شمالي���ة وال�شرقي���ة 
والغربي���ة ، متار�س وظيفتها كمرك���ز للت�شوق ومطعم يقدم 
الطع���ام واخلدمات للم�شافرين و�ش���كان الريف ، ولذلك فقد 
انت�ش���رت فيه���ا اخلانات الت���ي يبي���ت فيها امل�شاف���رون على 
الطري���ق و�شكان الريف ) مع حيواناتهم ( الذين يفدون اإىل 
امل�شتوطن���ة لغر�س بي���ع املنتجات الزراعي���ة واحليوانية . 
وق���د ظلت املدينة تنمو بخطوات بطيئ���ة . مما اأنعك�س على 
حجمها ال�شغري الذي ال يريد اأن يغادر حدود املو�شع االأول 

واأطرافه القريبة. 
متيزت م�شاكن املدينة القدمي���ة ب�شغر م�شاحتها واأنها ذات 
طاب���ع �شرق���ي ، م���ع وجود حال���ة من ع���دم انتظ���ام م�شاحة 

واجت���اه ال�ش���وارع واالأزق���ة الت���ي تط���ل عليه���ا ، ونظ���رًا 
لتعر����س املدين���ة اإىل الفي�شان���ات امل�شتم���رة ، فق���د مت حفر 
ترع���ة العزيزية عام 1910 غرب اجل���زء املعمور من املدينة 
، ليو�ش���ل م���ا بني نهر الف���رات ومنخف����س احلبانية جنوب 
املدين���ة ، بق�ش���د تخلي�شها من خط���ر الفي�شان ، ث���م اأعقبها 
حف���ر مب���زل احلفرية اإىل ال�ش���رق منها. وق���د اأدت ال�شيطرة 
الن�شبي���ة على الفي�شان���ات اإىل ظهور اأعداد م���ن الدور ذات 
ال�شبغ���ة الريفي���ة يف منطقة احل���وز اإىل اجلن���وب الغربي 
م���ن مو�ش���ع املدين���ة االأول ، م�شتفي���دة من ترع���ة العزيزية 
يف ارواء اأرا�شيه���ا الزراعي���ة ، وهذا ما كان له دوره يف ان 
ي�شطب���غ �شكنة املدينة يف ذلك الوق���ت ب�شبغتني اأ�شا�شيتني 
هم���ا التجارة والزراعة . مع وجود ور�س �شناعية اجتمعت 
يف �ش���وق م�شق���وف خا����س به���ا ، كان ي�شمى ) �ش���وق علي 

�شليمان ( . 
�شمت املدينة يف هذه املرحلة حملتني �شكنيتني هما حملتي 
ت���ا ح���ول اجلام���ع الكب���ري  القطان���ة والعزيزي���ة اللت���ني التفمّ
وال�ش���وق . وق���د ق���درت ) األوامو�شي���ل ( عدد �ش���كان املدينة 
عندم���ا زارتها يف عام 1912 ب� 1500 ن�شمة  .ومتيزت هذه 
املرحل���ة بظه���ور ال�شي���ارة كوا�شطة نقل رافقه���ا فتح طريق 
لل�شي���ارات ع���ام 1923 ما بني بغ���داد ودم�شق م���ارًا مبدينة 

الرمادي القدمية من طرفها اجلنوبي.
 ويع���د افتت���اح هذا الطري���ق نقطة حتول جدي���دة يف البناء 
الوظيف���ي والعم���راين للمدين���ة ، الأن���ه فت���ح املج���ال لها الأن 
تخ���رج من اأ�شر مو�شعه���ا االأول ومتتد باجتاه هذا الطريق 
ويف الوقت نف�شه اأعطاها هذا الطريق الفر�شة يف اأن توطد 
عالقته���ا باإقليمها القريب املتمثل بالري���ف املجاور واإقليمها 
البعيد املتمثل باأط���راف املحافظة ، باعتبار اأن املدينة وهي 
مركز املحافظة الرئي�س تتفاع���ل معها املدن والقرى التابعة 

اإليها اإداريًا باالأخذ والعطاء .

عن رسالة ) اإلقليم الوظيفي لمدينة الرمادي/ دراسة 
في جغرافية المدن (

عندما اسسها مدحت باشا سنة 1869

الرمــادي فــي ســنواتها االولى
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د . خالد السلطاني

وم���ع ان "اأمكن���ة" العرو����س ال�شينمائي���ة، مت���ت الحق���ا 
يف ف�ش���اءات مباين امل�ش���ارح امل�شيدة، املت�شم���ة عمارتها 
ب���رثاء التفا�شي���ل وتنوعه���ا، العاك����س مل���زاج خ�شو�شية 
العرو����س امل�شرحي���ة وطبيعته���ا التمثيلي���ة، ف���ان نوع���ا 
مبتك���را من املب���اين، �شيظهر الحق���ا، ليوؤ�ش���ر ميالد حدث 
"تايبولوجي" جديد، �شيتكفل به املعمار االأملاين ال�شهري 
ونفذ  عندما �شمم  مندل�ش���ون" )1953-1887(،  "اري���خ 
مبن���ى �شينما "يونفريزوم" يف برل���ني )1927-31(، ذلك 
املبنى، الذي ناأى مندل�شون، ذو التوجه التعبريي، به عن 
االأ�شاليب العادية امل�شتخدمة يف تكوينات قاعات العر�س، 
طارحًا لنا مفهومًا مبتكرًا يف تنويع املباين اجلديدة. ففي 
تل���ك "ال�شينم���ا"، ال توجد عنا�ش���ر تقليدية مث���ل االأروقة 
واالطن���اف، كما ال توج���د م�شابيح بلوري���ة، ولي�س هناك 
خمم���ل او اأجزاء مذهب���ة. وات�شمت ج���دران ال�شينما على 
�شطوح عارية، واالإنارة خفي�ش���ة، و�شكل القاعة وترتيب 
مقاعدها يختلف عن م���ا هو ماألوف يف االأبنية امل�شرحية، 
اي ان املبن���ى ي���وؤدي وظيفت���ه امل�شتحدث���ة باأكم���ل وج���ه، 
وبالت���ايل فان ال�شكل املبتكر ير�ش���ي تف�شريا معماريا غري 
م�شب���وق ملفهوم "فورم" مبنى العر����س ال�شينمائي. ومن 
مندل�شون ومبناه الربليني، بداأت تظهر بامل�شهد املعماري 
يف مدن عديدة، اأبني���ة العرو�س ال�شينمائية التي حتاكي 
عمارته���ا عمارة ذل���ك املبنى الرائ���د الذي ابتك���ره يوما ما 
املعم���ار االأملاين التعبريي ال�شه���ري. وباملنا�شبة، وال�شيء 
بال�ش���يء يذكر، ف���ان مندل�شون ذات���ه كان اأ�شت���اذًا لرائدي 
عم���ارة احلداث���ة يف الع���راق وهم���ا املرحوم���ني: قحطان 

عوين، وحازم التك.
ان م�شم���م "�شينما ال���زوراء" يف منطق���ة املربعة، ب�شارع 
الر�شي���د ببغ���داد، اتخذ لنف�ش���ه مقاربة ت�شميمي���ة اأخرى، 
مقارب���ة زاخرة ب���رثاء العنا�ش���ر الت�شميمي���ة وازدحامها 
يف واجه���ة مبن���اه، معلنًا مت�شكه بنه���ج ت�شميمي خمالف 
مل���ا اأر�شاه املعم���ار االأملاين املعروف. دعون���ا، لفرط اأهمية 
مبن���ى �شينم���ا ال���زوراء يف اخلط���اب املعم���اري احلداثي 
ال�شينم���ا  دار  م�شم���م  ا�ش���م  اواًل،  نح���دد،  ان  العراق���ي، 
ونع���ني تاريخ اإن�شائه���ا، قبل احلديث ع���ن مقاربه املعمار 
الت�شميمي���ة واجتهاده يف تنطيق لغة تلك املقاربة وتبيان 

اأهمية عنا�شرها التكوينية.
ت�ش���ري بع�س امل�شادر ال�شحيحة اخلا�ش���ة بتاريخ املبنى، 
واطالع���ي عن بع�س الوثائ���ق اخلا�شة به، الت���ي تابعتها 
�شخ�شي���ا لفرتة طويلة م���ن الزمن، من اإن مبن���ى ال�شينما 
مت ت�شيي���ده يف 1937، اي يف عق���د الثالثين���ات؛ العق���د 
ال���ذي دعوته م���رة، يف اح���دى درا�شات���ي املعمارية، بعقد 
االآم���ال املرج���وة.. واملوؤجلة. ان���ه، عقد االأح���الم الواعدة 
واجلريئ���ة، الت���ي من خالله���ا تغري وجه بغ���داد العمراين 
تغي���ريًا جذري���ًا، واكت�شب���ت العا�شمة روائعه���ا املعمارية 
الت���ي الت���زال جمال فخ���ر واعت���زاز ك���رث م���ن العراقيني: 
معماري���ني، وغ���ري معماري���ني. ه���ذا م���ن ناحي���ة "تاريخ" 
املبن���ى. م���اذا ع���ن م�شمم املبن���ى؟ اع���رتف بان مث���ل هذا 
الت�ش���اوؤل يوؤرقني كث���ريًا. فانا، الذي اعت���رب نف�شي مهتما 

بعم���ارة العراق احلداثي���ة، وقارئًا ملنجزه���ا، ال اجد اأحدا 
ي�شعفن���ي يف اال�شت���دالل ع���ن ا�ش���م م�شمم املبن���ى، كما ال 
امتل���ك وثيق���ة ذات م�شداقية ت�شري الي���ه؛ رغم اين طرقت 
اأبواب���ا عديدة، م�شتف�ش���را عن م�شمم ه���ذا املبنى الفريد، 
او االطالع عن �شريت���ه الذاتية. وبا�شتغايل على مقارنات 
مع االأ�شل���وب الت�شميم���ي املنطوي عليه مبن���ى ال�شينما، 
وم���ن درا�ش���ة بع�س التفا�شي���ل املعماري���ة امل�شتخدمة يف 
املبنى، ف�ش���اًل على معرفت���ي للكثري من بنائ���يمّ ومعماريمّ 
تل���ك الف���رتة، اأكاد اأخمن ب���ان م�شمم �شينما ال���زوراء هو 
املرحوم "نعمان منيب املت���ويل" )1898-1961(، معمار 
"مبن���ى الر�شيد"، الذي حتدثت عنه يف هذه الزاوية من 
قبل، وم�شمم ملباٍن مميزة اأخرى نفذها يف مناطق خمتلفة 
م���ن �ش���ارع الر�شيد اأي�ش���ًا. ال اأدع���ي ب���ان معلوماتي هذه 
"نهائي���ة"، او قاطع���ة وحا�شمة. و�شاأك���ون ممتنا كثريًا، 
اأن �شح���ح يل تل���ك املعلومات احُد ما م���ن املهتمني بعمارة 

العراق او مبباين ال�شينما.
ي����كاد معمار �شينما الزوراء، ان يتماهى مع "فكرة"، ت�شعى 
وراء جت�شي����د االأح����داث ال�شينمائي����ة املرتقب����ة، وعوامله����ا 
اخليالي����ة املفرت�ش����ة، اىل "واقع" معم����اري ملمو�س، ت�شي 
عنا�ش����ر الواجهة التزيينية الغزي����رة والعجائبية بتمثالت 
تلك الفك����رة وحتوالتها..اي�شًا. كما لو اأن ح�شور تزيينات 
تل����ك الواجهة الغريبة االأ�ش����كال، يراد به االإمي����اء عن واقع 
�شينمائ����ي متخي����ل، كم����ا ل����و ان مفرداته����ا املده�ش����ة ت�ش����ي 
بعجائبي����ة االأح����داث املرتقب����ة، الت����ي يع����ول عليه����ا املتلقي 
يف القاع����ة ال�شينمائي����ة، كما ل����و اأن "اخلي����ال" ال�شينمائي 
ميك����ن له ان يتمثل معماريًا. يعي املعم����ار اأهمية و�شرورة 
مراع����اة خ�شو�شية املكان وطبيعته اال�شغالية. فاملبنى يقع 
عن����د زاوية يتفرع ع����ن احد جوانبها زق����اق متوا�شع، ومن 
اجلانب االآخ����ر �شارع الر�شيد الفخم. ولع����ل هذا االأمر، هو 
ال����ذي �ش����وغ وج����ود "بل����وك" جت����اري ي�شرف عل����ى �شارع 
الر�شي����د، بطابقه االأر�شي املخ�ش�س لال�شتخدام التجاري، 
واملط����ل عل����ى رواق ال�ش����ارع املمي����ز، وطابقي����ه العلوي����ني 

املخ�ش�شنيمّ لل�شاأن االإداري واملكتبي. 
ول����د "نعم����ان مني����ب املت����ويل" )معم����ار املبن����ى املفرت�س( 
يف 1898، باإ�شطنب����ول، وت����ويف يف بغ����داد �شن����ة 1961. 
عم����ل كم�شاعد اىل املعم����ار االإنكليزي ول�ش����ون، عندما كان 
االأخري منهمكًا يف تنفيذ مباين جامعة اآل البيت باالأعظمية 
)1922-24(. �شم����م ع����دة مبان عامة يف بغ����داد ويف كافة 
اأرج����اء الع����راق، كم����ا �شمم الكث����ري من ال����دور ال�شكنية يف 
االأعظمي����ة ويف مناط����ق خمتلف����ة من بغ����داد. منه����ا "مبنى 
�ش����ارع الر�شيد" بال�شنك )ال����ذي اتينا على عمارته يف حلقة 
من ه����ذه الزاوية، كما ا�شلفنا(، كما �شمم �شينما االأعظمية، 
الت����ي ازيلت، م����ع االأ�شف، موؤخرًا. �شم����م وا�شرف على دار 
توفي����ق ال�شوي����دي بال�شاحلي����ة، ودار ناج����ي اخل�ش����ريي 
يف االأعظمي����ة، ودار �شلم����ان ال�شي����خ داود يف �ش����ارع اب����و 
نوؤا�����س، كما �شمم �ش����وق االأمانة ب�ش����ارع الر�شيد، )بالقرب 
م����ن �شارع املثقفني العراقيني �ش����ارع املتبني(، وكذلك فندق 
االأمري، ومبن����ى "جمعية الطريان" يف بغ����داد )الذي اأزيل، 
واحتفظ����ت ال�شاح����ة، الت����ي كان يط����ل عليها، الحق����ًا، با�شم 
مبناه����ا املميز: �شاحة الطريان(. ع����ني مدير اأ�شغال املنطقة 
الو�شط����ى يف لواء احللة، بعدها عني كمهند�س معماري يف 

اأمانة العا�شمة. اأحيل التي التقاعد يف بدء اخلم�شينات.

من هو مصمم سينما الزوراء في شارع الرشيد ؟

املده��ش  الس��يناميئ  رشيطه��م   ،  The Lumière Brothers "لومي��ري"  اإلخ��وان  ع��رض  عندم��ا 

األوب��را  س��احة  م��ن  بالق��رب   ،Crand Cafe كافي��ه"  "غران��د  ملبن��ى  التحت��اين(  )الطاب��ق  رسداب  يف 

كان��ون   28 يف  )وتحدي��دا   ،1895 ع��ام  أواخ��ر  يف  ت��م  ال��ذي  الع��رض  ذل��ك  اعت��ر  باري��س،  وس��ط  يف 

االول(، أول عرض سيناميئ يف التاريخ.
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د . عدنان هرير الشجيري

وق���د تالفت هي���اأة الوزراء ف�ش���ال عن رئي�س ال���وزراء من 
ثماني���ة وزراء اأ�شلي���ني ، واثن���ى ع�ش���ر اأخري���ن م���ن دون 
حقائ���ب وزاري���ة. وا�شتن���اد اىل البن���د الراب���ع م���ن املادة 
)22( م���ن ميثاق ع�شبة االمم )نظام االنتداب( عني بر�شي 
كوك����س ل���كل وزراة م�شت�ش���ار بريط���اين) تالف���ت الهيئ���ة 
اال�شت�شاري���ة الوزاري���ة م���ن �شنت ج���ون فيل���ي للداخلية، 
و�شليرت للمالية والتجاري���ة ، واتكن�شون لالأ�شغال العامة 
واملوا�شالت ، والرائد ئيدي للدفاع ، وال�شريادغاربونهام 
كارتر للعدلية، ونورتن لل�شحة واملعارف وكول لالوقاف 
، على ان هذه اال�شماء ح�شلت عليها تغريات كثرية، حيث 
ادخ���ل توم�شون ث���م كورنوالي����س حمل فيلب���ي ، ودارور 
حم���ل كارت���ر وول�شن ثم ويكلي حم���ل واتكن�شون و�شمث 
حم���ل نورت���ن ، وخو�شي حم���ل ئيدي( ، نظم���ت العالقات 
ب�"الئح���ة  �شم���ي  خا����س  بروتوك���ول  مبوج���ب  بينهم���ا 
التعليم���ات لهي���اأة االدارة العراقي���ة" وق���ع ي���ن الطرف���ني 
العراق���ي والربيط���اين يف العا�ش���ر م���ن ت�شري���ن الث���اين 
1920 يف اأجتم���اع م�ش���رتك �ش���م هياأة ال���وزراة العراقية 
واملن���دوب ال�شام���ي كونه ممثال للحكوم���ة الربيطانية يف 
الع���راق، ومبوجب���ه اأق���رت �شالحي���ات جمل����س ال���وزراء 
هي���اأة  الربوتوك���ول  فع���د  بامل�شت�ش���ار،  الوزي���ر  وعالق���ة 
ال���وزراء م�شوؤولة ع���ن اأدارة �ش���وؤون احلكومة كل ح�شب 
اأخت�شا�شها االفيما يتعلق باالمور اخلارجية والع�شكرية 
فهم���ا من اخت�شا����س املندوب ال�شامي ومب���ا ان كل ع�شو 
يف الهي���اأة الوزاري���ة هو رئي����س دائرة، فعلي���ه اأن يخ�شع 

اىل:
اأ.اأ�شراف جمل�س الوزراء.

ب.م�شورة امل�شت�شار.
ج.�شلطة املندوب ال�شامي.

لق���د اأوجب ه���ذا الرتتيب عل���ى الوزي���ر ان يعر�س جميع 
االم���ور الر�شمي���ة لل���وزراة عل���ى جمل����س ال���وزراء ع���ن 
طري���ق امل�شت�ش���ار، وان تنتقل مق���ررات جمل����س الوزراء 
اىل الوزي���ر ع���ن طري���ق امل�شت�ش���ار، ون�س اي�ش���ا على اأن 
من ح���ق امل�شت�شار ح�شور جل�شات جمل����س الوزراء التي 
يبحث فيها امورالوزراء املعني فيها وله حق النقا�س دون 
الت�شوي���ت، وخ���ول الربوتوك���ول جمل�س ال���وزراء تعني 
املوظفني العراقيني مبوجب تو�شية من الوزير املخت�س، 
عل���ى ان حتظ���ي مب�شادقة املندوب ال�شام���ي على اعتباره 
املرجع االأعل���ى يف االأمور كافة.لقد ع���د الربوتوكول اأحد 
اأه���م وثائق نظام االنتداب على الع���راق بعد املادة 22 من 
ميث���اق ع�شب���ة االمم لت�شمنه على خطة العم���ل ال�شيا�شي 
عه���د  يف  وبريطاني���ا  الع���راق  ب���ني  امل�ش���رتك  واالداري 

االنتداب 1932-1920.
ومبنا�شبة الذكرى الثاني���ة لنهاية احلرب العاملية االوىل، 
والت���ي ت�ش���ادف يف احل���ادي ع�ش���ر م���ن ت�شري���ن الثاين 
1920، اكت�شب���ت الهي���اأة االدارية �شفته���ا ال�شرعية ببيان 
ا�ش���دره املندوب ال�شامي وج���اء فيه"… بناء على ماورد 
م���ن املن�شور ال�ش���ادر يف 17 حزي���ران1920 بان حكومة 
�شاح���ب اجلالل���ة مل���ك بريطانيا اذن���ت بت�شكي���ل جمل�س 
نياب���ي منتخب ل�شن قان���ون ا�شا�شي للعراق ف���اىل اأن يتم 
تالي���ف هذا املجل�س يج���ب ان تدير دفة االم���ور يف البالد 
حكومة وطنية موقتة بنظارتي وار�شادي…وبناءًا عليه 

انا امليجر ال�شري 

بر�شي كوك�س … اعلن مايلي: 
 اوال – توؤل���ف هي���اأة اأداري���ة موؤلف���ة م���ن رئي����س وزراء 
واالوق���اف،  والعدلي���ة،  للداخلية،واملالي���ة،  ووزراء 
واملع���ارف وال�شح���ة، والدف���اع، واال�شغ���ال العمومي���ة، 
والتجارة، ووزراء اخرين لي�س لهم وزارات خا�شة بهم.

 – احلكوم���ة  �ش���وؤون  ادارة  م�شوؤولي���ة  �شتق���ع  ثاني���ا- 
ماع���دا االأم���ور اخلارجية واحل���ركات احلربي���ة واالمور 
الع�شكري���ة االما يع���ود اىل القوات الوطني���ة –على هياأة 
الوزارة،و�شتج���ري اعم���ال الهي���اأة بنظارت���ي وار�شادي. 
وعل���ى الرغم من �ش���دور البيان املذكور ف���اأن عمل االدارة 
االنتدابي���ة مل يب���دا ر�شمي���ا اال يف 3 كان���ون اول 1920 
عندم���ا اعل���ن املن���دوب ال�شام���ي".. ب���اأن جمي���ع احلقوق 
وال�شالحي���ات والواجب���ات الت���ي كانت منوط���ة باحلاكم 

امل���دين الع���ام وال�شكرتري الع���ديل، �شتنتق���ل اىل املندوب 
ال�شامي ووزير العدلية والداخلية بالتعاقب …."

وبه���ذا انطوت �شفح���ة احلك���م الربيطاين املبا�ش���ر لتبدا 
�شفح���ة جديدة يف تاريخ النظ���ام االداري العراقي عرفت 
بنظ���ام االنت���داب اختلف عن النظ���ام ال�شاب���ق يف ال�شكل 
واىل ح���د ما يف امل�شمون والتق���ى معه يف الهدف اإذ �شب 

االإثنان يف خدمة امل�شالح الربيطانية .

مجلس الوزراء
ع���دت االدارة يف عه���د االأنت���داب م���ن حي���ث املب���دا اأدارة 
مركزي���ة، وكان يرتب���ع عل���ى قمتها جمل�س ال���وزراء ، وقد 
عرف���ه القانون اال�شا�ش���ي) الد�شتور( ، باأن���ه القائم باأدارة 
�شوؤون الدول���ة، وتعقد جل�شاته برئا�ش���ة رئي�س الوزراء. 

ليقرر ما يجب اتخاذه م���ن االجراءات يف االأمور املتعلقة 
باكرث من وزارة، ويبحث يف جميع االمور اخلطرية التي 

تقوم بها الوزارات.
ويعر����س رئي����س ال���وزراء م���ا يو�ش���ي ب���ه املجل����س من 
االأم���ور على املن���دوب ال�شامي لتلقى اأوام���ره ، ثم �شارت 
تعر����س عل���ى في�ش���ل )1883-1933( بع���د تتويجه ملكا 
عل���ى الع���راق يف 23 اب 1921 بي���د اأن ن�شخ���ة م���ن هذه 
التو�شي���ات كان���ت تر�ش���ل اىل دار االعتم���اد الربيطاني���ة 
ليب���دي املن���دوب ال�شامي مالحظات���ه عليها ، ث���م تبلغ اىل 
جمل����س الوزراء عن طريق امللك. ويجوز لرئي�س الوزراء 
ان يت���وىل رئا�شة وزارة اخرى من وزارته وكالة يف حالة 
غي���اب الوزير املخت�س . ومن حقه اختيار وزرائه، ولكنه 

الميتلك حق اقالتهم..
وكان ملجل�س الوزراء �شكرتري على درجة عالية من الكفاءة 
، وهياأة م�شاعده من الكتاب. لت�شهيل االمور الدارة فعالة، 
وحددت مهمة ال�شكرتري اعداد مناهج جل�شات املجل�س من 
مقرتح���ات الوزراء املرفوع���ة للمجل�س ، ويق���وم بتوزيع 
ن�ش���خ من املنه���اج على هي���اأة الوزراء واملن���دوب ال�شامي 
قب���ل يوم من انعقاد االجتم���اع ، ويحق لل�شكرتري ح�شور 
جل�شات املجل����س لتدوين وقائعه���ا ومقرراتها يف �شورة 
ك�ش���ف يذي���ل بتوقعه، ويقوم خالل م���دة التتجاوز االربع 
والع�شرين �شاعة، بار�ش���ال ن�شخ من الك�شف اىل املندوب 
ال�شام���ي لتلقي اوام���ره عليها، واىل في�ش���ل بعد تتويجه 
ملكا على العراق لتلق���ي رده بعد التداول مع دار االعتماد 
الربيطاني���ة،واىل الوزراء كافة .وكل وزارة م�شوؤولة عن 
تنفيذ قرارات املجل�س العائدة اليها، على ان تبلغ املجل�س 
بالتنفي���ذ الطالع ال���وزراء عليه يف اجلل�ش���ة التالية، ومن 
�شياق���ات العمل داخل املجل����س ان اليعر�س ال�شكرتري اأي 
مو�ش���وع للنقا�س يف اأجتماع املجل�س ع���دا املنهاج املقدم 
م�شبق���ا، االيف احل���االت اال�شتثنائية الت���ي تتطلب �شرعة 
يف الب���ت. وكان املجل����س قد اتخذ من من���زل رئي�شه ) عبد 
الرحمن النقيب( الكائن يف حملة ال�شنك مقرا الأجتماعاته 
وذل���ك لكرب �شن���ه ومر�شه م���ن ناحية ، وع���دم توفر بناية 
تليق به عند ت�شكي���ل احلكومة العراقية املوؤقته من ناحية 
اخ���رى، وا�شتم���ر احلال على ه���ذا ال�شكل طيل���ة عهد بقاء 
النقي���ب على راأ�س ال���وزراء، على الرغ���م ت�شمية ال�شراي 
مق���رًا ر�شمي���ًا موؤقت���ًا ، ث���م اأنتق���ل بعدها املق���ر اىل جممع 

احلكومة خلف ال�شراي على ال�شفة الي�شرى لنهر دجلة.

عن رسالة )النظام االداري في العراق )1939-1920( 
دراسة تاريخية(

)أمانة( مجلس الوزراء في بدء تأسيس الدولة العراقية

الحدي��ث  الع��راق  تاري��خ  يف  عرف��ت  والت��ي  أقص��اه  اىل  اقص��اه  م��ن  الع��راق  عم��ت  مس��لحة  ث��ورة  اىل  وتحول��ه   ، الريط��اين  للوج��ود  الراف��ض  الش��عبي  الهيج��ان  م��ن  الرغ��م  ع��ى 

ثالث��ة  وبع��د   ، التنفي��ذ  موض��ع  س��لفا  أبعاده��ا  رس��مت  الت��ي  املذك��ورة  السياس��ة  ليض��ع   1920 اول  ترشي��ن  م��ن  االول  يف  الع��راق  اىل  كوك��س  ب��ريس  ع��اد  العرشي��ن،  بث��ورة 

فيه��م  مب��ا  ال��وزارة  هي��أة  أختي��ار  يف  نج��ح  املختلف��ة  العراق��ي  الش��عب  أطي��اف  م��ن  قبائ��ل  وش��يوخ  ووجه��اء  دي��ن  ورج��ال  ساس��ة  م��ع  واللق��اءات  االتص��االت  م��ن  وني��ف  أس��ابيع 

موافق��ة  ع��ى  بن��اء  ال��وزراء.  مجل��س  برئاس��ة  للت��رشف  فيه��ا  دع��اه  رس��مية  تكلي��ف  رس��الة  والعرشي��ن  الخام��س  ي��وم  من��ه  تس��لم  ال��ذي  النقي��ب  الرحم��ن  عب��د  ال��وزراء  رئي��س 

مسبقة من قبله قد افىض بها اليه عند أجتامعه به قبل يومني من تاريخ التكليف.
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عبد المنعم الجادر

فوزي محسن االمين:
ممث���ل م���ن ممثلين���ا القدام���ى.. راف���ق النه�شة لفني���ة منذ 
ابتدائه���ا حت���ى االن... ول���د يف بغداد �شن���ة 1910. هوى 
ف���ن التمثيل منذ كان طالبا يف املدار�س االبتدائية اذ عندما 
كان يف املدر�ش���ة اجلعفرية اقام���ت املدر�شة املذكورة حفلة 
متثيلي���ة حتت دعاية املغف���ور له جاللة املل���ك في�شل االول 
�شن���ة 1921 ومثلت الرواية ال�شه���رية "فتح االندل�س على 
ي���د ط���ارق بن زياد" واخ���ذت هوايته الفني���ة تنمو، وقوت 
ه���ذه الهواي���ة، مب�شاهدت���ه التمثيلي���ات الت���ي قدمتها فرق 
اال�شت���اذ ج���ورج بك ابي����س، وال�شيخ عطي���ة، وعبد النبي 
حممد ، الت���ي قدمت العراق حينذاك، ثم انخرط يف الفرقة 
م�شرحياته���ا  يف  دور  اول  ومث���ل   1927 ع���ام  الوطني���ة 
"ريكاردو�س" يف م�شرحية "جزاء ال�شهامة".. ثم ا�شرتك 
باك���رث متثيلياتها وكان���ت امل�شرحيات الت���ي ا�شرتك فيها: 
ال���ربج الهائل، يوليو����س في�شر، جنفياف، ل���وال املحامي، 

قاتل اخيه، هملت، احلاكم بامر الله وغرها..

وبع���د �شفر اال�شتاذ حقي ا�شرتك يف فرق كثرية غري فرقته 
مث���ل: الفرق���ة الع�شري���ة، وجمعية ان�ش���ار التمثيل، وكان 
اآخ���ر دور م�شرحي قام به و دور" عب���د الرحمن النا�شر". 
يف الرواي���ة التي حتمل ا�شمه، وقد قدم���ت على قاعة امللك 
في�ش���ل الثاين وقامت بتقدميه���ا جمعية انوار الفن.. دخل 
معه���د الفن���ون اجلميلة "ف���رع التمثيل" عن���د افتتاحه ، ثم 
تركه لدخوله املدر�ش���ة امل�شائية، والتي كان دوامها يحول 

دون موا�شلته الدر�س يف املعهد.
ا�شرتك يف تقدمي بع�س الروايات التمثيلية من دار االذاعة 
العراقي���ة.. ثم ا�شرتك بدور "االمري ج�شام" يف فيلم "عليا 
وع�شام" الذي انتجه �شتوديو بغداد.. تخ�ش�س باالدوار 

الرتاجيدية، ينتظره امل�شرح للرجوع اليه مرة اخرى.

عبد هللا العزاوي:
عب���د الل���ه الع���زاوي علم من اع���الم الف���ن عندن���ا، يعتز به 
امل�ش���رح كث���ريا... من زم���الء حق���ي ال�شبلي، وم���ن الذين 
رفعوا لواء الفن عاليا. وقد كان من املمثلني االوائل الذين 
ذاقوا املر واحللو يف "العهد الذهبي الفني "ال ينكر ف�شله 
عل���ى امل�ش���رح، من القالئ���ل الذين مار�ش���وا الفن يف جميع 

عهوده..

ول���د يف بغ���داد 1916.. ب���داأت هوايته الفني���ة عندما كان 
تلمي���ذا يف االبتدائي���ة، وا�ش���رتك يف كث���ري م���ن احلفالت 
املدر�شي���ة.. وعند وج���وده يف دار املعلم���ني كتلميذ ا�ش�س 
م���ع زمالئ���ه الط���الب واال�شات���ذة فرق���ة متثيلي���ة كان م���ن 
ب���ني اع�شائه���ا كثريون م���ن املرب���ني احلاليني نذك���ر منهم 
بفخ���ر: الدكت���ور عب���د اجلب���ار جوم���رد، والدكت���ور احمد 
حق���ي، والدكت���ور عب���د احلمي���د كاظ���م، والنائ���ب اال�شتاذ 
عب���د املجي���د عبا����س، واال�شتاذ حن���ا بطر����س، وكانت اول 
م�شرحي���ة مثلوها "جزاء ال�شهامة" ث���م الف فرقة كوميدية 
كان���ت تقدم ف�شوال هزلية خالل الف�ش���ول التمثيلية، وكان 
اال�شت���اذ حقي ال�شبلي رئي�ش���ا للفرقة التمثيلي���ة الوطنية، 
فاعج���ب بالعزاوي، و�شم���ه اىل فرقته، وبعد �شفر ال�شبلي 
اىل باري����س الف فرقت���ه "ان�شار التمثي���ل العراقية" ويف 
1936 ت���رك الوظيف���ة وتف���رغ للم�ش���رح، ويف 1938 اخذ 
يق���دم رواي���ات متثيلية م���ن االذاعة ومن روايات���ه: ويدة، 
امل�شاك���ني، جمنون ليل���ى، عبد الرحم���ن النا�شر وغريها.. 
ومن امل�شرحيات التي ا�شرتك به���ا: يوليو�س قي�شر، قاتل 
اخي���ه، دم���وع البائ�ش���ة، الذبائ���ح، الع�شف���ور يف القف�س 

وغريها.
ويف �شن���ة 1941 ع���ني م�شاعدا ملر�شد اخلطاب���ة والتمثيل 

يف معه���د الفنون اجلميلة.. ويف �شنة 1945 ترك الوظيفة 
ثاني���ة وتف���رغ للم�ش���رح، و�شاف���ر م���ع فرقت���ه اىل خمتلف 
االولي���ة العراقي���ة، وكان مم���ا قدم���ه يف ه���ذا الوقت عنرت 

لاليجار، اجللف، الوطن والبيت، الطبيب رغما عنه.
ث���م اخذ ي�شغ���ل مراق���ب ق�ش���م التمثيلي���ات يف دار االذاعة 
العراقي���ة... وعندما دخل���ت ال�شينما للع���راق دعته، فلبى، 
"علي���ا  فيلم���ي  الرئي�شي���ة يف  الكوميدي���ة  االدوار  ومث���ل 
وع�ش���ام" و"ليلى يف الع���راق" اللذين انتجهم���ا �شتوديو 
بغداد.. وال ي���زال يوا�شل جهوده يف �شبيل ترقية امل�شرح 
العراق���ي.. ويف نيت���ه العم���ل ثاني���ة يف امل�ش���رح النقاذ ما 
ميك���ن انق���اذه بفرقته اجلدي���دة "فرق���ة الع���راق للتمثيل" 
والت���ي انخرط حت���ت لوائها فنان���ون عراقيون كب���ار، لهم 

ما�شيهم الفني املمتاز.

صبري الذويبي:
ول���د �شنة 1900 كان من االوائ���ل الذين بنيت على اكتافهم 
النه�ش���ة الفنية يف العراق.. واول ما دفعه اىل التعلق بفن 
التمثي���ل احلادث���ة التالي���ة: مثل���ت م�شرحية "ج���اك دارك" 
يف دار نياف���ة القا�ش���د الر�ش���ويل يف املو�ش���ل "يف اللغ���ة 
الفرن�شي���ة" وكان ذل���ك يف 1909 وكان الي���زال طف���ال يف 
املدار����س االبتدائية، فاعجبته مالب����س املمثلني ومكياجهم 
وحركاتهم، فاخذ يقلدهم يف كل مكان.. ثم اخذ ي�شرتك يف 
احلف���الت املدر�شية "التي كانت مقت�شرة على اخلطابة يف 

اللغة الرتكية"..
ويف �شن���ة 1923 اراد تقدمي م�شرحية "هرون الر�شيد" ثم 
الغي���ت.. ويف �شنة 1928 قام باخ���راج م�شرحية "هملت" 
الت���ي مثلت على م�ش���رح املدر�شة الوطنية، ث���م اخذ يعتلي 
امل�ش���رح با�شتمرار، ا�شرتك يف م�شرحي���ات : اجلا�شو�شة، 
قات���ل اأخيه، االعم���ى ، كل �شيء ه���ادئ يف اجلبهة الغربية 
وغريه���ا.. ثم اخذ يخ���رج امل�شرحيات فكان���ت امل�شرحيات 
الت���ي اخرجه���ا: انتقام املهراج���ا، �شالوت، وق���د مثلتا على 
م�ش���رح مدر�شة �شما�س، ويف �شن���ة 1931 اخرج م�شرحية 
"عن���رتة" التي مثل���ت على م�شرح �شينما رويال، من قبل 
جمعية املحامني ملنفعة مدر�شة ال�شعدون. ويف �شنة 1938 
دخ���ل االذاع���ة الول مرة حيث ق���دم حديث���ه االول بعنوان 
"مكان���ة الف���ن م���ن املدين���ة" ويف �شن���ة 1939 اخذ يقدم 
احاديثه الرتبوية با�شم "عمو حمجوب" وكان اول حديث 
يف احاديث���ه هذه هو: "�شعدي���ة والذئب".. ومما يذكر انه 
اول م���ن ا�شتعمل اللغة العامي���ة ال�شعبية يف احاديثه، وال 
ي���زال اال�شتاذ �ش���ربي يوا�شل ه���ذه االحادي���ث.. وهناك 
ناحية فنية مهمة يف حياة �شربي الدويبي وهي: الر�شم.. 
اذ يعت���رب من الر�شامني االوائل اي�ش���ا وله لوحات عديدة، 

وقد كان يدر�س الر�شم يف مدار�س عديدة...

سليم بطي:
ول���د يف مدين���ة املو�شل �شنة 1911. ب���داأت هوايته الفنية 
من���ذ ال�شغر، والذي دفعه لذلك ولع���ه بكتابة امل�شرحيات.. 
ظهر على امل�شرح الول مرة يف �شنة 1927 مع فرقة جورج 
ب���ك ابي����س يف م�شرحي���ة "لوي�س احلادي ع�ش���ر" يف دور 
الوطني.. وبعدها  �شينما  م�شرح  "الكونت اجلميل" على 
انتم���ى اىل فرق���ة اال�شتاذ حق���ي ال�شبل���ي وا�شتمر يف هذه 
الفرق���ة حتى �شافر ال�شبل���ي اىل م�شر حيث انتمى لال�شتاذ 
عزي���ز علي الذي ا�شغ���ل الفرق���ة الوطنية لغي���اب ال�شبلي. 
ثم ت���رك التمثيل واجته نحو االخ���راج امل�شرحي، ثم �شكل 
م���ع زمالئه جمعي���ة ان�شار التمثيل وال�شنم���ا، حيث ا�شغل 
وظيف���ة �شكرت���ري اجلمعية وخمرجه���ا، ويف �شن���ة 1929 
اخ���ذ ي�شتغ���ل بالنق���د امل�شرح���ي وكان يكت���ب يف جري���دة 
الب���الد وكان يوق���ع حت���ت كتاباته "ك���ني". ثم اخ���ذ يوؤلف 
امل�شرحي���ات، وكانت اول م�شرحي���ة الفها بف�شل واحد هي 
"تقريع ال�شمري" ثم األف: "االقدار، طعنة يف القلب، خدمة 
ال�ش���رف، امل�شاكني". وكانت اخ���ر م�شرحية الفها كم�شابقة 
جلمعية مكافحة ال�شل "ر�شل االن�شانية" واآخر �شيء كتبه 

حوار ليلى يف العراق...

عن حلقات ) المسرح العراقي في صفحاته األولى ( م 
. اإلذاعة والتلفزيون 1970

من رواد المسرح العراقي المنسيين ..
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سليم طه التكريتي

و�شقطت وزارة �شالح جرب، االوىل واالخرية، والتي 
تربع خالله���ا بعقد معاهدة بورت�شموث اال�شتعمارية، 
نتيجة الوثبة ال�شعبية الوطنية يف �شهر كانون الثاين 
�شن���ة 1948، حي���ث اخفق���ت كل ت�شبث���ات �شالح جرب 
وعبد االله وا�شيادهما االنكليز يف فر�س تلك املعاهدة 
عل���ى ال�شعب العراقي باحلدي���د والنار، ووقوع املئات 
من ال�شهداء واجلرحى وغالبيتهم من الطلبة والعمال.

ولق���د اقت�ش���ت "احلكم���ة" ان يعه���د بتالي���ف الوزارة 
اجلدي���دة اىل ال�شخ�شي���ة ال�شيا�شية املعروف���ة ال�شيد 
حممد ال�شدر، الذي ا�شتطاعت وزارته تلك ان تتمل�س 
ب���كل هدوء وت�شلل من تنفيذ مطال���ب ال�شعب الوطنية 
التي قامت الوثبة يف �شبيل تنفيذها، والتي مل تقت�شر 

على الغاء معاهدة بورت�شموث بعد.
وت���وىل املرح���وم م�شطف���ى العم���ري من�ش���ب وزارة 
العن���ان  واطل���ق  تل���ك،  ال�ش���در  وزارة  يف  الداخلي���ة 
ال�ش���دار امتي���ازات ال�شح���ف واملج���الت. وع���ن ه���ذا 
ال�شبيل ح�شل���ت على امتياز با�ش���دار �شحيفة يومية 

�شيا�شي���ة با�ش���م "الع�ش���ور" ال�شهرية الت���ي ا�شدرها 
املفك���ر العرب���ي الكب���ري املع���روف املرح���وم ا�شماعيل 

مظهر يف منت�شف �شني الع�شرينيات.
كان  الت���ي  الالزم���ة  الرتتيب���ات  اع���ددت  ان  وبع���د 
يتطلبها "قان���ون املطبوعات" يف تل���ك االيام ا�شدرت 
منذ  فلقي���ت  �شفح���ات،  بارب���ع  "الع�ش���ور" م�شائي���ة 
عدده���ا االول اهتماما ورواجا كبريين من لدن القراء، 
�شاعده���ا على حتمل النفقات، اذ كان ذلك الرواج ميثل 
امل���ورد االول له���ا بع���د ان امتنع���ت "مديري���ة الدعاية 
العامة" عن تزويدها باالعالنات احلكومية التي كانت 
توؤلف امل�شدر الرئي�شي اليرادات ال�شحف املحظوظة 

من لدن احلكومة يف تلك االعوام.
بالي�شاري���ة  املتظاهري���ن  اح���د  قا�ش���م  يحي���ى  كان   *
والتقدمي���ة اي���ام زمان ق���د "انقلب" على رفاق���ه الذين 
خططوا الن�شاء حزب با�شم حزب "ال�شعب" وح�شلوا 
على امتياز با�شدار جريدة بهذا اال�شم تنطق بل�شانه، 
حي���ث كان يحي���ى قا�ش���م هو �شاح���ب االمتي���از وعبد 
االم���ري ابو ت���راب هو مديره���ا امل�ش���وؤول، ولذلك اخذ 
يحيى قا�ش���م ب�شدر "ال�شع���ب" بال�شفة الت���ي يريدها 
ه���و، ال كم���ا كان يريده���ا الي�شاري���ون او التقدميون، 
وبالتدري���ج حتول���ت "األ�شعب" اىل ل�ش���ان قوي يدافع 

لي�س عن احلكم القائم ح�شب، بل وعن م�شالح "�شركة 
النفط العراقية" ايل اختارت يحيى قا�شم حماميا لها!
* ت���رددت اال�شاعات عن قرب ا�شتب���دال وزارة ال�شدر 
ب���وزارة اخ���رى، كن���ت ان���ذاك ازور يحي���ى قا�ش���م يف 
ادارة جريدت���ه يف بع�س االم�شيات وكم ده�شت كثريا 
اذ كن���ت اج���د يف كل مرة مزاحم الباج���ه جي يقبع يف 
ادارة اجلري���دة ويناق����س يف العدي���د م���ن االمور ومل 
مت�س ايام حتى ر�شحت اال�شاعات مزاحم الباجه جي 
لرئا�شة الوزارة اجلديدة. وهو الذي طرد من ع�شوية 

جمل�س االعيان اخر مرة باحدى "احليل" القانونية.
ومالبث���ت اال�شاعة ان تاكدت فن�شرت ال�شحف املوالية 
للحكم، ومنها جريدة ال�شعب اختيار الباجه جي ملهمة 
تاألي���ف ال���وزارة وان حفل���ة اال�شتي���زار �شوف جتري 
يف ال�شاح���ة العام���ة ام���ام جمل����س ال���وزراء يف بناية 
"الع�شور" وهي  "ال�ش���راي". يف ذلك امل�شاء �شدرت 
حتم���ل يف �شدره���ا افتتاحية بعنوان مث���ري، هو "هل 

ي�شتطيع الباجه جي النهو�س باعباء احلكم؟".
كان فح���وى ذل���ك املقال الذي كتبته ه���و ان الباجه جي 
من طراز ال�شا�شة القدم���اء، وانه الجمال ل�شيا�شي من 
ط���رازه ان يدير �شوؤون احلكم يف ظرف جديد جاء يف 
اعقاب ثورة �شعبية عارمة ملا تزل مطاليبها غري منفذة 

رغم دماء ال�شحايا الت���ي �شالت مدرارا، وعلى هذ فان 
وزارة مزاحم الباجه جي حمكوم عليها بالف�شل.

يف �شب���اح الي���وم التايل توجه���ت مع بع����س الزمالء 
لك���ي ن�شه���د حف���ل ا�شتي���زار ال���وزارة اجلدي���دة وقبل 
ان حت���ل ال�شاع���ة العا�ش���رة �شباح���ا ج���اء الباجه جي 
بقامته املديدة، وه���و يرتدي بدلة بي�شاء ومعه بع�س 
ال�شخ�شي���ات االخ���رى اىل �شاح���ة جمل����س ال���وزراء، 
انتظ���ارا لو�ش���ول االرادة امللكية من الب���الط بتعيينه 

رئي�شا للوزراء.
ول�ش���ت ادري كي���ف ا�شتط���اع مزاح���م الباج���ه جي ان 
يلمحني بني �شفوف الواقفني يف ال�شاحة، وان ينادي 
اح���د رجال ال�شرطة ويوجه���ه نحوي بعد ان ا�شار ايل 
بي���ده، تقدم ال�شرط���ي مني وق���ال يل "تف�ش���ل البا�شا 
يري���دك" عرف���ت ال�شب���ب ح���اال فا�شرع���ت يف التوج���ه 
الي���ه وبعد ان حييته وباركت ل���ه قال يل "ملاذا ياولدي 
ت�شتعج���ل االمور؟ من ال���ذي قال لك انن���ي ال ا�شتطيع 
مت�شي���ة ام���ور الدولة كم���ا ذكرت ذل���ك يف مقالتك التي 
ن�شرته���ا م�شاء ام�س؟ اعطنا فر�شة ودعنا ناكل.. ومن 

ثم حا�شبنا كما تريد يف امان الله!.

من اوراق سليم طه التكريتي ) ذكريات ضاحكة(
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مــن ذكرياتــي الصحفية ســنة 1948


