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رفعة عبد الرزاق محمد

ان ه����ذه الوثيق����ة مهمة للغاية ،فهي �ش����هادة حي����ة لأول معهد 
درا�ش����ي ع����ال يف تاري����خ الع����راق احلدي����ث ،وه����و مدر�ش����ة 
احلق����وق ، وكان الدف����ري م����ن ط����اب الدفع����ة الأوىل �ش����نة 
1908 . وق����د نه����د الأ�ش����تاذ احم����د جمي����د احل�ش����ن اىل جمع 
هذه الوثيق����ة التاريخية النادرة وحتقيقها وقدم لها برجمة 
لاأ�شتاذ الدفري اعتمد فيها على ما كتبه الأ�شتاذ مري ب�شري 
يف كتاب����ه عن اع����ام تركمان الع����راق احلديث ، وع����ن اللقاء 
املث����ري الذي اجراه الأ�شتاذ عادل الع����رداوي �شنة  1978 مع 
الدف����ري يف داره املطل����ه عل����ى دجلة يف حمل����ة ال�شواكة يف 
ك����رخ بغداد ، وهو اللقاء ال����ذي اعدنا ن�شره كاما يف ماحق 
جريدة املدى الزاهرة قب����ل نحو ع�شر �شنوات ، وكان بو�شع 

الأ�شتاذ املحقق اعدة ن�شره يف الكتاب .
يف ه����ذه الأي����ام يج����ري اع����داد ر�شال����ة جامعية ع����ن الراحل 
حممود �شبحي الدفري يف اح����دى جامعاتنا ، وقد ات�شلت 
طالب����ة املاج�شت����ري بكات����ب ه����ذه ال�شط����ور ال����ذي ق����دم لها ما 
بو�شع����ه من فوائ����د خمتلفة . وكان����ت تلك الباحث����ة قد قدمت 
جمموعة من الأ�شئلة عن مراحل خمتلفة من حياة الدفري ، 
ومنها ما ل����ه �شلة بال�شرة الدفرية الكرمية ببغداد ، وكانت 

اجابتي كما �شابينها بعد قليل .
 حتي����ة اىل حمم����ود �شبحي الدفري يف ذك����راه ) تويف يوم 
ال�شاب����ع من كان����ون الأول 1979 عن ت�شع����ن عاما (، وحتية 
اىل الأ�شت����اذ املحامي احمد جميد احل�شن مدير متحف نقابة 
املحامن العراقي����ن على حتفته الوثائقية النفي�شة .و�شاقدم 

تعليقي وا�شتدراكي على ما ت�شمنه الكتاب يف كلمة مقبلة .
اقدم ما اعرفه عن ا�شرة الدفري بفقرات كما يلي :

ا�شرة الدفري يف بغ����داد من اأ�شول تركية �شكنوا بغداد يف 
الق����رن الثامن ع�شر ول �شحة ملن ذكر انهم كوملند اأي مماليك 
، وال�ش����ر الكوملندية معروفة ببغداد . توىل اإ�شماعيل افندي 
من�ش����ب الدفردار يف عهد املماليك ثم ت����وىل من�شب الكخية 
او الكتخ����دا وه����و املن�شب الذي يلي ال����وايل يف عهد الوايل 
�شليم����ان با�ش����ا ال�شغري ثم ت����وىل ابنه خليل افن����دي من�شب 
دفردار بغداد اأيام ولية علي ر�شا با�شا �شنة 1831 . تويف 
خلي����ل افندي �شنة 1837 وترك ول����ده اإبراهيم افندي رئي�س 

بلدية بغداد اأيام مدحت با�شا. 
ترك اإبراهيم افندي ولدين هما اإ�شماعيل ور�شيد: 

اإ�شماعي����ل ه����و والد ف����وؤاد الدفري وبنت تزوجه����ا جد كامل 
اجلادرج����ي ، وفوؤاد الدفري ع�ش����و حمكمة ا�شتئناف بغداد 
ورئي�����س حمكم����ة اجل����زاء فيه����ا وا�شب����ح نائب����ا يف جمل�����س 
العراقي����ة  الدول����ة  تاأ�شي�����س  بع����د   ، املبعوث����ان يف دورت����ن 
ع����ن حمافظ����ا  لبغ����داد ث����م ع�ش����وا يف املجل�����س التاأ�شي�ش����ي 
وع�ش����وا يف جمل�س العيان وتويف �شن����ة 1927 وهو والد 
حممود �شبح����ي الدفري وهذا زوجت����ه �شبيحة ابنة رفعت 
اجلادرج����ي و�شقيقة كامل اجلادرجي واجنبت له بنات هن :  

حذام وجناء وملي�س ونوار. 
ان ف����وؤاد الدف����ري هو اب����ن خال رفعت اجلادرج����ي وابن عم 

والدة كامل اجلادرجي. 
ر�شي����د الدف����ري تزوج م����ن عائ�شة خات����ون وعمه����ا عمر بك 
رئي�����س اأطباء اجلي�س يف بغداد وهو �شاحب ب�شتان عمر بك 

يف ال�شواكة ، اجنبت له : 
1-  ممتاز ) تويف1930( وهو والد �شبيح وعلي وم�شطفى 

ونعيم واكرم .
2- مدحت تويف �شابا �شنة 1905.

3- من����رية )ت1915 ( زوجه����ا ف����وؤاد الدف����ري اأب����و حممود 
�شبحي الدفري .

4- وفيقة ، نزوجت رفعت اجلادرجي واجنبت له. 
�شليم����ان ) ت1921( ، و�شبيح����ة ) ت1952( زوج����ة حممود 

�شبحي الدفري ، وكامل زوجته منيبة عارف اغا . 
ان رفع����ت اجلادرجي وفوؤاد الدفري اأولد خال اأي ان ر�شيد 
الدفري ه����و خال رفعة اجلادرجي واأب����و زوجته وفيقة كما 

تقدم . 
اود ان اذكر ان جميع ما اذكره هنا هو مما �شمعته او اطلعت 
علي����ه يف كتاب كام����ل اجلادرجي املو�شوم) م����ن اأوراق كامل 
اجلادرجي ( او من كتاب �شورة اب لرفعة اجلادرجي ففيهما 
اغل����ب ما اذكره ولهذا احلت من يري����د التف�شيل اىل الكتابن 

املذكورين . 
عندم����ا �ش����در كت����اب �ش����ورة اب يف من�ش����ف الثمانيني����ات 
وو�شل����ت من����ه ن�شخ حم����دودة ، وفيه تفا�شي����ل اخلاف بن 

ا�شرتي اجلادرجي والدفري فيم����ا يتعلق ببع�س اماكهما، 
اأتذك����ر جيدا ان ال�شيدة ملي�س الدفري كانت تاأتي مع زوجها 
الأ�شت����اذ خ����ريي العم����ري اىل مكتبة املثنى ببغ����داد حل�شور 
جمل�����س املكتبة �شبيحة كل �شب����ت ، وكان الأ�شتاذ العمري قد 
اأ�شيب مبر�س افقده النطق وكانت ال�شيدة ملي�س جتيب عنه 
يف بع�س الأحيان ، وكان يف حديثها طعن بكامل اجلادرجي 
وتق����ول ان����ه مات كاف����را ! . واقام����ت دع����وى يف املحاكم �شد 
رفعة اجلادرجي ملا ت�شمنه كتابه �شورة اب كم طعون ل�شرة 
الدفري وان حممود �شبحي الدفري جعل من بناته يكذبن 
ام����ام املحكمة لغر�س حرمان اطراف م����ن ا�شرة الدفري من 
مرياث زوجته وحتوله اىل املذهب اجلعفري بعد ذلك حل�شر 
تركت����ه ب����ن بناته اذ مل يعق����ب ولداوما اىل ذل����ك ، واتذكر ان 

املحكمة ا�شفرت عن تغرمي اجلادرجي مبلغا رمزيا زهيدا . 
������ ف����وؤاد الدفري هو اب����ن خال رفع����ت اجلادرج����ي وابن عم 

زوجة رفعت اجلادرجي . 
�� ام اجلادرجي لها ا�شقاء مدحت وممتاز الدفري.

بيت ال�شواك����ة ، �شكنته ال�شرة يف منت�شف الثاثينيات بعد 
بي����ت احليدرخان����ة ، وهو �شم����ن ب�شتان يف حمل����ة ال�شواكة 
م����ن حمات الكرخ  تتوله ا�ش����رة الدفري يدعى ب�شتان عمر 
بي����ك وفيه بيت كبري مطل على النهر بجوار ق�شر كاظم با�شا 
الت����ي اأقيمت عليه ال�شفارة الربيطاني����ة احلالية . يقول كامل 
اجلادرج����ي يف اأوراقه ان عمر بيك كان طبيبا ع�شكريا حاذقا 
وه����و عم ام والدته . وبعد وفاة عمر بك انتقل الإرث هذا اىل 
ابن����ة اأخيه ومل����ا ماتت ورثه����ا زوجها ر�شيد افن����دي الدفري 
وهو والد ممت����از ومدحة ومنرية زوجة ف����وؤاد الدفري وام 
حمم����ود �شبحي .ووفيقة زوجة رفع����ة اجلادرجي وام كامل 

و�شبيحة زوجة حممود �شبحي الدفري.
كان بي����ت الب�شت����ان ي�شكن����ه مدحة ابن ر�شي����د الدفري وبعد 
وفات����ه كانت ام حممود �شبحي ت�شكنه يف ال�شيف، ثم �شكنه 
الأ�شت����اذ حمم����ود �شبح����ي الدفري بع����د تركه بي����ت ال�شرة 
الكبري يف احليدرخانة وقد ا�شبح مدر�شة الر�شيد البتدائية 
الت����ي انتقلت فيما بع����د اىل بناية ثانوي����ة التفي�س يف حملة 

العاقولية . 
������ عاد ف����وؤاد الدفري وول����ده حممود �شبحي م����ن اإ�شطنبول 

�شنة 1919 
�شبب نفي الإنكليز ل�شرتي الدفري واجلادرجي : 

قب����ل انبثاق ث����ورة الع�شري����ن يف حزي����ران 1920 كان هناك 
حت����رك للحركة الوطني����ة للمطالبة بال�شتق����ال من الحتال 
الربيط����اين وكان ه����ذا الن�شاط ممهدا للث����ورة املذكورة على 
النح����و املعروف يف كت����ب تاريخ الث����ورة) اف�ش����ل كتاب هو 
اجل����زء اخلام�����س الق�ش����م الول من كت����اب ملح����ات اجتماعية 
للدكت����ور علي ال����وردي ففيه التفا�شيل( . ومل����ا انتهت الثورة 
ط����اردت ال�شلط����ة املحتل����ة زعم����اء الث����ورة وامل�شارك����ن فيها 
ومنه����م ا�ش����رة اجلادرجي والدف����ري فالقت القب�����س عليها ) 
انظر التفا�شيل يف اأوراق كامل اجلادرجي �س52 عن كيفية 
نفي ال�شرتن ( . وعادت ال�شرتان اىل بغداد �شنة 1922 . 

�� زوجة حممود �شبح����ي الدفري �شبيحة رفعت اجلادرجي 
ولدته����ا �شن����ة 1902 وتوفي����ت �شن����ة 1952 . وهناك و�شف 

ل�شخ�شيتها يف كناب �شورة اب �س 46 وما بعدها . 
������ كان حمم����ود �شبح����ي ابن ف����وؤاد اب����ن اإ�شماعيل ه����و البن 
الوحي����د لبي����ه كم����ا كان ابوه ف����وؤاد اأي�شا هو الب����ن الوحيد 

ل�شماعيل افندي الدفري . 
اإ�شماعي����ل جد حممود �شبحي كان ل����ه �شقيق هو ر�شيد وهذا 
كان ل����ه ولدان ممتاز ومدحة ومن����رية والدة حممود �شبحي 
ووفيقة والدة كامل اجلادرجي ، ويف اأيام ر�شيد ن�شب خاف 
�شديد يف ال�شرة الدفري����ة يف �شنة 1912 ب�شبب الإرث يف 
ال����دار الكبرية ل�ش����رة الدفري يف حمل����ة احليدرخانة حيث 
ا�شتبعدت ح�شة ممتاز الذي مل يكن على وفاق مع ابيه ر�شيد 
افن����دي الذي كان مبذرا فلم يبق من اماكه �شوى البيت هذا، 
فانتقل����ت ح�شت����ه اىل اىل ف����وؤاد الدف����ري ال����ذي ورث ن�شف 
ال����دار م����ن ابيه اإ�شماعيل �شقي����ق ر�شيد كما ذكرن����ا ، ووافقت 
بن����ات ر�شيد على ه����ذا المر مما ولد فيما بعد تاثريات كبرية 
على �شل����وك حممود �شبحي الدفري ، اق�شد نزعة ال�شك يف 

نوايا الخرين يف ق�شايا الإرث وما اليها . 
� حول ال�شوؤال عن تغيري حممود �شبحي الدفري مذهبه من 
احلنف����ي اىل اجلعف����ري فهذا مما يتيح لبنات����ه فقط اخذ ارثه 
ول ي�شاركه����ن احد كم����ا يف املذاهب الأخ����رى اذ ي�شارك الأخ 

والخت يف الإرث كما هو معروف. 

من أوراق رفعة عبد الرزاق محمد

من الكتب الشائقة التي ابهجني 

صدورها ماسامه معده ومحقق 

نصه األستاذ املحامي احمد 

مجيد الحسن بـ ) مذكرات 

محمود صبحي الدفرتي( ، وهو 

ذكريات األستاذ الدفرتي عن أيام 

دراسته يف مدرسة الحقوق 

ببغداد ، كان قد كتبها سنة 1951 

بطلب من عميد كلية الحقوق 

يومذاك األستاذ منري القايض 

،واعادت جريدة األهايل نرشها 

يف األول من أيلول سنة 1960 .

مع مذكرات
محمود صبحي الدفتري
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د. وسام هادي عكار

لعق����د املعاه����دة يف 10 ني�ش����ان 1947،  ب����داأت املفاو�ش����ات 
اإذ غ����ادر الو�ش����ي عب����د الآل����ه، اإىل عم����ان و�شافر مع����ه رئي�س 
جمل�س الأعي����ان نور ال�شعي����د ووزير الدفاع �شاك����ر الوادي، 
لو�شع اأ�ش�س تل����ك املعاهدة. ويف 13 ني�شان عاد ال�شعيد اإىل 
الع����راق ومعه رئي�����س وزراء الأردن ، �شم����ري الرفاعي فجرت 
املفاو�ش����ات الازم����ة ب����ن الطرف����ن، حت����ى مت التوقي����ع على 
املعاه����دة من قبل �شم����ري الرفاعي ممثًا ع����ن الأردن، وحممد 
فا�ش����ل اجلمايل وزي����رًا للخارجية ممثًا ع����ن العراق يف 14 
ني�ش����ان 1947. واأدىل الأخ����ري بيان يف جمل�����س النواب ذكر 
فيه" نظرًا ملا بن العراق واململكة الأردنية من روابط الأخوة 
والعاق����ات القومي����ة، ي�ش����رين كث����ريًا اأن اأزف اإىل املجل�����س 
العايل نباأ ت�شجيل هذه الروابط والعاقات يف قالب معاهدة 
اأخ����وة وحتالف بن الطرفن... اأن هذه املعاهدة �شت�شع حدًا 
نهائيًا لتق����ولت املتقولن حول ما �شاع عنه����ا من اأنها �شتلزم 
العراق بتعه����دات مالية وع�شكري����ة. وبهذه املنا�شب����ة اأود اأن 
اأب����دى اأن ال�شيا�ش����ة الت����ي تتم�ش����ى عليها احلكوم����ة العراقية 
يف عاقاته����ا مع ال����دول العربية ال�شقيقة ه����ي �شيا�شة البناء 
والتع����اون املبنين على اخلاء وتبادل امل�شال����ح وذلك تنفيذًا 

ملبادئ ميثاق اجلامعة العربية".
ت�شمن����ت املعاهدة اأثنت����ا ع�شر مادة رئي�ش����ة، ناق�شت اجلانب 
ث����م عر�ش����ت  الطرف����ن.  ب����ن  الع�شك����ري وامل����ايل والإداري 
املعاه����دة عل����ى جمل�����س الن����واب يف 10 اآي����ار 1947، فكانت 
الفقرة )ج( من املادة ال�شاد�شة التي ن�شت على اأنه" اإذا ق�شي 
الأمر اتخاذ تداب����ري اأو اإجراءات م�شركة لقمع ال�شطرابات 
اأو الفتن����ة في�شاور الفريقان ال�شامي����ان املتعاقدان يف طريقة 
التع����اون الواج����ب اإتباعها له����ذا الغر�س"، مو�ش����وع نقا�س 
�شدي����د، وانته����ت اجلل�ش����ة باأن مت����ت امل�شادقة عل����ى املعاهدة 
باأكرثي����ة )87( نائ����ب وعار�شه����ا نائب����ان  وهما عب����د الهادي 

وجعفر البدر، وتغيب عن اجلل�شة )42( نائبًا.  
قوبلت املعاهدة مبعار�شة الأحزاب ال�شيا�شية التي اجتمعت 
عل����ى عدم �شاحيتها وبطانها، على اأ�شا�س اأنها متثل اإحدى 
اإرها�ش����ات التكتات احلديثة يف ال�شرق العربي ، التي تعمل 
بريطاني����ا لتحقيقه����ا. وق����د اعر�س ح����زب ال�شتق����ال عليها 

مبوج����ب مذك����رة اأر�شله����ا يف 28 اآي����ار اإىل رئي�����س ال����وزراء 
�شال����ح ج����رب، بي����د اأن����ه مل يطال����ب باإلغائه����ا يف الأ�شا�س؛ بل 
طال����ب اإجراء تعديل على الفق����رة)ج( الأنفة الذكر. اأما موقف 
احل����زب الوطني الدميقراطي فقد عرب عنه زعيم احلزب كامل 
اجلادرجي مبقال �شحفي بعن����وان" ماذا وراء اتفاق العراق 
والأردن"، ذك����ر فيه اأن املعاه����دة جاءت نتيجة ظروف خا�شة 
تتعلق ببع�س اخلط����ط الإ�شراتيجية التي يرد الربيطانين 
تهيئته����ا يف حو�����س البح����ر املتو�ش����ط، موؤك����دًا اأن املعاه����دة 
يف جوهره����ا تهدف اإىل ع����زل الع����راق والأردن عن اجلامعة 
العربي����ة وتوريطه����ا يف تكت����ات لي�����س من م�شلح����ة العراق 
الت����ورط فيها. وكت����ب اجلادرجي �شل�شلة مق����الت طبعت يف 
كرا�س بعنوان )تكتل بغداد- عم����ان اأ�شبابه ونتائجه(، اأ�شار 
في����ه اإىل اأن بريطاني����ا بت�شجيعه����ا عق����د املعاه����دة، اأرادت اأن 

جتعل العراق وا�شطة لتحقيق م�شاريعها ال�شتعمارية. 
واتخذ حزب الحتاد والوطني املوقف ذاته، مبقال كتبه ناظم 
الزهاوي بعنوان       " املعاهدة العراقية -الأردنية واجلامعة 
العربي����ة"، اأو�ش����ح فيه اأن اأبرام تلك املعاه����دة واأمثالها يوؤثر 
تاأث����ريًا كبريًا يف كي����ان اجلامع����ة العربية وي�شع����ف نفوذها 
املعن����وي، واإن اإبرامها قد يوؤدي ببع�����س الدول العربية، اإىل 
التفك����ري بالتعاقد م����ع بع�شه����ا، واإذا ما �شادت تل����ك ال�شيا�شة 
انق�شمت ال����دول العربية اإىل كتل وانهارت اجلامعة ككل، يف 
الوقت الذي ه����ي اأحوج ما تكون اإىل التاآزر والوقوف بوجه 

ال�شتعمار. 
وم����ن جانبه����ا، انتق����دت �شحيف����ة الوط����ن ل�ش����ان ح����ال حزب 

ال�شع����ب تل����ك املعاه����دة وراأت اأنه����ا �شتك����ون احل����ر الأ�شا�س 
لل�شيا�شة ال�شتعماري����ة التي ل تريد اأن تكتفي باإبقاء العراق 
عل����ى ما ه����و عليه ، بحرمانه م����ن اإمكانيات تقدم����ه ؛ بل تريد 
اأن تدف����ع ب����ه اإىل ال����وراء لتعوي�����س بريطانيا ع����ن خ�شائرها 
الت����ي تكبدتها يف الب����اد العربية ، واأو�شح����ت ال�شحيفة اأن 
دواف����ع تلك املعاهدة هو اتخ����اذ الأردن قلعة رئي�شة للجيو�س 
الربيطاني����ة ، لأن احتاد العراق ب����الأردن ، ي�شاعد على اإيجاد 
ج�ش����ر ع�شكري يبداأ من حيفا وينته����ي بالب�شرة . كما اأ�شدر 
ح����زب ال�شع����ب بيان����ًا ا�شتنك����ر في����ه املعاهدت����ن العراقي����ة - 
الأردنية ، جاء فيه " لقد كان هدف بريطانيا من هذه املعاهدة 
توطي����د اأقدام جيو�شها يف العراق خا�ش����ة وال�شرق الأو�شط 
عام����ة ، فبدًل من جتل����ي بريطانيا جيو�شها عن بادنا ، اأخذت 
تدخ����ل اإىل ه����ذه الباد جيو�ش����ًا جديدة ، وبدًل م����ن اأن ميتلك 
�شعبنا زم����ام اقت�شاده الوطني، اأخذت متع����ن ال�شيطرة على 
الباد ويف ا�شتغالها ب�شتى الأ�شاليب" ، واأ�شاف البيان، اإن 
بريطاني����ا ا�شتطاعت اأن تفعل ما تفعله على يد ال�شا�شة الذين 
�شايروه����ا ونف����ذوا مطالبها ، فرحب����وا بجيو�شها حن دخلت 
الب����اد ، واأظه����روا ا�شتعداده����م لعقد معاه����دات اأخرى مع ما 

فيها من جوٍر ومن �شرر بليغ بالباد.
كم����ا واجه����ت تل����ك املعاه����دة معار�شة م����ن البل����دان العربية، 
لأنه����ا اأدت اإىل التباعد بينهم، وظه����ور تكتات اإقليمية �شمن 
اجلامع����ة العربية التي انق�شمت اإىل كتلتن ، الأوىل ها�شمية 
ت�ش����م الع����راق والأردن ، والثانية م�شري����ة - �شعودية ، ويف 
ه����ذا ال�ش����دد كتب عزي����ز �شري����ف زعيم ح����زب ال�شع����ب مقاًل 

بعن����وان : ) التفاق الأردين � العراقي وامل�شاريع الربيطانية 
يف ال�ش����رق العرب����ي (، اأو�شح فيه ، اأن ه����دف امل�شوؤولن يف 
بغ����داد وعّمان اإقامة احتاد ب����ن الطرفن، ولتخفيف مقاومته 
�شم����وه حلف����ًا اأخوي����ًا ، موؤك����دًا اأن الغر�س اجلوه����ري منه مل 
يتغ����ري �شواء �شمي ذل����ك التفاق احتادًا اأم �شمي حتالفًا ، لأنه 
ي�شبُّ يف م�شلحة بريطاني����ا بالعراق و�شرق الأردن، م�شريًا 
اإىل اأن بريطاني����ا ه����ي الت����ي اأو�ش����ت بعقد تل����ك املعاهدة كي 

تربط العراق ب�شكل اأمنت بعجلة بريطانيا .
وم�ش����ى عزي����ز �شري����ف يف ا�شتقرائ����ه وحتليل����ه للمعاه����دة 
، فكت����ب مق����اًل بعن����وان :        ) املعاه����دة الأردني����ة � العراقي����ة 
درا�ش����ة وحتلي����ل ( ، ا�شتعر�����س في����ه بواعث ه����ذه املعاهدة ، 
اإذ اأث����ار �شوؤال����ن ، اأولهما : اأكان انعقاد ه����ذه املعاهدة مبعزٍل 
ع����ن راأي بريطاني����ا اأم براأيه����ا ؟ وثانيهما: اأكان����ت فكرة هذه 
املعاه����دة من قبل رجال الدولتن اأم من قبل رجال ال�شتعمار 
الربيط����اين ؟ ، مو�شحًا اأن جواب ال�شوؤال الأول يركز حول 
املعاهدت����ن العراقي����ة � الربيطاني����ة، والأردني����ة � الربيطانية 
اأي  يعق����د  اأن  الع����راق  عل����ى  الأوىل حّرم����ت  املعاه����دة  لأن   ،
معاه����دة مع دول����ة اأخرى م����ن دون م�شورة بريطاني����ا التامة 
ال�شريح����ة ، واملعاه����دة الثانية حرم����ت الأردن من الت�شرف 
يف �شوؤون����ه اخلارجي����ة ، مبا يف ذلك عق����د املعاهدات وتبادل 
التمثي����ل الدبلوما�شي ، فاملعاهدتان مل جت����ِز للعراق والأردن 
اأن يتفاو�ش����ا فيما بينهم����ا اإّل بعد ا�شت�ش����ارة بريطانيا واأخذ 
موافقته����ا؛ اأم����ا جواب ال�شوؤال الث����اين فيكمن يف وجهة نظر 
عزي����ز �شري����ف ب����اأن امل�شوؤول����ن يف الع����راق والأردن لي�شوا 
م����ن العنا�ش����ر ال�شيا�شية التي ميكن اأن يتوق����ع منها اأي عمل 
ل ترت�شي����ه بريطاني����ا ، حت����ى ل����و كان ر�شاها غ����ري م�شروط 
يف املعاه����دة ، م�ش����ريًا اإىل اأن بن����ود تل����ك املعاه����دة تتناق�س 
م����ع ميثاق اجلامع����ة العربية لأن م�ش����روع املعاهدة وجد قبل 
تكوي����ن اجلامع����ة العربية ، كم����ا اأنها مل ُتْعقد بن����اًء على رغبة 
ال�شعب����ن، بل اأن الباعث احلقيقي عل����ى عقد تلك املعاهدة هو 

حتقيق م�شروع الكتلة ال�شرقية .  
وب�ش����ورة عام����ة، راأت الأح����زاب ال�شيا�شي����ة، اأن الأغرا�����س 
العملي����ة التي هدف����ت املعاهدة اإىل حتقيقها ه����ي ربط العراق 
حربي����ًا مب�ش����اكل بريطاني����ا، اإذ ن�ش����ت امل����ادة اخلام�ش����ة م����ن 
املعاه����دة يف حالة وقوع اعتداء على اأحد الفريقن ال�شامين 
املتعاقدي����ن من جانب دولة ثالثة، فعلى الفريقن اأن يت�شاورا 
ع����ن ماهي����ة التدابري التي يجب القيام بها ل����رد العتداء ، تلك 
امل����ادة فر�شت عل����ى العراق باأن ي�ش����ارك يف كل حرب ت�شرك 
فيه����ا الأردن ، كم����ا انتق����دت الأح����زاب ال�شيا�شي����ة املعار�ش����ة 
للمعاه����دة املادة التا�شع����ة من املعاهدة والت����ي تن�س" تعين 
جل����ان خا�شة ذات �شلطات تنفيذية م����ن ممثلن عن اململكتن 
يك����ون من اخت�شا�شه����ا حتقيق وتنفيذ التع����اون الفعلي بن 
الفريق����ن"، لأنها تعط����ي اللجنة التنفيذي����ة �شاحيات فعلية 
يف ال�ش����وؤون القت�شادية  واملالي����ة والكمارك والعملة واأمور 
الزراع����ة وال�شناع����ة، و�شوؤون اجلي�س واجل����وازات وتنفيذ 

الأحكام .
ف�شًا عن ذلك فقد اأ�شارت الأحزاب املناوئة للمعاهدة، اإىل اأن 
خط����ورة املعاهدة ل تقت�شر على خ�ش����وع العراق اإىل النفوذ 
الربيط����اين عن طريق ممثلي����ة الأردن يف اللجان التنفيذية ؛ 
بل اإن لها نتائج وخيمة على مالية العراق واقت�شاده الوطني 
، ل�شّيم����ا واإن����ه ي�شكو من تهري����ب الب�شائ����ع ال�شهيونية عن 
طري����ق الأردن م����ع اأنها تبعد مئ����ات الأميال ع����ن العراق ، يف 
الوق����ت نف�شه، ف����اأن الأردن دولة فق����رية واإن ال�شعب الأردين 
ل ي�شتطي����ع اأن يقوم باإعا�شة جي�شه والإنفاق على موؤ�ش�شاته 
الكث����رية ، لذل����ك �شع����ت بريطاني����ا كانت -تنفق عل����ى اجلي�س 
الأردين مبال����غ كب����رية ، التخل�س م����ن اأعبائ����ه ل باإلغائه؛ بل 

باإلقاء كلفة الإنفاق على العراق. 
ويف �شوء ما تقدم ، ميك����ن و�شف تلك امل�شاريع واملعاهدات 
الت����ي عار�شته����ا الأح����زاب ال�شيا�شية ، هي اخلط����وة الأوىل 
لربيطانيا لتكوين خط دفاع م�شرك من دول ال�شرق الأو�شط 
ل�ش����د اخلطر ال�شيوع����ي ، ل�شّيم����ا واأن بريطانيا خرجت من 
احلرب العاملية الثانية دولة من ال�شنف الثاين بعد الوليات 

املتحدة الأمريكية والحتاد ال�شوفيتي. 

المعاهدة العراقية – األردنية عام 1947 وموقف 
القوى السياسية منها

حظيت منطقة الرشق األوسط 

بعد نهاية الحرب العاملية الثانية، 

باهتامم ومنافسة املعسكرين 

الغريب والرشقي، وقد ظهر ذلك 

جلياً يف محاولة كل منهام الحصول 

عىل مناطق نفوذ يف املنطقة. ومن 

جانبها مل تكتِف الفئة الحاكمة بالعراق 

يف املعاهدة التي وقعتها مع تركيا 

، بل عملت عىل إبرام معاهدة مع 

األردن وذلك ضمن مساعيها لتوسيع 

املعاهدة العراقية الرتكية ، وليكون 

العراق حلقة وصل بني معاهدات مع 

دول عدة ، لتفرض يف النهاية السيطرة 

االستعامرية عىل شؤون املنطقة 

وتهيء لحق الدفاع املشرتك الذي كان 

الغرب متحمساً إلقامته .
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قحطان جاسم جواد

لن���ه قريب من جامع عط���ا كان مياأ روحه اميانا عندما 
ي�شم���ع الذان ال���ذي يتلوه املا عب���د العبديل،الذي كان 
يطلب من الطفال الذين ينتظمون يف)املا(ان يجمعوا 
يوم���ي  . ويعطيه���م  الب�ش���ط  امل���اء يف)احلب(وفر����س 

الثنن واخلمي�س �شرفة)عطلة �شباحية (.
تاخر يف قبوله باملدر�شة لن والده كان يريده ان يختم 
الق���راآن الك���رمي يف املا،لك���ن احد ال�شدق���اء اقنعه يف 
الدخ���ول اىل مدر�شة الفي�شلية يف �ش���وق اجلديد التي 

مازالت موجودة يف �شارع مو�شى الكاظم .
يف 1933/9/8يتذك���ر ان جامع عطا اقام جمل�س عزاء 
ح���ن توفى امللك في�شل الول . وكان �شيد طه �شيد عبد 
الل���ه العاين هو ال���ذي يتلقى العزاء لنه ه���و الذي اقام 

العزاء للملك .
مل يتاخ���ر يف درا�شت���ه ب���ل كان ينجح،بالرغم من انه مل 
يك���ن اأملعيّا ب���ل متو�ش���ط الداء العلمي.لكن���ه نابغة يف 
اللغ���ة العربية .وهذه �شورته بعمر 13 �شنة ن�شرت يف 

كتابي لول مرة .
كان معلمهم حمدي ق���دوري النا�شري يجلب لهم قراءة 
م�ش���ورة مطبوع���ة يف ال�شام، وفيه���ا منتخبات �شعرية 
وكل مو�ش���وع مرج���م وخمتوما.وق���د حب���ب له الدب 
ال�شاعر احمد �شوق���ي.وكان معلمهم يدر�شهم مب�شتوى 

اعلى من البتدائية .

من زمائه الطلبة حمي���د حممود ال�شعدي طبيب عيون 
وعلي الهنداوي طبيب م�شهور و�شفيق الكمايل.

اأول كت���اب األف���ه عن الر�ش���ايف الذي �ش���ار �شديقه عرب 
ا�شع���اره و�شريت���ه.وذات م���رة ذه���ب ل���رياه يف مقه���ى 
يرتاده���ا  ،الت���ي  العظمي���ة  يف  بال�شفين���ة  الر�ش���ايف 
الر�ش���ايف لكن���ه مل يح���ظ بوج���وده ولقائه.األ���ف اأكرث 
م���ن ع�شري���ن كتابا اخرها �ش���در موؤخرا ع���ن دار املدى 
بعنوان)خطب الر�شايف( جمع فيه كل خطب الر�شايف 
يف املجال����س الأدبي���ة ويف جمل����س الن���واب والأعيان.
وحمبته واعجابه بالر�شايف جاء يف عام 1944 عندما 
�شاه���د كتابا ل���دى �شديقه وكان �شعره غالي���ا لكنه اقنع 
والده واخذ منه دينارّا واحدّا وا�شراه ب� 800 فل�شا .

يف الك���رب عم���ل معلما وهو طال���ب كلية ع���ام 1951 ثم 
عم���ل م�شمم���ا يف جريدة اجلبه���ة ال�شعبي���ة املعار�شة. 
وكان يعمل فيه���ا اي�شا ال�شاعر بدر �شاكر ال�شياب الذي 
كان يرج���م م���واده النكليزي���ة ع���ن جري���دة التامي���ز. 
كان طفلن���ا يتقا�ش���ى )8 ( دنانري يف ح���ن كان ال�شياب 
يتقا�ش���ى اأكرث منه.ثم عمل يف امانة العا�شمة كماحظ 

ذاتية1955- 1960.
وع���اد بعده���ا اىل التعلي���م يف اإعدادي���ة الك���رخ ليدر�س 
اللغ���ة العربي���ة ال�شغوف بها اىل ح���د اجلنون . وتقاعد 
يف 1982/7/1وزاول املحام���اة من 1982– 1997ثم 

تركها .
ع���رف الفنان العبقري عزيز علي عندما كانوا يف بيتهم 
الق���دمي ح���ن كان عل���ي يط���ري طي���ارة ورقية.وعندم���ا 

ا�شبحا جريان���ّا للمرة الثانية يف منطق���ة نفق ال�شرطة 
اجلديد(.وكان���ت  الق���دمي  عزيز)اجل���ار  ي�شمي���ه  كان 
لقاءاتهم���ا يومية تقريبا.يقول ان عزي���ز علي عا�س يف 
عق���دة انه مل يعاد له العتبار، وكان ذلك يحز يف نف�شه.
وم���ن الذين يزورونه من ال�شدق���اء هم ربيع ال�شاجلي 
املحامي و�شبيح العاين وان���ا وابو طاهرة من النجف 
وكذلك طبيبه احمد ال�شبتي . كما كان رفعت اجلادرجي 

مع اخيه ن�شري يدعمانه ماديا ايام ازمته املالية .
اول مق���ال اح���رايف كتب���ه يف �ش���وت اله���ايل ع���ام 
1954ع���ن الر�شايف رائ���د الدب الكفاحي . واخر مقال 
كان نق���دا لكتاب مليح ابراهي���م �شالح �شكر ي�شحح فيه 

بع�س املعلومات الواردة يف املقال .
وال���ده كان من اجلزي���رة العربية ودر����س الفقه والفكر 
ويحب الكتب النحوية ،وقد ورث طفلنا الكثري من كتب 
النحو عن والده مثل �شرح ابن طفيل.والده اأر�شله اىل 
امل���ا ليتقي �شر اأ�شدقاء ال�ش���وء او غرقه يف النهر وهو 

ي�شكن قربه !
حافظته قوية بحيث مازال يحفظ اأبياتا تعلمها يف املا 

بالرغم من ان عمره �شار 86 عاما .
مل ينت���م لأي ح���زب بالرغ���م م���ن �شداقات���ه ملعظ���م قادة 
الأح���زاب ال�شيا�شية يف العراق ب�شب���ب انه يحب حزبا 
يجم���ع كل العراقين يف اأنحاء الباد وهو غريموجود. 
ول���و وج���د ه���ذا احل���زب )لنتميت اإلي���ه ف���ورا (ح�شب 

قوله!.
ه���و يريد عراقا اأ�شيا ويريد ل�شعبه الوحدة والحتاد.
ام���ا احلزبي���ة فه���ي الت���ي خرب���ت الب���اد ومل توحدها.
ويعتق���د انن���ا ل منلك اأحزاب���ا د�شتوري���ة او قانونية...

اأحزابن���ا تعمل م���ن اجل جيوبها يف ح���ن الأحزاب يف 
العامل تعمل ل�شعوبها !

كان ل يح���ب ان يق���رب م���ن ال�شلط���ة بالرغ���م م���ن ان 
الأخوي���ن عب���د ال�شام وعب���د الرحمن ع���ارف هما ابنا 
خالت���ه .. كان زاه���دا ل يح���ب ال�شلط���ة فابتع���د عنهم���ا 
رغ���م مغرياتهم���ا ل���ه باملنا�ش���ب . مكتبت���ه مت���اأ البيت 
وكتب���ه غالي���ة الثمن ون���ادرة . يحب التح���دث بالعربية 
الف�شح���ى لن���ه يع�شقها حت���ى يف كام���ه العتيادي مع 
الأه���ل والأ�شدقاء .انح���از للفقراء وحتف���ظ على ذوي 
النعم���ة مقتفيا اثر الر�ش���ايف يف ذلك وكما يقول )بئ�س 
ال�شعراء على اأبواب الوزراء ونعم الوزراء على اأبواب 
الأدب���اء( . اأم�ش���ى اأكرث من �شتن عام���ا يف كتابة الأدب 
ووجد اإن�شانيته يف �شعره .يقول عن مكتبته اليوم هي 
واحت���ي يف �شحراء احلي���اة اوي اىل ظاله���ا الوارفة 
وقطوفها الدانية وجدوله���ا العذب النمري كلما ام�شني 
لهي���ب الهاج���رة او حزبني امر م���ن ام���ور الدنيا.فاجد 
فيها روحا وريحان���ا ثم ا�شتغرق بن �شطورها يف حلم 
�ش���ويف �شعيد ليوقظني منه ال عندما اجد النعا�س قد 
عقد اجفاين واخ���ذ را�شي يهوم واحيانا ي�شقط الكتاب 

من يدي من �شدة العياء.
ه���ذه ال�شورة املن�ش���ورة مع املو�ش���وع لطفلنا يف عام 
1944ب�ش���ارع الر�شي���د جم���اور اخلطاط حمم���د �شالح 
وكان طالب���ا يف املتو�شط���ة. ه���ذا الطف���ل ه���و الباح���ث 
وال�شاع���ر عب���د احلمي���د الر�شودي الذي ت���ويف يف عام 

. 2015

عن كتاب )  بورتريه لذاكرة بيضاء  (

في ذكرى رحيل عبد الحميد الرشودي في 23 تشرين الثاني 2015

باحث ومؤرخ انحاز للفقراء واخلص للغة العربية

يف عام 1929أبرص الطفل 

الدنيا قرب جامع عطا يف 

شارع حيفا)حاليا( بكرخ بغداد 

.. يف بيت يالصق جامع عطا 

بضلعني. بعد ثالث سنوات 

حدث تبديل للعملة فبدال 

من الروبية دخلت الفلسان 

اىل العملة.ويتذكر طفلنا انه 

كان ميلك عانة هندية)اربعة 

فلوس(وملا سمع بتبديل 

العملة اراد ان يكون شاطرا 

فاشرتى رمانة وعاد فرحا 

للبيت لكنه اغتاظ حني 

كرسها فوجدها)خربانة(

وبالتايل خرس االربعة فلوس 

والرمانة ! .

 العدد )4821( السنة الثامنة عشرة
االثنـين ) 30 ( تشرين الثـاني  2020 4



علي أبو الطحين

اأفتتح���ت يف بغداد م�ش���اء الثاثاء اخلام����س من اأيلول 
�شن���ة 1911 اأول �شال���ة �شينم���ا �شيفي���ة يف الب�شت���ان 
املا�ش���ق للعباخان���ة والعائ���دة ل�شرك���ة بلوك���ي وكري 
الربيطاني���ة. وق���د ح�ش���ر العر����س جمه���ور كب���ري من 
الوجه���اء البغ���ادة وموظف���ي احلكوم���ة العثماني���ة يف 
بغ���داد ملا يني���ف على مائت���ي �شخ�س.  و�شف���ت جريدة 
"�شدى بابل" ل�شاحبها داود �شليوا ال�شادرة يوم 10 

اأيلول تلك املنا�شبة بكثري من التف�شيل : 
"كان املكان الف�شيح م�شاء مب�شابيح من نور الكهرباء 
ب���ن اأبي����س الل���ون واأحم���ره واأ�شف���ره واأزرق���ه عل���ى 
اجل���دران ويف روؤ����س ال�شج���ار." وعزف���ت املو�شيقى 
الع�شكري���ة األذ الحل���ان والع���ود وال�شينكمان برميان 
باأطي���ب الأنغام. ثم ل���دى ال�شاعة الثالث���ة �شرف �شعادة 
القومن���دان علي ر�ش���ا با�شا املفخم فوق���ف احلا�شرون 
لل�شام ول���دى الثالثة والن�شف �ش���رف والينا املحبوب 
اأحم���د جمال بك املعظم فاأنت�شب القوم ل�شامه باحرام 
وانح�ش���ر  ال�شاطع���ة  الن���وار  تل���ك  اخم���دت  وعنئ���ذ 
ال�شي���اء باملر�ش���ح فظهر علي���ه كتابة ت�ش���ري اىل امل�شهد 
ال���ذي �شيمثل.  وهك���ذا ت�شف "�شدى باب���ل" العرو�س 
ال�شينمائي���ة الثماني���ة التي قدمت يف تل���ك الليلة، حيث 
يتم اأ�ش���اءة امل�شابيح بن م�شهد واخ���ر وتظهر الكتابة 
الت���ي ت�ش���ري اىل امل�شه���د الت���ايل، حت���ى امل�شه���د الخري 
وهو حفلة ت�شيي���ع جنازة ملك بريطانيا ادورد ال�شابع، 
فذك���رت، حي���ث ظهر املر�ش���ح مبا يجذب القل���ب اىل تلك 
املظاه���ر الت���ي ت���كاد ان تك���ون طبيعية ولي����س متثيلية 
�شناعي���ة.  وتغريت م�شاهد الربوغ���رام م�شاء اجلمعة، 
فكانت اجمل منظرًا واغزر فائدة من م�شاهد الربوغرام 

�شحيف���ة  في���ه  وعر�ش���ت  قبل���ه،  ال���ذي 
م���ن تاريخ بابل وه���و ا�شم���ى امل�شاهد 
واكرثه���ا اعتب���ارًا مل���ا في���ه م���ن جليل 
الفائ���دة وعظي���م التاأث���ري يف النف����س 
ويف كل ذل���ك ل تخ���ال ال ان���ك ت���رى 
احلقيق���ة الطبيعية ل متثي���ا خياليًا 
ولي����س الو�شف كالبيان ومن �شاهد 

وي�شاهد ي�شهد لهذه امل�شاهد. 
على  اجلريدة،"القوم  ح��ث��ت  ث��م 
احل�شور اىل ذلك املحل فيجدون 
فيحمدون  وي��ط��ي��ب  ل��ه��م  ي��ل��ذ  م��ا 
ول  معًا  عليه  وامل��دل��ول  الدليل 
بن  ال���ف���رق  ي�����رون  اذ  ���ش��ي��م��ا 
الدبية  اللطيفة  امل�شاهد  ه��ذه 
اللعابية  امل�شاهد  تلك  وب��ن 
وال����رق���������س واخل�����اع�����ة يف 

القهاوي". 
ذك���ر اع���ان ل�شينماتوغراف 

بغ���داد بان ثم���ن التذكرة لدخ���ول ال�شينما ه���و 4 غر�س 
�ش���اغ لل�شف���وف المامي���ة و 8 غر����س �ش���اغ لل�شفوف 
الخرية )وهي املحل الجم���ل(. وت�شري بع�س الوثائق 
الربيطاني���ة ان دائ���رة البلدي���ة بغ���داد حاول���ت فر����س 
ر�ش���وم على تذاكر الدخ���ول لل�شينما كالت���ي ت�شتح�شل 
م���ن ال�شح���ف اليومي���ة، وحن رف�ش���ت �شرك���ة بلوكي 
وكري ذلك، حاولت مرة اأخرىباأ�شتيفاء ر�شوم 20 بارة 
مل�شلح���ة �شك���ة حديد احلج���از، ال ان ال�شركة مل تر�شخ 
لذل���ك اي�ش���ا، متذرع���ة بع���دم وج���ود ه���ذه الر�شوم يف 

�شينمات العا�شمة ا�شطنبول. 
بغ���داد  ال���ذي حققت���ه �شينماتوغ���راف  النج���اح  وبع���د 
ل�شرك���ة بلوك���ي وك���ري، ق���ام احد جت���ار بغ���داد املدعو 
�شينمائي���ة  اآلت عر����س  با�شت���رياد  يو�ش���ف عي�شائ���ي 
واأ�ش����س �شينما اأخرى يف بغداد باأ�شم ال�شينماتوغراف 
حري���ق  اىل  ال�شينم���ا  ه���ذه  تعر�ش���ت  وق���د  ال�شرق���ي، 
كب���ري يف م�ش���اء ي���وم الثن���ن 30 اآذار 1914، فذك���رت 
جري���دة �شدى باب���ل : فبينماكانت ليل���ة الأثنن العابرة 
وقداأكتظ���ت �شاحةال�شينماتوغ���راف ال�شرق���ي العائ���دة 
حل�ش���رة يو�شف اأفن���دي عي�شاي���ي باملتفرج���ن اذ�شعر 
. وق���ام   . الت�شخي����س بارتف���اع درجةالكهرب���اء  مدي���ر 
احدالقائمن يف �شحن املحل عندما راأى ا�شتعال ال�شلك 
ال���ذي يو�شل �شوء الكهرب���اء فخوفا من حدوث حلريق 
قام بقطع ذلك ال�شل���ك فعاجله  ب�شربها ياه باآلة حديدية 
كان���ت بي���ده فقطع���ه ولك���ن ل�شوء احل���ظ �شق���ط الراأ�س 
امل�شتعل منه على ال�شريط )ال�شينمائي( فا�شتعل و�شبت 
الن���ار للح���ال وع���ا لهيبه���ا فالتهم���ت املظل���ة )اجل���ادر( 
فوق���ه و�شرى اللهي���ب اىل جوانب املح���ل كلها فارتفعت 
ال�ش���وات وال�شراخ���ات وق���د ت���رك اغل���ب امل�شاهدي���ن 
عمائمه���م وكوفياته���م وعبائاته���م واحدذيته���م للنج���اة 
بانف�شه���م ولك���ن احلم���د لله مل ي�ش���ل �ش���رر اىل احد ما 
�شوى املحل واللت التي تقدر خ�شارتها ما بن 

400 اىل 500 لرية. 

األي���ه وثائ���ق القن�شلي���ة  اأ�ش���ارت  وم���ن املفيدذك���ر م���ا 
المريكي���ة يف بغداد،ع���ن قدوم �شخ����س اأمريكي اأ�شمه 
مي�شي���ل مانري����س اىل بغ���داد يف ت�شري���ن الأول �شن���ة 
1908 ومع���ه اآل���ة عر�س �شينمائي���ة، وق���دم العديد من 
العرو����س للجمه���ور، رمبا منها العر����س الذي اأقيم يف 
دار ال�شف���اء يف الك���رخ، وبع�س العرو����س التي اأقيمت 

يف مقاهي امليدان �شنة 1909. 
من هما بلوكي وكري اأ�شحاب �شينماتوغراف بغداد ؟

توما����س بلوك���ي تاجر بريط���اين ولد يف لن���دن يف 15 
اأيل���ول 1842، وق���دم اىل العراق يف بداي���ة ال�شتينيات 
م���ن القرن التا�شع ع�شر ليعم���ل كاتبا يف مقر �شركة لنج 
يف بغداد،حيث كان اخوه فري���درك بلوكي يعمل وكيا 

لل�شركة يف الب�شرة. 
يف 30 ني�ش���ان �شن���ة 1870 تزوج توما����س بلوكي يف 
بغ���داد من كارولين���ا زفوبودا، وهي م���ن عائلة بغدادية 
م���ن ا�شول اوربية م�شتوطنة يف بغ���داد منذ بداية عهد 
ال���وايل داود با�ش���ا. وكان اخويه���ا جوزي���ف وه���ري 
يعم���ان عل���ى مراك���ب �شركة لن���ج. ول���دت كارولينا يف 
بغ���داد �شن���ة 1852، واجنبت لتوما����س بلوكي، احدى 
ع�ش���ر من البناء، مات ثاث منه���م يف الطفولة، وماتت 

هي بالكلولريا التي �شربت بغداد �شنة 1889. 
حقق���ت �شرك���ة لنج جناح���ا كب���ريا يف الع���راق واأ�شبح 
لتوما����س بلوك���ي دور كب���ري يف اأدارة مق���ر ال�شركة يف 
بغداد خ�شو�شا ام���ام امل�شايقات والعراقيل التي كانت 
ت�شعه���ا احلكومة العثماني���ة، التي ف�شل���ت يف تاأ�شي�س 
�شركة مماثلة رغم الموال واجلهود التي بذلت ملناف�شة 
�شرك���ة لنج. يف �شن���ة 1887 ذهب توما����س بلوكي اىل 
لن���دن للتفاهم م���ع اأ�شح���اب �شركة لنج رمب���ا للح�شول 
عل���ى بع�س المتي���ازات، وحينما ف�ش���ل يف م�شعاه قدم 
ا�شتقالت���ه من ال�شرك���ة وعاد اىل بغ���داد ليوؤ�ش�س �شركة 

جتارية لاأ�شترياد والت�شدير خا�شة به. 
اأتخ���ذ بلوك���ي من خ���ان �شلطان حم���ودة مق���ر ل�شركته، 
ويق���ع اخل���ان يف ف���رع مت�شع���ب م���ن �ش���ارع الر�شيد–
حالي���ًا- باأجت���اه حمل���ة قن���رب عل���ي، 
مكائ���ن  ال�شركةبتج���ارة  ون�شط���ت 
ومع���دات ال�شق���ي الزراعية ومكائن 
هب����س التمن والطحن و�شنع الثلج، 
ف�شا ع���ن وكالت ال�شح���ن البحري 
و التاأم���ن والبنوك وغريها.  حلاجة 
يف  للعم���ل  م�شاعدي���ن  اىل  بلوك���ي 

ال�شركة قدم اىل بغ���داد يف �شنة 1889 �شاب ا�شكتلندي 
ذو ثماني���ة ع�ش���ر ربيعا ا�شم���ه توما�س ك���ري، وهو من 
مواليد غا�شكو يف 26 �شباط 1871. كان توما�س كري 

ذكيا ون�شطا اأعتمد عليه بلوكي يف ادارة ال�شركة. 
يف �شن���ة 1892، ذهب بلوكي اىل لندن ليتزوج من ابنة 
عم���ه اأميا بلوك���ي ويعود به���ا اىل بغداد لتق���وم بربية 
اولده ال�شغار من زوجته الوىل وكان قد ار�شل الكبار 
منه���م اىل مدار�س داخلية يف انكل���را. ثم قرر يف نهاية 
الت�شعيني���ات بال�شتق���رار يف لندن، فجع���ل من توما�س 
ك���ري �شريكًا له يف ال�شركة وا�شبح ا�شمها "بلوكي كري 
و�شركاه���م". فيك���ون توما�س ك���ري مدي���را لل�شركة يف 

بغداد، وتوما�س بلوكي ممثا لل�شركة يف لندن. 
تط���ور عم���ل �شركة بلوك���ي وك���ري يف الع���راق باأطراد 
وا�شتهرت ال�شركة بن�شب م�شخات ال�شقي للزراعة على 
نهري دجل���ة والفرات، حيث ذكر اناعداد امل�شخات التي 
ن�شبته���ا ال�شركة بلغت اكرث من الف م�شخة قبل احلرب 
العظمى، وكان لل�شركة يف مقرها اجلديد يف العباخانة 
ور�ش���ة �شناعي���ة ت�ش���م ع���ددا م���ن املهند�ش���ن والعمال 
لت�شلي���ح املكائ���ن واملعدات،ف�ش���ا عن القي���ام مبختلف 
العم���ال التجارية. وا�شبح توما����س كري رئي�شا لغرفة 
التجارة الربيطانية يف بغداد، كما دعته مملكة الرويج 

ليكون قن�شا لها يف بغداد.
عندم���ا اعلن���ت احل���رب العظم���ى يف �شن���ة 1914 قامت 
للرعاي���ا  الحتياط���ي  باحلج���ز  العثماني���ة  احلكوم���ة 
الربيطانين، وكان توما�س كري مع بع�س العاملن يف 
�شركة لن���ج واملهند�شن العاملن يف بناء ال�شدة الهندية 
م���ن �شمن جمموع���ة رحلوا للحج���ز يف ا�شطنبول، لكن 
لكونه���م مدني���ن مت هناك اط���اق �شراحه���م، فعاد ثاث 
منه���م، ب�شمنه���م توما�س ك���ري، عن طري���ق البحر عرب 
قن���اة ال�شوي�س اىل الب�ش���رة لتقدمي الع���ون وامل�شاعدة 
الق���وات الربيطانية مل���ا ميلكونه من خ���ربة ومعلومات 
كبرية عن العراق. وهكذا كانوا مع قوات القائد طاوزند 
ح���ن �شقطت الكوت بيد الق���وات العثمانية ومت اأ�شرهم 
مرة اآخرى. عانى توما����س كري كثريا يف الأ�شر ، حتى 
تدخ���ل ال�شف���ري المريك���ي يف اأ�شطنبول لأنق���اذه وكان 
عل���ى �شفري امل���وت يف احدى امل�شت�شفي���ات. بعد احلرب 
ح�ش���ل توما�س كري على تعوي�س عن بع�س ممتلكاتهم 
من ال�شركة يف بغ���داد وبقي يعمل يف التجارة يف لندن 
حت���ى وفاته �شن���ة 1934، اأم���ا توما�س بلوك���ي فكان قد 

مات يف لندن �شنة 1915. 

بلوكي وكري.. وأول سينما في بغداد
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هشام المدفعي

كان���ت املوارد املالية لأمانة العا�شمة تتحقق من م�شدرين 
رئي�شي���ن : اولهم���ا الر�ش���وم وال�شرائب الت���ي جتبى من 
الن�شاط���ات البلدية املختلفة ، والثاين م���ن التخ�شي�شات 
املالي���ة م���ن املوازن���ة العام���ة للدول���ة الت���ي ت�ش���رف على 
م�شاريع حم���ددة . ومل تكن المانة حتظى بالتخ�شي�شات 
املالي���ة الكافي���ة لإن�ش���اء �شب���كات اخلدم���ات الكامل���ة . لقد 
كان ال�ش���راع حمتدم���ا ب���ن املواطن���ن وامان���ة العا�شمة 
ووحداته���ا ، ول�شيم���ا يف اطراف املدين���ة . املواطن كان � 
ول ي���زال � يطالب بحقوقه اخلدمية من ال�شوارع والطرق 
واملج���اري وامل���اء والكهرب���اء والهات���ف ، يف نف�س الوقت 

الذي يتجاهل فيه ماعليه من التزامات وواجبات .
واحلقيق���ة ، ان م�شاري���ع الط���رق مل تتع���د تبلي���ط �شبكات 
ال�ش���وارع ، وم���ا يلحقه���ا م���ن �شب���كات مي���اه المطار يف 
الحي���اء القدمية لبغداد ، وبع����س الحياء يف التو�شعات 
اجلدي���دة . ام���ا جم���ال البني���ة ، فق���د كانت المان���ة تقوم 
باإن�شاء ابنية ب�شيطة ، مثل دور الرامل وبع�س ال�شواق 
ال�شعبي���ة ودورات املي���اه العام���ة يف مرك���ز املدين���ة . غري 
ان ا�شع���ب امل�ش���اكل الت���ي كن���ا نواجهه���ا ، كان���ت م�شاكل 
الرا�شي وافرازها لاأحياء ال�شكنية اجلديدة ، وتقاطعها 
مع املتطلبات التخطيطية للمدينة ، التي مل تكن حم�شومة 
قانوني���ا ب�شكل نهائي . ام���ا البنية اخلا�شة ، وخا�شة يف 
مرك���ز املدين���ة ، فكانت ا�شكالي���ة اخرى ، بع���د ان تق�شمت 
امللكي���ات ، وا�شبحت م�شاعة ب���ن العديد من افراد العائلة 
الواح���دة . ا�شاف���ة اىل ال�شتغ���ال القت�ش���ادي واع���ادة 
العم���ار وم���ا ي�شاحب ذلك م���ن فو�شى . امان���ة العا�شمة 
تطال���ب دوم���ا بالإبق���اء عل���ى اجلان���ب الراث���ي للمدينة ، 
فتمن���ع اعطاءاج���ازات البن���اء للحيلول���ة دون اندثار هذا 
اجلان���ب ، لكن هذا يجري بدون وجود خطط وا�شحة عن 

كيفية احلفاظ على اجلانب املعماري الراثي يف بغداد .
ت�ش���م مدين���ة بغداد الكثري م���ن البنية والبني���ة الراثية 
وال�شواق القدمية . ولكن لتوجد حلول منا�شبة للحفاظ 
عليه���ا او تطويرها، مبا يائ���م تطلعات امانة العا�شمة او 
املواطنن على حد �ش���واء . كما ل توجد خربات كافية يف 
هذا اجلان���ب . وكنا ن�شعر باأهمية ايج���اد احللول الكفيلة 
حل���ل ه���ذه ال�شكالي���ة . فق���د خ�شرنا ع���ددا كب���ريا من تلك 
البني���ة الراثية لعدم معرفتنا الت���وازن بن احلفاظ على 
ال���راث و�شمان امل�شالح ال�شخ�شي���ة . وكنا ننتظر اكمال 
اعم���ال تخطيط بغداد لعلها جتد احللول ال�شحرية مل�شاكل 

المانة اجل�شيمة .
  ومل تك���ن الك���وادر الفنية والهند�شي���ة يف امانة العا�شمة 
بالكف���اءة الكامل���ة والكافي���ة ، ول يوجد م���ن ذوي الكفاءة 
واخل���ربة ال الع���دد القلي���ل . ومل تكن هن���اك اي �شعبة او 

دائرة يف المانة تعني بالراث البغدادي .
يف الوقت نف�شه الذي كنت اعمل فيه بكل ن�شاط يف اعمال 
املكت���ب ال�شت�ش���اري لابني���ة �شباح���ا، وا�ش���ارك �شقيقي 
قحط���ان باعم���ال دار العم���ارة م�شاء ، ات�ش���ل بي �شديقي 
املهند����س ر�شيد الدبي�ش���ي ، واخربين ان ام���ن العا�شمة 
ال�شي���د مدحت احلاج �شري يريد اللق���اء بي للتحدث حول 

مدينة بغداد ، وكان ذلك يف اوائل حزيران  عام 1967 .
 زرت ام���ن العا�شم���ة ، وبعد كلم���ات املجاملة والرحيب 
، ج���رى احلديث ع���ن مدينة بغداد و�شب���ل تطويرها . غري 
ان الم���ن يف نهاية اللقاء طلب ان التحق بامانة العا�شمة 
لت�شل���م من�ش���ب رئي�س الهيئ���ة الفنية ، وه���ي اهم هيئات 
المان���ة يومئ���ذ . كم���ا ان وزي���ر البلديات زميل���ي ال�شتاذ 
اح�ش���ان �ش���ريزاد طلبني ه���و الخر لزيارت���ه للتحدث يف 
املو�ش���وع نف�ش���ه . وعن���د لقائي ب���ه ذكر انه ت���رك مكتبه ) 
ال�شت�ش���اري العراق���ي ( لتكليفه مبن�شب وزي���ر البلديات 
، فطل���ب من���ي ان ات���رك العم���ل يف مكتبي واتف���رغ لأعمل 

رئي�شا للهيئة الفنية يف امانة العا�شمة .
  بقي���ت يف حرية من ام���ري .. هل اترك اعم���ايل والتحق 
بامان���ة العا�شم���ة ؟ ام ارف����س الطلب ؟ . بحث���ت المر مع 
�شقيقي قحطان ، فا�شتق���ر راأيي على قبول الوظيفة خدمة 
ملدينت���ي بغ���داد ، عل���ى ان اعمل يف مكت���ب ) دار العمارة ( 

م�شاء .
بع���د موافقتي عل���ى طلب مدح���ت احلاج �ش���ري لالتحاق 
باأمان���ة العا�شمة يف حزي���ران 1967 رئي�شا للهيئة الفنية 
، وه���ي اك���رب وظيفة فني���ة يف امانة العا�شم���ة التي كانت 
تابع���ة ل���وزارة البلدي���ات يوم���ذاك . ت�شلمت م���ن الدكتور 
نعم���ان اجلليل���ي اعم���ال الهيئ���ة بعدتعيين���ه مدي���را عامًا 

للتخطيط العمراين . 
كان���ت امان���ة العا�شم���ة امل�شوؤول���ة ع���ن جمي���ع اخلدم���ات 
البلدي���ة ملدين���ة بغداد التي تبلغ حدوده���ا زهاء 600 كيلو 
م���را مربعا اآنئ���ٍذ ، وكانت م�شاح���ة الرقع���ة امل�شيدة منها 
نح���و 100 كم مرب���ع ، ونفو�شها كانت بح���دود3،5 مليون 
ن�شم���ة . ومل يك���ن لهذه املدينة تخطي���ط ح�شري متكامل ، 

بل كان���ت �شركة ) بول �شريف����س ( ال�شت�شارية البولونية 
التي با�ش���رت منذ فرة تعمل لو�ش���ع اجلوانب التكميلية 
لذل���ك التخطي���ط ، ف�ش���ا ع���ن مهماته���ا ال�شت�شاري���ة يف 
الوق���ت نف�ش���ه . والواق���ع ان امل�ش���اكل البلدي���ة يف مدينة 
بغ���داد ، كانت كبرية ومت�شعبة ، فاخلدمات بدائية والبنى 
التحتي���ة مهرئة و ال�شع���ور باللتزام���ات احل�شرية لدى 
املواطن���ن متخلفة . فكان عل���ّي ان اواجه امل�شاكل الفنية ، 
واقرر احللول لها . بالإ�شافة اىل ادارة امل�شاريع اجلارية 

وتوجيهها ، وامل�شوؤوليات الدارية املختلفة .
لتوج���د يف دوائر امان���ة العا�شمة �ش���وى �شعبة �شغرية 
ت�ش���رف على اعم���ال جماري مي���اه المطار .ام���ا م�شلحة 
املج���اري فق���د كانت غ���ري مرتبط���ة باأمانة العا�شم���ة ، بل 
كانت دائ���رة متخ�ش�شة ، ومدينة بغ���داد جزء من اعمالها 
. وهك���ذا م���ع دوائر امل���اء الكهرباء والهات���ف . والتن�شيق 
مع���دوم تقريبا بن ه���ذه الدوائر ، ومعظ���م عملها من�شب 
عل���ى �شيان���ة ال�شب���كات والعم���ال ال�شغ���رية والتكميلية 

وامل�شتجدة .

  وهن����ا اذك����ر ماج����رى يف منت�ش����ف �شه����ر ماي�����س 1968 
، عندم����ا هطل����ت على بغ����داد امط����ار غزي����رة وب�شكل غري 
اعتي����ادي مل يع����رف م����ن �شن����وات . فق����د ا�شتم����ر هط����ول 
المط����ار الغزيرة ل�شاعات طويل����ة ، ومل تكن بغداد مهياأة 
له����ذه المط����ار الهائلة ، ف�ش����ا عن عدم وج����ود اي �شبكة 
ت�شري����ف يف الكثري م����ن احيائها . وهك����ذا غرقت مناطق 
يلتح����ق  ومل   . واجلدي����دة  القدمي����ة  بغ����داد  م����ن  عدي����دة 
الكث����ري من عم����ال المان����ة وموظفيه����ا باأعماله����م . لذاقام 
ام����ن العا�شم����ة باإ�شدار نداء عاجل جلمي����ع العاملن يف 
الدوائراخلدمية م����ن موظف����ي الدولة،وا�شحاب العمال 
اخلدمي����ة الهلي����ة كاخلبازي����ن و�شواه����م اىل اللتح����اق 
باأعمالهم للم�شاهم����ة يف عمليات النقاذ وتوفرياخلدمات 
للمواطن����ن يف املناط����ق الت����ي غمرتها املي����اه ، فقدغمرت 
املياه جميع الحياءال�شكني����ة الواقعة �شرق قناة اجلي�س 
يف اجلان����ب ال�شرق����ي م����ن بغ����داد ، وا�شطراله����ايل اىل 
ال�شع����ود اىل الطاب����ق الثاين من منازله����م ،ا ذكانت املياه 
تنحدر من مناطق خمتلفة متتد باجتاه نهر دجله من خان 
بني �شعد على طريق بعقوبة القدمي وحتى قناة اجلي�س . 
كماغمرت املياه املحات القدمية الواطئة  يف مركزبغداد 
م����ن الباب املعظم وحتى الب����اب ال�شرقي . اما يف اجلانب 
الغربي من بغداد ) الكرخ ( فقدغمرت املياه معظم املناطق 
والحي����اء الواقعة غرب �ش����ارع 14 رم�ش����ان ، وعددا من 

املحات القدمية املنخف�شة.
�شكلن����ا مكاتب للط����وارئ لت�شل����م �ش����كاوى ال�شتغاثة من 
املواطن����ن ، وتوجيه العاملن لعملي����ات النقاذ والخاء 
. وقدُعه����دت ايّل م�شوؤولية مركز طوارئ الر�شافة ومقره 
يف دائ����رة اطفاء ال�شي����خ عمر،ا�شافة اىل عملي الرئي�س . 
واتذكرعند جت����ويل مع امن العا�شمة يف حي اخلارجية 
يف منطق����ة الداوودي بالكرخ ،كي����ف كان املاء يغمر�شارع 
اخلارجي����ة امل����وازي يف ح����ي ال����داوودي اىل �ش����ارع 14 
رم�ش����ان بارتفاع نحو30 �شنتمرا حت����ى دخل اىل داخل 
ال�شيارات وال����دور، وا�شطراحد املواطن����ن اىل التجول 
يف املنطق����ة ب����زورق �شغ����ري . ويف ي����وم اآخرجتولت مع 
ال�شي����د المن قريبا م����ن منطقة �شرق القن����اة ونحن على 
طريق قناة اجلي�س ، فاحظنا ان حي جميلة كان مغمورا 
باملياه متام����ا ، وقد�شعد �شكان الدور القليلة التي �شيدت 
يوم����ذاك اىل ال�شطوح ، وهم يلوح����ون باأيديهم وينادون 

طلبا لإنقاذهم .
اخرَبن����ا مديرالوح����دة امل�ش����وؤول ع����ن املنطق����ة ان����ه �شيتم 
التخل�����س م����ن املي����اه خال ثاث����ة ايام م����ن تل����ك املنطقة 
الت����ي تبل����غ م�شاحته����ا زهاء 20ك����م 2 ، لأنه ام����ر بت�شغيل 
ث����اث م�شخ����ات مي����اه بقط����ر 4 اجنا ل����كل لواح����دة  .. مل 
اتقبل حدي����ث هذا امل�شوؤول وتفاوؤل����ه ،لن كمية املياه يف 
مناط����ق �شرق����ي القناة كان����ت اكربمن هذااحل����ل . لقد كان 
�ش����ارع قناة اجلي�س حاجزا مينع ت�شرب املياه اىل القناة، 
فاأم����رت بفت����ح ثغ����رات بعر�����س مري����ن ل����كل ثغرة،وعلى 
م�شاف����ة كيلومربن ثغرة واخرى لتفريغ املياه يف القناة 
والتخل�س منها . وقد بقيت هذه الثغرات تفرغ املياه ملدة 
�شه����ر تقريب����ا . عملت وعلى م����دى ا�شبوع����ن كاملن ليا 
ونه����ارا مع كوادرالمانة جميعا والدفاع املدين واجلهات 
املعني����ة الخرى،لإزال����ة اث����ار المطار و�شح����ب املياه من 

مناط جتمعها وانقاذ �شكان املناطق املت�شررة .
ان هذه التجربة القا�شية ، ا�شعرت اجلميع باأهمية وجود 
�شبك����ة كامل����ة ملي����اه المط����ار يف بغ����داد . ومل����اذا لتتوفر 
للعا�شم����ة �شبكة لت�شريف مياه المطار ؟ ولتوجد �شبكة 
ملج����اري املي����اه الق����ذرة ؟ ول�شبك����ة ط����رق   تغط����ي حاجة 
املواطن����ن . كما ان عددا من الحياء مل ت�شلها �شبكة مياه 
ال�شرب . والواقع انه ليوجد لدّي ال جواب واحد ، وهو 
ان تخ�شي�ش����ات الدولة من موازنته����ا والنظام ال�شريبي 
ل�ش����كان العا�شم����ة ، لي�شتندان اىل احلقائ����ق ومتطلبات 

املواطنن من اخلدمات ب�شورة حقيقية .

عن مذكرات المدفعي ) نحو عراق جديد (

امطار غزيرة وغرق بغداد 1968
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باسم عبد الحميد حمودي

كان متظاه���رو النجف ال�شرف ق���د حماهم رجال اجلي�س 
يف حامية النجف بقائدها العقيد عبد الوهاب ال�شواف.

 وعندم���ا ع���اد �شالح ج���رب وح���اول الدفاع ع���ن �شاحية 
املعاه���دة اجلديدة الت���ي �شتخل�شنا  من احت���ال النكليز 
للحباني���ة وال�شعيب���ة يف حين���ه رف����س جمل����س الب���اط 
ذل���ك  وجمل�س الن���واب والو�شي  على العر����س وا�شتقال 
الرج���ل وخم���دت  املقاوم���ة ال�شعبي���ة باختي���ار جارنا يف 
حمل���ة اجلعيف���ر رئي����س جمل����س العي���ان ال�شي���د حمم���د 
ال�شدررئي�شا للوزراء،لأر�شاء ال�شارع ال�شاخن رغم تردد 

ال�شدر اأول مرة.
لب���د م���ن القول هن���ا ان الزم���ن مل يخدم ه���ذا الرجل رغم 
قدرات���ه الذهني���ة والعملي���ة ،ذل���ك اأن���ه مل يرح���ل اىل لندن 
لبحث امر املعاهدة ال مبوافقة  جمل�س الوزراء وال�شا�شة 
العراقين التقليدين ومعار�شة القوى ال�شيا�شية املناوئة 
مث���ل احل���زب ال�شيوع���ي واحل���زب الوطن���ي الدميقراطي  
وح���زب ال�شتقال والخوان امل�شلم���ن والقوى ال�شيعية 

املعار�شة.

 امله���م اأن ذاك ماح���دث واحلدي���ث يطول فيه حت���ى يومنا 
ه���ذا ول���و �شدقوا املعاه���دة لتب���دل و�شع الع���راق ولكنها 
العنجهي���ة ال�شيا�شي���ة  وح���ب الثرة وا�شتغ���ال عواطف 
الطلب���ة واملثقفن والعوامل اخلفية التي حترك اجلو �شد 

ا�شدقاء بريطانيا انذاك .
 والي���وم يراد تق���ومي جتربة هذا ال�شيا�ش���ي  الذي مل يكن 
طارئا عل���ى العمل ال�شيا�شي فق���د كان قا�شيا بارزا ونائبا 
وحمافظ���ا ووزيرا يف حكوم���ة حكمت �شليم���ان مع كامل 
اجلادرج���ي ال�شاحي���ة ع���ام 1936 والت���ي ا�شتقال منها 

راف�شا انحرافها عن خطها ال�شاحي املفر�س.
بع���د �شق���وط وزارت���ه ان�شح���ب �شال���ح جرب قلي���ا ثم عاد 
لي�ش���ارك بق���وة يف العم���ل ال�شيا�ش���ي يف وزارة توفي���ق 
ال�شوي���دي عام 1950 وزي���را للداخلي���ة يف ت�شكيلة توؤيد 
الو�ش���ي عبدالله وال�شعيد معا م���ع جمموعة من ال�شباب 
امل�شتق���ل مثل �شعد عم���ر. وكان من ج���راأة �شالح جرب اأنه 
طلب من جمل�س الوزراء ف�شل مدير ال�شرطة العام اللواء 
عل���ي احلجازي من اخلدم���ة لنحراف���ه و�شرقاته،رغم اأنه 
حم�شوب على الو�شي ال���ذي تدخل حماول نقله كمحافظ  

اىل ال�شليمانية.
ورغم  اعرا�س �شالح جرب�شفاها ال ان القرار �شدر دون 
اأن ينف���ذه احلجازي الذي اأرتدى ماب�ش���ه الع�شكرية ليلة 

الول من �شباط 1950 وات�ش���ل هاتفيا بال�شويدي مهددا 
والتحق مبقر ال�شرطة ال�شي���ارة حماول حتريك القطعات  
فار�شل الو�ش���ي مرافقه عبيد امل�شايفي  الذي قام بحجزه 

واعتقاله  وت�شليمه للق�شاء.
وبتدخ���ات الو�شي وطريقة )بو�س عمك بو�س خالك ( مت 
احلكم عليه بال�شج���ن املوؤبد رغم انه ي�شتحق العدام  ،ثم 
اطل���ق �شراحه بعف���و خا�س بعد ا�شه���ر يف وزارة ال�شعيد 

التالية.
امله���م اأن �شال���ح ج���رب كان �شجاع���ا وكان المري���كان يف 
مذكراته���م ي���رون فيه البدي���ل ال�شلح  م���ن ال�شعيد  لتقدم 
البا�ش���ا يف ال�ش���ن واحاطته بزم���رة جتته���د الوقيعة ببنه  
وب���ن الزعي���م ال�شيا�ش���ي ال�شاب امل���رن   املتف���ق عليه بن 
المري���كان الو�ش���ي  وال�شخ�شي���ات الت���ي ذاق���ت ذرع���ا 
بال�شعيد،حت���ى من قبل الأنكليز  ،على حد مذكرات مزاحم  

الباججي التي اعتمدها جندت فتحي �شفوت
عندما الف ال�شعيد حزبه )الحتاد الد�شتوري( من موؤيديه 
م���ن الع���رب والك���ورد والركم���ان وامل�شيحي���ن وال�شن���ة 
وال�شيعة،ب�ش���كل م�شلحي ل يعتمد البنية الطافية  الأثنية 
متاما األف غرميه �شالح جرب )حزب المة ال�شراكي( من 

موؤيديه من ذات الت�شكيلة العراقية .
وق���د ا�شحى جرب ع�شو جمل�س العي���ان قيادي املعار�شة 

الربملاني���ة �ش���د وزارة ن���وري ال�شعي���د وت�شرفاته���ا عام 
1957 بعد ا�شقاط املعلر�شن  من خارج اللعبة ال�شيا�شية 
املتف���ق عليه���ا داخ���ل الر�شيم���ة املاألوف���ة، لك���ن ج���رب يف 
مذك���رات ط���ه الها�شم���ي زعي���م ح���زب اجلبه���ة ال�شعبي���ة 
،واوراق كامل اجلادرجي كان يت�شل باملعار�شة ال�شعبية 
املناوئ���ة لل�شعي���د اي�ش���ا حتى وفات���ه املفاجئ���ة حتت قبة 
جمل����س الم���ة وهو يتح���دث �شب���اح الي���وم ال�شاد�س من 
حزي���ران 1957حي���ث �شق���ط م���ن عل���ى من�ش���ة اخلطابة  
م�شاب���ا بتجل���ط دم���وي انهى حيات���ه العا�شف���ة الق�شرية  

اذهو من مواليد ال�شطرة عام 1896.
بذلك راح املعادل املو�شوعي للهيمنة ال�شيا�شية ال�شعيدية  
التي ا�شتمرت مدة عام اآخر قبل اأن تنهيها  حركة 14 متوز 
1958 الت���ي قلب���ت موازي���ن العمل ال�شيا�ش���ي يف العراق 
وجعلت اجلي�س لعب���ا ا�شا�شيا يف ال�شيا�شة العراقية كما 

كان بن عامي 1936-1941،ولذلك حديث اأخر.

ذاك���رة عراقي���ة : المق���ال يمث���ل وجهة نظ���ر الكاتب 
الفاضل ف���ي اعادة كتاب���ة تاريخ العراق ..ويس���تدرك 
عليه بان احداث النجف وموقف عبد الوهاب الشواف 
وقع���ت في انتفاضة النجف ضد العدوان الثالثي على 

مصر سنة 1956 وليس من احداث وثبة 1948 .

في اعادة تقويم التاريخ .. صالح جبر نموذجا

عىل حياء وبكل هدوء ترتفع االصوات بني حني واخر  العادة 

تقويم حياة وترصفات السيايس العراقي الراحل السيد 

صالح جرب رئيس الوزراء العراقي ايام معاهدة بورتسموث 

1948 التي اسقطتها مظاهرات الطلبة واالحزاب السياسية 

بعد مقتل عرشة متظاهرين وطالبة عىل جرس املأمون  

ببغداد الذي سمي جرس الشهداء ...اىل يومنا هذا !

كان صالح جرب قد اكمل توقيع املعاهدة العراقية 

الربيطانية الجديدة باالحرف االوىل يف ميناء بورت سموث 

عندماترصف نائبه وفتح النار عىل املتظاهرين ببغداد .
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ان���ا مدر����س يف ثانوية التجارة. فق���ال يل: اذًا ل جمال لتعيينك يف 
ه���ذه الوزارة لنن���ا ل نعن موظف���ًا، فاملوظف يج���ب ان يذهب اىل 
وظيفت���ه. فقلت له: هل ذكرت ذلك لل�شخ����س الذي قابلك قبلي وكان 
معي مدر�ش���ًا يف الثانوية وكان في�شل الدملوجي فقال ل تناق�شني 
واذهب اىل عملك فورًا. فخرجت لكنني ذهبت اىل ال�شتاذ املرحوم 
ال�شيخ حمم���د ر�شا ال�شبيبي وكان حين���ذاك رئي�شًا ملجل�س النواب 
وكان جمل����س الن���واب قريبًا م���ن وزارة اخلارجي���ة يف باب املعظم 
واتذك���ر انني �شاألت عمن كان مع���ه يف الغرفة فقيل املرحوم ح�شن 
النقيب والد الدكتور علي النقيب و�شالح مهدي �شكارة وكان اي�شًا 
نائب���ًا كما كان ال�شي���د النقيب وعندما دخلت عن���د ال�شبيبي وقدمت 
ل���ه نف�ش���ي قال: ماذا تريد وم���ا هو طلبك؟ هل ا�شتطي���ع ان ا�شاعدك 
فقل���ت: نعم، كنت عند وزير اخلارجية فط���ردين، قال: ملاذا؟ فذكرت 
ل���ه الق�شية كامل���ة )الق�شة كامل���ة( فرفع اآلة التليف���ون وحتدث اىل 
وزي���ر اخلارجية اآن���ذاك وكان ال�شي���د اأر�شد العم���ري وحتدث عني 
وعن اهلي وعائلتي وعملي، فوافق اآنذاك الوزير ان اعود وامتحن 
م���ع الخرين ودخل���ت المتح���ان وكان معي ع�شرون طالب���ًا تقريبًا 
لغر����س الوظيفة ال ان المر �شدر ب�شتة م���ن هوؤلء الع�شرين على 
انهم هم الذين جنحوا يف المتحان وكان منهم على ما اتذكر عدنان 
الباجج���ي ووا�شف عب���د املح�شن ال�شعدون وعل���ي �شائب وحممد 

ابراهيم ادهم واخرين ل اذكر ا�شماءهم الن.
ام���ا مل���اذا فعل ال�شبيبي معي ما فعل فاأن���ه كان يعرف عائلتي ولنه 
كان���ت يل معه حادثة لطيف���ة ارى ان احدثكم عنه���ا وخا�شتها اين 
عندما ذكرت له الق�شة وذكرت له ا�شمي قال يل انا اعرفك واتذكرك 
و�شبب تذكره يل ما يلي: عندما كنت يف اجلامعة كنت ان�شر بع�س 
ال�شعار واكتب بع�س الحاديث يف ال�شحف وكان مما كتبته يومًا 
حديث���ًا يف احدى اجلرائد عن �شع���ر ال�شتاذ ال�شيخ املرحوم حممد 
ر�ش���ا ال�شبيب���ي وكان مم���ا ذكرته عنه حين���ذاك انه اي�ش���ًا نظم يف 

الغزل حاله كحال ال�شاتذة الكبار وال�شعراء الكبار الخرين، اذ ان 
الغزل هو ا�شا�س ال�شع���ر يف راأي بدليل ان ال�شعراء القدامى كانوا 
حت���ى يف ق�شائدهم الخوانية والرثائية وغريه���ا كانوا يبدوؤونها 
بالغزل، ام���ا ال�شعراء املحدثون الكبار فكان منهم مثًا حممد �شعيد 
احلبوبي الع���امل الكبري والفقيه امل�شه���ور والثائر املعروف وكانت 
ق�شائده يف الغزل معروفة بحي���ث انها تغنى يف املقامات العراقية 
وغريه���ا وكذلك ال�شيخ حممد ر�شا ال�شبيبي اقول هذا لنني عندما 
ذك���رت ان ال�شبيب���ي اي�شًا كان م���ن �شعراء الغزل ذك���رت ق�شيدة له 

يقول يف احد ابياتها:

اّل وقد علقت ميناي بالباِب
                       وطاملا �شرت يف نهٍج فلم 

فف�ش���رت البي���ت على ان ال�شاع���ر ما كان يف طري���ق ال ووجد نف�شه 
عل���ى ب���اب احلبي���ب وكن���ت حين���ذاك �شاكن���ًا يف فن���دق العيان يف 
احليدرخان���ة واذا يف ال�شب���اح الباك���ر ُيقال يل ب���ان ال�شيخ حممد 
ر�ش���ا ال�شبيب���ي يري���د ان يتح���دث الي���ك يف التليفون فتح���دث ايّل 
ال�شيخ حممد ر�شا ال�شبيبي وانا طالب يف ال�شف الثاين او الثالث 
يف اجلامع���ة المريكية يف بريوت وكان متوا�شعًا ولطيفًا جدًا قال 
يل: ابن���ي كاظم مل اق�شد م���ا ف�شرته يف ذلك البيت بانني ذهبت اىل 

احلبيب وان ما ق�شدته يف البيت الذي يقول:
اّل وقد علقت ميناي بالب�اِب

وطاملا �شرت يف نهٍج فلم ارين                       
انن���ي كنت افكر واتخيل فل���م ارين وانا يف خيايل وتخيلي ال وانا 
يف باب بيت���ي ل�شتقبل احلبيب ومل يكن هنالك ل حبيب ول طريق 
ول درب وه���ذه كم���ا تعلم و�شتعل���م طريقة ال�شع���راء وال�شعر �شحر 
وخي���ال وقي���ل يف ال�شعر كم���ا تعلم ان اكذب���ه اعذبه وه���ذه الق�شة 
الت���ي حدث���ت يل مع ال�شي���خ ال�شبيب���ي تذكرها كما يب���دو يل عندما 
راجعته ليتو�ش���ط يل لدخل المتحان، امتح���ان اخلارجية وكانت 
ويجب ان اقولها ب�شراحة هي املرة الوحيدة التي ا�شتعنت بها يف 
الوا�شط���ة طيلة خدمتي اخلارجية، فقد كانت ترفيعاتي وتعييناتي 
وانتداباتي كلها اما م�شادفة او تقييمًا او تقديرًا من ال�شموؤولن .

عن كتاب
) مذكرات كاظم الخلف .. دبلوماسي عراقي (

في ذكرى رحيله في 25 تشرين الثاني 1956

لقاء مع الشيخ محمد رضا الشبيبي

اعلن عن وظائف يف وزارة الخارجية 

فتقدمت اىل االمتحان وكانت الوظيفة 

عنوانها ملحق ثالث وهي ادىن وظيفة يف 

السلك العراقي الخارجي حينذاك وكان 

التدرج يف السلك الخارجي كام هو معروف 

تدرجاً طوياًل أي ان يقيض املوظف ثالث 

سنوات ملحقاً ثالثاً ثم ثالث سنوات ملحقاً 

ثانياً ثم ثالث سنوات ملحقاً اول ثم ثالث 

سنوات سكرترياً ثالثاً ثم ثالث سنوات 

سكرتريا ثانيا ثم سكرتريا اوال ثم مستشارا 

ثم وزيراً مفوضاً ثم سفرياً ولذلك كنت 

اريد ان ُاعني يف الدرجة الدنيا التي كان 

يتم التعيني فيها آنذاك وملا ذهبت رأيت 

ان عدداً كبرياً من االخوان قد تقدموا لهذه 

الوظائف التي كان عددها ست وظائف وكان 

الوزير حينذاك قد طلب ان يقابل كل الذين 

تقدموا لالمتحان ليك يراهم ويقابلهم 

ويتحدث معهم قبل ان يدخلوا االمتحان 

فجاء دوري يف مقابلة السيد الوزير وعندما 

ذهبت اىل السيد الوزير وقابلته وسألني 

عن اسمي الكامل وعائلتي ومقري واهيل 

وذكرت له كل ذلك فقال يل: هل انت 

موظف؟ قلت:


