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عندما تألفت وزارة مزاحم الباجة 
جي في ( 26 حزيران 1948 ) لم 

تقدم وزارته منهاجاً إلى المجلس 
للحصول على ثقته بها، لكنه طرح 

هذا المنهاج في خطاب العرش في (
األول من كانون األول 1948 ) الذي 

تضمن الوعود الكثيرة باإلصالح 
السياسي واالقتصادي واالجتماعي، 
ففي مجال السياسة الداخلية وعد 

بتأمين الطمأنينة والرفاهية والنظام 
في البالد، وحرص على تمتع الشعب 

بكامل حرياته القانونية، وحقوقه 
الدستورية، والجد في معالجة األزمة 

المعاشية، وتيسير الخبز للناس. 
وفي السياسة العربية السعي 
النتشال فلسطين العربية من 

محنتها، واالحتفاظ بعروبتها، وإلقامة 
دولة موحدة فيها(.

د . بشير حمود الغزالي

تعر�ض���ت احلكومة ومنهاجه���ا اإىل انتقادات حادة من 
نواب املعار�ض���ة، فقد �ض���ن ح�ضني جميل - نائب بغداد 
- وممث���ل احلزب الوطني الدميقراطي، هجومًا عنيفًا 
عل���ى ال���وزارة ووعودها اخلالب���ة وق���ال: »اإن رئي�س 
ال���وزراء اأراد اأن يثب���ت للن���واب اإن���ه غريعاج���ز عل���ى 
تنميق خطاب وا�ض���ع مزخرف يت�ض���من من امل�ض���اريع 
ع���ددًا كبريًا وي�ض���م م���ن الأمور ما �ض���بق تك���راره يف 
كثري من خطب العر�س ال�ض���ابقة واملناهج الوزارية «. 
واأ�ضب���ح بع���د ذلك - يف راأي ح�ض���ني جميل - يف عداد 

املدعني الذين اأنتقدهم وحمل عليهم،
وت�ض���اءل النائ���ب ح�ض���ني جمي���ل با�ضتغ���راب �ضدي���د 
ع���ن كيفية تدبري رئي����س الوزراء املال ال���الزم لإجناز 
امل�ضاريع الكثرية التي وعد بها بعد اأن اعرتفت وزارته 
بخط���اب العر�س باأنها تعاين م���ن �ضعوبة مالية. ويف 
خت���ام حديثه اأكد على اأن عدم القيام بامل�ضاريع النافعة 
ه���و مثال ي�ض���رب مق���دار اإهم���ال امل�ضوؤول���ني مل�ضالح 

ال�ضعب(((.
ازدادت النتق���ادات ل���وزارة الباج���ة ج���ي بع���د قبول 
ا�ضتقال���ة �ض���ادق الب�ض���ام – وزير الدف���اع - يف ( 27 
اأيل���ول 1948 ) بع���د ت�ضريحات���ه املث���رية جلريدت���ي 
الزمان والأخبار يف 25 اأيلول التي اأتهم فيها الإنكليز 
بخيانة م�ضالح العرب، والوليات املتحدة مب�ضاعدتها 
اليهود، ف�ض���اًل عن موقفه املعار����س لتقلي�س الأحكام 
العرفي���ة(((. وقد ت�ضاءل عدد من ن���واب املعار�ضة عن 

اأ�ضب���اب ال�ضتقال���ة، الأمر ال���ذي اأثار رئي����س الوزراء 
ودفع���ه اإىل مهاجم���ة املعار�ض���ة، زاعمًا م���ن اأن بع�س 
املغر�ض���ني يتخذون من ا�ضتقالة الب�ض���ام �ضببًا لإثارة 
م�ضكلة �ضد الوزارة، فانربى النائب حممد مهدي كبة، 
رئي����س حزب ال�ضتق���الل، للدفاع ع���ن املعار�ضة والرد 
عل���ى اأتهام رئي����س الوزراءوقال: من���ذ اأن ا�ضتغلنا يف 
ال�ضيا�ض���ة مل نح���رج وزارة اأو نح���دث �ضغبًا يف البالد 
ب���ل بالعك�س ان موقفن���ا دل على اأن �ضلوكن���ا كان جدًا 
متزنًا، فاإذا ما عار�ضنا، فاإنا نعار�س على اأ�ضا�س مبداأ، 

ونعتقد باأننا �ضلكنا �ضلوكًا ياأتلف وم�ضلحة البالد.
اجتم���ع جمل�س الن���واب يف ( 23 ت�ضرين الأول 1948 
) لبح���ث التعدي���ل ال���وزاري الذي مت مبوجب���ه تعيني 
�ضاك���ر الوادي وزيرًا للدف���اع، وكان حا�ضرًا الجتماع 
رئي����س الوزراء - مزاح���م الباجة جي - وقد توتر جو 
املناق�ض���ات، وزاد تاأث���ر ن���واب املعار�ضة بع���د مناق�ضة 
اأ�ضن���اد وزارة الدفاع ل�ضاكر ال���وادي الذي كان ع�ضوًا 
يف مفاو�ض���ات معاه���دة بورت�ضم���وث والذي ف�ضل يف 
انتخاب���ات ع���ام 1948 عندم���ا ر�ضح نف�ض���ه يف اإحدى 
املناط���ق النتخابية يف بغداد. واأجاب رئي�س الوزراء 
على انتق���اد نواب املعار�ضة ل�ضاكر ال���وادي، مو�ضحًا 
ب���اأن دور �ضاك���ر ال���وادي يف املفاو�ض���ات ون�ضاطه يف 
عقدها كان قلياًل، واأو�ضح باأنه ا�ضرتك خبريًا ع�ضكريًا، 
واأن���ه قطع كل �ضلة باملا�ضي واأعل���ن ا�ضتعداده لتنفيذ 
�ضيا�ض���ة ال���وزارة. وق���د رد علي���ه النائب عب���د الرزاق 
احلم���ود – نائ���ب الب�ض���رة - م�ض���ريًا اإىل اأن اإدخ���ال 
ع�ضو يف ال���وزارة من خارج املجل�س وعدم ا�ضت�ضارة 
رئي�ض���ه ي���دل عل���ى اأن الذهني���ة الت���ي  كان يت�ضف بها 
روؤ�ض���اء ال���وزارات ال�ضابق���ون يت�ض���ف به���ا رئي����س 

ال���وزراء احل���ايل، وا�ضتطرد يق���ول اأن اأدخال �ضخ�س 
مم���ن اأ�ضه���م يف عقد معاه���دة بورت�ضم���وث والتوقيع 
عليه���ا اق���ل ما يقال في���ه انه مل يراع عواط���ف ال�ضعب. 
وبالرغ���م م���ن النتق���ادات ال�ضدي���دة الت���ي وجهت اإىل 
وزارة الباجة جي، اإل اأن املعار�ضة امتدحت الوزارة، 
عندما اأ�ض���درت قرارًا باأن�ضاء امل�ضرف العقاري، وقال 
النائ���ب عب���د ال���رزاق ال�ضيخل���ي باأنه يعار����س داخل 
املجل����س، لي�س من اأجل املعار�ض���ة، واإمنا يعار�س كل 
م�ضروع فيه �ضرر عل���ى البالد، ويوؤيد كل م�ضروع فيه 

نفع للبالد،
ولذل���ك يتوجه بال�ضكر والمتن���ان لوزير املالية - علي 
ممتاز - لقي���ام وزارته باأن�ضاء امل�ض���رف العقاري(((. 
 u1580 واإزاء ا�ضتم���رار النتق���ادات ل���وزارة الباجة
ج���ي م���ن املعار�ض���ة، ا�ضتطلعت جري���دة الزم���ان اآراء 
بع�س قادة املعار�ضة ع���ن �ضورة الوزارة التي تطمح 
اإليها، ف���كان لقاوؤها م���ع النائب حممد ر�ض���ا ال�ضبيبي 
ال���ذي و�ض���ع منهاج���ًا متوا�ضع���ًا ل���وزارة الإ�ض���الح 
يف ال�ضيا�ض���ة الداخلي���ة ج���اء فيه : 1 - الغ���اء الأحكام 
العرفي���ة.2 - تقيي���د ال�ضلطات احلكومي���ة وت�ضرفات 
الد�ضتورواأح���كام  بقواع���د  حقيقي���ًا  تقيي���دًا  رجاله���ا 
القوان���ني ويجب اأن تك���ون املراجع العلي���ا يف الدولة 
الق���دوة احل�ضن���ة. 3 - ال�ضع���ي بكل الو�ضائ���ل املمكنة 
لرفع م�ضتوى املعي�ضة ومكافحة الغالءواملجاعة.  4 - 
تطبي���ق �ضيا�ضة اقت�ضادية، م���ن اأهدافها حماية حقوق 
املنتج���ني العراقي���ني زراعيًا و�ضناعيًا م���ن املناف�ضات 
الأجنبي���ة. 5 - تي�ض���ري العمل لأرباب احل���رف واملهن 
وال�ضناع���ات ومكافح���ة البطال���ة املتف�ضي���ة ب���ني هذه 
الطبق���ات. 6 - تخ�ضي����س م���ا يكف���ي من امل���ال للقيام 
بامل�ضاري���ع العمراني���ة. 7 - اإ�ض���الح مناه���ج التعلي���م 
يف املدار�س احلكومي���ة، باإ�ضالح اأهدافه���ا وو�ضائلها 
وخ�ضو�ض���ًا يف الأري���اف . 8 - ال�ضتف���ادة من الكفاية 
املتوفرة يف ال�ضب���اب واإحاللهم حمل الطبقة ال�ضعيفة 
من موظفي الدولة. 9 - العناية بالرتفيه عن املوظفني 

وامل�ضتخدمني على وجه يقطع دابر الر�ضوة.
قدم���ت وزارة الباج���ة ج���ي ا�ضتقالته���ا يف ( 6 كان���ون 
الث���اين 1949 ) وعه���د اإىل ن���وري ال�ضعي���د بتاألي���ف 
ال���وزارة اجلديدة، ف�ضكل ال�ضعيد وزارته العا�ضرة يف 
الي���وم الأول نف�ضه، التي مل تقدم منهاجها اإىل املجل�س 

النيابي .

عن كتاب ) المعارضة الوطنية في العراق
في العهد الملكي( .

المعارضة الوطنية ووزارة الباجه جي سنة 1948

�صادق الب�صام وزير الدفاع
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علي الشرقي

ولع�ض���اق الكت���ب ن���وادر كث���رية يف وادي غرامه���م ه���ذا 
منه���ا اين دخلت عل���ى احد هوؤلء الغ���الة يف هذا املذهب 
وهو ال�ضيخ عل���ي اآل كا�ضف الغطاء يف مكتبته ال�ضغرى 
التي اقت�ض���رت على ما ورقه بيده ون�ضخ بخطه فوجدته 
جال�ض���ا على الر����س وامامه طاولة �ضغ���رية عليها كتاب 
مفتوح وحمربة وقد �ضد عل���ى ع�ضده م�ضاطر خفيفة من 
اخل�ض���ب �ض���دا حمكما مين���ع الرع�ض���ة التي يف ي���ده لنه 
�ضي���خ وهن���ت قواه وقد �ض���ارف على الت�ضع���ني من عمره 
وكان لب�ض���ا ثوب���ا �ضميكا خ�ض�س للكتاب���ة تارة خمططا 
بالوان والوان من م�ضح القلم ورذاذه،  وكان يف يده قلم 
م���ن اخليزران القوي وكان م�ضغ���ول بالن�ضخ ف�ضاألته عن 
عم���ر ذلك الثوب قال بان عمره يناهز ال�ضبعني عاما وهو 

عندي اطيب من الغاللة التي ي�ضفها ال�ضاعر بقوله :

كاذيال خود اقبلت يف غاللة        م�ضبغة والبع�س اق�ضر 
من بع�س

وم���ن ن���وادره ان���ه كان يكت���ب تراج���م العلم���اء والدباء 
يف جمموع���ة ا�ضماها طبق���ات ال�ضيعة واتف���ق ان يخرج 
اىل اجلام���ع عند بزوغ الفجر وي�ض���ادف يف طريقه احد 
الف�ض���الء يفاجئه بنباأ وفاة احد امل�ضاهري من حملة العلم 
والدب وجع���ل يعزيه لنه م���ن �ضراة ق���وم ال�ضيخ وكان 
يع���زه فما اجفل للنباأ ول ا�ضرتجع بل قاطع املخرب بقوله 
: لق���د تزين كتاب الطبقات بخري ترجم���ة. وترك اجتاهه 
اىل امل�ضج���د ا رجعا اىل بيت���ه واىل مكتبته وكتب تاريخ 

الوفاة.
وم���ن ن���وادره م���ا ح���دث ل���ه يف ال�ضتانة مع جل���واز من 
ج���الوزة ال�ضلط���ان املره���وب عبداحلمي���د. لق���د �ضغ���ف 
ال�ضيخ بجمع الكتب والتوفر على الطالع عليها واقتناء 
النفي����س منها المر الذي حمله عل���ى التطواف يف البالد 
ال�ضالمية فجاء احلجاز وم�ض���ر و�ضوريا وعاملة وبالد 
فار����س والهن���د والرتك وت���ردد يف ال�ضتان���ة على بيوت 
الكتب وتزود منها وا�ضتفاد وكان ين�ضخ بقلمه ما يعجبه 
م���ن املخطوط���ات فريفع���ه اىل رف مكتبت���ه الكربى ومن 

ذل���ك كتاب �ض���رح ابي متام على مهاج���اة جرير والخطل 
وق���د كان بخط مغربي ق���دمي ومعمى فعك���ف على تفهمه 
وتهجئت���ه حتى اتقنها وبداأ ين�ضخه وعندما بلغ ال�ضفحة 
الخرية واذا هو بجلواز ال�ضلطان يبلغه بكل عنف لزوم 
ح�ض���وره حال يف الب���اب العايل اي يف ب���الط ال�ضلطان 
وكان ذل���ك التبليغ رهيب���ا ي�ضعر باخلوف م���ن املغبة لن 
النا����س يعرفون ان مثل هذا ينبئ ب���ان احد اجلوا�ضي�س 
املبثوث���ني بكرثة قد و�ضى بذلك املجل���وب وقد حان وقت 
احل�ض���اب .هل���ع كل م���ن كان حول ال�ضي���خ وجفل من ذلك 
الطل���ب ال ال�ضيخ الذي رفع اأ ر�ضه باعتزاز قائال للجلواز 
هيهات ل البي الطلب قبل ان امت هذه ال�ضفحة ولو قامت 
القيامة. وغ�ضب اجللواز وثابر ال�ضيخ على ال�ضتن�ضاخ 
وم���ا كان من احلا�ضرين غ���ري ال�ضفاق على ال�ضيخ والت 
و�ضل اىل اجللواز بالتمهل عليه حتى يتم كتابة ال�ضفحة 
وهك���ذا يت���م ال�ضي���خ ويتاأب���ط الن�ضخ���ة كامل���ة ويق���ول 
للجل���واز هيا. وملا �ضخ�س اىل الب���اب العايل ابلغ بلزوم 

مغادرة ال�ضتانة اىل العراق  .
وم���ن نوادر ه���وؤلء ال�ضرعى يف حب الكت���ب كان ال�ضيخ 
اجلليل النوري قد اعياه الطلب لكتاب و�ضدفة عرث عليه 

يف ال�ضوق وقد عر�ضته امراأة للبيع و�ضادف فراغ كي�ضه 
م���ن النق���ود فوقف و�ضط ال�ض���وق بالقرب م���ن تلك املراأة 
واأم�ضك بي���ده على الكتاب حر�ضا و�ض���ار ل ي�ضتطيع ان 
ينق���ل خطوة وخلع عباءة نفي�ض���ة كانت عليه ودفعها اىل 

املنادي فباعها له بثمن بخ�س و�ضلم
للمراة  ثم���ن الكتاب وم�ضى يف ال�ض���وق والطريق بدون 
عب���اءة وه���ي م�ضي���ة لتتنا�ض���ب وامثال���ه م���ن رج���الت 
الف�ضيل���ة . ولكنه كان مزهوا به���ا لمتالكه الكتاب. ومن 
الن���وادر ان �ضيخا من �ضيوخ الدب يظه���ر انه كان رقيق 
الدين عر�س علي �ضراء كت���ب خمطوطة كان عليها �ضارة 
التحبي����س فقلت له كيف تبي���ع الوقف املحب�س؟ فقال اين 

ل ارى امللكية يف الكتاب لن املوؤلف يريد
ب���ث املعرف���ة وا�ضاع���ة اف���كاره وم���ا ملكي���ة الكت���اب ال 
ا�ضتيعاب���ه قراءة فقط وعلي���ه فالكتاب ل ميلك ، اما الثمن 
املب���ذول فهو عو�س ع���ن قراءته فقط وملا كان���ت القاعدة 
الفقهية ل وقف ال من ملك فمن الغلط ان يقال هذا الكتاب 

وقف.
وقري���ب م���ن ه���ذا الراأي م���ا ذهب الي���ه جماع���ة من ذوي 
الف�ضل ايث���ارا وت�ضبيال للمنفع���ة يف كتبهم لكل من يريد 
ال�ضتف���ادة بقرائتها  قائل���ني ان غلة الكتاب قراءته وزكاة 
تل���ك الغلة اعارت���ه. ويعاك�س هذا الراي م���ن يو�ضد باب 
مكتبت���ه يف وج���وه الطالب �ضح���ة وظنة. وكث���ري اولئك 
الذي���ن يقب�ض���ون على الكت���ب قب�ضة ال�ضحي���ح . اتفق يل 
وان���ا �ضب���ي ان الح على ظن���ني بالكت���ب يف مكتبته التي 
�ضف���ت فيه���ا الكت���ب النفي�ض���ة وراء اب���واب م���ن الزجاج 
وكان���ت املكتبة مفرو�ض���ة بالطناف����س وال�ضجاد اليراين 
املمت���از. فوجدت �ضاحب املكتب���ة جال�ضا على طراحة يف 
زاوية تلك املكتبة وهو كفي���ف الب�ضر واىل جنبه قارىء 
يتل���و عليه ما يريد تالوت���ه وبينما ان���ا اطارحه احلديث 
رفع���ت ي���دي فا�ضطدمت بب���اب اخلزان���ة،  وعندما �ضمع 
نقره���ا ا�ضط���رب انزعاج���ا وا�ضتفه���م بارتب���اك ومل تهداأ 
روعته حتى عرف انها ال�ضدفة ومل يحدث �ضيء. ويدور 
الزم���ن ومي���وت ذلك اجلماع���ة ويريد وارث���ه حمل ما يف 
املكتب���ة اىل معر�س الكت���ب للبيع في�ضتع���ني بي وبرفيق 
يل لنعرفه باملهم من تلك النفائ�س وتثمينها وعند دخويل 
املكتبة تده�ضني الع�ضة حيث وجدتها �ضعثاء موح�ضة قد 

فارقت رونقها وكان الرتاب 
فار�ضه���ا والغربة تعلو خزاناتها وم���د لنا ح�ضري جل�ضنا 
فوق���ه وكان رفيق���ي ل يعلم مب���ا يخاجلن���ي وبينما نحن 
منهمك���ون با�ضتعرا����س بع����س الكتب املبثوث���ة يف تلك 
املزبل���ة ل املكتب���ة اذا برج���ة تهز الغرف���ة فحولت ب�ضري 
ووج���دت احد الورثة قد و�ضع �ضلما خ�ضبيا و�ضعد عليه 
وا�ضعا يده وراء الن�ض���دة من الكتب يدفعها لتطيح على 
الر����س لنه تع���ب من تناوله���ا كتابا كتاب���ا فتذكرت ذلك 
الكفي���ف وفزته من نقرة على الب���اب وكيف اربكته وقلت 

من يل به لي�ضمع وي�ضاهد ما فعله هذا العابث البطر؟

عن كتاب االحالم وهو مذكرات الشيخ علي الشرقي

لما صارت النجف محطة علمية 
للعلماء انتشرت فيها المدارس 

والمكتبات ونشأت فيها بيوت كثيرة 
للكتب اولع بجمعها رجال عرفوا 

بذلك الشغف وبذلوا الجهد والمال 
عاكفين على الحصول عليها من 

مظانها فتيسر لهم من نفائسها ما 
كون الخزائن ، مثل مكتبة الشيخ 

علي وولده الشيخ محمد الحسين آل 
كاشف الغطاء ومكتب الشيخ هادي آل 

كاشف الغطاء ومكتبة محمد الباقر 
التوستري ومكتبة المحدث النوري 

ومكتبة السيد محمد آل بحر العلوم 
ومكتبة السيد جعفر آل بحر العلوم 
ومكتبة السيد هاشم آل بحر العلوم 
ومكتبة الشيخ الخنساري ، ومكتبة 
السيد محمد اليزدي ومكتبة الشيخ 
محمد السماوي ومكتبة السيد رضا 
الحكيم ومكتبة السيد ابو الحسن 

االصفهاني وكثير غيرها.

طرائف عشاق الكتب في النجف في أوائل القرن الماضي
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في ّعام 1892، أّعلن اّلسلطان ّعبد اّلحميد اّلثاني ّعن ّعزمه بّمّد ّشبكة ّخطوط 
ّحديديّة عبر اأّلراضي اّلعثمانية، بّحيث تّكون ّمكّملة لّلخط اّلقادم ّمن أّلمانيا، ّو اّ 
لّذي ّكانت ّهذّه األخيرة ّقد ّحصلت ّعلى اّمتيازه ّعام 1882، ّو ّذلك بّشكل يّسمح 

بّتحقيق ّوحدة ّسياسية ّوعسكرية ّو إّدارية بّين أّرجاء اّلبالد.

رخاوي راضية

ّق���ام  ّق���د  ّالث���اين  ّولي���م  ّالأمل���اين  المرباط���ور  ّكان  ّو 
ّبزيارّةالدّول���ة ّالعثماني���ة ّللم���رة ّالثاني���ة يّف 1898، ّو 
مّتّخ�ضت ّعن ّهذه ّالزيارة ّنتائج ّمهّمة ّبالن�ضبّة للتغلغل 
ّالأمل���اين يّف اأّقطار ّالدولة ّالعثمانية، ّحيث ّنتج ّعن ّهذه 
ّالزي���ارة ّموافقة ّال�ضلط���ان ّعلّى منح ّالأمل���ان ّمبدئّيا يّف 
1899 ّامتي���از �ّضّكة ّحديد ّبرلني-بغ���داد ، ّا لتي ّكان ّمن 

ّاملقرر اأّن مّتّرعرب ّهامبورغ ّو ّبرلني، ّو ّفيينا ّو ّالآ�ضتانة 
ّو ّبغداد ّحتى ّاخلليج ّالعربي ، ّو ّكان ّالهدف ّمّن مّد ّهذا 
هّمها ّالقطن  ّاخل���ط ّاحلديدي ّا�ضتغالل ّاملّواد ّاخل���اّم ّو اأّ
، ّو ّكان اإّعط���اء ّالمتياز ّالنهائ���ّي ل�ضّكة ّحديد ّبغداد يّف 
�ّضن���ة 1902 ، مّبوج���ب ّعقد ّامتي���از ّوّقعه ّم���ن ّاجلانب 
ّالرتك���ي ّذهن���ي ّبا�ضّاوزي���ر ّالأ�ضغ���ال ّو ّالتج���ارة ّبا�ضم 
ّاحلكوم���ة ّالرتكية، ّو ّمن ّاجلانب ّالأملاين ّالدكتور ّزندر 
ّاملدي���ّر الع���ا ّم ّل�ضرك���ة �ّضكة ّحدي���د ّالأنا�ض���ول ، ّو ّن�س 

ّالمتياز ّعلى ّعّدة ّمّواد مّيكن اإّجمال اأّهّمها ّفيمّايلي :
- ّمّدة ّالمتياز 99 ّعاّما.

- ّتعّهد ّاحلكومة ّالرتكية ّبتق���دمي ّالأرا�ضي ّال�ضرورية 
ة مّبّد ّال�ضّكة اإّىل ّال�ضركة ّالأملانيّة بدون اأّن ّتدفع  ّاخلا�ضّ

ّالأخرية ّثمّنا ّلها.
- ّالت���زام  ّامل�ضال���ح ّالأملاني���ة ّاحلا�ضل���ة ّعل���ى ّالمتي���از 
ّبال�ض���رتاك ّمع ّامل�ضالح ّاملالي���ة ّالعثمانيّة لإن�ضاء �ّضركة 
ّتدع���ى ّبال�ضرك���ة ّالإمرباطورية ّالعثماني���ة ّل�ضّكة ّحديد 

ّبغداد.
- ّوج���وب اإّخ�ض���اع ّنقل ّال�ض���اط ّو ّاجلن���ود اإّىل ّجانب 
ّالقطع ّو ّاملعّدات ّاحلربية يّف ّحالّة احلرب اأّو ّال�ضلم اإّىل 

ّرقابة ّاحلكومة ّالرتكية.
- ّاحل���ق يّف �ّضح���ب ّالمتي���از ّمن ّال�ضرك���ة يّف اأّ ّي ّوقت 
ّت�ض���اء ّاحلكومة ّالرتكي���ة ّمقابل ّدفّع تعوي����س ّعن ّاملدة 

ّالباقية ّمن ّالمتياز.
موق���ف بريطاني���ا من �ضّك���ة حدي���د بغ���داد  كان ّاهتمام 
ّبريطانيا ّب�ضّكة ّحديد ّبغداد ّينبع ّمن ّاهتمامها ّبالعراق 
ّو �ّضب���ه ّاجلزي���رة ّالعربية ّو اخلليج ّالعرب���ي ّبالأ�ضا�س 
���رورة ّحماي���ة ّم�ضاحله���ا ّال�ضتعماري���ة يّف ّالهن���د  ّو �ضّ
ّو ّط���رّق  املوا�ض���الت ّاملوؤ دي���ة اإّليه���ا ، ّو ّمو�ضوع �ّضّكة 

ّحدي���د ّبغداد ّكان مّي�س ّمنذ ّالبداي���ة ّو ّب�ضورّة مبا�ضرة 
ّامل�ضال���ح ّو ّالوج���ود ّالربيط���اين يّف ّالهن���د ّو ّاخللي���ج 
ّالعربي ّو ّال�ضرق ّالأو�ض���ط ، ّو ّهكذّا عار�ضت ّبريطانيا 
ّم�ض���روع ّال�ضكّة ّلأ نه���ا ّاعتربته ّو�ضيلة ّلت���و �ّضع ّالنفوذ 
ّالأمل���اين اإّىل ّال�ض���رق ّو ال�ضيط���رة ّعلى ّمنطق���ة ّاخلليج 
ّالعرب���ي ، ّكم���ا اأّ ّن ّه���ذا ّاخل���ط �ّضيتي���ح ّلأملاني���ا ّفر�ضة 
ن�ضاء  ّذهبي���ة ّللو�ضوّل اإىل ّالبحر ّاملتو�ض���ط ّمن ّجهة ّو اإّ
ّمين���اء ّبحري يّف ّمنطقة ّاخلليج ّمن ّجهة اأّخرى ّيتحوّل 
م���ع ّم�ضي ّالوق���ت اإّىل ّقاعدة ّبحرية اأمّلاني���ة ، ّكما ّكانت 
ّبريطاني���ا ّتنظر اإّىل ّاخللي���ج ّالعربّي عل���ى اأّ ّنه ّالبّوابة 
ّالبحري���ة ّللهند ّم���ن ّناحية ّو ّللعراق ّم���ن ّناحية اأّخرّى، 
ّكما اأّ ّن ّا�ضتمرار ّهذّا امل�ضروع �ّضيوؤدي اإّىل ّالق�ضاء ّعلى 
ّال�ضيطرة ّالربيطانية ّاملنفردة ّعلى ّاخلليج، ّو اإّىل ّتهديد 
ّنفوذهّا ال�ضيا�ضي ّو ّالع�ضك���ري ّو ّالتجارّي ّاملتفّوق يّف 
ّالهن���د، ّكم���ا اأّ ّن���ه �ّضي���وؤدي ّاىل ّتهدي���د ّمرك���ز ّبريطانيّا 

ال�ضرتاتيجي يّف ّقناة ّال�ضوي�س.
 كان���ت ّبريطانيا ّتخ�ضى ّم���ن اأّن ّتهّدد اأّملانيا ّم�ضاحلها ّو 
اآّماله���ا ّو ّمطامعه���ا ّلي�س يّفّ ال�ضوي����س ّو ّم�ضر ّفقط ّبل 
ّو يّف ّالق���ارة ّالإفريقية ّكانت ّتخ�ض���ى اأّن ّي�ضبح ّموقفهّا 
حرّج���ا ّفيما ّبعد يّف ّفار�س ّو ّمنطقة ّالفرات ّو ّدجلة، ّوّا 
ّلتي ّيوجد ّلربيطانيا ّفيها ّم�ضالح �ّضيا�ضيّة و ّاقت�ضادية 
ّو ّبالإ�ضاف���ة ّاىل ّالتج���ارة .و ّكان���ت ّبريطاني���ا ّقليل���ة 
ّالهتم���ام ّب�ضاأن ّه���ذه ّال�ضّكة ّا ّلتي ّكان ّم���ن ّاملقرر ّبادئ 
ّالأم���ر اأّّن تنته���ي يّف ّبغ���داد، ّلكن ّبعد ّمعرف���ة اأّن ّال�ضكة 
�ّض���ّوف مّتتد ّحتى ّالب�ضرة، اأّي اإّىل ّاخلليج، ّفاإ نهّا اأبدت 
كرب ّباخلليج ّو ّاتخذت ّموقّفا ّمغايرا  ، ّلأ ّنها  ّاهتم���ا ّما اأّ

�ّضتجلب ّالويالت مّل�ضاحلها يّفّ املنطقة .
لق���د كان���ت �ضّك���ة ّحدي���د ّبرلني-بغ���داد ّكان���ت �ّضببا ّمن 

اأملاني���ا  ّن  اأّ  ّحي���ث  ّالأوىل،  ّالعاملي���ة  ّاحل���رب  اأّ�ضب���اب 
اأّ�ضبح���ت ّق���وة ّعاملي���ة ّلأ ّول ّمرة يّف ّتاريخه���ا، ّو ّبداأت 
ّت�ضع���ى ّللح�ض���ول ّعلّى امل�ضتعم���رات ّو ه���ّددت ّالهيمنة 
ّالربيطاني���ة يّف ّالبح���ار، ّو يّف ّال�ض���رق ّالأدن���ى ّب���داأت 
ّتتوّغّل اقت�ضاد ّيا  ّداخل ّالدولة ّالعثمانية، ّو ّكانت �ّضّكة 
ّحدي���د ّبرلني-بغ���داد راأ�س ّحرب���ة ّهذا ّالتوّغ���لّ، و ّعلى 
ّالرغ���م ّمن اأّ ّن اأّملانيا، ّرو�ضيا، ّفرن�ضا، ّو ّبريطانيا ّكانوا 
لوا اإّىل ّاتفاقياّت بخ�ضو�س ّال�ضّكة ّقبل ّاندلع  ّقد ّتو �ضّ
ّاحل���رب ّالعاملي���ة ّالأوىل، اإّل اأّ ّن ّامل�ضروع ّكان ّقد ّت�ضّبّب 
ب�ضكل ّكبري يّف ّت�ضمي���م ّاملناخ ّالدويل . ّلقد ّكانت اأّملانيا 
ّمقتنع���ة ّباأ ّن ّمعار�ضة ّقوّى التحالف مّل ّتكن �ّضوى ّجزء 
ّمن �ّضيا�ضة ّاملحا�ض���رة ّا ّلتي ّانتهجتها ّكّل ّمن ّرو�ضيا ّو 
ّبريطاني���ّا و ّفرن�ض���ا، ّا ّلذين ّا�ضبحوا ّي�ضع���رون ّبريبة 
�ّضديدة جّت���اه ّاملخططات ّالأملانية ّاملتعلق���ة ّب�ضّكّة حديد 

ّبرلني .
لب���ّد ّمن ّالقول اأّ ّن �ّضّكة ّحديد ّبرلني-بغداد ّقبل ّاحلرب 
ّو�ضل���ت اإّىل ّنقطة ّقريب���ة ّمن ّاخلليجّ، عل���ى ّالرغم ّمن اأّ 
ّنه���ا مّل ّت�ضل اإّىل ّالب�ض���رة، ّحيث مّيكن ّا�ضتخدام ّم�ضّب 
ّنه���ر ّالفرات يّف ّمنطقة �ّضّط العرب يّف ّاملالحة ّالبحرية، 
ّو ّب�ض���رف ّالنظر ّعن ّتقيق ّاخل���ط اأّو ّعدم ّتقيقه، ّفاإ 
ّن ّامله���ّم ّهّو دخول ّاملنطقة ّالت���ي ّت�ضم ّالعراق ّواخلليج 
ّالعربي، يّف ّفكر ّرجال ّالقت�ضاد ّو ّال�ضيا�ضة ّو ّاجلي�ّس

الأملاين، ّو ّبذلك اأّ�ضبح���ت ّاملنطقة ّمنطقة ّتناف�س ّدويل 
ّلل�ضيطرة ّعليها ّاقت�ضاديا ّو �ّضيا�ضيا ّو ع�ضكريا .

عن رسالة
)  التنافس اإلنجليزي ــ األلماني في العراق(

من تاريخ الصراع الدولي حول العراق 

امتياز ســكة حديد بغداد ـ برلين
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الب�ض���رة هي اآخر مدين���ة كبرية من الع���راق. والعراق كله 
كمخ���زن عظيم باب���ه الب�ضرة،واملخ���زن الذي ل ب���اب له ل 
فائ���دة فيه؛ اإذ يبقى ُمغلًقا دون منفعة النا�س. والظاهر من 
م�ضرى احلوادث والأ�ضغال اأن ثغر الب�ضرة يفوق عن قريب 
مدينة بغداد، و�ضيكون له من ال�ضاأن واخلطر ما يجعل دار 
ال�ض���الم دونه منزل���ة ومقاًم���ا، و�ضوف ترتبط ب���ه ارتباط 
التاب���ع باملتبوع، ول يبق���ى لها من احلي���اة اإل ما يجود به 
عليها ذاك الثغر البا�ضم. بغداد واإن كانت �ضهرية بتاريخها 
الق���دمي املجيد؛ لأنها كانت مقر خالفة بن���ي العبا�س، وُقبَّة 
الإ�ضالم، وُمندفق اأنوار احل�ضارة العربية، اإل اأن الب�ضرة 
مل َتِق���ل عنها �ضاأًنا مبا اأجنبت م���ن العلماء الذين جروا يف 
مي���دان ال�ضعر واللغ���ة ول �ضيما النحو، جرًي���ا ظهر فيه اأن 
َم���ن كان يف عهدهم من الكوفيني ومن ج���اء بعدهم بقرون 
���وا غبارهم، ب���ل تخلَّفوا عنهم مب�ضاف���اٍت عظيمة ل  مل ي�ُضقُّ
ت علي���ه القرون فاإنها  ر، وقد اأبقوا م���ن الذكر ما لو مرَّ ُتَق���دَّ
ل تزي���ده اإل �ُضهرة ورفعة ونباه���ة. الب�ضرة مل يكن لها يف 
التاري���خ �ُضهرة يف جتارتها؛ لأن الأم���وال يف �ضابق العهد 
كان���ت تاأتيها من جميع اجلهات على طري���ق البادية، اإل ما 
كان ياأتيه���ا م���ن طريق الهن���د، فاإنه كان ي�ضله���ا عن طريق 
الب�ضرة. اأما اليوم فالب�ضائ���ع والأموال واأنواع البياعات 
ل تاأتيه���ا اإل عل���ى البواخ���ر من دي���ار الغ���رب اإىل الب�ضرة 
ومنه���ا اإليه���ا، ب���دون اأن ُتلقى على ال���رب البت���ة، ول ياأتيها 
بالقواف���ل اإل ما ُيحمل من اأنح���اء املو�ضل وحلب و�ضورية 
ودي���ار الأنا�ضول، وهو �ضيء زهيد ل يكاد ُيذكر بجانب ما 

ياأتي عن طريق البحر والنهر.
الب�ض���رة تكون عن قري���ب مدينة اأكرب من بغ���داد، و�ضوف 
يزي���د �ضكانه���ا عل���ى �ض���كان دار ال�ض���الم، و�ض���وف تك���ون 
جتارته���ا من اأك���رب ما ميكن اأن تكون له���ذه البالد، و�ضوف 
يك���رث فيه���ا الغرب���اء واملح���الت الأجنبية، حت���ى تكون من 
امل���دن التي ت�ضاه���ي احلوا�ضر الك���ربى يف ديار الإفرجن. 
كان���ت الب�ضائ���ع ُتنق���ل اإليه���ا �ضابًقا م���ن ديار الغ���رب  على 
البغ���ال   قب���ل اأن ُتخرق ترعة  ال�ضوي����س على �ضفن بحرية 
ُتع���رف الواحدة منها با�ضم �ضفن �ضراعية ل يتجاوز عددها 
يف ال�ضن���ة الث���الث والأرب���ع، فكان���ت ت�ضله���ا م���ن بع���د اأن 
جُت���ول حول راأ�س اأفريقية املعروف يومئٍذ براأ�س الزوابع 

ى اليوم،( الرجاء ال�ضالح). اأوالعوا�ضف، وهو امل�ضمَّ
وكانت جتارتها �ضيًئ���ا زهيًدا ل ي�ضتحق الذكر. وملا ُخرقت 
الرتع���ة) يق�ضد قناة ال�ضوي�س( وب���داأ عبورها �ضنة 1869 
ا عظيًم���ا، واأخ���ذت جتارتها ترتفع  ً ت الأح���وال تغريُّ َ تغ���ريَّ
ارتفاًع���ا عجيًبا؛ اإذ ما كانت مت�ضي ال�ضنة الواحدة اإل وقد 
ت�ضاعف���ت املقادير عما كان���ت يف ال�ضن���ة املن�ضرمة. وكان 
الإنكلي���ز اأ�ضبق �ضائر الأمم اإىل نق���ل الب�ضائع منها واإليها، 
ط���وا الب�ضريني لرتويج التج���ارة ولغر�س  وه���م الذين ن�ضَّ
النخي���ل لجتن���اء التمر.نع���م اإن النخ���ل كان موج���وًدا يف 
الب�ض���رة ونواحيها، لك���ن مل يكن بالأل���وف املوؤلَّفة على ما 
د يل العارف���ون اأن النخل زاد  ُن�ضاه���د ع���دده اليوم؛ فلقد اأكَّ

مائة �ضعف عدًدا من بعد
ع�ضر �ضنوات من فتح قناة ال�ضوي�س. 

وق���د بلغ اجلل���ب والإخراج)1( يف �ضن���ة 1910 وهي اآخر 
ال�ضن���ني التي و�ض���ع الأتراك له���ا قائمة  نح���و 3258754 
ل���رية عثماني���ة، وكان مبل���غ اجلل���ب وح���ده 2206695 ، 
ومبلغ الإخراج 1052058 ، وهذه الأعداد تدلك على ترقي 
التج���ارة يف الب���الد، و�ضن���ة 1910 مل ُتَع���دَّ ب���ني ال�ضنوات 
احل�ضن���ة ب���ل ب���ني ال�ضن���وات ال�ضيئ���ة؛ لأن���ه يف ال�ضنوات 

ال�ضابقة لها كان اجللب
النق����س  اأعظ���م مم���ا ذكرن���اه بكث���ري. وله���ذا  والإخ���راج 
اأ�ضب���اب، منه���ا: اأن ما ي���رد اإىل ثغر الب�ض���رة ل ُي�ضرف كله 
ا،  يف الع���راق وحده، ب���ل يف ديار العجم وكرد�ضت���ان اأي�ضً
ومن���ذ اإع���الن الد�ضتور يف ممال���ك الدول���ة العثمانية كانت 
ات مهم���ة يف داخل اإيران، فَقلَّ  جت���ري اأمور عظيمة وتغريُّ
الأم���ن يف الط���رق، ومل تنفق الب�ضائ���ع كل النفاق فك�ضدت 
الأ�ض���واق روي���ًدا رويًدا، وت�ضررت حم���الت كثرية ب�ضبب 
ار كربالء  ه���ذا التوقُّف. وال�ضبب الث���اين، هو نق�س يف زوَّ

ار ال�ضيعة يحدث  والنج���ف؛ فاإن ال�ضنني التي يكرُث فيها ُزوَّ
يف العراق حرك���ة عظيمة، متتد من خانق���ني اإىل الب�ضرة، 
فينتف���ع منها النا�س كلهم اأجمعون من ال�ضغري اإىل الكبري. 
ار يف �ضنة 1910 كان���وا قليلني مِلا حدث  واحل���ال اأن ال���زوَّ
يف ديار اإيران من ال�ضطرابات والفنت الداخلية وقلة اأمن 
الط���رق. وم���ن الأ�ضباب الت���ي ُتنِتج الك�ض���اد يف الأ�ضواق: 
الأمرا����س الواف���دة، ول �ضيما اإذا وقعت ه���ذه الأوبئة يف 
النجف وكربالء، وه���ي ل تكاد تنقطع منهما؛ لنقل اجلثث 
اإليهما من جميع البالد الإ�ضالمية، فاإذا وقعت تلك الأمرا�س 
ُعب ال�ضف���ر اإىل العراق، مِلا ُيو�ضع من املحاجر ال�ضحية  �ضَ
وم���ا ُي�ضرب م���ن النطق الواقية من �ضري���ان الأمرا�س اإىل 
الدي���ار غ���ري امللوثة. وهناك �ضبب رابع، وه���و اأن تقييد ما 

ُيجلب ويخرج من هذه البالد يختلف يف
بع����س ال�ضن���ني لخت���الف العمال، فيتف���ق اأحياًن���ا اأن كبار 
العم���ال الذين ياأتون جديًدا ل يرت�ض���ون اأبًدا، اأو يرت�ضون 
���د كل �ضيء يف ال�ضج���الت اأو يكاد. اأما  قلي���اًل، وحينئٍذ ُيقيَّ
اإذا كان العم���ال — ول �ضيم���ا الكب���ار منه���م — يرت�ضون 

فاإنهم ي�ضمحون للتجار باإر�ضال ال�ضيء الكثري من الأموال 
ل.  لق���اء ُدريهم���ات، وحينئ���ٍذ جمي���ع ما ُير�ض���ل ب���ه ل ُي�ضجَّ
ا اأن ب�ضائع كثرية اأُر�ضلت يف ال�ضنة  وال���ذي اأعَلمه �ضخ�ضٍيّ

ن يف الدفاتر. املذكورة بدون اأن ُتدوَّ
وال���ذي �ضاق النا����س اإىل هذا العمل اأنه �ض���اع بني موظفي 
احلكوم���ة اأنهم من الآن و�ضاع���ًدا ل يرت�ضون، والذي �ضاع 
وذاع كان على خالف احلقيقة؛ فلقد اكتفى العمال بال�ضمعة 
احل�ضن���ة واأخذوا يرت�ضون اأكرث م���ن �ضابق. والذين كانوا 
يف ذل���ك العهد يعرفون هذا الأم���ر ول ُينكرونه. وما �ضبب 
ه���ذه الر�ضوة اإل ف�ضاد اأخالق موظفي تلك احلكومة، وهي 
الت���ي �ضاقتهم اإليها مبا كانت تاأتيه م���ن �ضوء الت�ضرف يف 
الأم���ور، وعدم الهتم���ام بتح�ضني املدار�س الت���ي توؤهلهم 
ملثل تلك الوظائف التي تتطلب ذمة طاهرة واآداًبا ل �ضائبة 
فيه���ا، وهذا بعيد املنال يف حكومٍة كان���ت قد ُنخرت قناتها 

اإىل درجة مل يبَق منها اإل الظاهر.
وعل���ى كل حال نرى اأن ازدياد التج���ارة يف ميناء الب�ضرة 
ه���و اأمر حم�ضو�س ي���كاد ُيده����س الأفكار. ومم���ا يدل على 

���ن اأحوال���ه اأن �ضكان���ه كانوا قبل فتح قن���اة ال�ضوي�س  ت�ضُّ
نح���و ثمانية اآلف ن�ضم���ة ل غري، وكانت ال���ربداء )احلمى 
املالري���ة( تفتك باأهاليه���ا، بحيث كان اأغلبه���م هجروها اإما 
اإىل ب���الد اإيران واإما اإىل داخل الب���الد العثمانية، وِزد على 
ذل���ك ح���دوث الأوبئ���ة والطواعني، بحي���ث اإنه���ا اأ�ضبحت 
يف بع����س ال�ضنني مفتوح���ة لعربان تلك الأرج���اء، فكانوا 
ياأت���ون ع�ضاب���ات ع�ضابات وي�ضلب���ون َمن بقي م���ن اأهلها 
وي�ضرق���ون كل ما اأمر م�ضه���ور يف اأمثال الع���وام.) خراب 
الب�ض���رة( اأم���ا الي���وم ، فاإن احلكوم���ة الإنكليزي���ة ما كادت 
تدخ���ل البالد اإل ودفن���ت كثرًيا من امل�ضتنقع���ات والغدران 
وجمي���ع املي���اه املفتوحة، واملواط���ن الت���ي مل تدفنها ُتلقي 
ن البق فيها. والبقُّ اأو  فيها بع�س ال�ضوائل لتمنع فيها تكوُّ
البعو����س هو امل�ضبِّب لتلك احلم���ى الناهكة للقوى على ما 
نت املدينة من  ���ده الأطباء واأثبته الختبار املتك���رر، واأمَّ اأيَّ

ع�ضابات الل�ضو�س بال�ضرب على اأيديهم. 
ويف �ضه���ر اآب �ضن���ة 1917 اأح�ضت احلكوم���ة الربيطانية 
اأه���ايل الب�ضرة املقيمني فيها طول ال�ضنة، فكانوا كما ياأتي 

بيانه:
20498 من العرب امل�ضلمني

3347 من اليهود
1350 من امل�ضيحيني على اختالف طوائفهم

116 من الأوروبيني امللكيني
2812 من اأقوام �ضتى

28123 وهو جمموع ال�ضكان
واأما اأن بع�ضهم كت���ب يف بع�س الإح�ضاءات اأنهم يبلغون 
�ضت���ني األًفا فهو من قبيل اخُلراف���ات، ولعلهم ُخدعوا بكرثة 
الَعَمَل���ة الذين يكونون يف وقت جني متر النخيل وو�ضعه 
يف ال�ضناديق والُعلب، فيجتمع وقتئٍذ خلٌق عظيم من اأهل 
البادي���ة، وم���ع ذلك فال يتج���اوز عدده���م يف ال�ضنني املقبلة 
اخلم�ض���ة الآلف م���ن الَعَمَلة. ه���ذه هي الب�ض���رة، و�ضوف 
ن���رى ما ت�ضري اإليه يف ظل الَعَلم الربيطاين، فيظهر الفرق 

بني عهد وعهد، وهو املوفِّق لكل خري.
ل ريب ان الكرملي يعني باجللب والإخراج هو ال�ضترياد 

والت�ضدير ) ذاكرة عراقية (.

عن كتاب )خالصة تاريخ العراق (
المطبوع بالبصرة سنة 1919

تجارة البصرة في اواخر العهد العثماني 
كما يصفها االب الكرملي
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د. عروبة جميل محمود

كان وراء تف�ض���ي املجاعة يف املو�ض���ل ا�ضباٌب عدة منها، 
رداءة املو�ض���م الزراع���ي لعام 1917 م���ع ت�ضافر موجات 
الثل���وج ترافقت مع الربد ال�ضديد والتي بدورها اأدت اىل 
م���وت اعداد كبرية م���ن املا�ضية وات���الف معظم املنتجات 
الزراعية، �ضاحبها التزايد الكبري يف احتياجات القوات 
العثماني���ة م���ن املواد الغذائي���ة ول �ضيما بع���د ان�ضحابها 
جن���وب العراق وبغ���داد وفقدانه���ا للكثري م���ن املوؤن مما 
دعاها اىل م�ضادرته���ا من الهايل، ومما زاد المر �ضوءا 
تواف���د املهاجرين باعداد كبرية من �ض���رق تركيا ب�ضورة 
خا�ض���ة وكان معظمه���م م���ن الك���راد اث���ر تزاي���د املذابح 
الهلي���ة خ���الل �ضنوات احل���رب العاملي���ة الوىل 1914-

1915 اذ دخل���ت اع���داد كب���رية منه���م �ضمال الع���راق ول 
�ضيما املو�ضل. وكان من النتائج اخلطرية للمجاعة وفاة 
ع�ضرات اللوف من ال�ضكان والقوات العثمانية، وتف�ضى 

امرا�س الكولريا والطاعون والتيفوئيد.
وق���د اأثرت املجاعة تاأثريا خط���ريا يف اهايل املو�ضل، اذ 
عم���د بع�ضهم اىل �ضرقة اطف���ال الآخرين والقيام بذبحهم 
واقرتنت تلك اجلرمية با�ضم املجرم املدعو عبود بن علي 
جاوي�س بن توفيق بالتع���اون من زوجته املدعوة عم�ضة 
بوا�ضطة ولدهما بق�ضد اللعب معهم ومن ثم ا�ضتدراجهم 
وقل���ي حلومه���م ومت الك�ضف ع���ن جرميتهم���ا عندما كانا 
يقوم���ان ببي���ع طعام مكون من اللحم م���ا يعرف لدى اهل 
املو�ض���ل ب� )القلية(، مما اثار ده�ضة النا�س لوجود اللحم 
يف �ضن���ة املجاع���ة، فاخ���ربوا ال�ضلط���ات املخت�ض���ة وبعد 
التح���ري ات�ض���ح ان املج���رم يق���وم بذبح الطف���ال وقلي 
حلومه���م وبيعها للنا�س، وكانت هذه م���ن افظع اجلرائم 

التي ح�ضلت يف مدينة املو�ضل جراء تلك املجاعة.
وق���د احلقت ه���ذه املجاع���ة اذى اقت�ضاديا كب���ريا باهايل 
املو�ض���ل حتى انهم ا�ضموها ب�ضنة )اللرية(، وذلك لفقدان 
الثق���ة بالل���رية الذهبي���ة الت���ي ل ت�ضتطي���ع ان توفر لقمة 
العي����س، ل بل و�ضل المر اىل ح���د ال�ضتغاثة وال�ضراخ 
يف الطرقات والزق���ة بقولهم )خاطر الله جوعان(، فهذه 
العب���ارة ُت�ضمع يوميا يف مدينة املو�ضل يف �ضنة املجاعة 
وارتفع���ت ا�ضعار احلبوب ارتفاعًا فاح�ضًا حتى بلغ �ضعر 
وزنة احلنطة ان التي ت�ضاوي )13.5( كيلو ثالث لريات 
ذهبي���ة وه���ذا يعن���ي ان اغلب اه���ايل املو�ض���ل كانوا يف 

مواجهة املر�س واملوت.
وقد ا�ضهمت يف تف�ضي املجاعة عوامل عديدة منها :

1. قانون املبيعات العثمانية :
2. �ضرائب التكاليف احلربية :

3. توافد الهجرات على املو�ضل :
هاج���ر اىل ولي���ة املو�ض���ل اع���داد كب���رية م���ن الرم���ن 
والكراد من بالد النا�ضول ابان �ضنوات احلرب العاملية 
انت�ض���ار املجاع���ة يف  م���ع  الوىل، وتزامن���ت هجرته���م 
املناط���ق الواقعة يف �ضمايل مدينة املو�ض���ل، اذ قدر عدد 
املهاجري���ن الرمن ممن دخلوا ق�ضب���ة املو�ضل ما يقارب 
ثماني���ة اآلف ن�ضمة، وكان���وا يعانون من اجلوع و�ضظف 
العي�س، وقدم���وا مدينة املو�ضل بحثا ع���ن لقمة العي�س، 
اذ كان اجل���وع يطارده���م اينم���ا حلوا ناهي���ك عن هجرة 
اعداد كبرية من الكراد وتوافدهم اىل املو�ضل حيث بلغ 
عدده���م تقريبا )70.000( �ضخ�ض���ا ابان �ضنوات احلرب 

العاملية الوىل.
وقد و�ضف احد �ضهود عيان ال�ضورة املاأ�ضاوية للمجاعة 
اآن���ذاك، بقوله :”كن���ت اثناء مكوث���ي يف املو�ضل اأطوف 
يف �ض���وارع املدينة وازقتها، ا�ضاه���د فقراءها املهاجرين 
منت�ضرين يف الطرق وال�ضواق، والبع�س منهم يتخفون 
تت دكاك���ني البقالني واخلبازين يت�ضي���دون امل�ضرتين 
فما ان ي�ضرتي �ضخ�س لوازمه من الدكان �ضواًء خبزا او 
�ضمن���ا او غري ذلك ويدفع ثمنها اىل البائع حتى يخرجوا 
م���ن تت الدكاكني ويهاجمونه وي�ضلبوه كل ما ا�ضرتاه، 
وكان بع����س ه���وؤلء اجلي���اع... يتعارك���ون فيم���ا بينهم 
ويغت�ض���ب كل واح���د منهم اللقمة من ف���م رفيقه ويدخلها 
اىل فم���ه بطريق���ة مل اأر مثله���ا ط���وال حيات���ي... وكن���ت 
ا�ضاه���د ماأموري البلدي���ة ومعهم احلمال���ني... يجمعون 
جث���ث امليتني جوعا يف كل �ضباح وم�ضاء كاأمنا يجمعون 

احلطب والنفايات«.
ومن اآثار املجاعة الت���ي حلت يف مدينة املو�ضل، انت�ضار 
ظواهر النهب وال�ضط���و على اموال الهايل وممتلكاتهم 
وخ�ضو�ض���ا عن���د �ضي���وع الخب���ار ب���ان بع����س التج���ار 
احتكروا امل���واد الغذائية ولذلك ت�ضكلت ع�ضابات منظمة 
لل�ضطو على خمازن املواد الغذائية او على بيوت التجار 
لغر����س احل�ض���ول عل���ى الغ���ذاء، ففقد الم���ن يف املدينة 
ولذل���ك عم���د ا�ضح���اب الم���وال وامل���واد الغذائي���ة عل���ى 
حرا�ض���ة ممتلكاته���م �ض���واء املوج���ودة منه���ا يف بيوتهم 
ال�ضيطرة ونهب املواد الغذائية. وانعك�س الو�ضع المني او يف دكاكينه���م للت�ض���دي لتل���ك الع�ضاب���ات الت���ي تريد 

امل�ضط���رب على مترد اهايل الق���رى اخلارجة عن النطاق 
اجلغ���رايف ملدينة املو�ضل عن طري���ق عدم دفع ال�ضرائب 
للعثماني���ني ج���راء تل���ك املجاعة، فق���د امتن���ع اليزيديون 
القاطنون يف منطقة �ضنجار عن دفع ال�ضرائب والع�ضور 
من���ذ ع���ام 1917، فح�ضل���ت مواجه���ات م���ع العثماني���ني 
للق�ض���اء عل���ى متردهم يف ع���ام 1918. وف�ض���ال عن ذلك 
ب���رزت ظاهرة نه���ب امل�ضافري���ن وت�ضليبه���م، وخ�ضو�ضا 
بعد جلوء الرم���ن اىل مناطق اليزيدية، وقد حددت هذه 
احلال���ة ع���ن طريق برقي���ة بعث به���ا الناظر طلع���ت با�ضا 
اىل مرك���ز ولي���ة املو�ض���ل يف �ضه���ر كان���ون الث���اين عام 
1917، والت���ي ت�ضمنت”اعلمتن���ا مت�ضرفي���ة دير الزور 
ان الرم���ن املوجودون داخل الل���واء والذين فروا �ضواء 
اثناء عمليات ال�ضوق بطريقة اخرى، قد اجتازوا )ولية 
املو�ضل( عن طريق البادية والتجاأوا اىل اليزيدية الذين 
قدم���وا احلماية له���م، وبداأوا بالتجاوز عل���ى امل�ضافرين، 
ابلغون���ا ع���ن عدد اليزيدي���ة هناك وهل انه���م اتدوا مع 

الرمن لتخاذ التدابري الالزمة ملنع جتاوزهم«.
ويف ا�ضتعرا����س ملدى ارتفاع ال�ضعار والغالء الذي �ضاد 
مدين���ة املو�ضل يف ف���رتة املجاعة ميكن ال�ض���ارة اىل ان 
ا�ضع���ار املادة ال�ضا�ضية للعي����س املتمثلة باخلبز ارتفعت 
اثمانه���ا اىل ثالث���ة ا�ضع���اف، اذ ان احلنط���ة بلغ���ت م���ن 
الندرة وال�ضحة بحيث ا�ضبح بيعها ح�ضب الوزان التي 
يعتمده���ا العطارون يف بيع موادهم، وارتفع ثمن رغيف 
اخلبز الواحد اىل اكرث من قر�س واحد. ويف هذا ال�ضدد، 

ويف �ضن���ة 1918، ارتفع���ت ا�ضع���ار امل���واد التمويني���ة 
والغذائي���ة بن�ض���ب عالية جدا بحيث ا�ضب���ح �ضعر )وزنة 
احلنط���ة( مرتفعا بن�ضبة )260%(، كم���ا ارتفع ثمن وزنة 
ال���رز بن�ضب���ة )250%(، وال�ضعري بن�ضب���ة )160%(، ويف 
ذات الوق���ت ارتفع���ت ا�ضع���ار ال�ضكر وال�ض���اي اىل ثالثة 

ا�ضعاف.
وبل���غ �ضعر وزن���ة احلنطة املو�ضلي���ة اىل )20 جميدي(، 
وبل���غ �ضعر الط���ن الواح���د من احلنط���ة قبي���ل ان�ضحاب 
الق���وات العثمانية من املو�ضل قرابة )400 لرية ذهبية(، 
وجت���در ال�ض���ارة اىل ان التجارة باحلنط���ة كانت تت�ضم 
بال�ضري���ة وذل���ك للخ�ضية من معرف���ة اجله���ات العثمانية 
الت���ي غالب���ا م���ا كان���ت ت�ضادره���ا. وف�ضال عن ذل���ك، فان 
نق���ل الب�ضائع التجارية من داخ���ل املو�ضل اىل خارجها، 
او جل���ب الب�ضائ���ع من خ���ارج املو�ض���ل اىل داخلها، وقد 
تعر�ض���ت اىل قطاع الطرق وهذا يو�ض���ح مدى الفو�ضى 
الت���ي ح�ضلت ابان احلكم العثم���اين يف عدم القدرة على 
توف���ري ا�ضب���اب احلماي���ة للتج���ارة، ومنها جت���ارة امللح، 
الت���ي يتعر�س جتارها اىل ر�ض���وم ت�ضتح�ضل ب�ضكل غري 
ر�ضم���ي من قبل ع�ض���رية �ضمر، اذ كان���وا ي�ضتوفون ر�ضم 
م���رور مق���داره ال���ف وخم�ضمائة قر����س مقاب���ل كل قافلة 
تمل املل���ح تت م�ضمى )اخلوة(، التي تعني ا�ضتخدام 
الق���وة يف احل�ضول على ر�ضوم جتارية غري قانونية من 

قبل بع�س الع�ضائر العراقية.

عن رسالة )الحياة االجتماعية في الموصل 1834)

مأساة الموصل ومجاعتها في أواخر الحرب 
العالمية االولى
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د . حميد السعدون

يِف ع���ام 1956، تذاك���ر الع���رب، �ض���رورة ان تك���ون له���م 
�ضباق���ات منظمة يف خمتلف اللع���اب، لذلك اقيم يف لبنان 
�ضي���ف ذلك الع���ام �ضباق الع���رب الول ل�ضباح���ة امل�ضافات 
الطويل���ة بني مدينتي ب���ريوت و�ضيدا، مل�ضاف���ة )42 كم(. 
وق���د �ضارك فيه – عالء الن���واب- ممثاًل عن العراق، رافقه 

فيه مرافقه و�ضديقه »عزيز احلجية- ابو حياة«.
ومل تك���ن اج���واء ال�ضباق مالئم���ة او مواتية لالنطالق يف 
ج���و ممطر وهائ���ج على غري العادة يف تل���ك اليام. انتظر 
امل�ضرف���ون عل���ى ال�ضباق �ضاع���ة و�ضاعتني وثالث���ة، ع�ضى 
ان يه���داأ البح���ر، لكنه عاندهم يف م���ا ارادوه. حينما ابتداأ 
ال�ضب���اق كان جمي���ع امل�ضاركني قد نزلوا البح���ر للفوز يف 
ال�ضب���اق، لك���ن بعد �ضاع���ة، مل يبق غري خم�ض���ة �ضباحني- 
اربع���ة حمرتف���ني يتقدمه���م بط���ل ابط���ال الع���امل ال�ضباح 
امل�ض���ري “عبد اللطيف ابو هي���ف” وخام�س هاو، مل يكن 
غري ع���الء الدين النواب، الذي ظل ي�ض���ارع امواج البحر 
البي����س املتو�ضط، طيلة اكرث م���ن )23( �ضاعة متوا�ضلة، 
لي�ض���ل اىل خط النهاية، مع بقية جمموعة املحرتفني، بعد 
ان فقد ازاء املوج العايل للبحر، مرافقه “ابو حياة” الذي 
ت���اه وابتعد، معتقدًا ان ع���الء الدين قد غرق، فظل ينتحب 
طوال فرتة م�ضارعة النواب لالمواج العاتية، حتى قهرها 
بو�ضوله اوًل عل���ى فئة الهواة وثالثًا على الرتتيب العام، 
وكان تدي���ًا جمي���اًل خرج���ت من���ه �ضمكة دجل���ة الذهبية، 
بذخ���رية كبرية م���ن اخل���ربة والعل���م واملعرف���ة، ب�ضوؤون 
البحر واحواله وبعد عودته مكلاًل بالن�ضر، ا�ضتقبله امللك 

في�ض���ل الثاين، ملك العراق، يف حينه، م�ضيدًا مبا اجنزه، 
وكرم���ه ب�ضاع���ة ذهبية كذكرى له���ذا النت�ض���ار. وتكررت 
امل�ضاركة بنف����س ال�ضباق عام 1957، وتك���رر الفوز اي�ضًا 
وبرق���م قيا�ضي جديد لفئة الهواة ل يزي���د عن )15( �ضاعة 
و)56( دقيقة، وو�ضل ثانيًا يف الرتتيب العام بعد ال�ضباح 
العاملي امل�ضهور –ابو هيف-. وكانت فر�ضة اخرى للتعلم 
واملطاول���ة والتحدي يف �ضباقات الق���وة والر�ضاقة. ولن 
�ضباقات ال�ضباحة العاملي���ة للم�ضافات الطويلة، كانت تقام 
�ضنوي���ًا، اثن���اء فرتة ال�ضي���ف تديدًا، فقد �ض���ارك –عالء 
الدين- عام 1957، لول مرة يف �ضباق كابري- نابويل يف 
ايطالي���ا، والذي كان يعد يف حينه ال�ضباق النهائي لبطال 
الع���امل يف ال�ضباح���ة ل���كال الفئت���ني )اله���واة واملحرتفني( 
واح���رز املرك���ز الول على العامل لفئة اله���واة، وكان فوزًا 
مدويًا وهائاًل وكبريًا ا�ضتقطب فيه –عالء الدين- اهتمام 
املعني���ني بهذه الريا�ضة، والذين اقرتح���وا عليه، ان يعلن 
احرتافه، المر الذي �ضيدر عليه ارباحًا وامواًل كثرية من 
ال�ضركات التي �ضتتعاقد معه لغر�س متثيلها يف ال�ضباقات 
الالحق���ة. وكانت موا�ضفات –عالء الدين- متوافقة وهذا 
الق���رتاح، فه���و �ض���اب طافح وج�ض���م مم�ض���وق وريا�ضي 
باه���ر، ه���ذا غ���ري كونه يحم���ل ا�ضم –ع���الء الدي���ن- ومن 
بغداد التي ت�ضكل يف ذاك���رة جميع ال�ضعوب، مدينة العلم 
واملغام���رات وحكاي���ات ال���ف ليل���ة وليلة، كم���ا ان ق�ض�س 
ال�ضندب���اد البحري ورحالت���ه ومغامرات���ه والهوال التي 
لقاه���ا، يعرفها اجلميع، والثنان م���ن العراق حيث بداأت 
املغام���رات. كان���ت املوا�ضف���ات متطابقة وكان���ت الجواء 
تزك���ي مث���ل هذا الم���ر، لك���ن –ع���الء الدي���ن- مل يكن من 
اولئ���ك الذين ت�ضتهويهم امل���ادة، او الذين يرهنوا ارادتهم 
عن���د احد ال�ض���ركات الراعي���ة لن�ضاطه، لذلك رف����س رف�ضًا 

قاطع���ًا مث���ل هذا الق���رتاح، لنه وج���ده خ���ارج ال�ضياقات 
الفكرية والن�ضانية التي يوؤمن بها. واخرب حماوريه، انه 
يع���وم يف النهار والبحار من اجل املتعة، ولي�س من اجل 
الك�ض���ب املادي، ولذل���ك �ضيظل هاويًا كما ب���داأ. ومل يت�ضن 
للنواب، امل�ضارك���ة يف �ضباق كابري –نابويل عام 1958، 
ب�ضبب املتغريات ال�ضيا�ضية الت���ي ع�ضفت بالعراق �ضيف 
ذلك العام، مما فوت عليه فر�ضة كبرية للفوز بهذا ال�ضباق 
العاملي. ال ان النواب، عو�س هذا النقطاع بامل�ضاركة يف 
ال�ضباق املذكور عام 1959، ليح�ضل على املرتبة اخلام�ضة 
في���ه، ب�ضب���ب العط���ل املفاج���ئ ب���زورق مرافق���ه “عزي���ز 
احلجية” المر الذي اخره اكرث من �ضاعة لنتظار ا�ضالح 
الزورق، رغ���م ا�ضرار –احلجية- عل���ى النواب ب�ضرورة 
املوا�ضل���ة دون داع لالنتظ���ار، ال ان���ه اخ���رب –ابا حياة- 
انن���ا بداأنا �ضويًة و�ضننهي ال�ضب���اق �ضويًة اي�ضًا. وهذا ما 
ح�ض���ل. ورغم ان املرتب���ة اخلام�ضة، مل تك���ن ت�ضكل بريقًا 
مل���ن يحتلها، ال ان اجلمي���ع كان يعرف الن���واب وقدراته، 
وال�ضب���ب الذي عطله ع���ن املوا�ضلة مل���دة �ضاعة، مما فوت 
عليه الفر�ضة للفوز وبا�ضتحقاق كبري. ومن جديد، يقرتح 
اجلمي���ع عليه، ان يحرتف، وكان اكرثهم احلاحًا، ال�ضباح 
العامل���ي “اب���و هي���ف” مل���ا راأى في���ه م���ن امكان���ات توؤهله 
لحتالل املراك���ز املتقدمة يف ال�ضباق���ات العاملية املتعددة، 
والت���ي يقيمه���ا التاد ال���دويل، تت رعاي���ة املوؤ�ض�ضات 
اخلا�ض���ة والعامة يف اوروب���ا ويف امريكا. كما ان اجواء 
ال�ضينم���ا العاملي���ة ومنتجيه���ا، كان���ت تبحث ع���ن الوجوه 
املتمي���زة،  الريا�ضي���ة  املوا�ضف���ات  ذوي  م���ن  اجلدي���دة 
والت���ي كان –الن���واب- يج�ضده���ا ب�ضكل اق���رب للتطابق. 
وم���ن جديد، يك���ون رد –النواب- الرف����س التام ملثل هذه 
املقرتح���ات، لنها تتقاط���ع وما يوؤمن به م���ن �ضمو وخلق 

ريا�ضي وان�ض���اين. وكتعوي�س عما ح�ضل عليه من مركز 
يف �ضباق كابري- نابويل عام 1959، يقرر –النواب- ان 
يدخ���ل مغام���رة جديدة، مل ي�ضبقه بها م���ن العراقيني احد، 
ح���ني يقرر، ومعه –احلجي���ة- ان ي�ضاركا يف اجتياز بحر 
املان����س يف �ضب���اق كالي���ه –دوف���ر، الذي ج���رى �ضهر اب/ 
اغ�ضط����س 1059. ورغم طبيعة بحر املان�س الهائجة طيلة 
اي���ام ال�ضنة وب���رودة مياهه، ال ان –الن���واب- قهره، بعد 
ان كان واح���دًا من �ضتة �ضباح���ني اكملوا امل�ضوار، من بني 
امل�ضارك���ني عن���د خط النط���الق والذين بل���غ عددهم )43( 
�ضباحًا. وجتربته يف هذا العبور ويف عام 1959، مل يكن 
ي�ضبقه فيها ال قلة مل يتعدوا ا�ضابع اليد. ومن جديد، كان 
فوز الن���واب، فوزًا عراقيًا كبريًا، وم���ن جديد اقرتح عليه 
الح���رتاف، وكان رده ب�ضيطًا، يتلخ�س بتقدمي ال�ضكر لهم 
 )B.B.c( واخباره���م انه هاو حقيقي. وقد نقل���ت حمطة
وقائ���ع ال�ضب���اق على اله���واء، والتي ارتبط���ت معها اذاعة 
بغ���داد لنقله مبا�ضرًة. وبع���د عودته ا�ضتقبله الزعيم –عبد 
الك���رمي قا�ضم- الذي ا�ضاد باجن���ازه الكبري، مثمنًا جهوده 
يف ما تقق. ان امل�ضارك���ة الوا�ضعة التي و�ضع ب�ضماتها 
احلقيق���ة –ع���الء الدين- الن���واب، يف �ضباق���ات ال�ضباحة 
العاملي���ة، ابت���داًء من بريوت ع���ام 1956، كممث���ل للعراق 
ول�ضم���اك دجلة، كان���ت م�ضاركة �ضخ�ضية تم���ل نفقاتها 
ومع���ه مرافقه –عزيز احلجية- عل���ى نفقته اخلا�ضة، ومل 
يكلف الدولة او ات���اد ال�ضباحة العراقي، اية م�ضروفات 
مالي���ة، بل انه حتى ما كان يحمله من هدايا وتذكارات عن 
العراق خ���الل م�ضاركاته الوا�ضعة، ويوزعه���ا جمانًا، كان 
يتحمل اثمانه���ا من جيبه اخلا�س، طارح���ًا نف�ضه بطريقه 

“حنبلية” مذهلة.
عن كتاب ) رجال وتاريخ (

لنتذكر السباح الدولي عالء الدين النواب

رحل عن عالمنا قبل أيام قليلة 

السباح العراقي والشخصية 

االجتماعية المعروفة األستاذ 

عالء الدين النواب ،  وبرحيله 

عن 94 عاما تجدد الحديث عن 

فوزه العالمي النادر بعبوره 

بحر المانش متفوقا على اشهر  

سباحي عهده ، وقد اخترنا لهذه 

المناسبة المقال التالي الذي 

نشرناه قبل سنوات .
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قحطان جاسم جواد

م����ن ال�ضم����اء الالمعة يف جم����ال العم����ال الدرامية الريفي����ة يف الذاعة 
والتلفزي����ون وال�ضينما الفنان الراحل �ضلمان����ا جلوهر )تاأليفا واخراجا 
ومتثي����ال(. وجن����اح بع�س اعمال����ه جعل ال�ضينم����ا العراقي����ة تنتبه اليها 

وحولتها اىل افالم كما ح�ضل مع متثيليته ال�ضهرية )انعيمة(.
�ضلمان اجلوهر ا�ضتهر اي�ضا مبنلوج غنائي فكاهي �ضاخرمازال تذكراه 
حا�ض����رة يف الذه����ان ويتحم�س له����ا جلمهور وي�ضحك عل����ى مقتب�ضاته 
عندم����ا يعر�����س يف التلفزيون وه����و اوبريت )قي�س وليل����ى يف الريف( 
،ال����ذي مث����ل بطولته م����ع الفنان����ة �ضليمة خ�ض����ري . من اعمال����ه الخرى 
الت����ي لتغيب عن الذاكرة متثيليته )النه����وة( مع الفنانة �ضعدية الزيدي 
ومتثيليت����ه )النهيبة( ومتثيليته )�ضموع ودم����وع( .�ضلمان اجلوهر بداأ 
رحلة الف����ن يف مدينة العمارة بجنوب العراق م����ع الفنانني توفيق لزم 
وج����واد دربا�����س )ا�ضهرفناين املحافظ����ة( مطلع الثالثيني����ات يف القرن 
املا�ض����ي. ثم ج����اءاىل بغ����داد يف عام 1938،حلب����ه الكبري للفن����و دخل ا 
ىل معهدالفن����ون اجلميل����ة فيع����ام 1943 ودر�����س الفن اكادميي����ا على يد 
الرائ����د الكبري حقي ال�ضبلي، بعد ان مل�س في����ه حبه ال�ضديد للفن ومتتعه 
باإمكانيات فنية توؤهله للعم����ل يف ال�ضينما. فاأختاره ال�ضبلي ليعمل معه 
يف الفيل����م العراقي امل�ضري امل�ضرتك )القاهرةبغداد( يف عام 1946 اىل 
جان����ب فنان����ني اخرين منه����م فخري الزبي����دي واملطربة الكب����رية عفيفة 
ا�ضكن����درو الرائد الراح����ل ابراهيم جالل وحام����د الطرقجي، بال�ضافة 
اىل فنان����ني م�ضري����ني ولبناني����ني منهم ب�ض����ارة واكيم ومديح����ة ي�ضري 
وعبا�����س فار�س. وقد مت ت�ضوي����ر بع�س م�ضاهد الفيلم يف العمارة وقدم 

الفنان �ضلمان اجلوهر م�ضاعدة كبرية ملالك الفيلم لنه ابن املدينة.
يف ع����ام 1948 عم����ل يف الذاع����ة العراقي����ة و�ض����ارك يف براجمه����ا معدا 
وممث����ال . يف ع����ام 1957 دع����اه الفنان الراح����ل كمال عاط����ف )مكت�ضف 
النج����وم( لال�ضه����ام يف برام����ج التلفزي����ون فكت����ب ومث����ل يف متثيليت����ه 
)انعيم����ة( وحققت جناح����ا كبريا مما دع����ا املخرج عبداجلب����ار ويل اىل 
الطل����ب من اجلوهر تويل لتمثيليته )انعيمة( اىل فيلم �ضينمائي،كذلك 
ك����رر الطلب املخرج كامريان ح�ضني ال����ذي اخرج اف�ضل فيلم عراقي هو 
)�ضعيدافندي(.ثم �ضارالتفاق م����ع ويل لإجناز الفيلم فكتب ال�ضيناريو 
ل����ه املخرج عبداجلب����ار ويل ومثل بطولته اجلوهر ام����ام الفنانني خولة 
عبدالرحم����ن وجوادالفا�ض����ل وتوفي����ق لزم. وقدحق����ق الفيل����م جناح����ا 

منقطع النظري.
كماحق����ق اإي����رادات مالي����ة كبرية بعد عر�ض����ه يف �ضينما اخلي����ام بتاريخ  
1962/5/28. بع����د ذل����ك ق����دم اجلوهرمتثيلي����ه )النهيب����ة( ومونولوج 
)قي�����س وليل����ى يف الري����ف( ال����ذي يع����د الأ�ضهر من ب����ني اعمال����ه ب�ضبب 
ا�ضتقط����اب اجلمه����ور العراقي عل����ى نحوغرياعتيادي، ل�ضيم����ا قف�ضاته 
وا�ضعاره ولهجتها لريفية املحببة ومناجاة احلبيب حلبيبته التي مثلت 
دوره اباأتقان �ضديد الفنانة القديرة �ضليمة خ�ضري، التي جاء بها الراحل 
عبدالرحم����ن فوزي مديرالتلفزيون العراقي اىل بغداد من الب�ضرة، بعد 
ان �ضمعه����ا تقراأ ال�ضعروه����ي اخل�ضو�ضية التي مكنت����ه امن النجاح يف 
قي�����س وليلى.كماعم اجلوهر يف الكويت لعدة�ضن����وات كتب فيها العدي 
م����ن العمال الدرامية الذاعي����ة والتلفزيونية يف ال�ضتينيات ثم عاد بعد 
ف����رتة اىل العراق.يف اأيامه الأخرية اأ�ضيب اجلوهر بجلطة دماغية اأدت 
اىل ا�ضابت����ه ب�ضلل ن�ضفي اقعده يف الفرا�س لعدة �ضنوات. كماعانى يف 
نهاي����ة عمره م����ن تنكر الأ�ضدق����اء والفنانني واهمالهم ل����ه بحيث مل يكن 

يزوره خالل ف����رتة مر�ضه القلة قليلة جد التزيد على عددا�ضابع اليد. 
وظ����ل اجلوهرعل����ى هذا احل����ال اىل ان وافته املنية يف ع����ام 1999 بعد 

حياة حافلة بالفن والعطاء.

ســـلـــمـــان الــجــوهــر
كتب )انعيمة( للتلفزيون فحولتها السينما الى فيلم


