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د. سفانة هزاع الطائي

لقد كان لثورة العشرين دور كبير في حمل 
المحتلين االنكليز على تغيير اسلوب حكمهم 

واشعارهم بعجزهم عن حكم العراق عن طريق 
الوصاية المباشرة ومنطق االدارة العسكرية 

الصارمة فحاولوا من جديد اخفاء ذلك تحت غطاء 
الصبغة المدنية، وعليه فقد اعلنت الحكومة 

البريطانية عن عزمها على اقامة حكومة وطنية 
في العراق، تضمن استقاللها عصبة االمم وتشرف 
بريطانيا عليها بالوكالة عن عصبة االمم، وحددت 
مسؤولياتها بإدارة البالد وحفظ االمن الداخلي 

والخارجي. 

 يف ه���ذه الف���رة تاألف وفد من اعي���ان املو�صل وجتارها 
قوام���ه )43( رج���ًا و ذلك لغر�ض عر����ض مطاليب اهايل 
املو�ص���ل ل���دى احلاك���م ال�صيا�ص���ي الكولوني���ل نول���در، 
فاجتمع���وا ب���ه يف ال�ص���اعة ال�صاد�ص���ة بع���د ظه���ر يوم 6 
اآب 1920، اإذ الق���ى ر�ص���يد افندي العم���ري كلمة يف هذا 
االجتم���اع ت�ص���منت املطالي���ب الوطنية ومما ج���اء فيها: 
))ان ح�ص���رات اع�ص���اء الوفد قد ح�صروا ليعر�صوا على 
�ص���عادتكم مطالب االهلني ب�ص���اأن ت�ص���ييد حكومة وطنية 
وفقًا لت�صريح حكومة جالة امللك ومنح حرية املطبوعات 
والكام وتاأمني احلريات ال�صخ�ص���ية و�صاحية اع�صاء 
اللجن���ة االنتخابي���ة((. وق���د اأج���اب احلاك���م ال�صيا�ص���ي 
 بخط���اب ت���اه �ص���كرتريه اأني����ض ال�ص���يداوي ج���اء فيه: 
))… اإين مقتنع متامًا باإخا�ص���كم و�ص���فاء مقا�ص���دكم 
وكنت اأكون ا�ص���د ارتياحًا لو �ص���لكتم غري ال�ص���بيل الذي 
�ص���لكتموه.. فق���د كان من االف�ص���ل اما ان ت�صت�ص���ريوين 
اأواًل لك���ي يكون موقفك���م قانونيًا ومعرف���ًا به من جانب 
احلكوم���ة اأو اأن تنتظ���روا ريثم���ا يت���م امل�ص���روع ال���ذي 
ه���و االن حت���ت النظ���ر )يق�ص���د م�ص���روع اقام���ة جمل�ض 
تاأ�صي�صي(..((. وكان لهذا اخلطاب وقع ح�صن يف نفو�ض 

االهايل. 
يف االول من ت�ص���رين االول 1920 و�صل بر�صي كوك�ض 
اىل بغ���داد، ليك���ون اول من���دوب �ص���امي بريط���اين يف 
الع���راق، واأخ���ذ على عاتق���ه اإطفاء نار الث���ورة، وتكوين 
حكومة وطنية موؤقتة يف العراق تكون خا�صعة الأوامره 
ومراقبت���ه، كم���ا اأخ���ذ يدر�ض خمتل���ف اال�ص���اليب ملعرفة 
احلك���م الذي يج���در باحلكومة الربيطاني���ة ان تقيمه يف 
العراق. وكان طالب النقيب مع اع�صاء جلنة االنتخابات 
العراقي���ة من جملة امل�ص���تقبلني، وقد القى جميل �ص���دقي 
الزهاوي، ع�ص���و جلنة االنتخابات العراقية، كلمة رحب 
فيه���ا باملن���دوب ال�ص���امي. وقد رد بر�ص���ي كوك����ض بكلمة 
مقت�ص���بة ذك���ر فيها ان���ه جاء لتاألي���ف ))حكومة م�ص���تقلة 

حتت �صيادة انكلرا((. 
ت�ص���رين   16 يف  املو�ص���ل  اىل  كوك����ض  بر�ص���ي  و�ص���ل 
االول 1920، واجتم���ع مع وجهاء املو�ص���ل، واأكد خال 

االجتم���اع عل���ى ان مهمته هي ت�ص���كيل )حكوم���ة وطنية 
موؤقتة( يف العراق، باأ�صراف احلكومة الربيطانية. ويف 
26 ت�صرين االول ن�ص���رت ال�صحف ذلك مبن�صور عام من 

املندوب ال�صامي اىل ال�صعب العراقي.  
ويف 25 من ت�ص���رين االول 1920، ت�صكلت الوزارة بعد 
ان قام املندوب ال�ص���امي )بر�ص���ي كوك����ض( باقناع نقيب 
ا�ص���راف بغ���داد )عبد الرحم���ن الكياين( بتويل رئا�ص���ة 
احلكومة، وتعيني م�صت�صارًا بريطانيًا مع كل وزير ورغم 
�ص���كلية هذه احلكومة والظروف الت���ي احاطت بتاأليفها، 
ميك���ن الق���ول انها تع���د اول حكوم���ة عراقي���ة وطنية يف 

تاريخ العراق احلديث. 

مؤتمر القاهرة:
انعقد املوؤمتر يف 12 اآذار عام 1921 برئا�ص���ة ون�صتون 
ت�صر�ص���ل وزي���ر امل�ص���تعمرات الربيطانية وح�ص���ره من 
الع���راق بر�ص���ي كوك����ض املن���دوب ال�ص���امي الربيطاين، 
الربيط���اين يف  للجي����ض  الع���ام  القائ���د  وايلمرهالدي���ن 
الع���راق، وامليج���ر ج���رال اتكن�ص���ون م�صت�ص���ار وزارة 
اال�ص���غال العراقية واللفتننت كولونيل �ص���لير م�صت�صار 
وزارة املالي���ة، وامل����ض بي���ل ال�ص���كرترية ال�ص���رقية لدار 
االعتم���اد الربيط���اين يف بغداد، وح�ص���ره م���ن الوزراء 
العراقي���ني جعف���ر الع�ص���كري وزي���ر الدف���اع و�صا�ص���ون 
ح�ص���قيل وزي���ر املالية، وق���د در�ض املوؤمت���ر طريقة حفظ 
م�ص���اريف  بريطاني���ا  تكلي���ف  دون  الع���راق  يف  االم���ن 
باه�ص���ة، وايجاد مر�ص���ح لعر�ض العراق. وكان من جملة 
الق���رارات الت���ي اتخذه���ا ه���ذا املوؤمت���ر، تر�ص���يح االمري 
في�ص���ل بن احل�ص���ني ملكًا على العراق. نظ���رًا للموؤهات 

التي جعلت منه الرجل املرغوب فيه لدى العراقيني.
-3 موق���ف املو�ص���ليني م���ن اختي���ار في�ص���ل مل���كًا عل���ى 

العراق: 
يف 29 حزي���ران ع���ام 1921 و�ص���ل االم���ري في�ص���ل اىل 
بغ���داد فا�ص���تقبل فيه���ا بحف���اوة وتكرمي. ويف املو�ص���ل 
�صارع وجهاء املدينة وكبار وجوه البلد اىل عقد اجتماع 
يف مق���ر البلدي���ة يف 22 حزيران عام 1921، اأ�ص���فر عن 

ت�صكيل وفد كبري ال�صتقبال االمري في�صل. 
يف 11 متوز 1920 قرر جمل�ض الوزراء تن�صيب في�صل 
مل���كًا عل���ى العراق )عل���ى ان تك���ون حكومته  د�ص���تورية 
نيابي���ة دميقراطي���ة مقي���دة بالقانون(، ومل���ا تبلغ كوك�ض 
ه���ذا القرار راأي ان يجري ا�ص���تفتاء عام للنظر يف درجة 
انطباق هذا الق���رار على رغائب ال�ص���عب العراقي، وبعد 
اج���راء اال�ص���تفتاء اأ�ص���فرت نتيج���ة اال�ص���تفتاء العام عن 

%97 ل�صالح امللك في�صل. 
ع���رب املو�ص���ليون عن غبطتهم ور�ص���اهم له���ذا االختيار، 
فاأقام���وا االحتف���االت الوا�ص���عة، رددوا خالها االنا�ص���يد 

فليح���ى  في�ص���ل،  املل���ك  ))فليح���ى  ومنه���ا:  احلما�ص���ية 
الع���راق، فليح���ى اال�ص���تقال(( وامتزج���ت لديه���م خال 
ه���ذه الفعاليات امل�ص���اعر الوطنية والقومية. كما اأر�ص���ل 
املو�ص���ليون برقي���ات توؤي���د تن�ص���يب في�ص���ل مل���كًا على 
الع���راق. وعلى الرغم من ذلك فقد ظهرت ثاثة اجتاهات، 
االول منه���ا يوؤيد تر�ص���يح في�ص���ل لعر�ض الع���راق، وكان 
وراءه جمعي���ة العه���د، والثاين كان يدع���و النتخاب احد 
العراقيني، يف حني كان الثالث يف�ص���ل الرجوع اىل راأي 
ال�ص���عب عن طريق انتخاب جمعية تاأ�صي�ص���ية تاأخذ على 

عاتقها البت باالمر.
اما ال�ص���لطات الربيطانية فكانت متيل اىل جانب تر�صيح 
في�ص���ل، الأن م�ص���احلها وقتئذ اقت�ص���ت ان يكون في�ص���ل 
املر�ص���ح املف�ص���ل، ال �ص���يما ان امل�ص���اورين الربيطاني���ني 
واملوظفني احلكوميني قد اأ�صرفوا على عملية اال�صتفتاء، 
كما ان جريدة )املو�ص���ل( املوالية لل�ص���لطات الربيطانية 
قد بادرت اي�صًا اىل تاأييد تر�صيح في�صل ليكون ملكًا على 
العراق. ن�صرت جريدة املو�ص���ل وقائع اجراء اال�صتفتاء 
يف املو�ص���ل، وقال���ت ان اللجن���ة املكلفة بت�ص���جيل االراء 
ب���داأت اعماله���ا يف 26 مت���وز 1921 )وقام���ت بتوزي���ع 
امل�ص���ابط عل���ى اه���ايل املحات(، ام���ا نتائج الت�ص���ويت 
يف املو�ص���ل فكانت كم���ا يلي: بلغ عدد امل�ص���ابط املوؤيدة 
لفي�صل 68 م�صبطة ومل تعط يف املو�صل م�صبطة �صده.

ويف 23 اآب ع���ام 1921 توج في�ص���ل مل���كًا على العراق. 
ومن���ذ ذل���ك الوقت اأخ���ذ في�ص���ل يعمل من اج���ل ان تكون 
العاقات بني الع���راق وبريطانيا عاقة تعاهدية بداًل من 

االنتداب، اذ انه كان ي�صرح دائمًا �صد هذه الكلمة. 
ام���ا بريطاني���ا، فقد �ص���عت اىل �صيا�ص���ة مفاده���ا ان مركز 
الع���راق ينبغ���ي ))اال يح���دده �ص���كل االنت���داب املعتاد بل 
�ص���يغة املعاهدة(( التي ت�صمن م�صاحلها اال�صا�صية ومن 
خاله���ا يتحدد هيكل النظام ال�صيا�ص���ي العراقي اجلديد. 
و على �صوء ذلك دخلت احلكومة العراقية يف مفاو�صات 
مبا�ص���رة مع بريطانيا للو�ص���ول اىل عق���د معاهدة حتدد 

�صكل العاقة بني اجلانبني.
عن ر�سالة: املو�سل يف �سنوات االنتداب الربيطاين 

100 عام على تأسيس الدولة العراقية

الموصل وإختيار فيصل ملكا على العراق
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خنساء زكي شمس الدين

اذيع بيان االنتداب البريطاني على العراق يوم 
13 ايار 1920 بموجب قرارات مؤتمر سان ريمو 

25 نيسان 1920 وكانت قراراته من بين االسباب 
المهمة لقيام ثورة العشرين في 30 حزيران 1920.

و�ص���ارعت بريطانيا الإمت�صا�ض الغ�صب ال�صعبي املتفجر، 
فاتخ���ذت جمموع���ة م���ن الق���رارات م���ن بينها نقل ال�ص���ري 
)ارنولدول�صن( وكيل احلاكم املدين وتعيني ال�صري بر�صي 
كوك����ض مندوبًا �ص���اميًا على العراق واال�ص���راع بت�ص���كيل 
حكوم���ة وطنية تت���وىل حتديد نظام احلكم الذي ينا�ص���ب 
العراق وعليه قّدم ال�ص���ري بر�ص���ي كوك�ض م�ص���روعه الذي 
ق�ص���ى بتاأ�صي�ض حكومة عراقية موؤقتة من وزراء عراقيني 
وم�صت�ص���ارين بريطاني���ني وعل���ى ا�ص���ا�ض ذل���ك امل�ص���روع 
املق���رح مت ت�ص���كيل احلكوم���ة املوؤقت���ة التي تراأ�ص���ها عبد 
الرحمن النقيب يف 25 ت�صرين االأول 1920، والتي دخل 

معه يف ت�صكيلتها ثمانية من الوزراء.
اأم���ا بالن�ص���بة ل���وزارة املع���ارف فق���د ع���ني لها عزت با�ص���ا 
وال�ص���حة  للمع���ارف  وزي���رًا  ا�ص���بح  ال���ذي  الكرك���ويل 
العمومية )كانت املعارف وال�ص���حة وزارة واحدة( ولكن 
ب�ص���بب عدم اتقانه اللغة العربية، كلفت �ص���لطات االنتداب 
الربيطاين �صخ�ص���ية اخرى لذلك املن�ص���ب هو حممد بحر 

العلوم وذلك يف 22 �صباط 1921.
وعني اإىل جانب كل وزير م�صت�صار بريطاين، كان له الدور 
املبا�ص���ر يف ادارة �ص���وؤون الوزارة ومنه���ا وزارة املعارف 
الت���ي ان�ص���رفت يف ب���ادئ االم���ر اإىل االهتم���ام باملدار�ض 

االبتدائية الر�صمية ومل تول اهتماما باملدار�ض الثانوية.
اإذ بل���غ ع���دد املدار����ض االبتدائي���ة حتى ع���ام 1921 )83( 
مدر�ص���ة للبن���ني و )5( مدار����ض للبنات يف عم���وم العراق 
وبل���غ جمموع الطلبة رقمًا فيه �ص���يء م���ن املبالغة، اإذ ورد 
يف احد امل�صادر املتخ�ص�صة يف مو�صوع الربية التعليم 

واإن عددهم حوايل )8000( طالب.
اإالَّ اأَنَّ واقع التعليم قد اأخذ بالتغري والتطور نحو االأح�صن 
بعد قي���ام احلكم امللكي، مبوجب ق���رارات موؤمتر القاهرة 
الذي عقد خال املدة من 12-23 اآذار 1921، والذي تقرر 

فيه تر�صيح االأمري في�صل  ملكًا للعراق.
ومت التتوي���ج يف حفل اقيم يف �ص���احة )برج ال�ص���اعة( يف 
الق�ص���لة ببغ���داد ي���وم 23 اب 1921.  حي���ث ح�ص���ر ه���ذا 
احلفل املوظفون املدنيون والع�ص���كريون و�صيوخ القبائل 

وروؤ�صاء خمتلف الطوائف الدينية ووجهاء البلد.
وقد القى امللك بهذه املنا�صبة خطابا، تعهد فيه باأن ي�صتعيد 

العراق جمده الغابر ومنزلته الرفيعة بني االمم.
وبع���د حف���ل التتويج ق���دم عبد الرحم���ن النقيب ا�ص���تقالة 
وزارته االوىل يف 23 اب 1921، اإالَّ اأَنَّ امللك في�صل االأول 

كلفه بت�ص���كيل وزارته الثانية، فت�ص���كلت الوزارة النقيبية 
الثاني���ة، ي���وم 12 ايل���ول 1921. وفيها ا�ص���بحت وزارة 
املعارف وزارة م�ص���تقلة عن ال�ص���حة وعهد مب�ص���وؤوليتها 
اإىل حمم���د هب���ة الدين ال�صهر�ص���تاين. يف ي���وم 27 ايلول 
1921 وعني معه امل�صت�ص���ار الربيطاين )امل�صر نورتون( 
E.L.Norton ليكون املوجه احلقيقي لوزارة املعارف. 
وبعد رحيله توىل وظيفة امل�صت�ص���ار ناظ���ر املعارف العام 

.Lionel F. Smith)امل�صر )ليونيل �صمث
ن�ص���رت وزارة املع���ارف منهاجها اجلديد ال���ذي حاول من 
خاله ال�صهر�صتاين توجيه التعليم توجيهًا وطنيًا قوميًا، 
وعمد اإىل تاأ�ص���ي�ض جمل�ض للمعارف يف بغداد ي�صم عددًا 
م���ن ذوي اخلربة والكف���اءة يف �ص���وؤون التعليم من بينهم 
�ص���ليمان في�صي الذي �ص���بق له اأَنَّ ا�ص�ض مدر�صة اهلية يف 
الب�ص���رة واقت�ص���ر عمل املجل�ض على تقدمي اال�صت�صارات 
اإىل وزارة املعارف وتكثيف الدعوات اإىل االهايل الر�صال 

ابنائهم اإىل املدار�ض و�صرورة تو�صيع االبنية املدر�صية.
اإن اهتم���ام الوزارة بالتعلي���م ما ه���و اإالَّ انعكا�ض لرغبات 
نظ���ام احلك���م اجلدي���د ورغبة املل���ك في�ص���ل االأول اجلادة 
للنهو�ض ب�ص���وؤون التعليم وقناعاته ب���ان ))ال حياة لامة 
اإالَّ برف���ع م�ص���تواها التعليم���ي والثقايف(( وه���ذا ما اأكده 
باإ�ص���تمرار يف لقاءاته باملخت�ص���ني يف جمال التعليم ويف 
املوؤمترات الربوية منها على �ص���بيل املثال حينما عقد يف 
عهده اول موؤمتر تربوي يف تاريخ العراق يوم 9 ني�ص���ان 

1932، والقى فيه امللك خطابا قال فيه:
))تاأك���دوا اأَنَّ العمل ال���ذي تقومون به ه���و اأعظم من عمل 

امللك واعظم من عمل الوزير((، موؤكدًا ا�ص���تيعابه لقد�صية 
العمل الربوي ودوره يف بناء املجتمع العراقي.

اإ�ص���تمر املل���ك في�ص���ل االأول ي�صتف�ص���ر عن حال���ة املعارف 

م���ن خ���ال املذك���رات والتقاري���ر، الت���ي كان���ت تق���دم اليه 
م���ن امل�ص���وؤولني عن �ص���وؤون املع���ارف ويف املقدم���ة منهم 
وزي���ر املع���ارف، ومدير املعارف العام �ص���اطع احل�ص���ري 

وم�صت�صار الوزارة الربيطاين.
وهنا البد من اال�صارة اإىل اأَنَّ قيام احلكم امللكي واهتمامه 
بالتعلي���م، رافقه اهتمام �ص���عبي ب�ص���وؤون التعليم اأي�ص���ًا، 
لكون���ه الدعام���ة اال�صا�ص���ية الت���ي ميك���ن اأَنَّ ي�ص���تند اليها 

اال�صتقال احلقيقي للباد.
البداي���ة  ه���ي  الوطن���ي  احلك���م  مرحل���ة  تك���ون  وبذل���ك 
ال�ص���حيحة واحلقيقي���ة لتطوي���ر التعلي���م وق���د انعك����ض 
االهتمام احلكومي وال�ص���عبي ب�ص���وؤون التعلي���م ايجابيًا 
م���ن خال الزيادة التي طراأت على عدد الطاب حينما كان 
عدد الط���اب يف املدار�ض االبتدائية الر�ص���مية يف العراق 
خ���ال الع���ام الدرا�ص���ي 1920-1921 ح���وايل )8( االف 
طال���ب، ارتفع هذا الرقم لي�ص���ل اإىل نحو )15( الف طالب 
خال العام���ني )1921-1922( )1922-1923( اإن تلك 
الزي���ادة امنا تعك����ض الرغبة العام���ة عند النا�ض بار�ص���ال 
ابنائهم اإىل املدار�ض وقد اأدت ال�صحف واالحزاب واملعهد 
العلميدورًا كبريًا يف ت�ص���جيع النا�ض على ار�صال ابنائهم 

اىل املدار�ض.
ومن ال�صخ�ص���يات البارزة التي عملت يف �ص���وؤون التعليم 
يف الع���راق اإىل جان���ب ال���وزراء العراقي���ني وكان���ت له���م 
ب�ص���مات وا�ص���حة فيه �ص���اطع احل�ص���ري، الذي ا�صتدعاه 
املل���ك في�ص���ل االأول اإىل العراق لا�ص���تفادة من خربته يف 
جم���ال التعليم وبحكم العاقة التي كانت تربط بينهما يف 
اثناء تويل امللك في�ص���ل احلكم يف �صوريا 1920-1918 
وقد ت�ص���اور امللك في�ص���ل االأول مع امل�ص���ر فارل م�صت�صار 
وزارة املعارف، ب�ص���دد تعيني �صاطع احل�صري يف وزارة 
املعارف، ف�ص���درت االرادة امللكية بتعينه يف اخلام�ض من 

اذار 1922 معاونًا لوزير املعارف.
اإن املهمات الربوية التي ا�صطلع بها �صاطع احل�صري يف 
العراق، كان لها تاأثري كبري يف م�صرية التعليم، وقد وردت 
تفا�ص���يلها يف مذكرات���ه املن�ص���ورة، على الرغ���م من بع�ض 

التحفظات عليها.
ومن ال�صخ�ص���يات االخ���رى التي �ص���غلت وزارة املعارف، 
وزيره���ا املزمن احل���اج عبد احل�ص���ني اجللب���ي الكاظمي، 
ال���ذي كان من املاكني الكبار، ومل يكن على م�ص���توى عاٍل 
م���ن التعليم، وقد توىل وزارة املعارف �ص���بع مرات، خال 
 ،1931  ،1930  ،1929  ،1925  ،1922( االع���وام: 
ا�ص���تجابة  الدائ���م  ا�ص���تيزاره  وكان   ،)1935  ،1934
لت�ص���ويات �صيا�ص���ية، وحفاظًا على التوازن بني الطوائف 

العراقية. 
ولعل اول وزارة عراقية و�ص���عت منهجًا تعليمًا وا�ص���حًا 
يف مناهجها، هي الوزارة ال�ص���عدونية التي ت�ص���كلت يوم 
16 ت�ص���رين الثاين 1922 حيث اكد فيها تقوية ال�ص���عور 
الوطني والقومي واتخاذ الو�ص���ائل الفعالة لتثقيف ابناء 
ال�ص���عب فكرًا واخاقًا وفقًا للمبادئ الدينية ال�صامية  وقد 
اخ���ذت ال���وزارة توج���ه اهتمامها نح���و التعلي���م الثانوي 
ويف عهده���ا تخرج���ت اول جمموعة م���ن الطلبة يف العام 
الدرا�ص���ي 1922-1923، وبلغ عدده���م )11( طالبًا، )8( 

من بغداد و )3( من املو�صل. 
ث���م اخذ العدد يتزايد تدريجيًا، ويتزايد معه عدد املدار�ض 
الثانوي���ة يف الع���راق لي�ص���بح عدده���ا اربع���ًا، االوىل يف 
العا�صمة بغداد والثانية يف املو�صل والثالثة يف الب�صرة 
واالخرية يف كركوك. وذاك ما اأكده �ص���اطع احل�صري يف 
تقريره ال�ص���ادر خال ال�ص���نة الدرا�ص���ية 1923-1922، 
ع���ن واق���ع املدار����ض الثانوية يف الع���راق جاء في���ه: ))اإن 
يف العراق اريع مدار�ض ثانوية، وان مدر�ص���تي العا�صمة 
واملو�ص���ل الثانوية، ا�صبحتا كاملتي ال�صفوف وفيها عدد 
ال باأ�ض به من التاميذ... اأما مدر�ص���تا الب�ص���رة وكركوك، 
فلم تتوفر فيها �ص���روط التكامل، النهم���ا مل تكونا مبنيتني 

على ا�صا�ض متني((.
 )االإعدادية املركزية للبنني  1919-1939–درا�سة تاأريخية-(
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وديان حيدر الدلفي

غ���ادر املل���ك في�ص���ل بغ���داد يف حزي���ران 1933 متوجه���ًا 
اإىل لن���دن عندما وجه���ت له دعوة من مل���ك اإنكلرا جورج 
اخلام����ض لزيارة لندن، وذلك لتوثيق العاقات وتطويرها 
ب���ني الدولتني مب���ا يخ���دم م�ص���الح الدولتني وخا�ص���ًة ما 
يحتاجه العراق من دعم، ثم زار امللك ا�صكتلندا بعد انتهاء 
زيارت���ه اإىل لن���دن ث���م توج���ه اإىل فرن�ص���ا لغر����ض توثيق 
العاقات واحل�ص���ول عل���ى الدعم وتطوي���ر التعاون معها 
يف جماالت ال�ص���ناعة والزراعة، وبعده���ا توجه امللك اإىل 
مدينة برن ال�صوي�ص���رية لغر�ض الع���اج فيها)، لكن مل يقم 
امللك فيها طويا نتيجة االأحداث التي قامت يف العراق من 
مترد االآثوريني ما ا�ص���طر امللك للعودة اإىل العراق فو�صل 
بغ���داد يف 2 اآب 1933، وبع���د معاجل���ة االأزمة ا�ص���تقرت 
ق�ص���ية االآثوريني واالأو�ص���اع يف الباد فقرر امللك العودة 
اإىل مدين���ة ب���رن ال�ص���تكمال عاج���ه فيها.وقب���ل مغادرت���ه 
العراق وجه امللك في�ص���ل بيانًا لل�صعب العراقي، جاء فيه: 
»اأدْع �ص���عبي على �ص���رورة اإمتام عاجي على اأمل ال�صفاء 
التام موؤمًا اأال يطول غيابي اأكرث من �صتة اأ�صابيع وانتهز 
هذه الفر�ص���ة لاإعراب عن تقديري العواطف النبيلة التي 
اظهرها ابناء �ص���عبي نحوي خال االأيام االأخرية ما راأيته 
يف مملكت���ي �ص���عبًا وحكوم���ة زاد االعتقاد بق���رب حتقيق 
االأماين التي ن�ص���ري جميعاُ للو�ص���ول اإليها واأين �صوف ال 
اأدخر و�ص���عًا للقيام مبا يرتب عليه خدمة بادي و�صعبي 
مهما كلفني من عناء م�ص���تعينًا بالله عز وجل اأن يوفقنا ملا 

فيه اخلري وال�صاح«.
و�ص���ل املل���ك اإىل مدينة ب���رن بع���د مغادرته بغ���داد بثاثة 
اأي���ام يف الرابع من اأيل���ول 1933، وكانت عامات التعب 
واملر����ض ظاهرة علي���ه، فكان يع���ول عل���ى الطبيب كوخر 
الذي ا�صتهر بطريقته اخلا�صة يف تقوية االأج�صام باحلقن 
حت���ت اجلل���د، ون���زل املل���ك يف فن���دق )بيللف���و( عل���ى نهر 
االآر، وعلى الرغم من و�ص���عه ال�ص���حي ا�صتقبل املرا�صلني 

وال�صحفيني وبع�ض االأ�صدقاء.
 وبع���د م���رور اأيام من وج���وده يف مدينة ب���رن طلب امللك 
يف ال�ص���ابع م���ن ايلول القيام برحل���ة اإىل مدينة اإنر لكن، 
وب�ص���بب �ص���عوده اجلبال اإىل م�ص���افة األفي مر بوا�صطة 
ال�صيارة التي كان ي�صتقلها مرت بطريق خاطئ ما اأدىاإىل 
زي���ادة ارتفاع �ص���غط ال���دم ال���ذي كان يعاين من���ه، وبعد 
عودت���ه ب���داأ امللك ي�ص���عر بالتعب وي�ص���كو م���ن خفقان يف 

القلب.
 اأم���ر طبيب���ه املمر�ص���ة بحقنة حت���ت اجللد، ويف ال�ص���اعة 
احلادي���ة ع�ص���رة من اليوم نف�ص���ه طلب امللك من املمر�ص���ة 

الت���ي كانت قرب �ص���ريره باأم���ر من الدكتور امل�ص���رف على 
عاجه اأن ت�ص���تدعي حا�ص���يته باحل�ص���ور اإليه ح���ااًل، وقد 
ح�ص���ر كل م���ن اخيه املل���ك علي ونوري ال�ص���عيد ور�ص���تم 
حي���در وحت�ص���ني ق���دري، فوج���دوا املل���ك يلف���ظ اأنفا�ص���ه 
االأخ���رية، وكان���ت كلمته االأخ���رية التي قاله���ا: »اأنا مرتاح 
قم���ت بواجب���ي وخدمت االأمة بكل قواي فلي�ص���ر ال�ص���عب 

بعدي بقوة واحتاد.
 وبع���د املعاين���ة م���ن قب���ل االأطباء ف���ارق املل���ك احلياة يف 
ال�ص���اعة 11،45 دقيق���ة لي���ًا، ويف احل���ال بع���ث ن���وري 
ال�ص���عيد برقية م�ص���تعجلة اإىل رئي�ض الوزراء ر�صيد عايل 
الكياين ج���اء فيها: »فجعت االأمة العراقية عند منت�ص���ف 
اللي���ل بوف���اة �ص���يدها وحبيبها جال���ة امللك في�ص���ل وذلك 
نتيج���ة نوب���ة قلبي���ة... كان الل���ه بعون اجلمي���ع على هذا 
امل�ص���اب اجللل«، وب�ص���ماع اخلرب فجعت الباد بنباأ وفاة 
ملكه���ا فقد �ص���لت هذه الفاجع���ة جميع االأعم���ال االعتيادية 

واأقفلت املحال اأبوابها يف بغداد.
اإن وف���اة املل���ك في�ص���ل املفاجئة ب���داأت تثري ال�ص���كوك باأن 
وفات���ه مل تك���ن نتيجة ت�ص���لب ال�ص���رايني، واأن���ه قد تويف 
نتيجة ت�صمم، وقد وجه االتهام اإىل ثاثة اأطراف رمبا كان 

لها م�صلحة يف ذلك واأ�صارت ا�صابع االتهام اإىل:
ال�صلطات الربيطانية:

يت�ص���ح لن���ا اأن اخلاف بني امللك في�ص���ل االأول وبريطانيا 
كان يدور حول الق�ص���ايا املتعلقة ب���اإدارة الدولة العراقية، 
وطبيعة العاقات اجلديدة مع اإيطاليا ال�ص���يما بعد دخول 
العراق ع�ص���بة االأمم 1932 واأ�ص���بح البل���د العربي الذي 

ن���ال معاه���دة اال�ص���تقال وخروج���ه من جمموع���ة الدول 
املحتل���ة فتول���دت بعدها خم���اوف لدى بريطاني���ا من قيام 
املل���ك في�ص���ل من بن���اء عاق���ات �صيا�ص���ية وع�ص���كرية مع 
ايطالي���ا كانت ترى باأن طبيعة هذه العاقات �ص���وف يهدد 

م�صاحلها ويعر�صها للخطر.

نوري السعيد:
متي���زت طبيعة العاقة بني امللك ونوري ال�ص���عيد بالعاقة 
اجلي���دة اإىل حني ت�ص���كيل ن���وري ال�ص���عيد وزارته االأوىل 
يف 23 اآذار 1930 وبع���د جن���اح ن���وري ال�ص���عيد يف عقد 
معاه���دة 30 حزي���ران 1930 وعلى الرغم من املعار�ص���ة 
ال�صعبية لها، حاول نوري ال�صعيد تقوية نفوذه وا�صتغال 
مركزه وبداأ يت�ص���رف كمركز قوة و�صاحب ال�صلطة العليا 
يف الب���اد، وم���ن هن���ا اأخ���ذ اخلاف يت�ص���ع ب���ني الطرفني 
وتده���ور العاق���ة بينهما اأواخ���ر عهد الوزارة ال�ص���عيدية 

الثانية.
وخال مدة وجود نوري ال�ص���عيد يف لبن���ان 13 حزيران 
1932 حاول امللك في�ص���ل اإق�ص���اء وزارة نوري ال�ص���عيد 
وتاألي���ف وزارة برئا�ص���ة اأخي���ه االأمري زي���د اإال اأن حماولة 
امللك ف�ص���لت ب�ص���بب موقف حزب االأخاء املعار�ض مع ذلك 
ا�ص���تمر امللك يف م�ص���اعيه الإ�ص���عاف مركز نوري ال�صعيد، 
وحماول���ة اإبع���اده عن العراق من خال اإر�ص���ال برقية اإىل 
ح�صان اجلابري جاء فيها: »اإنني نفيت نوري ال�صعيد اإىل 

�صوي�صرا واأريد اأن ت�صعه حتت مراقبتك«.

األمير عبد هللا:
من خال درا�ص���ة العاقة بني امللك في�صل واخيه امللك عبد الله 
يت�ص���ح لنا من خال ما ت�صري اإليه امل�صادر باأن االأمري عبد الله 
ه قد غدر به عندما اأ�صبح ملكًا  كان يكره اأخاه امللك في�صل وعدَّ
على العراق، وثانيًا ق�صية زواج �صارة اأخت امللك في�صل التي 
تزوجت قبل وفاة امللك في�ص���ل ولكن بعد وفاة في�ص���ل ظهرت 
االعرا�ص���ات حول هذا الزواج من قبل االأمري عبد الله وامللك 

علي.
وم���ن وجه���ة نظ���ر الباحثة ف���اإن ه���ذه االتهام���ات تبقى جمرد 
�ص���كوك، وتبقى احلقيقة غري وا�صحة على الرغم من التقارير 

وامل�صادر التي اأو�صحت اأ�صباب الوفاة.
 فيما اأ�ص���ار التقرير الطبي اخلا�ض بوفاة امللك في�ص���ل جنمت 
عن نوبة قلبية ب�صبب اإن�صداد ال�صرايني، ف�صًا عن اإرهاقه يف 
اأيام���ه االأخرية خا�ص���ًة نتيج���ة الرحلة التي قام به���ا امللك قبل 
وفات���ه اإىل اأنر الكن، اإذ اأن ال�ص���يارة التي كان ي�ص���تقلها امللك 
م���رت بطريق خاطئ و�ص���عدت يف اجلب���ال اىل م�ص���افة األفي 
قدم، مما زاد يف االإرتفاع �ص���غط الدم له الذي كان يعاين منه 

باالأ�صا�ض. 
 كان وق���ع ال�ص���دمة بوف���اة املل���ك في�ص���ل �ص���ديدة للغاية على 
ال�صعب العراقي الذي بكى له بكاًء بكل حزن واأمل واأقام له من 
املناح���ات واملناقب األوانًا، وتعطلت احلي���اة يف بغداد واأعلن 

احلداد يف كل العراق مدة طويلة.
 ي�صف تقرير دبلوما�صي اأمريكي هذا امل�صاب وتاأثريه العميق 
على العراقيني عندما قال: ))و�ص���ل نباأ وفاة امللك في�ص���ل اىل 
بغداد �ص���باح ي���وم اجلمع���ة امل�ص���ادف الثامن م���ن اأيلول يف 
حدود ال�ص���اعة الثامنة. وعلى الرغم من اأن بغداد كانت هادئة 
ظاهري���ًا ب�ص���بب عطلة اجلمع���ة اإال اأن اخلرب املاأ�ص���اوي هزها 
و�صل ن�صاطها ب�ص���ورة كاملة فقد اأغلقت املحال واملتاجر كافة 
اأبوابها، وبعد �ص���اة اجلمعة التي اأداها النا�ض يف اجلوامع 
توجهت جموع اىل ال�ص���وارع يف تظاهرات �ص���رعان ما بداأت 
تت�صخم وكان اجلميع يلطمون على ال�صدور وينحبون لوفاة 
في�ص���ل، وقد جمع ذل���ك كل الطوائف ب���دون اإ�ص���تثناء((.  لقد 
انعك�ض ه���ذا احلدث على حي���اة العراقيني، فقد �ص���لت احلياة 
يف العا�ص���مة بغ���داد عل���ى م���دى االأي���ام الثاث���ة الت���ي تبعت 
وفاة امللك، حتى اأن احلكومة ا�ص���طرت اىل منا�ص���دة االأهايل 
مبرا�ص���م تبدد يف االأفق بوادر عودة النا�ض اىل اأعمالهم بنداء 
ج���اء فيه: لق���د اأظهر ال�ص���عب العراق���ي الكرمي عل���ى اختاف 
طبقاته �ص���دة اأخا�صه وتعلقه ب�ص���يد الباد الراحل مبا اأقامه 
م���ن التعازي وتعطيل االأعمال خ���ال االأيام الثاثة، وملا كانت 
م�صالح االأهلني يق�ص���ي باإعادة االأمور اىل جماريها بال�صرعة 
امل�ص���تطاعة، فرجوا احلكومة االكتفاء مب���اآمت وفتح املخازن 
واملح���ات الت���ي بقيت معطلة واأن يكتف���ي باإقامة الفواحت يف 

البيوت واملحات العامة.
عن ر�سالة  )احلياة االجتماعية للعائلة املالكة يف العراق(

وفاة الملك فيصل األول المفاجئة
حقائق واتهامات
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د. حيدر حميد
م���ع قيام احلكم الوطن���ي يف الباد، وت�ص���كيل اأول وزارة 
بعد تتوي���ج امللك في�ص���ل االأول يف 23 اآب 1921، كانت 
ح�ص���ة ال�ص���حة اأن اأ�ص���بحت وزارة قائم���ة بذاته���ا، وق���د 
ع���ني الدكتور حن���ا خي���اط، اأول وزير �ص���حة يف العراق. 
م���ن  طبي���ب   )1959-1884( خي���اط  حن���ا  والدكت���ور 
رج���ال االإدارة يف الع���راق. ول���د يف املو�ص���ل، ح���از على  
بكالوريو����ض يف العلوم واالآداب من اجلامعة الفرن�ص���ية 
ع���ام 1913، وعل���ى دبل���وم الط���ب م���ن جامع���ة باري����ض 
وا�ص���تانبول. وكان يف اأثناء احل���رب العاملية االأوىل نائبًا 
لرئي����ض “جمعي���ة الهال االأحمر » يف املو�ص���ل، ورئي�ص���ًا 
للم�صت�ص���فيات امللكية فيها بني عام���ني 1914 – 1919. 
التحق باالأمري في�ص���ل يف دم�ص���ق. عني اأول وزير لل�صحة 

بع���د قي���ام احلكم امللك���ي، فمدي���رًا عام���ًا ملديرية ال�ص���حة 
العام���ة، فمدي���رًا عام���ًا يف وزارة اخلارجية فمفت�ص���ًا عامًا 
لل�صحة، فمديرًا للم�صت�صفى امللكي، وعميدًا للكلية الطبية 

امللكية.
اإال اأن االأزم���ة املالية التي �ص���ادت الباد بني عامي 1921 
و 1922 ق���ادت اإىل اإلغ���اء وزارة ال�ص���حة يف الثامن من 
حزي���ران 1922 . واأ�ص���بحت مديرية عامة عرفت با�ص���م 
الداخلية.  ب���وزارة  » واأحلقت  العامة  ال�ص���حة  “ مديرية 
ويف الوق���ت نف�ص���ه اأًُ�ّص�ص���ت » مفت�ص���ية ال�ص���حة العامة ». 
وبقي���ت مديرية ال�ص���حة مرتبطة ب���وزارة الداخلية حتى 
ع���ام 1939 عندم���ا ف���ك ارتباطه���ا به���ا واأحلقت ب���وزارة 
ال�ص���وؤون االجتماعية امل�ص���تحدثة، وبق���ي االأمر على هذه 
احلال حتى عام 1952، حيث مت ت�ص���كيل وزارة ال�ص���حة 
يف تلك ال�ص���نة. وقد راأ����ض مديرية ال�ص���حة العامة اآنذاك 

موظ���ف )طبيب( يحمل درج���ة مدير عام يق���وم بواجباته 
على وفق اأحكام القوان���ني واالأنظمة املرعية، والتعليمات 
التي ي�ص���درها وزير الداخلية ومن بعده وزير ال�ص���وؤون 
االجتماعية. وكان���ت املديرية املذك���ورة تتاألف يف اأواخر 

عام 1951 من الدوائر االآتية: 
اأ- ديوان مديرية ال�ص���حة العام���ة: ويتاألف من املديريات 

وال�صعب االآتية: 
1 - مديرية الطب الواقي واالجتماعي: تنح�ص���ر اأعمالها 
يف در�ض االأمرا����ض املتوطنة والوبائية وو�ص���ع املناهج 
ملكافحته���ا. والنظ���ر يف اأم���ور احل���ج واحلج���اج ونق���ل 
اجلنائ���ز االأجنبي���ة، ويف االهتم���ام باملحاج���ر ال�ص���حية 
واالأمرا����ض التنا�ص���لية واالأمرا�ض ال�ص���درية، وتن�ص���يق 

اأعمال االأمور االإح�صائية من الناحية الفنية. 
- مديري���ة الط���ب العاج���ي: تنح�ص���ر اأعمالها ب���اإدارة   2
امل�صت�ص���فيات وامل�صتو�ص���فات ورعاية �صوؤون ال�صيدليات 
واملذاخر الطبية، ور�ص���م اخلطط الازمة لرفع م�ص���تواها 
العاج���ي. وكذلك االإ�ص���راف عل���ى املعاهد الفني���ة كاملعهد 
الباثولوجي واملعهد البكريولوجي ومعهد الطب العديل 
ومعه���د االأ�ص���عة واملخت���رب الكيم���اوي ومعه���د االأمرا�ض 
املتوطن���ة. وق���د ع���ني يف كل معه���د م���ن املعاه���د املذكورة 
اآنف���ًا طبي���ب اخت�ص���ا�ض، ويك���ون مدي���ر املعهد م�ص���وؤواًل 
اأمام املديرية املذكورة عن �ص���وؤون املعهد الفنية واالإدارية 
واملالية كافة، ويعد مدير املعهد م�صت�صارًا للمديرية العامة 

يف الق�صايا املتعلقة مبا�صرة مبعهده. 
- مديرية التفتي�ض: يقوم على اإدارتها مدير وتنح�ص���ر   3
احلكومي���ة  ال�ص���حية  املوؤ�ص�ص���ات  تفتي����ض  يف  اأعماله���ا 

واالأهلية يف العراق كافة. 
- مديري���ة االإح�ص���اء:  وتتمث���ل مهماته���ا يف تن�ص���يق   4

االأعمال االإح�صائية ال�صحية منها واحلياتية. 
- �ص���عبة الرجمة: يراأ�ص���ها ماحظ يقوم على �ص���وؤون   5
الرجمة من اللغة االإنكليزية اإىل اللغة العربية وبالعك�ض. 
6 - �صعبة �صوؤون التمري�ض: تراأ�صها ممر�صة ت�صرف على 

�صوؤون املمر�صات يف املوؤ�ص�صات ال�صحية. 
7 - �ص���عبة احل�ص���ابات: يراأ�ص���ها ماحظ تنح�ص���ر مهمته 
برعاية ال�ص���وؤون احل�صابية مبقت�ص���ى القوانني واالأنظمة 

والتعليمات. 
8 - �صعبة الذاتية: يراأ�صها ماحظ يتابع ال�صوؤون املتعلقة 

مبوظفي مديرية ال�صحة العامة وم�صتخدميها كافة. 
9 - �ص���عبة الت�صجيل: يتوىل �ص���وؤونها ماحظ يعمل على 
ت�ص���جيل االأطباء اجلدد بح�ص���ب تعليمات خا�صة وجتديد 

اأجازات ذوي املهن الطبية �صنويًا. 
- �ص���عبة الر�صائل: وكان يراأ�ص���ها ماحظ ويقوم مبا   10

يوكل اإليه من االأعمال الكتابية. 
- �ص���عبة االأوراق: ويق���وم باأعماله���ا ماح���ظ تتحدد   11

مهمته بتقدمي املخابرات للمديريات كافة اإىل مراجعها. 
ب- اإدارة �ص���حة االألوي���ة: ق�ص���م الع���راق اإداري���ًا يف تل���ك 
املرحلة اإىل اأربعة ع�صر لواًء يف كل لواء منها رئي�ض �صحة 
يكون م�ص���وؤواًل ع���ن لوائه من ناحية اخلدمات ال�ص���حية، 
ف�ص���ًا عن اأربع طبابات �صحية يف األوية بغداد والب�صرة 
واملو�صل وكركوك وكان ي�صرف على كل واحد منها طبيب 
ي�ص���اعد رئي�ض �ص���حة اللواء ما عدا طبابة بغداد )مديرية 
�ص���حة العا�ص���مة(، فاأنها ترتبط مبديرية ال�ص���حة العامة 
مبا�صرة ولي�ض لها عاقة برئا�صة �صحة لواء بغداد. وكان 
ميث���ل رئي�ض �ص���حة اللواء يف الق�ص���اء الطبيب املركزي، 
ويف الناحية املوظف ال�ص���حي اأو امل�ص���مد. ويف كثري من 
االأحيان كان يعاين روؤو�صاء ال�صحة يف هذه املرحلة على 
االأق���ل من الروتني اململ، فل���م تكن الكثري من طلباتهم جتد 
لها اآذانًا م�ص���غية من املركز يف بغداد، وقلما كان “ي�ص���هر 

اأحدهم على مكافحة االأمرا�ض املتوطنة “.
اإزاء ذلك اأ�ص���بح م���ن الطبيعي اأن تب���داأ مرحلة جديدة من 
تاري���خ تطور االإدارة ال�ص���حية يف العراق، وال�ص���يما بعد 
التو�ص���ع الذي ط���راأ عليه���ا وعل���ى ن�ص���اطها، وتزامن ذلك 
م���ع التح�ص����ض امل���ايل للدول���ة بع���د الع���ام 1952، االأمر 
الذي مكنه من تخ�ص���ي�ض مبالغ اأكرب م���ن ميزانية الدولة 
لل�صوؤون ال�ص���حية، فكان ال بد من ا�صتحداث وزارة قائمة 
بنف�صها تكون م�ص���وؤولة عن املوؤ�ص�صات ال�صحية، وتتفرغ 
الإدارتها، وتعمل على رفع م�ص���تواها من الناحيتني الفنية 
واالإدارية. وعلى هذا االأ�ص���ا�ض ا�صتحدثت وزارة ال�صحة 
مبوجب القانون رقم )28( ل�ص���نة 1952 ، واأ�ص���بح عبد 
الرحمن جودت اأول وزير لل�ص���حة بعد اإعادة ت�ص���كيليها، 
وكان ذل���ك يف عه���د وزارة م�ص���طفى العم���ري)12 مت���وز 
21- ت�ص���رين الث���اين 1952(. وكان ا�ص���تحداث وزارة 

لل�صحة اإجراءًا موفقًا.
عن ر�سالة ))ااالأو�ساع ال�سحية يف العراق 1945- 1958((

عندما أصبحت وزارة الصحة مديرية عامة1922 ��� 1952
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ابراهيم حلمي العمر

كان الصحفي العراقي الرائد ابراهيم 
حلمي العمر قد زار مدينة كربالء قبل 
اندالع الحرب العالمية االولى، ووصف 
مشاهداته في مقال نادر نشرته مجلة 
المقتبس المصرية لصاحبها محمد 
كرد علي سنة 1913، نلتقط منها هنا 
ما ذكره عن مرقد االمام الحسين 
 الشهيد..
 )ذاكرة عراقية(

وصف مرقد  الحسين
اإن ال����ذي يجل����ب امل�ص����لمني اإىل كرب����اء ه����و 
وجود قرب احل�ص����ني بنت ر�ص����ول الله واأخيه 
العبا�����ض ب����ن علي ر�ص����ي الله عنهم����ا وقبور 
اأ�ص����حابه واعوان����ه الذي����ن ا�صت�ص����هدوا معه 
يف واقع����ة الط����ف اأو ي����وم عا�ص����وراء �ص����نة 
61ه� 680م وبذلك اأ�ص����بحت كرباء مقد�ض 
ال�صيعة ومزارهم فياأتي اإليها كل �صنة لزيارة 
الربت����ني - ترب����ة احل�ص����ني وترب����ة العبا�ض 
- م����ن كل ح����دب و�ص����وب  زراف����اٍت زراف����ات 
وجماع����اٍت جماع����ات قادم����ني اإليها م����ن ديار 
قا�ص����ية ورب����وع نائية كدي����ار العجم وربوع 

الهند واآ�ص����يا الو�ص����طى حيث يكرث ال�ص����يعة 
وله����ذا ترى كرباء ال تخلو من غرباء يعدون 

باالألوف للغر�ض نف�صه.
وها نحن ن�ص����ف للقراء ما يف مرقد احل�صني 
م����ن االأبنية ال�ص����خمة والتزيين����ات الفاخرة 
الت����ي هي م����ن اأفخر ما يجود به ال�ص����يعة يف 
تدينه����م وحبه����م الآل البي����ت م�ص����تغنني ع����ن 
و�ص����ف مرق����د العبا�����ض لق����رب امل�ص����ابهة بني 

اجلامعني اإن و�صعًا واإن زخرفًا فنقول:
مرقد احل�ص����ني م����ن االماكن الرائق����ة البديعة 
ال�ص����نع، الفائق����ة احل�ص����ن وه����و م����ن اأعظ����م 
امل�ص����اجد يف العراق �ص����اأنًا، واأتقنها هند�ص����ة 
و�ص����ناعة، واأبدعه����ا ح�ص����نًا وبهج����ة، وه����و 
َعَل����ى �ص����كل م�ص����تطيل طوله قراب����ة 70 مرًا 
يف عر�ض يقارب 55 مرًا وللمرقد 6 اأبواب 
فخم����ة جميل����ة الو�ص����ع وعلى كل ب����اب طاق 
مرتف����ع معق����ود باحلجر القا�ص����اين وكل باب 
ينته����ي بك اإىل حي من اأحي����اء املدينة، وفناء 
امل�ص����جد كل����ه ف�ص����اء وا�ص����ع ف�ص����يح االأرجاء 
مفرو�ص����ة اأر�ص����ه بالرخ����ام البي�ض النا�ص����ع 
اأ�ص����فله مغ�ص����ى  ف����اإن وج����ه  وكذل����ك ج����داره 
بالرخ����ام اإىل ط����ول مري����ن، وما اأق����ول ذلك 
مبن����ي بالقا�ص����اين اجلميل القط����ع والنحت، 
ويحي����ط بفناء ال�ص����حن ج����دار يح�ص����نه قد 
اأقيم عليه طبقتان ويف الطبقة ال�صفلى قرابة 
65 غرفة جميلة اأمام كل غرفة اإيوان قو�ص����ي 

ال�صكل معقود باحلجر القا�صاين.
يف و�ص����ط فناء ال�ص����حن الرو�ص����ة املقد�ص����ة 
وه����ي من اأعج����ب املب����اين واأتقنه����ا واأبدعها 
�ص����كًا، ويف حظه����ا باملحا�ص����ن، واأخذت بكل 
بديع����ة بط����رف يدخل اإليه����ا من ع����دة اأبواب 
لي�����ض هنا حمل ذكرها واأ�ص����هر اأبوابها الباب 
القبلي وهو من الف�ص����ة النفي�ص����ة ال�ص����ياغة 
ويف جوانبيه �ص����هوات حمكمة البناء بديعة 
ال�ص����كل َعَلى هيئة النجاريب مر�ص����عة بقطع 
م����ن املرائ����ي تاأخذ مبجام����ع القل����وب، اأمامها 
وكذل����ك  بالرخ����ام  اأر�ص����ها  مفرو�ص����ة  �ص����فة 

جداره����ا االأدن����ى فاإن����ه م����وؤزر ب����ه اإىل مرين 
مر�ص����ع كله بزج����اج تر�ص����يعًا هند�ص����يًا يقل 
نظريه و�ص����قف هذه ال�ص����فة قائم َعَلى دعائم 
حمكم����ة من ال�ص����اج وه����ذا الب����اب ينتهي من 
الداخل اإىل رواق يحيط باحلرم - الرو�ص����ة 
- م����ن �ص����رقيها اأو جنوبيه����ا اأو غربيها وعن 
ميين����ك جت����د ق����رب حبي����ب ب����ن طاه����ر وعليه 
م�ص����بك من ال�صبه فتدخل با�ص����تقامة اإىل باب 
اآخر من الف�ص����ة النا�ص����عة العجيبة ال�صياغة 
اإىل مقام حمكم ال�ص����نع مل����ون باألوان زاهية 
بديعة، وهو الرو�صة اأو احلرم الذي فيه قرب 
احل�ص����ني وطوله 10 اأمتار و40 �ص����نتيمرًا 
ويف  �ص����نتيمرًا  و15  اأمت����ار   9 وعر�ص����ه 
داخله م����ن اأن����واع التزاويق ورائق ال�ص����نع 
ما يح����ري العقول واأكرث ذلك مغ�ص����ى بالذهب 
الوه����اج فهي تتاأالأ نورًا وتلمع ملعان الربق، 
يحار ب�ص����ر متاأملها يف حما�ص����نها، ويق�ص����ر 
ل�ص����ان رائيها عن متثيله����ا، ومما زادها بهجة 
وزخرفة وجود اجلواهر النفي�ص����ة، وقناديل 
ذهب وف�ص����ة، وغري ذلك من املعلقات الغالية 
الثم����ن َعَل����ى الق����رب ال�ص����ريف الت����ي اأهداه����ا 
يف  الهن����د  و�ص����اطني  الفر�����ض  مل����وك  اإلي����ه 
ع�ص����ور خمتلف����ة مم����ا يعج����ز قل����م البليغ عن 
و�ص����فها واالإحاطة بكل م����ا هنالك من نفائ�ض 

املجوهرات ونوادر االآثار.
ويف اأق�ص����ى احلرم م�ص����طبة نفي�ص����ة حتتها 
ال�ص����نع  بديع����ة  وامل�ص����طبة  االإم����ام،  رمم 
والنق�����ض واحلف����ر عجيبة ال�ص����بغ والتلوين 
ت����رى من وراء م�ص����بك من الف�ص����ة النا�ص����عة 
وه����و ذو اأربع����ة اأركان ويف جان����ب الط����ول 
منه����ا  �ص����باك  كل  وعر�����ض  �ص����بابيك   5 من����ه 
80 �ص����نتيمرًا ويتف����رع م����ن و�ص����ط اجلانب 
ال�ص����رقي منه م�صبك �ص����غري من الف�صة اأي�صًا 
َعَلى �ص����ريح ابنه علي االأك����رب الذي قتل معه 
- وهو غري علي زين العابدين الذي فقيد مع 
االأ�صرى اإىل ال�ص����ام - وطول م�صبك احل�صني 
5 اأمت����ار ون�ص����ف امل����ر يف عر�����ض 4 اأمت����ار 

ون�ص����ف مر وارتفاعه 3 اأمتار ون�ص����ف مر 
وطول م�ص����بك االبن مران و60 �ص����نتيمرًا 
يف عر�ض م����ر و40 �ص����نتيمرًا، ويف اأعلى 
م�ص����بك احل�ص����ني 16 اآنية م�ص����تطيلة ال�صكل 
كله����ا م����ن الذه����ب االإبري����ز ويف كل رك����ن من 
امل�ص����بكني رمان����ة م����ن الذه����ب يبل����غ طوله����ا 
قرابة ن�ص����ف مر و�ص����ماء ذلك احلرم مغ�صاة 
بقطع من املرئي َعَلى �ص����كل ال يقدر اأن ي�صفه 

وا�صف.
ق����رب  م����ن احل����رم  الزاوي����ة اجلنوبي����ة  ويف 
ال�ص����هداء وهم ملحودون َعَلى �ص����ريح واحد 
وعلى وج����ه تلك الزاوية م�ص����بك من الف�ص����ة 
النا�ص����عة طوله اأربعة اأمتار و80 �صنتيمرًا 
وهو عب����ارة عن 4 �ص����بابيك عر�ض كل واحد 
منه����م 75 �ص����نتيمرًا وارتفاع����ه م����ر و70 
�ص����نتيمرًا، ويغط����ي احلرم كله قبة �ص����اهقة 
بالذه����ب  اأعاه����ا  اإىل  اأ�ص����فلها  م����ن  مغ�ص����اة 
االإبريز، ويف حميطها من االأ�صفل 12 �صباكًا 
عر�ض كل �ص����باك مر واحد من الداخل ومر 
و30 �ص����نتيمرًا م����ن اخلارج ويبل����غ ارتفاع 
القب����ة م����ن اأ�ص����فلها اأي من �ص����طح احلرم اإىل 

اأعاه قرابة 15 مرًا.
ويف هذااملرق����د ث����اث ماآذن كب����رية يناطحن 
ال�ص����حب �ص����عدت يف اله����واء اثنت����ان منه����ا 
مطليتان بالذه����ب الوهاج وهما حول احلرم 
والثالث����ة مبني����ة بالقا�ص����اين وهي ملت�ص����قة 
بال�ص����ور اخلارج����ي م����ن اجلان����ب ال�ص����رقي 
وهناك اأي�ص����ًا �ص����اعة كبرية مبني����ة َعَلى برج 
�صاهق يراهما املرء من مكان ق�صي، و�صفوة 
الق����ول اأن الكات����ب مهم����ا اأوت����ي م����ن الباغة 
والف�ص����احة واالإجادة يف الو�ص����ف ال ميكنه 
اأن ي�ص����ف كل ما يف هذا امل�ص����جد ال�صخم من 
االأبني����ة واالأروق����ة والتزيين����ات وم����ا كتبناه 
لي�ض اإال ذرة من جبل اأو نقطة من بحر زاخر.
يوج����د يف كرب����اء والنج����ف خزائ����ن قدمية 
العه����د فيه����ا اآث����ار ذات قيم����ة ال تثم����ن نذك����ر 
منها خزانتني للح�ص����ني والعبا�ض ر�صي الله 

عنهم����ا يف كرباء وخزانتني لاإمام علي كرم 
الله وجه����ه وقد حوت هات����ان االأخريتان من 
االآثار التاريخية النفي�ص����ة ما ال ميكن و�صفه 
الأنهما بقيتا بعيدتني عن اأذى الوهابيني اإبان 
حملتهم َعَلى العراق يف اأوائل القرن التا�ص����ع 
ع�ص����ر، واأما خزائ����ن احل�ص����ني والعبا�ض فقد 
اأتلفها يد ال�ص����ياع وذهب اأكرث م����ا فيها اأثناء 

الغارة الوهابية َعَلى كرباء.
واأم����ا خزان����ة العبا�����ض فه����ي اأغن����ى اخلزائن 
بع����د خزانت����ي االإم����ام عل����ي وهي عب����ارة عن 
م�ص����تودع اأ�ص����لحة ه����و عب����ارة ع����ن غرفت����ني 
مملوءتني اأ�صيافًا ذات غرارين قامته ذات حٍد 
واح����ٍد، والذي يوؤ�ص����ف له اإهم����ال والة االأمر 
ه����ذه االأ�ص����لحة القدمي����ة التي اأ�ص����بحت اأثرًا 
بع����د عني، وفيها �ص����ناديق عديدة م�ص����حونة 
باأنواع ال�ص����االت الثمينة واأ�صتار من احلرير 
املق�صب، وم�صارج �صمعدانات ذهبية فاخرة، 
و�ص����يف ذهبي فاخر مر�صع حملى بالنقو�ض 
الدقيقة، واإبرة كبرية م����ن االأملا�ض ذات قيمة 
غالية، وم�ص����رجة �ص����معدان فاخرة مر�ص����عة 
باحلج����ارة القدمي����ة قي����ل اأنها ت�ص����اوي األف 
جني����ه، ه����ذا ع����دا ال�ص����جاد اجلمي����ل امل����زدان 
باأب����دع الت�ص����اوير واأغ����رب النقو�����ض، منه����ا 
�ص����جادة م�ص����نوعة من احلرير دقيقة ال�صنع 
اأهداه����ا اإىل اخلزان ال�ص����اه عبا�ض وقد كتب 
َعَلى حا�صيتها كلب اأ�صتانة ح�صرة عبا�ض اأي 

كلب عتبة ح�صرة العبا�ض.
اأما خزانة االإمام احل�ص����ني فلم يبق منها َعَلى 
ما علم �ص����يء جدير بالذكر، وكل ما هناك 16 
اإناًء م�ص����تطيًا كلها م����ن الذهب االإبريز وهي 
االآن موجودة يف اأعلى م�ص����بك احل�ص����ني وقد 
مر ذكرها، و�ص����بب فقر خزانة احل�صني نا�صئ 
م����ن وقوعها بني اأيدي الوهابيني و�صن�ص����ف 
يف غ����ري هذا املوطن ما نهب����ه الوهابيون من 

خزانهة احل�صني من جموهرات وغريها.
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سلمان هادي الطعمة

كانت كربالء وما تزال محط أنظار العالم باعتبارها 
حاضرة أسالمية مقدسة ولدت مع استشهاد سيد 

الشهداء األمام الحسين بن علي عليهما السالم 
في العاشر من محرم الحرام سنة 61هـ /680م،  
زارها العديد من الرحالة والسياح و البلدانيين منذ 
القدم،  والغرو فللرحالة والبلدانيين إسهام كبير 
في التعريف ببلدان العالم اإلسالمي من جهة،  
وكذلك التعريف بالمعالم الحضارية والسياحية 

في البلدان اإلسالمية من جهة أخرى.

عباس المدني
ق���ام هذا الرحالة بزيارة كرباء �ص���نة 1130ه� / 1717م 
فو�ص���فها بقول���ه:   )وق���د اأقم���ت �ص���هرين مب�ص���هد موالي 
احل�ص���ني،  بل���دة م���ن كل امل���كاره ُجّن���ه كاأنه���ا رو�ص���ة من 
ريا����ض اجلن���ة،  نخيلها با�ص���قات وماوؤها ع���ذب زالل من 
�ص���ط الف���رات،  واأقماره���ا مب���درة،  واأنواره���ا م�ص���فرة،  
ووج���وه قطانها �ص���احكة م�صتب�ص���رة وق�ص���ورها كغرف 
اجلنان م�صنوعة،  فيها �صرر مرفوعة واأكواب مو�صوعة،  
وفواكهه���ا خمتلفة االألوان واأطيارها ت�ص���ّبح الرحمن على 
االأغ�ص���ان وب�ص���اتينها م�ص���رقة باأنوار ال���ورود والزهور 
وعرف ترابها كامل�صك ولونه كالكافور. واأهلها كرام اأماثل 
لي����ض له���م يف ع�ص���رهم مماث���ل،  مل تل���ق فيهم غ���ري عزيز 
جليل،  ورئي�ض �ص���احب خلق وُخلق جميل،  وعامل فا�صل 
وماج���د ع���ادل،  يحبون الغريب وي�ص���لون بره���م وُبرهم 

باأوفر ن�صيب.....الخ  .

أبو طالب خان
ق���ام اأبو طال���ب خان برحل���ة اإىل كرباء يف الي���وم الرابع 
م���ن ذي القع���دة �ص���نة 1218ه� املواف���ق للي���وم االأول من 
مارت �ص���نة 1803م فقال: بعد اأقامتي ببغداد ثمانية اأيام 
ا�ص���تاأنفت �ص���فري لزيارة م�ص���هد كرباء وم�ص���هد النجف 
االأ�ص���رف ويف ه���ذه امل���رة مل اأُعلم البا�ص���ا بنيتي وخطتي 
فاكريت خفية خيَا وبغااَل من حوذي واتفقت معه على اأن 
يرافقني يف جميع الطريق و�ص���افرت بلطف فائق. ولقيت 
حف���اوة من كل من القاين يف اأي مو�ص���ع كنت من طريقي 
وابتهجت بلقيا قا�ص���ي كرباء ما عثمان وكان عائدَا اإىل 
كرباء وكان رجَا �ص���نّياَ ولكنه كان قد تفقه وتثقف وتعلم 
علمَا جلي���َا وكان بريئا من اأوهام االأحكام التي يحكم بها 
الطغام قبل اال�ص���تعام وظهر يل اأنه �ص���ّر �ص���رورَا عظيما 

بلقائي ورجا مني اأن اأكون رفيقه يف ال�صفر. ويف الطريق 
م���ن بغ���داد اإىل النجف راأيت بني كل ثماني���ة اأميال خانات 
م�ص���افرين مبينة باالآجر ت�ص���به ح�ص���ونَا،  ولكنها يندر اأن 
يقيم فيها امل�صافرون. ويف اليوم االأول �صرنا اأربعني ميَا 
وق�ص���ينا الليل يف خان املزراقجي ثم و�ص���لنا اإىل كرباء 
يف نح���و ال�ص���اعة الثالثة من اليوم الت���ايل ونزلت يف دار 
ال�ص���يد حمزة وكنت عرفت اأبن اأخيه يف مق�ص���ود اآباد يف 
البنغ���ال وكنت اأرج���ي اأن اأراه ثانية بكرباء ولكنه تويف 
قبل و�ص���ويل اإليها بعدة اأ�ص���هر،  ومع ذلك فقد ا�ص���تقبلني 
اأبواه ا�صتقبااَل ح�صنَا واأعاناين على اأمتام خمتلف منا�صك 
الزيارة،  وتلقاين حاك���م كرباء اأمني اأغا بكثري من االأدب 
ودعاين مرتني اإىل التغذي معه واأعد يل خيَا الأ�ص���افر اإىل 
النج���ف ورغب يف دفع كرائها وملا كان ذلك يحرمني ثواب 
الزي���ارة ومل اأقبل قط هذا البذل.  ولقيت يف كرباء عمتي   
)كربائ���ي بك���م( وعدة ن�ص���اء م���ن توابعها،  وكان �ص���قاء 
اأ�ص���رتنا قد اأ�ص���طرهن اإىل اعت���زال العامل فجئن يق�ص���ني 
اأيامه���ن الباقية يف االأر�ض املقد�ص���ة،  واأن هذا اللقاء غري 
املنتظر �ص���رين اأعظ���م ال�ص���رور،  اأن الوهابي���ني كانوا قد 
�ص���لبوا منهن ما ميلكن وقد اأعنتهن بجميع ما اأ�صتطيعه اإذ 

ذاك من العون املايل...الخ .

 المنشئ البغدادي
وق�ص���د كرباء املن�صئ البغدادي �صنة 1237ه� / 1822م 

فو�صفها قائَا: من قرى بغداد ق�صبة كرباء وفيها خم�صة 
اآالف بيت،  وهناك رو�ص���ة احل�ص���ني عليه ال�ص���ام،  ومن 
بغ���داد اإىل كرب���اء 15 فر�ص���خَا،  ويف الطري���ق ق���د بنيت 
خم�ص���ة خان���ات،  ويبعد فر�ص���خني خ���ان الكهي���ة والثاين 
يبعد عن بغداد اأربعة فرا�صخ وهو خان ازاد،  ويبعد �صتة 
فرا�صخ عن بغداد خان البري اأو خان الن�صف وبعد ثمانية 
فرا�ص���خ خ���ان املزراقجي وع�ص���رة فرا�ص���خ امل�ص���ّيب على 
جان���ب من الفرات وهن���اك نحو اأربعمائ���ة بيت ومنه مير 
من ج�ص���ر ممدود على الفرات،  ف�ص���ار اإىل كرباء مب�صافة 

خم�صة فرا�صخ.

أديب الملك
زار كرب���اء الرحال���ة االإيراين عبد العلي اأديب امللك �ص���نة 
1273ه���� / 1856م فكت���ب عنه���ا باإ�ص���هاب،  ونحن ننقل 
للق���ارئ بع����ض ال�ص���طور،  قال: م���ن امل�ص���يب اإىل كرباء 
خم�ض فرا�ص���خ وه���ي حمط رحال من يق�ص���د كرباء،  مع 
بزوغ ال�صم�ض اأزمعت الرحال من هناك اإىل كرباء الب�صًا 
اإح���رام الطواف حول قرب ح�ص���رة اأبي عبد الله احل�ص���ني  
)ع(  مت���وكًا ومعتم���دًا على الله. وعند منت�ص���ف الطريق 
و�ص���لت اإىل تل ال�ص���ام و اأو�ص���لت نف�ص���ي اإىل ذلك التل،  
ول���و اأن النخي���ل املزروع حديث���ًا اأو قدمي���ًا كان حائًا عن 
روؤيت���ي القبة  واملنائر للح�ص���رة املطه���رة،  اإال اإنني زرت 
م���ن هناك وو�ص���عت جبهتي يف ت���راب ذلك الت���ل الطاهر، 
ثم وا�ص���لت ال�ص���ري حتى و�ص���لت اإىل   )خان العطي�ص���ي( 
فتغذي���ت عل���ى �ص���فاف نه���ر احل�ص���ينية وبعده وا�ص���لت 
ال�ص���ري. قبل الو�ص���ول اإىل مدينة كرباء بحدود الفر�صخ 
ون�ص���ف الفر�صخ هناك الب�ص���اتني الكثيفة وقبل الو�صول 
اإىل كرب���اء بفر�ص���خ واح���د توج���د   )القنطرة البي�ص���اء( 
وبع���د العب���ور منه���ا يتحق���ق اأم���ل الو�ص���ول اإىل كرباء 
للزائري���ن،  والزائرون ميرون طيلة امل�ص���رية هذه بظال 
النخي���ل الوارف���ة،  وعندم���ا تق���ع اأنظارهم عل���ى ذلك املاء 
والنه���ر اجلاري تتقاطر الدموع من عيونهم ويتاأوهون ملا 
القاه احل�ص���ني  )ع(  من منع ماء الفرات عنه. واخلا�ص���ة 
قب���ل الدخ���ول اإىل مدينة كرباء ا�ص���تقبلني اأح���د اخلدام 
وكان املر�ص���د والدلي���ل يل ل���دى الدخ���ول اإىل املدين���ة من 
ب���اب النجف �ص���ّلمنا ما كان معنا من �ص���اح مقابل و�ص���ل 
بذل���ك،  وذهبن���ا اإىل دار احلاج غام علي ال�ص���ماع القريبة 
من �ص���حن العبا�ض عليه ال�صام ونزلنا هناك فا�صتحممت 
عن���د الغروب وذهب���ت اإىل الزيارة بداللة ال�ص���يد دروي�ض 
الذي هو م���ن اأحد اخلدام املحرمني وق���راء زيارة االأمام 
ال�ص���هيد  )ع(،  فدخلت احلرم املطهر احل�ص���يني امل�صت�صهد 
يف �ص���بيل الله ذلك الغري���ب املظلوم الذي قطع راأ�ص���ه من 
القف���ا اإم���ام اخلافقني اأبو عب���د الله احل�ص���ني  )ع(  وقبلت 

املرقد املطهر.... 

نواب حميد يارجونك بهادر
قائ���ًا:    1907م /1325ه���� فو�ص���فها  زار كرب���اء �ص���نة 

)امل�ص���افة بني بغداد وكرباء قرابة �صتني ميًا وفيها اأربع 
مراحل حيث ن�ص���تبدل البغال و�ص���لنا كرباء يف ال�ص���اعة 
العا�ص���رة م�صاًء بعد مرحلة م�ص���نية،  وكان نقيب اأ�صراف 
بغداد قد هياأ لنا بيتًا مكثنا فيه،  ويف �ص���باح اليوم التايل 
ذهبن���ا اإىل   )الدورغ���ا( اأي املرق���د و�ص���لّينا هن���اك. مرقد 
االأم���ام احل�ص���ني حماط ببناء منيف ف�ص���يح مربع ال�ص���كل 
م���ن كل جه���ة منه ب���اب عماق ق���وي جدًا وحول ال�ص���احة 
بي���وت جليلة من طبقتني ي�ص���كنها علماء الدي���ن والطلبة،  
�ص���ريح االأم���ام ومنائ���ره االأربع املذهبة يف و�ص���ط الفناء 
املربع وحول القرب �صياج مربع من الف�صة امل�صبكة،  وبعد 
ذلك ذهبنا اإىل مرقد ح�ص���رة العبا�ض القريب وهو اأ�ص���غر 
م���ن االأول يف بن���اءه وبعد اأن قراأنا الفاحت���ة فيه عدنا اإىل 
بيتنا يف ال�ص���اعة التا�صعة. ويف امل�صاء ركبنا اإىل املو�صع 
الذي كان فيه خميم االأمام احل�صني اأثناء املعركة ثم ذهبنا 
اإىل مرقد ح�ص���رة احلر. ويف �ص���باح اليوم التايل غادرنا 
بعرب���ات الربيد اإىل النجف االأ�ص���رف وهي تبعد خم�ص���ني 

ميًا من كرباء....الخ( .

عمانوئيل فتح هللا عمانوئيل مضبوط
و�ص���ف كرباء خال زيارته لها �ص���نة 1329ه� / 1911م 
فق���ال: وق���د �ص���ّرنا منظر كرب���اء اأعظم ال�ص���رور ال�ص���يما 
كرب���اء اجلدي���دة اأو  )�ص���هرنو(   ف���اأن طرقها مث���ارة كلها 
احلج���ري  الزي���ت  ذات  وامل�ص���ابيح  القنادي���ل  تنريه���ا 
والق���ادم م���ن بغ���داد اإذا كان مل يتع���ود م�ص���اهدة الط���رق 
الوا�ص���عة واجل���ادات العري�ص���ة اأو اإذا كان مل يخ���رج من 
مدينته الزوراء ويده�ص���ه اأعظم الده����ض عند روؤيته الأول 
م���رة هذه ال�ص���وارع الف�ص���يحة الت���ي جتري فيه���ا الرياح 
و االأهوي���ة جريًا مطلق���ًا ال حائل يحول دونه���ا كالتعاريج 
الت���ي ترى يف اأزقة بغ���داد واأغلب مدن بادن���ا العثمانية،  
وعن���د دخولن���ا املدينة نزلن���ا على اأحد جت���ار املدينة وهو 
ال�ص���يد �ص���الح ال�ص���يد مه���دي الذي كان ق���د اأعّد لن���ا منزاًل 
نقي���م فيه،  فاأقمنا في���ه نهارًا وليلت���ني،  ويف الليلة االأوىل 
خرجنا مل�ص���ارفة م���ا يف املدينة مع ال�ص���يد اأحم���د واأخذنا 
نطوف وجنول يف الطرق فمررنا على عدة قهوات ح�صنة 
الرتيب والتن�ص���يق وراأينا فيها جوامع فيحاء وم�ص���اجد 
ح�ص���ناء وتكاي���ا بديعة البن���اء وفنادق تاأوي ع���ددًا عديدًا 
من الغرباء وق�ص���ورًا �صاهقة ودورًا قوراء واأنهارًا جاريًا 
وريا�صًا غناء واأ�ص���جارًا غبياء واخلا�صة وجدنا كرباء 
م���ن اأمهات م���دن الع���راق اإذ اأن ثروتها وا�ص���عة وجتارتها 
نافعة وزراعتها متقدمة و�صناعتها رائجة �صهرية حتى اأن 
بع�ض ال�ص���ناع يفوقون مهرة �ص���ناع بغداد بكثري ال�صيما 
يف الو�ص���ي والتطري���ز والنق����ض واحلف���ر عل���ى املع���ادن 
والت�صوير وح�صن اخلط وال�صياغة والر�صيع وتلبي�ض 
اخل�صب خ�ص���بًا اأثمن واأنف�ض على اأ�ص���كال ور�صوم بديعة 
عربية وهندية وفار�ص���ية وملا حان الغد وكان يوم ال�صبت 

راأينا ما مل نره يف الليل ف�صبقنا و�صفه...الخ.
عن كتاب )كربالء يف مدونات الرحالة واالعالم( بت�سرف

رحالة شرقيون في كربالء في العهد العثماني
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كريم مروة

كانت األشهر الستة األولى من عام 1949 في 
بغداد قبل ان أغادرها عائداَ إلى لبنان في شهر 

تموز تعيش تحت تأثيرات نكبة فلسطين 
والنكسة التي منيت بها “الوثبة«. 

وتابع���ت يف االآن ذاته عاقات���ي مع املثقفني الذين كانت 
قد تكونت يل عاقات �ص���داقة معهم، وكان من �ص���منهم 
ال�ص���عراء ب���در �ص���اكر ال�ص���ياب ون���ازك املائك���ة وبلند 
الت�ص���كيليون  والفنان���ون  الوت���ري  واأك���رم  احلي���دري 
خال���د الرح���ال ونزار �ص���ليم ون���وري ال���راوي واالأدباء 
عبد الق���ادر الرباك وعبد امللك ن���وري وذو النون اأيوب 
وابراهي���م اليتي���م وناجي ج���واد ال�ص���اعاتي.  وتابعت 
عاقات���ي م���ع عائل���ة االأدي���ب اللبن���اين العراق���ي حممد 
�ص���رارة الذي كان قد مت اعتقاله، ومع اللبناين العراقي 
حممد ح�ص���ن ال�ص���وري موؤ�ص����ض جملة “احل�ص���ارة”، 
ومع بع�ض االإعاميني ممن كانوا ي�صرفون على جريدة 
“االأهايل” ل�ص���ان ح���ال احلزب الوطن���ي الدميقراطي 
الذي كان يراأ�ص���ه كامل اجلادرجي، وجريدة “االأخبار” 
ل�ص���احبها عب���د اله���ادي اجللبي الت���ي كنت اأن�ص���ر فيها 
بع����ض مقاالتي االأدبية.  لكن عاقتي باجلواهري كانت 
لها منذ البداية نكهتها اخلا�ص���ة.  وكان يتعامل معي اأنا 
ابن التا�ص���عة ع�ص���رة عامًا يف ذلك التاري���خ كما لو كنت 
واح���دًا من جيله.  وهو ما جعلني �ص���ديد االعتزاز بتلك 

العاقة. 
واأذكر اأنني لبيت دعوة حل�ص���ور حفل تكرمي عميد كلية 
الط���ب الدكتور ها�ص���م الوتري يف نادي “امل�ص���بح” يف 
كرادة م���رمي جنوب �ص���رق بغداد الذي اأقي���م يف مطالع 
�ص���هر مت���وز.  ذهب���ت برفق���ة اجلواه���ري مع �ص���ديقي 
عزي���ز اأبو التمن ابن جعف���ر اأبو التمن اأحد زعماء ثورة 

الع�ص���رين يف �ص���يارته البويك التي كان يقودها، وكان 
رابعنا االأديب الع�ص���امي اجي جواد ال�صاعاتي.  اأخذنا 
مقاعدن���ا نح���ن االأربع���ة يف امل���كان املخ�ص����ض لن���ا يف 
الن���ادي.  وكان اجلواه���ري اأحد الذين كان���وا مدعوين 
للتكل���م يف حف���ل التك���رمي.  وكان النادي يغ����ض بعلية 
القوم من كبار امل�ص���وؤولني ويف مقدمتهم الو�ص���ي على 
عر�ض العراق االأمري عب���د االإله ورئي�ض احلكومة اآنذاك 
اأر�ص���د العمري، كما اأذكر، ونوري ال�ص���عيد والعديد من 
ال���وزراء.  وعندم���ا ج���اء دور اجلواهري لل���كام ذهب 
�ص���امخ الراأ����ض واألق���ى ق�ص���يدة رنانة مدح فيه���ا املكّرم 
وتهج���م عل���ى اأركان احلكم بكام حاد و�ص���ريح ال يقبل 
التاأوي���ل.  وع���اد اإىل حي���ث كان يف مقع���ده معن���ا نحن 
االأربعة.  وفور و�ص���وله اإلينا متوترًا �صارع اإىل متزيق 
االأوراق التي حتوي الق�ص���يدة واألقاها حتت الطاولة.  
وبعد حلظات انحنيت ومللمت الق�صا�صات ووو�صعتها 
يف جيبي م���ن دون اأن األفت االأنظار.  وعدنا بعد انتهاء 
االحتفال كما جئنا اإليه واأو�صلنا اجلواهري اإىل منزله، 
وجل�ص���نا نحن الثاثة يف منزل عزيز اأبو التمن الكائن 
يف �صارع اأبي نوا�ض نتداول يف ما ميكن اأن توؤول اإليه 
االأمور بالن�صبة للجواهري بعد ق�صيدته، ثم خرجنا كّل 
من���ا اإىل منزل���ه.  وكنت اأقيم مع عائلة ح�ص���ني مروة يف 
مدين���ة الكاظمية الواقعة يف �ص���احية بغ���داد اجلنوبية 

على �صفاف نهر دجلة.
علمن���ا يف ال�ص���باح اأن اجلواهري اقتي���د يف تلك الليلة 
بال���ذات اإىل اأح���د املراك���ز االأمنية معتق���ًا.  فرّتب عزيز 
اأبو الثمن على الفور، بحكم العاقات التي كانت تربطه 
بالعديد من امل�صوؤولني، زيارة للجواهري باأمر من مدير 
التحقيقات اجلنائية بهجت عطية.  فزرناه نحن الثاثة 
عزي���ز وناج���ي ج���واد واأن���ا  يف م���كان اعتقال���ه.  وكان 
ذل���ك املكان غرفة بكاملها خم�ص�ص���ة له ب���كل ما يحتاجه 
م���ن اأمور حيات���ه اليومية.  لكن اجلواه���ري مل يبق يف 
االعتقال اإال اأيامًا معدودات الأنه مل يعرف مبا اتهم به.  
ومل تكن الق�صيدة بني يديه، ومل حت�صل املخابرات على 
ن�ص���ها.  وقمنا نحن الثاثة بزيارة اأحد املعتقات التي 
كان يقي���م فيها االأديب حممد �ص���رارة وع���دد من املثقفني 
واملنا�صلني ال�صيوعيني.  وغادرت بعد الزيارتني بغداد 
اإىل لبنان.  وفور و�صويل مع العائلة جل�صت مع ح�صني 
م���روة وابنه نزار نرمم ق�صا�ص���ات الورق���ة التي كتبت 
فيها الق�ص���يدة.  وعندما اأكملن���ا مهمة تركيبها وترتيبها 
ذهبت اإىل جريدة »التلغراف« وقدمت لرئي�ض حتريرها 
ن�ص���يب املتني الق�ص���يدة للن�ص���ر.  واأفقنا �ص���باح اليوم 
الت���ايل على الق�ص���يدة من�ص���ورة على �ص���در ال�ص���فحة 
االأوىل بن�ص���ها الكام���ل.  وعلمن���ا بع���د يومني من ن�ص���ر 
الق�صيدة اأن اجلواهري اأعيد اإىل االإعتقال باجلرم الذي 
هو الق�ص���يدة.  وهكذا كنت بالن�ص���بة اإليه امل�صوؤول عن 
اإع���ادة اعتقاله.  وهو ما اعرفت له به عندما التقينا يف 
اآخر الع���ام ذاته لدى عودته من رحلة قادته اإىل فرن�ص���ا 
الت���ي اأغ���رم بها وباإحدى ح�ص���ناواتها ونظ���م باالإثنتني 

ق�صيدتني من اأجمل ق�صائده.

هكذا جمعنا قصاصات قصيدة الجواهري 
في الطبيب الوتري


