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وقف عبد العزيز القصاب ضد 
معاهدة بورتسموث وعلى اثر 

الحوادث الدامية التي وقعت عند 
جسر الشهداء قدم عبد العزيز 

القصاب استقالته من رئاسة المجلس 
النيابي وعضويته ايضا احتجاجا 

على الوضع. “. وعقيب ارسال كتاب 
استقالته إلى الوصي صرح لصحيفة 

الزمان”ان الوضع الذي تشهده البالد 
هو فريد بنوعه وان السر هنري 

دوبس المعتمد البريطاني بجبروته 
وتعسفه لم يستطع ان يفعل مافعله 

رئيس الوزراء في الشعب العراقي

هذا اليوم وا�ضبح املوقف حرجا للغاية” وا�ضاف 
“بان���ه الي�ض���تطيع حتمل اية م�ض���وؤولية بعد االن. 
وكان لتلك اال�ض���تقالة واملوقف ال�ض���عبي الراف�ض 
ا�ض���قاط  يف  مهم���ا  دورا  ال�ض���اخبة  واملظاه���رات 
حكومة �ضالح جرب ويف رف�ض املعاهدة اجلديدة.
وعل���ى اية ح���ال طالب الو�ض���ي بعد ذل���ك من عبد 
العزي���ز الق�ض���اب الذي بق���ي نائبا عن بغ���داد بعد 
ا�ض���تقالته من رئا�ضة املجل�ض اقناع حممد ال�ضدر. 
بتاألي���ف وزارة جديدة ف�ض���ا ع���ن معرفة مطاليب 

الق�ض���اب  العزي���ز  عب���د  االحزاب،فالتق���ى  رج���ال 
مبمثل���ي االح���زاب يف داره وه���م كا م���ن حمم���د 
مهدي كبة عن حزب اال�ض���تقال،وكامل اجلادرجي 
ع���ن احل���زب الوطن���ي الدميقراطي،وعل���ي ممتاز 
عن ح���زب االح���رار وجعف���ر حمندي ع���ن اجلبهة 
النيابي���ة طالبني منه ا�ض���دار ق���رار باألغاء معاهدة 
بورت�ض���موث وحل املجل����ض النياب���ي النه الميثل 
ال�ض���عب وافق الو�ض���ي على تل���ك املطاليب وبذلك 
ت�ض���كلت وزارة حممد ال�ضدراالوىل من 29 كانون 

الثاين 1948-23 حزيران 1948.
 1948 �ض���نة  الن���واب  جمل����ض  يف  مااث���ر  اأه���م 
بع���د وثبة بورت�ض���موث عندم���ا تق���دم النائب عبد 
ايق���اف  في���ه  طل���ب  باق���راح  ال�ض���يخلي  ال���رزاق 
اجلل�ض���ة مّدة دقيقتني ح���دادا على ارواح �ض���هداء 
الوثب���ة والنقا����ض الذي جرى حول ه���ذا االقراح 
وماح���دث م���ن م�ض���ادة كامية بني الن���واب بقبول 
االقراح او رف�ض���ه مقابل ذلك مطالبه عبد العزيز 
الق�ض���اب باحلف���اظ على النظ���ام داخ���ل املجل�ض. 
وعندم���ا عقد جمل����ض النيابي جل�ض���ته الع�ض���رين 
برئا�ض���ة عب���د العزي���ز الق�ض���اب وتلي���ت خا�ض���ة 
حم�ض���ر اجلل�ض���ة ال�ض���ابقة طلب الكام حولها كل 
من الن���واب عبداملجي���د عبا�ض وجمي���ل االورفلي 
وح�ض���ني جميل فتكلم عبد العزيز الق�ض���اب قائا” 
ارج���و م���ن املجل����ض ان ي�ض���مح يل بالق���اء كلم���ة 
ق�ض���رة، اليخفى على ح�ض���راتكم جميعا بان هذا 
املجل����ض ه���و ندوة حمرم���ة تناق�ض فيها �ض���وؤون 
الدول���ة بحرية و�ض���راحة وفق���ا ملبادئ االع�ض���اء 
املحرم���ني عل���ى ان يكون ذلك بالطب���ع وفق نظام 
املجل����ض الداخل���ي فهذا الذي امتن���اه وارجوه من 
اجلمي���ع”، فتكل���م عبد املجيد عبا����ض وحتدث عن 
ماوقع يف اجلل�ض���ة ال�ضابقة وا�ض���اف اذا ما وجه 
اعرا�ض على قراءة حم�ضر اجلل�ضة ال�ضابقة فانه 
يجب ان يكون معروفا “ان الق�ض���ية لي�ضت ق�ضية 
وقوف حدادا على بع����ض من توفوا من ابناء هذا 
الوطن يف حوادث معروفة” امنا امل�ضاألة “م�ضاألة 
تقرير مبداأ الدارة اعمال هذا املجل�ض وكل ماحدث 

يف اجلل�ض���ة كان ناجت���ا عن ال�ض���ذوذ ال���ذي حدث 
يف ادارة املجل����ض” وا�ض���اف ان “هن���اك اقراح 
يراد عر�ض���ه عل���ى املجل�ض وكل ماكن���ا نرجوه ان 
يح���دث هذا بالطريق���ة االعتيادي���ة واعر�ض على 
ان االقراح بالوقوف حدادا على ارواح ال�ض���هداء 
مل يك���ن مكتوبا ثم قال ارجو من مقام الرئا�ض���ة ان 
يلتزم احلياد التام يف ادارة اعمال املجل�ض ثم قال 
فاأين املح يف حم�ض���ر اجلل�ض���ة بع�ض ا�ضياء يجب 

ان ت�ضحح.
ف���رد علي���ه الق�ض���اب “ان االقراح قب���ل باالكرثية 
الت�ض���ويت  نتيج���ة  عل���ى  اعرا����ض  وق���ع  وق���د 
فو�ضعت االقراح بالت�ضويت بطريقة القيام فقبل 
وبعد ذلك حدثت ال�ضو�ض���اء فوقفت قائما وطلبت 
من الن���واب ان يلتزموا الهدوء ثم اجلت اجلل�ض���ة 
وكان يوج���د ا�ض���وات قب���ل ومل يقب���ل وم���ا كن���ت 
م�ض���تبها بقبول االقراح وبعد ان نزلت من من�ضة 
الرئا�ض���ة ج���اءين النائب عبد املجي���د عبا�ض وقال 
ارجوا الت�ض���ويت بطريق���ة تعيني اال�ض���ماء فقلت 
ل���ه ان الوق���ت قد فات واين اطم���ن املجل�ض العايل 
ب���اين مل اك���ن حزبيا والمنت�ض���با اىل اي���ة كتلة او 
هيئ���ة موجودة يف ه���ذا املجل�ض واين احكم دائما 
�ض���مري ووجداين يف ادارة اجلل�ضة ويف النظر 
يف القوان���ني واالقراحات ثم تا ن�ض املادة )61( 
من النظ���ام الداخلي وا�ض���اف ان النظ���ام اليحتم 
عل���ى مق���ام الرئا�ض���ة قبول االق���راح كتابة �ض���بق 
يف اجلل�ض���ة او اجلل�ض���تني االخرت���ني ان قدم���ت 
اقراح���ات غر مكتوبة فقبله���ا املجل�ض ثم قال ان 
االقراح���ات يجب ان تكون مكتوب���ة عندما تكون 
متعلق���ة بتعدي���ل القوان���ني وامل�ض���ائل اجلوهري���ة 
وهذه امل�ضاألة لي�ضت ذات اهمية كبرة”اما النائب 
جمي���ل االورف���ه يل كان موؤيدا للنائ���ب عبد املجيد 

عبا�ض.
يف ح���ني كان النائ���ب ح�ض���ني جمي���ل موؤي���دا لعبد 
العزي���ز الق�ض���اب فتكل���م ع���ن النظام قائ���ا” هذه 
القاعة قاعة حم���ل للجدل واملناق�ض���ة وفيها يتمثل 
ا�ض���مى ماو�ض���ل اليه النظ���ام الدميقراطي ويجب 

ان تك���ون ه���ذه القاعة ندوة لتطبي���ق النظام وقال 
ان م�ض���األة ايق���اف اجلل�ض���ة دقيقت���ني ح���دادا على 
ب���ه يف اجلل�ض���ة  تق���دم  اق���راح  ال�ض���هداء  ارواح 
ال�ض���ابقة النائب عب���د الرزاق ال�ض���يخلي وقد وقع 
اعرا����ض م���ن النائبني عبداملجي���د عبا�ض وجميل 
االورفه يل بان ه���ذا االقراح مل يقبل واذا رجعنا 
اىل النظ���ام الداخل���ي جن���د ان الرئي����ض هو الذي 
يعلن نتيجة الت�ض���ويت ولي�ض عب���د املجيد عبا�ض 
وال جمي���ل االورفه يل، ان االقراح ُقدم وو�ض���عه 
مع���ايل الرئي�ض بالت�ض���ويت مرت���ني االوىل برفع 
االي���دي فقبل ثم وق���ع اعرا�ض فو�ض���عه الرئي�ض 
بالت�ضويت وقبل وا�ض���بح االمر منتهيا وقد اعلن 
قبوله. اما طلب تغير املح�ضر والطلب من معايل 
الرئي�ض ان يرجع عن راأيه وهو لي�ض براأيه وامنا 
ه���و راأي املجل�ض الذي قب���ل االقراح الن الرئي�ض 
يعلن فقط القبول او عدم القبول �ضادتي فهذا لي�ض 
بامل�ض���تطاع الن ال���راأي راأي املجل����ض وقد دون يف 
حم�ضر اجلل�ضة مرتني فكيف ي�ضتطيع الرئي�ض ان 
يرجع عن راأي املجل�ض ه���ل يطلب من الرئي�ض ان 

يحدث تزويرا يف امل�ضبطة«.
ان ه���ذه املناق�ض���ة وغرها من املناق�ض���ات لتعك�ض 
ال���راأي ويف املوق���ف ويف االلت���زام  و�ض���وح يف 
بنظ���ام الت�ض���ويت مما ي���دل على وج���ود مرجعية 
تل���زم  الت���ي  واالنظم���ة  التعليم���ات  يف  موثق���ة 
االع�ض���اء ورئي�ض املجل�ض االلت���زام بها والرجوع 
اليها يف حالة ح�ضول اإختافات واآراء متناق�ضة.

يف االول م���ن كان���ون االول 1948 اجتمع جمل�ض 
دورت���ه  يف  االول  االعتي���ادي  اجتماع���ه  االم���ة 
االنتخابي���ة الثاني���ة ع�ض���رة وق���د انتخ���ب النائب 
عب���د الوه���اب مرج���ان لديوان الرئا�ض���ة ب���دال من 
عب���د العزيز الق�ض���اب رئي�ض املجل����ض النيابي يف 
االجتماع غراالعتيادي لهذه الدورة ال�ضراره عن 
التخلي عن الرئا�ضة حمتفظا بنيابة بغداد ملا حلق 

باملجل�ض من اهانات من قبل النواب.
االداري  واأث���ره  الق�ص���اب  العزي���ز  عب���د  ر�صال���ة:  ع���ن 

وال�صيا�صي يف العراق

عبد العزيز القصاب ووثبة 1948

وصال عبد العزيز محمد
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صدر أمر نقلي إلى كربالء في 
30 كانون الثاني 1922 وااللتحاق 
بوظيفتي الجديدة متصرفا للواء 
كربالء بسرعة. وعلمت في بغداد 

ان سبب االهتمام واالستعجال 
هو الخالف بين الملك فيصل ودار 

االعتماد، فجاللته لم يكن راغبًا 
في استمرار المتصرف السابق، 

عبد الحميد اسد خان، في وظيفته 
لعالقته الوثيقة بدار االعتماد، 

وعين حديثًا الحاج سليم، قائم مقام 
الكاظمية، متصرفا عوضا عنه.

وما اإن و�ضل احلاج �ضليم اىل كرباء حتى اوعزت 
دار االعتماد اىل )امل�ض����ر موكي( معاون م�ضت�ض����ار 
الداخلية الرجاعه حاال ويف اليوم نف�ض����ه، متحدية 
بذل����ك امللك في�ض����ل ووزير داخليته. وق����د ادت لهذه 
احلكاية اىل توتر �ضديد بني الباط ودار االعتماد، 
وا�ضت�ض����ار الطرفان رئي�ض الوزراء للف�ضل بينهما. 
ا�ض����ار النقيب ب����ان ال يبقى ا�ض����د خ����ان يف وظيفته 
وال ان يرجع احلاج �ض����ليم اىل كرباء، ور�ض����حني 
للمن�ض����ب تفاديا للم�ض����اكل. فوافق الطرفان وتقرر 
ار�ض����ايل ب�ض����رعة قبل ان ينت�ض����ر خرب اخلاف بني 

النا�ض.
قبل����ت باالم����ر الواقع و�ض����افرت اىل كرب����اء، وكان 
يف ا�ضتقبايل هناك �ضادة اللواء وا�ضرافه وروؤ�ضاء 
القبائ����ل املعار�ض����ة لعب����د احلمي����د خان، وبا�ض����رت 

عملي يف 16 �ضباط 1922.
ابنة المومن

كانت ق�ض����ية ابنة املومن اول ق�ض����ية عر�ض����ت علي 
يف كرب����اء، ادت اىل ع����داء وا�ض����ح ب����ني املوظفني 
وبع�����ض الكربائي����ني )املوامن����ة( وال�ض����ادة، ومنع 
املوظفني من دخول العتبات املقد�ضة الداء الزيارة.

وبع����د التحقي����ق ع����ن ا�ض����باب ذل����ك، علم����ت ان احد 
املوامن����ة زعم واذاع يف �ض����حن �ض����يدنا احل�ض����ني، 
عليه ال�ض����ام، بان ابن ماأم����ور الربق والربيد، عطا 
افن����دي، ومع����ه اوالد موظف����ني اخرين ق����د حتايلوا 
على ابنت����ه الربيئة واغت�ض����بوها، وجتم����ع النا�ض 
نتيج����ة لذل����ك يف ال�ض����حن وق����رروا الهج����وم عل����ى 
املوظف����ني، وقد منعهم من ذلك املت�ض����رف ال�ض����ابق، 
عب����د احلمي����د خ����ان، يف اواخ����ر ايام����ه. وعل����ى اثر 
ذلك ان����زوى املوظفون يف دورهم حت�ض����با العتداء 
املوامنة واالهايل عليهم. وقد ا�ضر عبد احلميد ايل 
بهذه الق�ض����ة متاأثرا وطلب مني معاجلتها ب�ض����رعة 

قبل ان يتو�ضع اخلاف.
ا�ضت�ض����رت من يوثق بهم فقالوا ان احلكاية خمتلفة 
ولي�ض لها ن�ض����يب من ال�ضحة، فان ابن عطا افندي 
هو �ضبي �ض����غر ال يتجاوز عمره الع�ضر �ضنوات، 
وق����د اجري����ت ل����ه عملي����ة اخلتان قب����ل �ض����هرين من 
احلادث املزعوم، وان الق�ضد من احلكاية هو اإثارة 
البلبلة والفو�ضى الأمر مدبر له عاقة بق�ضية احلاج 

�ضليم.
دع����وت حمم����د عل����ي كمونه واحل����اج ر�ض����يد جلبي 
ال�ض����ايف وال�ض����يد حممد مه����دي الطباطائي، وزير 

جلن����ة  يف  اع�ض����اء  ليكون����وا  ال�ض����ابق،  املع����ارف 
للتحقيق يف هذه امل�ض����كلة، على ان يقوموا بعملهم 
ب�ض����رية تام����ة. و�ض����عرت ان ال�ض����ايف والطباطائي 
عنه����ا  و�ض����كتوا  احلكاي����ة  م�ض����دقني  غ����ر  كان����وا 
تفاديا لتهريج املغر�ض����ني القا�ض����دين تعكر املياه. 
واوعزت اىل ال�ض����رطة بجم����ع الوثائق عن املعتدى 
عليه����ا: عمره����ا وجن�ض����يتها ووالده����ا، ومعلومات 
مماثل����ة عن ال�ض����بي املته����م وتقدميه����ا اىل اللجنة. 
واو�ض����يت باتاأين يف اعان نتائ����ج التحقيق حتى 
يتواف����ر يل وق����ت كاف للتع����رف عل����ى علم����اء البلد 
واعيانهم، وك�ضب ثقتهم بحيادي، واعطائي فر�ضة 

لل�ضيطرة على االمن يف املدينة.
عاد عبد احلميد خان املت�ض����رف ال�ض����ابق اىل حمل 
اقامت����ه الدائ����م يف التجف، وا�ض����بحت حكاية ابنة 
املوم����ن حدي����ث النا�����ض، وا�ض����تد اجلف����اء والتوتر 
ب����ني اطراف النزاع. وبعد ان �ض����عرت بثقة االهايل 
ب����ي دعوت اللجن����ة لانعقاد، وابرزت له����ا التقارير 
والوثائق التي ح�ض����لنا عليها، واقرحت ا�ضتدعاء 
االبنة للح�ض����ور امام اللجن����ة، واتفقنا على تكليف 
احلفار با�ضي احلاج عبد الله الكربائي باح�ضارها 

والقيام بذلك ب�ضرعة وامانة.
ح�ض����رت البنت ووالدها بعد ن�ضف �ضاعة، واذا بها 
�ض����غرة العمر ال يتج����اوز طولها ارتفاع املن�ض����دة 
بخج����ل.  بعب����اءة  مت�ض����رة  وه����ي  امامن����ا،  الت����ي 
اخذنا ناطفها ونبت�ض����م لها ومن�ض����ح على راأ�ض����ها، 
واعطيناه����ا قلي����ا من احللوى وا�ض����حكنا والدها، 
وبع����د مغادرته����ا طلبت م����ن اللجنة عر�����ض الطفلة 
عل����ى الفح�ض الطبي م����ن قبل قابلة امين����ة، وكلفنا 
احلفار عب����د الله با�ضت�ض����حابها مع والده����ا، وقلنا 
اننا �ضنبقى جمتمعني حتى تاأتينا بالتقرير الطبي، 
وجعلن����اه يق�ض����م باملحافظة على ال�ض����ر وال�ض����دق، 
كم����ا طلبنا من����ه ان يطلب من القابلة ان تق�ض����م على 
�ضحة تقريرها. رجع الينا احلفار با�ضي بعد �ضاعة 
ون�ض����ف، وبعد ان اق�ض����م قال: ان القابلة قد ك�ضفت 
على الطفلة بح�ضور والدتها وجدتها ووجدت انها 
مل مت�ض ب�ض����وء.وهكذا مرت هذه امل�ض����كلة ب�ض����ام 

ومل يتم بحثها بعد ذلك.
تدخالت المس بل

اخ����ربين قائم مقام النجف، ليلة 26 حزيران 1922 
عن مقتل ال�ض����رطي عبد احل�ض����ني من مراتب خمفر 
الدرعي����ة وحملة العمارات اثن����اء قيامه بواجبه يف 
حرا�ض����ة باب الدرعية. وطلب القائم مقام من متعهد 
احلرا�ضة )كردي بن عطية ابو كلل( االلتزام بتعهده 
وت�ض����ليم املجرمني يف ظرف ع�ض����رة اي����ام. واوقف 
املتعه����د وحار�����ض املحل����ة كاج����راء احتياط����ي اىل 
ح����ني القب�ض عل����ى املجرمني، وامر بالق����اء القب�ض 
عل����ى بع�ض ال�ض����بية امل�ض����اغبني املعروفني ب�ض����وء 
اخاقهم، ملحاولتهم الهرب بعد وقوع اجلرمية مما 

اثار ال�ضكوك حولهم.
ويف الي����وم التايل، ج����اء مفت�ض ال�ض����رطة )الكابنت 
روول( واطل����ق �ض����راح املوقوف����ني من غ����ر اإخبار 
القائ����م مق����ام، وعندم����ا علم����ت به����ذا ام����رت باعادة 
املتهم����ني اىل املوقف حاال، وار�ض����لت ح�ض����ام الدين 
للم�ض����اعدة  النج����ف  اىل  ال�ض����رطة،  مدي����ر  جمع����ة، 
يف التحقي����ق وطلب����ت م����ن توفيق اخلال����دي، وزير 
الداخلي����ة، من����ع املفت�����ض االنكلي����زي م����ن التدخ����ل 
باالم����ور االدارية يف اللواء الن يف ذلك اإ�ض����اءة اىل 
�ض����معة احلكوم����ة وهيبتها وقد اث����ار تدخل املفت�ض 
وا�ض����تهجنوه  وعلمائه����ا  النج����ف  اه����ل  امتعا�����ض 
وطالبوا القائم مقام بااللتزام بالعدالة ومبا تقرره 
املحاكم، وطلبوا مني الذهاب اىل النجف ال�ض����اح 

الت�ضرفات االدارية اخلاطئة فيها.
ومن النجف، ات�ض����لت بوزارة الداخلية ومبفت�ضية 
جواب����ا  اتل����ق  ومل  بغ����داد  يف  العام����ة  ال�ض����رطة 
فا�ض����طررت اىل ال�ضفر وات�ض����لت بوزارة الداخلية 
ومبفت�ضية ال�ضرطة التي كانت بعدة نوري ال�ضعيد. 

وطلبت اعفائي من مت�ضرفية كرباء ان مل يوافقوا 
على تبديل املفت�ض )الكابنت روول(.

كان رج����ال الداخلي����ة يوؤملونن����ي من غ����ر نتيجة. 
الداخلي����ة  �ض����كرتر  اخ����ربين  ذات����ه،  الوق����ت  ويف 
ب����ان )امل�ض بل تطل����ب ح�ض����وري اىل دار االعتماد، 
ا�ضتقبلتني هناك وفاحتتني مبا يلي حرفيا: “اراك 
ت�ض����ر عل����ى تنحية الكاب����نت الربيط����اين يف احللة، 
فمن اين ل����ك هذا احلق؟ وملاذا تتدخل يف الق�ض����ايا 
املتعلق����ة بالربيطاني����ني؟”. ما اإن �ض����معت ذلك حتى 
�ض����رخت بوجهها: “اإين مت�ض����رف اللواء امل�ضوؤول 
عن �ض����وؤون ادارت����ه العام����ة واهمها الق�ض����ايا التي 
مت�����ض االمن، واين ال اقبل من����ك هذا الكام واحتج 
على تدخلك”، وخرجت من غرفتها غا�ض����با. حلقت 
ب����ي اىل اخلارج وام�ض����كت ب�ض����رتي وه����ي تقول: 
“العفو ال تزعل، وانا ال اق�ض����د �ضيئا من هذا، ارجع 
لنتفاه����م”. مل التف����ت لطلبه����ا وترك����ت دار االعتماد 
م�ض����رعا اىل وزارة الداخلي����ة، وقدم����ت احتجاجي 
عل����ى ه����ذا التدخ����ل وطلبت قب����ول ا�ض����تقالتي ان مل 

ينقل )الكابنت روول( عقابا على عمله.
الداخلي����ة  وزارة  م�ضت�ض����ار  )كورنوالي�����ض(  ق����ام 
وات�ضل باملندوب ال�ضامي )بر�ضي كوك�ض( تلفونيا 
واخ����ربه مبا ج����رى. واب����دى املندوب ال�ض����امي يل 
ا�ض����فه على ما ح����دث، وقال انه �ض����يطلب )امل�ض بل( 
لينبهه����ا عل����ى خطئه����ا. وات�ض����ل املندوب ال�ض����امي 
مرة اخرى بوزي����ر الداخلية واخربه ان )امل�ض بل( 
م�ضتعدة لتقدمي الر�ضية واالعتذار من عبد العزيز 
الق�ض����اب، وما عليه اإال ان يع����ني املحل الذي يريده 
للقائه����ا. اجبت����ه: “اين ال اري����د ان اراه����ا وال اريد 
اعتذارها” وان نقل الكابنت فقط �ضيكون كافيا يل.

روول(  )الكاب����نت  وج����اءين  كرب����اء  اىل  رجع����ت 
ومعه )الكابنت لودز( ال����ذي كنت اعرفه من الكوت، 
واعرف االول بخطئه وطلب املعذرة عما بدر منه. 
وهذا انتهت الق�ض����ية، وا�ض����تمرت االدارة بتحقيق 

العدالة مبوجب القانون ومن غر تدخل خارجي.
تجمهر خطير في النجف االشرف

التاأم����ت يف النج����ف يف زي����ارة ي����وم الغدير جموع 
غفرة م����ن ع�ض����ائر ال�ض����ماوة والديواني����ة واحللة 
ب�ضكل مل ي�ض����بق له مثيل. وغ�ضت املدينة بع�ضرات 
االف م����ن النا�����ض ازدحم����ت بهم الط����رق وامليادين، 
ونام الكثر منهم على ار�ض����فة الطرق وعلى ار�ض 

ال�ضحن ال�ضريف.
ا�ض����تلمت برقي����ة م����ن وزارة الداخلي����ة تطل����ب مني 
النج����ف حل�ض����ور ه����ذه االجتماع����ات  ال�ض����فر اىل 
ومراقبة االحداث عن كثب. وعززت قوات ال�ضرطة 
املحلي����ة باخرى م����ن الديوانية واملراك����ز االخرى، 
وار�ضلت مدير �ض����رطة اللواء، �ضالح حمام، مزودا 
بالتعليمات الازمة لن�ض����ر قواته يف احياء املدينة، 
وع����دم اف�ض����اح املج����ال لاخ����ال باالم����ن والنظ����ام 

وتاأمني الراحة للزوار.
�ض����افرت اىل النجف قبل موعد الزيارة بثاثة ايام، 
واتخ����ذت م����ن دار البلدي����ة الت����ي تق����ع ف����وق مدخل 

املدينة مقرًا القامتي.
متصرف الحلة في النجف

و�ض����ل النجف بعد يوم واحد علي جودة االيوبي، 
مت�ض����رف احللة، ي�ض����احبه خري الهنداوي، قائم 
مق����ام ال�ض����امية، و�ض����اكر حمم����ود، قائم مق����ام )ابو 
�ض����خر(، مع بع�ض املوظفني، وقاموا بزيارتي يف 
اليوم نف�ض����ه. رحبت بهم، وبينت ان جماعة الغري 
طلبت مني اجازة اقام����ة حفلة تكرمي لهم. وبالنظر 
لتوتر االو�ضاع، كلفتني الوزارة مبنع االجتماعات 
واالحتف����االت العامة، ولذا رجوته����م تاأجيل احلفل 
حت����ى تنق�ض اجلماهر وتنته����ي الزيارة. لكن علي 
ج����ودة رف�����ض االقراح وق����ال: “ال ميكنن����ي رف�ض 
جماع����ة الغ����ري”. ك����ررت طلب����ي ب����ان يعي����د النظر 
يف ه����ذا االجتم����اع حفظا لامن وال�ض����امة العامة. 
ث����م راجعن����ي طالبو االج����ازة مرة اخ����رى فاجزتهم 

القامة احلفل بعد ان اكدت عليهم �ضرورة املحافظة 
على االمن والنظام. وطلب����وا مني، قبل مغادرتهم، 
ح�ض����وري احتفاله����م يف اليوم الت����ايل فانبت عني 
مدي����ر �ض����رطة الل����واء. القي����ت يف احلف����ل ق�ض����ائد 
وخط����ب تكرميي����ة للمحتف����ى ب����ه وانته����ى م����ن غر 

وقوع ما كنت احذره واخ�ضاه.
الع�ضائر تطالب بابعاد امل�ضت�ضارين االنكليز

جاءين يف ال�ض����اعة الثامنة من ليل����ة زيارة الغدير، 
ر�ض����ول من املجتهد ال�ضيد ابو احل�ضن اال�ضفهاين، 
يدعوين حل�ضور اجتماع لروؤ�ضاء الع�ضائر يف بيته 
واال�ض����تماع اىل مطالبهم، على ان يكون ح�ض����وري 
منفردا. ذهبت اىل الدار م�ض����طحبا �ضالح احلمام، 
مدير �ض����رطة اللواء، يتقدمنا خادم يحمل فانو�ض����ا، 
وكانت الطرق تعج بالنا�ض وافراد ال�ض����رطة. وعند 
و�ضويل منعطفا اىل الطريق على مقربة من الدار، 
طلبت من مدير ال�ض����رطة ترك����ي لوحدي وانتظاري 
اىل حني رجوعي. طرقت الباب، ففتحه يل �ضخ�ض 
اث����ار علي ب����ان اترك اخل����ادم وا�ض����عد مبفردي اىل 
ال�ض����طح، حي����ث كان االجتم����اع. كان �ض����طح ال����دار 
مزدحما، وبعد ال�ض����ام دعي����ت للجلو�ض اىل جانب 
ال�ض����يد اب����و احل�ض����ن، وكان اىل جانب����ه �ض����ديقي 
العامل الورع والوطني الفا�ض����ل ال�ضيخ عبد الكرمي 

اجلزائري.
عرفت من احلا�ض����رين ال�ض����يد حم�ض����ن ابو طبيخ، 
و�ضقيقه جعفر، وعبد الواحد احلاج �ضكر، وعبادي 
احل�ض����ني، وعلوان اليا�ض����ري، ونا�ض����ر احل�ض����ني، 
الظ����وامل( وكاظ����م  )رئي�����ض  او اجل����ون  و�ض����عان 

العوادي وغرهم.
كان ال�ض����يد اال�ض����فهاين اول م����ن تكل����م، ق����ال: ان 
لدى ال�ض����يد حم�ض����ن ابو طبيخ امورا يريد عر�ضها 
بغ����داد  “كن����ت يف  ال�ض����يد حم�ض����ن:  ق����ال  عليك����م. 
الداخلي����ة،  م�ضت�ض����ار  )كورنوالي�����ض(،  وقابل����ت 
وعر�ض����ت عليه �ضكاوانا من امل�ضت�ض����ارين االنكليز 
يف االلوي����ة لتع�ض����فهم وجربوتهم و�ض����خطهم على 
النا�ض، وطالبت باق�ض����ائهم. وبعد كام طويل وعد 
امل�ضت�ضار باال�ضتغناء عنهم وهو مل يف بوعده حلد 
االن. نحن نريد منك ان تطلب من الداخلية تنفيذ ما 
وعدنا به حاال واال ف�ض����نكون يف حل مما �ض����يحدث 

يف الباد«.
�ضاألني ابو احل�ض����ن: “ماذا تقول يف هذا الطلب؟” 
قل����ت: “اإين ل�ض����ت على عل����م بهذا ولكم علي �ض����يء 
واحد وهو ان ا�ض����ال الوزارة ع����ن موقفها وابلغكم 
بجوابه����ا”. طل����ب احلا�ض����رون االجاب����ة ب�ض����ورة 
م�ض����تعجلة و�ض����ينتظرون حت����ى اليوم الت����ايل قبل 
ان يقوم����وا مب����ا يل����زم. قل����ت لل�ض����يد اال�ض����فهاين: 
“اإنك����م عل����ى عل����م به����ذا احل�ض����د العظي����م يف البلد، 
وقوات ال�ض����رطة الكبرة املوجودة لل�ض����يطرة على 
ه����ذا الو�ض����ع املت����اأزم، وهي واقف����ة باملر�ض����اد لكل 
م����ن يحاول االخال بالنظام، او اال�ض����اءة لقد�ض����ية 
الزيارة، واين الخ�ضى ا�ض����طدامها وباجلماهر”. 
وقل����ت:”اين اعدك����م با�ضتي�ض����اح االمر م����ن وزارة 
الداخلية ب�ض����رعة على �ض����رط ان متنع االجتماعات 
اثناء ايام الزيارة، واريد ا�ض����داركم فتوى بتحرمي 
ذل����ك، وان����ا ال امتكن م����ن حتم����ل امل�ض����وؤولية اذا ما 
اريقت الدماء و�ضادت الفو�ضى”. التفت ال�ضيد ابو 
احل�ض����ن اىل ال�ض����يخ اجلزائري وكلم����ه، ثم خاطب 
اجلزائ����ري احلا�ض����رين وق����ال: ان حج����ة اال�ض����ام 
يرى ان املت�ض����رف م�ض����يب يف راأيه، و�ض����رين هذا 
املوق����ف. واخذ ال�ض����يخ اجلزائري بكتاب����ة الفتوى 
وكانت خمت�ض����رة وحمتواها: “حترم االجتماعات 
ان  وبع����د  الزي����ارة”.  اي����ام  خ����ال  والتجمع����ات 
وق����ع املجته����د عليه����ا حفظته����ا يف جيب����ي وغادرت 
االجتماع. وكان اخلادم ال يزال يف انتظاري خارج 
ال����دار حاما فانو�ض����ه ومعه �ض����الح حم����ام. وحال 
و�ض����ويل اىل منزيل اعطي����ت الفت����وى اىل املنادي 
ليعلنها على النا�ض، وكان تاأثرها جيدا ومبا�ضرًا.

عبد العزيز القصاب

من ذكريات القصاب في كربالء والنجف في العشرينيات
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د. ابراهيم خليل العالف

إعداد: عراقيون

لعل مذكرات الراحل عبد العزيز 
القصاب من اصدق كتب المذكرات 

العراقية لسمو اخالق صاحبها 
الشخصية العراقية الكبيرة.. وتعد 
مذكراته عن بعض االحداث المثيرة 

والغامضة من تاريخنا شهادة تاريخية 
اصيلة ومعتمدة لدى الباحثين كما 

ال يخفى.عن االيام االخيرة لعبد 
المحسن السعدون يقول عبد العزيز 

القصاب في مذكراته:

كان املل���ك في�ض���ل ق���د اق���ام وليمة على �ض���رف 
وزارة  م�ضت�ض���ار  كورنوالي����ض(  )كنه���ان 
الداخلية يف 12 ت�ضرين الثاين 1929، وكنت 
مدع���وا لتل���ك احلفل���ة اال اين مل امتك���ن م���ن 
تلبيتها ال�ض���ابتي بزكام �ض���ديد منعني اي�ض���ا 

من الدوام يف ذلك اليوم.
ويف الي���وم التايل اي يف 13 ت�ض���رين الثاين 
ج���اءين املرحوم عبد املح�ض���ن ال�ض���عدون اىل 
داري التي كانت جم���اورة لداره يف البتاوين 
عل���ى النه���ر التف�ض���له عنه���ا اال ار����ض فارغ���ة 
�ضغرة وهي تبعد حوايل 300 مر عن بداية 
�ض���ارع اب���ي نوؤا����ض يف الباب ال�ض���رقي حاليا 
وذلك قبل غروب ال�ضم�ض و�ضاألني عن ا�ضباب 
غياب���ي ع���ن وليم���ة املل���ك، ومل���ا راأى و�ض���عي 

ال�ضحي اعذرين واخذ يق�ض علّي ما جرى:
انتح���ى كونوالي����ض ب���ه يف رك���ن م���ن اركان 
ال�ض���الون وكلم���ه ع���ن العاق���ات الربيطانية 
العراقي���ة وق���ال: ان���ه عندم���ا ع���اد اىل العراق 
احلكوم���ة  �ض���لوك  يف  كب���را  تبدي���ا  الح���ظ 
و�ضيا�ض���تها وه���و م�ض���تغرب من ذل���ك. اجابه 
عب���د املح�ض���ن بانه قد تعب كث���را من الرك�ض 
وراء وع���ود االنكلي���ز الت���ي مل تلم����ض الب���اد 
منها اي فائدة مر�ض���ية. واالنكليز حري�ضون 
م�ض���احلهم  وحتقي���ق  مطالبه���م  تنفي���ذ  عل���ى 
فق���ط، اما م�ض���الح االخرين ف���ا يعرونها اي 

اهتمام. طال احلوار ملدة �ضاعة تقريبا، �ضرح 
كورنوالي����ض بعدها بان �ضيا�ض���تهم لن تتبدل 
وال يوج���د لدى ال���وزارة الربيطاني���ة اية نية 

لتغيرها يف الوقت احلا�ضر.
ق���ال يل ال�ض���عدون: وبع���د هذه الت�ض���ريحات 
علي���ه وعن���د  ارد  تركت���ه ومل  �ض���معتها  الت���ي 
خروج���ي من ال�ض���الون مررت بامللك لل�ض���ام 
عليه واخربته مبا دار بيني وبني كورنوالي�ض 
واظهرت له انزعاجي مما �ض���معته وقلت له ان 
كل م���ا نرجوه م���ن االنكليز ه���و حم�ض خيال 
لي����ض له ظل يف احلقيق���ة ومل يبق يل امل يف 
تغي���ر �ضيا�ض���تهم وخرج���ت من الب���اط وانا 
متاأك���د من ان االنكليز يخادعوننا و�ض���وف لن 

يعطونا جماال للخدمة باخا�ض.
وي�ضيف الق�ضاب” الحظت عبد املح�ضن وهو 
يتكلم انه متاأثر حدا وعلى وجهه عائم الكاآبة 
واالنفعال واال�ض���طراب. اخذت اوا�ضيه فقلت 

له:
اننا نق���وم بواجبنا يف خدمة الباد قد طاقتنا 
فاذا واجهتنا االكاذيب والعراقيل من االنكليز 
نرك احلكم لهم وللملك في�ضل ليت�ضرفوا كما 

ي�ضاءون وليتلقوا عواقب اعمالهم الوخيمة.
واخرا يقول الق�ضاب:

االمل  واآث���ار  ليركن���ي  املح�ض���ن  عب���د  نه����ض 
واالنزعاج بادية عليه رجوته ان ال ي�ض���تعجل 

يف اخل���روج لن�ض���تمر يف حديثن���ا لكنه رف�ض 
طلب���ي وق���ال ان���ه يري���د الذه���اب اىل الن���ادي 
ورف�ض ارت�ضاف القهوة التي و�ضلته عند باب 
الغرفة وخرج مطاأطىء الراأ�ض ال يلتفت ميينًا 
اأو ي�ض���ارًا حلقت به اىل باب ال���دار فرفع يديه 

كلتيهما لل�ضام بدون اأن يتكلم.
وق���ال يل حام���ل القه���وة ال���ذي قابل���ه وجه���ا 
لوجه اأنه راأى عيني عبد املح�ض���ن مغرورقتني 
بالدم���وع. وكان���ت ه���ذه ه���ي امل���رة االأخ���رة 
الت���ي اأرى فيها عبد املح�ض���ن ال�ض���عدون حيا.
الق�ضاب،املوؤ�ض�ض���ة  العزي���ز  عب���د  )مذك���رات 
العربية للدرا�ضات،بروت، �ض 254 -255(.

وع���ن اإنتح���ار عبد املح�ض���ن ال�ض���عدون يقول 
الق�ضاب:

» ذهب عبد املح�ضن بعد خروجه من داري اىل 
النادي العراقي يف حملة )ال�ضنك( وبقي هناك 
�ض���اعة اأو اأك���رث ورج���ع اىل بيته يف ال�ض���اعة 
التا�ضعة م�ض���اءًا.حيث جاءين خادمي مربوك 

وهو يرتعد قائًا:
اأن احلار�ض اأخربه باأن ال�ضعدون قد قتل.

خرج���ت م�ض���رعًا اىل داره املج���اورة وراأي���ت 
ال�ضرطي العريف على الباب يبكي واأ�ضار اىل 
اأن احلادثة وقعت يف الطابق الثاين ف�ضعدت 
مه���رواًل ووجدت هناك زوجت���ه واإبنته عائدة 
ينوحان واأ�ض���ارا اليه وهو ملق���ى جثة هامدة 

عل���ى فرا�ض���ه، اإقرب���ت من���ه وراأي���ت �ض���دره 
مثقوب���ًا يف منطق���ة القل���ب بطلق���ة م�ض���د�ض. 
�ض���األت عما ح���دث فاأجابتن���ي عائ���دة باأنه هو 
الذي اأطلق النار على نف�ضه وهذا هو م�ضد�ضه.
واأيقنت اأنه قد فارق احلياة فتاأملُت املًا �ض���ديدًا 
ونزلُت اىل مكتبه يف الطابق االأ�ض���فل جل�ضُت 
على الكر�ض���ي اأمام طاولة الكتابة وتلفنُت اىل 

رئي�ض ال�ضحة واالطباء واأخربُت الوزراء.
وهذا ن�ض الرجمة العربية للو�ض���ية باملعنى 

احلريف املوجهة اإىل ولده الكبر علي:
))ولدي وعيني وم�ضتندي علي !
اأعف عني ملا ارتكبته من جناية.

الأين �ض���ئمت هذه احلياة التي مل اأجد فيها لذة 
وذوقا و�ضرفا.

االأمة تنتظر اخلدمة.
االنكليز ال يوافقون.

لي�ض يل ظهر.
العراقيون طاب اال�ضتقال �ضعفاء وعاجزون 

وبعيدون كثرا عن اال�ضتقال.
وه���م عاج���زون ع���ن تقدي���ر ن�ض���ائح اأرب���اب 

النامو�ض اأمثايل.
يظن���ون اأين خائن للوطن وعبدا لانكليز وما 

اأعظم هذه امل�ضيبة !
اأنا الفدائي االأ�ضد اإخا�ضا لوطني وقد كابدت 

اأنواع االحتقارات وحتملت املذالت
يف �ض���بيل هذه البقعة املباركة التي عا�ض فيها 

اآبائي واأجدادي مرفهني.
ولدي.. ن�ضيحتي االأخرة لك هي:

)1( اأن ترحم اإخوتك ال�ض���غارالذين �ض���يبقون 
يتامىو)حترم والدتك( وتخل�ض لوطنك.

)2( اأن تخل�ض للملك في�ض���ل وذريته اإخا�ضا 
مطلقا.

اأعف عني يا ولدي علي.
التوقيع عبد املح�ضن ال�ضعدون((.

الطاول���ة  عل���ى  االوراق  ب���ني  نظ���ري  ولف���ت 
كت���اب مفت���وح فوقها اأخذت���ه واإذا به و�ض���يته 
اخلال���دة “.. االم���ة تطل���ب اخلدم���ة واالنكليز 
وطوي���ُت  بالب���كاء  يوافق���ون..” اأجه�ض���ت  ال 
تواف���د  ث���م  جيب���ي  يف  وو�ض���عتها  الو�ض���ية 
وكله���م  البل���د  ورج���ال  والن���واب  ال���وزراء 
يت�ض���اءلون ع���ن �ض���بب االنتحار. كان يا�ض���ني 
الها�ض���مي وال�ض���ويديان وان���ا جمتمع���ني يف 
غرفة واحدة وا�ضتعر�ض���وا فيما بينهم �ض���بب 
االنتحار وانتحلوا بع�ض اال�ضباب التي كانت 
خارج���ة عن املو�ض���وع متام���ًا. عند ذل���ك قلُت 
لهم �ض���ربًا فعندي اأ�ض���باب االنتحار احلقيقية 
واأخرج���ت لهم ورقة الو�ض���ية من جيبي فاأخذ 

كل منهم يقراأها ويبكي.
قل���ت لهم اأن �ض���بب تاأخري يف عر�ض���ها عليكم 
هو رغبتي يف ح�ض���ور اأكرب ع���دد من الزماء 

واال�ضدقاء خ�ضية �ضياعها.
ح���ااًل.  الو�ض���ية  ن�ض���ر  وق���رروا  �ض���كروين 
واإمتنع���ت ع���ن اإعطائه���ا اىل اأحد حت���ى تقدم 
�ضليم ح�ض���ون �ض���احب جريدة العامل العربي 
الذي تعهد بن�ض���رها واإعادته���ا يف الليلة ذاتها 
مقابل تعهد خطي بذلك وقبل اأن اأ�ضلم الو�ضية 
للن�ض���ر طلبُت من احلا�ض���رين جميعا التوقيع 

عليها.

اأعاد �ضليم ح�ضون الو�ض���ية و�ضلمتها بدوري 
به���ا  لتحتف���ظ  الراح���ل  الرئي����ض  اأرمل���ة  اىل 

للتاريخ.

 عبد العزيز القصاب وحادثة إنتحار
عبد المحسن السعدون
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د. ابراهيم خليل العالف

تولى المرحوم عبد العزيز القصاب 
متصرفية الموصل في بدايات تشكيل 
الدولة العراقية الحديثة.صار متصرفا 
بين 23 كانون الثاني سنة 1924 الى 

26 من حزيران سنة 1926، وخلفه ناجي 
شوكت وسبقه جعفر العسكري 

بمعنى انه من الشخصيات العراقية 
الرائدة التي تسلمت ادارة الموصل 
والتي كان الملك فيصل االول 1921-

1933 رحمة هللا عليه يقول عنها اي عن 
الموصل انها )رأس العراق(.

الي����وم اري����د ان احت����دث لك����م ع����ن املو�ض����ل يف عه����د 
مت�ض����رفها عب����د العزيز الق�ض����اب من خ����ال مذكراته 
ال�ضخ�ض����ية الت����ي ن�ض����رها ول����ده الطبي����ب والفن����ان 

الت�ضكيلي الدكتورخالد الق�ضاب بعد وفاة والده.
كتبه����ا  الت����ي  املذك����رات  اأدق  م����ن  ه����ذه  واملذك����رات 
ال�ضيا�ض����يون العراقي����ون يف العه����د امللك����ي واكرثها 

م�ضداقية.
يبت����داأ اال�ض����تاذ عبدالعزيز الق�ض����اب حديثه عن عمله 
يف املو�ض����ل فيق����ول اأن����ه توج����ه اىل املو�ض����ل بقطار 
امل�ض����اء يف 22 كان����ون الثاين �ض����نة 1924 ، وبرفقته 
ول����ده عب����د املجي����د وطبخ����ه م����ربوك وعند و�ض����وله 
ال�ض����رمون وه����ي قرية قريبة من املو�ض����ل تقع على 
مرتف����ع يف الطري����ق م����ن حم����ام العليل اىل املو�ض����ل 
ا�ض����تقبله وجهاء املو�ض����ل ومدراء دوائرها الر�ضمية 

وموظفيها وذهب اىل دار ال�ض����ربتي على دجلة وراء 
دار ال�ض����باط عند جامع اخل�ض����ر عليه ال�ض����ام وهي 
الدار املخ�ض�ض����ة ل�ض����كنه وكان ي�ض����كنها �ضلفه جعفر 
الع�ض����كري ومل يجد يف هذه الدار غر غرفة �ضاحلة 
لل�ضكن والغرف االخرى الت�ض����لح ب�ضبب ان ابوابها 
و�ض����بابيكها مه�ضمة وق�ضى يف هذا الدار ليلة واحدة 
وطلب من رئي�ض البلدية ان يبحث له عن دار �ضغرة 

ففعل وانتقل اليها يف اليوم التايل.
يتحدث عن لواء املو�ض����ل فيقول انه كان ي�ضتمل على 
ت�ض����عة اق�ض����ية هي زاخو ودهوك والعمادية وعقرة 
ومدين����ة  وال�ض����يخان  و�ض����نجار  وتلعف����ر  والزيب����ار 
املو�ض����ل مركز اللواء وكان هناك ع�ض����ر نواح ملحقة 
باملرك����ز مبا�ض����رة ه����ي حم����ام العلي����ل –ال�ض����ورة – 
ال�ض����رقاط – تلكي����ف- القو�����ض – برطلة – بع�ض����يقة 
– ق����ره قو�����ض –احلمي����دات ومل يك����ن هن����اك معاون 
للمت�ض����رف يكون م�ض����وؤوال عن االمور االدارية لهذه 

النواحي.
ا�ض����تغرقت خدم����ة عب����د العزي����ز الق�ض����اب يف ل����واء 
املو�ضل �ضنتني ون�ض����فا من 27 كانون الثاين 1924 
وحت����ى حزي����ران 1926 حيث ع����ني وزي����را للداخلية 
وكان����ت مهامه يف لواء املو�ض����ل يف حقبة حرجة من 
تاري����خ الع����راق احلديث تطل����ب منه كما ق����ال “ عما 
يومي����ا دوؤوبا يبداأ من ال�ض����باح الباك����ر وينتهي بعد 
منت�ضف الليل وقد انح�ضرت معظم مهامه يف م�ضكلة 
�ض����م املو�ض����ل اىل العراق والتي تولتها ع�ضبة االمم 
عندما ار�ض����لت جلنة اممية لا�ضتفتاء والجراء م�ضح 
عام للتوزيع ال�ضكاين والعرقي والديني برئا�ضة اي 
اف فر�ض����ن وهو دبلوما�ض����ي �ض����ويدي يف 26 كانون 
الث����اين 1925 وي�ض����هب يف �ض����رح احلال����ة واملواقف 
بدقة وقد �ض����بق ان قدمت حلقة عن م�ض����كلة املو�ض����ل 
وميك����ن مل����ن يري����د ان يرج����ع اليه����ا ان يدخ����ل عل����ى 

اليوتيوب فهي متوفرة.
يتحدث عبد العزيز الق�ض����اب يف مذكراته املو�ض����ومة 
)مذكرات عبد العزيز الق�ض����اب وقد ن�ضرتها املوؤ�ض�ضة 
العربية للدرا�ضات والن�ض����ر ببروت �ضنة 2007 عن 
زي����ارة املل����ك في�ض����ل االول للمو�ض����ل يف 13 كان����ون 
االول �ض����نة 1924 يرافق����ه وزي����ر االوق����اف ال�ض����يخ 
ابراهي����م احلي����دري ووزير املوا�ض����ات واال�ض����غال 
�ض����بيح ن�ض����اأت وكورنوالي�����ض م�ضت�ض����ار الداخلي����ة 

ور�ض����تم حي����در �ض����كرتره اخلا�����ض وق����د ا�ض����تقبل 
امللك في�ض����ل ا�ض����تقباال حافا من الوج����وه واالعيان 

وخمتاري املحات من املو�ضل وماجاورها.
وق����ال ان����ه اق����ام ماأدب����ة ك����ربى يف �ض����راي احلكومة 
دعى اليها ا�ض����راف املو�ضل وروؤ�ض����اءها الروحانيني 
ومدراء الدوائر واجلالي����ة االنكليزية وعند االنتهاء 
م����ن تن����اول الع�ض����اء الق����ى خطابا رح����ب في����ه بامللك 
في�ض����ل وق����دم عر�ض����ا حلال����ة املو�ض����ل وحت����دث عن 
االمن واال�ض����تقرار ودر ال�ضرطة وان�ضاء املخافر على 
احلدود وخا�ضة يف زاخو والعمادية وقال ان احلالة 
املالية جيدة جدا والتح�ض����يات �ض����ائرة �ضرا ح�ضنا 
واعط����ى ارقاما عن واردات املو�ض����ل وم�ض����روفاتها 
وحتدث ع����ن حالة التعليم والزراع����ة وقال ان اللواء 
ي�ض����م )75( مدر�ض����ة منه����ا ثاث����ون يف مرك����ز اللواء 
وان عدد التاميذ �ض����بعة االف وعدد التلميذات الفان 
وثاثمائ����ة وان الع�ض����ائر �ض����رعت مبراجعة املعارف 
مطالب����ة بفتح املدار�ض البنائه����ا وبناتها وختم كامه 
عن دائرة ال�ضحة وانها ت�ضر ب�ضكل ح�ضن وعنايتها 
باملر�ض����ى اوجب����ت تواف����د املر�ض����ى حتى م����ن انحاء 
والي����ة دي����ار بك����ر وامت����دح عمل دائ����رة البلدي����ة وقد 
مكث امللك في�ض����ل االول يف املو�ضل ثمانية ايام غادر 
بعدها اىل اربيل وكان لزيارته اأثر ح�ض����ن يف نفو�ض 

اأهايل اللواء كما قال املت�ضرف.
تعر�ض مت�ضرف املو�ضل عبد العزيز الق�ضاب اىل ان 
اهل املو�ضل �ض����كلوا جمعية الدفاع الوطني انتخبت 
هيئ����ة اداري����ة به����دف تن�ض����يط احلرك����ة ال�ضيا�ض����ية 
والثقافية وتاأكيد �ض����رورة املو�ضل جزَء من العراق 
وكان م����ن اع�ض����اء الهيئ����ة االداري����ة له����ذه اجلمعي����ة 
احم����د الفخري وحمم����د حبيب العبيدي وم�ض����طفى 
ال�ض����ابوجني وام����ني بك اجلليلي وفتح الله �ضر�ض����م 
وعب����د الغن����ي النقيب وا�ض����ف ال قا�ض����م اغ����ا وناظم 
العم����ري والدكت����ور عب����د االحد عب����د النور وار�ض����د 
العمري وابراهيم كمال الغ�ض����نفري ور�ضيد العمري 
واملحامي حممد �ضدقي وال�ض����يخ علي خري االمام 
و�ض����ياء �ض����ريف ب����ك وكان لهذه اجلمعي����ة فروعا يف 
االق�ض����ية والنواحي ويقول املت�ضرف ان جهود تلك 

اجلمعية كانت مفيدة وناجحة.
ووقف املت�ض����رف مت�ض����رف املو�ض����ل عند اال�ضتفتاء 
االممي ب�ض����اأن املو�ض����ل ومواقف املو�ض����ليني حولها 

وق����ال اي�ض����ا انه ب����ذل جه����ودا كب����رة من اج����ل فتح 
مدار�����ض يف تلكي����ف والقو�����ض وا�ض����تعان بتربع����ات 
االه����ايل م����ن اج����ل ذل����ك ف�ض����ا ع����ن واردات البلدية 
كما فت����ح مدار�ض يف قرى املوايل وال�ض����يخ ابراهيم 
وال�ضرقاط وال�ضورة وحمام العليل وزمار والعا�ضي 
و�ض����ميل وعم����ل مع مدي����ر املعارف حمم����د امني زكي 
على فتح مدار�ض يف عني �ضفني وال�ضيخان و�ضنجار 

وباعذرة وبالتعاون مع زعماء اليزيدية الدينيني.
كم����ا ب����ذل جهودا م����ع البلدي����ة لتبليط �ض����وارع داخل 
املو�ض����ل واىل عقرة وبني باعذرة وعني �ض����فني التي 
ا�ض����بحت مركزا لق�ض����اء ال�ض����يخان وامت فتح طريق 
من قرية في�ض����خابور اىل راأ�ض م�ضيق زاخو وجعله 
�ضاحلا ملرور ال�ضيارات ومن غر اال�ضتعانة بوزارة 
املالية وقام بت�ض����ليح طرق وقناطر وت�ض����ييد ج�ضور 
جدي����دة عل����ى طري����ق املو�ض����ل – تلعف����ر – �ض����نجار 
واملو�ض����ل – ده����وك –زاخ����و واملو�ض����ل – �ض����رقاط 
وطريق يف كر�ض����ي مركز ناحية ال�ض����مال ومب�ضاعدة 

االهايل.
طبع����ا ه����ذا كل����ه مت يف ال�ض����نوات 1924-1926 وقد 
ا�ض����ار اي�ض����ا اىل ان�ض����اء دوائر حكومية يف اق�ض����ية 
امل����زوري  ونواح����ي  وزاخ����و  والزيب����ار  �ض����نجار 

و�ضران�ض وا�ضلح دائرة احلكومة يف العمادية.
وق����ام اي�ض����ا باإن�����ضء خماف����ر متع����ددة عل����ى النقاط 
احلدودية �ض����مال املو�ضل وخا�ض����ة يف قرية بارزان 
وان�ض����اأ دكاك����ني على راأ�ض ج�ض����ر زاخ����و وكذلك خان 
الي����واء امل�ض����افرين وال�ض����يارات يف عق����رة و�ض����وق 
مرك����زي يف تلف����ر وكل ذل����ك مت م����ن خ����ال واردات 

البلدية.
واخرا ارفق مت�ض����رف املو�ض����ل عبد العزيز ال�ضاب 
م����ا كتب����ه ع����ن املو�ض����ل يف مذكرات����ه بتقري����ر ع����ن ما 
ا�ض����ماه )طوائ����ف املو�ض����ل(، ووق����ف عن����د الركمان 

واليزيديون واالثوريني وعن ما قدمه.
املت�ض����رفني  م����ن  الق�ض����اب  العزي����ز  عب����د  كان  حق����ا 
الكفوئ����ني الذين تول����وا ادارة املو�ض����ل ويف ظروف 
�ض����عبة ومعقدة وح�ضا�ضة لكنه ا�ض����تطاع وبف�ضل ما 
توفر لديه من ارادة ورغبة يف اخلدمة وهمة ان يقدم 
الكثر للمو�ض����ل وها نح����ن نذكره ون�ض����يد بجهوده 
الطيب����ة ونتمى ان يحذو ح����ذوه كل من يتوىل ادارة 

املو�ضل.

 الموصل في مذكرات
متصرفها عبد العزيز القصاب
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د. خالد عبد العزيز القصاب

رحل والدي عبد العزيز القصاب قبل 
أكثر من ثالثين عاما، تاركا لي على 

مكتبه نسخة من ذكرياته التي 
طبعت عام 1962م، بعد أن أشبعها 

بخطه الجميل تقويما وتهذيبا، 
مضيًفا إليها فقرات وفصواًل في 

غاية األهمية· وكانت هذه النسخة 
تتحداني إلعادة كتابتها في طبعة 

ثانية، فأمعنت في تحقيقها 
وتنسيقها وقرأت ما بين سطورها، 
وما إن أكملت واجبي حتى راودتني 
فكرة إضافة فصل عليها يعبر عن 
انطباعاتي عن شخصية والدي كما 

عرفتها عن كثب·

ورجع���ت اأ�ض���رب غ���ور طفول���ة ذاكرتي اإىل �ض���نني 
�ض���بقت دخويل املدر�ض���ة· كنا ن�ض���كن يف دار على 
�ض���فة دجل���ة ال تبعد عن الب���اب ال�ض���رقي اإال قليا، 
وال يف�ض���لها عن حافة النهر اإاّل درب �ض���يق اأ�ضبح 
فيما بعد �ضارع املتعة والرف: )اأبو نوؤا�ض( كانت 
الدار حم�ض���ورة يف غابة كثيفة خ�ض���راء تخرقها 
�ضيقان النخيل الر�ض���يقة· ومل يكن يف جوارنا اإال 

دار اأخرى هي دار عبد املح�ضن ال�ضعدون·
االأَُول ال ت�ض���اعدين ذاكرت���ي  ال�ض���نني  ويف ه���ذه 
غل���ب  واح���د  ي���وم  ا�ضتح�ض���ار  عل���ى  اإاّل  اله�ض���ة 
علي���ه احلزن واخل���وف ووال���دي ينطلق م�ض���رعا 
ا�ض���تجابة ال�ض���تغاثة زوجة ال�ض���عدون، وانتحار 
رئي����ض ال���وزراء· وما اإن رحل عبد املح�ض���ن حتى 
ق���رر والدي الرحيل اإىل ال�ض���فة املقابلة من النهر· 
ف�ض���حننا مع متاعن���ا يف )دوبة( كب���رة عربت بنا 
ال�ضط اىل حيث ا�ضتاأجر دارا يف كرادة مرمي بيت 
بعم���ارة بغدادية رقيقة ذات �ض���رفة طويلة، دهنت 
بلون �ضذري جميل· وكرادة مرمي اآنذاك مل تكن اإال 
غابات نخيل تتخللها بيوت متباعدة واآبار لل�ضقي 

�ضميت بالكرود، واأ�ضحابها �ضميوا بالكرادة··
حرك���ة  ال�ض���احرة  الطبيع���ة  ه���ذه  عل���ى  وغل���ب 
�ض���يادي ال�ض���مك امل�ض���تمرة، يبح���رون بزوارقهم 
عند الفجر، تبعرث �ض���كون الليل باإيقاعات �ض���رير 
جماديفها· ثم تنت�ضر ال�ضباك عرب النهر، وترجتف 
االأ�ض���ماك الف�ضية الرباقة �ضجينة حبالها· ويرجع 
ال�ض���يادون عند امل�ض���اء اىل قريته���م الطينية قرب 
دارن���ا بزقاقها ال�ض���يق، ال���ذي تنبعث من���ه رائحة 
ال�ض���مك املقلي، وتغطيه �ض���باك ال�ض���يد املعلقة من 
قمم النخيل لتجف قبل اأن ت�ضتعمل مرة اأخرى يف 

فجر يوم جديد·
كان���ت دجلة يف تل���ك االأيام تعج باحلياة· م�ض���اهد 
كثرة علقت يف ذهني، منها �ضباق للقفف باأعامها 
الرباق���ة نظم���ه ن���ادي العلوي���ة، وطائ���رات مائية 
ت���دور وتر�ض���و يف النه���ر لت�ض���تقر اأم���ام دار قائد 
القوة اجلوية الربيطانية على �ض���اطئ )ال�ض���نك(· 
وم�ضاهد احتفالية اأخرى تبلغ اأوجها اأيام اجلمعة 
املحمل���ة  ال���زوارق  ع�ض���رات  واالأح���د،  وال�ض���بت 
بحطب الطرفة وال�ض���مك تن�ض���اب على �ض���طح املاء 

اىل اجل���زر واجلراديغ)1(يف جن���وب املدينة على 
اأنغ���ام الكمنج���ات البغدادي���ة امل�ض���بعة باإيقاع���ات 
)الدنابك( �ضور وكاأنها لوحة الكرنفال يف فين�ضيا 
للفن���ان )كاناليت���و( واذك���ر اأي�ض���ا مهرجان���ا نهريا 
للماهي وامل�ض���ارح يف اجلزر الرملية و�ضط النهر 

يف �ضنة 1932 دام ثاثة اأيام·
وم���ا اإن ياأتي امل�ض���اء حتى ي�ض���اء عق���د طويل من 
االأنوار املتاألئة يف �ض���ارع اأبي نوؤا�ض ن�ض���مع من 
)مقاهي���ه( اأنغام اأم كلثوم ينقلها لنا الن�ض���يم قوية 
مرة و�ض���عيفة اأخرى على �ض���طح املياه املرجتفة· 
وكانت هذه املغريات جتذبني للعبور اىل ال�ضوب 
االآخ���ر؛ �ض���وب املاه���ي وامل���رح، لك���ن ذل���ك كان 
مرهونا مبوافقة والدي، التي كان احل�ضول عليها 
اأ�ضق عّلي من احل�ضول على تاأ�ضرات ال�ضفر· ومل 

اأحظ بهذه احلرية ااّل عند دخويل كلية الطب·
كانت لوالدي �ضخ�ضية �ض���ارمة اأملت على حياتنا 
العائلي���ة االلت���زام واالنتظام، جنتمع �ض���وية على 
املائ���دة، ول���كل كر�ض���يه اخلا����ض، نتح���ادث مع���ا 
ب�ض���وت هادئ، ونعو�ض عن ال�ضحك بابت�ضامات 
حب���ه  ع���ن  حتجبن���ا  مل  �ض���رامته  اأن  اإال  موؤدب���ة، 
حب���ا عميق���ا، رمبا كان ذل���ك راجع���ا اىل الكثر من 
العامات ال�ض���غرة التي تف�ض���ح عن حبه لنا، فما 
كان���ت �ض���رامته املخيف���ة اإاّل ق�ض���رة �ض���لبة حتيط 

بنف�ض مرهفة م�ضبعة باحلب لكل من حوله·
وحكايات حب���ه الأبنائه ورعايته له���م كثرة، اأذكر 

منها ق�ضة واحدة ذات دالالت عميقة:
كن���ت، واأنا طالب يف ال�ض���ف اخلام�ض االبتدائي، 
منغم���ًرا يف اأوىل هوايات���ي الكث���رة وه���ي جمع 
الطواب���ع الربيدية· كنت مغرما باأ�ض���كال الطوابع 
واألوانها، املعربة عن املواقع واالأجنا�ض الب�ض���رية 
املتعددة، وكنت اأحلم يف جمموعتي ليل نهار· ويف 
يوم م�ضوؤوم من االأيام كلفني والدي بجلب وثائق 
مهم���ة حمفوظة يف غرفة �ض���توية يف اأعلى البيت· 
وما اإن اطلعت على الطوابع الغالية و�ض���ور امللك 
في�ض���ل وغ���ازي عليه���ا حت���ى انه���ارت عزميت���ي، 
فانتزعته���ا جميعا م���ن الوثائق ع���دا الوثيقة التي 
طلبه���ا وال���دي· ويف وق���ت الحق ا�ض���تدعاين اأبي 
قائا اإن هناك من ي�ض���ري طوابع فما لديك منها؟، 
وعر�ض���ت عليه م���ا لدّي ب���رباءة الطفولة وطوابع 

في�ضل وغازي بينها· واختفت االبت�ضامة من وجه 
والدي لتحل حملها عامات غ�ض���ب �ض���ديد· وكنت 
واأن���ا اأ�ض���اهده مزجم���را ال اأ�ض���عر باالآم���ي، خائفا 
م���ن اأن اأفق���د والدي بنوبة قلبي���ة· انتهت الزوبعة 
ب�ضعود والدي اىل ال�ضرفة لرمي مبجموعتي يف 

قاع النهر لتقرب كما ت�ضتحق·
ومرت ال�ض���نون واإذا باأبي ي�ض���تدعيني واأنا طالب 
يف كلي���ة الطب، قائًا اإنه �ض���مع بهواية اأوالد اأخي 
بجم���ع الطواب���ع فما راأيك باإعطاء ه���ذه املجموعة 
لهم؟· نظرت اىل يده املمدودة نحوي ومل اأ�ض���دق 
عين���ي، لقد احتف���ظ مبجموعة طوابع���ي وهو يف 
قمة غ�ض���به علّي ومل يكن ق���د رماها اىل قاع النهر· 

كان يف ذلك يل قمة احلنان االأبوي·
وزاد يف عجب���ي اأي�ض���ا كي���ف متك���ن اأب���ي بثقافته 
العثمانية اأن يوؤمن ب�ضّنة التطور ويجاري م�ضرة 
اأوالده يف القرن الع�ض���رين· وه���ذه حكاية اأخرى 
مع هوايتي الثانية: حبي للفنون الت�ض���كيلية· كان 
بيتن���ا بعيدا عن الفن، خاليا م���ن اأي ورقة اأو علبة 
األ���وان للر�ض���م· ويف يوم من االأي���ام فتح اأبي باب 
غرفتي ب�ض���ورة مفاجئة، وكن���ت اأحدق يف متثال 
�ض���غر )لفينو����ض ميل���و( الأر�ض���مه· وب���دت عل���ى 
وجهه عامات قلق واأغلق الباب ب�ض���رعة وكاأنه قد 

فقد ابنه اىل االأبد لعارية اأغريقية·
وراقب والدي تط���ور هوايتي للفن واجتاز الهوة 
ال�ض���حيقة الت���ي كان���ت تق���ف بينن���ا، حت���ى وافق 
ع���ام 1950 عل���ى طلبي ال�ض���تعمايل بيت���ه اجلديد 
عل���ى النه���ر، وال���ذي بناه ل���ه، املهند����ض املعماري 
جلماع���ة  معر����ض  اأول  الفتت���اح  جعفرع���اوي، 
)الرواد( الذي دام ملدة ثاثة اأيام· معر�ض اأ�ض���بح 
عام���ًة مهم���ًة ومنعطف���ا يف تاريخ الف���ن العراقي 

احلديث·
وق���ف وال���دي باإعج���اب ب���ني لوحات فائق ح�ض���ن 
وجواد �ض���ليم واأ�ض���دقائنا االآخري���ن، وبني املئات 
من الزائرين· واملعر�ض يعج برموز كثرة ل�ضباب 
اأراد اأن يغ���ّر كل �ض���يء: اأحذي���ة ت�ض���لق جب���ال، 
فوؤو����ض، اأكواب معدنية موقعة معلقة فوق املوقد، 
ولوح���ات فنية تعلن عن والدة حركة جديدة لرواد 

الطبيعة العراقية من ال�ضمال اىل اجلنوب·
املو�ض���يقى  ت���ذوق  االأخ���رى،  هوايت���ي  ويف 

الكا�ض���يكية، وجدت نف�ضي هاربا منه، �ضجينا يف 
غرفتي، اأت�ض���بب عرق���ا واأنا اأتدرب عل���ى الكمان، 
غ���ر متوق���ع اأن يكت���ب يل والدي ر�ض���الة خا�ض���ة 
واأن���ا يف لن���دن، كيف اأن���ه اهتم بتنظي���م جمموعة 

اأ�ضطواناتي بحنان ورفق·
راقب���ت اأب���ي واأن���ا قاب���ع يف اآخ���ر جمل�ض���ه ي���وم 
اجلمع���ة، فاغًرا فاهي، م�ض���تمعا اىل م���ا يدور فيه 
م���ن ح���وار· جمل����ض تغطي���ه العمائ���م اخل�ض���راء 
والبي�ضاء وال�ض���وداء، ورجال �ضيا�ضة اأفندية من 
خمتل���ف امل�ض���ارب واالجتاه���ات، �ض���يوخ اجلبال 
املتمنطقون باأحزمتهم العري�ضة، وروؤ�ضاء ع�ضائر 
من رج���االت ثورة الع�ض���رين، جتمعهم �ض���داقات 
عميق���ة واح���رام متب���ادل· �ض���ورتهم ت���دل عل���ى 
انعدام التع�ض���ب الطائفي والعرقي وتف�ض���ح عن 
الت�ض���امح واالنفتاح وتقبل ال���راأي الآخر· كان من 
جملة ال�ضا�ض���ة احلا�ضرين دائما: حكمت �ضليمان، 
وعل���ي جودت االأيوبي، ور�ض���يد ع���ايل الكياين· 
�ضيا�ض���يون مل جتمعه���م م���ع وال���دي اأي وزارة اأو 
ح���زب �ضيا�ض���ي· ويف االأعياد كان املجل�ض ي�ض���م 
رجال الطوائف الدينية االأخرى، ممثلة بالبطارقة 
احلاخامي���ني  وحت���ى  الرباق���ة  األب�ض���تهم  باأل���وان 

اليهود·
ويف راأي���ي اأن وال���دي مل يك���ن �ضيا�ض���يا مغام���را 
طامعا مبواقع رئا�ض���ية· كن���ت اأتذكر اأياما متعددة 
ونحن نراقب تكليفه مبنا�ض���ب وزارية اأو رئا�ضية 
اإداري  اأن���ه  قناعت���ي  ويف   · بالرف����ض  يقابله���ا 
بطبيعت���ه··· جنح اىل حد بعيد يف حتقيق العدالة 
ومكافحة الف�ض���اد يف النواح���ي النائية من الباد، 
وكذل���ك ك�ض���ب ثقة النا����ض واحرامه���م لدوره يف 

ا�ضتفتاءات ان�ضمام لواء املو�ضل اىل العراق·
وكان يف م�ض���رته عموما يرف�ض اأ�ض���اليب العنف 
ويف  ال�ضيا�ض���ة·  تدخ���ل اجلي����ض يف  ويعار����ض 
ي���وم حزي���ن اغرورق���ت عيون���ه بالدم���وع عندم���ا 
�ض���اهد، وهو يف �ض���رفة جمل����ض الن���واب، جموع 
ال�ضباب تت�ض���اقط من اجل�ضر حتت وابل ر�ضا�ض 
ال�ض���رطة من املاآذن على ال�ض���وبني، فا�ض���تقال من 
رئا�ض���ة املجل����ض مع الن���واب املعار�ض���ني ملعاهدة 

)بورت�ضموث( واأحرج الوزارة القائمة ·
واأعجب���ت كذلك مبواقف اجلبهات املت�ض���ارعة يف 
احللبة ال�ضيا�ض���ية، وكيف كان ممكن���ا اأن يتحاور 
مع يا�ض���ني الها�ض���مي وهو البديل املنتظر لوزارة 
املدفع���ي ع���ام 1935، والت���ي كان وال���دي وزي���را 
للداخلي���ة فيه���ا، ح���وار غايت���ه التفاهم يف �ض���بيل 
م�ض���لحة الب���اد العلي���ا· وكذل���ك كيف كان���ت تدار 
يف الب���اط امللكي االجتماعات التي �ض���مت رجال 
االأح���زاب املعار�ض���ني م���ع امل�ض���ئولني يف الدول���ة 
يف الظ���روف ال�ض���عبة، ورمبا كان والدي عن�ض���ر 

موازنة مهما يف هذه االجتماعات·
وم���ن جملة م���ا وجهته لنف�ض���ي من االأ�ض���ئلة كيف 
كان اأب���ي ينظر اىل املراأة وحيات���ه ارتبطت باأربع 
زوج���ات ب�ض���ورة متعاقب���ة؟ م�ض���اهداتي الكثرة 
اأقنعتني بحبه واإخا�ضه ووفائه لهن· ففي زاوية 
م���ن دارن���ا يف كرادة م���رمي قبع���ت عج���وز عمياء 
مقعدة يف فرا�ض���ها· كانت هذه العمياء املقعدة هي 
كل م���ا بقي من )مرمي خان( وال���دة زوجته االأوىل 
نورية، التي كانت حبه االأول منذ اأيام درا�ضتة يف 
ا�ضطنبول، والتي �ضاء القدر اأن متوت على كر�ضي 
مرك���ب االأ�ض���نان يف �ض���امراء وهي حام���ل بطفلها 
الث���اين، بع���د اأربع���ة �ض���نوات فق���ط م���ن زواجها· 
اعتن���ى وال���دي ب�)مرمي خان( وف���اء لزوجته حتى 

توفت بعد اأربعني عاًما·
ووف���اة  الث���اين  زواج���ه  اىل  املاأ�ض���اة  وتاحق���ه 
)�ض���بيحة اجللب���ي( وطفليه���ا يف ظ���رف اأ�ض���بوع 
فقط، �ض���حية ملر�ض الدفريا الذي فتك يف جموع 
املجاهدي���ن يف ال�ض���ماوة اأثن���اء احل���رب العاملي���ة 

االأوىل.

هكذا عرفت والدي عبد العزيز القصاب
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هو عبد العزيز بن ال�ض���يد حممد بن عبد اللطيف بن حممد بن ح�ض���ن بن نا�ض���ر بن 
علي بن ح�ض���ني بن درع اجل�ضعمي الراوي، نزل جده ال�ضيخ درع يف راوة يف القرن 
ال�ض���ابع ع�ض���ر، ثم انتقل ح�ض���ني اإىل جان���ب الكرخ من بغ���داد، وكان يتاج���ر بالغنم 

واخليل.
اأخوته ال�ض���يخ حممد ر�ضيد الق�ض���اب والعامة عبا�ض حلمي الق�ضاب مفتي �ضامراء 
وعبد الرحمن وال�ض���يد اأمني وال�ض���يخ عبد الفتاح.وله من االأبناء عبد املجيد بن عبد 
العزيز الق�ض���اب الق�ضعم الذي �ضغل من�ضب وزير ال�ضحة يف عام 1952، ثم يف عام 
1954، وكذل���ك وزيرا للمع���ارف يف عام 1953،]1[ وكذلك خالد واملهند�ض �ض���عدون 
والدكت���ورة �ض���عاد وبلقي�ض.اأما ابن اأخيه ال�ض���يد عبد الله الق�ض���اب فق���د كان وزيرا 

للداخلية يف �ضنة 1946.
ول���د الق�ض���اب �ض���نة 1882، وتويف وال���ده وعمره ال يتجاوز �ض���بع �ض���نوات، فكفله 
اأخوت���ه الكبار حممد ر�ض���يد وعبا����ض حلمي وعب���د الرحمن. اأمت درا�ض���ته االإعدادية 
ف�ض���افر اإىل اإ�ض���طنبول يف حزي���ران 1901، وداوم �ض���نة واح���دة يف كلي���ة الطب ثم 

انتمى اإىل املدر�ضة امللكية ال�ضاهانية 1902 وتخرج فيها يف متوز 1905.
عاد اإىل بغداد موظفًا يف دائرة الوالية، وعني يف الوقت نف�ض���ه مدر�ض���ا يف املدر�ض���ة 
االإعدادية.ث���م عهد اإليه وكالة قائممقامية ق�ض���اء �ض���امراء يف ت�ض���رين االأول 1907. 
نقل يف اآذار 1909 لي�ض���غل من�ض���ب قائممقام ال�ض���ماوة، فاجلزيرة )ال�ض���ويرة( يف 
اأيلول 1910، ثم عاد اإىل ال�ضماوة مرة ثانية يف اأيار 1914، الهندية يف كانون االأول 

.1916
ان�ض���حب مع املوظف���ني االأتراك اإثر االحت���ال االإنكليزي يف اآذار1917، فم�ض���ى عن 
طري���ق هي���ت بقي يف مدينة عانة عدة اأ�ض���هر، فعني قائممقام له���ا بالوكالة للفرة من 
متوز1917 اإىل ت�ض���رين االأول 1917، ثم عني قائممقام للزيبار، فت�ض���لم من�ض���به يف 
اآذار 1918، وظ���ل في���ه اإىل اإع���ان الهدنة ودخ���ول االإجنليز اإىل والية املو�ض���ل يف 

كانون االأول 1918، فعاد اإىل بغداد

بعد تاأ�ض���ي�ض اململكة العراقية، عني مبن�ض���ب قائممقام الكوت يف 17 �ض���باط 1921، 
ثم نقل مت�ض���رفًا )حمافظا( للواء املو�ض���ل يف ت�ض���رين االأول 1921، لكنه اعتذر عن 

قبول هذا املن�ضب.
عني بعد ذلك مت�ض���رفا للواء الك���وت يف 10 كانون الثاين 1922، ثم لواء كرباء يف 
16 �ض���باط 1922، ثم املنتفق يف 10 كانون الثاين 1923.اأ�ضبح مديرًا عامًا لاإدارة 
الداخلي���ة يف 1 حزي���ران 1923، ث���م مت�ض���رفا للواء املو�ض���ل يف 23 كان���ون الثاين 

.1924
اأ�ض���ندت اإليه وزارة الداخلية الأول مرة يف 20 حزيران 1926، كما انتخب نائبًا عن 
لواء الديوانية يف اآب 1926.ا�ض���تمر وزيرًا للداخلية اإىل ا�ض���تقالة وزارة ال�ضعدون 
الثانية يف 21 ت�ض���رين الثاين 1926. عني وزيرًا للداخلية للمرة الثانية يف الوزارة 
ال�ض���عدونية الثالث���ة �ض���نة 1928، وانتخ���ب نائبًا عن بغ���داد �ض���نة 1928، ثم اختر 
رئي�ض���ًا ملجل�ض النواب يف 19 اأيار 1928، وجدد يف وزارة توفيق ال�ض���ويدي �ض���نة 
1929، ثم وزيرًا للري والزراعة يف الوزارة ال�ضعدونية الرابعة يف �ضنة 1929، ثم 

وزيرا للعدلية يف وزارة ناجي ال�ضويدي عامي 1929 و 1930.
ع���ني بع���د ذل���ك رئي�ض���ا للتفتي����ض االإداري ب���وزارة الداخلية ع���ام 1933، ث���م وزيرًا 
للداخلي���ة يف ال���وزارة املدفعية الثالثة م���ن 4 اآذار 1935 اإىل 17 منه، وانتخب نائبًا 
عن بغداد يف اآب 1935 اإىل ت�ضرين االأول 1936، ثم عني مراقبًا عامًا للح�ضابات من 

18 كانون االأول 1937 اإىل 14 اأيلول 1946.
اأعي���د انتخابه رئي�ض���ًا ملجل�ض الن���واب يف 17 اآذار 1947 وج���دد انتخابه يف كانون 
االأول 1947 و 21 حزي���ران 1948 اإىل اآخ���ر ت�ض���رين الث���اين 1948 وا�ض���تقال م���ن 

النيابة يف اآذار 1950.
اعتزل احلياة ال�ضيا�ضية بعد ذلك حتى تويف يف بغداد يف 12 حزيران 1965.

األف مذكرات بعنوان »من ذكرياتي«، طبع الكتاب يف بروت �ضنة 1962.
عن موقع )ويك اند(

 من هو
عبد العزيز القصاب؟



ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة
المـدى لإلعـالم والثقافـة والفنـون

هند ابراهيم

بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية الذي تأثر 
العراق بظروفها، شكل توفيق السويدي 

وزارته الثانية،وكانت باكورة اعمالها تعديل 
قانون انتخاب النواب الصادر في عام 1924، 

حيث شكلت لجنة من كبار رجال الدولة، 
ووضعوا الئحة قانون جديد يجعل الدائرة 
االنتخابية اصغر مما كانت عليه، اذ كان 
اللواء يعتبر دائرة انتخابية واحدة، فقسم 
الى عدة دوائر، ورفع القانون الجديد عدد 
النواب في المجلس الى 138 نائبًا،واقرها 

مجلس االعيان ايضًا في 25 من الشهر نفسه.

وعلي����ه رغبت احلكومة بحل جمل�����ض النواب الأجراء انتخاب 
املجل�ض وفق����ًا للقانون اجلديد، وبعد ا�ض����دار االرادة امللكية 
بحل املجل�ض، بداأت عملية االنتخاب جتري بن�ض����اط ملمو�ض 
عل����ى الرغ����م م����ن ا�ض����تقالة بع�����ض ال����وزراء، ب�ض����بب تدخ����ل 
احلكوم����ة يف االنتخاب����ات وق����رر ح����زب االح����رار مقاطع����ة 
االنتخابات لا�ض����باب التي ت�ض����منها بيانه: )ا�ض����رك احلزب 
يف الوزارة ال�ض����عيدية التا�ض����عة، مل�ض����اعدتها يف مهمة تنفيذ 
قانون االنتخابات اجلديد، باجراء انتخابات حرة �ض����املة من 

التدخل ولكن بعد م�ض����ي مدة وجيزة، وال�ضروع يف عمليات 
االنتخاب االوىل، ظهرت بوادر التدخل من بع�ض امل�ضوؤولني 
الذين ا�ضتعملوا مراكزهم الر�ضمية ونفوذ احلكومة، للتاأثر 
عل����ى �ض����ر االنتخ����اب..( اال ان رئي�����ض ال����وزراء ا�ض����ر على 
ان����ه ال يوج����د اي تدخ����ل للحكوم����ة يف االنتخاب����ات، وحذت 
االح����زاب العراقي����ة وه����ي ح����زب االحت����اد الوطن����ي، ح����زب 
اال�ض����تقال، حزب الوطني الدميقراطي، حزب ال�ضعب، التي 
�ض����اركت يف االنتخابات ح����ذو حزب االحرار فاأن�ض����حبت من 
االنتخابات احتجاجًا على التدخل ال�ض����افر من قبل احلكومة 
لتاأييد منا�ض����ريها وت�ض����يق اخلناق على االحزاب وم�ضايقة 

مر�ضحيها
انته����ت االنتخاب����ات و�ض����كل جمل�����ض الن����واب ح�ض����ب رغب����ة 
احلكوم����ة فعقد املجل�����ض اجتماع����ه غر االعتي����ادي يف 17/
اذار/1947م، وانتخب النواب عبد العزيز الق�ض����اب رئي�ض����ًا 

ملجل�ضهم.
حل هذا املجل�ض يف 20/�ض����باط/1948م، وكان ال�ض����بب يف 
ذلك رغبة ال�ضعب الجراء انتخابات جديدة ليكون اكرث متثيًا 
لهم من املجل�ض ال�ض����ابق، وبداأت اال�ض����تعدادات لانتخابات، 
وتكررت �ض����ورة التدخل احلكومي ل�ض����مان فوز عنا�ض����رها 
املوؤي����دة لها، حيث حدثت بع�ض املعارك بني املتناف�ض����ني راح 
�ضحيتها ع�ض����رات من القتلى وعكرة �ضر االنتخابات، وعلى 
كل مت انتخ����اب الن����واب والبالغ عدده����م 138 وكان 71 نائبًا 
منه����م يت����م انتخابيه����م الول م����رة وان االح����زاب ال�ضيا�ض����ية 
القائم����ة متثلت باأعداد �ض����ئيلة جدًا، ب�ض����بب تدخل احلكومة 
وم�ض����ايقتها لاحزاب باأي �ض����كل من اال�ض����كال لعدم �ض����مان 
فوزهم يف االنتخابات، وانتخب النواب عبد العزيز الق�ضاب 

رئي�ضًا ملجل�ضهم.
اأكمل املجل�����ض مدته القانونية فوجب حلُه، ف�ض����درت االرادة 
امللكي����ة بعد قدمت االحزاب ال�ضيا�ض����يةمذكرات اىل الو�ض����ي 

عبد االآله تطالب فيه، باجراء ا�ضاحات �ضيا�ضية واقت�ضادية 
وتعدي����ل القان����ون اال�ضا�ض����ي واالخ����ذ باالنتخ����اب املبا�ض����ر، 
واج����راء انتخابات حرة ملجل�����ض ميثل ال�ض����عب وتنبثق عنه 
حكومة وطنية ترت�ض����يها اكرثية ال�ض����عب، واطاق احلريات 
ال�ضيا�ض����ية، وعندم����ا ب����داأت اال�ض����تعدادات لانتخابات، ظهر 
لاحزاب ال�ضيا�ض����ية ان فكرة تعديل قان����ون االنتخاب بعيدة 
املنال وان احلكومة ما تزال ترغب يف جلب العنا�ضر املوؤيدة 
ل�ضيا�ض����تها، فق����ررت االح����زاب مقاطع����ة االنتخاب����ات ودع����ت 

ال�ضعب اىل العمل على احباطها.
تاأزم الو�ض����ع فراأت احلكومة ان ت�ض����در بيانًا ر�ضميًا عاهدت 
فيه ال�ض����عب باأن تتبنى مب����داأ االنتخاب املبا�ض����ر وانها قررت 
ت�ض����كيل جلنة ت�ض����م رجال من القانون واالدارة وان ي�ض����اهم 
فيه����ا ممثلون من االحزاب لتقوم باجناز الئحة هذا القانون. 

لقد عجل اال�ضراع يف و�ضع قانون االنتخاب النواب ب�ضورة 
مبا�ض����رة حادث����ة، وهي تظاهرة ق����ام بها طلبة كلية ال�ض����يدلة 
والكيمي����اء حول ا�ض����دار ق����رار يعترب فيه الطال����ب املعيد يف 
بع�����ض الدرو�ض معي����دًا يف كافة املواد، وا�ض����تدت املظاهرات 
حت����ى التح����ق بهم طلب����ة كليات الط����ب واحلق����وق والتجارة، 
ادت  واملتظاهري����ن  ال�ض����رطة  ب����ني  ا�ض����طدامات  وح�ض����لت 
اىل حدوث عدة ا�ض����ابات �ض����قط عل����ى اثرها عدد م����ن القتلى 
واجلرح����ى وتط����ور موقف الطلبة م����ن اجلان����ب العلمي اىل 
اجلانب ال�ضيا�ض����ي، و تدهور الو�ض����ع االمن����ي يف بغداد فلم 
ت�ض����تطع ال�ض����رطة م����ن انه����اء اال�ض����راب، وقدم����ت احلكومة 
ا�ض����تقالتها، فاأ�ض����تعان الو�ض����ي برئي�����ض اركان اجلي�ض نور 
الدين حممود الذي �ض����كل احلكومة اجلدي����دة، فاأعلن االخر 
االح����كام العرفي����ة والغى اج����ازة االحزاب وعطل ال�ض����حف، 
و�ض����كل جلنة العداد الئح����ة قانون انتخاب النواب ب�ض����ورة 
مبا�ض����رة، وبالفعل امت����ت اللجن����ة مهمتها بع����د اطاعها على 
قوان����ني االنتخاب يف كل من م�ض����ر ولبنان و�ض����وريا وتركيا 
و�ض����در مر�ضوم رقم )6( ل�ض����نة 1952م يف كانون االول عام 

1952م.
ج����رت االنتخاب����ات وف����ق املر�ض����وم اجلدي����د يف 17/ كانون 
الثاين/ 1953م، وي�ض����ف جميل املدفعي، االنتخابات قائًا: 
))انا اعتقد ان بع�ض االنتخابات الغر املبا�ضرة جرت اح�ضن 
م����ن االنتخاب����ات املبا�ض����رة((، بينم����ا اعل����ن رئي�����ض الوزراء 
ن����ور الدي����ن حممود ب����اأن احلكومة كانت حماي����دة بكل معنى 
احلياد وا�ض����ار باأن االنتخابات مل تكن مزيفة بل جرت ح�ضب 

القوانني املرعية.
24/كان����ون الث����اين/  عق����د املجل�����ض اجلدي����د اجتماع����ه يف 
1953م، وانتخ����ب الن����واب الدكتور فا�ض����ل اجلمايل رئي�ض����ًا 

ملجل�ضهم.
عن بحث )تطور نظم االنتخابات النيابية يف العراق(

القصاب رئيسا لمجلس النواب


