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العبودي حسن  وهيب 

كانت المهمة األساسية ألمانة العاصمة تقديم 
الخدمات للمواطنين الساكنين في العاصمة 
بصورة مرضية،السيما االعتناء بالنظافة مثل 
رفع النفايات والتخلص من المخلفات لمنع 

حدوث أضرار جسيمة، وكذلك تنظيم الشوارع 
واألزقة بشكل منسق ليضفي صورة جميلة 

للعاصمة، واهتمت األمانة براحة المواطنين من 
خالل تحسين المياه الصحية للمناطق السكنية 

والعناية بشوارع العاصمة والميادين وإيصال جزء 
من الكهرباء إلى المنازل بأسعار مناسبة باإلضافة 

إلى الخدمات األخرى ومن هذه الخدمات دور 
االمانة عند وقوع فيضان ربيع عام 1954 الذي كاد 

ان يغرق بغداد ويوقع كارثة كبيرة.

و�ضه���دت بغ���داد الفي�ض���ان يف ي���وم 26 اآذار ع���ام 1941، 
وت�ضبب هذا الفي�ضان يف غرق مع�ضكر الر�ضيد واجلادرية 
والزعفرانية، فلجاأت احلكومة اإىل عمل بع�ض الك�ض���رات 
يف �ض���مال بغ���داد للتخفيف من �ض���غط املياه ع���ن املدينة، 
ومت ت�ضكي���ل جل���ان خا�ض���ة حلف���ظ الأمن والنظ���ام. ويف 
ع���ام 1942 حدث في�ض���ان لكنه مل يوؤث���ر يف مدينة بغداد، 
ويف ع���ام 1946 حدث في�ض���ان كان اأخطر من في�ضان عام 
1941-1942. حي���ث زاد نهر دجلة زي���ادة مفرطة فاحدث 
طغيانًا هائ���اًل يعد اأعلى في�ضان �ضهدته مدينة بغداد خالل 
اأربعني عام���ًا، وجتدر الإ�ضارة اإىل ح���دوث في�ضانات عام 
1950، حي���ث ارتفع من�ضوب مياه دجل���ة اإىل 35/78 مرت 
واأح���اط باملدينة اإحاطة تامة. ويعت���ر في�ضان عام 1954 
اأخطر في�ضان �ضهدته بغداد وحدث يف يوم 8 اآذار 1954-
29 ني�ض���ان 1954، وم���ن اجلدير بالذك���ر اأن هذا الفي�ضان 

حدث يف عهد وزارة فا�ضل اجلمايل الثانية.
يع���دَّ في�ض���ان ع���ام 1954 من اأه���م واخطر واأخ���ر في�ضان 

يف العه���د امللكي ومن اأ�ضباب ه���ذا الفي�ضان، حيث اأخذت 
منا�ضي���ب املي���اه يف بغ���داد خ���الل �ضن���ة 1954 بالرتفاع 
وح���دث ذل���ك منت�ض���ف �ضه���ر اآذار، وق���د جت���اوز م�ضتوى 
املياه ح���د من�ضوب الفي�ض���ان اخلطر وه���و 35 مرتًا فوق 

�ضطح البح���ر فبلغ 3.5 و 35.10 �ض���م على التوايل. ومن 
العوامل الت���ي زادت من خطورة الفي�ضان زيادة مياه نهر 
دجلة يف الوقت نف�ضه حدثت زيادة يف نهر دياىل مما اأدى 
اإىل حب�ض املياه �ضمن حو�ض نهر دجلة اأمام مدينة بغداد 

واإعاق���ة جريانه وبالتايل رفع م�ضتواها عند املدينة واأدى 
ارتفاع نهر دياىل اإىل اأرتفاع من�ضوب املياه يف موقع جبل 
حمرين اإىل حوايل 75.65 م���رتًا الأمر الذي يهدد ب�ضرب 
اجلان���ب ال�ضرقي ملدين���ة بغ���داد. واأدت العوامل املذكورة 
اإىل ح���دوث اأرب���ع ك�ض���رات يف مناط���ق خمتلف���ة جهة نهر 
دي���اىل امل�ضم���ى احلقيقي ومنطق���ة الرقيع ق���رب الطارمية 

واثنتني يف جهة اليمنى )اليهودية والنورية(.
يعد في�ضان �ضنة 1954 من اأخطر الفي�ضانات التي �ضهدتها 
بغداد خالل مدة خم�ضني عام اأي من عام )1954-1906(، 
ومل ي�ضاهيه اأي في�ضان اإل في�ضانات 1907،1941، 1946 
من حيث اخلطورة. ومن اجلدير بالذكر اأن م�ضكلة ارتفاع 
منا�ضي���ب نه���ر دجل���ة املفاجئ يعد م���ن اأ�ضع���ب امل�ضكالت 
واأكرثه���ا تعقي���دًا، اإ�ضافة اإىل بع���د امل�ضافة الت���ي يقطعها 
النهر. ويف بع�ض الأحيان يتزامن في�ضان نهر دجلة ونهر 
الف���رات يف اأن واحد، كما ح���دث يف 21 ني�ضان عام 1940 
في�ضان يف نهر دجلة وارتفعت منا�ضيب املياه اإىل 35/58 
مرتًا، وكانت وقاية بغداد من الفي�ضانات م�ضكلة م�ضتمرة 
واجهت احلكومات العراقية حتى �ضنة 1954، على الرغم 

من الأعمال التي كانت تقوم بها.
وكان لأمان���ة العا�ضمة دور يف مواجه���ة الفي�ضان ومتثل 
ه���ذا الدور من خالل اللجنة الت���ي ت�ضكلت من قبل جمل�ض 
الوزراء و�ضمت ع�ضوية كل من اأمني العا�ضمة ومت�ضرف 
بغ���داد وكب���ار موظف���ي ال���وزارات، وكان���ت اأعم���ال اأمانة 
العا�ضم���ة �ضم���ن اأعم���ال اللجن���ة الت���ي تكون���ت، وبع���د 
الجتماع بني اأع�ضاء اللجنة مت تكوين جلان عديدة لتقوم 
كل جلن���ة بعملها وهذه اللجان ه���ي )جلنة التعداد( للقيام 
بتعداد املنكوب���ني، )اللجنة ال�ضحية( للقي���ام بامل�ضوؤولية 
ال�ضحي���ة والوقائية، )وجلنة امل�ضرتي���ات(: للقيام ب�ضراء 
املواد الالزم���ة لإ�ضع���اف املنكوبني، )جلن���ة التوزيعات(: 
للقي���ام بتوزيع املواد على املنكوب���ني، و)جلنة الترعات: 
للقيام بجمع الترعات(، )اللجنة الإدارية، اللجنة املالية، 
جلنة الإ�ضكان(، و�ضميت اللجنة التي على راأ�ض هرم هذه 
اللجان )اللجن���ة العليا لإغاثة منكوب���ي الفي�ضان(. واأدى 
الفي�ضان اإىل غرق مع�ضكر الر�ضيد وبغداد اجلديدة يومي 

)29-30( اآذار 1954.
وتع���اون اجلي����ض وال�ضرط���ة وط���الب املدار����ض وبع�ض 
الأهايل لدرء اأخط���ار الفي�ضان، و�ضدرت قرارات الإخالء 
اجلزئي للمدينة وتطم���ني ال�ضكان بزوال اخلطر. وجتدر 
الإ�ض���ارة اإىل اأن الأعم���ال الت���ي قام���ت به���ا اللجن���ة العليا 
لإغاث���ة منكوب���ي الفي�ض���ان ه���ي حتدي���د ع���دد املنكوبني، 
اإن�ض���اء ث���الث مع�ضك���رات اإحداه���ا ب�ضم���ال املط���ار املدين 
والآخ���ر بال�ضاكري���ة والثال���ث مبنطقة الو�ضا����ض، وقد مت 
اإ�ض���كان )347( اأ�ض���رة جمم���وع عدد اأفراده���ا )1550(، مت 
ا�ضتطالع �ضمال وجنوب بغداد على امتداد مياه الفي�ضان 
واأمكن معرفة الأماكن املعزولة عن طريق ا�ضتخدام طائرة 
الهيلوكب���رت، ثم توزيع كميات من اخلبز والطحني والتمر 
واحللي���ب عل���ى املنكوب���ني، ووردت اإىل اللجن���ة ترعات 
م���ن الهيئات العاملي���ة والدولية والأقط���ار ال�ضقيقة وكذلك 

اجلمعيات الأهلية.
وو�ضل���ت الترع���ات م���ن املل���ك �ضع���ود مبيل���ون ون�ضف 
ري���ال �ضع���ودي واأم���ر الكويت عب���د الله �ض���امل مائة األف 
دين���ار، و�ضي���خ البحرين مائة األف روبي���ة، وقدا�ضة البابا 
ثالث���ة األف دولر، والهند )اأربعني األ���ف روبية(، وايران 
ملي���ون ريال، وجمعية الهالل الأحم���ر خم�ضة األف دينار، 
وترعت بريطانيا والوليات املتحدة الأمريكية والحتاد 
ال�ضوفيت���ي باخلي���م والكيا����ض، واأر�ضل���ت كذل���ك م�ض���ر 
والأردن وتركي���ا و�ضوري���ا بعثات طبي���ة، واهتمت وزارة 
فا�ض���ل اجلم���ايل باملنكوب���ني واأعطت للجي����ض وال�ضرطة 
ن�ض���ف راتب �ضهري اأ�ضايف. وهكذا ميك���ن القول اأن دور 
اأمان���ة العا�ضمة كان متمثاًل يف اأعمال اللجنة العليا لإغاثة 
منكوبي الفي�ضان، ومن اجلدير بالذكر اأن بغداد اجلديدة 
غرق���ت باأكمله���ا وحدائ���ق الوزيري���ة خ���الل في�ض���ان عام 
1954، ومني العراق بخ�ضائر من حيث امل�ضاحة املزروعة 

بحوايل املليوين فدان وغرها من ال�ضوارع.
عن ر�صالة )اأمانة العا�صمة 1939 ــ 1958(

دور أمانة العاصمة في فيضان 1954
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رف�������ائ�������ي�������ل ب���ط���ي

أسست مطبعة الحكومة في الموصل – وكانت 
تسمى مطبعة الوالية في العهد العثماني – سنة 
1875 م )1292هـ( في زمن والي الموصل تحسين 

باشا الذي جلب أدواتها وآالتها من األستانة، 
وقد ساعد األباء الدمنكيون على ترويج أشغالها 
فأنيطت أدارتها بموظفي دائرة الوالية المركزية 

كالمكتوبجي وكتاب المجالس اإلدارية ومن الذين 
تولوا أدارتها رؤوف أفندي الشربتي وعلي بك كاتب 

مجلس اإلدارة ورؤوف أفندي ابن محمد أفندي 
والمكتوبجي طاهر بك واحمد أفندي رئيس كتاب 
المحاسبة الخصوصية ونظمي بك وحسن فائق 
بك رئيس بلدية الموصل السابق. وعلي بك وخير 
الدين أفندي العمري نائب الموصل في المجلس 

النيابي اآلن وارسالن بك.

تاأ�ضي�ضه���ا  ي���وم  م���ن  الر�ضمي���ة  الطبع���ة  ا�ضتغل���ت  وق���د 
بطب���ع الأوراق الر�ضمي���ة والأ�ضغ���ال التجاري���ة ودفات���ر 
باللغ���ة  ال�ضنوي���ة  والتق���اومي  احلكوم���ة  دواوي���ن 
الرتكي���ة امل�ضماة )مو�ض���ل �ضالنام���ة �ضي( وفيه���ا طبع���ت 
جريدة )مو�ضل( الر�ضمية وهي جريدة اأ�ضبوعية اأخالقية 
اأخبارية ظهرت �ضنة 1879م )1297ه�( وقد كانت يف اأول 
�ضدورها تن�ض���ر باللغتني العربية والرتكي���ة ثم اقت�ضرت 
على اللغة الرتكية واأعيد الق�ضم العربي اإليها يف اأخر عهد 

العثماين باملو�ضل.
فلم���ا دخل الريطاني���ون املو�ضل يف الي���وم الثاين عقيب 
اإع���الن الهدنة �ضن���ة 1918م )1337ه�( ا�ضتاأنف الكولونل 
اإ�ض���دار اجلري���دة  الع�ضك���ري للمو�ض���ل  جلم���ن احلاك���م 
الر�ضمي���ة اللغ���ة العربي���ة فق���ط فكان���ت ت�ض���در مرتني يف 
الأ�ضب���وع وعهد باإن�ضائها يف اأول الأمر اإىل الق�ض �ضليمان 
ال�ضائ���غ الكل���داين املو�ضل���ي موؤلف )تاري���خ املو�ضل( ثم 
ت�ضل���م اإن�ضاءه���ا الأ�ضت���اذ اأني����ض ال�ضي���داوي ال�ضحف���ي 
يافا )فل�ضط���ني( األن.  الثانوي���ة يف  البروت���ي ورئي����ض 
واأعقب���ه يف القي���ام ب�ض���وؤون ه���ذه اجلري���دة التحريري���ة 
يون���ان عبو اليونان من كتاب املو�ض���ل الذي تركها اأخرا 
وانخ���رط يف �ضلك طالب متقن الط���ب املوؤ�ض�ض حديثا يف 

بغداد. واأخذت ت�ضدر بعد ذلك اأربع مرات يف الأ�ضبوع.
ويف مطبعة الولية هذه طبعت حينا جريدة نينوى ل�ضان 
حال الحتادي���ني العثمانيني باللغت���ني العربية والرتكية. 
باللغت���ني  الئت���الف  ح���زب  ح���ال  وجريدة جناح ل�ض���ان 
العربي���ة والرتكية اأي�ضًا وجريدة جك���ه باز الهزلية باللغة 
الرتكي���ة فقط.ومل���ا �ض���ودرت اأموال الأجان���ب يف احلرب 
الكونية العظمى وكانت مطبعة الأباء الدمنكيني يف جملة 
ما �ضودر نقل اإىل مطبعة احلكومة كثر من اأدوات واآلت 
وح���روف بع�ض ما حفظ يف املطبع���ة. فلما احتل الإنكليز 
املو�ض���ل اأدوا اإىل دي���ر الدمنكيني ومبعثهم بع�ض ما حفظ 
يف الطبع���ة الر�ضمية من منهوبات مطبعتهم ومل متتد اإليه 

يد ال�ضرقة اأو التلف.
ويف ال�ضن���ة املا�ضي���ة ج���دد يف هذه املطبع���ة ق�ضم مهم من 
حروفها واآلتها كما اأعيد اإىل املبعث املنكي بع�ض ما ف�ضل 

فيها من اآثار مطبعتهم بال ا�ضتعارة.
من مطبوعاتها:

1 � اأبه���ى القالئد يف تلخي�ض انف�ض الفوائد( تاأليف ال�ضيد 
احم���د فائز اب���ن ال�ضي���د حممود اأفن���دي الرزجن���ي �ضنة 

1315ه� )1897م( �ض 226 وهو يف
<<

العقائ���د الإ�ضالمي���ة وال���كالم وق���د طب���ع برخ�ض���ة نظارة 
املع���ارف يف الأ�ضتان���ة املرقم���ة 117 وبتاري���خ ذي القعدة 
�ضن���ة 1314ه���� )1896م( يف عهد ولية زه���دي بك الوايل 

العثماين على املو�ضل
2 � �ضالنامات ل�ضنوات متعددة باللغة الرتكية

3 � منهج التعليم البتدائي �ضنة 1919 �ض 64
4 � نظام بلدية املو�ضل )موقت( �ض 24 �ضنة 1920

5 � اإي�ضاح���ات يف تدري�ض اللغة العربية يف املدار�ض �ضنة 
1921 �ض 10

6 � منه���ج لتعليم اللغة العربية للط���الب الذين ل�ضانهم غر 
العربي �ض 13 �ضنة 1921

وق���د طبع يف ه���ذه املطبعة بع�ض الكت���ب املدر�ضية باللغة 
الرتكية.

مطبع���ة نينوى اأو �ضر�ضم اأو اآث���ور اأو عي�ضى حمفوظ يف 
املو�ضل

تغ���ر ا�ضم ه���ذه املطبعة م���رارا فكان���ت يف اأول تاأ�ضي�ضها 
مطبع���ة نين���وى ومطبع���ة �ضر�ض���م اأحيان���ا فمطبع���ة اآثور 
ا�ضمه���ا احل���ايل وكان  فمطبع���ة عي�ض���ى حمف���وظ وه���و 
موؤ�ض�ضه���ا عي�ض���ى حمف���وظ املو�ضل���ي ب�ضرك���ة فت���ح الله 
�ضر�ض���م وذل���ك يف �ضن���ة 1910م )1327ه�( وجل���ب اآلتها 
واأدواته���ا م���ن باري����ض وحروف���ا عربية ولتيني���ة. وفيها 

�ضدرت جريدة )نينوى( باللغتني العربية

والرتكية وجريدة )جكه باز( الهزلية.
ويف اأبان احل���رب العظمى �ضادرته���ا احلكومة العثمانية 
م���دة ع�ض���رة اأ�ضه���ر واأخ���ذت تطب���ع فيه���ا جري���دة حق���ه 
الأرب���ع  باللغ���ات  دعوته���ا  احلق( لب���ث  طوغرو )دع���وة 
كان  فلم���ا  والكردي���ة.  والفار�ضي���ة  والعربي���ة  الرتكي���ة 
الحت���الل الريطاين اأعي���دت املطبع���ة اإىل �ضاحبها وهي 
اليوم ت�ضدر جريدة )�ضدى اجلمهور( العربية مرتني يف 
الأ�ضب���وع. وا�ضتغلت مدة بطبع الأوراق التجارية واأغلفة 
اأوراق )ال�ضيكارة( و�ضاحبه���ا متف���ن يف حف���ر الأل���واح 

املنقو�ضة وطبعها فيها.
ويف هذه املطبعة طبع���ن جملة )النادي العلمي( التي كان 

ي�ضدرها النادي املذكور
يف املو�ضل عقيب الحتالل الريطاين.

من مطبوعاتها:
1 – )عنوان البيان وب�ضتان الأذهان( كتاب لأحد املوؤلفني 
القدم���اء يف احلك���م والآداب يف جزاأي���ن �ضغري���ن �ضن���ة 

.1914
2 – التحف���ة ال�ضني���ة يف الهدي���ة ال�ضنوي���ة لعل���ي اجلميل 

املو�ضلي �ضنة 1895
3 – بدائ���ع الأفكار ياخ���وذ احلكمة والأدب للرتك والعرب 
تاأليف فا�ضل ال�ضيديل املو�ضلي وهي �ضذرات عربية اأدبية 
م�ضروحة باللغة الرتكية �ض 32 �ضنة 1330ه� )1911م(.

4 – خطب���ة نادي امل�ضرق – كتاب �ضيا�ضي عمراين خاطب 
ب���ه موؤلف���ة الأ�ضت���اذ ال�ضيد حمم���د حبيب العبي���دي، مفتي 
املو�ض���ل الن، اأمم ال�ض���رق ودعاه���ا اإىل النهو����ض وق���د 
اأوحت اإليه بهذه املعاين احل���رب العثمانية البلقانية كتب 
عل���ى الر�ضالة )ينفق ريعها يف �ضبي���ل تعزيز مبداأها( �ض 

88 �ضنة 1331ه� )1912م(.
5 – )الأنا�ضي���د املو�ضلية( األف���ه حمم���د �ضعي���د اجلليل���ي 
الكات���ب يف �ضكرتارية املجل����ض النيابي يف بغداد الآن يف 
24 ����ض �ضنة 1332ه� )1914م( ولهذا الكاتب حكاية ل بد 

من اإثباتها هنا للتاريخ:
كان موؤل���ف هذا الكتاب �ضنة 1332ه� )1914م( مدر�ضا يف 
مدر�ض���ة )دار العرفان( الر�ضمي���ة وقد ا�ضن���د اإليه تدري�ض 
الأنا�ضيد وه���و التعليم املدخل حديث���ا يف منهج الكتاتيب 
البتدائي���ة وال���ذي ق�ض���د ب���ه تدري����ض اأنا�ضيد )احلما�ضة 
الن����ضء  القومي���ة الرتكي���ة يف نفو����ض  الرتكية( خلدم���ة 
الع���رب  ال�ضب���ان  م���ن  املدر����ض وه���و  ي���ر  فل���م  العرب���ي؛ 

املتحم�ضني لقوميتهم العربية اأن يكون و�ضيلة اإىل
نف���ث ال���روح الرتك���ي يف نفو�ض الن����ضء الغ����ض واإماتة 
احل�ض القومي العربي وقد كان يومئذ منح�ضرا يف اأفراد 
قالل يعدون على الأ�ضاب���ع وذلك ل�ضدة �ضغط الحتاديني 
فعزم عل���ى تدري�ض الأنا�ضيد باللغ���ة العربية فلم يجد بني 
الأيدي كتاب���ا يح�ض تداوله لهذا الغر�ض فطلب اإىل بع�ض 
الأدب���اء املو�ضليني اأن ي�ضع���وا اأنا�ضي���د ليعلمها لالأحداث 
فلب���ى طلب���ه جماع���ة منه: قا�ض���م ال�ضع���ار قا�ض���ي حمكمة 
بعقوب���ة ال�ضرعية حال وداود املالح ال���ذي ق�ضفته املنون 
يف �ضني احلرب الكرى والأ�ضتاذ حممود املالح الذي كان 
مترع���ا باإلقاء درو����ض التاريخ واجلغرافي���ة يف املدر�ضة 
املذك���ورة وهو الآن مدر����ض اللغة العربية يف دار املعلمني 
يف بغ���داد ونظموا ب�ض���ع اأنا�ضيد تت�ضم���ن التغني مبجد 
الع���رب التاريخ���ي واإذكاء نار احلما�ض���ة يف اأفئدة الن�ضء 
العرب���ي فجمعه���ا املدر�ض الذك���ور وطبعه���ا يف ر�ضالة مع 
مقدمة له و�ضرح بع�ض الألفاظ والأعالم التي وردت فيها.
6 – تنوي���ر الأذه���ان يف بع�ض حقائق تاري���خ الكلدان – 
نبذة خمت�ض���رة رتبها حنا نر�ض���ي املو�ضلي الكلداين �ض 

67 �ضنة 1926م
7 – برنامج اجلمعية اخلرية ال�ضريانية الكاثوليكية �ض 

35 �ضنة 1927م
8 – التقري���ر ال�ضن���وي الأول جلمعي���ة الإح�ضان لل�ضريان 

الرثودك�ض يف املو�ضل ل�ضنة 1926 – 1927م.
م. لغة العرب 1 ت�صرين الثاين 1927

نص نادر

تاريخ مطبعة الحكومة في الموصل
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رائد راشد محمد الحياني

ونظراً لمسيرة رشيد الخوجة النضالية ودوره 
الوطني في خدمة القضية العربية، فقد أسندت 

))وزارة الداخلية((، في الحكومة العراقية المؤقتة 
، له منصـب متصـرفيـة بغـداد فـي العـاشر مـن 

كانـون االول عـــام 1920 .

و بحك���م وجود ر�ضيد اخلوجة على را�ض مت�ضرفية بغداد 
ق���ام باعداد الج���راءات املنا�ضبة ل�ضتقب���ال المر في�ضل 
ب���ن احل�ضني، عندما كان يف طريق���ه اىل بغداد ليتوج ملكًا 
على العراق ، والذي و�ضل اىل الب�ضرة على ظهر الباخرة 
الريطاني���ة ن���ورث ب���روك North Brock ، يف الثال���ث 

والع�ضرين من حزيران 1921 .
�ضارك ناجي ال�ضويدي الذي و�ضف بانه من اكرث املوؤيدين 
لفي�ض���ل ر�ضيد اخلوجة بالأعداد حلفل ا�ضتقبال الأمر يف 
بغ���داد حيث و�ضله���ا يف ال�ضابع والع�ضري���ن من حزيران 
1921 ، وق���د ح�ض���ر احلفل نح���و خم�ض مئ���ة �ضخ�ض من 
جمي���ع �ضرائح املجتم���ع الذين رحبوا بالأم���ر وعروا له 
ع���ن اعتزازهم بالعائلة الها�ضمي���ة ، يف حني تباينت ردود 
الفعال يف بقية اللوي�ة الأخرى اإذ مل يكن ا�ضتقبال اهايل 
كرك���وك وال�ضليمانية والب�ضرة حارًا لالأمر في�ضل، بينما 

كانت بقية الألوية توؤيد في�ضل..
كانت بريطانيا ت�ضيطر على جميع �ضوؤون العراق وتديره 
عن طريق املندوب ال�ضامي، وملا كان المر في�ضل يحظى 
بدعمها فقد اجتمع ))جمل�ض الوزراء(( يف بغداد بجل�ضته 
املنعقدة يف احلادي ع�ضر من متوز 1921، ونادى بالأمر 
في�ضل مل���كًا وبقيام حكومة دميقراطي���ة د�ضتورية، وعند 
رفع املجل�ض القرار املذك���ور اىل بر�ضي كوك�ض للم�ضادقة 
علي���ه رف�ضه ب�ضبب اإ�ضراره على اخذ موافقة ال�ضعب على 
تتويج في�ضل ملكًا على العراق. ملنع قيام معار�ضة �ضعبية 
�ض���ده، لذل���ك فقد او�ض���ى جمل�ض ال���وزراء اتخ���اذ وزارة 

الداخلية ما يلزم لتنفيذ هذا القرار.
اأر�ضل���ت وزارة الداخلية اىل جميع املت�ضرفني يف الألوية 
العراقية لأج���راء ا�ضتفتاء للت�ضويت عل���ى ملوكية في�ضل 
، وذل���ك من خ���الل م�ضاب���ط خا�ضة اع���دت له���ذا الغر�ض، 
ن�ض���ت �ضورة امل�ضبطة على )نح���ن املوقعني اأدناه، �ضكان 
حمل���ة … م���ن ناحية … من ق�ض���اء … يف لواء … قد 
بلغن���ا ق���رار جمل�ض ال���وزراء، املن���درج اأع���اله، وفهمناه، 
وتاملن���اه بتمام المع���ان، فكانت النتيج���ة موافقة الراأي 
… ومبايعته���م لالمر ب���دون معار�ض(، وقد دعا ر�ضيد 
اخلوج���ة م���ن جهت���ه خمت���اري املح���الت يف مت�ضرفيت���ه 
و�ض���دد عليهم �ضرورة اتخاذ الإج���راءات املنا�ضبة لأجراء 
الت�ضوي���ت يف العا�ضمة بطريقة قانوني���ة و�ضرعية، على 
ان يك���ون هذا الت�ضويت يوم اجلمع���ة التا�ضع والع�ضرين 
م���ن متوز ع���ام 1921، وقد ق���ام بتوزيع بطاق���ات الدعوة 
على اأ�ضراف ووجهاء العا�ضمة للح�ضور اىل ردهة �ضينما 
روي���ال لأطالعهم على نتائج الت�ضوي���ت العام ولال�ضتماع 
اىل قرار جمل�ض ال���وزراء املتعلق باملناداة بالمر في�ضل 
ملكًا على الع���راق والوقوف عل���ى اراء النا�ض واملدعوين 

على هذا القرار.
الق���ى ر�ضيد اخلوجة يف �ضباح ذلك الي���وم خطابًا او�ضح 
فيه ))�ضعادة الم���ة وابتهاجها بقدوم المر في�ضل(( اىل 

الع���راق وب���ني فيه الحتف���الت التي اقيمت له م���ا كانت ال 
تعب���رًا عاليًا عن تقدير ))المة لرجالها الذين جاهدوا يف 

. �ضبيل الق�ضية العربية(( واأمالها القومية  
ق���ام ر�ضيد اخلوجة باط���الع احلا�ضرين على قرار جمل�ض 
ال���وزراء اخلا�ض بجعل في�ضل ملكًا د�ضتوريًا على العراق 
ث���م �ض���األ احلا�ضري���ن ع���ن راأيه���م ان كان���وا موؤيدي���ن ام 
معار�ض���ني حفاظًا على �ضالمة الإجراءات وليتيح الفر�ضة 

لكل �ضخ�ض بالتعبر عن راأيه .
كان لر�ضي���د اخلوج���ة دور وا�ض���ح ومعر عم���ا كان يدور 
يف نف�ض���ه، من �ض���رورة تعبر املقرتعني ع���ن اآرائهم دون 
اأي �ضغ���ط او �ض���روط، لذل���ك فقد عل���ت بع����ض الأ�ضوات 
تق���رتح اإ�ضافة بع�ض ال�ض���روط او التحفظات على �ضيغة 
البيعة،لك���ي ميكنهم ذلك القبول بالأم���ر في�ضل ملكًا على 
الع���راق مبوج���ب تل���ك البيعة. ن�ض���ت �ضيغ���ة البيعة قبل 
التعدي���ل عل���ى )املن���اداة ب�ضم���و الم���ر في�ضل مل���كًا على 

العراق ب�ضرط ان تكون حكومته حكومة د�ضتورية نيابية 
دميقراطية مقيده بالقانون(.

هن���ا ويف و�ضط هذا املوق���ف احلا�ضم من تاري���خ العراق، 
مل يك���ن من ر�ضي���د اخلوجة األ رف����ض الن�ضياع اإىل طلب 
احلكوم���ة بالت�ضويت دون اأي �ضرط، فخاطَب احلا�ضرين 
م���ا  بايديك���م ف�ضع���وا عليه���ا  امل�ضاب���ط  – ))ان  بقول���ه: 
ت�ضاوؤون م���ن ال�ضروط((وق���د ا�ضارت بع����ض امل�ضادر ان 
�ضبب موقف ر�ضيد اخلوجة من البيعة هو �ضداقته لطالب 
النقيب )الذي كان احد املر�ضحني للعر�ض العراقي(،وعدم 

رغبته مبلوكية في�ضل..
اب���دى امل�ضوتون تفاوؤًل مبا قاله ر�ضيد اخلوجة فو�ضعوا 
ال�ض���روط التي راأوه���ا منا�ضبة لهم والت���ي كانت تعر عن 
طموحاته���م واماله���م وت�ضم���ن حقوقه���م. وبع���د ان انهى 
عل���ى  ال�ضتفت���اء  الت�ضوي���ت عمل���ت جلن���ة  احلا�ض���رون 
تلخي����ض املقرتح���ات والراء الت���ي ادخل���ت عل���ى الن�ض 

ال�ضل���ي فق���ام ر�ضيد اخلوج���ة بقراءة الن����ض املعدل على 
احلا�ضري���ن وكان عل���ى ما يات���ي: – ))اجتمعن���ا ف�ضوتنا 
باأجماع ال���راأي العام على تتويج الم���ر في�ضل ملكًا على 
العراق بح���دوده الطبيعية، على ان يك���ون ملكًا د�ضتوريًا 
ويراأ����ض حكوم���ة د�ضتوري���ة نيابي���ة دميقراطي���ة م�ضتقلة 
وجم���ردة من كل قيد، ومنقطعة عن �ضلطة الغر، ولبد ان 
يك���ون اول عمل تقوم به هو ت�ضكي���ل وجمع املوؤمتر الذي 
ي�ض���ن القوان���ني والد�ضتور يف مدة ثالث���ة �ضهور ل�ضتالم 

زمام الأمور((.
م���ن خ���الل العر����ض ال�ضاب���ق يظهر ال���دور الب���ارز لر�ضيد 
اخلوج���ة بالأخ���ذ مبقرتح���ات ال�ضع���ب بغ����ض النظر عما 
حت���ددُه �ضلط���ة النت���داب الريط���اين يف �ضيغ���ة البيعة، 
وكان يطال���ب باحلري���ة الكامل���ة لل�ضع���ب يف اختي���ار م���ن 
يراأ�ضه وبال�ضروط الت���ي توافق وحتقق امل�ضلحة العامة، 
ول نن�ض���ى تاأث���ر ال�ضداق���ة العميق���ة الت���ي كان���ت ترب���ط 
اخلوج���ة بطال���ب النقيب وما كان لها م���ن دور يف اتخاذه 

لهذا املوقف.
امتع�ض���ت ال�ضلط���ات الريطانية لل�ض���روط التي و�ضعت 
على �ضيغة البيعة يف املت�ضرفية، ل�ضيما ال�ضرط اخلا�ض 
بع���دم قبول ملوكية في�ضل ال يف حالة ان يكون بعيدًا عن 
اي���ة �ضلطة اجنبي���ة، وا�ضفًة العنا�ضر الت���ي حر�ضت على 

و�ضع هذه ال�ضروط وغرها بانها عنا�ضر متطرفة .
يظهر ان املوق���ف الذي وقفه ر�ضيد اخلوجة من بيعة امللك 
في�ض���ل ق���د اغ�ض���ب ال�ضلط���ات الريطانية، لذل���ك اأجمعت 
امل�ض���ادر على ان �ضبب ا�ضتقالة ر�ضيد اخلوجة من من�ضبه 
يف الثال���ث ع�ض���ر من ايل���ول 1921  )1(  ب�ضب���ب موقفه من 
ال�ضتفت���اء ال���ذي ح�ضل عل���ى ملوكية في�ض���ل يف العراق، 
�ضيم���ا قيام���ه مبخالف���ة ام���ر احلكوم���ة بع���دم ا�ضاف���ة اية 
�ضروط او مقرتحات على �ضيغة البيعة التي اأعدت ا�ضا�ضًا 

ببطاقات ل تقبل التعديل او القرتاع.

عن ر�صالة )ر�صيد طه اخلوجة ودوره ال�صيا�صي والع�صكري(

و-و-د، كتاب وزارة الداخلية، العدد 17319، املرقم 1/5026-
18، املوؤرخ يف 18 ايلول عام 1921، املوجه اىل ر�صـــيد اخلوجة 

بقبول ا�صتقالته.

بمناسبة يوم تتويج فيصل االول في 23 آب 1921

متصرفية بغداد وبيعة الملك
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محمد ال��رزاق  عبد  رفعة 

افتتحت في مدينة بغداد في بداية الثالثينيات 
شوارع رئيسة وأخرى فرعية اخترقت المدينة من 
شمالها الى جنوبها، فأصبح باإلمكان سير العربات 

والسيارات في اتجاهين متعاكسين. وكان من 
أهم تلك الشوارع شارع عبد المحسن السعدون 

بين الباب الشرقي وموقع نصب الجندي المجهول 
القديم وقد جرى فتحه بعد ازالة البساتين 

الكثيفة في تلك المنطقة ومد القسم الثاني منه 
الى ساحة الفتح عبر ساحة علي بابا. وكان للشارع 
مظهران يختلفان احدهما عن االخر، احدهما في 
النهار ويكون مشغول بالعمل لوجود المؤسسات 

الرسمية والتجارية، وثانيهما في الليل ويكون 
مكانًا للتسلية والترويح حيث تنتشر فيه المقاهي 

والمطاعم.

وافتت���ح يف ع���ام 1934 �ض���ارع اب���ي نوؤا����ض املط���ل على 
�ضف���اف نه���ر دجل���ة يف جان���ب الر�ضافة بط���ول )3( كم. 
وميت���د من الب���اب ال�ضرق���ي اىل نهاية الك���رادة ال�ضرقية، 
ول���ه اهمي���ة اقت�ضادي���ة واجتماعي���ة يف اآن واح���د. عر 
عنه���ا ال�ضي���د عبد ال���رزاق احل�ضني قائاًل » ت���راه يعج يف 
الأما�ض���ي وال�ضباح بالغيد احل�ض���ان وال�ضبان الماليد، 
وترى املقاهي واملتنزهات وامل�ضطبات املكتظة بروادها 
وق���د تو�ضط���ت احلدائق الزاهي���ة وكلها تط���ل على دجلة 
حي���ث ين�ض���اب بامواج���ه املرتاق�ض���ة، وق���د طاف���ت فوقه 
القوارب والطيور املائية وانعك�ضت عليه ظالل ال�ضجار 
املورق���ة فيخال لالن�ضان ان يطالع كتاب )الف ليلة وليلة( 
او كاأن���ه يعي�ض حقيقة ويحيى حياة الف ليلة ب� )�ضحرها 

ولذائذها وجمونها(.
وبع���د اقام���ة اجل�ضري���ن احلديديني )املاأم���ون، وفي�ضل( 
عل���ى نهر دجل���ة وافتتاحهما ع���ام 1939 – 1940، قامت 
اأمانة العا�ضمة بفتح �ضارعني يف الكرخ ميتدان من مطلع 
اجل�ضري���ن املذكورين اىل خ���ارج املدينة، ي�ضمى احدهما 
�ض���ارع امللك في�ض���ل . وكان من او�ضع �ض���وارع العا�ضمة 
واجملها يف ذلك الوقت، وهو اول �ضارع افتتح مبمرين، 
احدهم���ا للذه���اب والخر لالإي���اب ويتو�ضطهم���ا ر�ضيف 
زرع با�ضج���ار النخيل وان���واع خمتلفة من زهور الزينة، 
ام���ا الثاين فه���و ميتد من مطلع ج�ضر املاأم���ون ] ال�ضهداء 
حالي���ًا [ اىل م�ضاف���ة ق�ضرة، وعرف ب�ض���ارع المر عبد 
الل���ه. ويف اخلم�ضينيات نف���ذت امانة العا�ضمة عددًا من 
امل�ضاري���ع املتعلقة بتنظيم وتبليط وفت���ح ال�ضوارع التي 
تركت اأثارها الوا�ضح���ة يف مدينة بغداد، وكان من ابرز 
اإجن���ازات اأمان���ة العا�ضم���ة قيامه���ا بفتح �ض���ارع عري�ض 
يخ���رتق بغداد من باب املعظم حتى الب���اب ال�ضرقي )بني 
�ضارع���ي الر�ضي���د وغ���ازي( �ضم���ي ب�ض���ارع امللك���ة عالية 
] اجلمهوري���ة حالي���ًا [ لك���ي يك���ون مبثاب���ة رئ���ة للمدينة 
املزدحمة بال�ضكان لتخفيف اأزمة املرور فيها بعد ان عجز 

�ضارعي الر�ضيد وامللك غازي عن تخفيفها.
كان���ت ت�ضمية �ضوارع بغداد قد ج���رت لول مرة يف �ضنة 
1932، وفيه���ا اطلقت ا�ضماء اهم �ض���وارع بغداد القدمية 
وبقي���ت �� حل�ضن احلظ �� اىل يومنا هذا، ك�ضوارع الر�ضيد 
واملتنب���ي وال�ضم���وؤل وح�ضان ب���ن ثابت و�ض���الح الدين 
واملن�ضور.وب�ضب���ب ظه���ور �ض���وارع جدي���دة يف بغ���داد 
فق���د ق���رر جمل����ض الأمان���ة يف جل�ضت���ه املنعق���دة بتاريخ 
18 ت�ضري���ن الث���اين 1940 ت�ضمية ال�ضاح���ات وال�ضوارع 

الآتية:
1�ال�ضاح���ة التي ينتهي فيه���ا �ضارع ال�ضع���دون والواقعة 
قرب ن���ادي العلوية والذي يقع عليه���ا جامع امللك في�ضل 

الأول ت�ضمى ب�ضاحة الفردو�ض.
-2ال�ض���ارع الذي يبتدئ م���ن ال�ضاحة املبح���وث عنها يف 
الفق���رة )1( مارًا نحو اجلنوب وعر�ضه 40 مرتًا وينتهي 
ب�ضاح���ة مفرق الهنيدي الذي مت���ت ت�ضميتها وفق الفقرة 

)3( من هذا القرار �ضمي ب�ضارع خالد اأبن الوليد.
3����� ال�ضاح���ة الت���ي ينتهي فيه���ا �ض���ارع خالد اأب���ن الوليد 

املبحوث عنها يف الفقرة )2( ب�ضاحة الفتح.
4����� ال�ضاح���ة املطل���ة عليه���ا بناي���ة املرك���ز الع���ام جلمعية 
الطران والذي �ضيبتدئ منها �ضارع الأمر غازي ت�ضمى 

�ضاحة الطران.
5����� �ضارع الأم���ر غازي وعر�ضه )30 م���رتًا( ويبتدئ من 
�ضاحة الطران وينته���ي يف ال�ضاحة التي متت ت�ضميتها 

مبوجب الفقرة )6( اأدناه.
6����� ال�ضاح���ة املبحوث عنها يف الفق���رة )5( والتي تتكون 
عن���د موقع �ض���وق ال�ضعدون الق���دمي ت�ضم���ى ب�ضاحة اإبن 

خلدون.
7�� �ضارع عر�ضه )30( مرتًا مبتدئ من �ضاحة اإبن خلدون 
وينته���ي يف ال�ضاحة الكبرة الت���ي كونت يف مدخل دور 
العلوية التي متت ت�ضميتها وفق الفقرة )8( ي�ضمى �ضارع 

املثنى.
-8ال�ضاح���ة املبحوث عنها بالفق���رة )7( والتي تبتدئ من 
نهاي���ة حملة ال�ضعدون حت���ى مفرق العلوي���ة ت�ضم �ضاحة 

غنب ر�ضد.
9����� ال�ضارع الذي عر�ضه )30( مرتًا ب���ني �ضاحة اإبن ر�ضد 

و�ضاحة الفتح ي�ضمى �ضارع مو�ضى اإبن الن�ضر.
10����� ال�ضارعان اللذان يتفرع���ان من �ضاحة الفتح اأحدهما 
ينته���ي مبع�ضك���ر الر�ضي���د وعر�ض���ه )30( م���رتًا ي�ضم���ى 
�ضارع ط���ارق بن زياد والثاين ي�ضر نحو اجلنوب بخط 
م�ضتقي���م اىل �ضاح���ل النه���ر وعر�ض���ه )30( م���رتًا ي�ضمى 

�ضارع �ضعد بن اأبي وقا�ض.
11� احلدائق الواقعة على �ضاحل النهر املعر عنها �ضابقًا 

بحدائق امل�ضبح ت�ضمى حدائق ال�ضريف الر�ضي.
12����� ال�ض���ارع ال���ذي ي���وازي حدائ���ق ال�ضري���ف الر�ضي 

ويبت���دئ م���ن نقطة اإنته���اء �ض���ارع �ضعد بن اأب���ي وقا�ض 
وي�ضتم���ر نحو اجلن���وب الغربي موازي���ًا اىل �ضدة النهر 

ي�ضمى �ضارع اأبي العتاهيه.
13����� ال�ضارع املوازي اىل حديقة غازي وامل�ضمى قبل هذا 

ب�ضارع �ضعد تثبتت ت�ضميته نهائيًا ب�ضارع اأبي متام.
-14ال�ض���ارع املو�ضل بني الر�ضيد وال�ضاحة الواقعة اأمام 
بناي���ة مديري���ة ال�ضرطة العام���ة وامل�ضمى �ضابق���ًا ب�ضارع 
خال���د اإبن الوليد تثبتت ت�ضميته نهائيًا ب�ضارع ح�ضان بن 

ثابت.
15����� ال�ضاح���ة الواقع���ة اأم���ام مديري���ة ال�ضرط���ة العام���ة 

ومديرية الأوقاف العامة ت�ضمى ب�ضاحة الرموك.
16�� �ضاحة حم���ل بيع البنزين يف الب���اب ال�ضرقي تثبتت 

ت�ضميتها ب�ضاحة الباب ال�ضرقي.
17����� ال�ضاحة الواقعة عليها مكتبة الأوقاف العامة تثبتت 
ت�ضميتها ب�ضاحة باب املعظم وفيها ينتهي �ضارع الر�ضيد.
18�� ال�ضاحة الواقعة اأمام مدر�ضة احلقوق ت�ضمى ب�ضاحة 

احلقوق.
19����� ال�ضاحة الكبرة الواقعة اأم���ام البالط امللكي ت�ضمى 

ب�ضاحة التاجي.
ث���م قرر جمل�ض املانة العام���ة يف جل�ضته املنعقدة بتاريخ 

1940/11/25، ت�ضمية ال�ضوارع الآتية:
1����� �ضارع الك���رادة الذي عر�ض���ه 30 م ويبتدئ من �ضارع 
خال���د ب���ن الوليد وينته���ي يف ال�ضارع املبح���وث عنه يف 

الفقرة )2( اأدناه وي�ضمى �ضارع املهدي.
2����� ال�ض���ارع الذي يبت���دئ من �ضاح���ل النهر عم���ودًا عليه 
ق���رب مركز مديري���ة ناحية الك���رادة ال�ضرقي���ة يف �ضارع 
امله���دي ومن���ه معقب���ًا ال�ض���دة املعروف���ة باإ�ضم �ض���دة اأبي 
خ�ض���وري )وال���ذي ا�ضتبدل ا�ضمها به���ذا القرار( وي�ضر 
نح���و ال�ضاحل الواقعه عليه مكائن مي���اه ال�ضرب للكرادة 

ال�ضرقية ي�ضمى �ضارع حذيفة اليماين.
3����� ال�ض���ارع املعروف عن���ه ب�ض���ارع �ضبع ق�ض���ور والذي 
يبت���دئ م���ن �ضاح���ل النه���ر وي�ض���ر عمودي���ًا علي���ه نحو 
اجلن���وب وعر�ض���ه املقرر )30( م���رتًا وينتهي يف �ضاحل 
النهر من اجلهة اجلنوبية ل�ضبه جزيرة الكرادة ال�ضرقية 

ي�ضمى �ضارع النا�ضر لدين الله.
4����� ال�ض���ارع املوازي اىل النه���ر دومًا من و�ض���ط املدر�ضة 
احلربي���ة وامل�ضت�ضف���ى الع�ضك���ري يف الك���رادة ال�ضرقية 
وال���ذي يبتدئ من �ض���ارع النا�ضر لدين الل���ه وينتهي يف 

موقع الزويه �ضارع احلارث.
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البديري حسن  محسن 

يبدو أن منصب الحاكم العسكري العام أو ما 
يسمى في العهد الملكي بقائد القوات هو مرتبط 

ارتباطًا وثيقًا بإعالن األحكام العرفية. حيث انه البد 
من تعيين قائد للقوات في المناطق التي يعلن 
فيها األحكام العرفية فيها والذي اقره القانون 
العراقي وفي حالة رفع األحكام العرفية فأنه ال 
تكون هناك حاجة إلى هذا المنصب أو استمرار 

العمل فيه.

وبعد قيام ثورة 14 متوز 1958 يف العراق اأقدمت القيادة 
اجلدي���دة عل���ى اإعالن الأح���كام العرفية بالبي���ان ذي الرقم 
)3(. ويف جمي���ع اأنحاء الع���راق اعتبارًا من يوم 14 متوز 
واىل ح���ني �ضدور اآم���ر باإلغائها. وقد اجمع ق���ادة الثورة 
وال�ضب���اط الأحرار على اإ�ضناد من�ض���ب احلاكم الع�ضكري 
العام، ويف جميع اأنحاء العراق اإىل رئي�ض اأركان اجلي�ض 
العميد الركن اأحم���د �ضالح العبدي. مبوجب بيان جمل�ض 
ال�ضي���ادة املرقم )3( يف 14 مت���وز 1958. ملا كان يتمتع به 
م���ن �ضمعة طيبة ب���ني ال�ضب���اط واجلنود وكذل���ك للخرة 
العالي���ة يف ال�ض���وؤون الع�ضكري���ة والإداري���ة. وكان مق���ر 
احلاك���م الع�ضك���ري الع���ام ج���زء م���ن بناي���ة وزارة الدفاع 
والت���ي تقع يف منطقة )ب���اب املعظم حالي���ًا(. حيث �ضمت 

دائرة احلاكم الع�ضكري العام كاًل من:
العمي���د الركن اأحم���د �ضالح العبدي – احلاك���م الع�ضكري 

العام.
العقي���د الرك���ن �ضع���دون املدفع���ي – �ضابط رك���ن احلاكم 

الع�ضكري العام.
املق���دم احلقوق���ي مدح���ت احل�ضين���ي امل�ض���اور القان���وين 

للحاكم الع�ضكري العام.
مق���دم ال�ضرط���ة طه ال�ضيخلي – ممث���ل ال�ضرطة العامة يف 
مق���ر احلاكم الع�ضك���ري العام وكان له ارتب���اط بني وزارة 

الداخلية ودائرة احلاكم الع�ضكري العام.
الرائد الركن عدنان اأيوب �ضري – م�ضوؤول التعيينات.

النقيب �ضاكر حممود املختار – م�ضوؤول ال�ضفر )ال�ضفارات 
العراقية يف اخلارج وامللحقيات(.

امل���الزم ثاٍن �ضامي ع���زاره اآل معج���ون – امل�ضاور العديل 
للحاكم الع�ضكري العام.

ف�ض���ال عن جمموع���ة من ن���واب ال�ضب���اط واملراتب بنحو 
اأ�ضخا����ض، م���ع موظ���ف م���دين واح���د وه���ولء  ع�ض���رة 
احلاك���م  لدائ���رة  ال�ض���ري  القل���م  اإدارة  ع���ن  م�ضوؤول���ون 
الع�ضك���ري الع���ام ويك���ون ارتباطه���م باحلاك���م الع�ضكري 

العام مبا�ضرة.
ه���ذا ف�ضال عن ارتباط بع�ض الدوائر وتن�ضيقها للعمل مع 

دائرة احلاكم الع�ضكري العام ومنها:
جهاز الأمن العام ومديره العقيد عبد املجيد جليل.

جه���از ال�ضتخب���ارات الع�ضكري���ة ومدي���ره العقيد حم�ضن 
الرفيع���ي.)كان مدي���ر جهاز ال�ضتخب���ارات الع�ضكرية بعد 
ث���ورة 14 متوز 1958 العقيد رفعت احلاج �ضري حتى 19 
ني�ض���ان 1959. ومن ثم ا�ضبح مدي���ر التخطيط الع�ضكري 
العقي���د ط���ه ال�ضيخ اأحم���د ومن ث���م اعقبه العقي���د حم�ضن 

الرفيعي عام 1960 حتى 8 �ضباط 1963(.
وكان جه���از ال�ضتخب���ارات ل���ه ارتباط���ا بوزي���ر الدف���اع 

ورئي����ض اأركان اجلي�ض. ومبا اأن اأحمد �ضالح العبدي كان 
ي�ضغل من�ض���ب رئي�ض اأركان اجلي����ض واحلاكم الع�ضكري 
يف اآن واح���د فق���د ج���اء ه���ذا الرتب���اط بدائ���رة احلاك���م 
الع�ضك���ري الع���ام. ومن اجلدي���ر بالذك���ر اأن هيكلية دائرة 
احلاك���م الع�ضكري الع���ام وت�ضكيالتها وحتدي���د املنا�ضب 
والرت���ب الع�ضكرية فيه���ا مت حتديدها يف نهاية عام 1959 
وا�ضتم���رت على هذا الت�ضكيل حتى نهاية حكم الزعيم عبد 

الكرمي قا�ضم يف 8 �ضباط 1963.
اأم���ا البناي���ة الت���ي خ�ض�ض���ت لدائ���رة احلاك���م الع�ضك���ري 
الع���ام فكان���ت من �ضم���ن مب���اين وزارة الدفاع فق���د كانت 
حتت���وي على اأربعة غرف فق���ط. الأوىل خ�ض�ضت للحاكم 
الع�ضك���ري العام اأحمد �ضالح العب���دي وهي غرفة ب�ضيطة 
كان م���ن �ضمن حمتوياتها مكتب وثالثة كرا�ضي مع �ضرير 
للنوم ي�ضتخ���دم عند مبيت احلاكم الع�ضك���ري العام اأحمد 
�ضال���ح العبدي يف دائرته. وخزانة عدد )2( حلفظ امللفات 
املهمة اخلا�ض���ة للدائرة وجهزت الغرف���ة بهاتف ومروحة 
�ضقفية وفانو�ض نفطي ي�ضتعان به يف حالة انقطاع التيار 

الكهربائي.
وبج���وار غرف���ة احلاك���م الع�ضك���ري الع���ام غرف���ة �ضابط 
رك���ن احلاكم الع�ضك���ري العام �ضعدون املدفع���ي الذي كان 
معاونًا له، ويحل حمل���ه يف اأثناء غياب احلاكم الع�ضكري 
الع���ام ويف حال���ة ع���دم تواج���ده يف دائرت���ه. اأم���ا الغرفة 
الثالث���ة فخ�ض�ض���ت للم�ض���اور القان���وين وال���ذي �ضغله���ا 
املق���دم احلقوقي مدحت احل�ضين���ي واملالزم الثاين �ضامي 

ع���زاره اآل معج���ون امل�ض���اور الع���ديل حي���ث ت�ض���اغ فيها 
القوان���ني ال�ض���ادرة م���ن دائرة احلاك���م الع�ضك���ري العام، 
وم���ن ثم عر�ضها على احلاكم الع�ضكري العام احمد �ضالح 
العبدي لتعديلها اأو امل�ضادقة عليها قبل �ضدورها، وكانت 
الغرفة الأخرة قد خ�ض�ض���ت لل�ضباط الآخرين واحتوت 
عل���ى ثالث���ة مكات���ب الأول ملق���دم ال�ضرط���ة ط���ه ال�ضيخلي 
ومهام���ه تن�ضي���ق العم���ل ب���ني مدي���ر �ضرط���ة بغ���داد العام 
التاب���ع ل���وزارة الداخلية وب���ني دائرة احلاك���م الع�ضكري 
الع���ام واملكتب الث���اين للرائد الركن عدن���ان اأيوب �ضري 
حي���ث كان م�ضوؤوًل عن التعيين���ات يف الدوائر احلكومية 
املدنية. ومكتب للنقي���ب �ضاكر حممود املختار والذي كان 
م�ضئووًل عن �ضفر املواطنني العراقيني املر�ضى اإىل خارج 
البالد للعالج، وين�ضق ب���ني دائرة احلاكم الع�ضكري العام 
وامللحقيات العراقية يف الدول الأخرى. وقد يكلف هوؤلء 
ال�ضباط بواجبات اإ�ضافية ف�ضال عن مهامهم الأ�ضلية عند 
احلاج���ة. اأما مكتب القلم ال�ض���ري فكان ي�ضم موظفًا مدنيًا 
)كاتب���ًا( وع�ضرة ع�ضكري���ني برتبة نائ���ب �ضابط ومهامهم 
حم�ض���ورة يف الأم���ور الكتابي���ة ومتابعة الري���د الوارد 
وال�ض���ادر ملا يخ�ض دائرة احلاك���م الع�ضكري العام، ف�ضال 

عن الأمور الإدارية الأخرى.
ويذكر امل���الزم الثاين )اآنذاك( �ضامي ع���زاره اآل معجون. 
وهو اأحد �ضباط دائرة احلاكم الع�ضكري العام اأن اأع�ضاء 
القل���م ال�ضري مل تخ�ض�ض لهم غرفة خا�ضة بهم لذا �ضغلوا 
ال�ضرف���ة )الطارمة( للبناية املذك���ورة وحولوها اإىل مكتب 

لجن���از اأعماله���م. وكان عليه���م حفظ امللف���ات والأ�ضابر 
املهم���ة يف اخلزانات املوجودة يف غرفة احلاكم الع�ضكري 
الع���ام. اأما مدة العم���ل يف دائرة احلاك���م الع�ضكري العام 
ت�ض���ل يف بع����ض الأيام اإىل �ض���ت ع�ضرة �ضاع���ة يف اليوم 
الواح���د. وكان���ت خم�ض�ض���ات ال�ضباط مبا فيه���م احلاكم 
الع�ضك���ري الع���ام الت���ي كانت ت�ض���رف لهم فه���ي حمددة ب� 

)550 فل�ض( �ضهريًا وكانت ل تكفي لإطعامهم.
اأم���ا عالقة احلاك���م الع�ضك���ري العام اأحمد �ضال���ح العبدي 
مبروؤو�ضي���ه من ال�ضباط واملراتب عل���ى حد �ضواء فكانت 
طيبة جدًا كما يذكر �ضامي عزارة اآل معجون وكان يتعامل 
بروح اأخوية واحرتام ي�ضمل اجلميع واإذا ح�ضل خطاأٌ يف 
العم���ل اأو يف �ضياغ���ة البيانات فاأن���ه كان ل يتذمر اطالقًا 
ب���ل يقوم بتعديله معتمدًا عل���ى خرته الطويلة يف املجال 

الع�ضكري والقانوين.
العه���د  يف  الع���ام  الع�ضك���ري  احلاك���م  �ضالحي���ات  ظل���ت 
اجلمه���وري الأول معتم���دة عل���ى القوانني الت���ي ت�ضمنها 
الد�ضت���ور العراق���ي يف العهد امللك���ي. والت���ي مل ُتلَغ، لكن 
ج���رى عليها بع����ض التعديالت الطفيف���ة، ويرجع ذلك اإىل 
اأ�ضب���اب عدة منها ا�ضتم���رار الأحكام العرفي���ة والعمل بها 
طيل���ة فرتة حك���م عبد الك���رمي قا�ضم منذ 14 مت���وز 1958 
ولغاي���ة 8 �ضباط 1963. وكذل���ك عدم �ضدور قانون خا�ض 
يح���دد �ضالحي���ات احلاكم الع�ضك���ري الع���ام يف الد�ضتور 
العراق���ي املوؤق���ت، واعتماد الزعيم عبد الك���رمي قا�ضم على 
اإع���داد قليل���ة من ال�ضب���اط وال���وزراء يف ت�ضي���ر �ضوؤون 
الدولة، وكان من اأبرزهم احلاكم الع�ضكري العام ورئي�ض 
اأركان اجلي����ض اأحمد �ضالح العبدي، لأنه كان من ال�ضباط 
الأوفياء واملخل�ضني ل���ه، خ�ضو�ضًا بعد ال�ضراع الذي بداأ 
يظه���ر ب���ني كل م���ن القومي���ني وال�ضيوعي���ني للهيمنة على 

ال�ضلطة.
دفعت ه���ذه الأ�ضباب جمتمع���ة، الزعيم عب���د الكرمي قا�ضم 
لل�ضيطرة على احلكم من خالل العتماد على دائرة احلاكم 
الع�ضك���ري الع���ام ب�ضخ����ض رئي�ضها اأحمد �ضال���ح العبدي 
مل�ضاندت���ه يف تل���ك الف���رتة. ل �ضيما متت���ع من�ضب احلاكم 
الع�ضكري الع���ام ب�ضالحيات وا�ضعة يف العهد امللكي على 
الرغ���م من اأن اإعالن الأحكام العرفي���ة مل تكن �ضوى تدبر 
ا�ضتثنائ���ي تلج���اأ اإلي���ه ال�ضلط���ة التنفيذية عن���د ال�ضرورة 
الق�ضوى ويف الظ���روف ال�ضتثنائي���ة حلمايتها، وحلول 
ال�ضلط���ة الع�ضكرية يف ت�ضير دفة احلياة املدنية مبا�ضرة، 

لذلك ميكن القول اأن احلكم كان ع�ضكريًا بامتياز.
اأحمد �صالح العبدي
ون�صاطه الع�صكري وال�صيا�صي

كيف تأسست دائرة الحاكم العسكري
 في 14 تموز 1958؟
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القيسي الحافظ  عبد  سامي  د. 

بعد إستقالة الكيالني ألف طه الهاشمي الوزارة الجديدة 
في األول من شباط 1941، إال ان هذه الوزارة الجديدة 
ـ التي كانت بمثابة وزارة إنتقالية ـ فشلت هي األخرى 
في التوفيق بين قادة الجيش والساسة المناهضين 

لبريطانيا من جهة وبين الوصي ونوري السعيد 
وجناحهم الموالي لبريطانيا من جهة أخرى. كما أن 

بعض قراراتها المتعلقة بتقليص نفوذ العقداء األربعة 
قد نتج عنها أزمة إنعدام الثقة بين رئيس الوزراء 

وقادة الجيش الذين أصبحوا القوة المسيطرة على 
زمام الموقف عليه أجبروا طه الهاشمي هو اآلخر على 
االستقالة، اال ان الوصي رفض قبولها واستطاع الهروب 

مرة ثانية إلى الحبانية ومنها إلى البصرة ليقود منها 
الحركة المضادة للوضع الجديد.

كان ه���روب الو�ضي قد دفع ق���ادة اجلي�ض اإىل اإتخاذ خطوة جريئة 
بت�ضكي���ل حكوم���ة ع�ضكري���ة يف 3 ني�ضان 1941 تت���وىل م�ضوؤولية 
احلك���م عرفت با�ضم )حكومة الدفاع الوطن���ي( برئا�ضة ر�ضيد عايل 
الكي���الين، ويف م�ض���اء الي���وم نف�ض���ه اأذاع رئي����ض اأركان اجلي����ض 
اأم���ني زكي بياًنا على ال�ضع���ب العراقي اأتهم في���ه الو�ضي بارتكابه 
ملجموع���ة م���ن املخالف���ات، واأعقب���ه ر�ضي���د ع���ايل الكي���الين ببيان 
اآخ���ر اأو�ض���ح فيه الأ�ضباب الت���ي دعته اإىل حتم���ل امل�ضوؤولية، وان 
ا ملنهاج وزارت���ه ال�ضابقة، كما  برناجم���ه يف احلكم يك���ون اإ�ضتمراًرَ

دعا ال�ضعب اإىل موؤازرة حكومته وتاأييدها.

الوصي عبد اإلله في البصرة:
مل���اذا اخت���ار الو�ض���ي مدين���ة الب�ضرة بع���د هروبه من بغ���داد دون 

غرها من املدن العراقية فذلك يعود لأ�ضباب متعددة منها:
1 � لنها املدينة الثانية بعد بغداد ولنها ميناء العراق الوحيد وتقع 
على اخلليج العربي الذي هو من �ضمن مناطق النفوذ الريطاين.
2 � لن���ه كان مقتنًعا بان الوجود الع�ضكري الريطاين يف الب�ضرة 

�ضيدعمه عندما يقوم بحركة م�ضادة حلكومة الدفاع الوطني.
3 � لن يف الب�ضرة مت�ضرًفا هو �ضالح جر الداعم واملوؤيد للو�ضي 

ول�ضيا�ضته.
عل���ى اأية ح���ال اإنتقل الو�ض���ي ومرافقوه وهم كل م���ن علي جودت 
الأيوبي وجميل املدفعي والنقيب عبيد الله امل�ضايفي من احلبانية 
اإىل القاع���دة الريطانية، يف ال�ضعيبة ومنها اإىل فندق �ضط العرب 
يف املعق���ل م�ض���اء ي���وم 3 ني�ض���ان 1941 ويف الفن���دق املذكور كان 
املت�ضرف �ضالح جر اأول من ح�ضر لزيارته واللتقاء به، كما جاء 
ملقابلت���ه كل من قائد ق���وات �ضط العرب اأحمد ر�ض���دي واآمر حامية 
الب�ضرة العقيد ر�ضيد جودت، اأما من الريطانيني فقد زاره كل من 
قائ���د القوة اجلوي���ة الريطانية يف قاع���دة ال�ضعيبة وامل�ضرت وارد 
مدي���ر امليناء والكاب���ن ميلنك �ضابط ال�ضتخب���ارات يف القن�ضلية 

الريطانية يف الب�ضرة.
وخ���الل املباحث���ات التي جرت بني الو�ضي وب���ني قادة اجلي�ض يف 
الب�ضرة طلب الو�ضي من اآمر حامية الب�ضرة باعداد قواته للتوجه 
نح���و بغداد م���ن اأج���ل الق�ضاء عل���ى حكوم���ة الدف���اع الوطني كما 
اأخره بان هناك قوات بريطانية كثرة مزودة بالأ�ضلحة واملعدات 
�ضتن�ضم اإليه عند التوجه نحو بغداد اإل ان العقيد ر�ضيد جودت قد 
ت�ضل���م يف الوقت نف�ضه برقية من رئا�ض���ة اأركان اجلي�ض تطلب منه 

�ضرورة ال�ضيطرة على املوق���ف، لذا اإنعقد موؤمتر ع�ضكري ح�ضره 
قادة الب�ضرة من اآمري الأفواج والوحدات والت�ضكيالت الع�ضكرية 

واتخذوا ما يلي من القرارات:
1 � رف�ض التقدم نحو بغداد مهما كانت الأ�ضباب.

2 � ع���دم جعل البالد �ضاحة قتال والدخول يف �ضراعات داخلية كما 
حدث يف اأ�ضبانيا.

3 � تعت���ر رئا�ض���ة اأركان اجلي����ض امل�ضدر القي���ادي الأعلى ل�ضدار 
الأوامر ووجوب تنفيذ ما ي�ضدرعنها.

4 � ع���دم ال�ضماح للق���وات الريطانية بالن���زال يف الب�ضرة اإل بعد 
اإ�ضتح�ضال موافقة رئا�ضة اأركان اجلي�ض.

5 � رف����ض ت�ضكيل حكومة اأو اإدارة مدني���ة اأو ع�ضكرية يف الب�ضرة 
مما يعد عمال �ضد احلكومة ال�ضرعية يف بغداد.

6 � املحافظ���ة على �ضالم���ة الو�ضي طاملا ه���و يف الب�ضرة ومنع اأي 
ات�ضال معه اأو جتاوز عليه.

7 � احلفاظ على الأمن العام وعدم ف�ضح املجال للفو�ضى واملحافظة 
على الهدوء وال�ضتقرار يف املدينة.

وق���د دّل هذا املوقف عل���ى اأن القادة الع�ضكري���ني بالرغم من علمهم 
بق���وة الإنكليز ودعمهم للو�ض���ي، اإل ان اإميانهم العميق بوطنيتهم 
دعاه���م اإىل موقف جت�ضد يف القول: ))لي����ض من املعقول ان ن�ضر 
اإىل جان���ب الإنكلي���ز ونقات���ل اأخواننا بالدم وجنلب عل���ى اأحفادنا 
لعن���ة التاريخ(( لذلك اإندفعوا لتخاذ تل���ك الإجراءات من اأجل دعم 

احلكومة ال�ضرعية يف بغداد.
وف�ض���ال عما تقدم فان قادة اجلي�ض ق���رروا يف اإجتماع اآخر عقدوه 
يف مق���ر الل���واء يف اجلبيل���ة عل���ى فر����ض ال�ضيطرة عل���ى و�ضائل 
الت�ض���الت الهاتفية والرقي���ة ومراقبة املت�ض���رف واملقربني منه 
ومنعه���م من الت�ض���ال باأي جهة كان���ت، وكذلك م�ض���ادرة البيانات 
املعدة للن�ضر من قبل الو�ضي واخ�ضاع جميع الدوائر واملوؤ�ض�ضات 

ومراكز ال�ضرطة اإىل �ضيطرة مقر احلامية.
وهك���ذا ف�ضل���ت جميع حم���اولت الو�ضي ل�ضق اجلي����ض على نف�ضه 
والتاأث���ر على حامية الب�ضرة ودفع �ضباطها لتخاذ موقف مناوئ 

حلكومة الدفاع الوطني.
عزل مت�ضرف الب�ضرة �ضالح جر:

يف ي���وم اجلمع���ة املواف���ق 4 ني�ض���ان 1941 و�ضل���ت برقيت���ان اإىل 
الب�ض���رة. الأوىل من ر�ضيد عايل الكي���الين ب�ضفته رئي�ًضا حلكومة 
الدف���اع الوطني ومعنونة اإىل مت�ضرف الب�ض���رة يعلمه فيها بقرار 
عزل���ه، اأم���ا الثانية فق���د وردت من رئا�ض���ة اأركان اجلي����ض اإىل اآمر 
احلامي���ة يف الب�ض���رة تت�ضمن القاء القب�ض عل���ى املت�ضرف �ضالح 

جر واإر�ضاله خمفوًرا اإىل بغداد.
وعل���ى اأثر ذل���ك و�ضع حر����ض خا�ض ح���ول دار املت�ض���رف واقتيد 
بحرا�ضة �ضاب���ط برتبة رئي�ض اإىل بغداد، ويف العا�ضمة بقي رهن 
التوقي���ف مل���دة ع�ض���رة اأيام انته���ت بف�ضله عن اخلدم���ة ملدة خم�ض 

�ضنوات وال�ضماح له بالذهاب اإىل اإيران ح�ضب رغبته.

ثم و�ضلت اإىل الب�ضرة بعد ظهر يوم اجلمعة 4 ني�ضان 1941 برقية 
اأخرى من رئا�ضة اأركان اجلي�ض تق�ضي مبنع الو�ضي عبد الإله من 
الت�ض���ال ب���اأي جهة كانت، وق���د طلب اآمر احلامية م���ن مقدم لوائه 
الرائد عامر ح�ضك بتنفيذ م�ضمون الرقية، وقد اأخذ الأخر ثلة من 
ع�ضري���ن جندًيا وذه���ب بهم اإىل فندق �ضط الع���رب يف الوقت الذي 
قطع���ت فيه خطوط الهاتف عن الفندق، وعن���د و�ضوله اإىل الفندق 
مل يج���د الو�ضي، اإذ غ���ادره اإىل جهة جمهولة بع���د ان علمت دوائر 

ال�ضتخبارات الريطانية مب�ضمون برقية رئا�ضة اأركان اجلي�ض.
ويب���دو وا�ضًح���ا ان الو�ضي ق���د اأ�ضبح موقفه �ضعًب���ا بعد و�ضول 
برقي���ة رئا�ض���ة اأركان اجلي����ض الت���ي تق�ض���ي مبنعه م���ن الت�ضال 
باخل���ارج، كما اأ�ضارت بع����ض تقارير مديرية �ضرط���ة الب�ضرة بان 
قطع اخلطوط الهاتفية مع القاء القب�ض على املت�ضرف و�ضوقه اإىل 
بغداد ق���د اأثارت ا�ضتي���اءه وا�ضتياء مرافقيه لذا ق���رروا ترك فندق 
�ضط العرب وتوجهوا �ضحبة الكولونيل وارد مدير امليناء اإىل مقر 
الق���وة اجلوية يف ال�ضعيبة، ومن هن���اك مت التفاق على نقلهم اإىل 

ال�ضفينة الريطانية )كوك �ضبر( الرا�ضية يف �ضط العرب.
ب���داأ الو�ض���ي م���ن مقره اجلدي���د حماولت���ه اليائ�ض���ة باث���ارة اأهل 

الب�ض���رة �ض���د حكوم���ة الدفاع الوطن���ي عر �ضل�ضلة م���ن احلمالت 
الدعائية �ضدها.

فق���د اأذاع يف 4 ني�ضان 1941 بياًنا عل���ى ال�ضعب العراقي طلب فيه 
م���ن اجلي����ض وال�ضعب القي���ام بحملة لإ�ضقاط حكوم���ة ر�ضيد عايل 
الكي���الين، اإل ان ه���ذا البيان وغره من البيان���ات الأخرى مل توؤثر 

يف م�ضاعر النا�ض ومل يكن هناك اأي جتاوب معه.
وكان���ت مت�ضرفي���ة ل���واء الب�ضرة ق���د اأر�ضل���ت تقري���ًرا مف�ضال اإىل 
وزارة الداخلية اأو�ضحت فيه هدوء احلالة العامة يف الب�ضرة وان 
اجلماهر الب�ضري���ة توؤيد وتدعم حكومة الدف���اع الوطني، كما ان 
اإج���راءات املراقبة والأمن احلازمة التي اإتخذت من جانب اجلي�ض 

وال�ضرطة قد حالت بني الو�ضي و اإت�ضاله وتاأثره يف الأهايل.
تنحي���ة عبد الإله م���ن الو�ضاية واملن���اداة بال�ضريف �ض���رف و�ضًيا 

جديًدا على عر�ض العراق:
عل���ى اأثر خلفي���ة التط���ورات ال�ضيا�ضية ه���ذه وغي���اب الو�ضي عن 
موق���ع امل�ضوؤولي���ة دعت حكومة الدف���اع الوطن���ي اإىل عقد اجتماع 
ط���ارئ ملجل����ض الأمة ودع���ت الن���واب حل�ض���وره، وكان���ت وزارة 
الداخلي���ة قد اأر�ضلت برقي���ة بهذا اخل�ضو����ض اإىل املحافظات كافة 
ومنه���ا الب�ضرة، وقد ح�ضر اإىل بغداد مندوبو الب�ضرة وهم كل من 
ال�ضيخ �ضال���ح با�ض اأعيان وحممود النعم���ة وال�ضيد حامد النقيب 
وعبود امل���الك وم�ضطفى احلاج طه ال�ضلم���ان وحممد �ضعيد العبد 
الواحد، وعند اجتماع املجل�ض تقرر بالجماع تنحية عبد الإله من 

و�ضاية العر�ض وتن�ضيب ال�ضريف �ضرف مكانه.
اأم���ا بالن�ضبة اإىل الو�ض���ي فانه على الرغم من تنحيته من الو�ضاية 
مل يغ���ادر الب�ض���رة ب���ل بق���ي فيه���ا م�ضتم���ًرا عل���ى اإتخ���اذ البارجة 
الريطاني���ة مق���ًرا ل���ه، ولك���ن يبدو م���ن �ضي���اق الأحداث اأن���ه ف�ضل 
يف اإ�ضتمال���ة ال�ض���كان وال�ضخ�ضي���ات املهم���ة ف�ض���ال ع���ن القيادات 
الع�ضكري���ة، وكان كورنوالي����ض ال�ضف���ر الريط���اين اجلدي���د يف 
بغ���داد قد اأ�ضار يف اأحد تقاري���ره اإىل وزارة اخلارجية الريطانية 
اإىل الو�ض���ع ال�ضي���ئ الذي كان عليه عبد الإل���ه، كما اأن الأحداث يف 
الب�ض���رة قد خيبت، كما راأى، كل اآماله يف عبد الإله ويف اإمكانياته 
يف اإن�ضاء مركز قوي مواٍل له يف الب�ضرة ليتمكن من خالله حتدي 
الق���وى املعار�ضة له يف بغداد، لذا تق���رر العمل على نقله ومرافقيه 

يوم 15 ني�ضان 1941 اإىل القد�ض.
وهك���ذا يت�ضح مما تق���دم ان عبد الإله يتحم���ل امل�ضوؤولية املبا�ضرة 
يف ت���اأزم الأو�ض���اع، اإذ بهروب���ه م���ن بغ���داد واعتم���اده عل���ى دعم 
الإنكليز قد عمق من اأزمة اإنعدام الثقة بينه وبني العنا�ضر القيادية 
يف اجلي����ض العراقي، كم���ا اأن ف�ضله يف حل امل�ض���اكل التي ح�ضلت 
نتيجة اإخت���الف الآراء بني القوى ال�ضيا�ضية وقادة اجلي�ض قد هياأ 
اجل���و املنا�ض���ب لريطاني���ا على اإ�ضتغ���الل هذه اخلالف���ات للتدخل 

املبا�ضر يف �ضوؤون العراق واحتالل الب�ضرة.
من بحث ) االحداث العامة يف الب�صرة ابان احلرب العاملية الثانية 1939 
ـ 1945(.

لماذا إختار الوصي عبد االله البصرة 
بعد هروبه من بغداد سنة 1941
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عراقية ذاك��رة  إع���داد: 

كثيرا ما كنت اردد ابيات الشاعر الشعبي 
الكبير المال عثمان الموصلي في السرقة 

المفضوحة تلك التي قام بها مدير اآلثار العراقية 
– البريطاني مستر كوك، ابان االنتداب 

على العراق، فأمست صناديق المستر كوك، 
مادة نقاش في البرلمان العراقي، ومادة حديث 

في المجالس البغدادية، وشاعت بين الناس 
عبر قصيدة الشاعر الشعبي البغدادي مال عبود 

الكرخي:

»ل تلقلق يحب�ضوك، ول تكول انهزم كوك،

ول تكول انهزم اأعلم، يا عراقي كثر تندم،
من العراق اآثار هرب، ل تكول وتايل تتعب

، لأن واحد كوك ينهب، غره يا كرخي لكوك«
واأثارت ه���ذه ال�ضرقة النائب جعف���ر اأبو التمن، وغره 
من النواب فدافعوا عن اقرتاح تعيني مراقبني عراقيني 
يف مواق���ع التنقيب، وهذا م���ا ح�ضل فعال يف ال�ضنوات 

التالية.
وق���د عرثت على ن����ض نادر ع���ن تفا�ضيل ه���ذه ال�ضرقة 
الثاري���ة الت���ي قام به���ا امل�ضرت كوك م�ضت�ض���ار الوقاف 
ومدي���ر الثار يف اواخ���ر الع�ضرينيات، ن�ض���رت الن�ض 
جملة لغة الع���رب التي ا�ضدرها الب ان�ضتا�ض الكرملي 
يف عدده���ا ال�ض���ادر يف الول من مت���وز 1930 )ال�ضنة 

الثامنة(كما يلي:
اإنكليزي يهرب عاديات العراق

امل�ض���رت ك���وك كان م�ضت�ضارًا لديوان الأوق���اف منذ �ضنة 
1918 وبق���ي في���ه اإح���دى ع�ض���رة �ضنة ث���م ا�ضتغني عن 
خدم���ه ويف 31 اأيار )مايو( م���ن هذه ال�ضن���ة عرث مدير 
كم���رك الرمادي عل���ى �ضندوق ل عالمة علي���ه ول كتابة 
وكان في���ه عادي���ات عراقي���ة لتهرب. ومل���ا �ضئ���ل �ضائ���ق 
ال�ضي���ارة الت���ي حمل���ت ه���ذا ال�ضن���دوق ع���ن �ضاحب���ه 
قال: ه���و للم�ضرت كوك. واخرج من جيب���ه بطاقة عليها 
ا�ضم���ه وانه ي�ضلم هذا ال�ضن���دوق يف دم�ضق لرجل اآخر 
يعر����ض عليه بطاق���ة ت�ضب���ه البطاقة املذك���ورة. فاأر�ضل 
بهن���ام اأفندي �ضلم���ان مدير كمرك الرم���ادي بهذه الآثار 

اإىل بغداد فنقلت من
كمرك بغداد اإىل دار التحف يف العا�ضمة.

وه���ي كث���رة ثمين���ة بينه���ا خناج���ر ذهبي���ة ونحا�ضية 
باأ�ضكال خمتلفة وا�ضطوانات �ضغرة من احلجر املانع 

اإىل غرها.
وتقدر اأثمانه���ا بع�ضرة اآلف ل���رة اإنكليزية ويقال اأنها 

م�ضروقة من اآثار اأور.
وقب���ل اأن يبعث به���ذه العاديات كان امل�ض���رت كوك طلب 
اإج���ازة باإخ���راج اآثار اإىل م���ا وراء الدي���ار العراقية فلم 
ي���وؤذن ل���ه لأنها كان���ت مما ل يج���وز لأح���د املتاجرة بها 
واإخراجه���ا م���ن البالد. ف�ض���اًل عن اأن امل�ض���رت كوك غر 

جماز لأن يتاجر مبثل تلك العاديات.
وق���د ات�ضل بجري���دة العراق يف 9 حزي���ران 1930 باأن 
الع���ادة اجلاري���ة يف حف���ظ ح�ض���ة الع���راق م���ن الآث���ار 
القدمي���ة اأن تو�ض���ع يف املتحف���ة م���ن غ���ر اأن يكون لها 
دف���رت خا����ض ت�ضجل في���ه – وهذا يف ح���ني كان امل�ضرت 
ك���وك م�ضت�ضارًا لالأوق���اف ومديرًا فخري���ًا لتلك املتحفة 
– وملا تعني امل�ضرت �ضدين �ضميث مديرًا لها اأن�ضاأ لتلك 

العاديات �ضجاًل يدون فيه كل ما يدخل دار التحف.
في�ضت���دل م���ن ه���ذا اأن قبل تع���ني امل�ضرت �ض���دين �ضميث 
كان���ت العاديات غ���ر م�ضبوطة وكان م���ن الهني اأخذها 
والت�ضرف فيها. فبقيت م�ضاأل���ة هي: هل هذه العاديات 
الت���ي ح���اول امل�ض���رت ك���وك تهريبه���ا كان���ت م���ن الآثار 
الراجع���ة اإىل املتحف���ة العراقي���ة اأو ل وعلى كل حال: ل 
يفه���م النا�ض كيف ح�ضل امل�ضرت كوك على القدر العظيم 

من الآثار النفي�ضة.
اإل اأن ح�ض���رة مالح���ظ املطبوع���ات ن�ض���ر يف جرائ���د 
املدينة تكذيبًا لذلك وهذا نقله بحرفه: ن�ضرت يف بع�ض 
ال�ضحف بع�ض اأخبار مغلوطة )كذا( حول ق�ضية الآثار 
القدمي���ة التي ح���اول امل�ضرت كوك اإخراجه���ا من العراق 
لذلك راأت احلكومة اأن تو�ضح هذه الق�ضية للراأي العام 

فيما يلي:
قبل مدة عر�ض �ضائق �ضيارة تابع لإحدى �ضركات النقل 
م���ا ينقله من الأمتع���ة على ماأمور الكم���رك يف الرمادي 
ومعه���ا بع����ض اأمتع���ة تع���ود اإىل امل�ض���رت ك���وك مفت�ض 

الأوقاف ال�ضابق.
ول���دى الفح�ض وج���دت يف اأحد ال�ضنادي���ق بع�ض اآثار 
قدمي���ة، فطلب ماأمور الكمرك من ال�ضائق اإبراز الإجازة 
القانوني���ة باإخ���راج هذه الآث���ار فبني له ال�ضائ���ق اأنه ل 
يعلم �ضيئ���ًا من الآثار واأن كل ما لديه هو بطاقة اأو�ضاه 
امل�ض���رت كوك باأن ي�ضلمها م���ع الأغرا�ض اإىل �ضخ�ض يف 
دم�ضق. فحج���ز ماأمور الكمرك ال�ضندوق املحتوي على 

الآثار و�ضمح لل�ضائق بنقل باقي الأمتعة وقد
جل���ب ال�ضن���دوق اإىل بغ���داد وظه���ر اأن فيه اآث���ارًا خمن 
ثمنها باأل���ف وخم�ضمائ���ة روبية )كذا( وقد ظه���ر اأي�ضًا 
اأن الق�ضي���ة خمالفة للقانون بع���دم ح�ضول امل�ضرت كوك 
عل���ى اإج���ازة قانوني���ة بالت�ضدي���ر. لذلك فق���د �ضودرت 
الآث���ار املذك���ورة. ومل���ا كان امل�ضرت كوك ق���د ح�ضل على 

بع���د انته���اء خدمته يف احلكوم���ة العراقي���ة على وكالة 
للمتاج���رة بالآث���ار القدمي���ة يف الع���راق. راأت �ضرورة 
اإخراج���ه من العراق نظرًا اإىل املن�ضب الذي كان ي�ضغله 

يف احلومة فاأوعزت اإليه مبغادرة العراق على الفور
<<

ق���د علمت احلكوم���ة قبل مغادرته الع���راق اأن لديه اآثارًا 
اأخ���رى ا�ضرتاه���ا م���ن الأه���ايل فطلبتها من���ه لفح�ضها. 
وه���ذه الآث���ار قيد الفح�ض الآن يف دائ���رة الآثار وبهذه 
املنا�ضب���ة راأت احلكوم���ة اأن تدر�ض م�ضاأل���ة اإيجاد جلنة 

وطنية ملراقبة املتحف العراقي ب�ضورة مطمئنة...
�� اآثار نفي�ضة ل يعرف م�ضرها

ذكرت البالد يف 10 حزي���ران 1930: اأن اإحدى �ضركات 
التنقي���ب يف العراق ك�ضفت قبل مدي���دة عجلة من ذهب 
فيها متثال من ذهب مللك جال�ض عليها ويجر هذه العجلة 
ح�ض���ان من ن�ضار وع���رثت اأي�ضًا على غ���زلن من ذهب 
ترع���ى يف مرج ع�ضب���ه من ع�ضجد. وكل ه���ذه العاديات 
النفي�ض���ة ل يع���رف الآن م�ضره���ا. ويق���ول العارف���ون 
�ضركة احلفر يف خر�ضتاباذ ))خور�ضاباد( اأخرجت من 
العراق مائتي �ضن���دوق )كذا( م�ضحون عاديات عراقية 
نفي�ضة ولكنهم ل يعرفون ما كانت ح�ضة ديارنا من هذه 

الرثوة الهائلة.
وي�ضاه���د زائ���رو املتحف���ة العراقي���ة اآلفًا م���ن العاديات 

مطروحة على احل�ضي�ض يف �ضرداب تلك الدار.

التقلقلق يحبسوك... وتكول انهزم كوك
الحكومة العراقية تحبط محاولة تهريب 

كبيرة لآلثار سنة 1930


