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س��ل��ي��م��ان ال��ح��دي��ث��ي

عباس العزاوي أحد مؤرخي العراق الكبار في 
العصر الحديث، ولكتبه أهمية كبيرة، خصوصا 

أن كثيرا منها تطرق إلى مواضيع لم يسبقه أحد 
إلى التأليف فيها، بالشمولية التي نجدها عند 

العزاوي، ومن بين هذه الكتب »تاريخ العراق بين 
احتاللين«، الذي يقع في عدة مجلدات، و«عشائر 
العراق« في أربعة مجلدات. #2# وهذان الكتابان 
يدالن على ما للرجل من باع طويلة في معرفة 

التواريخ واألنساب. 

وق���د ول���د عبا�س ب���ن حممد ب���ن ثامر الع���زاوي �سنة 
�سن���ة 1391ه����، ون�س���اأ عا�سق���ا  1307ه����، وت���ويف 
يف  وعمل���ه  تخ�س�س���ه  اأن  ورغ���م  واملعرف���ة،  للعل���م 
يف  كان  وب���روزه  نبوغ���ه  اأن  اإال  املحام���اة،  جم���ال 
جم���ال التاري���خ واالأن�س���اب واالأدب. وكان على �سلة 
كب���رية بعلم���اء واأدباء الع���امل العرب���ي، وغريهم من 
�سخم���ة  مكتب���ة  الع���زاوي  وميتل���ك  امل�ست�سرق���ن. 
يطل���ع  م���ن  واملخطوط���ات،  الكت���ب  بن���وادر  مليئ���ة 
عل���ى فهار�سه���ا يعرف م���دى اأهمية ه���ذه املكتبة. ابن 
خمي����س والعزاوي واملخطوطة املفقودة وقد حدثني 
اأ�سياخ���ي مم���ن عرفوه والتق���وا به ببع����س اأخباره. 
واأخ���رين ال�سيخ عبد الله بن خمي����س ��� رحمه الله ��� 
اأن���ه زار العراق يف اإحدى املنا�سبات ودعاه العزاوي 
اإىل بيت���ه، ودار احلدي���ث بينهم���ا ع���ن تاري���خ جن���د، 
واحلمل���ة التي قاده���ا اإبراهيم با�سا الإ�سق���اط الدولة 
خمي����س  الب���ن  الع���زاوي  فق���ال  االأوىل،  ال�سعودي���ة 
ل���دي خمطوطة مهمة ع���ن تاريخ جند األفها اأحد  “اإن 
االأ�سخا����س الذين كان���وا يف حملة اإبراهي���م با�سا”. 
#3# يق���ول اب���ن خمي����س “فت�سوق���ت اإىل روؤيته���ا 
وطلب���ت من���ه اأن يطلعني على ذلك، فن���ادى ابنه وقال 
له خ���ذ ال�سيخ عبد الله بن خمي�س اإىل املكتبة، وافتح 
اخلزان���ة الفالنية واأعط���ه املخطوط���ة الفالنية يطلع 
عليها مل���دة خم�س دقائق”. قال ابن خمي�س “فاطلعت 
عليها على عجالة وراأيت فيها معلومات مهمة وو�سفا 
دقيق���ا ملدين���ة الدرعي���ة. ومل مت�س الدقائ���ق اخلم�س 
حتى �سح���ب ابنه مني الكتاب واأقفل اخلزانة، وعدنا 
اإىل ال�سال���ون. فتكلمت مع عبا����س العزاوي وطلبت 
من���ه اأن يعريه���ا يل اأو ي�سوره���ا اأو يبيعه���ا ولكن���ه 
رف�س، ومل تفلح معه جميع حماوالتي، وعدت بعدها 
اإىل ال�سعودي���ة وقابلت وزير املع���ارف ال�سيخ ح�سن 
اآل ال�سي���خ واأخرته باملخطوط���ة واأهميتها وحر�س 
الوزي���ر عل���ى اأمره���ا. ومل مت����س م���دة طويل���ة حتى 
ت���ويف العزاوي وح���اول بع�س املهتم���ن اال�ستف�سار 
ع���ن املخطوط���ة م���ن ورثت���ه، لكنه���م اأف���ادوا باأنهم ال 
يعرفون عنه���ا �سيئا”. #6# هذا م���ا ذكره يل ال�سيخ 
عب���د الل���ه بن خمي����س قب���ل 20 عاما ع���ن املخطوطة، 
حدثني وه���و يتح�سر على عدم ا�ستطاعتنا احل�سول 
عل���ى خمطوطة تتعل���ق بتاريخنا وتراثن���ا، ويتح�سر 
خ�سية �سياعها، وكم �ساعت خمطوطات ب�سبب بخل 
مالكيه���ا بها، وجه���ل ورثته���م باأهميته���ا. والعزاوي 

يهت���م كثريا بتاريخ جن���د واأن�ساب اأ�سره���ا وقبائلها، 
ول���ه اطالع جيد عل���ى اأحواله���م، وع�س���ق لتاريخهم، 
ه���ذا الع�سق دع���اه اإىل تاأليف كتاب ع���ن تاريخ جند، 
وهذا الكتاب ال يزال خمطوطًا، و�ساأعر�س حمتويات 
الكت���اب وبع�س ما ورد فيها. الكتاب اأحب اأن اأنبه يف 
البداي���ة اإىل اأن الكت���اب مل يوؤلف ب�س���كل نهائي، اإمنا 
ه���و م�س���ودة مل تكتمل، فق���د و�سع املوؤل���ف الف�سول 
االأ�سا�سية للكتاب، وكت���ب بع�سها، كما نقل معلومات 
م���ن م�سادر اأخ���رى لي�ستفي���د منها عند كتاب���ة موؤلفه 
ب�سورت���ه النهائية، وكذلك نق���ل يف �سفحات متفرقة 
جمموع���ة معلوم���ات م���ن رواة التقاه���م وتركها دون 
اأن ي�سعه���ا يف اإطارها ال�سحيح، اأ�س���ف اإىل ذلك اأنه 
ترج���م ف�سوال من موؤلفات اأخ���رى، فقد الحظت خالل 
ت�سفح���ي املخطوط���ة �سفحات متتالي���ة مرتجمة من 
كت���اب األف���ه بالرتكية ح�س���ن ح�سني ع���ن اأحوال جند 
وطب���ع ه���ذا الكتاب �سن���ة 1328ه����، وق���د ترجم هذا 
الكت���اب اإىل العربية الدكتور �سهي���ل �سابان قبل عدة 
�سنوات. ومل يتنب���ه بع�س الباحثن اإىل اأن العزاوي 
يرتج���م كالم ح�س���ن ح�سن���ي، وظن ال���كالم للعزاوي 
فن�سب���ه اإليه، لذل���ك وجب التنوي���ه. #4# وقد جاءت 
جمموع���ة م���ن معلومات الكت���اب مكررة، ويب���دو اأنه 
تركه���ا حت���ى يق���ارن بينه���ا يف وق���ت الح���ق ويختار 
ال�سحي���ح وي�سعه يف مبي�سة الكت���اب النهائية. يبداأ 
الكتاب مبقدمة تتحدث عن ال�سلة بن العراق وجند، 
ث���م يذكر البحوث التي �سيتناولها يف كتابه هذا وهي 
24 بحث���ا، ومنها: 1 - ع�سائر جند وعالقتها بالعراق 
قب���ل االإ�سالم. 2 - احلكم االإ�سالم���ي االأول وا�سرتاك 
ع�سائ���ر جند يف فتوح���ه، وا�ستمراره���ا يف امليل اإىل 
الع���راق. 3 - احلك���م االأم���وي والعبا�س���ي. 4 - حكم 
بن���ي االأخي�س���ر. 5 - القرامطة. 6 - احل���رب العاملية 
االأوىل. 7 - احت���الل الع���راق على ي���د االإجنليز. 8 - 
خال�س���ة واإجم���ال، االأدب العرب���ي، واأدب اللهج���ات 
»االأدب النبط���ي«. نقد الذع واتهامات للريحاين وبعد 
اأن يتح���دث العزاوي عن العراق و�سالته بنجد يورد 
امل�سادر التي اعتمد عليها، ويف�سل احلديث عن كتاب 
ح�سن ح�سني بك، كما يذكر كتاب تاريخ جند احلديث 
وملحقات���ه الأمن الريحاين، وينتق���د الكتاب وموؤلفه 
انتق���ادا الذع���ا، ويتهمه بخدم���ة اأه���داف اال�ستعمار، 
وكان مم���ا ق���ال عنه: “تاري���خ جند احلدي���ث: تاأليف 
اأم���ن الريحاين، مل يذكر تاريخ طبعه، لكنه ذهب اإىل 
جن���د، وهو مل يكتب التاريخ، ومل يح�سن االأداء، فهو 
خال من الو�س���ف العلمي، لكنه اتخذ التاريخ و�سيلة 
لرتويج اأغرا�سه اال�ستعمارية، اأو هو اإذا �سدق الظن 
كتب لالإجنلي���ز.. ويطول بنا ال���كالم، واإمنا نتعر�س 
اإىل اأغالطه يف مواطنها. والرجل من دعاة اال�ستعمار 
ومروج���ي اأهدافه.. فهو من �سياطن االإن�س.. الرجل 
كت���ب خلدم���ة االأجانب وتقوي���ة مركزه���م يف املمالك 
العربي���ة، وال ي���رتك اأم���را اأو ذما من اأوج���ه النقد املر 
اإال اأبداه اأو اختلق���ه، من ناحية ال مت�س باملمدوحن، 
وما كتاب قلب العراق، وال تاريخ جند.. اإال اأمثلة مما 
يو�سح نزعت���ه، وهو ماأجور للكتاب���ة... اإلخ«. #5# 
وكت���اب »قلب الع���راق« للريحاين اأي�س���ا، ورغم حدة 
النقد عند الع���زاوي اإال اأن كالمه ال يخلو من �سواب، 
والت�سكي���ك يف دقة ما كتبه الريحاين يف تاريخ جند، 
ورد يف وثيقة بخ���ط ال�سيخ حممد بن عبدالعزيز بن 
مان���ع، يذك���ر فيها اأنه �سم���ع املل���ك عبدالعزيز يف مكة 
ينتق���د فعل الريحاين، ويقول “اإن���ه ن�سب اإيل اأ�سياء 
مل اأقله���ا، وقل���ت له اأ�سي���اء مل يذكرها”. اأم���ا ما اتهمه 
به العزاوي م���ن خدمة اال�ستعمار، فق���د كتبت اإحدى 
املجالت حتقيقا مطوال حول هذا املو�سوع، وهل كان 

الريحاين جا�سو�سا ؟
عن جريدة ) االإقت�سادية (

في ذكرى وفاة إمين الريحاني في13 ايلول 1940

عباس العزاوي يكتب عن الريحاني في نص نادر
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الزهيري الجبار  عبد  رنا 

لم يتخلَّ الباب العالي عن هدف فرض سيطرته 
المباشرة على بغداد ، على الرغم من فشل 

محاوالته األولى في هذا المجال ، فقد لحقت 
أضراراً سياسية واقتصادية وإدارية جسيمة 

بالدولة خالل حكم المماليك ، إذ نقصت وارادتها 
بسبب استمرار االستقالل الفعلي للماليك، 

وساءت عالقاتها مع بالد فارس ، ولم تتمكن من 
الحدَّ من النفوذ اأَلجنبي الذي أَخذ يتعاظم في 
العراق ، لذا وجد السلطان محمود الثاني )1808-

ي  ا يجري ، قد يؤدَّ 1839( أَنَّ استمرار التغاضي عمَّ
الى خلق )محمد علي( آخر في بغداد ، إذ كان داود 
في بغداد يتبع خطوات محمد علي باشا في مصر، 
ورأى أَنَّ الحلَّ اأَلمثل هو القضاء على المماليك ، 

وربط إيالة بغداد بالعاصمة

استانبول.
ر الب���اب العايل اإ�سن���اد مهم���ة الق�ساء عل���ى داود با�سا  ق���رَّ
ظ( ، وايل حلب ،  بالق���وة الع�سكري���ة اىل )عل���ي ر�سا ال���الاّ
الأنه كان اأو�سع اأطالعًا على اأو�ساعه ، بحكم قرب حلب من 
بغداد ، وال�سالت االقت�سادية التي تربط االإيالتن، ف�ساًل 

ع���ن كون ال�س���ام ملجاأً للفاري���ن من معار�س���ي داود. ويف 
الوق���ت نف�سه تقرر تقوية ق���وة ماردين وديار بكر وتعين 

املوظفن ذوي الكفاية الإدارتهما.
واف���ق الب���اب العايل على طلب���ات علي ر�س���ا ، و�سعى اىل 
تعزي���ز نفوذه برفع���ِه اإىل درجة )�سر ع�سك���ر( ووالُه على 
بغ���داد وحلب ودي���ار بكر واملو�سل، وه���ذه املجموعة من 
االإي���االت مل ي�سب���ق اأن اأ�سندت حكوماته���ا اإىل واٍل واحد. 
وح���اول الب���اب الع���ايل التكتم عل���ى اأخب���ار اال�ستعدادات 
ل�سنِّ احلملة الع�سكرية على داود ، فبقي قابودان ال�سفينة 
، الت���ي حمل���ت التجهيزات من مين���اء ا�ستانبول، ال يعرف 
وجه���ة ال�سفين���ة اإال بعد حتركه���ا من املين���اء، وطلب علي 
ر�سا من وايل ال�سام روؤوف با�سا منَع مغادرة االأ�سخا�س 
م���ن بالد ال�سام اىل بغداد ، وتدقيق اأوراق القادمن اإليها. 
و�س���درت االأوام���ر اإىل كرك���وك وماردين لتتهي���اأ الإجناح 
ر، و�سيخ  مهمته، كما مت تبليغ )�سفوق الفار�س( �سيخ �سمَّ
ع�سائر طي )ح�سن عبد الله( باالأمر ، كما اأر�سل االأمر ذاته 
اإىل والة : قونيه و�سيوا�س والب�سرة. وعر�س علي ر�سا 
ر �سد داود ،  عل���ى �سفوق مغريات خمتلف���ة مقابل دعم �سمَّ
وقب���ل �سفوق العر�س. وبعد اأن اأكمل علي ر�سا متطلبات 
حملت���ه غ���ادر حل���ب يف بداي���ة االأ�سب���وع الثالث م���ن اآذار 

1831م .
ا�ستع���داّ داود بكل عزم ملالقاة اجلي�س القادم ، معتمدًا على 
قوات���ه الت���ي اأح�سن تدريبه���ا، ولكن القدر تدخ���ل ليح�سم 
ال�سراع ل�سالح ال�سلط���ان ، فقد تعر�ست بغداد اإىل كارثٍة 
»اأ�س���واأ من نكبة املغول له���ا«  اإذ تعر�ست ل�«اأفظِع وباء حَل 
بالع���راق ع���ر تاريخه الطوي���ل«  ، حيث تف�س���ى الطاعون 
فيه���ا يف اآذار ع���ام 1831 ، وبل���غ �سدت���ه يف ني�س���ان ، اإذ 
بلغت خ�سائر املدين���ة يف اأيامها التي ا�ستغرقت اأ�سبوعن 
ة اآالف يف الي���وم الواح���د ، وبلغ���ت املاأ�س���اة غايتها ،  ع���داّ
حت���ى »اأخ���ذ الهلع واخلوف م���ن االأحياء الباق���ن ، بحيث 
كان ين���در اإقناعه���م بالبقاء لدف���ن موتاه���م«  . وكاأن القدر 
مل يكت���ف بذل���ك، فف���ي االأ�سب���وع االأخري م���ن ني�سان طغى 

نهر دجل���ة طغيان���ًا �سديدًا، فغم���رت مياهه اأرج���اء بغداد، 
ًة  وقو�س���ت يف 26 ني�س���ان �سبع���ة اآالف دار �سقط���ت م���راّ
واح���دة . دافن���ًة بذل���ك املر�سى الذي���ن كان���وا يعانون من 
�سك���رات امل���وت ، واالأموات ، واالأ�سح���اء، يف َرْم�ٍس كبري 
م�سرتك. وغمرت املياه اإ�سطبالت خيل داود با�سا، فقطعت 
خيول���ه اأربطته���ا واأخ���ذت تهيم عل���ى وجهه���ا يف �سوارع 
املدين���ة  . وقدر ع���دد املوت���ى بالطاعون يف بغ���داد بثلثي 
ع���دد �سكانها البال���غ نحو خم�سن اأو �ست���ن األفًا  . اإن هذه 
الكارثة املزدوجة )الفي�سان والطاعون(، اىل جانب تهديد 
اجلي����س العثماين، تركت داود با�سا رج���اًل حمطمًا بعدما 
اأفن���ت زهرة جي�س���ه الكبري ، فلم يبق عل���ى قيد احلياة من 
حر�س���ه اجلورجين، الذين كان عددهم نحو األف �سخ�س، 
اإال اأربع���ة ، ومل يب���ق من خيالت���ه اإال واحد فقط. ومل يلبث 
الطاع���ون اأن اأ�س���اب داود نف�سه فجعله �سعيف���ًا عاجزًا  . 
فعندما و�سل قا�سم اأغ���ا اإىل �سواحي بغداد ، اأر�سل االأمر 
)البيورل���دي( اىل طاه���ر ال�سريوزي قا�س���ي بغداد  خفية 
، فاأظه���رُه لبع�س االأهايل ، واأخذ منه���م عهدًا اأن يخل�سوا 
للدول���ة العثمانية، و�سار يحث االأه���ايل اأن ال يركنوا اىل 
داود با�سا ، وان يبادروا اإىل ا�ستقبال القائمقام، واإال نظر 
اإليهم نظرته اىل ع�ساة، فوافقوه واأذعنوا بالطاعة. ولهذا 
عندما بداأت اأ�سوات مدافع قا�سم العمري ت�سمع يف بغداد 
راَي  ، هاج���م نحو مائتن من اأه���ايل حملة باب ال�سيخ ال�سَّ
واأ�سعلوا النريان يف باب���ه الداخلي، ثم ان�سحبوا، عندها 
���راي والتجاأ اإىل بي���ت حبيبة خاتون  ت���رك داود با�سا ال�سَّ

ب�سحبة خادمه فريوز .
ت���رك علي ر�س���ا مدينة املو�سل يف الثال���ث والع�سرين من 
ماي�س ع���ام 1831 ، قا�سدا بغداد ، على راأ�س كتيبتن من 
اخليالة وفوجن من امل�ساة ، ف�ساًل عن اإثني ع�سر اآلفًا من 
اجلن���د غري النظامين، وعندما واتته اأخبار بغداد  ، اجته 
نحو اأربيل، كامتا اخل���ر عن قواته ، ثم اأ�سرع يف امل�سري 
نح���و بغداد ، وعندما و�سل �سواحيها يف 8 متوز وجدها 

حم�سنة.

كان���ت حرا�سة اأبوابها ق���د اأنيطت مبن بقي من قوات داود 
النظامي���ة وكان���وا نح���و )500( مقاتل ، م���ع نحو )600( 
اىل )700( م���ن اخليال���ة ، ف�س���اًل ع���ن اأف���راد الع�سائر من 
العقيلي���ن الذين ُكلُِّفوا بحرا�سة باب االأمام مو�سى الكاظم 
حت���ت قي���ادة �سليم���ان اأغ���ا . وكل���ف نح���و )500( مقاتل، 
بقي���ادة حممد اأغا بحماية باب الكرمي���ات، بينما كلف املاُلَّ 
ح�سن رئي����س احل�سامات ، بقيادة الق���وات املوجودة يف 
القلع���ة. ومل تكن ق���وات علي ر�سا كافي���ة القتحام بغداد ، 

فا�سطر اىل حما�سرتها ح�سارا مهلهال.
ومب���رور االأيام ، اأخ���ذت ال�سائقة ت�ستد عل���ى االأهايل يف 
بغداد ، وترتفع االأ�سع���ار يف اأ�سواقها با�ستمرار ، وت�سري 
املدين���ة نح���و املجاع���ة ، ومع م���رور الوقت �س���اء الو�سع 
املعي�سي لل�سكان ، مما هياأ لعلي ر�سا الفر�سة لي�س لك�سب 
بع����س وجهاء بغداد فح�سب ، ب���ل لك�سب اأعداد غفرية من 
جنوده���ا اأي�س���ًا، فقد ك�س���ب علي ر�س���ا اىل جانب���ه اأحمد 
اأفندي خطيب الرو�سة االأعظمية ، وال�سخ�سية البغدادية 
املوؤث���رة يف املجتمع عبد الرحم���ن االأورفلي، ويف الوقت 
نف�سه اأخذ اجلنود يهربون اىل اجلانب املعادي يوميًا.كما 
اأخ���ذت قوات عل���ي ر�سا ت�ساأم القت���ال، يف وقت اإن�سرمت 
في���ه ايام اخلريف، وب���داأ ال�ستاء ينذره���م بالرد واملطر ، 
لذا ت�سرف بذكاء ، فاأكد للماليك اأنه يرمي اإىل اإق�ساء داود 
با�سا ثم يعود اىل حيث يريد ، مماحملهم على االعتقاد باأن 
مهمة علي ر�سا با�سا ت�ستهدف اإعادة املماليك اىل عظمتهم 

ال�سالفة باإ�سراف ثاٍن .
وعندم���ا اأج���از الب���اب الع���ايل لعل���ي ر�س���ا الع���ودة اىل 
ا�ستانب���ول ، والعفو عن داود با�س���ا، اإذا مل يزل خمفقًا يف 
حتقيق اأهداف حملته ، اأخفى االأمر عن اأهايل بغداد الذين 
كان���وا يرتقب���ون العفو ع���ن واليهم املتم���رد ، فدعا وجهاء 
بغ���داد للتفاو����س ، واأبل���غ ممثلهم م���ال ح�سن ، ب���اأن اأمرًا 
�سلطاني���ًا قد ورده ، ين�س على عدم ر�سا ال�سلطان منه اإال 
دخ���ول بغداد ، لذا فاأم���ام اأهل بغداد خياران ال ثالث لهما : 
���ا اال�ستجابة لالأوامر ال�سلطانية والعفو واإما الع�سيان  اإماّ

فالعقاب  .
اأح���دث هذا االأم���ر اإرب���اكًا يف �سفوف املدافع���ن ، ففرتت 
هممهم فداهمت جمموعٌة من اأهايل بغداد ، املفعمة بالقلق 
، ليل���ة 14 اأيلول ، مزالج باب الظلمات ، و�سمحوا ل�سرايا 
عل���ي ر�س���ا بدخ���ول املدينة م���ن دون مقاوم���ة  . وخطفت 
جمموع���ة موالي���ة لل�سيد اأحم���د اأفندي ، خطي���ب الرو�سة 
االأعظمي���ة ، ال�سي���د )حمم���ود النقي���ب( ، وذهب���ت ب���ه اإىل 
مع�سك���ر علي ر�س���ا ، وبذلك مت عزله عن قي���ادة اجلماهري 

البغدادية املدافعة عن
المدينة  .

كان القائمق���ام �سالح اأغا خالل هذه االأزمة ، »من�سرفًا اإىل 
الكاأ����س .. وجمال����س االأن����س والطرب ويق�س���ي وقته يف 
الله���و«  ، اأم���ا داود فقد بقي حمجوزًا ومهج���ورًا ال يطيق 
ح���راكًا يف دار �سال���ح اأغ���ا ، وت���رك االأمور جت���ري كيفما 
ت�س���اء. فامتن���ع من الفرار مع ع�سائ���ر العقيل اىل املنتفك . 
وبع���د اأن رف�س مال ح�سن جل���وءه اىل القلعة ، توجه اإىل 
بي���ت اأحد اأتباع���ه ، م�سلمًا اأمره حلكم الق���در ، فجاءته ُثلٌَّة 
من �سب���اط غرميه ال�سطحابه اىل خيم���ة علي ر�سا حيث 
ُه ب�س���وء ، ويعده للرحيل  رح���ب ب���ه وتعهد له ب���اأن ال مي�سَّ
اىل اال�ستانة بكل احرتام ، وعندما ا�ستعدوا للرحيل ، امر 
علي ر�سا كتيبة من الفر�سان واخرى من القوات النظامية 
ان حتر����س داود وقافلته، وعندما و�سل اىل اال�ستانة عفا 
عنه ال�سلط���ان ، وواله البو�سنة )1833-1835( ثم توىل 
من�س���ب رئا�س���ة جمل�س ال�س���ورى �سن���ة 1838 ، ثم توىل 
انق���رة �سنة 1839 وعزل �سن���ة 1840 ، ثم حقق ال�سلطان 
ل���داود با�سا طلبه بان توج���ه اليه م�سيخة احلرم النبوي ، 

وظل هناك حتى تويف �سنة 1850 ودفن بالبقيع  .

عن ر�سالة )اإيالة بغداد يف عهد الوايل علي ر�سا الالظ(

في 14 أيلول 1831

عندما انتهى عهد المماليك في بغداد
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ف����������ؤاد ال���ت���ك���رل���ي

طرق اسمه سمعي أول مرة في أوائل األربعينات 
من هذا القرن، حين كنت، في بداية فترة 

المراهقة، اهتم باألدب فقيل لي إن رواية ذنون 
أيوب )الدكتور إبراهيم( مستوحاة من شخصية 
موظف كبير في وزارة المعارف يدعى الدكتور 

محمد فاضل الجمالي، تسبب في إزعاج المؤلف 
حين نقله من بغداد إلى مدينة أخرى، ففقد 

ذلك العمل األدبي الكثير من قيمته في نظري 
العتقادي آنذاك أنه كان مسخرا لخدمة عرض 

شخصي ال عالقة له باآلخرين.

 1947 �سن���ة  يف  عجيب���ة  �سدف���ة  جمعتن���ا  اأن  كان  ث���م 
ففي ن�سيان )اإبري���ل( من تلك ال�سنة اأقي���م احتفال الكليات 
الريا�س���ي بح�س���ور رج���االت احلك���م، وكن���ت م�س���رتكا 
في���ه عن كلي���ة احلق���وق، وح���دث اأن ف���زت بجائ���زة القفز 
الع���ايل، فالتقط���ت لن���ا ال�سور ونح���ن نت�سل���م امليداليات 
م���ن يد الو�سي عب���د االإله، وحينم���ا راأيت ال�س���ورة التي 
اأظه���ر فيه���ا م�سافحا الو�سي وج���دت اأن الواقف بجانبه 
كان وزي���را املع���ارف اآن���ذاك حمم���د فا�س���ل اجلم���ايل. ال 
ت���زال ال�س���ورة بحوزت���ي، اإذ مل اأفز مبيدالي���ة اأخرى بعد 
ذل���ك، وكان عل���ي اأن اأحتف���ظ به���ذه ال�س���ورة حفظا مل���اء 
الوجه الريا�س���ي! غري اأين مل اأكن فخورا بها مع ذلك، فقد 
كنا، �سباب اخلم�سينات، متمردين وحانقن، ال ندري، يف 

احلقيقة، ملن نوجه ثار غ�سبنا اإن مل يكن ملثل هوؤالء!
التقيت���ه لقاء عاب���را قبل اأ�سبوعن م���ن وفاته، يف معر�س 
تون����س ال���دويل للكت���اب اخلام�س ع�س���ر. كن���ت واقفا مع 
�سح���ب يف اجلناح العراقي حن راأيت���ه ي�سري بتثاقل يف 
املم���ر متجه���ا نحونا، ي�ستع���ن بع�ساه وب�سدي���ق ي�سنده 
برف���ق. كان م�ستب�س���را، يف بدلة بي�س���اء، يرد على حمييه 
بابت�سامت���ه املمي���زة وبه���زات م���ن راأ�سه االأ�سي���ب. رحبنا 
ب���ه وبدا عليه اجن���ذاب غريب نحو الكت���ب امل�سجاة اأمامه 
عل���ى الطاولة، فانحن���ى مت�سبثا بع�ساه وق���رب عينيه من 
ال�سفح���ات، حم���اوال اأن يتبن جي���دا عناوينه���ا. كان ذلك 
منظرا فريدا من اإن�سان يحمل اأعباء زمن ثقيل، وال تفارقه 

روح املحبة للقراءة واالطالع.
يف �سن���ة 1953 ظه���ر الع���دد الث���اين م���ن جمل���ة )الثقاف���ة 
اجلدي���دة( ف�س���ودر بع���د توزيع���ه يف ال�س���وق ب�ساع���ات 
اأق�سو�س���ة  في���ه  ن�س���رت  ق���د  كن���ت  اأع���داده.  وجمع���ت 
)االآخ���رون(، وقي���ل بع���د اأي���ام، اإن رئي�س ال���وزراء حممد 
فا�سل اجلمايل �سيواجه جمل�س النواب العراقي وي�سرح 

الأع�سائه �سبب اإ�سدار القرار مبنع هذه املجلة!
وق���ام، فع���ال، به���ذا العمل ووق���ف اأم���ام اأع�س���اء املجل�س 
واأخ���ذ يقراأ لهم من جملة )الثقافة اجلديدة( - ذات الغالف 
االأخ�س���ر كم���ا اأتذكر جي���دا - مقتطفات من مق���ال للدكتور 
اإبراهي���م كبه، ويبن لهم نواح���ي الفل�سفة املارك�سية التي 
ي�ستن���د اإليه���ا املق���ال املذك���ور. كان رئي�س ال���وزراء اآنذاك 
معروف���ا لن���ا باأنه ميث���ل التي���ار ال�سيا�سي اجلدي���د املوؤيد 
الأمري���كا، الذي كان مناف�سا للتي���ار االإنكليزي القدمي الذي 
يق���ف نوري ال�سعي���د على راأ�س���ه. ولعل ه���ذه املبادرة من 
رئي����س الوزراء كانت الإظهار امل�ست���وى الرفيع الذي يريد 

اأن يبدو به يف ممار�سته للدميقراطية.
خط���ر يل واأنا اأق���راأ يف ال�سحف تفا�سيل ه���ذه التمثيلية، 
ب���اأن م���ن االأكي���د اأن رئي����س ال���وزراء ل���ن يهت���م بق���راءة 

اأق�سو�ست���ي وحتليلها وفهم اأبعاد ما تعر عنه، فقد كانوا 
جميعا، غري مكرتثن باملج���رى اخلطري املرعب الذي كان 
ي�س���ري ب�سمت حت���ت اأقدامه���م وال���ذي كان االأدب وحده 

ي�سري اإليه وير�سد م�سراه.
وكان ال�سيخ اإذن، ذو ال�سنوات االأربع والت�سعن، منحنيا 
عل���ى عناوين الكتب، يري���د، معاندا ب�س���ره ال�سعيف، اأن 
يتب���ن فحواها واأ�سم���اء موؤلفيه���ا. مل تكن احلي���اة رفيقة 
به���ذا االإن�س���ان دائم���ا، ففي �سن���ة 1958 اأنزل���ه الثوار من 
عليائ���ه و�سجنوه، وعومل بق�سوة واأه���ن علنا ثم اأنهوا، 
بغوغائي���ة ال مثي���ل لها، حماكمت���ه باحلكم علي���ه باالإعدام 
م���رات وبال�سج���ن مئ���ات ال�سن���ن. كانوا م�سري���ن ب�سكل 
م�سب���وه، على جع���ل اأنف�سهم وبلدهم امل�سك���ن، اأ�سحوكة 

للعامل.
مل ينال���وا م���ن اجلم���ايل م���ع ذل���ك، وعف���ي عن���ه ف�ساف���ر 
ولق���ي الرتح���اب يف بلده الث���اين االأم���ن... تون�س. وكم 
كان���ت ده�ست���ي كب���رية، قب���ل �س���ت �سن���وات، ح���ن قراأت 
له���ذا الرجل امل�س���ن مقاال ملتهب���ا يدين في���ه االأمم املتحدة 
وم���ن ورائه���ا اأمريكا مل���ا اأ�سدرته م���ن ق���رارات ال �سرعية 
بحق العراق والعراقي���ن. كن���ت منده�س���ا ب�سب���ب اأن ذلك 
املق���ال ال ميث���ل وال يعر ع���ن توجهاته ال�سابق���ة حن كان 
م�س���اركا يف احلك���م يف اخلم�سين���ات، وتب���ادر اإىل ذهني 
اأن���ه قد يك���ون جمامال لبع�س اجله���ات ال�سيا�سي���ة، اإال اأن 
ا�ستم���راره، واإ�سراره على الكتابة وعل���ى اإدانة الواليات 
املتح���دة بنف�س الن�س���ق االأول يجعل من املتع���ذر ت�سديق 

هذا الراأي.
الرج���ل، اإذن، كان خمل�سا و�سادقا يف غ�سبه ويف تعريته 
للق���رارات القا�سي���ة وال���ال اإن�ساني���ة الت���ي طاول���ت �سعبا 
عريق���ا ذا ح�س���ارات متع���ددة قدمت الكثري م���ن اأجل رفعة 
الب�س���ر وحف���ظ كرامته���م، ولعل ه���ذا ال�سيخ ال���ذي جاوز 
الت�سع���ن وهو يجهد نظره منحنيا عل���ي الكتب املطبوعة 
يف الع���راق، كان يبحث ع���ن دليل اآخر ي�سيف���ه اإىل االأدلة 
الكث���رية املتجمع���ة لدي���ه، ليثب���ت اأن �سعب العراق �سعب 
مب���دع، �سل���د، واأن م���ن الواجب الوق���وف اإىل جانبه على 

الدوام واالإعالن عن حقيقته الرائعة على املالأ ». 
عن كتاب ) امل�ستدرك على اعيان ال�سيعة ( حل�سن االمن

فاضل الجمالي ومجلة ) الثقافة الجديدة (
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ج���اس���م م��ح��م��د رج���ب

تعد هذه المدرسة من المدارس المسيحية 
األجنبية المتقدمة في بغداد والتي اهتمت كثيراً 
في تربية طالبها ورفع مستواهم العلمي والديني 
واألخالقي، وهي تابعة لطائفة الالتين الكاثوليك 

التي أشرفت على إدارتها هيئة اآلباء الكرمليين في 
بغداد.وتقع هذه المدرسة في محلة رأس القرية 
عكد الكنائس )عكد النصارى( مقابل جامع الخلفاء 

قرب سوق الغزل في بغداد، شغلت بنايتها 
المرقمة )178/1( بجوار كنيسة الالتين التي كانت 
تحيطها بالجانبين الشرقي والغربي، كما يحيطها 

من الخلف دير لآلباء الكرمليين.

اأُ�س�س���ت مدر�س���ة القدي�س يو�س���ف الالتينية   
ع���ام 1737 وا�ستم���رت يف اأداء ر�سالته���ا التعليمية حتى 

عام 1914 بعد اأن اأغلقت اإبان احلرب العاملية االأوىل 
اإذ مت  العثم���اين،  ال�سلط���اين  املكت���ب  وح���ل يف بنايته���ا 

اال�ستيالء على جميع 
حمتوياتها م���ن اأدوات مدر�سية وكرا�سي وموائد والواح 

وكتب وخرائط . 
ويف ف���رتة االإدارة الريطاني���ة للع���راق 1918، مت افتتاح 

املدر�سة ثانيًة 
لقبول الطالب فيها كمدر�سة ابتدائية نهارية للبنن، واأخذ 
مديرها جوزي���ف كركجي بتهيئ���ة اأدوات مدر�سية جديدة 

لتقوم مقام التي فقدت وتلفت عمدًا . ويف عام
 1920 قام امل�سوؤولون عل���ى اإدارتها واالإ�سراف عليها من 
قب���ل االآباء الكرملين برت�سي���ح نخبة من االأ�ساتذة االأكفاء 
لهيئتها التدري�سية، وعن االأب جان �سعيد الكرملي مديرًا 
له���ا فاأعاد يف مدة ق�سرية �سمعة املدر�سة و�سهرتها االأوىل 

باجلهود الكثرية التي بذلها يف �سبيل تقدمها ورقيها.
متي���زت املدر�س���ة ب�سعة م�ساحته���ا اذ تكونت م���ن طابقن 
احت���وت عل���ى ارب���ع ع�سرة غرف���ة �س���ت منه���ا ا�ستخدمت 
ك�سف���وف درا�سي���ة، كم���ا توف���رت فيه���ا �ساح���ة منا�سب���ة 
لالألعاب الريا�سية وبع�س احلدائق ال�سغرية التي تكللها 
اأ�سج���ار جوز الهن���د، وتوفرت فيه���ا امل�ستلزمات املدر�سية 
والو�سائ���ل ال�سرورية الت���ي تتطلبها املدار����س الع�سرية 
احلديثة. وعلى الرغم من اأنها مدر�سة ابتدائية فقد �سمت 
خمت���رًا جمه���زًا ب���االأدوات الفني���ة احلديث���ة والو�سائ���ل 
ال�سروري���ة الالزمة للعم���ل العلمي، ي�ستفي���د منها الطلبة 
لدرو�س الطبيعيات واالأ�سياء وال�سحة والعلوم الطبيعية 

وهي ت�سلح ملدر�سة ثانوية. 
ف�ساًل عن احتوائها عل���ى مكتبة نفي�سة ت�سم   
بن جدرانها �سبعة اآالف كتاب من الكتب العلمية واالأدبية 
والثقافي���ة وهي م�سنفة اإىل اللغ���ات العربية واالإنكليزية 
وهيئته���ا  املدر�س���ة  اإدارة  اأف���ادت  كذل���ك  والفرن�سي���ة، 

التدري�سي���ة من مكتب���ة االأب اأن�ستا�س م���اري الكرملي يف 
كني�س���ة الالتن وهي من الكن���وز االأدبية والثقافية للبالد. 
وم���ن االآث���ار العلمية فيها وج���ود متحف م�سغ���ر للتاريخ 
الطبيع���ي، اإذ حتت���وي عل���ى جم�سم���ات لهي���كل االإن�س���ان، 
وجم�سمات الأع�ساء الب���دن، وبع�س احليوانات املحنطة، 
كما توف���رت فيها و�سائل االإي�س���اح واخلرائط اجلغرافية 
وامل�س���ورات العلمية، وعار�س���ة �سينمائية يت���م ت�سغيلها 

لعر�س االأفالم العلمية واالجتماعية للطالب. 
تع���داّ مدر�س���ة القدي����س يو�س���ف الالتيني���ة م���ن املدار����س 
االأجنبي���ة التي خ�سعت الأنظم���ة وقوانن وزارة املعارف، 
واتبعت املناهج الر�سمية املقررة لوزارة املعارف والكتب 
الر�سمي���ة املق���ررة فيه���ا. ف�س���اًل ع���ن ا�ستخدامه���ا املناهج 
غري الر�سمية لتدري�س اللغ���ة االإنكليزية واللغة الفرن�سية 
والديان���ة امل�سيحي���ة وق���د ج���رت املوافق���ة الوزارية على 
تدري����س هذه املواد �سريطة اأن ال تدخل �سمن االمتحانات 
العام���ة، ويت���م تدري�س اللغ���ة االإنكليزية ب���دءًا من ال�سف 
االأول وحتى ال�سف ال�ساد�س، يف حن يبداأ تدري�س اللغة 

الفرن�سية من ال�سف الثاين وحتى املرحلة االأخرية، ف�ساًل 
ع���ن تدري�س الديانة امل�سيحي���ة جلميع الطلبة امل�سيحين. 

واعتمدت 
املدر�سة فيما يخ�س منهج الديانة امل�سيحية، كتاب مبادئ 

اأ�سول الديانة 
امل�سيحي���ة لل�س���ف االأول، وخمت�س���ر التعلي���م امل�سيح���ي 
واخلام����س،  والراب���ع،  والثال���ث،  )الث���اين،  لل�سف���وف 
وال�ساد����س(، وخمت�سر التاريخ املقد�س لل�سفن اخلام�س 

وال�ساد�س. 
اأم���ا امل���واد الدرا�سي���ة املقررة ح�س���ب املنهج   
الر�سم���ي لل���وزارة فق���د ا�ستمل���ت عل���ى اللغ���ة العربي���ة، 
والتاريخ، واجلغرافية، والواجبات االأخالقية والوطنية، 
واخل���ط والر�س���م، واالأعمال اليدوي���ة، والريا�سة البدنية 

والن�سيد.   
وعن���د �س���دور قان���ون املع���ارف العام���ة رق���م )57( ل�سنة 
1940، اأخذت املدار����س االأجنبية االبتدائية تقدم طلباتها 
اإىل وزارة املع���ارف لغر����س حتويله���ا اإىل مدار�س اأهلية، 

ف�س���اًل عن تعي���ن مدراء عراقين لها، وعل���ى هذا االأ�سا�س 
قدمت اإدارة مدر�سة القدي�س يو�سف الالتينية طلبًا موؤرخًا 
يف 13 اآب 1940 اإىل وزارة املع���ارف لغر����س موا�سل���ة 
تدري�ساته���ا كمدر�سة اأهلية تخ�سع لقانون املعارف العامة 
ال���ذي �س���در يف 4 اآب 1940، ور�سح���ت مدي���رًا عراقي���ًا 
الإدارته���ا وهو االأب كرا�سيان الكرمل���ي، ومن هذا املنطلق 
اعرتفت به���ا احلكومة العراقية كمدر�سة اأهلية بعد اإجراء 

م�سادقة وزارة املعارف للتخلي عن �سفتها االأجنبية. 
وبع���د �سدور القانون املذك���ور اتخذت اإدارة   
املدر�س���ة ع���دة اإج���راءات يف �سيا�سته���ا التعليمي���ة به���ذا 
اخل�سو����س، حماولة منها التخل�س م���ن �سفتها االأجنبية 
وموا�سل���ة عمله���ا كمدر�س���ة عراقي���ة اأهلي���ة، وكانت ابرز 
االإج���راءات التي اتخذتها اإلغاء در����س اللغة الفرن�سية يف 

منهاجها، ف�ساًل عن تقلي�س اللغة االإنكليزية.  
وم���ن اجلدي���ر بالذك���ر اإن اإدارة املدر�س���ة قدم���ت طلبًا يف 
اإىل وزارة املع���ارف لرت�سي���ح االأ�ست���اذ  اأيل���ول 1940   1
روفائي���ل بابو اإ�سح���ق، حما�سرًا لتدري����س اللغة العربية 
عل���ى طلب���ة املدر�س���ة يف اأوق���ات فراغ���ه، من اأج���ل ترقية 
اللغ���ة العربية يف املدر�س���ة واإمكانية تقوية الطالب ورفع 

م�ستواهم العلمي يف اللغة العربية. 
وجاء ه���ذا الرت�سيح من قب���ل اإدارة املدر�سة   
نظ���رًا مل���ا يتمت���ع ب���ه روفائي���ل بابو ا�سح���ق م���ن الكفاءة 
العالي���ة يف اللغ���ة العربي���ة وخرت���ه الطويل���ة بتدري����س 
اللغة العربية على مدى ع�سرين عامًا. وعلى هذا االأ�سا�س 
�سمح���ت الوزارة لالأ�ست���اذ روفائيل باب���و ا�سحق املدر�س 
يف مدر�س���ة املتو�سطة املركزية يف بغ���داد، بتدري�س اللغة 
العربي���ة لط���الب ال�ساد����س يف مدر�س���ة القدي����س يو�سف 
الالتيني���ة، عل���ى اأن ال يزي���د عدد درو�سه ع���ن �ستة درو�س 

اأ�سبوعيا. 
وثم���ة حقيق���ة تاريخي���ة ينبغ���ي االإ�س���ارة اإليه���ا يف ه���ذا 
ال�س���دد ه���ي قي���ام االأب نوئي���ل الكرمل���ي رئي����س االآب���اء 
الكرملي���ن يف العراق، عام 1943 بتقدمي طلب اإىل وزارة 
املع���ارف ب�س���رورة تعي���ن الدكت���ور االأب اأجن الكرمل���ي 
اللك�سمبورغ���ي . مديرًا ملدر�سة القدي�س يو�سف الالتينية، 
بداًل من املدير العراقي االأب كرا�سيان الكرملي املر�سل اإىل 
الب�سرة. وعلى هذا االأ�سا�س جاءت املوافقة الوزارية على 
تعين االأب اأجن الكرملي اللك�سمبورغي، ومنحت االإجازة 
الر�سمي���ة با�سم املدير اجلديد، ول���دى تدقيق جن�سيته من 
ال���وزارة اأعيد النظر يف هذا الق���رار، وطلبت الوزارة من 
رئي����س االآباء الكرملين يف الع���راق �سرورة تغيري املدير 
اجلديد لكونه ينتمي اإىل اأ�سول اأجنبية وال يجوز تعيينه 
مدي���رًا ملدر�س���ة اأهلي���ة، عم���اًل مبوج���ب قوان���ن واأنظم���ة 
وزارة املع���ارف واأكدت الوزارة على تر�سيح مدير عراقي 
بداًل عن���ه. لذا طلب���ت اإدارة املدر�سة من ال���وزارة املوافقة 
عل���ى التعي���ن الوقتي للمدي���ر االأجنبي اإىل ح���ن تر�سيح 
مدي���ر عراق���ي جديد.و�سرح���ت وزارة املع���ارف بدوره���ا 
باأنه���ا ال ت���زال تب���ذل اق�س���ى جهوده���ا مل�ساع���دة املدار�س 
االأهلي���ة وت�سجيعها، غ���ري اأنها يف الوقت ذات���ه ال ترى ما 
ين���ايف تطبيق القوانن بكل دق���ة، اإذ اإن الفقرة الثانية من 
املادة الرابع���ة من قانون املعارف العام���ة رقم )57( ل�سنة 
1940، �سريح���ة بخ�سو����س اإدارة املدار����س االأهلية من 
قبل العراقين، لذلك فلي����س باالإمكان تعين االأب الكرملي 
اللك�سمبورغي، مدي���رًا ملدر�سة القدي�س يو�سف الالتينية، 
كم���ا ال ميك���ن قيام���ه بوكال���ة اإدارة املدر�س���ة، اأم���ا موافقة 
ال���وزارة يف ب���ادئ االأم���ر عل���ى تعيين���ه مدي���رًا للمدر�سة 
فقد ح�س���ل �سهوًا لع���دم تطابقه مع ال�سراح���ة القانونية، 
والزمت اإدارة املدر�سة ب�س���رورة تعين مدير عراقي بداًل 
م���ن املدي���ر االأجنبي. وبحك���م ذلك ر�سح���ت اإدارة املدر�سة 
يف ع���ام 1943 املدي���ر العراق���ي حنا ا�سح���ق �سوالغ على 
اإدارة املدر�س���ة واحلا�س���ل عل���ى �سه���ادة اللي�سان����س م���ن 
كلي���ة التج���ارة واالقت�س���اد، ب���داًل م���ن االأب اأجن الكرملي 

اللك�سمبورغي. 
ع���ن )املدار�س امل�سيحية يف بغ���داد 1921-1958  درا�سة 

تاريخية(

صفحة مطوية ومشرقة من تاريخ التعليم في العراق

مدرسة القديس يوسف في منطقة الشورجة 
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د . حميد حسون العكيلي

كانت أراضي لواء العمارة تختلف عما هي عليه في 
األلويِة اأُلخرى، ألن معظمها أراضي أميرية صرفة، 

ولذلك نجد جميع مقاطعاتها تؤجر بطريقِة 
المزايدة العلنية أو تطبق عليها طريقة العقود 

المباشرة.

كان العثماني���ون يعتمدون يف اإعطاِء حي���ازة االأر�س اإىل 
اأك���ِر من �سي���ٍخ، ُبغي���ة اإ�سع���اف كب���ار روؤ�س���اء الع�سائر، 
وم���ع ذلك ظلت اأرا�س���ي العمارة تتداولها اأي���دي قليلة من 
احلائزي���ن الذي���ن و�س���ل عدده���م يف ع���ام 1906 اإىل 19 
حائ���زًا اأو ملتزمًا. ومما يجدر ذك���ره ان العثمانين كانوا 
يعي���دون تكرار توزيع االأرا�سي ب���ن خمتلف كبار �سيوخ 
الع�سائ���ر، فق���د اأُعي���د تاأجري املج���ر الكبري وهو م���ن اأغنى 
مقاطع���ات ل���واء العم���ارة ت�سع م���رات يف امل���دة )1865-

1915(، واأُعي���د كذل���ك تاأج���ري اأرا�س���ي مقاطع���ة ال�سهالة 
وه���ي م���ن االأرا�سي املهم���ة يف اللواء �سبع م���رات. بينما 
ظل���ت املجر الكب���ري يف املدة من الع���ام 1916 وحتى قيام 
اجلمهوري���ة بي���ِد ال�سيخ جميد اخلليف���ة كان ذلك رغبة من 
الريطاني���ن واحلكوم���ات العراقية املتعاقب���ة يف مكافاأة 

اأولئك ال�سيوخ على ما قدموه من م�ساندٍة وتاأييد لهم.
بع���د انتهاء احلرب العاملي���ة االأوىل واحتالل الريطانين 
ح بها  للعراِق، اأ�سبح مو�س���وع االأر�س ورقة اأ�سا�سية يلواّ
املحتل���ون لك�سِب ال�سي���وخ اأو تعين والَءه���م. وعليه فقد 
ارتف���ع ع���دد امل�ستاأجري���ن لالأرا�س���ي اإىل 81 �سخ�س���ًا يف 
الع���ام 1929 بع���د ان كان 33 يف الع���ام 1918. ف�ساًل عن 
الدع���ِم الكبري ال���ذي ح�سى به زعم���اء الع�سائر ال�سيما يف 
املج���ال االقت�سادي، اإذ عمدت ق���وات االحتالل الريطاين 
اإىل اإ�س���داِر بيان اعرتفت فيه بحق���وِق ال�سيوخ الكبار يف 
الت�س���رف يف االأرا�سي الت���ي جتاوزوا عليه���ا، باالإ�سافِة 
اإىل ا�ستخ���داِم االأرا�س���ي الت���ي مل تفو����س بع���د كو�سيل���ة 

ال�ستدراِج بع�س ال�سيوخ اإىل جانبهم.
وم���ن اج���ل تثبي���ت نفوذ ه���وؤالء ال�سي���وخ، ذه���ب احلكام 
ال�سيا�سي���ون اإىل املجاه���رِة بتاأيده���م ومده���م بال�س���الح 
واإعطائهم الهداي���ا والهبات، وكذلك اإعفائهم من ال�سرائب 
�سلط���ات  ذهب���ت  اأك���ر،  ب�س���ورٍة  ال�سي���وخ  ولك�س���ِب ود 
االحتالل اإىل جتاهِل التجاوزات على االأرا�سي االأمريية، 
واالأمثل���ة كث���رية على ذل���ك يف ل���واِء العم���ارة، حيث َكتب 
ع���ام  املنطق���ة يف  له���ذه  الريط���اين  ال�سيا�س���ي  احلاك���م 
1918 »لق���د �ساعدن���ا يف زمِن احل���رب ا�ستبقاوؤنا �سيوخًا 
ينف���ردون مبلكي���اٍت كبرية، ولكن لي����س هنالك من �سٍك يف 
ان املقاطع���ات ويف ح���االٍت متع���ددة كبرية ج���دًا للمزارِع 
الواح���د، وه���ذا م���ا ينطب���ق ب�س���كٍل خا����س عل���ى ملكياِت 
حمم���د العريبي وجميد وجوي واأب���و ري�سة، ولكن ما دام 
خمتل���ف ال�سيوخ قد �ساعدوا احلكوم���ة الريطانية ب�سكٍل 
منقط���ع النظ���ري، فيبدو ان الوقت مل يك���ن منا�سبًا لتق�سيِم 
ممتلكاته���م اإىل اأج���زاٍء خمتلفة، وكذل���ك مل يكن من ال�سهِل 

حتقيق مثل هذا التق�سيم«.
كان اأم���رًا طبيعي���ًا ان َتق���دم ق���وات االحت���الل الريط���اين 
عل���ى اإعطاِء �سيوخ العمارة اأرا����سٍ زراعية وا�سعة مقابل 
اجور زهيدة ج���دًا، ال تتنا�سب اأبدًا وث���راء هذه االأرا�سي 
وتعفيهم من ال�سرائ���ب ل�سنواٍت طويلة، نتيجة اخلدمات 
اجلليل���ة الت���ي قدموه���ا له���م، ويف ه���ذا االإط���ار يتح���دث 
احلاك���م الريط���اين ملنطق���ِة العم���ارة ع���ام 1918، قائاًل : 
»م���ن املعروف جيدًا اأن ال�سي���وخ االآن ينعمون بالرواِت، 
ويرج���ع ذل���ك اإىل رخ����سِ اإيجاراتهم يف ظ���ل اإدارتنا، ... 

لقد اتبعنا �سيا�سة �سخية هاهنا ومن املحتمل انها �ستعود 
علين���ا بالنف���ِع، اإذ �ستغ���ري ال�سي���وخ مب�ساعدتن���ا بقدِر ما 

ي�ستطيعون«.
لع���ل من املنا�سب هنا، ان نقف اأم���ام هذا الكرم الريطاين 
م���ع �سيوخ الع�سائ���ر والذي دفعهم يف نهاي���ِة االأمر اإىل ان 
يغ���ريوا جلده���م وان يبدل���وا والءهم م���ن العثمانين اإىل 
الريطانين، حماولن تف�سري ذلك للو�سوِل اإىل االأ�سباب 
الكامن���ة ورائِه، والذي �ساعدنا يف ه���ذه املحاولة هو ذلك 
املقال الذي كتبه ف���الح قدمي يف جريدِة »اجلبهة ال�سعبية« 
يف حزي���ران عام 1952، والذي حمل عن���وان »حقيقة عن 
م�سكل���ة االإقط���اع يف ل���واء العم���ارة« حيث اأكد في���ه، على 
اإن البع����س م���ن �سيوخ الع�سائ���ر يف لواِء العم���ارة كانوا 
ق���د تلقوا يف ع���ام 1914 وعودًا قاطعة م���ن ال�سري بر�سي 
كوك�س، كب���ري املمثلن ال�سيا�سين يف اخلليج العربي عن 
طري���ِق �سيخ���ياّ الكويت واملحم���رة، ب���اأن بريطانيا �سوف 
تخف����س ال�سرائ���ب عنه���م وجتع���ل اإيج���ار اأرا�سيهم اإىل 
م�ستوى الربع مقابل وقوفهم �سد فكرة اجلهاد وانقالبهم 
عل���ى العثماني���ن. ومل يكت���ِف كوك����س بذل���ك واإمن���ا، زار 
العمارة يف زورٍق بخارٍي �سريع واجتمع مع كباِر م�سايخ 
العم���ارة واأعاد تاأكيد وعوده لهم، ف���كان له ما اأراد، فاأجنز 
» احل���ر« ما وعد فلم يعتمد الريطاني���ون اإال على ال�سيوِخ 
يف العم���ارة الإدارِة الو�س���ع فيها، ومل ي���َر ال�سيوخ نا�سرًا 

غري الريطانين.
غ���ري ان دواع���ي احل���ق واملو�سوعية تدعونا للق���وِل هنا، 
ان البع�س من ع�سائر العم���ارة رف�ست االرمتاء باأح�ساِن 
االإنكليز بالرغم من عر�سهم عليها كميات كبرية من الذهب 
اخلال����س. ويف املقدم���ة منه���ا ع�س���رية بن���ي الم التي كان 
يقوده���ا �سيخها غ�سبان البنية، الت���ي ف�سلت االنتقال اإىل 
اجلان���ب االإيراين من منطقة احلويزة على ان ت�سبح اأداة 

طيعة اأو تابعة للريطانين.
ظل���ت عي���ون الريطاني���ن تنظ���ر ل�سي���وِخ العم���ارة بعِن 
العط���ِف والرعاية، وكي���ف تن�سى وقفته���م »امل�سرفة« اأيام 
اجله���اد واأيام ثورة الع�سري���ن، اإذ بادر املن���دوب ال�سامي 
الريط���اين يف الع���ام 1929 اإىل تخفي����س م���ا كان يدفعه 
�سي���وخ العمارة«االأ�ساو�س« للدول���ِة مقابل كل دومن يزرع 
بال�سلب تخفي�سًا كبريًا. م���ع ذلك ظلت املبالغ التي يدفعها 
امل�ساي���خ يف العم���ارة خلزين���ة الدول���ة العراقي���ة تع���ادل 

عائدات االأرا�سي يف األوي���ة اأربيل وكركوك وال�سليمانية 
والدليم وكربالء كما يوؤكد الباحث حنا بطاطو.

واإزاء ه���ذا الو�س���ع، اأ�سبح ع�س���رات االآالف من الفالحن 
دون اأر����س يزرعونه���ا ويعي�س���ون عليه���ا، مم���ا جعله���م 
يعانون �ستى اأنواع الفقر واحلرمان وطغيان االإقطاعين. 
وم���ا زاد الطن بله كم���ا يقولون يف االأمث���اِل اإن ال�سلطات 
االإداري���ة يف ل���واِء العم���ارة مل حتابي اأولئ���ك االإقطاعين 
فق���ط واإمنا، و�سعت كل اإمكانياته���ا خلدمتهم، بدعوى ان 
ذلك ي�سمن ا�ستثمار االأرا�سي الزراعية، وح�سول الدولة 
عل���ى اإي���رادات مالية كان���ت باأم�س احلاجة له���ا، ف�ساًل عن 
تاأيي���ِد اأولئ���ك االإقطاعي���ن للنظ���اِم ال�سيا�سي تاأيي���دًا على 
طوِل اخلط. ويف الوقت  نف�سه كانت ال�سلطات تتذرع باأن 
التعامل مع ع���دٍد قليٍل من امل�ستاأجري���ن اأكر ان�سجامًا مع 
الو�س���ع االأمني واالجتماعي يف الل���واء، كما توؤكد اأحدى 

الوثائق الر�سمية ال�سرية.
كان من الطبيعي جدًا ، مع هكذا ظروف وحماباة وا�سحة 
لالإقطاعي���ن من لدن ال�سلطات االإداري���ة يف اللواء وحتى 
م���ن قب���ل احلكوم���ة، ان ميتنع عمي���د االإقط���اع يف العراق 
جمي���د اخلليفة مثاًل من دف���ِع ما بذمتِه للخزين���ِة من مبالٍغ 
كب���رية و�سل���ت يف الع���ام 1948، ال���ذي �سهد اأ�س���واأ اأزمة 
مالي���ة يف فرتِة ما بع���د احلرب العاملية الثاني���ة، اإىل 150 

األف دينار.
ولتج�سي���ِد م���ا نح���ن ب�سددِه، نرج���ع اإىل اإح���دى الوثائق 
الر�سمية وال�سرية ال�سادرة من لواء العمارة والتي تعود 
اإىل ع�سي���ة احلرب العاملية الثانية، اإذ قالت: » ان مقاطعات 
لواء العمارة كانت ت���دار بطريقة اإقطاعية تق�سي باإ�سباِع 
ع���دد قلي���ل وجتويع ع�س���رات االألوف من اأبن���اء املقاطعة« 
وم�س���ت الوثيقة تق���ول :«وبالنظ���ر ل�سع���ِة امل�ساحة التي 
كان يت�س���رف بها النفر القليل من جهة و�سعف قابلية هذا 
النف���ر اال�ستثمارية والزراعية من جه���ٍة اأُخرى، ف�ساًل عن 
�سعفهم الب���ارز يف النواحي االأخرى تتجلى اأثار اخلراب 
والفو�س���ى املنت�س���رة يف املقاطع���ات الت���ي كان باالإِم���كاِن 
اال�ستفادة منها ب�سورٍة اأعم نفعًا واأجدى فائدة، لو وزعت 
ب�س���ورٍة عادلة على اأ�سحاِب العالق���ة باالأرا�سي من  دون 

حتيز اأو حماباة ».

والغري���ب حق���ًا اأن وزارة ن���وري ال�سعي���د احلادي���ة ع�سر 

قام���ت بخطوٍة عرت فيها عن جتاهله���ا كل حقائق الواقع 
وم�سلحة البالد وتطورها االقت�سادي واأو�ساع الفالحن 
املزري���ة،ومل تراِع فيها اإال م�سلحة حلفائها والقريبن جدًا 
عل���ى قلب رئي�سها نوري ال�سعي���د، ذلك عندما َقدمت الئحة 
قانوني���ة يف �سيِف ع���ام 1952، وافقت خالله���ا على منِح 
االأرا�سي االأمريية يف ل���واء العمارة حقوق لزمة ت�ساهي 
حق���وق الطاب���و يف االأرا�س���ي االأمريية ال�سرف���ة. وَح�سد 
اإقطاعيو العمارة كل ما اأمكنهم ح�سده الإقراِر هذه الالئحة 
يف مراحله���ا الت�سريعي���ة حت���ى �سدوره���ا ب�س���كٍل نهائ���ي 
كقان���ون حمل الرقم 42 لع���ام 1952.من املنا�سب احلديث 
هن���ا: اإن ه���ذا القان���ون مو�س���وع البح���ث، اعت���ر اأبن���اء 
امل�ستاأج���ر واإخوان���ه واأعمام���ه ومعظم اأقربائ���ه ملتزمن 
اأولين. كم���ا اأجاز القانون املذكور من���ح اللزمة اإىل ورثِة 
امللت���زم يف حال وفاته. زبدة الق���ول، اإن هذا القانون  ُيعد 
تراُجعًا كبريًا عن االإ�سالح وم�سايرة وا�سحة لالإقطاعين 
وخدمة لهم، يف اأرا�سي كانت تابعة للدولِة رقبة وانتفاعًا. 
حاول���ت وزارة نوري ال�سعي���د الثانية ع�سرة تدارك االآثار 
ال�سلبي���ة التي خلفها القانون رق���م 42 ل�سنة 1952، وذلك 
عندم���ا اأ�سدرت املر�سوم رقم 28 لع���ام 1954، الذي األغى 
القانون املذكور، ومنح الفالح احلق يف ا�ستئجاِر اأرا�سي 
زراعي���ة )اأي ح���ق لزم���ة( ، وبع���د �سن���ة من ذل���ك اأ�سدرت 
حكوم���ة نوري ال�سعيد الثالث���ة ع�سر القانون رقم 53 لعام 
1955، ال���ذي اأخذ مببداأ توزي���ع االأرا�سي على الكثري من 
الفئ���ات يف ريف العمارة م���ن بينها الفالح���ن. لكن علينا 
مالحظ���ة ان حال���ة الف���الح الت���ي كان يرث���ى لها م���ن الفقِر 
واحلرمان مل ت�سمح ل���ه باال�ستفادِة من هذا القانون، واإذا 
ما حاول احدهم ان ي�ستفيد من هذا احلق فاإن هناك عقبات 
ك���رى وقفت اأمامه، من قبيل ارتفاع م�ستوى االأر�س عند 
االأنهار، وحاجتها لالإ�سالح واالأ�سمدة وغري ذلك مما اأوقع 

الفالح يف اأمٍل وحرية.
        ال نتجن���ى عل���ى احلقيق���ة اإذا ما قررنا وبارتياٍح انه مل 
يح�س���ل اأي تغيري على حال الفالح يف لواء العمارة، اإذ مل 
نق���ل اإن حالته االقت�سادية واالجتماعي���ة وال�سحية كانت 
تتج���ه نحو االأ�سواأ، باملقابِل اأ�سبحت حيازات االإقطاعين 
ك كبرية وكبرية جدًا حت���ى تفجرت ثورة 14 متوز  واملُ���الاّ

.1958
عن ر�سالة )   عالقة االقطاع بالفالح يف العراق  ( 

كيف نشأت مشكلة اإلقطاع في العمارة ؟
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الوقائع العراقية لها تأريخ حافل بالتطورات األدارية 
والتشريعية والسياسية فقبل تأسيس الدولة 

العراقية كانت أوامر الحكم العثماني تنشر بعض 
الجرائد وفي مقر منها جريدة الزوراء أو ُتعلن 

بوسائل أخرى – أي لم يكن هناك مفهوم واضح 
للجريدة الرسمية.

وفي عام 1917 أصدرت إدارة األحتالل البريطانية 
في العراق نشرة صحفية وهي أول مطبوع 

أصدرته سلطات األحتالل،

لن�س���ر الت�سريع���ات عل���ى �س���كل بيان���ات موقعة م���ن )قائد 
احلمل���ة الريطاني���ة يف ب���الد م���ا ب���ن النهري���ن( باللغ���ة 
االأنكليزي���ة، وكان���ت ترتج���م اإىل اللغ���ة العربي���ة ليتعرف 

الراأي العام على االأوامر والبيانات ال�سادرة.
ويف 1921/7/6 اأ�س���درت احلكوم���ة العراقي���ة جري���دة 
ر�سمية باللغة العربية باإ�س���م )جريدة احلكومة العراقية( 
واأخ���رى باللغ���ة االأنكليزي���ة لنف����س االأ�س���م و�س���درت عن 
وزارة املالي���ة وكان���ت تن�س���ر االأمور اخلا�س���ة باملوظفن 

فقط وال ي�ستفيد منها �سواهم.
وق���د وج���دت وزارة املالي���ة اإن هذه غري كافي���ة وال حتقق 
الغر����س ال���ذي اأ�س���درت م���ن اأجل���ه لذل���ك فق���د اجتمع���ت 
اللجن���ة املخت�س���ة يف وزارة املالي���ة باالتفاق م���ع مطبعة 
احلكوم���ة ) وكان مقرها يف بناية املتحف البغدادي حاليا 
( يف منت�س���ف ايلول  لبحث مو�س���وع اجلريدة الر�سمية 
للحكوم���ة العراق���ي  وق���ررت ان���ه يف نهاية الع���ام 1922 
ي�ستب���دل ا�سمه���ا اىل الوقائ���ع العراقي���ة ، ويب���دو ان ذلك 
الغرا����س فنية الكمال ال�سن���ة وجتليدها يف جملد م�ستقل 
لتل���ك ال�سن���ة  . ةهك���ذا غريت اأ�سمه���ا ف�سميت ب���� )الوقائع 
العراقي���ة( اجلريدة الر�سمي���ة للحكوم���ة العراقية و�سدر 
العدد االأول منها بتاأريخ 12/8/ 1922 وطبعت باإ�سراف 

مديرية املطبوعات يف بغداد.
وكان���ت ت�سدر ث���الث مرات يف االأ�سب���وع موؤقتًا، وقد جاء 

يف العدد االأول ما ياأتي:
(داأبت الوزارة عل���ى تو�سيعها وتغري ا�سمها بحيث تكون 
جامع���ة ملا تفي���د االآم���ر واملاأم���ور واخلا�س���ة والعامة من 
النا����س وتكون جمموع���ة يرجع اإليه���ا الطالب واملطلوب، 
حقوق���ًا وقانون���ًا، واملوؤرخ واالأديب، اأدب���ًا واجتماعا ولذا 
�س���وف تن�سر فيه���ا االأرادات امللكي���ة. والقوانن واالأوامر 
والنظامات الت���ي ت�سدرها ال���وزارات واالأعالنات املدنية 
وال�سرعي���ة الت���ي ت�سدره���ا حمكم���ة االأ�ستئن���اف واحلكم 
يف بع����س امل�سائ���ل االإداري���ة الت���ي يت�س���وق اإىل معرفتها 
الكثريون وخال�سة املذاك���رات التي �ستجري يف املجل�س 
التا�سي�س���ي اأي�سًا، و�سوف تن�سر االإعالنات التي ت�سدرها 
دوائ���ر احلكومة ب�س���ورة ر�سمية وان ه���ذه االأعالنات قد 
يرتت���ب عليها بع�س االأحكام ويحت���اج اإىل الوقوف عليها 
من له تعلق به���اواإن ن�سرها يف اجلريدة االأهلية مما يفقد 
املنفع���ة القانوني���ة يف الن�سر ويرتك �ساح���ب االأعالن يف 
ح���رية ال يع���رف يف اأي جريدة ين�سر اأعالن���ه وهذا مما ال 
يخفى �س���رره املعنوي كما اإنه ال يوج���د اخللل والتذبذب 
يف اجلرائ���د التي ت�س���در باإ�ستقامة واأطرادت���ام كجريدة 

احلكوم���ة الر�سمية التي ال يخ�سى لها الزوال، وف�ساًل عن 
ذل���ك فاإن ح�سره���ا يف جريدة ر�سمية مم���ا ي�سهل الوقوف 
عليه���ا يف اأي زم���ان وم���كان وهذا مما ال ميك���ن احل�سول 
علي���ه يف اجلرائ���د االأهلية الأحتم���ال ابطاله���ا واحتجابها 
ونفاد اأعداده���ا وعدم االأعتناء بجمعها وقلة الثقة بقيمتها 
القانونيةخ�سو�س���ًا بع���د م���رور الزم���ان الطوي���ل عل���ى 

اإحتجابها واإبطالها.
ولكي ال يحرم عامة القراء من فائدة فقد خ�س�سنا يف هذه 
اجلريدة بابًا لن�سر م���ا نفتب�سه من املعلومات من اجلرائد 
واملج���الت االأجنبي���ة وم���ن النت���ف االأدبي���ة والتاأريخي���ة 
واالأجتماعي���ة وال�سيا�سي���ة الت���ي تفي���د اأه���ل قطرن���ا يف 

ع�سرنا(
وقد ت�سمن العدد االأول منها:

1. البالغ���ات ال�س���ادرة ع���ن دائرة 
املعتمد ال�سامي

.2. البالغ���ات ال�سادرة عن وزارة 
الداخلية.

3.القوانن والنظامات.
ال�سرع���ي  التميي���ز  4.اعالن���ات 

والنظامي.
5. ثم اإعالنات عامة.

6. اأخبار العامل.
7.اأخبار العا�سمة.

وه���ذا يعن���ي اإنه���ا مل تك���ن تن�س���ر 
الت�سريعات والبالغات فقط واإمنا 
تن�س���ر اأي�سًا االإعالن���ات الر�سمية، 
وق���رارات املحاك���م عل���ى اختالفها 
االإجتماعي���ة  االأم���ور  وحت���ى  ب���ل 
وال�سيا�سي���ة.. وقد طب���ع من العدد 
وا�ستم���ر  ن�سخ���ة،  �ستمائ���ة  االأول 
�س���دور الوقائ���ع العراقي���ة حت���ى 

ثورة 14 متوز 1958.
وكان اآخ���ر ع���دد له���ا قب���ل الث���ورة 
قي���ام  وبع���د   )4168( الع���دد  ه���و 
مت���وز  م���ن  ع�س���ر  الراب���ع  ث���ورة 
/1958 �س���درت الوقائع العراقية 
باالأ�س���م نف�س���ه وبرق���م وت�سل�س���ل 
جدي���د ف�سدر الع���دد االأول بتاأريخ الثام���ن والع�سرين من 
متوز/1958 واأبدلت عبارة )اجلريدة الر�سمية للحكومة 
العراقي���ة( يف عب���ارة )اجلري���دة الر�سمي���ة للجمهوري���ة 

العراقية(.

وق���د اأ�ستب���دل ا�سمها ال�ساب���ق بعد ثورة الراب���ع ع�سر من 
مت���وز 1958 فاأ�سبح )اجلري���دة االأ�سبوعي���ة للجمهورية 
بتاأري���خ  منه���ا  االأول  الع���دد  �س���در  حي���ث  العراقي���ة( 

.1958/7/23
اأما عن اجلهات الت���ي تولت اإ�سدار اجلريدة الر�سمية فقد 

توالت على ذلك وزارات عدة:
1. اإذ �سدرت اأول ما �سدرت عن وزارة املالية.

2.ثم انتقلت اإىل وزارة الداخلية.
3.ثم وزارة االإر�ساد – وزارة الثقافة واالإعالم.

4.واأخ���ريًا اإنتق���ل اإ�سداره���ا اىل وزارة الع���دل – حي���ث 
اأ�س���در جمل�س قي���ادة الثورة )املنحل( الق���رار رقم )477( 
يف 1975/5/6، ال���ذي اأن���اط مبوجب���ه اإ�س���دار الوقائ���ع 
العراقي���ة – )اجلري���دة الر�سمي���ة للجمهوري���ة العراقي���ة( 
بوزارة العدل.وكان اأول عدد �سدر باإ�سراف وزارة العدل 

هو العدد )2469( يف الثاين ع�سر من اآيار 1975.
ولغر����س ت�سهي���ل الرج���وع اإىل الن�سو����س الت�سريعي���ة 
وتهي���اأة الن����س القان���وين للباح���ث تول���ت وزارة الع���دل 
ا�س���دار املجموع���ة ال�سهرية. وكان ذلك بداي���ة عام 1982 
وه���ي ت�سم ما ن�سر م���ن القوانن وق���رارات جمل�س قيادة 
الث���ورة )املنحل( يف اجلريدة الر�سمي���ة خالل مدة �سهراإذ 
جتم���ع ه���ذه الت�سريع���ات وتنظ���م وت�س���در عل���ى ن�سخ���ة 
وت���وزع عل���ى دوائ���ر وموؤ�س�س���ات الدول���ة وامل�سرتك���ن، 
وم���ن اأج���ل حفظ ال�سج���ل الت�سريع���ي ب�سكل متط���ور فقد 
�س���درت جمموعة الوقائع العراقي���ة الأول مرة عام 1975 
لتح���ل حمل جمموعة القوانن واالأنظمة التي مل تكن تفي 
بالغر����س املطلوب. وجمموع���ة الوقائ���ع العراقية ت�سدر 
مرت���ن يف ال�سن���ة )ن�س���ف �سنوي���ة( ويت�سدره���ا فهر�س 
منظم ملا ن�س���ريف اجلريدة الر�سمية خ���الل �ستة اأ�سهرمما 
ي�سه���ل عملية البحث عن الت�سريع حي���ث يتناول القوانن 
وق���رارات جمل����س قي���ادة الث���ورة واالأنظم���ة واملرا�سي���م 
اجلمهوري���ة والبيانات واالأوامر والق���رارات والتعليمات 

واالأعالنات والبالغات وغريها.
و�س���در فهر����س الوقائ���ع العراقي���ة اجل���زء االأول ت�سم���ن 
فهر�س���ة متكامل���ة خا�س���ة بالقوان���ن الت���ي مت ن�سرها يف 
الوقائ���ع العراقية )من �سن���ة 1922 اإىل �سنة 1980( ف�سدَّ 

بذلك النق�س الذي عانى منه الباحثون.
فق���د  باملعاه���دات  الفهار����س اخلا�س���ة  تنظي���م  ولغر����س 
�س���در )دليل الوقائ���ع العراقية( اجلزء الث���اين املخ�س�س 
واملواثي���ق  والروتوك���والت  واالأتفاق���ات  للمعاه���دات 
الدولي���ة التي ارتبط���ت بها اجلمهوري���ة العراقية مع دول 
الع���امل واملنظم���ات الدولي���ة م���ن �سن���ة 1922 اإىل �سن���ة 

.)1983
من اأوراق الراحل �سامل االلو�سي

مئوية )الوقائع العراقية(... 

الجريدة الرسمية للحكومة العراقية ) 1922 �� 2022 (
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رئيس التحري��ر التنفيذي: عل�ي حس���ين

سكرتير التحرير: رفعة عبد الرزاق

القيسي مجيد  أحمد  اع��داد: 

عندما جاء الهنود مع دخول الجيش البريطاني 
الى بغداد عام 1916 ن كان منهم الكثير من 
المسلمين الهنود باالضافة الى العديد من 
الطوائف مثل السيخ والكركة والهندوس ، 
وعندما وصلوا الى بغداد تعجبوا من كثرة 

منائرها ، فتوجهوا لمرقد الشيخ عبد القادر 
الكيالني لمعرفتهم بوجود صلة له معهم . 

وبعد انتهاء احتالل العراق فّضل الكثير منهم 
البقاء فيه وعدم العودة الى الهند وبعد تآسيس 
الدولة العراقية الحديثة بمجيء االمير فيصل 
وتنصيبه ملكًا على العراق وتم اصدار قانون 

الجنسية العراقية سمح لكل من يريد التجنس 
بحمل الجنسية العراقية ، وتجنس الهنود من 
بين من تجنسوا من االقوام االخرى الموجودة 

في العراق ومن بين هؤالء رجل اسمه ) صندوق 
الهندي( فقد حصل على الجنسية العراقية 

وشجع الكثيرمن الجنود الهنود للحصول عليها 
النه يتكلم لغتهم وايضا ادعى بأنه من السادة 

االشراف.

ا�سب���ح ل�سن���دوق الهندي جن�سية عراقي���ة وبقي يخدم 
باحل�س���رة الكاظمي���ة وت���زوج هن���اك واجن���ب ول���ده ) 
�س���ادق ( ال���ذي مار����س الريا�س���ة ويعت���ر واح���د م���ن 
موؤ�س�سي الزورخانة هناك بالكاظمية وبعدها انتقل اىل 
باب ال�سيخ لي�سبح بطال بعد ان تعرف على الريا�سين 
بالر�ساف���ة ، مار�س العديد من الريا�س���ات ال�ساقة منها 
ريا�س���ة ) ال�سن���ق ( حيث يعل���ق الريا�س���ي باحلبل من 
رقبت���ه ، وه���ذه الريا�س���ة �سعبة وخط���رة وتعتمد على 
املطاولة وال�سر ويظل معلقا اىل ان ت�سدر منه ا�سارة 
متعارف عليها ، في�سرعون اىل فك احلبل من حول رقبته 
، وقد الغيت هذه الريا�سة يف اواخر العهد امللكي . كما 
مار����س �سادق اجلمنا�ستك وااللع���اب البهلوانية وخفة 
احلرك���ة وامل�سارع���ة واجلمب���از ، ح�سل عل���ى كوؤو�س 
عديدة وتقلد اأو�سمة ريا�سية من م�سوؤولن ومن ملوك 
واأمراء عدد من الدول يف نزاالته يف الهند والباك�ستان 
وايران وتركيا والعراق ، وله العديد من ال�سور وعلى 
�س���دره اأكر من اأربعن و�سام���ًا من خمتلف دول العامل 
والع���راق ، كان ميار�س هوايت���ه يف اأحياء واأزقة بغداد 
وكان يق���وم بو�س���ع راأ�سه عل���ى اجلدار ويق���دم مكافاأة 
مالي���ة ملن ي�ستطيع من امل���ارة ان يبعد راأ�سه عن اجلدار 

ولو ل�سنتمرت واح���د وكانت املراهنات تنهال عليه ويف 
ي���وم م���ا �سادف م���رور امل�سارع الكب���ري ) احلاج ح�سن 
كورد ( ف�ساهد ه���ذا املنظر وحتدث معه واتخذه تلميذًا 
ل���ه يف زورخان���ه الدهانة ورع���اه حتى اأ�سب���ح له ا�سم 
و�سه���رة وا�سعة يف ميادين امل�سارع���ة العراقية ولب�س 

املاي���وه الريا�سي �سنه 1932 الول مرة بالعراق وعليه 
النيا�سن.

كان ل�س���ادق ال�سن���دوق ج�س���م نحي���ف وروح ريا�سية 
ول���ه القدرة عل���ى متزيق اال�سالك احلديدي���ة وتقطيعها 
بالي���د ، يف ع���ام 1966 حي���ث ج���رت احتفالي���ة له على 

وامت���الأ  املوا�س���الت  الك�ساف���ة ح�س���ره وزي���ر  ملع���ب 
امللع���ب باجلمه���ور ال���ذي يق���در بع�س���رة اآالف متفرج ، 
وقد اأح�سروا ل���ه �سيارتن من نوع بيكب ثم �سدوا يده 
اليمنى بالبي���كاب بحبل غليظ وي���ده الي�سرى بالبيكب 
االآخ���رى وما اإن اإنطلقت البيكب���ات باأق�سى �سرعة واإذا 
به وبقوته اخلارقة يطبق احلبلن وعجالت ال�سيارتن 
ت���دور ) بو����س ( خملف���ة وراءه���ا عجاج���ًا ، بعدها قدم 
عر�س���ا جمي���ال حيث ن���ام عل���ى كمية من القن���اين وهي 
املك�سرة وقام���ت اإحدى البيكبات بده�سه و�سعدت على 
ج�سم���ه عدة م���رات بعدها نه�س ومل ي�س���ب باأذى وقام 
وه���و يحيي اجلمهور ، ويف �سن���ة 1969 وعلى م�سرح 
نقابة النف���ط وح�سرها عدد كبري م���ن امل�سوؤولن حيث 
ظه���ر على امل�سرح وبيده �سي�س حديد قطره اإجنان اأخذ 
يلوي���ه على يده الي�سرى واأ�سب���ح �سبه ال�سرنك بعدها 
اأع���اده كما كان امام اإعجاب وت�سفيق وهتاف احل�سور 
، وعندم���ا ا�ستقدم امل�س���ارع عدنان القي�س���ي اىل بغداد 
يف �سبعينات القرن املا�سي ا�سيف برنامج اىل حفالت 
العراقي���ن  للريا�سي���ن  فعالي���ات  تق���دم  اذ  امل�سارع���ة 
ومنهم )�س���ادق ال�سندوق ( حي���ث كان مي�سك ب�سينية 
نحا�سية �سميكة ثم يقطعه���ا بيديه من الو�سط مبعجزة 
تبهر احل�س���ور فتلك ال�سينية النحا����س احلمراء كانت 
باال�ساف���ه ايل ثقله���ا متين���ة قوي���ة واطرافه���ا به���ا عقد 

مطوية .
عم���ل اواخر ايامه بت�سليح الكبن���كات للمحال ، وعا�س 
فق���ريا وم���ات فق���ريا ومل متنح���ه جمي���ع احلكوم���ات 
العراقي���ه اي���ة مزاي���ا او حق���وق تقاعدي���ة فلق���د خ���دم 
الريا�س���ة بالع���راق وكان الكثريي���ن يقول���ون له اذهب 
لب���الد الغرب و�س���رتى تقديره���م لريا�ست���ك ، انتهى به 

املطاف ليموت من دون ان يذكره احد..

مصارع ) الزورخانة( الشهير صادق الصندوق


