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محمود جميل  عروبة  د. 

كان وراء تف�س����ي املجاع����ة يف املو�س����ل ا�س����باٌب ع����دة منها، 
رداءة املو�س����م الزراع����ي لع����ام 1917 م����ع ت�ساف����ر موجات 
الثل����وج ترافقت مع ال����رد ال�سديد والت����ي بدورها اأدت اىل 
م����وت اع����داد كبرية م����ن املا�سية وات����اف معظ����م املنتجات 
الزراعي����ة، �ساحبها التزايد الكب����ري يف احتياجات القوات 
العثماني����ة م����ن امل����واد الغذائي����ة وال �سيم����ا بع����د ان�سحابها 
جنوب العراق وبغداد وفقدانها للكثري من املوؤن مما دعاها 
اىل م�سادرته����ا من االه����ايل، ومما زاد االمر �س����وءا توافد 
املهاجري����ن باعداد كبرية م����ن �سرق تركيا ب�س����ورة خا�سة 
وكان معظمه����م من االكراد اثر تزاي����د املذابح االهلية خال 
�سن����وات احل����رب العاملي����ة االوىل 1914-1915 اذ دخل����ت 
اعداد كب����رية منهم �سمال الع����راق وال �سيما املو�سل. وكان 
من النتائ����ج اخلطرية للمجاع����ة وفاة ع�س����رات االلوف من 
ال�س����كان والق����وات العثماني����ة، وتف�س����ى امرا�����ض الكولريا 

والطاعون والتيفوئيد.
وق����د اأثرت املجاع����ة تاأثريا خط����ريا يف اه����ايل املو�سل، اذ 
عم����د بع�سه����م اىل �سرقة اطف����ال االآخرين والقي����ام بذبحهم 
واقرتن����ت تلك اجلرمية با�سم املج����رم املدعو عبود بن علي 
جاوي�����ض ب����ن توفيق بالتع����اون من زوجته املدع����وة عم�سة 
بوا�سط����ة ولدهم����ا بق�سد اللعب معهم ومن ث����م ا�ستدراجهم 
وقل����ي حلومه����م ومت الك�س����ف ع����ن جرميتهم����ا عندم����ا كانا 
يقوم����ان ببي����ع طع����ام مكون م����ن اللحم ما يع����رف لدى اهل 
املو�سل ب� )القلية(، مما اثار ده�سة النا�ض لوجود اللحم يف 
�سن����ة املجاعة، فاخروا ال�سلط����ات املخت�سة وبعد التحري 
ات�سح ان املجرم يقوم بذبح االطفال وقلي حلومهم وبيعها 
للنا�����ض، وكان����ت هذه من افظ����ع اجلرائم الت����ي ح�سلت يف 

مدينة املو�سل جراء تلك املجاعة.
وق����د احلق����ت ه����ذه املجاع����ة اذى اقت�سادي����ا كب����ريا باهايل 
املو�س����ل حتى انه����م ا�سموها ب�سنة )الل����رية(، وذلك لفقدان 
الثقة باللرية الذهبية التي ال ت�ستطيع ان توفر لقمة العي�ض، 
ال بل و�سل االمر اىل حد اال�ستغاثة وال�سراخ يف الطرقات 
واالزق����ة بقولهم )خاطر الله جوع����ان(، فهذه العبارة ُت�سمع 
يومي����ا يف مدينة املو�سل يف �سنة املجاعة وارتفعت ا�سعار 
احلب����وب ارتفاعًا فاح�س����ًا حتى بلغ �سع����ر وزنة احلنطة ان 
التي ت�س����اوي )13.5( كيلو ثاث لريات ذهبية وهذا يعني 
ان اغلب اهايل املو�سل كانوا يف مواجهة املر�ض واملوت.

هاج����ر اىل والية املو�سل اع����داد كبرية من االرمن واالكراد 
من ب����اد االنا�سول اب����ان �سنوات احل����رب العاملية االوىل، 
وتزامن����ت هجرتهم مع انت�سار املجاعة يف املناطق الواقعة 
يف �سم����ايل مدينة املو�س����ل، اذ قدر ع����دد املهاجرين االرمن 
مم����ن دخلوا ق�سب����ة املو�سل ما يقارب ثماني����ة اآالف ن�سمة، 
وكان����وا يعانون من اجلوع و�سظف العي�ض، وقدموا مدينة 
املو�س����ل بحثا ع����ن لقمة العي�����ض، اذ كان اجل����وع يطاردهم 
اينم����ا حل����وا ناهيك ع����ن هج����رة اعداد كب����رية م����ن االكراد 
وتوافدهم اىل املو�سل حيث بلغ عددهم تقريبا )70.000( 

�سخ�سا ابان �سنوات احلرب العاملية االوىل.
وقد و�سف اح����د �سهود عيان ال�س����ورة املاأ�ساوية للمجاعة 
اآن����ذاك، بقول����ه: »كن����ت اثن����اء مكوث����ي يف املو�س����ل اأطوف 
يف �س����وارع املدين����ة وازقتها، ا�ساه����د فقراءه����ا املهاجرين 
منت�سري����ن يف الطرق واال�س����واق، والبع�ض منهم يتخفون 
حت����ت دكاك����ن البقال����ن واخلبازي����ن يت�سي����دون امل�سرتين 
فما ان ي�س����رتي �سخ�ض لوازمه من ال����دكان �سواًء خبزا او 
�سمنا او غري ذلك ويدفع ثمنها اىل البائع حتى يخرجوا من 
حت����ت الدكاكن ويهاجمونه وي�سلبوه كل ما ا�سرتاه، وكان 
بع�ض هوؤالء اجلياع... يتعاركون فيما بينهم ويغت�سب كل 
واح����د منه����م اللقمة من فم رفيقه ويدخله����ا اىل فمه بطريقة 
مل اأر مثلها ط����وال حياتي... وكنت ا�ساهد ماأموري البلدية 
ومعه����م احلمالن... يجمع����ون جثث امليت����ن جوعا يف كل 

�سباح وم�ساء كاأمنا يجمعون احلطب والنفايات«.
ومن اآث����ار املجاعة التي حل����ت يف مدينة املو�س����ل، انت�سار 

ظواه����ر النهب وال�سطو عل����ى اموال االه����ايل وممتلكاتهم 
وخ�سو�سا عند �سيوع االخبار بان بع�ض التجار احتكروا 
امل����واد الغذائي����ة ولذل����ك ت�سكل����ت ع�سابات منظم����ة لل�سطو 
عل����ى خمازن امل����واد الغذائية او على بي����وت التجار لغر�ض 
احل�س����ول على الغذاء، ففق����د االمن يف املدين����ة ولذلك عمد 
ا�سح����اب االموال واملواد الغذائي����ة على حرا�سة ممتلكاتهم 
�سواء املوج����ودة منها يف بيوتهم او يف دكاكينهم للت�سدي 
لتلك الع�سابات التي تريد ال�سيطرة ونهب املواد الغذائية. 
وانعك�ض الو�سع االمني امل�سطرب على مترد اهايل القرى 
اخلارج����ة عن النطاق اجلغرايف ملدين����ة املو�سل عن طريق 
ع����دم دف����ع ال�سرائ����ب للعثماني����ن ج����راء تلك املجاع����ة، فقد 
امتن����ع اليزيدي����ون القاطن����ون يف منطق����ة �سنج����ار عن دفع 
ال�سرائب والع�سور منذ عام 1917، فح�سلت مواجهات مع 
العثمانين للق�ساء على متردهم يف عام 1918. وف�سا عن 
ذلك ب����رزت ظاهرة نهب امل�سافري����ن وت�سليبهم، وخ�سو�سا 
بعد جل����وء االرمن اىل مناط����ق اليزيدية، وق����د حددت هذه 
احلال����ة عن طريق برقية بع����ث بها الناظر طلع����ت با�سا اىل 
مرك����ز والي����ة املو�سل يف �سه����ر كانون الثاين ع����ام 1917، 

والت����ي ت�سمنت »اعلمتن����ا مت�سرفية دير ال����زور ان االرمن 
املوج����ودون داخل اللواء والذين فروا �سواء اثناء عمليات 
ال�س����وق بطريق����ة اخ����رى، ق����د اجت����ازوا )والي����ة املو�س����ل( 
ع����ن طري����ق البادي����ة والتج����اأوا اىل اليزيدية الذي����ن قدموا 
احلماية له����م، وبداأوا بالتج����اوز على امل�سافري����ن، ابلغونا 
عن عدد اليزيدية هناك وهل انهم احتدوا مع االرمن التخاذ 

التدابري الازمة ملنع جتاوزهم«.
ويف ا�ستعرا�����ض مل����دى ارتفاع اال�سعار والغ����اء الذي �ساد 
مدين����ة املو�س����ل يف ف����رتة املجاعة ميك����ن اال�س����ارة اىل ان 
ا�سع����ار امل����ادة اال�سا�سية للعي�����ض املتمثلة باخلب����ز ارتفعت 
اثمانه����ا اىل ثاثة ا�سع����اف، اذ ان احلنطة بلغت من الندرة 
وال�سح����ة بحيث ا�سبح بيعها ح�سب االوزان التي يعتمدها 
العط����ارون يف بي����ع مواده����م، وارتف����ع ثمن رغي����ف اخلبز 
الواح����د اىل اكرث م����ن قر�ض واحد. ويف ه����ذا ال�سدد، ويف 
�سن����ة 1918، ارتفع����ت ا�سع����ار املواد التمويني����ة والغذائية 
بن�س����ب عالي����ة ج����دا بحي����ث ا�سبح �سع����ر )وزن����ة احلنطة( 
مرتفعا بن�سب����ة )260 %(، كما ارتفع ثمن وزنة الرز بن�سبة 
)250 %(، وال�سع����ري بن�سب����ة )160 %(، ويف ذات الوق����ت 

ارتفعت ا�سعار ال�سكر وال�ساي اىل ثاثة ا�سعاف.
وبل����غ �سع����ر وزن����ة احلنط����ة املو�سلي����ة اىل )20 جميدي(، 
وبلغ �سعر الطن الواحد من احلنطة قبيل ان�سحاب القوات 
العثماني����ة من املو�س����ل قرابة )400 ل����رية ذهبية(، وجتدر 
اال�سارة اىل ان التجارة باحلنطة كانت تت�سم بال�سرية وذلك 
للخ�سي����ة من معرف����ة اجلهات العثمانية الت����ي غالبا ما كانت 
ت�سادره����ا. وف�سا عن ذلك، فان نقل الب�سائع التجارية من 
داخ����ل املو�سل اىل خارجه����ا، او جلب الب�سائ����ع من خارج 
املو�س����ل اىل داخلها، وقد تعر�س����ت اىل قطاع الطرق وهذا 
يو�س����ح مدى الفو�سى التي ح�سل����ت ابان احلكم العثماين 
يف عدم القدرة على توفري ا�سباب احلماية للتجارة، ومنها 
جت����ارة امللح، التي يتعر�ض جتاره����ا اىل ر�سوم ت�ستح�سل 
ب�سكل غري ر�سمي من قبل ع�سرية �سمر، اذ كانوا ي�ستوفون 
ر�سم م����رور مقداره الف وخم�سمائة قر�����ض مقابل كل قافلة 
حتم����ل امللح حتت م�سم����ى )اخلوة(، التي تعن����ي ا�ستخدام 
الق����وة يف احل�سول عل����ى ر�سوم جتارية غ����ري قانونية من 

قبل بع�ض الع�سائر العراقية.
وم����ن �سواه����د املعاناة الت����ي كابدها اأه����ل املو�سل يف فرتة 
املجاع����ة م����ا ب����ن عام����ي 1917 - 1918 حن جل����اأ موؤويل 
حت�سي����ل  يف  التع�س����ف  ا�سل����وب  اىل  العثماني����ة  االدارة 
ال�سرائ����ب فغالبا م����ا كانوا ي�سيطرون على امل����وؤن الغذائية 
يف حالة عدم دفع �سرائبها، ال بل و�سل االمر اىل اقتحامهم 
البي����وت واخذ الغال واالموال ان وج����دت. ا�سافة اىل ان 
العثماني����ن ويف �سه����ر ت�سري����ن االول ع����ام 1914 فر�سوا 
�سريب����ة املجه����ود احلرب����ي، الت����ي بلغ����ت ن�سبته����ا )50 %( 
عل����ى االماك العقارية و)25 %( عل����ى االرا�سي والع�سور، 
اىل جان����ب فر�ض على كل ف����رد ان يدفع جزءًا مما ميلكه من 
املوا�سي واحلبوب اىل امل�سوؤولن العثمانين، كما فر�سوا 
عل����ى اثري����اء املو�سل ر�س����وم و�سرائب نقدي����ة، ويف حالة 
امتن����اع اه����ايل املو�سل عن دفع تلك ال�سرائ����ب فانهم كانوا 
يتعر�سون لاهانة، واحيانا لل�سرب، ناهيك عما كان يفعله 
جب����اة ال�سرائب الذين يختل�س����ون االموال امل�ستح�سلة من 
االهايل، وه����ذا ما اثار ا�ستياء معظم اه����ايل املو�سل الذي 
ع����ر عن����ه الغامي، ال����ذي كان �ساه����د عيان، قائ����ا: »ما كنا 
من����ر يف طريق او ن�ستقر يف مكان اال ون�سمع انواع الكام 
املنبع����ث ع����ن التذمر من تل����ك احلالة ال�سيئة و�س����دة الرغبة 
يف ج����اء ال����رتك ع����ن البلد والت�س����وق اىل دخ����ول االنكليز 
في����ه رج����اء انقاذهم مما هم علي����ه وتخلي�سهم مم����ا �ساروا 

اليه...«.
عن ر�صالة: احلياة االجتماعية يف املو�صل1834-1918م

من مآسي الحروب
عندما تفشت المجاعة في مدينة الموصل عام 1918
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أري������ج ن���اظ���م س��ي��ال��ة

كان العالن الدستور العثماني في 1908م وتقوض 
أركان الحكومة المطلقة في االمبراطورية 

العثمانية وانحسار ظل االستبداد، تاثيرا كبيرا في 
انتعاش االفكار وانتشار الصحف في جميع انحاء 
االمبراطورية العثمانية والعراق واحد من تلك 

االقطار التي تخلصت من هيمنة الحكم العثماني 
وبدأ يسعى للمطالبة بحقوقه المهدورة يقوده 

بعض رجال الفكر واالدب،

اذ ا�ستط���اع العدي���د من اولئ���ك الرواد االوائ���ل احل�سول 
عل���ى امتي���از ا�سدار �سح���ف �سيا�سي���ة وفكري���ة وظهرت 
يف ه���ذه املرحل���ة التي���ارات املختلف���ة الت���ي �سم���ح ذل���ك 
العه���د بوجوده���ا وتذبذبت ب���ن احل�ض القوم���ي العربي 
واملحافظ���ة اال�سامي���ة وب���ن االنعط���اف املت���وازن ب���ن 
العرب واالت���راك وظهر �سع���ور عميق وبدائ���ي ب�سرورة 
التط���ور وااللتح���اق بال���دول ال�سناعية والتم�س���ك بالعلم 
ونب���ذ االوهام واخلرافات فكان���ت ال�سحف تعر عن اراء 
ا�سحابه���ا ومعتقداتهم وياحظ عل���ى �سحف تلك املرحلة 
ان اغلبه���ا كان ي�سرت�س���د مببادئ ح���زب االحتاد والرتقي 
يف ن�سر دعواتها وو�س���ف روفائيل بطي و�سع ال�سحافة 
ان���ذاك بقول���ه )ان االزدياد الفاح�ض يف ع���دد ال�سحف مع 
نق����ض اخلرة والدربة عند حمرريها جعلهم ي�ستطون يف 
كتابته���ا وال�سيما يف اجلدل ال�سيا�س���ي واحلزبي فظهرت 
فيه���ا مهات���رات �سخ�سي���ة يندى له���ا اجلبن( هك���ذا كانت 
احوال ال�سحافة العراقية بعد اعان الد�ستور العثماين.

انطلقت اخلطوات االوىل الإبراهيم �سالح �سكر يف ميدان 
ال�سحاف���ة وكان عمره 17 عام���ا فكانت البداية مقاالت يف 
جري���دة )بن النهري���ن( و)الن���وادر( و نا�س���ر يف جريدة 
)بن النهرين( الدعوة اإىل الامركزية التي نادى بها حزب 
)احلري���ة واالئت���اف( املعار�ض للحكوم���ة ممثلة بجمعية 
)االحتاد والرتقي( اذ كان �ساحبها من ا�سد املوؤيدين لتلك 
الدعوة واملب�سرين بها ويب���دو ان ماكتبه يف تلك اجلرائد 
مل يكن ليخ���رج ماتراكم يف نف�سه من احا�سي�ض وعواطف 
وث���ورة ونقمة على الواقع املعا����ض ومل يكن كافيا للتعبري 
عن طموحه وافكاره لذلك �سمم على ا�سدار جريدة تكون 
ميدانا يحتوي االفكار واخلواطر واالراء كلها التي متوج 
يف ذهن���ه ومتنف�سا ل���كل ماتر�سب يف اعماق���ه من خلجات 
وم�ساعر فكانت جري���دة )�سم�ض املعارف( عام 1913م اال 
انها مل ت�سدر غري ب�سعة اعداد فقط ويف العام نف�سه ا�سند 
اإبراهي���م منيب الباجه ج���ي �ساحب جملة )الرياحن( اىل 
اإبراهيم �سالح �سكر ادارة املجلة وحتريرها ومن املجات 
االأُخرى التي كتب لها يف تلك املرحلة كانت جملة )النور(.

ويب���دو ان الق���در كان يق���ف دائم���ا بال�س���د م���ن اإبراهي���م 
�سال���ح �سكرفف�سا ع���ن تعطيل ال�سحف الت���ي كان يكتب 
فيه���ا بعد�س���دور ب�سع���ة اعداد منه���ا حمل الع���ام 1915م 

حمنتن ج�سيمتن كان لهما تاأثريا مبا�سرا على 
�سخ�سيت���ه حمدثتن يف الوقت عين���ه انعطافة 
حادة ر�سمت خطواته الاحقة فيما بعد فقد ظل 
العراق وع���ر تاريخه الطوي���ل فري�سة لوبائي 
ماكان���ت  غالب���ا  اللذي���ن  والكول���ريا  الطاع���ون 
تنقلهم���ا القوافل التجاري���ة او قوافل الزائرين 
للعتب���ات املقد�سة ع���ر املناف���ذ احلدودية ومما 
�ساع���د يف انت�سارهم���ا غي���اب الوع���ي ال�سحي 
ل���دى االه���ايل نتيج���ة االمي���ة والتخل���ف الذي 
كر�س���ه ال���والة العثمانيون الذي���ن تعاقبوا على 
حك���م العراق، فقد اجتاح وب���اء الطاعون بغداد 
يف ه���ذا العام وقيل انه وب���اء الكولريا حا�سدا 
ارواح الكثريي���ن ومنهم ثاثة من بيت اإبراهيم 
�سال���ح �سكر ه���م وال���ده ووالدت���ه وجدته المه 
ومل يب���ق االهو و�سقيقته ال�سغ���رية زبيدة ومل 
يك���د يفيق م���ن �سدمت���ه ويقوي عزميت���ه حتى 
نزلت ب���ه املحنة الثاني���ة فقد دفع ثم���ن معاداته 
حلزب االحتاد والرتق���ي وكفاحه مع الوطنين 
من اج���ل اال�ستقال العربي ع���ن طريق مقاالته 
التي ات�سمت باجلراة والنقد احلاد لاحتادين 
مم���ا اق�ض م�ساجعهم ونبهه���م اإىل خطورة هذا 
ال�س���وت ال���ذي بدا يعل���و كا�سفا ع���ن ا�ساليلهم 
الدميقراطي���ة،  ملب���ادئ  واباطيله���م وتنا�سيه���م 

امل�س���اواة، التقدم مم���ا حدا بوايل بغداد )ن���ور الدين بك( 
وبتحري����ض م���ن معاون���ه )�سفي���ق ب���ك( اإىل ا�س���دار امر 
يق�س���ي بالنفي ال�سيا�سي الإبراهيم �سالح �سكرمع عدد من 
اال�سخا����ض اإىل )در�سم(يف )االنا�سول( ثم ا�ستبدل النفي 
فيم���ا بع���د اإىل ال�سج���ن يف املو�سلق�سى في���ه اربعة ا�سهر 

عانى فيها الوانا من الغربة واحلرمان.
كت���ب اإبراهيم �سالح �سكر عن تل���ك املرحلة من حياته بعد 
�سن���ن طويلة يف ر�سالة طويلة وجهه���ا اإىل �سديقه احمد 
ع���ارف قفطان يف 17 حزي���ران 1934م جاء فيها )يف عام 
1915 ده���م الطاع���ون اجل���ارف البيت ال���ذي درجت فيه، 
فاجت���اح يف يومن اثن���ن والدي ووالدت���ي، يف االربعاء 
ق�س���ى عل���ى ام���ي ويف اخلمي�ض عل���ى اب���ي، ويف ال�سبت 
احلق بهم���ا جدتي.....( ثم يقول )ث���م اعقبت هذه النازلة 
�سه���ور ثاثة، فاذا االحتاديون يحكم���ون علي بالنفي اإىل 
در�س���م يف االنا�س���ول نفي���ا �سيا�سي���ا يحمل ع���ار اخليانة 
الك���رى(. ون�س���رت ال�سح���ف:)يف ي���وم 25 ذي احلج���ة 
ابع���د اإىل املو�س���ل كل م���ن عب���د اجلب���ار غ���ام واإبراهيم 
�سال���ح �سكر واإبراهيم حلمي العمر مع 65 �سخ�سا لينفوا 
اإىل در�س���م فذهب���وا اإىل املو�س���ل ث���م �س���در العف���و عنهم 
فع���ادوا اإىل بغدادي���وم اجلمعة يف 6جم���ادي االوىل �سنة 

1334هجرية(.
ه���ذه املح���ن اجل�سيمة الت���ي اأمل���ت باإبراهيم �سال���ح �سكر 
يف مطل���ع حيات���ه واملتمثلة بوف���اة وال���د ووالدته وجدته 
مبر����ض الطاع���ون على ثاثة اي���ام متعاقبة وم���ن ثم نفيه 
و�سجن���ه يف املو�س���ل ف�سا ع���ن فقره املدقع ذل���ك كله كان 
ا�سا�سا خللق �سخ�سية ع�سامية �سامدة مل 
تك���ن لتتهاون او تغ�ض النظ���ر عن املطالبة 
�سلبه���ا  الت���ي  امل�سروع���ة  الب���اد  بحق���وق 
املحت���ل حتقيقا مل�سلحة او منفعة �سخ�سية 
�سان البع�ض من ا�سحاب ال�سحف يف تلك 
املرحلة ومل تكن لتتوقف يوما عن الت�سدي 
ومقاومة الطغيان اال�ستعماري انذاك وهو 
مااك�سب���ه �سرامة يف الطب���ع وع�سبية يف 
امل���زاج وتطرف���ا يف النزع���ة ف���كان النا����ض 
عن���ده �سربان الثالث لهما ام���ا قدي�ض واما 
�سيطان وق���د كلفته هذه النظ���رة املت�سائمة 
خ�سوم���ا  فاك�سبت���ه  باه�س���ا  احلي���اة  اإىل 
و�سلبته اخوان���ا وا�سدق���اء وجعلته يركن 
اإىل النقد العنيف املر غري مباٍل بان ي�سيب 
�سديق���ا او يخط���ئ ع���دوا وبع���د االحتال 
الريطاين للعراق عاد اإبراهيم �سالح �سكر 
اإىل بغداد ليح���ل حمل والده كمختار ملحلة 
قه���وة �سك���ر وكان مايزال يرت���دي العمامة 
واجلب���ة وا�ستهربان���ه كان يق���دم خدم���ات 
املختاري���ة لاهايل دون مقاب���ل راف�سا اية 
هداي���ا ومنه���ا هدي���ة رف�سه���ا كان���ت قطعة 
ار����ض يف ل���واء دي���اىل )حمافظ���ة دي���اىل( 
عر�سها احدهم علي���ه مقابل معاملة حتتاج 
لتوقي���ع املخت���ار وتدخل���ه لتخلي�س���ه م���ن 
دع���وى ق�سائي���ة مقامة �س���ده ويف الوقت 
على)مقه���ى  با�ستم���رار  ي���رتدد  كان  عين���ه 
ال�س���ط( بادبائ���ه و�سعرائه وكان���ت لقاءاته 
به���م م���ادة غني���ة ملجلت���ه )النا�سئ���ة( الت���ي 
كان يع���د العدة ال�سداره���ا كانت املختارية 
بالن�سب���ة الإبراهي���م �سال���ح �سك���ر حمط���ة 
ويط���وي  جروح���ه  فيه���ا  ي���داوي  موؤقت���ة 
احزان���ه من العه���د ال�ساب���ق وي�سحذ همته 
ونبوغ���ه عن طري���ق تغذية حا�ست���ه الفنية 
ق���راءة  بالعم���ل االدب���ي واالن�س���راف اإىل 
اق���ام  ومادبجت���ه  والتاري���خ  االدب  كت���ب 
البلغاء لي�ستانف جه���اده يف العهد اجلديد 
عه���د االحتال الريطاين وتا�سي�ض الدولة 

العراقية.
عن ر�صالة )اإبراهيم �صالح �صكر �صحفيًا(.

بين الصحافة و)مختار المحلة(
إبراهيم صالح شكر وتعدد المصائب
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تميزت السيارات العراقية بإنها عالقة في الذاكرة 
إلجيال طويلة , وقد كانت الحكومات تستورد 

السيارات من الدول التي لها عالقات طيبة معها 
, إذ كانت صفقات السيارات تعتمد على الحالة 

السياسية للبلد.

متي���زت ال�سي���ارات التي كان���ت ت�سري يف ال�س���وارع باإنها 
م���ن منا�س���يء عاملية ، وال وقت ل�سي���ارات الرتفيه ، فكانت 
ال�سيارات ال�سغرية من اأربعة اأبواب وبناقل حركة عادي 

ولي�ض اأوتوماتيكي.
تعرفت بغ���داد اىل مدنيتها احلديثة الأول مرة بظهور اأول 
�سي���ارة وكان ذلك يف الع���ام 1908 من نوع االأولدزموبيل 
ال�سي���د  مالكه���ا  قاده���ا  ومك�سوف���ة  اأب���واب  االأرب���ع  ذات 
ديفي���د فورب�ض وه���و اأ�سكلتن���دي كانت له���م �سركة تدعى 
))م���اك اأندرو وفورب����ض(( لها فرع يف الب�س���رة قادمًا من 
االأ�سكندرون���ة م���رورًا بحل���ب وع���ر ال�سح���راء الغربية، 
وي�س���ف الدكت���ور عل���ي ال���وردي يف كتاب���ه ))ملح���ات من 
 1908 ع���ام  )ويف  فيق���ول:  احلدي���ث((  الع���راق  تاري���خ 
وردت اىل بغ���داد م���ن حلب اأول �سيارة فخ���رج اأهل بغداد 
للتف���رج عليه���ا و�سار بع�سه���م ينظر حتتها لك���ي يك�سفوا 
ع���ن احل�سان الكامن يف بطنها عل���ى زعمهم اأذ مل يكن من 
املعق���ول اأن ت�س���ري عرب���ة من غ���ري ح�سان يجره���ا(، ترك 
ال�سي���د ديفي���د ال�سي���ارة بع���د اأن اأ�سابها بنج���ر يف اأحدى 
عجاته���ا، وت�سري االأدبي���ات اأن ال�سيا�س���ي الغني وع�سو 
جمل����ض البلدية حمدي باب���ان باأنه اأول م���ن اأمتلك �سيارة 
يف بغ���داد، فرمبا اأن ال�سيارة التي تركها فوب�ض هي ذاتها 
اأ�سبح���ت ملكًا حلم���دي بابان، اأخذ يتج���ول بها يف �سارع 
)خليل جاد�س���ي( قبل اأن يتحول اأ�سمه اىل �سارع الر�سيد، 
فاأده�ست البغدادين واأخذت الطرائف وهم م�سهورين بها 

طريقها للن�سر وميكن تلخي�ض ق�سمًا منها:
- ه���اي �سنوا حديد ومي�سي اإي من ي�سدك احلديد مي�سي 

!!
- بع����ض من النا�ض جلب الري�سم وو�سعه حتت ال�سيارة 

ليطعم احل�سان الذي يف داخلها.
بع���د اأفتتاح �سارع الر�سي���د اأخذ �س���كان الكاظمية والكرخ 
والف�س���ل يجل�س���ون يف املقاه���ي املنت�س���رة عل���ى جانب���ي 
الطريق لروؤية ال�سيارات وكانت بعدد االأ�سابع والربات 
الت���ي جتره���ا اخلي���ول ووقع���ت بع����ض احل���وادث ب���ن 
ال�سيارات والربات جلفول اخليول عند �سماعها للهورن، 
كذل���ك وقع���ت بع�ض احلوادث م���ع الكاري���ات التي جترها 

اخليول بن الكرخ و�ساحة ال�سهداء والكاظمية.
بداأت ال�سركات اأمتيازها باأ�سترياد ال�سيارات غالبها كانت 

ملكًا لعائات يهودية حيث قامت:

- �سرك���ة اإبراهيم و�سفيق عد����ض باإ�سترياد �سيارات فورد 
االأمريكية.

- �سرك���ة خ�سوري وع���زرا اأمري الوي اإ�ست���رياد �سيارات 
�سفروليت والبويك االأمريكية.

- �سرك���ة داود �سا�س���ون اإ�ست���رياد ال�سي���ارات الريطانية 
موري�ض واأو�سنت وفنكارد.

البي���كاردو  �سي���ارات  اإ�ست���رياد  �سع���د  يو�س���ف  �سرك���ة   -
والدك�سن.

- �سرك���ة جورج عبديني وهو لبناين باإ�سترياد ال�سيارات 
االأملانية.

- �سرك���ة كتان���ة الإ�ست���رياد �سي���ارات ال���دوج والباميوث 
االأمريكية.

- �سركة عزرا حكاك اإ�سترياد البا�سات ال�سغرية.
- حافظ القا�سي تاجر ال�سيارات.

- �سركة عرمي الإ�سترياد �سيارات الفورد تاون�ض االأملانية.
- �سرك���ة فائ���ق عبي���دة الإ�ست���رياد �سي���ارات مار�سيد����ض 

االأملانية.
- اأوالد بنية الإ�سترياد ال�سيارات.

ويف الع�سرين���ات تبدل نظام ال�سري من اليمن اىل الي�سار 
وقام االأ�سط���ة �سلمان امليكانيكي يف �سرك���ة الوي بتبديل 
مق���ود ال�سيارة من اليمن اىل الي�سار، وكان اأول فيرتجي 
ق���د اأتخذ يف فندق حبيب يف �سوق الهرج يف امليدان حمًا 

لور�سته عام 1920.
وب�سب���ب الت�سهي���ات والدعاي���ات التي روجته���ا �سركات 
اإ�ست���رياد ال�سي���ارات واأت�ساع ال�س���وارع املبلطة اأقدم كبار 
رجال ال�سيا�س���ة والع�سكر واالأطب���اء والتجار واملوظفن 
الكب���ار واالأغنياء باأقتناء ال�سيارات فكانت اأرقامها االأوىل 

من ن�سيب:
�سي���ارة 1 بغ���داد تع���ود للح���اج �سلي���م خور�سي���د مدي���ر 
ال�سرط���ة، �سي���ارة 2 بغ���داد تعود للتاج���ر اللبناين جورج 
عابدين���ي وهو وكيل ال�سيارات االأملاني���ة، �سيارة 3 بغداد 

تع���ود لرئي����ض ال���وزراء علي ج���ودت االأيوب���ي، �سيارة 4 
بغ���داد تع���ود الأم���ن العا�سمة ال�سي���د �سبيح بي���ك ن�ساأت، 
�سي���ارة 5 بغ���داد تعود لل�سي���د فخري الطبقجل���ي، �سيارة 
6 بغ���داد تع���ود لرئي�ض الوزراء جمي���ل املدفعي، �سيارة 7 
بغ���داد تعود لل�سيد �سهاب الدين الكياين، �سيارة 8 بغداد 
للوزير جال بابان، �سيارة 9 بغداد لرئي�ض الوزراء ر�سيد 
ع���ايل الكي���اين، �سي���ارة 10 بغ���داد لل�سيد ح�س���ام الدين 
جمع���ة مت�سرف بغ���داد، �سي���ارة 12 بغ���داد تع���ود لل�سيد 
ناج���ي االأ�سيل مدير االآثار العام، �سي���ارة 14 بغداد تعود 
لل�سي���د اأنطوان نحا�ض، �سيارة 15 بغداد تعود لل�سيد عبد 
املنعم اخل�س���ريي، �سيارة 17 بغداد تع���ود لل�سيد روؤوف 
اجليبج���ي، �سي���ارة 18 بغ���داد تع���ود لرئي����ض ال���وزراء 
ناج���ي �سوك���ت، �سيارة 20 بغ���داد تعود لرئي����ض الوزراء 
ن���وري ال�سعيد، �سيارة 22 بغ���داد تعود اىل ال�سيد روؤوف 
البحراين، �سيارة 23 بغداد تعود للتاجر والوزير حم�سن 
�سا����ض، �سيارة 30 بغداد تعود لل�سيد جال خالد، �سيارة 
33 بغداد تعود للدكتور مظفر الزهاوي، �سيارة 35 بغداد 
تعود لل�سي���د حت�سن علي، �سيارة 40 بغ���داد تعود لل�سيد 
اأ�سكن���در اأ�سطيف���ان، �سيارة 44 بغداد تع���ود لل�سيد ناجي 
اخل�سريي، �سيارة 47 بغداد تعود لرئي�ض الوزراء �سالح 
ج���ر، �سي���ارة 49 بغ���داد تعود لل�سي���د عبد ال���رزاق فتاح، 
�سي���ارة 58 بغداد تع���ود لل�سيد حممود الدف���رتي، �سيارة 
59 بغ���داد تع���ود للوزي���ر توفي���ق ال�سويدي، �سي���ارة 60 
بغ���داد تعود لل�سيد علوان ح�س���ن، �سيارة 70 بغداد تعود 
لل�سي���د حممد ال�سدر، �سيارة 79 بغداد تعود لل�سيد جميل 
عبد الوهاب، �سيارة 90 بغداد تعود لل�سيد اأبراهيم كمال، 
�سي���ارة 100 بغ���داد تع���ود لل�سيد عب���د احللي���م ال�سنوي، 
�سي���ارة 120 بغداد تعود لل�سيد ع���ارف ال�سويدي، �سيارة 

300 بغداد تعود لل�سيد عبد الهادي اجللبي.
يف املو�سل هناك من يقول باأن اأول من اأدخل ال�سيارة اىل 
املو�سل هو ال�سي���د حممد با�سا ال�سابوجني عام 1919 ، 

واأن ال�سيارة 1 مو�سل �سجل���ت باإ�سم الدكتور داود �سليم 
اجللب���ي، و 2 مو�س���ل باإ�س���م �سليم���ان ب���ك اجلليل���ي، و3 

مو�سل باإ�سم عبد الباقي اجللبي حمو.
و 4 مو�س���ل باإ�سم الدكتور �سدي���ق اجلليلي، و 5 مو�سل 
باإ�سم عجيل الياور، وتلتها �سيارات باإ�سم اجلربا وغريهم 

من اأ�سراف وجتار املو�سل.
يف الب�س���رة ويف الع�سرين���ات م���ن الق���رن املا�س���ي، قيل 
اأن البدف���ورد احلم���راء اأدخلها �سالح البي���ك عبد الواحد، 
واأخ���وه عبد الله اأدخل بعده بدفورد �سمائية، وعبد القادر 
با����ض اأعيان، وعبد ال�سام با�ض اأعي���ان ح�سل على رقم 1 
ب�سرة على �سيارته الروز رايز، واأن اأول �سركة موا�سات 
اأ�س�سها حامد النقيب يف عام 1927 بن الب�سرة والكويت 
واأ�ستعمل �سيارة الفورد من �سركة عد�ض، واجلدير بالذكر 
اأن الكوي���ت دخلتها ال�سيارة ع���ام 1912 والبحرين بعدها 
ب�سن���ة ويف جن���د بعدها، ل���ذا ف���اإن الع���راق كان اأول دولة 
خليجي���ة تدخله �سي���ارة يف ذل���ك الزمان، كم���ا اأن �سركات 
عد�ض والاوي كانتا املجهز لكثري من طلبات دول اخلليج 

يف تلك الفرتة.
ب���داأت �سي���ارات التك�سي عمله���ا يف منت�س���ف الع�سرينات 
حيث ظه���رت �سيارات الفي���ات االأيطالي���ة �سغرية احلجم 
وبعده���ا تنوعت حي���ث االأمريكية واالإنكليزي���ة واالملانية 
والفرن�سية متو�سطة احلجم، ويف الثاثينات بداأ اأمتحان 
�سواق ال�سيارات الأعطائهم االأجازات وكان االأختبار خلف 
جامع ال�سراي يف امليدان، وبداأ �سرطي املرور عمله عندما 
بداأت العربات والكاليهات وكانوا ثاثة يف بغداد وواحد 

لكل لواء.
اأن اأول �سي���دة ح�سل���ت عل���ى رخ�سة قي���ادة املركبات عام 
1936 و�سوه���دت وه���ي تق���ود �سيارته���ا االإنكليزي���ة هي 
اأمين���ة علي �ساح���ب و�سط ذهول وع���دم ت�سديق البع�ض 

ومنهم من اأ�ستهجن ومنهم من اأعجب باملبادرة.
من مقال اأر�صله كاتبه م�صكورا اىل ملحقنا.

بدايات معرفة العراقيين بالسيارات
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د. غصون مزهر المحمداوي

اإن الظ���روف التي اأعقبت احل���رب العاملية الثانية ووجود 
عوامل متعددة اأقواها التناف�ض االإنكليزي االأمريكي الذي 
ابت���داأ بتطبيق مب���داأ منا�سفة االأرب���اح يف ال�سعودية عام 
1950، ث���م تاأميم النفط االإيراين يف عهد الدكتور م�سدق 
وال�سجة الت���ي قامت حوله ونهايت���ه بالف�سل عام 1951، 
وعق���د اتفاقي���ة منا�سف���ة االأرب���اح يف الكويت، وق���د اأدى 
التطور البطيء يف �سناعة النفط يف العراق بالن�سبة اىل 
لغريه���ا من دول اخلليج العرب���ي – اىل اإثارة اعرتا�سات 
�سدي���دة م���ن جان���ب اجلماه���ري واحلكوم���ة واىل املطالبة 

بزيادة االإنتاج واالأرباح.
حي���ث كانت �سركات الكارتل النفطي م�سجلة يف بريطانيا 
وميثله���ا يف بغداد اأحد موظفيها من الريطانين، اأي اإنها 
كان���ت خارج �سيطرة القوان���ن العراقية ومع اإن اتفاقيات 
االمتي���ازات اأعطت احلكومة العراقية حقًا يف تعين مدير 
عراق���ي يف جمل�ض مدي���ري كل �سركة لكن ذل���ك بقي حرًا 

على ورق
وعن���د النظ���ر يف ح�سة الع���راق من عوائ���د النفط يت�سح 
جلي���ًا ن�س���اط ال�س���ركات يف ا�ستنزاف ثروات الع���راق، اإذ 
كانت ح�سة الع���راق من نفطه مبوجب االتفاقات املعقودة 
م���ع ال�س���ركات هي )4 �سلن���ات(، اأو )200 فل����ض( لكل طن 
م���ن النفط، ثم ا�سبح )6 �سلن���ات( اأو )300 فل�ض( يف عام 
1951، وخ���ال )16 �سن���ة( وبالتحديد م���ن عام 1934 – 
ب���داأ النفط يتدفق اإىل البح���ر املتو�سط – حتى عام 1950 
مل ي�ستل���م الع���راق �س���وى )100 ملي���ون( دوالر يف ح���ن 
كان �س���ايف ربح ال�سركات النفطي���ة لنف�ض املدة هو )800 

مليون( دوالر.
وم���ع بداي���ة اخلم�سين���ات ا�ستد ن�س���ال الق���وى الوطنية 
العراقي���ة من اجل اإعادة النظ���ر يف االتفاقات املعقودة مع 
�سركات النفط على اأ�س�ض عادلة ومتكافئة واملطالبة بقيام 
�سناع���ة وطني���ة وال�سيما يف جم���ال الت�سفي���ة والوقوف 
بوجه امل�سالح اال�ستعمارية وعلى راأ�سها �سركات النفط.

ويف تل���ك الف���رتة كم���ا ذكرنا اأخ���ذت ال�س���ركات االأمريكية 
بتعمي���م مبداأ منا�سف���ة االأرب���اح يف امتيازاتها يف ال�سرق 
االأو�س���ط، واأعلنت حرب���ًا �سد �سركات النف���ط الريطانية 
لا�ستحواذ عل���ى اكر كمية من احتياط���ي النفط، وكانت 
النتيج���ة عق���د اتفاقي���ة بن احلكوم���ة ال�سعودي���ة و�سركة 
ارامك���و والت���ي تق�س���ي مبنا�سف���ة االأرباح، وه���ذا املبلغ 
ميث���ل جمموع ال�سرائب واالإيجارات والريع التي تدفعها 
ال�سرك���ة اإىل احلكوم���ة التي ه���ي عبارة ع���ن )50  %( من 

�سايف دخل ال�سركة بعد خ�سم ا�ستهاك راأ�ض املال.
اإن �سغط القوى الوطنية مع االأخذ بنظر االعتبار اتفاقية 
املنا�سف���ة ب���ن االرامك���و وال�سعودي���ة وجترب���ة التاأمي���م 
االإيرانية، ا�سطر �سركة نفط العراق وفروعها اإىل التنازل 
وعق���د اتفاقي���ة )3 �سب���اط 1952(، وق�س���ى ه���ذا االتفاق 
بن احلكوم���ة من جهة و�س���ركات نفط الع���راق واملو�سل 
والب�س���رة من جهة اأخرى بح�سول العراق على 50  % من 
االأرباح قبل اقتطاع ال�سرائب الواجب دفعها للدولة، وقد 
ترت���ب على هذا االتفاق زي���ادة يف االإنتاج ويف العائدات، 
ل���ذا ميكن اعتبار عام 1950 بداي���ة للدور املهم الذي بداأت 
تلعب���ه عوائد النفط يف الكيان االقت�س���ادي للعراق، ومنذ 
ذل���ك الوقت ي�ساهم قطاع النفط اخلام مبا يقارب ال� 50  % 
من الدخل القومي باالأ�سع���ار الثابتة، كما اإن هذه العوائد 

ت�سكل ما يقارب ال� 65  % من امليزانية االعتيادية.
اإن زي���ادة عوائ���د النف���ط مبوج���ب االتفاق ب���ن احلكومة 
و�س���ركات النف���ط اأدت اإىل تو�س���ع اأعمال احلف���ر وال�سخ 
وتوا�س���ل النق���ل باأنابيب النقل اإىل البح���ر املتو�سط، كما 
رف���ع من دخل احلكوم���ة من مبالغ ق���دره )78 ، 6 ماين( 
دينار ع���ام 1950 اإىل )7 ، 40 ملي���ون( دينار عام 1952، 

ثم اإىل )80 مليون( دينار عام 1958.

اإن ه���ذه االإي���رادات ال�سخم���ة �ساهم���ت يف قي���ام م�ساريع 
مهمة ذات فائدة كبن���اء ال�سدود والطرق وال�سكك احلديد، 
ولق���د ازداد الطل���ب عل���ى املنتج���ات النفطي���ة داخلي���ًا مع 
تو�سع حركة العم���ران والت�سنيع وتطور املوا�سات فتم 
تو�سي���ع م�سفاة حديثة، الت���ي اأن�ساأتها �سركة نفط العراق 
ع���ام 1938، واأن�ساأت احلكومة م�سفى املفتية يف الب�سرة 
ع���ام 1953 لتزوي����د املنطق���ة اجلنوبية مب�ستق���ات النفط 
وم�سفى القيارة النتاج الزفت وم�سفى الدورة عام 1955 

وم�سفى الدهون يف الب�سرة عام 1957.
اإن م���ا ح�س���ل علي���ه العراق م���ن ث���روات جع���ل االأو�ساط 
الريطاني���ة تب���ذل جه���ودًا كب���رية م���ن اج���ل ا�ستن���زاف 
تل���ك ال���رثوات حت���ت ذرايع خمتلف���ة مثل تطوي���ر العراق 
اقت�سادي���ًا واجتماعيًا، وت�سري الوثائ���ق الريطانية لعام 
1952 اإىل اأن ))هن���اك اإجراءات وقائية يف اتفاقية �سركة 
النف���ط ميكن اأن ت�سمن اأدنى ح���د من الدفع اإىل احلكومة، 
وقد ا�سبح االآن ممكن���ًا اأن يخطط م�سبقًا لتحقيق التطور 
االقت�س���ادي واالجتماع���ي ال�س���روري الزده���ار الباد((، 
وه���ذا ما يف�سر اإحلاح ال�سف���ارة الريطانية على احلكومة 
العراقي���ة – قب���ل عق���د االتفاقية – على �س���رورة تاأ�سي�ض 
جمل�ض اأعمار لت�ستطيع من خاله امت�سا�ض اكر قدر من 

عوائد العراق النفطية.
اإن ال�سيا�س���ة اال�ستعمارية فيما يتعلق باجلانب النفطي ال 
تنح�س���ر يف م�ساألة العوائد فح�سب، وامن���ا بذلت جهودًا 
كب���رية للمحافظ���ة عل���ى احتياط���ي النفط حلال���ة احلرب، 

وعل���ى ع���دم اإع���داد م���اك عراق���ي متخ�س����ض يف �سوؤون 
النفط، وبذلك فانهم خرقوا اتفاقية 1952 التي ن�ست على 
اإح���ال العراقين الذين ح�سلوا عل���ى اخلرة ال�سرورية 
حم���ل اخل���راء االأجانب، غ���ري انه���م و�سع���وا العراقين 
يف وظائ���ف ثانوي���ة ومل يف�سح���وا املجال له���م ال�ستيعاب 

احللقات العلمية املهمة.
اأم���ا م���ا يتعلق باأج���ور العمال فعل���ى الرغم م���ن اأنها تزيد 
م���ا ب���ن 5  % - 15  % عل���ى مع���دل االأج���ور يف القطاع���ات 
االقت�سادي���ة املحلي���ة، اإال اأن املقارن���ة ال�سحيح���ة لاأجور 
ه���ي مع اأج���ور العم���ل املماث���ل يف ال�سناع���ة النفطية يف 
الع���امل الراأ�سم���ايل، اأن دخ���ل العامل العراق���ي يف �سناعة 
النف���ط )420( دين���ارًا �سنوي���ًا اأو ما يع���ادل 1200 دوالر 
ع���ام 1954، يف ح���ن بلغ مع���دل الدخل ال�سن���وي للعمال 
يف �سناع���ة النفط يف الواليات املتحدة االأمريكية حوايل 
5700 دوالر يف ع���ام 1958 اأو م���ا يع���ادل حوايل 2036 
دين���ارًا �سنوي���ًا، وه���ذا يعن���ي اأن عامل النف���ط العراقي ال 
يتقا�س���ى اإال خم�ض ما يتقا�ساه مثيله االأمريكي عن اإنتاج 

النفط اخلام.
وعل���ى الرغم من كرثة االإعفاءات التي تتمتع بها ال�سركات 
النفطي���ة العامل���ة يف الع���راق فاأنه���ا كان���ت بعي���دة ع���ن 
االقت�س���اد العراق���ي، ف���كل م�سرتياتها من اأث���اث ومعدات 
ول���وازم ا�ستهاكية كان���ت تف�سلها من اخل���ارج حتى ولو 
كان���ت متوف���رة يف العراق، وقد بلغت اأرب���اح االحتكارات 
النفطي���ة الريطاني���ة لع���ام 1958 )431( ملي���ون ب���اون 

وه���ذا املبلغ يزي���د على جمم���وع االأرب���اح الريطانية عن 
االأعمال الهند�سية وبناء ال�سفن و�سناعة احلديد والفوالذ 

جمتمعة.
لذل���ك مل تك���ن العاقات ب���ن احلكومات العراقي���ة و�سركة 
نف���ط الع���راق متكافئ���ة اإذ كان���ت االأوىل يف مركز ال�سعف 
والثاني���ة مبرك���ز الق���وة الأ�سب���اب �سيا�سي���ة واقت�سادي���ة 
واجتماعي���ة ابتداء م���ن 1925 وحتى ع���ام 1958، فحن 
قام���ت الثورة مل تغري ال�سركات �سيا�ستها النفطية الرامية 

اإىل اإحلاق ال�سرر بالعراق.
وف�س���ًا عما تق���دم كان االأجانب هم اأ�سح���اب االمتياز يف 
توزي���ع املنتج���ات داخ���ل الع���راق وق���د كانت �سرك���ة نفط 
خانقن �ساحبة االمتياز قبل عام 1952، اأي قبل اتفاقيتها 
م���ع م�سلح���ة م�سايف النف���ط احلكومية حمتك���رة لل�سوق 
املحلي���ة، ومل تك���ن م�ستودع���ات النف���ط الت���ي يف عهدتها 
�س���وى اأبني���ة رديئة وخم���ازن ال تف���ي باحلاجة وحمطات 
للبنزين تعت���ر اأ�سواأ املحطات للبنزي���ن يف العامل ب�سبب 
�سي���ق مكانها وقب���ح منظرها وبدائية اخلدم���ة التي تقدم 
فيه���ا، لكن بعد اأن حتمل���ت �سركة م�س���ايف النفط النفقات 
يف اإن�سائه���ا بعد اتفاقية 1952 اأخ���ذت هذه ال�سركة تنفق 
من �سعة على ح�ساب م�س���ايف النفط احلكومية، ومل تعن 
�سركة نفط خانقن عناية جدية باإن�ساء جهاز عراقي تكون 
له الكفاءة واملقدرة بحيث يت�سلم املهام منها عند احلاجة.

اإن خ�س���وع حكوم���ات العه���د امللك���ي للنف���وذ الريط���اين 
وتوجيهات���ه وت�ساهلها مع �س���ركات النفط االحتكارية من 
جهة واتفاق هذه ال�سركات على اقت�سام ح�س�ض ال�سركات 
التي حت�س���ل على امتي���ازات ا�ستثمار النف���ط يف العراق 
بن�سب معينة وعلى االمتن���اع عن مناف�سة بع�سها البع�ض 
يف احل�س���ول عل���ى مثل هذه االمتي���ازات يف العراق، هذا 
كله �ساعد كث���ريًا على الو�سول اإىل ه���ذه النتيجة ال�سيئة 
الت���ي ح�سرت حق���وق التحري عن النف���ط وا�ستثماره يف 
اأرا�س���ي الع���راق جميعها بجماع���ة واحدة م���ن ال�سركات 
االحتكارية لق���اء ثمن بخ�ض ووفق �سروط ي�سودها الغنب 
واالجح���اف مم���ا اأدى اإىل تاأخ���ري عملي���ات التح���ري ع���ن 
النف���ط وا�ستثم���اره يف الع���راق واأوقع مب�سلح���ة العراق 

�سررًا بالغًا.
عن ر�ص���الة:التطورات االقت�ص���ادية واالجتماعية يف العراق للفرتة 

« 1968-1958

من تاريخ الصراع مع شركات النفط في العراق

إتفاقية مناصفة األرباح في الخمسينيات
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)األس��ب��وع( مجلة  مراسل 

اذا اح����رتق بيتك ال �سمح الله.. ماذا تفع����ل؟ هل بامكانك اإخماد 
النريان ))ب�سطلة(( ماء؟.

اذا �سبت – النار يف عمارة �سخمة مْن الذي يخمدها يف �ساعة 
متاأخرة من الليل؟.. هل باالمكان تعاون النا�ض على اخمادها؟.

يف �سن����ة 1936 اح����رتق اح����د البي����وت الواقع����ة يف حمل����ة من 
حمات بغداد، وا�ستد لهيب النريان فيه وارتفعت األ�سنة اللهب 
اىل الطابق الثاين. وج����اءت فرقة االطفاء بعد حلظات من بدء 
احلري����ق.. ووجه����ت خراطيم امل����اء اىل النار وامنا ت����كاد تهدم 
اجل����دران باندفاعها وقوتها..كان البيت يعود اىل احد البخاء 
امل�سهوري����ن بالبخ����ل، وقد �سوهد البخيل �ساح����ب البيت واقفًا 
م����رة يف اخلارج وال ي����كاد يقف دقائق حتى يدخ����ل م�سرعًا اىل 
البي����ت ثم يخ����رج راك�س����ًا بنف�ض ال�سرع����ة، وق����د ا�ستغرب احد 
الواقفن هذا الت�سرف فاأم�سك بالرجل البخيل و�ساأله: ))�سبيك 

�سنو الق�سة؟ �سكو بالبيت(( فاأجابه الرجل:
- ))اأخ����ي دا اأخاف عالبلوع لتنرت�ض..(( فكانت نكتة �سحك لها 
النا�����ض بدل ان يرث����وا حلال الرجل.. �سحك����وا لبخله وهو يف 

اأوج نكبته.
ان جن����ود مديري����ة االطف����اء ي����روون ل����ك االعاجي����ب اذا حدثت 
واح����دًا منه����م... اعاجيب دامية تفطر القلب مل����ا فيها من عن�سر 
املاأ�س����اة واعاجي����ب �ساحك����ة تفط����ر القلب مل����ا فيها م����ن عن�سر 
ال�سح����ك. وبدل ان نروي لك �سيئًا من تلك االعاجيب، وبدل ان 
نق�ض علي����ك �سيئًا رمبا كنت تعرفه ع����ن ))االطفائية(( �سنذهب 

معك اىل هناك.. اىل:
ابراهي����م �سندل..انه اللولب واملح����رك واملدير وجندي االطفاء 
وه����و املراقب وكل �سيء يف هذه الدائ����رة.. ق�سى فرتة طويلة 
من حياته وهو ي�سارع النريان، وقد �سجل عدة انت�سارات يف 
كل �سن����ة ق�ساها يف هذه الدائرة.. انه ي�سارع النريان بفرقة ال 
تهاب املوت، فرقة الفدائين الذين يحر�سون بيتك ومالك، فرقة 
تعم����ل بكل هم����ة ون�ساط ورائده����ا يف ذلك ك�سب لقم����ة العي�ض 

بو�سيل����ة اك����رث �سرف����ًا، النه����ا الت�سحي����ة بعينها، والنه����ا الفداء 
بعينه، والنها الدفاع عن االآخرين..

انهم����ا يف الواق����ع اثن����ان.. �سقيق����ان احرتف����ا مهن����ة احلرب مع 
الن����ار.. ه����ذه مهنتهما منذ خم�س����ة وثاثن عام����ًا.. اأال ترى انه 

عمر طويل وزين بعيد..؟.
ان ه����ذا احل����ر الافح يف ا�سه����ر ال�سيف القليل����ة ن�سيق به كلنا 
فكيف ا�ستطاع هذان ال�سقيقان.. ابراهيم �سندل واال�سطة علي 
موا�سل����ة هذه احل����رب طيل����ة ))35(( �سنة؟ اأال ترى ه����ذا �سيئًا 
عجيب����ًا. اذن تعال اي�سًا معي نتح����دث مع مدير االطفاء العام.. 
ان����ه االن يف غرفت����ه.. رجل يف ق�سمات وجه����ه �سرامة وطيبة، 
ويف عيني����ه ق����وة ول����ن ويف حديثه �س����دة ع�سكري����ة ممزوجة 
بالكلم����ات البغدادية اال�سيلة الكلمات الت����ي حتمل اليك معاين 
العط����ف والنجدة والرتحيب وكل �س����يء جميل.. انه �سخ�سية 
�سالب����ة موجب����ة.. متامًا كطبيع����ة عمله.. فهو ميثل امل����اء البارد 
العذب الذي يطفيء األ�سن����ة النريان. التقيت به بهذا الرجل يف 

دائرته فطرحت عليه هذا ال�سوؤال..
اىل متى يعود تاريخ االطفاء يف بغداد؟

- قب����ل احتال بغداد من قبل اجليو�����ض الريطانية كانت تقوم 
مف����رزة م����ن اجلي�����ض العثماين مبكافح����ة احلرائ����ق التي كانت 
حت����دث يف ذل����ك احلن، وذل����ك بوا�سط����ة اأدوات اأولي����ة.. وعند 
االحتال تاأ�س�ست اأول فرقة لاطفاء وكان ذلك �سنة 1917 ويف 

�سنة 1921 انتقلت ادارتها اىل احلكومة العراقية.
م����ا ه����ي اال�سب����اب التي ت����وؤدي اىل احلري����ق.. وكي����ف تعملون 

لتافيها..؟
- النف����ط عن�س����ر ه����ام من عنا�س����ر احلري����ق، وكذل����ك االأدوات 
النفطي����ة التي ت�س����كل معظم اال�سباب املوؤدي����ة للحريق. وميكن 
تافيه����ا بتنظيف هذه االأدوات ب�س����ورة دائمة، واحلر�ض على 
ع����دم ت����رك االطفال وحده����م بجانبه����ا، وكذلك عدم ت����رك اآواين 

الوقود على اختافها بالقرب من م�سدر النار..
هل يحدث تاأخري يف تلبيتكم نداءات احلريق من قبل االهلن؟

- ال يوج����د اأي تاأخ����ري يف تلبي����ة ن����داءات االهل����ن، واإذ ح�سل 
تاأخ����ري ب�سي����ط، فامنا هو ناجت عن ازدح����ام ال�سوارع بو�سائط 
النقل.. وقد فكرت مديريتنا بان�ساء مراكز متعددة داخل حدود 

االمانة.
وبالفع����ل مت ان�س����اء مركز اطف����اء يف ق�س����اء الكاظمية، وت�سمل 
واجباته ناحية االعظمية اي�سًا، كما �سنبا�سر خال هذه ال�سنة 
بان�س����اء مركز اطف����اء يف الكرادة ال�سرقية وخ����ال �سنة 1958 

�سنقوم بان�ساء مركز اخر يف جانب الكرخ.
وم����ا هي اأهم ح����وادث احلريق التي حدثت خ����ال ت�سنمكم هذا 

املن�سب؟
- وقع����ت ح����وادث وحرائ����ق مهم����ة يف بغ����داد، وكان اخطره����ا 
احلري����ق الذي حدث يف �سوق ال�سورج����ة �سنة 1939، وح�سل 
في����ه انفج����ار هائل ن�سف اخل����ان ال����ذي كان خمزون����ًا فيه مواد 
متفج����رة كثرية، كم����ا تهدم����ت الدكاك����ن واملح����ات املجاورة، 
ومت����ت املكافحة يف ه����ذا احلادث خ����ال ))248(( �ساعة تقريبًا 
وق����د ا�ست�سه����د فيها اربعة م����ن جنود االطفاء واثن����ان من افراد 
ال�سرط����ة، كما ا�سي����ب ما يق����ارب اخلم�سن �سخ�س����ًا با�سابات 
خمتلف����ة، وقد كنت انا واخ����ي اال�سطة علي من ب����ن امل�سابن، 
فق����د بقي����ت حتت االنقا�����ض ما يق����ارب ال�ساع����ة والن�سف حيث 

نقلت على اثرها اىل امل�ست�سفى.
هل طراأ تغيري على جه����از االطفاء من حيث املعدات والو�سائل 

احلديثة؟
- نع����م.. فمديريتنا ال تاألوا جهدًا للح�سول على اآخر املبتكرات 
مكافح����ة  يف  ت�ستعم����ل  الت����ي  واالآالت  وامل����واد  املع����دات  م����ن 
احلرائ����ق. ونح����ن ا�ستوردن����ا فع����ًا يف االيام االخ����رية اجهزة 
خا�س����ة الطفاء احلرائ����ق الناجتة من األته����اب ال�سوائل �سريعة 
اال�ستع����ال كالبنزين والنفط وغري ذلك هذه املادة ت�سمى ))�سي 

اوتو دراي كاميكل((.
اأود ان افه����م هل تخ�س�ض امانة العا�سمة راتبًا لعائلة اجلندي 

الذي ي�ست�سهد اثناء واجبه.
- نع����م ان امان����ة العا�سم����ة تقوم بذل����ك فعًا، فهي تدف����ع لعائلة 

اجلندي ال�سهيد ن�سف راتبه مدى احلياة.
م����اذا مل�ستم خ����ال عملكم من االهل����ن؟ هل هناك تع����اون بينكم 

وبينهم؟
- احلقيق����ة انن����ا جن����د تعاون����ًا �سادق����ًا م����ن االهل����ن يف بع�ض 

احلاالت.
هل لك ان تطلب �سيئًا من املواطنن اثناء حدوث احلرائق؟

- رجائ����ي االول اأوجهه اىل �سواق ال�سيارات الذين اطلب منهم 
عن����د �سماعهم جر�ض �سيارة االطف����اء ف�سح الطريق امامها حتى 
تتمك����ن م����ن الو�سول اىل مكانه����ا املق�سود ب�سرع����ة.. ورجائي 
الث����اين اىل االهلن كافة، ان ال يرتبكوا حن ات�سالهم بالدائرة 
فيعطوا اخبارًا مغلوطة، وارجو ثالثًا من االهلن عدم التجمهر 
حول مكان احلريق فيحولوا بن اجلنود وبن ادائهم واجبهم.

اذن هل لكم ان حتدثونا عن مركز اطفاء الكاظمية؟
- ان����ه يتاأل����ف م����ن ماأمور املرك����ز. واثنن م����ن العرف����اء وثاثة 
�س����واق �سي����ارات حريق فني����ن و))16(( جندي اطف����اء ولدينا 
هن����اك اجلن����ود املهند�سن الذي����ن يح�سنون الق����راءة والكتابة. 
وماأم����وران للبدالة يف كلتى الدائرتن وهما من.. وهنا ارتاأيت 

االنتقال اىلمركز الكاظمية..
وهن����اك التقي����ت مباأمور املرك����ز ال�سي����د فخري الزبي����دي، وقد 
ده�س����ت له����ذه املفاجئة فهذا �ساب فنان تخ����رج من معهد الفنون 
اجلميل����ة.. وه����و م����ن خ����رية الفنان����ن العراقين وم����ن اجنح 
املمثل����ن على امل�س����رح و�سا�س����ة ال�سينما. ولكنن����ي مل ا�ستغرب 
وج����وده يف ه����ذا املرك����ز حن عدت وفك����رت يف طبيع����ة الفنان 
نف�س����ه.. فالفنان ي�سحي باع�سابه وروح����ه واوقات فراغه من 
اجل خ����ري املجموع وخدم����ة املجموع.. مل ا�ستغ����رب ذلك ابدا. 
ولكنن����ي خمن����ت ان فخ����ري الزبي����دي مباب�����ض ماأم����ور مرك����ز 
االطف����اء رمبا كان ميث����ل دورًا يف فيلم جدي����د ولكنه راح يق�سم 

اغلظ االميان انه امنا يقوم بهذه الوظيفة فعًا.
جملة )اال�صبوع( ملحق جريدة ال�صعب ل�صنة 1957

وظيفة هذا الرجل التضحية بروحه من أجلك
لقاء مع إبراهيم شندل أول مدير لالطفاء 

في بغداد سنة 1957
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إس������راء خ���زع���ل ظ��اه��ر

بعد اتصاالت فردية جرت بين أعضاء التنظيم تقرر 
الدعوة إلى عقد اجتماع عام 1956، وبالفعل تم عقد 

االجتماع في مشتمل يعود إلى المحامي صفاء 
إبراهيم العارف، شقيق إسماعيل إبراهيم العارف، 

في الكاظمية لدراسة حالة التنظيم ولوضع 
أسس العمل وقد حضر االجتماع كل من المقدم 

رفعت الحاج سري والعقيد الركن عبد الوهاب 
األمين وكان يشغل منصب مدير شعبة الحركات 

العسكرية في وزارة الدفاع والعقيد الركن 
إسماعيل العارف سكرتير رئيـس أركان الجيش 

والمقدم صالح عبـد المجيـد السامرائي آمر سرية 
دبابات وقد اعتذر عن الحضور كل من عبد الكريم 

قاسم وعبد الوهاب الشواف ومحي الدين عبد 
الحميد لعدم تمكنهم من المجيء إلى بغداد 

وترك مقرات عملهم بالنظر لما أبداه البعض من 
الصعوبات اإلدارية والمحاذير الشخصية.

كان����ت اجلل�سة غري فاعلة ومل يح����اول اأي من احلا�سرين 
الب����دء باحلدي����ث اإذ مل يك����ن الن�س����اب كام����ا اإذ مل يح�سر 
االجتم����اع ثاثة م����ن ال�سباط الذين يع����دون اأكرث اأع�ساء 

الهيئة العليا اأهمية.
انعق����اد اجتم����اع  اختلف����ت امل�س����ادر يف حتدي����د تاري����خ 
الكاظمي����ة ،فبع�سهم اأ�سار اإىل انه انعقد يف ت�سرين االأول 
ع����ام 1956 ومن ه����وؤالء اإ�سماعيل العارف ال����ذي اأكد انه 
عق����د يف يوم اجلمعة املواف����ق اخلام�ض من ت�سرين االأول 
1956 يف ح����ن اأ�س����ار اآخ����رون اإىل اأن االجتم����اع عق����د 
يف �سي����ف ع����ام 1956 ويف كل االأح����وال الب����د اأن يك����ون 

االجتماع قبل اأيلول 1956.
ويف الي����وم التايل الجتماع الكاظمية و�سل نباأ االجتماع 
اإىل رئي�����ض اأركان اجلي�ض الفري����ق رفيق عارف اإذ اخره 
بذل����ك اح����د املجتمعن لكن رئي�����ض اأركان اجلي�����ض اآثر اأن 
يكت����م ا�س����م املخ����ر، فاأ�ستدع����ي رفع����ت احلاج �س����ري اإىل 
وزارة الدف����اع لا�ستجواب واخ����ره الفريق الركن رفيق 
عارف فورا انه يعرف بوجود املوؤامرة وهدفها احلقيقي.

وان����ه ميل����ك م����ا يثبت كون����ه مذنب����ا، وانته����ى اإىل تهديده 
بتقدمي����ه اأمام املحكم����ة الع�سكرية، ه����و ورفاقه املتاآمرين 
اإال اأن رفع����ت نف����ى كل ما نق����ل اإىل رئي�����ض اأركان اجلي�ض 
من معلومات ب�سدد العمل ال�سري وانه لي�ض متورطا يف 
�س����يء كهذا على االإطاق وان االأدل����ة زورت �سده من قبل 
اأع����داء بدافع اخلبث والأ�سباب �سخ�سية واأكد له اأن اللقاء 
مع الثاثة االآخرين كان لقاءا اعتياديا بن اأ�سدقاء ولي�ض 

له اأي عاقة بالتهمة املوجه اإليه.

اقتن����ع رئي�����ض اأركان اجلي�����ض بع����دم وج����ود اأي تنظي����م 
ولي�����ض هن����اك اأي خطر يه����دد نظام احلك����م وف�سل كتمان 
االأم����ر لتفاهة الق�سية يف راأيه وجتنب����ا لعتاب ويل العهد 
اأو رئي�����ض ال����وزراء اأو وزي����ر الدفاع وهك����ذا اكتفى بنقل 

ال�سباط واإبعادهم.
ت�سارب����ت االأق����وال ح����ول ال�سخ�����ض ال����ذي اأف�س����ى �س����ر 
االجتم����اع واته����م احلا�سرون احدهم االآخ����ر، ومهما يكن 
م����ن اأم����ر ف����اأن غ����ازي الداغ�ست����اين، وكان اآن����ذاك معاونا 
لرئي�����ض اأركان اجلي�ض، قد ذكر قبل وفاته اأن عبد الوهاب 
االأمن هو الذي اخر رئي�ض االأركان. ويوؤيد هذه الرواية 
اإبقاء عب����د الوهاب االأمن يف من�سب����ه يف وزارة الدفاع. 
اأم����ا اإ�سماعي����ل الع����ارف و�سالح عب����د املجي����د ال�سامرائي 
في�س����ري البع�����ض اأنهم����ا اأدلي����ا باعرتاف����ات كامل����ة فكوفئا 

بتعيينهم يف منا�سب مهمة.
وق����د اأ�س����ار رفع����ت احلاج �س����ري اأن لدي����ه ما يدع����وه اإىل 
الظ����ن بان اإ�سماعيل العارف هو الذي خانه، ولكن اآخرين 
ظن����وا بعب����د الوه����اب االأم����ن وظ����ن غريهم ب�سال����ح عبد 
املجي����د ال�سامرائ����ي م����ن ناحيتهم����ا جعل����ت احلكومة من 
اأمن �سابط����ا عاما يف اإدارة التموي����ن يف وزارة الدفاع 

واأر�سلت ال�سامرائي اإىل عمان م�ساعدا للملحق الع�سكري 
هناك.

لقد قيلت اأق����وال كثرية واتهامات عديدة بهذا اخل�سو�ض 
وذك����رت القرائ����ن م����ع االتهامات الت����ي ن�سب����ت الإ�سماعيل 
الع����ارف واالثن����ن اللذي����ن ذكرا مع����ه فمن القرائ����ن التي 

ذكرت فيما يخ�ض اإ�سماعيل العارف ما يلي:-
اإر�ساله اإىل الواليات املتحدة يف مهمة غري حمددة وجعله 
بعد خم�س����ة ا�سهر ملحقا ع�سكريا يف وا�سنطن، وكاد هذا 
يدين����ه يف اأعن العديد من ال�سب����اط االأحرار، ولكن رمبا 
كان املق�س����ود به نوعا م����ن التعتيم لتحوي����ل االنتباه عن 

املخر احلقيقي.
اأن املق����دم رفعت احلاج �سري ذكر ان����ه ي�سك يف اإ�سماعيل 
الع����ارف وانه اأر�س����ل اإليه تهديدا بامل����وت اإذا ما ذكر �سيئا 

اآخر اأو ك�سف ما يعرفه عن ت�سكيات ال�سباط االأحرار.
ق����ول رفي����ق ع����ارف يف ان����ه اأنقذ احلرك����ة م����ن جا�سو�ض 
لل�سلط����ة مد�سو�ض فيها واإبعاده خ����ارج العراق ال ينطبق 
اإال على اإ�سماعيل العارف و�سالح عبد املجيد ال�سامرائي.
ق����ول العقي����د حمي الدي����ن عبد احلمي����د« اأن ال����ذي اأو�سى 
باجتماع الكاظمي����ة هو اإ�سماعيل الع����ارف وعبد الوهاب 

االأم����ن« فقيل له كيف ذلك ق����ال« الذي اأف�سى اأول االأمر هو 
اإ�سماعيل العارف ثم اأر�سل رئي�ض اأركان اجلي�ض يف طلب 
عبد الوه����اب االأمن بناءا على اعرتاف اإ�سماعيل العارف 
وهدده وارهبه فاأعرتف ه����و االآخر واأيد اأقوال اإ�سماعيل 

العارف.
ق����ول املق����دم الركن عب����د الكرمي فرح����ان نقا ع����ن الفريق 
�سالح مهدي عما�����ض اإذ ذكر: »باأن العقيد الركن اإ�سماعيل 
الع����ارف رف�����ض الع����ودة اإىل الع����راق بعد قي����ام ثورة 14 
مت����وز 1958 وح����اول اأن يطل����ب اللج����وء ال�سيا�س����ي يف 
اأمري����كا وال�سبب هو و�سايت����ه بتنظيم ال�سب����اط االأحرار 
عام 1956 اإىل رئي�ض اأركان اجلي�ض اإال اأن الفريق عما�ض 
طل����ب من العقيد اإ�سماعيل العارف ب����ان ير�سل ر�سالة اإىل 
رئي�����ض الوزراء ي�سرح له ظروف����ه ويطلب عفوه وبالفعل 
اأر�س����ل اإ�سماعي����ل الع����ارف الر�سال����ة وبع����د ذلك ع����اد اإىل 

بغداد«.
ق����ول جا�س����م كاظ����م الع����زاوي ان����ه بع����د ث����ورة 14 متوز 
1958 مب����دة ق�سرية اأر�سل اإ�سماعي����ل العارف ر�سالة اإىل 
املق����دم و�سفي طاه����ر، اطلع عليها جا�س����م كاظم العزاوي 
يف حينه����ا، يطالب فيه����ا باإحلاح بالتحقي����ق وك�سف ا�سم 
ال�سخ�����ض ال����ذي و�س����ى بال�سب����اط االأح����رار ب�سرعة، كما 
اأر�س����ل برقية اإىل اال�ستخب����ارات الع�سكرية يلح فيها على 
�سرع����ة التحقي����ق يف الو�ساي����ة املذك����ورة.كان يريد بذلك 
االطمئن����ان عل����ى نف�سه، الأن����ه اإذا ذكر ا�سم����ه يف التحقيق 
ف�سيبق����ى يف الواليات املتحدة االأمريكي����ة حتى ال يحاكم 
ويع����دم لكن عبد الك����رمي قا�س����م اأر�سل اإلي����ه ر�سالة مرحة 
يطمئنه فيها ويلمح له اأن تلك الق�سية لن تفتح اأبدا وبعد 

ت�سلمه تلك الر�سالة جاء اإ�سماعيل العارف اإىل العراق.
اأم����ا عب����د ال�سام ع����ارف فيذك����ر:« بع����د ت�سري����د ال�سباط 
االأحرار كنا نت�ساءل من الذي و�سى بالتنظيم... اأما الذي 
ظه����ر بعد ذلك وبعد قيام الثورة فهو اأن اإ�سماعيل العارف 
ق����د ابلغ عن التنظيم بتعليمات من عبد الكرمي قا�سم الذي 
ابلغ����ه اأن لديه تنظيما اآخر ميكن����ه اال�ستياء على احلكم، 
وميكن����ه اأن يعم����ل دون اأن يح�ض به اح����د اإذ انه �سي�سبح 

حمل ثقة احلاكمن«.
وهن����اك م����ن يق����ول اأن.....«اإ�سماعي����ل العارف ه����و الذي 
و�س����ى بهم بتحري�ض م����ن ال�سيوعين الذين كان يتعاطف 
معهم للتخل�ض من منظمة رفعت احلاج �سري وعنا�سرها 

الوطنية...اأو الإغرا�سه وم�ساحله ال�سخ�سية«.
9- ق����ول جا�سم كاظم الع����زاوي، اأن �سالح مهدي عما�ض، 
وا�سنط����ن  يف  الع�سك����ري  للملح����ق  معاون����ا  كان  ال����ذي 
حين����ذاك، اخ����ره اأن قائم����ة تنق����ات �س����درت يف وزارة 
الدفاع و�سلت ن�سخة منها اإىل امللحقية الع�سكرية، وحن 
اطلع عليها اإ�سماعيل العارف التفت نحوه وقال بانفعال: 
»الب����د اأن رفيق عارف قد اأ�ساب����ه م�ض من اجلنون ! » ومل 
ي����زد عل����ى ذلك، كان����ت القائم����ة تق�سي بنقل عب����د الوهاب 
االأم����ن من رئي�����ض �سعبة احل����ركات يف مديرية احلركات 
الع�سكرية اإىل اآمر اللواء الرابع ع�سر يف النا�سرية ونقل 
ناجي طالب اإىل اآمر اللواء اخلام�ض ع�سر واأ�ساف �سالح 
مهدي عما�ض قائا:« بعد اأن قراأت القائمة اأدركت ما يعنيه 
اإ�سماعيل العارف فقد كان يق�سد كيف ي�سلم رئي�ض اأركان 
اجلي�ض هوؤالء ال�سباط قي����ادات وحدات فعالة وهو يعلم 

اأنهم يقودون ت�سكيات ال�سباط االأحرار كما اخره«.
10- اأما خليل كنه فقد ذكر...

» اأن اإ�سماعي����ل الع����ارف هو ال����ذي و�س����ى بالكتلة وك�سف 
اأمره����ا اإىل ال�سلط����ات فقامت باإحالة بع�����ض اأع�سائها اإىل 
التقاعد.كما مت نقل الق�سم االآخر اإىل التجنيد اأما الوا�سي 
فقد ك����ويفء بتعيينه ملحقا ع�سكري����ا يف وا�سنطن ويرى 
زعماء هذه الكتلة اإن ال�سبب الذي حمل اإ�سماعيل العارف 
عل����ى ك�سف اأمرهم اإىل ال�سلط����ات كان التمهيد حلركة عبد 
الك����رمي قا�س����م و�سمان النج����اح لها دون غريه����ا وهذا ما 
حمل عب����د الك����رمي قا�سم على مكافئ����ة اإ�سماعي����ل العارف 

بتعيينه وزيرا للمعارف«.
الع�سك���ري  ودوره  الع���ارف  اإ�سماعي���ل   « ر�سال���ة  ع���ن 

وال�سيا�سي يف العراق 1989-1919«

من تاريخ تنظيم الضباط االحرار..
من الذي افشى سر إجتماع الكاظمية ؟
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ن���������ور ع�����زال�����دي�����ن

كانت نهاوند )وريت كيروز، وقد توفيت عام 
٢01٤ عن عمر يقارب التسعين عامًا( مؤدية 
جيدة، ويظهر هذا جلّيًا في أغنية يا فجر لما 

تطل، األغنية الفارقة في مسيرتها. كتب 
الكلمات الشاعر اللبناني محمد علي فتوح 
ولحنها مصطفى كريدية الذي غناها هو 

نفسه قبل أن يعطيها لنهاوند. اشتهرت األغنية 
بصوتها في منتصف األربعينات، ثم غناها عدد 
كبير من الفنانين حتى زعم البعض أنها من 
التراث السوري. بقيت النسخة المشهورة 

والمسموعة هي التي بصوت نهاوند، بمّوالها 
الذي تقف له اآلالت في منتصف األغنية فيبقى 

القانون وحده خليل خامة صوتها. رافقتها 
األغنية طيلة حياتها مثل مالك حارس، وبقيت 

حاضرة في ذاكرتها

بع���د اأن حظي �سوتها بكل ه���ذا االهتمام ذهبت لوريت 
اإىل القاه���رة لت�س���ارك يف ثاث���ة اأفام وت���وؤدي اأدوارًا 
�سنوية. رغ���م اأنه���ا اأدت عدة اأدوار، منه���ا دور البطولة 
يف فيل���م ا�سمه عذاب ال�سمري للمخ���رج جورج القاعي، 
اإال اأنه���ا �سرع���ان م���ا تخل���ت عن حل���م التمثي���ل وتركت 
القاه���رة. مل اأجد تف�سريًا مقنعًا له���ذه العودة ال�سريعة، 
�س���وى م���ا قالت���ه م���رة ع���ن ازدح���ام امل�سه���د امل�س���ري 

و�سرا�سته.
يف مقابلته���ا التلفزيوني���ة، تقول نهاون���د اإن م�سّوارها 
الفني احلقيقي بداأ يف حلب. “رحت ع� دم�سق مع اإمي، 
ب�ض ما قبلو يعط���وين رخ�سة غني ب�سبب �سغر �سني، 
تبناين عفيف الطيبة، وطالب يعطوين رخ�سة، اأخدتها 

ورحت ع حلب، وهونيك �سرت مطربة “
يف حل���ب واجهت مناف�سة �سر�سة من مطربات لبنانيات 
ف�سلت عدم االإف�ساح عن اأ�سمائهن. قالت اإنها كانت جتد 
ف�ساتينه���ا مقّطعة قب���ل احلفات، ولكنه���ا كانت ت�سمت 
كي ال تخ�سر امل�سرح.1 من هناك انتقلت اإىل العراق يف 
بداية اخلم�سينات، حي���ث كانت االأغنية العراقية ت�سهد 
اأهم مرحلة من مراحل تطورها بعد ظهور كبار امللحنن 
مثل االأخوين �سالح وداوود الكويتي، وخروج االأغنية 

البغدادية بنمط مغاير �سهدت تطور املقامات.
�ساه���دُت املقابلة وانتظرُت اأن تتكل���م عن عاقتها بالفن 
العراقي وكيف تعرفت على امللحن ر�سا علي الذي ترك 
اإرثًا فنيًا ال يقدر بثمن من اأحلان اأغنت املنجز املو�سيقي 
العراق���ي، لكنها مل تلتفت للمو�س���وع، بل قالت بب�ساطة 
وكاأنه���ا مل تدرك يومًا الب�سم���ة القوية التي حفرتها يف 
روؤو����ض العراقي���ن يف تل���ك احلقبة :” انب�سطت كتري 

ببغ���داد، وباالإذاعة العراقية �سجلت كتري اأغاين وكانوا 
يحبوين“.

يف  مكوثه���ا  ف���رتة  ط���وال  علي باالأحل���ان  مدها ر�س���ا 
الع���راق، وه���و موؤ�سر عل���ى براعته���ا ومتكنها. ف� ر�سا 
علي مّثل مرحلة مهمة يف تطور الغناء العراقي، خا�سة 
اأنه اتب���ع الب�ساطة وال�سا�سة يف اأحل���ان تطلبت متكنًا 
م���ن املط���رب وقدمت نقل���ة نوعي���ة يف جتدي���د االأغاين 

العراقية، ودمج احل�ض ال�سعبي يف حلن معقد.
ت�سف نهاوند كي���ف اأنه���ا كانت جتل����ض يف منزله���ا يف 
بغداد اإىل جانب الراديو، ت�ستمع اإىل االإذاعة العراقية، 
عندم���ا خرج���ت اأغنية يب���ا يبا �سل���ون. انته���ت االأغنية 
وتفاج���اأت ب�س���وت املذيع يقول :”كان���ت معكم املطربة 
نهاون���د” ، مل تك���ن تعرف ه���ذه امل�سكينة اأن���ه �سوتها، 

فراحت ترق�ض يف اأرجاء منزلها وحيدة من الفرحة.
انتق���ل �س���وت نهاون���د يف ه���ذه االأغني���ة اإىل مرحل���ة 
جديدة. تط���ورت قدرته���ا عل���ى الغناء ومل تع���د ت�سقط 
يف هفوة اإخراج تاوين �سوته���ا به�سا�سة، كما اأ�سفت 
اللهجة العراقية عليه نوع���ًا من ال�سحر. اأجادت اللهجة 
العراقي���ة وج���ارت االإيقاع البغدادي اجلدي���د بر�سانة، 

حتى ظن البع�ض اأنها مطربة عراقية جديدة.
ي اأي���ن ي���ا لي���ل، االأغني���ة االأوىل الت���ي غنته���ا نهاون���د 
بالف�سح���ى، ب���دت مام���ح �سوته���ا اأكرث و�سوح���ًا. اإذا 
اأغم�سن���ا اأعيننا وحاولنا تخي���ل �سكل املغنية �سنح�سل 
عل���ى �س���ورة �سي���دة اأربعينية حمنك���ة تعتل���ي امل�سرح 

بثق���ة، تغني بق���وة واقتدار. رافق الق�سي���دة الكثري من 
التاأوي���ات ح���ول م���ن كتبها وحلنه���ا. ُن�سب���ت مثًا اإىل 
�سيف الدين والئي، رغ���م اأن �سيف الدين ا�ستهر بكتابة 
اأغ���ان باللهجة العراقية الب�سيطة. البع�ض االآخر ن�سبها 
اإىل ال�ساع���ر العراق���ي عل���ي ال�سرق���ي ال���ذي اقرتب يف 

اأ�سلوب���ه من كلم���ات اأين ي���ا ليل، وجتّل���ى بو�سوح يف 
ق�سيدت���ه �سمع���ة العر�ض، ولك���ن ال �سيء ر�سم���ي يوؤكد 

مرجعية كلماتها له.
اأي�س���ًا،  امللح���ن  هوي���ة  ح���ول  املعلوم���ات  ت�سارب���ت 
واأرجح���ت بع����ض الرواي���ات اأنه���ا م���ن اأحل���ان من���ري 
ب�سري وو�س���ل البع����ض اإىل الق���ول باأنه���ا م���ن اأحل���ان 
نهاوند. لك���ن ما ا�ستطعت التو�سل اإلي���ه بعد ا�ست�سارة 
�سديق من الع���راق، هو اأن االأغنية عل���ى مقام ال�سيكاه 
وبالت���ايل لي�ض بال�سرورة اأن يكون هناك ملحن. كل ما 
احتاجته نهاوند هو �سبط املقام واإيجاد ما ينا�سبه من 
ال�سعر، وهي جنح���ت بهذا، واأغوتنا على مقام يتجنبه 
الكثريون. اإذا قارنا �سوتها ب� �سوت يو�سف عمر وهو 
اأكرث م���ن اأجاد اإخ���راج املقامات العراقي���ة والتلوي يف 
قالبه���ا، �سنج���د اأنها الم�س���ت املقام بطريقته���ا اخلا�سة 

وزادت عليه من جمالها.
الع���راق واظب���ت  ق�سته���ا يف  الت���ي  الف���رتة  ه���ذه  يف 
نهاوند عل���ى زي���ارة �سوري���ا، حت���ى تزوجت م���ن رجل 
�س���وري متنف���ذ منعه���ا م���ن ال�سف���ر والغن���اء ل�سن���وات 
طويلة: “كان مينع اأغانيي من االإذاعة ويحرق �سوري 
م���ع امل�ساه���ري، �سه���رو كان وزي���ر داخلي���ة ب�سوري���ا، 
كان بده���م يقو�س���وين، ك�س���ريل م�ستقبل���ي وك�س���ريل 
حياتي“. اختف���ت نهاوند اإثر هذه الزيجة وظل �سوتها 

اأ�سريًا اإىل اأن تويف زوجها وعادت اإىل بريوت.
عن موقع )معازف(

المطربة نهاوند في بغداد


