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رش�����ي�����د ال����رم����اح����ي

�صحفي راحل

يقول اجلراح العراقي املعروف الدكتور �ص���ائب �ص���وكت 
بع���د تتوي���ج امللك في�ص���ل االول ملكا على الع���راق انتخب 
ال�ص���يد فهم���ي املدر����س للبالط امللك���ي كان فهم���ي املدر�س 
وطنيًا بارزًا وقوميا عظيمًا وكان ال�صعب العراقي خا�صة 
يف بغ���داد مل يزل بحالة غليان �ص���د ال�صلطات الربيطانية 
وكان فهمي املدر�س ي�صجع هذا االنفعال وكان امللك في�صل 
االول يدعو ذلك من وراء ال�صتار فا�صتاء االجنليز من هذا 
العمل وطلبوا م���ن ال�صلطات الربيطانية يف لندن الق�صاء 
عل���ى امللك في�صل االول وهذا الطل���ب ال يزال حمفوظًا يف 
ملف���ات وزارة اخلارجي���ة الربيطاني���ة حي���ث اطل���ع عليه 
بح�صب ما اعلم بع�س املوؤرخني العراقيني ومن ذلك احلني 
تعر����س املل���ك في�ص���ل االول ب���امل يف بطن���ه وق�صعري���رة 
وحمى �صدي���دة فار�صل له الربيطاني���ون طبيبًا باطنيًا هو 
الدكت���ور )�صندر�ص���ن(0 وجراح���ًا اخ�صائيًا ه���و الدكتور 
)براه���ام( هذان الطبيبان بعد فح�صهما امللك في�صل االول 
قررا ان مر�صه حمى )مالريا( التي من اعرا�صها الربد وما 
كان ه���ذا الت�صخي�س عن جهل او كان متعمدا للق�صاء على 
حي���اة املل���ك في�ص���ل االول فالل���ه تع���اىل والربيطاني���ون 
يعلم���ون ذل���ك ولك���ن املل���ك في�ص���ل االول �ص���ك يف ه���ذا 
الت�صخي�س وطلب من حا�صيت���ه خا�صة من )ر�صتم حيدر( 
ان يجل���ب له طبيبًا عراقيًا من اج���ل فح�صه وكان قد طرق 
�صمع���ه بوجود طبيب ق���د در�س اجلراح���ة يف املانيا وهو 
اخ�صائ���ي يعتمد علي���ه فار�ص���ل ر�صتم حي���در ملقابلتي يف 
امل�صت�صف���ى الع���ام اجلدي���د الذي كن���ت اعمل في���ه ب�صفتي 
جراح���ًا اخ�صائي���ًا فاأت���اين ر�صت���م قائ���اًل: ان جالل���ة امللك 
في�ص���ل االول مري�س و�صب���ق ان فح�صه اثنان من االطباء 
الربيطانيني وهو ونحن مل نطمئن من جراء هذا الفح�س 
وم���ن ت�صخي�س املر�س الذي دع���وا لت�صخي�صه فهو يرجو 
ح�ص���ورك اىل الق�ص���ر امللك���ي وفح�ص���ه بح�ص���ب قدرت���ك 
وقابليتك العالية فاجبته اين كطبيب من واجبي ان اجيب 
دع���وة كل مري����س ال�صعاف���ه ومعاجلت���ه ان كان مل���كًا او 
�صخ�ص���ًا اعتيادي���ًا ف���اأين جاهز الأذه���ب مع���ك فذهبت اىل 
الق�صر امللكي ال���ذي ي�صكن فيه امللك في�صل االول وا�صرته 
عل���ى �صاط���ئ نهر دجلة خل���ف البالط امللك���ي القدمي وكان 
الق�ص���ر املذك���ور تعود ملكيته اىل اح���د اليهود املرثين يف 
بغداد واظن انه يدعى )�صع�صوع(. االجنليز اقروا ب�صحة 
ت�صخي�ص���ي حلال���ة امللك في�ص���ل االول وبع���د فح�س امللك 
فح�ص���ًا دقيق���ًا تب���ني يل ب�ص���ورة بات���ة مر�ص���ه ه���و لي�س 
باملالري���ا ب���ل ان���ه الته���اب الزائ���دة الدودية احل���ادة وان 
الزائدة يف و�صع متقيح على و�صك االنفجار ومن املعلوم 
ل���دى االخ�صائيني ان تفتح الزائ���دة يوؤدي اىل برد وحمى 
�صدي���دة مع امل يف امي���ن البطن وبعد خروج���ي من غرفة 
املل���ك في�صل االول بلغت ر�صتم حي���در عن ذلك وقلت له ان 
املل���ك يف حال���ة خط���رة ويحت���اج اىل عملي���ة م�صتعجل���ة 
فاجابن���ي: كيف نتمك���ن من اقن���اع الربيطانيني واطبائهم 
فاأجبته انه م�صاألة ب�صيطة للغاية فاأين �صوف اخذ منوذجًا 
م���ن دم امللك في�ص���ل االول واجري حتليل���ه يف امل�صت�صفى 
ف���اذا كان املر�س هو مالريا ف�ص���وف تظهر جراثيم املالريا 
يف ال���دم واذا كان املر����س ه���و الته���اب الزائ���دة الدودية 
ف�ص���وف يظهر تراك���م عظيم يف عدد كريات ال���دم البي�صاء 
وبالفعل اخ���ذت منوذجًا من دم امللك في�صل االول وذهبت 

اىل امل�صت�صف���ى وكان مدير املخترب بريطاين يدعى )دكي( 
وهو ا�صتاذ حمرتم ولي�س من امل�صعوذين فن�صبت ان يقوم 
ه���و بفح�س الدم ملعرفة املالب�صات وعند فح�س الدم تبني 
وج���ود تزاي���د عظي���م يف كري���ات ال���دم البي�ص���اء وال اثر 
لوجود جراثيم املالريا فرجعت بتقرير فح�س الدم موقعًا 
من قبل اال�صتاذ )دك���ي( وكان حوايل ال�صاعة الرابعة بعد 
الظهر وهذا كان موعد قدوم الطبيبني الربيطانيني فاقبال 
وانا هناك فانده�صا حني �صاهداين فطلبت منهما ان نذهب 
�صوي���ة لنق���وم بفح�س امللك في�صل مرة اخ���رى فلم يتمكنا 
من رف����س طلبي هذا فذهبنا اىل غرف���ة امللك في�صل االول 
وعند فح�صنا اياه كان���ت اعرا�س التهاب الزائدة الدودية 
وا�صح���ة بدرج���ة انهم���ا مل يتمكنا م���ن االعرتا����س عليها 
فقدم���ت لهما تقري���ر فح�س الدم فاقرا ب�صح���ة ت�صخي�صي 
للمر����س وقررنا معا اج���راء عملية م�صتعجل���ة حااًل وقبل 
امل�صاء. فذهبت م�صرعا اىل امل�صت�صفى وحملت معي طاولة 
العملي���ات وجميع ما حتتاج العملي���ات من االت وا�صمدة 
وو�صائ���ط التخدي���ر قمن���ا باج���راء العملي���ة يف م�صاء ذلك 
اليوم فقام الدكتور )�صندر�ص���ن( باعطاء املخدر وقمنا انا 
والدكتور )ابراهام( باج���راء العملية فظهر وجود التهاب 
�صدي���د يف الزائدة الدودية التي كانت متقيحة وعلى و�صك 
االنفج���ار وكان امل�ص���ل قد ت�ص���رب منه���ا اىل داخل البطن 
ف�صب���ب رك���وده تقل����س االمع���اء ومل يك���ن يف ذل���ك احلني 
وج���ود م�صاد احلي���اة )انتي بايوتك( وبع���د العملية قمت 
بغ�ص���ل املعدة واعطائه ما يحتاج م���ن امل�صل اال�صطناعي 
وبعد ثالث���ة ايام بداأت االمعاء بالعم���ل وزال القيء وزال 
اخلط���ر عن حياةامللك في�صل االول. الدكتو رامني معلوف 
منعن���ي من دخول الق�ص���ر امللكي وافرتى عل���ي امام امللك 
في�ص���ل ويف الي���وم الرابع ابلغ���ت )ر�صتم حي���در( بزوال 
اخلطر ولكن قلت له ان امللك يحتاج اىل مالحظة ومراقبة 

طبي���ة دقيق���ة لتنظي���م طعام���ه وحركات���ه ولك���ن يف اليوم 
اخلام�س عندما كنت متاهبًا للذهاب وجدت الدكتور )امني 
معلوف( بانتظاري ويف باب الق�صر امللكي وهذا الطبيب 
من ا�ص���ل فل�صطيني جتن�س باجلن�صي���ة الربيطانية واتى 
م���ع اجلي����س الربيطاين اىل بغ���داد فعين���وه مدير االمور 
الطبي���ة للجي�س العراقي وحال و�ص���ويل اىل باب الق�صر 
واجهن���ي هناك قائاًل: مبا ان اخلطر عن حياة امللك قد زال 
فال لزوم اىل جميئك اىل هنا بعد االن فده�صت لهذا الكالم 
الن الطبي���ب املذك���ور مل يقم ب���اي عمل طب���ي اثناء مر�س 
املل���ك في�صل فاجبته انني قمت بواجبي كطبيب ولي�س يل 
اي عالقة بامللوك وال�صيا�صة فاذا كان جزائي هو منعي من 
دخول الق�صر امللكي بعد ان قمت بانقاذ حياة امللك ف�صوف 
تك���ون انت امل�صوؤول عن ذلك وارج���و ان تتاأكد اين �صوف 
لن ادخل الق�صر امللكي وال البالط امللكي ب�صورة باتة بعد 
االن ول���دي م���ن الواجب���ات والعم���ل الطب���ي العلم���ي م���ا 
يعو����س يل ع���ن ذلك فرتكت الق�ص���ر امللكي متاأث���رًا للغاية 
اذك���ر هذه النبذة الأبني للقراء االعزاء و�صع البالط امللكي 
وحا�صيت���ه يف ذل���ك احلني وبالفع���ل مل اذه���ب اىل الق�صر 
امللك���ي وال اىل البالط ملدة �صنني عدة وبعد مرور ثالثة او 
اربع���ة اع���وام اتاين )ثابت عبد الن���ور( وهو �صاب وطني 
قوم���ي ي���رتدد عل���ى الب���الط امللك���ي ول���ه �صلة بال���وزراء 
واحل���كام يف ذل���ك العهد وق���ال يل: ان املل���ك في�صل االول 
ي�ص���األ عليك ويقول هو الذ ي انقذ حياتي ولكن غاب عني 
لهذه ال�صن���ني العديدة ويريد ان يع���رف �صبب هذا الغياب 
فاجبت���ه: ان ذهاب���ي اىل الق�ص���ر امللكي وقيام���ي بواجبي 
الطبي هو ما كان يحتمه علي م�صلكي كطبيب وبينت له ما 
قاله يل الدكت���ور )امني معلوف( وقلت له ان قول الدكتور 
املذكور تلقيته كانذار من قبل ال�صلطات العليا ومن املمكن 
م���ن املل���ك وحا�صيته فذه���ب )ثابت عب���د الن���ور( اىل امللك 

في�ص���ل االول وبلغه بجوابي هذا فقال ل���ه امللك في�صل ان 
)ام���ني معل���وف( عندما �صال���ه امللك عن غيابي ع���ن الدوام 
ملعاجلت���ه زعم اين قل���ت له ان في�ص���ل واخوان���ه ال�صرفاء 
رعاة اأبل خانوا وا�صبحوا ملوكًا وطبعا تاأثر امللك في�صل 
انن���ي لي�س من اال�صخا�س الذين يتفوهون بهذه العبارات 
فطل���ب من )ثابت عبد الن���ور( ان يطلب مني احل�صور اىل 
الب���الط امللكي وما كان بو�صع���ي رف�س هذا الطلب فذهبت 
حيث اعت���ذر امللك في�صل على ما ح�ص���ل وانتهت امل�صكلة. 
ام���ا ع���ن تر�صي���ح االم���ر في�ص���ل االول ملكًا عل���ى العراق 
مي�ص���ي الدكتور )�صائب �صوك���ت( يف مذكراته قائاًل:. ان 
املل���ك في�ص���ل االول نال والء ال�صب���اط العراقيني العاملني 
يف جي�ص���ه يف �صوريا واعتربوه �صخ�صي���ة قومية عربية 
له���ا دورها يف احلركة العربية ومما ال ريب فيه ان لهوؤالء 
ال�صباط الف�صل يف ا�صاعة التاييد لالمر في�صل االول بني 
الوطنيني ولد امللك في�صل االول يف مدينة الطائف بالقرب 
م���ن مك���ة املكرم���ة يف ايار ع���ام 1883 وت���ويف يف مدينة 
)ب���رن( يف �صوي�ص���را يف 18 ايل���ول 1933 عندم���ا بل���غ 
ال�صاد�صة من عم���ره ار�صل اىل قرية رحاب فمكث فيها بني 
ابن���اء عمومته واخواله �صت �صنوات يركب اخليل واالبل 
ويك���ر ويفر حتى اذا اعت���زم والده ال�صف���ر اىل ا�صتانبول 
اخ���ذه واخوان���ه معه فتعل���م العربي���ة والرتكي���ة وبع�س 
العل���وم عل���ى ا�صات���ذة خ�صو�صيني. نزل���وا يف ا�صتانبول 
بن���اء عل���ى اوامر ال�صلط���ان عبد احلمي���د يف ق�صر الوايل 
)فوؤاد با�ص���ا( وقد خ�ص�صه ال�صلطان له���م وعني والده يف 
جمل����س �صورى الدول���ة عا�س االمر في�ص���ل يف العا�صمة 
العثماني���ة نح���و ع�ص���ر �صن���وات وفيه���ا ت���زوج بابنة عمه 
)حزمي���ة( ابنة ال�صريف )نا�ص���ر بن علي( ويف عام 1908 
غ���ادر االمرفي�ص���ل اال�صتان���ة اىل مكة املكرم���ة حني عني 
وال���ده �صريف���ًا له���ا. عاد في�ص���ل اىل احلجاز وق���د اكتملت 

صائب شوكت يروي اللحظات االخيرة 
من حياة الملك فيصل االول
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رجولت���ه فادن���اه وال���ده من���ه وواله قيادة الغ���زوات التي 
يق���وم به���ا الخ�ص���اع القبائ���ل وتاأديبها ويف �صن���ة 1909 
انتخب نائبًا عن لواء )جدة( يف جمل�س النواب العثماين 
ف���كان يذه���ب كل �صن���ة اىل اال�صتان���ة لي�ص���رتك يف اعمال 
الربمل���ان ويع���ود بعد انق�ص���اء دورت���ه فينظ���م اىل والده 
وي�صاع���ده يف ادارة من�صب���ه اخلطر وكث���رًا ما كان مير 
بالقاهرة يف ذهاب���ه وايابه ليجتمع بقادتها ومفكريها وملا 
ثار )حممد االدري�صي( على الدولة العثمانية يف نهاية عام 
1911 مغتنمًا فر�صة ا�صتباكها يف احلرب مع ايطاليا وهم 
الذين �صاعدوه وامدوه باال�صلحة ا�صطرب موقف الدولة 
يف اليم���ن فا�صتنج���دت بال�صريف ح�صني ام���ر مكة طالبة 
امل�صاع���دة �صد االدري�صي فلم يرتدد يف تلبية الطلب وجند 
حملة بقي���ادة جنليه عبد الله وفي�ص���ل �صارت من مكة اىل 
وكان���وا  االدري�ص���ي  فط���ردت  ع�ص���ر  عا�صم���ة  )ابه���ا( 
يحا�صرونه���ا وحطم���ت �صوكت���ه واعيدت تل���ك البالد اىل 
ال�صلط���ة العثماني���ة زار في�ص���ل �صوريا للم���رة االوىل عام 
1913فقد خاف والة االمور الرتك ان يهاجم البدو املحمل 
ال�صام���ي يف عودت���ه م���ن احلج���از اىل ال�ص���ام فرافقه على 
راأ����س قوة من اجلن���د حلمايته فلم يحدث ل���ه حادث واقام 
م���دة يف دم�ص���ق فتع���رف عل���ى رجاله���ا ومفكريه���ا ودعاة 
الوحدةالعربي���ة م���ن ابنائها مم���ا �صهل له العم���ل بعد ذلك 
وجاء �صوريا ثانية يف عام 1915 يف طريقه اىل اال�صتانة 
وقد اخت���ار ال�صفر به���ذا الطريق دون البح���ر الن احللفاء 
�صرب���وا احل�ص���ار عل���ى موانئ تركي���ا عند بداي���ة احلرب 
العاملي���ة االوىل عام 1914 ومنعوا دخ���ول البواخر اليها 
وخروجه���ا منها ملا اظهرته م���ن ميل اىل االملان وقد دخلت 
احل���رب اىل جانبه���م بع���د ذل���ك وبع���د ان ختم���ت الدورة 
الربملانية عاد في�صل ثانية اىل دم�صق واقام �صيفًا عند )ال 
البك���ري( وقي���ل ان الرتك ارادوا م���ن اقامته يف دم�صق ان 
يك���ون اىل جان���ب )احم���د جم���ال با�ص���ا( القائ���د العام يف 
�صوري���ا يومئذ ف�صاع���ده يف حملته على م�ص���ر وقيل انهم 
ارادوا ان يكون رهينة لديهم لكي يامنوا انتفا�صة والده. 
اقبل رجال ال�صام ومفكروها واعيانها على في�صل يدعونه 
اىل اقن���اع وال���ده باعالن الث���ورة عل���ى االحتاديني وخلع 
طاعته���م وان�ص���اء دولة عربية ملا ظهر م���ن �صوء نية هوؤالء 
وادبائه���م  مفكريه���م  باع���دام  الع���رب  اذالل  وتعمده���م 
وال�صفوة املختارة من رجالهم وبنفي ا�صرهم اىل اقا�صي 
االنا�صول تردد في�صل يف قبول القيام بهذه املهمة ون�صح 
رج���ال اجلمعي���ات واالح���زاب واملفكرين الذي���ن حادثوه 
بالت���اأين وال���رتوي خ���وف وق���وع الكارثة وخ���وف متكن 
االجان���ب من احتالل البالد كم���ا �صعى من جهة اخرى عند 
)جمال با�صا( املعروف ب�)جمال ال�صفاح( القناعه بالعدول 
ع���ن �صيا�صة ال�صدة واالرهاب والبط�س واتباع خطة اللني 
وامل�صامل���ة وعدم �صنق املفكرين االحرار ونفي اال�صرى فلم 
يزده ذلك اال اندفاعًا يف خطته الدموية غادر في�صل دم�صق 
يف الن�ص���ف االول م���ن �صه���ر ماي����س 1916 قا�ص���دًا مك���ة 
املكرم���ة بطريق املدينة املنورة لالجتماع بوالده واطالعه 
على راأي ال�صوريني وو�ص���ف حالتهم وابالغه ما يالقونه 
م���ن عن���ت وارهاب وم���ا كان بغاف���ل عما يجري ب���ل كانت 
املكاتبات والر�صائ���ل م�صتمرة بينهما وكان الرتك يرجون 
ان يع���ود ب�صرع���ة عل���ى راأ����س جي����س م���ن ع���رب احلجاز 
لي�ص���رتك يف احلملة الثانية وكان���وا يعدونها للزحف على 
قن���اة ال�صوي����س ومعنى ذلك ان���ه كان يرم���ي اىل غر�صني 
متناق�صني م���ن رحلته: غر�س ر�صم���ي ظاهر وهو العودة 
بجند لال�ص���رتاك يف احلملة الرتكية وغر�س خفي م�صمر 
وه���و و�صف حالة �صوريا لوالده وابالغه دعوة ال�صورين 
املوجهة اليه العالن الثورة وانقاذهم. واجتمع في�صل يف 
املدين���ة املن���ورة ب�صقيقيه )علي وعبد الل���ه( وق�صوا ثالثة 
اي���ام يبحثون احلالة ث���م �صافروا اىل مك���ة املكرمة اعلنت 
الث���ورة العربية بع���د �صفرهم يف 9 �صعب���ان 1334 ه� وقد 
عه���د اىل االم���ر في�ص���ل قيادة الق���وة العربي���ة يف املدينة 
وكان���ت حم�صنة يتواله���ا )فخري با�صا( وفيه���ا من العدد 
والتجهي���زات م���ا ال قبل على العرب عل���ى اقتحامها وجهز 
احل�صني بعد اعالن الثورة جي�صًا �صره اىل �صمال احلجاز 
وعهد بقيادته اىل ابنه في�ص���ل الذي احتل )ينبع( وتوجه 
اىل ال�صم���ال فاجت���از الوج���ه ثم ن���زل العقب���ة وتقدم نحو 
)معان( وحا�صرها وقاتل االتراك قتااًل �صديدًا يف احلمراء 
ال�ص���ام واجتعاز وادي حوران حتى ابواب دم�صق فدخلها 
فاحت���ًا من�ص���ورًا يوم 30 ايل���ول 1918 دب���ر في�صل االمر 
واتفق م���ع احللفاء عل���ى جتنيد جي�س م���ن ا�صرى العرب 
الذي���ن كانوا يف �صف���وف الرتك بقوده���م �صباط مدربون 
فت���م تاأليف ه���ذا اجلي�س و�صافر نحو ال�ص���ام وا�صدر امرًا 
بتعي���ني )عل���ي ر�ص���ا الركاب���ي( حاكم���ا ادراي���ًا للمنطق���ة 

ال�صوري���ة فل���م يحظ ه���ذا التع���ني بر�ص���ى الفرن�صيني وال 
االجنليز وال االهلني ويف ي���وم 22 ت�صرين الثاين 1918 
�صافر في�صل بحرا من بروت اىل باري�س حل�صور موؤمتر 
ال�صل���ح دون ان يح�صل على موافق���ة ال�صلطات الفرن�صية 
يف �صوري���ا فتنكر له الفرن�صي���ون وعرقلوا م�صاعيه وبناء 
عل���ى و�صاطة )لوي���د جورج( فق���د قب���ل يف املوؤمتر وادى 
ر�صالت���ه طالبا االعرتاف ل�صوري���ا باال�صتقالل التام ثم عاد 
اىل بروت وحاول ان يوحد �صفوف ال�صوريني ويح�صل 
عل���ى تاأييدهم فلم يلق غر اجلف���اء وعدم االكرتاث. �صافر 
اىل لندن بعد ان تط���ورت ال�صيا�صة االجنليزية الفرن�صية 
يف البل���دان العربية ويف ي���وم 8 اذار عام 1919 نادى به 
املوؤمت���ر ال�ص���وري ملكا عل���ى �صوريا فلما ع���اد في�صل اىل 
ب���روت اته���م مبمالئ���ه الفرن�صيني كم���ا ان ه���وؤالء اخذوا 
يرتب�صون به الدوائر حت���ى زحف اجلي�س الفرن�صي على 
دم�ص���ق ي���وم 24 مت���وز 1920 يق���وده اجل���رال )غورو( 
فقو����س اركان احلكومة الفي�صلي���ة فا�صطر في�صل لل�صفر 
اىل )درع���ا( ولك���ن ال�صلطات الفرن�صي���ة انذرته مبغادرتها 
فغادره���ا اىل حيف���ا ث���م اىل بور�صعي���د ث���م اىل ميالنو يف 
ايطالي���ا فمكث فيها اىل ان ر�ص���ح لعر�س العراق ويف يوم 
23 اب 1921 ن���ودي ب���ه مل���كا د�صتوري���ا عل���ى الع���راق. 
واطلق���ت املداف���ع يف بغداد معلن���ة اعت���الءه العر�س. كان 
املل���ك في�ص���ل االول يطب���ق �صيا�ص���ة مرن���ة تعتم���د عل���ى 
امل�صاومة م���ع بريطانيا وهي �صيا�ص���ة )خذ وطالب( وكان 
يعتق���د بان يف ام���كان ه���ذه ال�صيا�صة ان ت���وؤدي يف نهاية 
املط���اف اىل ا�صتقالل العراق ا�صتق���الاًل تاما لقد برهن بعد 
ب�ص���ع �صن���وات م���ن اعتالئ���ه العر����س ان���ه ذو �صخ�صي���ة 
حمرتم���ة وخربة �صيا�صي���ة وانه ميتلك موهب���ة يف البقاء 
ال�صيا�ص���ي بالرغم من الظ���روف احلرجة وبعد عام 1930 
تناق�س ع���دد العراقيني الذين كانوا ي�صككون يف اخال�س 
املل���ك في�ص���ل االول خلدمة بالده وبعد حك���م قارب االثني 
ع�ص���ر عاما وجه مل���ك اجنلرتا الدع���وة اليه لزي���ارة لندن 
فقبلها وملا حدث التمرد االثوري عاد اىل بغداد للعمل على 
و�ص���ع حد للم�صكلة ولكنه وجد ان كل �صيء قد انتهى وان 
االم���ر خرج من ي���ده فا�صاب���ه اال�صطراب ال���ذي ادى اىل 
فقدان���ه النوم وخانته �صهيته ف���راح يتطلع اىل الراحة عن 
طري���ق االفراط يف التدخني وتن���اول القهوة املرة لذا فانه 
غادر البالد ملوا�صلة الع���الج و�صل العا�صمة ال�صوي�صرية 
و�صع���ر امللك في�صل باأمل �صديد وملا ح�صر الطبيب اخلا�س 
ا�صار على املمر�صة بزرقه ابرة حتت اجللد فا�صرتاح امللك 
واذن حلا�صيت���ه باالن�صراف. ويف ال�صاعة احلادية ع�صرة 
والن�ص���ف من م�ص���اء ذلك الي���وم ا�صتدعى املل���ك ممر�صته 
وطل���ب اليها اب���الغ احلا�صية باحل�صور ح���ااًل ف�صعد اليه 
املل���ك على �صقيق���ه االكرب ون���وري ال�صعي���د ور�صتم حيدر 
وحت�ص���ني ق���دري فوج���دوه يلف���ظ انفا�ص���ه االخ���رة نقل 
اىل  )ب���رن(  حمط���ة  م���ن  االول  في�ص���ل  املل���ك  جثم���ان 
)برندي���زي( يف ايطاليا ومنها نقلته دراعة ايطالية جمللة 
و�صل���ت  الربيطاني���ة.  الدراع���ة  اىل  و�صلمت���ه  بال�ص���واد 
الدراع���ة حيف���ا ونقل اجلثم���ان منها اىل ال���رب حيث نقلته 
طائ���رة خا�صة اىل بغداد بحرا�صة ثالث طائرات من القوة 
اجلوي���ة الربيطاني���ة يف فل�صطني ومن الرطب���ة ا�صتقبلت 
اجلثم���ان )9( طائ���رات م���ن القوة اجلوي���ة العراقية حتى 
مط���ار بغداد ي���وم 15 ايلول ومنه نق���ل اىل البالط املكلي 
حي���ث و�صع على عرب���ة مدفع و�صار املوك���ب نحو املقربة 
امللكية التي اعدت يف االعظمية ووري الرتاب ويف اليوم 
نف�ص���ه 15 ايلول 1933 �صدر عن امللك غازي االول البيان 
االت���ي )اىل ال�صعب العراقي الكرمي ان عواطف االخال�س 
واملحب���ة الت���ي انبعث���ت عن قل���وب ابن���اء امتي عل���ى اثر 
الكارث���ة العظمى الت���ي حلت بالبالد بوف���اة قائدها وباين 
كيانه���ا جاللة والدي املعظ���م تغمده الله برحمت���ه كان لها 
اعظم اث���ر يف نف�صي، ويف هذه ال�صاعة التي يجي�س قلبي 
فيه���ا ب���اآمل الف���راق وب�صكر االمة عل���ى عواطفه���ا ال�صادقة 
املوا�صية يحق يل ان انتظر من ابناء �صعبي ان يوؤازروين 
ب���كل قواهم كما اآزروا والدي يف جه���اده وان ي�صاعدوين 
عل���ى النهو����س بامل�صوؤولي���ة العظمى التي القته���ا العناية 
االلهية على عاتق���ي وان يعملوا واياي على متجيد ذكرى 
فقي���د االمة و�صلي���ل البيت الها�صمي وتطي���ب روحه وذلك 
ببذل كل ما يف و�صعنا يف �صبيل حتقيق امانيه ال�صامية(. 
ومبنا�صبة مرور اربعني يوما على وفاة امللك في�صل االول 
اقيم يف بغ���داد احتفال كبر �صاركت في���ه وفود من جميع 
انح���اء الع���راق وم���ن خمتل���ف البل���دان وحت���ول الع���زاء 
اىلتظاه���رة قومي���ة عرب فيه���ا اجلميع عم���ا يكنونه للملك 

الراحل من حمبة واعتزاز وتقدير.
جريدة االحتاد 1987

ل����م����ع����ان ع���ب���دال���رح���م���ن

�ص���ارع غ���ازي هو ثاين اكرب �صارع م���ن �صوارع بغداد مت�ص���ال بالفرع املقابل ل�ص���وق ال�صورجة، وفيه جتار 
امل���واد الغذائي���ة وجتار ال�صكائر املتنوعة من عراقية وعربية واجنبي���ة وبعالمات معروفة او غر معروفة، 
والت���ي و�صلت اىل ال�صوق بالطريق الر�صمي او ع���ن طريق التهريب »�صيكاير ال يعلم اال الله ماذا حتمل من 
ا�ص���رار م�صاف���ة اىل اال�صرار املعروفة عن ال�صيكاي���ر« ثم ال يفارقك باعة ال�صيكاي���ر باجلملة واملفرد اال بعد 
ان تط���ل على )�ص���ارع غازي( الذي ميالأه املتعاملون بالدوالر والذين تعرفهم من رزم النقود التي يحملونها 
بايديه���م ويلوحون بها يف الف�ص���اء امام انظار ا�صحاب ال�صيارات املارة ب���ني الزحام يف ال�صارع. حيث ان 
جت���ارة ال�صيكائر تباع بالعملة االجنبي���ة ومنها ما يباع بالعملة العراقية. وكثرا ما نرى حالة االرباك التي 
يعي�صه���ا ال�ص���ارع ب�صبب الزحام والذي يخلق���ه املتعاملون بتبديل العمالت االجنبي���ة، خ�صو�صا ان مناطق 
�صكني���ة �صعبي���ة تقع على امتداد ال�ص���ارع اال ان لل�صارع فق���د ا�صبح ت�صميته بانه �صارع رج���ايل فتجد املراأة 
حرجة عند املرور فيه، لذا فالن�صاء ي�صلكن الدرابني داخل املحالت ويخرجن عن طريق �صوارع اخرى تفاديًا 
للم���رور به���ذا ال�صارع. وقد ا�صح���ت الر�صافة مهياأة لتو�صع ح�صري رئي�س، بع���د ان هدم مدحت با�صا �صور 
بغداد عام 1869 وان�صاء ال�صدة عام 1917 حلماية بغداد من الفي�صانات لذا �صهد �صارع الر�صيد عام 1915 
واكمل���ه االنكليز ع���ام 1918 ارا�صي وا�صعة على اط���راف منطقة الر�صافة، حيث كان���ت خالية من التطوير 
واو�صح���ت مبناأى م���ن خطر الفي�صان »العلوية« مع�صكر الهنيدي »الر�صيد« وبذلك مت ا�صتحداث نقطة جذب 
يف اجتاه اجلنوب ويف الوقت نف�صه ا�صتحدث ربط جديد مع الكرخ اذ �صيد ج�صر مود »االحرار حاليا« عام 
1918 ف�صاع���د على تو�صع الكرخ مبا يف ذلك منطقة ال�ص���كك يف ال�صاحلية، واثر انهاء االنتداب الربيطاين 
ع���ام 1932، كان���ت احلكومة العراقي���ة تواقة اىل تطوير بغ���داد ب�صيغة مدينة حديثة عل���ى غرار االمنوذج 
االوربي، حيث اأعد ت�صميم ا�صا�س عام 1935 اقرتح من بني جملة ا�صياء فتح �صوارع عري�صة وا�صعة اثنان 
منه���ا مت فتحهما مبا�ص���رة وهما �صارعا غازي وال�صيخ عمر عام 1936، ويف ع���ام 1954 �صق �صارع عري�س 
و�ص���ط الر�صافة اطلقت عليه �ص���ارع اخللفاء »امللكة عالية« ثم اجلمهورية قبل اطالق الت�صمية اجلديدة، وقد 
�صاعدت ال�صوارع امل�صتحدثة يف ا�صتمرار نحو املدنية الطويل على امتداد م�صار النهر. كما ان �صارع غازي 
)الكف���اح( يحتف���ظ بطبيعة ميزته عن �ص���واه من الطرق امل�صتحدثة يف منطق���ة الر�صافة القدمية وتتمثل يف 
حفاظ���ه عل���ى اال�صتعماالت ال�صكني���ة، اىل جانب اال�صتعم���االت التجارية امل�صتحدثة، وق���د ظهر فيه التحول 
املمي���ز من منط ال�صكن املنفرد اىل منط ال�صكن املتعدد الطوابق »ال�صقق ال�صكنية«. ومن اأ�صهر املناطق التي 
يخرتقه���ا �صارع غازي جميد كّنه، وهو رجل اعدم���ه االنكليز اثناء احتاللهم بغداد وقربه موجود يف مقربة 
»ال�صه���داء االت���راك«، وكان ينت�صب اىل �صت هدي���ة، وفا�صل عبا�س املهداوي، �صاح���ب املحكمة ال�صهرة يف 
تاري���خ الع���راق ال�صيا�ص���ي احلديث، كان ينت�صب اىل حمل���ة املهدية والتي كان من �صكنته���ا اي�صا »بيت بنية 
وبي���ت النائب« ويف املهدي���ة دربونة ا�صمها دربونة ا�صطة ن�صر ذكرها فيلك����س جونز �صابط اال�صتخبارات 
االنكلي���زي قب���ل 200 �صنة. اأما املحالت البارزة يف تلك املنطق���ة منها خان الالوند وحمام املالح و�صت هدية 
و�صي���د عبدالله والف�صل واجلوبة والطواالت وف�صوة قره �صعب���ان والكوالت وابو دودو كما ان ا�صرحتها 
قن���رب علي وابو �صيفني و�صراج الدي���ن وااللفي وال�صيخ عبدالقادر الكي���الين. اال ان هناك ا�صتغرابا لل�صيخ 
ج���الل اجلنفي ح���ول اطالق ت�صمية »الكفاح« على هذا ال�صارع، بالرغم م���ن انه مل تظهر على هذا ال�صارع اي 
�ص���ورة م���ن �صور الكف���اح امل�صلح او ال�صلم���ي، لذا فان اع���ادة ت�صميته ب�صارع غازي �ّص���ر اجلميع من موتى 
واأحياء الن امللك غازي كان حممود ال�صمعة وقد قتل مظلوما، كما انتقد نظام ال�صر فيه مطالبا ان يكون ذا 
ممرين بدال من ممر واحد الت�صاع عر�صه. اذن فهذه هي ق�صة �صارع من اهم �صوارع بغداد هو �صارع غازي 

يف بغداد
جملة الف باء، العدد1549 ل�سنة 1998/6/3.

قصة شارع غازي في بغداد
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الحميد اح��م��د  ش��ه��اب 

باحث راحل

ما ان تم القضاء علىحركة مايس 1941. 
واستكملت قوات الجيش البريطاني احتاللها 
العسكري لبغداد للمرة الثانية، حتى خضعت 

الصحف، المجالت، وسائر المراسالت والمطابع 
الى رقابة عسكرية شديدة، وقيدت الحريات العامة 

وزج المئات من اصحاب الرأي والفكر،

وال�صحاف���ة يف ال�صجون وابع���د الع�صرات منهم وازدادت 
احلي���اة �صوءا بع���د ان توقفت ع���ن ال�ص���دور �صحف عدة 
تعر����س عمال املطابع من جرائها للبطالة وتفاقمت االزمة 
املعي�صي���ة للمواطنني بعد ان دخل بغ���داد يف غ�صون �صهر 
حزي���ران نح���و مئ���ة ال���ف جن���دي ع�صك���روا اىل اجلان���ب 
الغرب���ي منه���ا - اي يف الك���رخ -واحت���ل �صباطه���م معظم 
ال���دور احلديث���ة املج���اورة ملع�صكره���م فارتفع���ت ا�صع���ار 

احلاجيات ارتفاعا فاح�صا،
العي����س  واملتو�صط���ة  الفق���رة  الطبقت���ني  عل���ى  وتع���ذر 
بي�ص���ر فان�صفت ال���وزارة املوظف���ني وامل�صتخدمني بزيادة 
مرتباته���م غر ان تلك الزي���ادة مل جتد نفع���ا ا�صعار املواد 
اال�صا�صي���ة ت�صاعف���ت ع�ص���رات امل���رات ب�ص���كل مت�صاع���د 
وم�صتمر ومما زادالطني بلة ان عددا من االعيان والنواب، 
وال���وزراء، وكب���ار املوظفني نزل���وا اىل اال�ص���واق ل�صراء 
امل���واد واحتكارها مما ت�صب���ب يف تعميق االزمة املعي�صية 
للمواطن���ني ب�ص���كل اليط���اق فا�ص���درت وزارة ال�ص���وؤون 

االجتماعي���ة بيان���ا اىل مت�ص���ريف االلوية كاف���ة رجت فيه 
ا�صتفزاز حمية ارب���اب ال�صهامة واملروءة جلمع التربعات 
امل�صتعجل���ة مل�صاعدة الفقراء الذين نكبوا بارتفاع اال�صعار 
العامة ارتفاعًا فاح�صا ادى اىل انت�صار املجاعة واالمرا�س 
بني الطبقة الفق���رة من النا�س وبالرغم من ق�صوة اجلوع 
فقد كان���ت ا�صابع املواطن���ني ت�صر باالته���ام اىل اجلي�س 
الربيطاين املحتل الذي ت�صبب وجود اعداده ال�صخمة يف 
بغ���داد بارتفاع اال�صعار، وخلق االزم���ة املعي�صية مما حدا 
ال�صف���ارة الربيطانية ببغ���داد اىل ا�صدار بيان مطول نفت 
فيه تلك ال�صائعات التي كانت ترتدد على ال�صنة املواطنني.
ويف مطل���ع 1942 ومع زيارة )ولرت مدنكت���ون( الرئي�س 
االعل���ى الدارة الرعاية الربيطاني���ة يف ال�صرق االدنى اىل 
الع���راق. وه���و ال���ذي كان يغدق عل���ى بع����س ال�صحفيني 
املال اجلزيل كلم���ا اجتمع اليهم ووجههم التوجيه الالزم، 
بدت احلي���اة اكرث ق�صوة من اي وق���ت م�صى حيث اعلنت 
ال���وزارة ال�صاد�صة الت���ي �صكلها ن���وري ال�صعيد يف حينها 
با�صطه���اد الوطني���ني واالح���رار وا�صبح �صغله���ا ال�صاغل 
وهمها الوحيد ت�صير امل�صالح الربيطانية واعالن احلرب 
على دول املحور، ومكافحة االفكار الفو�صوية والهدامة.

يف الوق���ت ال���ذي �صاق���ت في���ه احلي���اة بالطبق���ة العامل���ة 
و�صه���دت احلركة الطباعية ا�صواأ ك�ص���اد يف تاريخ العراق 
احلديث حيث ا�صبح���ت فيه االجور التي يتقا�صاها عمال 
املطاب���ع التتنا�ص���ب واال�صعار املحلي���ة ال�صائ���دة، وكانت 
االو�ص���اع العامة �صيئة ج���دًا بحيث اعت���ربت فيه مديرية 
الرعاية )قي���ام مديرية ال�صجون بانتاج ال�صمون لتخفيف 
وط���اأة ازم���ة اخلب���ز يف العا�صم���ة( مك�صب���ا م���ن مكا�ص���ب 
ال���وزارة ال�صعيدي���ة للرتفيه ع���ن املواطنني.)وبالرغم من 
وج���ود قانون العمل فق���د كان عمال املطابع يعملون بدون 
وقت حمدد.. ياأتون اىل مطابعهم يف ال�صباح ويخرجون 
يف �صاع���ة متاأخرة من الليل.. ويف اي���ام جل�صات املجل�س 
النياب���ي يحمل عم���ال مطاب���ع ال�صحف هموم���ا متزايدة، 
حي���ث كانت ال�صح���ف تت�صابق يف ن�صر اك���رب م�صاحة من 
اخلطاب���ات. منها م���ا ين�صر من خطب املعار�ص���ة ومنها ما 
ين�ص���ر من خط���ب املوؤيدين لل���وزارة وباال�صاف���ة اىل ذلك 
�ص���اءت احلال���ة املعي�صية لعم���ال املطابع، وعم���ت البطالة 
جمي���ع ا�صناف مهن���ة الطباعة وقد ب���داأت ال�صحف ت�صدر 
بارب���ع �صفحات لقلة الورق � وتعطل���ت الكثر من املطابع 

لع���دم وج���ود االدوات االحتياطية.. وهك���ذا غدت احلياة 
اك���رث ق�صوة من اي وق���ت م�صى وعلى الرغ���م من قلة عدد 
عم���ال املطابع، اال ان معظمهم كان يق���راأ ويكتب، فيها كان 
بع�صهم ميتلك جذورًا ثقافية ومنهم من تعلم امورًا كثرة 
بحك���م طبيع���ة املهن���ة، وارتباطه���ا بحركة تط���ور الثقافة 
والفك���ر واالدب على امل�صتوي���ني القومي - والطبقي. لهذا 
كل���ه لع���ب عدد م���ن عم���ال املطاب���ع دورًا كب���رًا.. وموؤثرًا 
يف ت���دارك االم���ور وكانت طبيع���ة تواجده���م يف املناطق 
ال�صعبية من بغداد ت�صمح لهم بعقد اللقاءات وتبادل االراء 
حول �ص���رورة و�صع حد ل�صائقتهم املعي�صية فاتخذوا من 
مق���اه عدة يف بغ���داد مق���رات لتجمعهم مث���ل مقهى يا�صني 
يف �ص���ارع اب���ي نوا�س واخ���ر يف ال�صاحلي���ة، وثالث يف 
جان���ب الر�صاف���ة بالق���رب م���ن مطبعة احلكوم���ة ومقاهي 
�صارع املتنبي وامليدان باال�صافة اىل اتخاذهم م�صكن احد 
�صع���راء عمال املطابع مق���را لالجتماعات املهني���ة النقابية 
يل���وذون اليه كلما وجدوا م�صايق���ة من �صرطة التحقيقات 
اجلنائي���ة. ويف عطلة يوم اجلمعة امل�ص���ادف 29 ت�صرين 
االول 1942 اجتم���ع بع����س عمال املطاب���ع وكان معظمهم 
م���ن العم���ال املرتب���ني م���ن خمتل���ف االجتاه���ات الوطنية 
والقومي���ة والدميقراطي���ة للت�ص���اور فيم���ا بينه���م ب�ص���اأن 
و�صع ح���د الو�صاعه���م االقت�صادي���ة املتده���ورة، ونتيجة 
للم�صاورات ال�صريعة قاموا بتنظيم مذكرة ت�صمنت جملة 
م���ن املطاليب كان اوله���ا زيادة رواتبهم مبع���دل اليقل عن 
25% وحتدي���د �صاع���ات العم���ل يف جميع املطاب���ع االهلية 
بثم���اين �صاع���ات، ودف���ع خم�ص�ص���ات االعم���ال اال�صافية 
وااللت���زام  واالعتيادي���ة،  املر�صي���ة  االج���ازات  ومنحه���م 
بقانون العمل رقم 72 ل�صنة 1936. وقد انبثقت من بينهم 
جلنتان ت�صكلت���ا للمتابعة وتنظيم االت�صاالت مع ا�صحاب 
املطاب���ع االهلية، وللتفاو�س م���ع وزارة العمل وال�صوؤون 
االجتماعية ، وبعد متحي�س املذكرة مت تبليغ اجلهات ذات 
العالق���ة بان ع���دم تنفيذ املطالب خ���الل 48 �صاعة �صيوؤدي 

اىل اعالن اال�صراب العام.
م���امل تتحق���ق  ول���ن يع���ود عم���ال املطاب���ع اىل اعماله���م 
مطاليبه���م كامل���ة لهذا فقد اب���دت وزارة العم���ل وال�صوؤون 
االجتماعي���ة اهتمام���ًا كب���رًا ح���ال تقدمي الطل���ب يف يوم 
ال�صب���ت املوافق 30 / 10/ 1942 ويف م�صاء اليوم نف�صه 
اجتم���ع املتفاو�ص���ون فتب���ني له���م اوال: ان وزارة العمل: 
توؤي���د مطاليب العمال بتطبيق قانون العمل ولكنها تتمنى 
ع���دم القي���ام باال�ص���راب. ثاني���ا: ان ا�صح���اب املطاب���ع مل 
يهتم���وا لالمر ب���اديء ذي بدء، واعتق���دوا بانهم يتمكنون 
م���ن التفريط باحلقوق امل�صروع���ة لعمال املطابع من خالل 
املماطلة والت�صويف، وكان ا�صدهم ق�صاوة وتعجرفا اولئك 
الذين ا�صبحوا ا�صحاب مطابع اثناء احلرب وكانوا عماال 
قبله���ا ! وكان ل�صماع عم���ال املطابع نتائج املفاو�صات وقع 
كب���ر يف نفو�صه���م، ورف���ع معنوياتهم، ف���ازدادوا متا�صكا 
بحيث ا�صبحوا على مطل���ق اال�صتعداد العالن اال�صراب، 
بل انهم اخ���ذوا يرتقبون اللحظات التي تعلن انتهاء املدة 
املحددة الع���الن ا�صرابهم التام وال�صام���ل، ليربهنوا على 
قوته���م ووحدتهم وتفانيهم يف الن�صال من اجل احل�صول 
عل���ى مطاليبه���م امل�صروع���ة، وكان ي���وم االثن���ني املواف���ق 
الثاين من ت�صرين الثاين عام 1942 يوما �صاخنا لي�س يف 
تاريخ احلركة النقابية لعمال العراق فح�صب بل يف تاريخ 
الع���راق كل���ه.. مب���ا �صهد من اح���داث مثرة جت���اوزت يف 
ابعاده���ا وموؤثراتها تاريخ ال�صحاف���ة والطباعة. ففي ذلك 
اليوم اعلن العراق احلرب على دول املحور الثالث، وحني 
خرج���ت ال�صحف مزدانة بعناوين ب���ارزة خلطاب العر�س 
الذي القاه الو�صي عبد االله مفتتحا به جمل�س االمة قائال 
)فق�صي���ة االمم املتحدة، هي ق�صية االم���ة العربية وكل ما 
ورد يف ميثاق االتالنتي، وخطب رئي�س وزراء بريطانيا، 
ورئي����س جمهوري���ة الوالي���ات املتحدة، ووزي���ر خارجية 
بريطاني���ة، واخراما�صمعه جمل�س االم���ة الربيطاين من 
املار�صال �صمط����س رئي�س وزراء جنوب���ي افريقيا ينطبق 
كله على �صيا�صتنا اخلارجي���ة(،كان عمال املطابع يرددون 
بع�س كلمات اال�صتهجان خلط���اب العر�س، وهم يعانقون 
ن���ور ال�صم����س اأول م���رة يف حياتهم ويداعب���ون خيوطها 
يف و�ص���ع الظهرة، بعد ان ترك���وا جميعا دياجر الظالم 
الت���ي تقب���ع بها مطابعه���م يف تلك ال�صرادي���ب املعتمة ذات 
الرائحة املتعفنة التي تنبعث من اجلدران الرطبة، معلنني 
ا�صرابه���م التام وال�صامل،فق���د الزم معظمهم دور �صكناهم 

ونظم فريق اخر منهم �صفرات جماعية ح�صدوا فيها بع�صا 
م���ن الذي���ن يخ�صىمن تعاونهم م���ع ال�صلط���ة البائدة، وقد 
بذلت اجهزة القمع ال�صعيدية، وال�صيما ال�صرطة اجلنائية 
كل م���ا يف و�صعها لك�ص���ر اال�صراب مالحق���ة عمال املطابع 
ا�صح���اب  ببع����س  م�صتعين���ة  التقدمي���ني،  وال�صحفي���ني 
املطاب���ع وبع����س العامل���ني باللزم���ة فيه���ا، ولك���ن كل تلك 

اجلهود ذهبت هدرًا.
وملا كانت و�صائل االرهاب مل جتد نفعا، وخ�صية ان ي�صتمر 
اال�صراب وتتعمق ازمة ال�صلط���ة، وتتعاىل ا�صوات النقد 
واال�صتن���كار ملظاهر االحت���الل الربيط���اين اجلديد، طلب 
وزير ال�صوؤون االجتماعية احمد خمتار بابان من اال�صتاذ 
م�صطفى جواد الذي كان ي�صغل من�صب مالحظ العمل يف 
ال���وزارة واال�صت���اذ ها�صم ج���واد مميز العم���ال )التو�صط 
لدى العمال امل�صربني( من خالل جلنة اال�صراب، وبالفعل 
فم���ا كادت �صم����س ت�صري���ن تنح�صر خلف االف���ق حتى كان 
لفي���ف من العم���ال على موعد م���ع الوزير ال���ذي ا�صتقبلهم 
بكلمات الرتحاب وخاطبهم وهكذا مت االتفاق على ا�صدار 

البيان امل�صرتك التايل.
اىل / ممي���ز العم���ال ب���وزارة ال�ص���وؤون االجتماعي���ة. لقد 
تف�ص���ل معايل وزي���ر ال�ص���وؤون االجتماعي���ة فقابلنا نحن 
ممثل���ي عمال املطابع وبني لن���ا ان ما طلبناه يف عري�صتنا 
املقدم���ة اىل وزارة ال�صوؤون االجتماعية بتاريخ 10/26/ 
1942حول زيادة اجورن���ا كان قد جرى االتفاق عليه بني 
ال���وزارات املخت�صة وا�صحاب ال�صح���ف واملطابع، واننا 
ابت���داء م���ن هذا ال�صه���ر �صننال خم�ص�صات غ���الء املعي�صة 
مقدارها 25 باملئة )خم�ص���ة وع�صرون باملائة( وكذلك فانه 
�صينطب���ق يف اح���وال عملن���ا جميع م���ا ن�س علي���ه قانون 
العم���ال وتعديل���ه.، لهذا وق���ع على هذا الكت���اب عن جميع 
عم���ال املطابع ونتعهد باالت�صال بجميع العمال املذكورين 
الفهامه���م ذل���ك وعودتهم اىل العم���ل هذا الي���وم اليوم 3/ 
11/ 1924 حمم���د ا�صماعيل وح�صني عل���ى النا�صر.. عن 

العمال.
وق���د مت طب���ع الكت���اب املذك���ور ووزع على جمي���ع العمال 

وا�صحاب املطابع يف تلك الليلة.
وم���ع ه���ذا فل���م ت�ص���در يف �صبيحة الي���وم الت���ايل �صوى 
�صحيفة واح���دة عمد عمال املطابع على اخراجها ب�صفحة 
واح���دة تاأيي���دا ال�صرابه���م فن�ص���رت تل���ك ال�صحيف���ة خرب 
اال�ص���راب يف املكان املخ�ص����س الفتتاحيتها حتت عنوان 

بارز، هو )ا�صراب عمال املطابع( الذي جاء فيه:-
)ا�ص���رب ام����س عمال املطاب���ع لتاييد مطاليبه���م املت�صمنة 
زي���ادة اجورهم مبنا�صب���ة غالء املعي�ص���ة وحتديد �صاعات 
العم���ل اليوم���ي بثماين �صاع���ات ودفع اج���ور ا�صافية اذا 
زادت م���دة العم���ل عل���ى ذل���ك، وه���ذه مطالي���ب م�صروع���ة 
�صب���ق ملطبعة االه���ايل ان قبلت به���ا جتاه عماله���ا، وناأمل 
ان تقب���ل به���ا �صائ���ر املطابع قريب���ا الن ا�صع���ار �صرورات 
املعي�ص���ة ق���د ت�صاعف���ت وا�صبح���ت اج���ور العام���ل الت�صد 
حاجات���ه ال�صروري���ة مبف���رده( ومل ت�صدر ه���ذه اجلريدة 
ب�صكلها االعتيادي الن عمال املطبعة وان القوا منها تاأييدا 
ملطاليبهم مل يريدوا ان ينفرط���وا عن زمالئهم وي�صتاأنفوا 
العمل قبل ان ينال جميع عم���ال املطابع مطاليبهم املحقة. 
وق���د علمنا اخرًا ان احلكومة تو�صطت باالمر فقبل �صائر 
ا�صح���اب املطابع مبطالي���ب العمال وناأم���ل ان ينتهي هذا 
قريبا(. وهكذا خا�س عمال املطابع اول ا�صراب يف تاريخ 
ال�صحاف���ة والطباعة يف الع���راق، وكان ذلك يوما م�صهودًا 
حق���ا يف تاري���خ احلركة العمالية ايق���ظ ال�صعب الذي تنبه 
معجب���ا ومتعاطفا مع هذه ال�صريحة العمالية التي �صنعت 
�صيئ���ا مل ت�صنعه فئ���ة من العمال مبفرده���ا،يف ذلك الوقت 

املتاأزم وتلك االونة امل�صرية.
وكان للتما�ص���ك االخ���وي الرائ���ع لعمال املطاب���ع اثر كبر 
يف توجي���ه تل���ك ال�صرب���ة الفوالذية التي اذهل���ت ال�صلطة 
البائ���دة وا�صح���اب املطاب���ع وجعلته���م يلب���ون مطالي���ب 
العم���ال امل�صرب���ني بع���د ا�ص���راب دام يوم���ا واح���دا فقط، 
بحي���ث كان من �صروط الع���ودة اىل العمل مطلب جديد له 
داللت���ه هو عدم ا�صتقطاع اج���رة العمال عن يوم اال�صراب 
او اعتب���اره اجازة اعتيادية ب���ل ا�صرواعلى ان يكون يوم 
عمل باجر ت���ام فا�صتجيب لهذا املطلب اي�صا، وعاد العمال 
اىل اعماله���م يف �صبيحة اليوم التايل فرحني م�صتب�صرين 

بالن�صر الذي حققوه.
من كتاب تاريخ الطباعة يف العراق

عندما قرر عمال المطابع ايقاف إصدار الصحف
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عن���د زيارة الزائ���ر اىل مدينة الب�ص���رة قد يلمح 
ب�صره �صندوقا خ�صبيا مي�صي بعجالت وعندما 
ت�صاأل���ه عن على ه���ذا ال�صندوق املتح���رك يعلمه 
الب�صري���ون ان���ه )با�س اخل�ص���ب( هوية ورمزا 
ل���رتاث وفلكلور الب�صرة دخ���ل املدينة يف نهاية 

خم�صينيات القرن املا�صي
وبق���ي فيها اىل يومناه���ذا يجوب عباب �صوارع 
وازق���ة املدين���ة خا�صة يف �ص���وارع ق�ص���اء ابي 
اخل�صي���ب حي���ث انه و�صيلة النق���ل االوىل ال بل 
املمي���زة هناك كان يف ب���ادئ االمر �صي���ارة لنقل 
االحم���ال اال ان تط���ور املدينة يوم���ذاك وحاجة 
النا����س اىل و�صيلة نقل ح���ول بوا�صطة جناري 
الب�صرة املبدع���ني اىل �صيارة لنقل الركاب حيث 
�صن���ع اجل�صد واالب���واب واملقاعد م���ن اخل�صب 
واب���و  الزب���ر  اخل�ص���ب  ببا����س  �صم���ي  لذال���ك 
اخل�صي���ب والتنومة هي املناط���ق االواىل التي 
عمل فيه���ا هذا البا�س حي���ث كان ي�صتخدم لنقل 
اال�صخا����س يف الداخ���ل بينم���ا ي�صتثمر �صطحه 
والدك���ة اخللفية لنقل املحا�صي���ل الزراعية التي 
كان���ت تنقل بوا�صطته اىل �ص���وق الع�صار ا�صافة 
اىل االأ�صخا����س الذين يتعلق���ون مبوؤخرته عند 

االزدحام.
ي�صن���ع اجل�صد اخلارج���ي للبا�س م���ن اأخ�صاب 
ال���ذي  التغلي���ف  وخ�ص���ب  وال�ص���اج  اجل���اوي 
ي�صتخدم لتغليف اجلوان���ب اخلارجية ويتكون 
البا����س م���ن ثالث���ة اأج���زاء اجل���زء االول ال���ذي 
اإىل  اإ�صاف���ة  القي���ادة(  على)قم���ارة  يحت���وي 
مقعدي���ن امامي���ني ام اجلزاء الث���اين فهو اجلزء 

الو�ص���ط ال���ذي يحت���وي عل���ى 6 مقاع���د متقابلة 
ولع���ل ه���ذه املقاع���د �صاع���دت كث���را يف تطوير 
يوم���ذاك  راكبي���ه  ب���ني  االجتماعي���ة  العالق���ات 
عندم���ا كان البا�س يقط���ع م�صاف���ات طويلة بني 
مناطق الب�ص���رة اما اجلزء الثال���ث وهو اجلزء 
اخللف���ي فيتكون اأي�صا م���ن مقاعد متقابلة وباب 
�صغر لنزول الركاب وهذا اجلزء من البا�س له 
خ�صو�صية كبرة خا�صة يف االأعياد واالأعرا�س 
حيث يحبذ االطفال الفرحون والفرقة املو�صيقية 
اجللو�س عند هذه اخلانة ويهتفون ب�صوت عال 

)هذا �صايقنا الورد ه�صة يو�صلنا ويرد(.
وعند �ص���وق الب�صرة القدمية بق���ي مراب واحد 
ميك���ن ان ت�صاه���د في���ه البا�س اخل�صب���ي والذي 
ينطل���ق من���ه قا�صدا مناط���ق حم���دان واملطيحه 
واخل���وره وغره���ا من مناط���ق ري���ف الب�صرة 
اجلمي���ل وهن���اك مقه���ى خا����س يف ه���ذا املراآب 
يتجم���ع في���ه �صائقو البا����س ينتظ���رون دورهم 
لنق���ل ال���ركاب م���ن واىل ه���ذه املناط���ق البا�س 
اخل�صبي بقي �صامدا يف �صوارع مدينة الب�صرة 
على الرغم من قدم انواع املوديالت التي ينتمي 
اليه���ا ه���ذا البا����س و دخول الكثر م���ن �صيارت 
النق���ل احلديث���ه اال ان ل���ه خ�صو�صي���ة متمي���زة 
هنا يف مدين���ة الب�صره فالعديد م���ن �صكان هذه 
املدين���ه يعتربونه جزءا ا�صا�صي���ا من تراث هذه 
املدين���ة ال ب���ل ان البع����س يق�ص���دون ب���ني حني 
واخر لتنزه ومتتع بجولت���ه فيعيدهم اىل اياما 

ا�صبحت يف مذكرتهم اأ�صبه باأحالم
جريدة االحتاد عام 1985

حكاية باص الخشب البصري

ك������م������ال ل����ط����ي����ف س����ال����م

داأب ن���وري ال�صعيد رئي�س وزراء الع���راق اال�صبق، ب�صورة خا�صة على 
فت���ح الراديوعلى االذاع���ة العراقية حاملا ي�صتفي���ق �صباحا ل�صماع ن�صرة 
االخبار االوىل. و بعد ان يطمئن ان كل �صيء على ما يرام، يبداأ بتناول 

افطاره وهو ي�صتمع اىل اغاين ال�صباح.
، و كانت قراءة االخبار حم�صورة بني حافظ الدروبي و موحان طاغي.
انته���ى موح���ان م���ن قراءة ن�ص���رة االخب���ار ال�صباحي���ة ثم م�ص���ى ليقدم 
جمموعة من االغاين ال�صباحي���ة، كانت االغنية االوىل ا�صطوانة حممد 
عب���د الوه���اب ال�صهرة “ جبل التوب���اد حياك احلي���ا “ كان على الطرف 
االآخ���ر نوري ال�صعي���د ي�صتمع مع الوف العراقي���ني اىل برنامج ال�صباح 
و م���ا ان �صمع املقط���ع االول من تلك االغنية حتى متلك���ه الغ�صب و ادار 
قر����س الهاتف عل���ى دار االذاعة العراقية و طل���ب مديرها حم�صن حممد 
عل���ي ال���ذي مل يكن موج���ودا، كان الوق���ت مبكرا واملدير رمب���ا غارقا يف 

نومه.
فا�صط���ر ن���وري ال�صعي���د ان ي�صاأل عن املذي���ع، منو هذا الل���ي كان يذيع؟ 
قال���وا ل���ه انه موحان طاغ���ي. قال اري���د ح�صوره االن، قول���وا له رئي�س 
ال���وزراء يري���د اأن يكلمك. ا�ص���رع ال�صيد موح���ان اىل التلف���ون و التقط 
ال�صماع���ة م�صطربا. ما الذي فعله يا ترى ليجع���ل رئي�س الوزراء يطلب 
خماطبت���ه يف هذا ال�صباح الباك���ر، و مل يكن بعد قد تناول حتى ا�صتكان 
�ص���اي يبل���ل به ريق���ه. التق���ط ال�صماعة و اج���اب: “ نعم �صي���دي.” فجاء 

�صوت البا�صا يهدر من الطرف االآخر:
وي���ن ذوقكم انت���و كلكم يا الل���ي ت�صتغلون باالذاعة، النا����س بعدهم على 
ريقهم و انتوت�صمعوهم جبل التوباد؟ تريدون تبجوهم من ال�صباحيات؟ 
يعني ماكو اغني���ة بالدنيا فيها �صوية فرحة و ا�صتب�صار حتى ت�صمعوهم 
هاالأغ���اين؟؟. يا ولدي موحان، خلونا ن�صمع �صي يفرحنا. اغاين عراقية 
مث���ل على �صواط���ي دجلة مر، وللنا�صري���ة للنا�صري���ة، تعط�س وا�صربك 

ماي بجفوف ايديه، ب�صتات عراقية تون�س النا�س.
مل يك���ن بيد ال�صيد موح���ان طاغي غر ان يعتذر لرئي�س الوزراء، ثم يعد 
نوري ال�صعيد ان يبلغ االآخرين بكالمه بحيث ال يتكرر ذلك يف امل�صتقبل.

نوري السعيد والمطرب محمد عبد الوهاب
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ح����م����ودي االن����ص����اري

�صحفي راحل

المحلة مجتمع صغير تسوده عالقات تعتمد 
المعرفة الشخصية أساسا لبلورتها واالنتماء 

إليها هو انتماء تعزيزي يوطد االنتماء إلى الوطن 
بمفهومه التقليدي الذي يستوعب خارطة الوطن 
من حيث الحدود الجغرافية واإلبعاد السياسية. 

وكان األقدمون من العراقيين يتفاخرون في 
االنتساب إلى محالتهم من خالل ابراز القيم 

السلوكية النوعية معلنين عن استعدادهم للدفاع 
عنها في حالة وجود خطر يداهمها.

مل يك���ن تفاخره���م الأ�صب���اب �صخ�صية وال من ب���اب عر�س 
الع�ص���الت ليظه���ر فوقها الو�ص���م لالدعاء مبج���د �صخ�صي 
يعن���ي  املحل���ة  اإىل  االنت�ص���اب  كان  وهمي���ه  وبط���والت 
االنت�ص���اب اىل اخلل���ق الرفيع والع���ادات احل�صنة كن�صرة 
ال�صعي���ف وحماية اجلار واإيواء اب���ن ال�صبيل وامل�صاهمة 
يف االأف���راح واالأت���راح والتربع ب�صيء عين���ي كنقود مثال 

وخر مثال على ذلك..
ال�صوبا����س ال���ذي يقام قبل ال���زواج بف���رتة وجيزة و�صط 
الزغايد والب�صتات ال�صعبي���ة مثل “ فانو�صكم عالدرب هو 
العمة عي���وين “ كناية عن جمال العرو����س. وعلى �صعيد 
املحل���ة كان���ت متار�س احلي���اة اليومية من خ���الل جت�صيد 
امل���روءة وال�صهام���ة وال�صجاع���ة وك���رم االخ���الق وط���رح 
ال���ذات ال�صخ�صية طرحا نوعيا ي�صهم يف توطيد العالقات 
االجتماعية ويبنيها مبفاهيم ا�صرية حميمة وكاأمنا املحلة 
اأ�ص���رة واحدة وم���ا لعبات “املحيب����س “ يف �صهر رم�صان 
الف�صي���ل وتبادل الزي���ارات بني حملة واأخ���رى االأمنوذج 
له���ذه االإخ���وة املبني���ة عل���ى امل���ودة واحل���ب واالح���رتام 

والتقدير بكفات مت�صاوية بني حملة واأخرى.
اإن ه���ذا ال�صع���ور ي�صتم���ر يف التنام���ي العاطف���ي وبلورة 
امل�صاعر الوجدانية فيوطد عالقات اجتماعية جمة تتحول 
فيم���ا بع���د اإىل مفه���وم املواطنة مبعن���اه ال�صم���ويل العام 
وهك���ذا تتح���ول تقاليد املحل���ة اإىل ممار�ص���ة وطنية تذكي 
الروح الوطنية وتف���رز الغث من ال�صمني يف درجة الوالء 
للوط���ن ،، التي نحن اليوم باأ�ص�س احلاج���ة للتعامل معها 

بقيم ح�صارية عليا تيمنا بقول ال�صاعر.
ويل وطن اليت اإال اأبيعه

وال اأرى غري له الدهر مالكا
عمرت به �صرخ ال�صباب منعما

ب�صحبة قوم اأ�صبحوا يف ظاللكا
اأن اأ�صم���اء املحالت تقرتن دائم���ا باأبرز الدالالت الزمكانية 
النظ���ام  لغ���ة  عليه���ا  وتن�صح���ب  والقبلي���ة  وال�صخ�صي���ة 
ال�صيا�ص���ي القائ���م يف حينه كما �صرى من ك���رثة االأ�صماء 
الرتكية يف حمالت بغ���داد قبل قرنني �صلفت وكاالتي: 1- 

حملة ال�صط:
ه���ي حمل���ة األ�صن���ك احلالية الت���ي اأ�صبحت بع���د االحتالل 
الربيط���اين مقرا للجي����س االنكليزي وكان���ت قبل ذلك يف 
العهد العثم���اين مقرا للقن�صلية االنكليزية وبعد االحتالل 
�صكنته���ا )م����س بيل( مهند�ص���ة املخاب���رات الربيطانية يف 
العراق وقد اأطلقت على دارها ا�صم “دار العفة” التي كانت 
ت���دار منها جممل مفردات العم���ل اأال�صتخباري الربيطاين 
يف بغ���داد والع���راق عامة.2- حملة ال�صب���ع اأبكار: �صميت 
بهذا اال�صم والتزال عليه حتى يومنا هذا حيث كان يف احد 
ب�صاتينه���ا بئر م���اء علية �صبع بكرات لل�صق���ي يعود للحاج 
عب���د الرحمن اأفندي اب���ن احلاج حممد جلب���ي الباججي. 

ب���اع ربعا من���ه اىل يو�صف ع���زرا بحر باألف ق���ران “�صكة 
حممد �صاه” 3- حملة حم���ام الراعي: هي حملة الدبخانه 
فيم���ا بعد. 4- �صريعة الغالبية: وه���ي �صريعة امليدان وقد 
ن�صب���ت ه���ذه ال�صريع���ة اإىل ا�ص���م ع�صرة به���ذا اال�صم كان 
بع����س من منت�صبيها ي�صكن يف زقاق منها. 5- حملة كاتب 
العربي���ة: وكان���ت زقاقا من اأزق���ة راأ�س القري���ة وكان فيها 
دي���ر راهب���ات. 6- حملة تالل �ص���اه قويل وتكت���ب اأحيانا 
“�صاهق���ول” وهي حملة جدي���د ح�صن ب�صا والتي مازال 
البغدادي���ون الذي���ن ولدوا فيه���ا او عا�صروه���ا يعرفونها 

به���ذا اال�ص���م وه���ي م�صه���ورة بوج���ود �ص���راي احلكوم���ة 
و�صاع���ة الق�صلة وقد اتخذ ه���ذا ال�صراي مقرًا الأول حكومة 
بع���د االحت���الل الربيطاين وجزء من العه���د امللكي –وهو 
رمز معماري قدمي يت�صم بعمق وعر�س اأ�صا�صات اجلدران 
في���ه وبه ا�صتقرت اول حكوم���ة عراقية يف بداية االنتداب 
الربيط���اين برئا�ص���ة ال�صيد عب���د الرحمن النقي���ب و�صغل 
فيه���ا ال�صيد طال���ب النقيب وزارة الداخلي���ة وكان يو�صف 
بالرج���ل الق���وى الكرمي يف والئم���ه بعد ال���دوام الر�صمي 
وكان اىل جان���ب كل وزي���ر عراق���ي م�صت�ص���ار انكلي���زي 

�صاح���ب احلل والرب���ط وراء الكوالي����س وكان فيلبي هو 
امل�صت�صار اخلا�س لوزارة الداخلي���ة والذي اأ�صبح وزيرا 
للداخلي���ة بع���د نفي ال�صي���د طالب النقي���ب اإىل اإحدى جزر 
املحيط الهندي. 7- حملة طاق �صالل: وهي حملة احليدر 
خانة احلالية وكان فيها طاق اأزيل فيما بعد وهي م�صهورة 
بجام���ع احليدر خانه املنرب الوطني لثورة الع�صرين حيث 
كان امل���ال عثمان املو�صلي يلقي منه خطبه احلما�صية التي 
تتحول منطلق���ًا اإىل تظاهرة �صعبية جتوب �صوارع بغداد 
هاتفة ب�صق���وط االحتالل الربيطاين وكان املرحوم حممد 
مه���دي الب�صر يلقي منه غ���رر ق�صائده يف الوطنية منددا 
باالحتالل الربيط���اين.8- حملة التمارة: وهي ال�صورجة 
احلالي���ة وكانت خمت�صة ببي���ع التمر يف حمالها.9- حملة 
كمو�س حلقة حملة �صي: اأي حملة احللقة الف�صية و�صميت 
فيم���ا بعد حمل���ة خ�صر بيك حي���ث ان�صاأ فيه���ا جامعا وهي 
ق�صم من حملة قنرب علي. 10- حملة خرطوم الفيل: وهي 
حمل���ة باب االأغا احلالي���ة يف �صارع الر�صي���د املاأخوذ عنها 
املث���ل البغدادي ال�صهر حار ومك�ص���ب ورخي�س مثل خبز 
ب���اب االأغا. 11- قرانق قبو�ص���ي: اأي باب الظلمة بالرتكي 
وه���ي الباب ال�صرقي احلايل.12- حمل���ة باب �صفيد وهي 
حملة الب���اب الو�صط���اين الباقي���ة اإثاره يف بقاي���ا املقربة 
التي تل���ي اخلط ال�صريع وق���د رممته بلدي���ة الر�صافة يف 
العام املا�صي 13- حملة الزر ك�صي: وهي حملة الكرميات 
وق���د �صميت بالزرك�ص���ي ن�صبه اإىل اح���د العلماء املدفونني 
فيه���ا وق���د �صم هذا الق���رب اإىل ق�صر كاظم با�ص���ا عند بنائه 
فيم���ا بع���د. 14- حمل���ة الباغ���ي واجلدي���د: وه���ي حمل���ة 
الدوري���ني حالي���ا و�صميت بالباغ���ي لك���رثة الب�صاتني فيها 
والباغ���ي بالرتكي هو الب�صت���ان.15- حملة القالعية: هي 
حمل���ة الفالحات احلالية. 16- حمل���ة القوناقد: هي حملة 
�ص���وق حمادة.17- حملة مرك���ب احلمر: هي حملة �صوق 
اجلديد.18- حملة اليا����س: هي حملة خ�صر اليا�س وتقع 
فيها م�صن���اة ق�صر اخللد العبا�ص���ي 19- حملة الدهام�س: 
ه���ي حمل���ة التكارت���ة فيم���ا بع���د يف الك���رخ. 20- حمل���ة 

الهادرية:هي حملة اجلعيفر احلالية
جملة بغداد كانون االول 1965

محالت بغداد ايام زمان
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م��ح��م��د ع����ل����ي����اء  د. 

اضطر الحاج عبد الهادي الجلبي نائب رئيس 
مجلس األعيان العراقي الى تأجيل جلسة يوم 
6 حزيران 1957 بسبب إصابة السيد صالح جبر 

بنوبة قلبية.وكان عبد الهادي الجلبي يتلو األسئلة 
التي وجهها الشيخ محمد رضا الشبيبي إلى 

المسؤولين
عندم���ا اخذ ال�صيد عبد املهدي ي�ص���رب على املن�صدة منبهًا 
املجل����س اإىل حال���ة �صالح ج���رب ومل تنفع م���ع �صالح جرب 
معاجلات االأطباء الذين هرعوا اإىل املجل�س ولفظ اأنفا�صه 
االأخ���رة يف قاع���ة املجل�س بع���د اإ�صابته بالنوب���ة القلبية 

ب�16 دقيقة عن عمر يناهز 62 عامًا.
وكان���ت اجلل�صة التي عقدت يف ال�صاعة العا�صرة والدقيقة 
االأربع���ني م���ن �صب���اح اخلمي����س ال�صاد����س م���ن حزي���ران 
1957 وبع���د تالوة خال�صة اجلل�صة ال�صابقة تكلم ن�صرت 
الفار�ص���ي معلقا على ت���الوة اأ�صئلته يف اجلل�ص���ة ال�صابقة 
اأثن���اء غيابه، وقال “كان االأوىل بان توؤجل اأو تهمل”. فرد 
علي���ه نائب رئي�س املجل�س باأن املجل�س وافق على تالوتها 
وواف���ق املجل�س عل���ى منح اإج���ازات لبع����س اأع�صائه من 
االأعي���ان، ثم وافق عل���ى انتداب توفي���ق ال�صويدي مبهمة 
ر�صمي���ة اإىل خارج العراق واأعلن دي���وان الرئا�صة موافقة 
جمل����س الن���واب عل���ى التعدي���الت الت���ي اأجراه���ا جمل�س 
االأعي���ان يف الئحة قانون املواد القابل���ة لالنفجار والئحة 
قان���ون العالم���ات والبيان���ات التجاري���ة، والئح���ة قانون 
تنظيم تاأ�صي�س امل�صاريع ال�صناعية، والئحة قانون تعديل 
قان���ون ت�صيي���د امل�صاكن للعم���ال وتلي بعد ذل���ك ال�صوؤاالن 
الل���ذان وجههم���ا �صال���ح ج���رب اإىل رئي�س ال���وزراء نوري 

ال�صعيد.
وكان ال�صوؤال االأول ح���ول ت�صريحات رئي�س الوزراء يف 
املوؤمت���ر ال�صحفي الذي عقده للمرا�صلني االأجانب وتناول 
فيه���ا اأ�صباب ح���ل املجل�س النياب���ي ال�صاب���ق، اأجاب نائب 
رئي�س الوزراء احمد خمتار بابان على هذا ال�صوؤال قائاًل:

»اإن ه���ذا املو�صوع كان قد بح���ث يف اأثناء مناق�صة خطاب 
العر����س يف جمل�س الن���واب ونوق�س اأي�ص���ا جيدا يف هذا 
املجل�س العايل وان فخامة ال�صيد �صالح جرب قد بني وجهة 
نظره حول هذا املو�صوع، واأجابه فخامة رئي�س الوزراء، 

وال اأرى حاجة االآن الإعادة ما اأجيب عليه �صابقًا«.
ورد �صالح جرب قائاًل:

»�صادت���ي �صحي���ح اأن النقا����س جرى وج���رى طوياًل حول 
هذا املو�صوع يف جل�صات �صبق اأن عقدت يف هذا املجل�س 
وق���د كنا يف غنى عن اإث���ارة هذا املو�ص���وع من جديد غر 
اأن الت�صريح���ات الت���ي اأدىل به���ا فخام���ة رئي����س الوزراء 
اإىل مرا�صلي ال�صحف الت���ي حفزتنا على توجيه ال�صوؤال، 
الأنن���ا نعتق���د اأن احلقائق تختلف اختالفًا كلي���ًا عما تف�صل 
ب���ه فخامت���ه يف موؤمت���ره ال�صحف���ي وكان االأج���در ب���ه اأال 
يث���ر ه���ذا املو�صوع م���ن جدي���د ويدخ���ل يف روع النا�س 
وال اق�ص���د العراقيني الن العراقي���ني مطلعون جميعا على 
ه���ذه احلقائق، اأنا اكتفي مبا اأدىل ب���ه معايل نائب رئي�س 
ال���وزراء واأري���د اأن اجعل م���ن التعليق���ات ال�صابقة جوابا 
لفخام���ة رئي����س ال���وزراء جواب���ًا مك���ررا مل���ا اأدىل ب���ه يف 
موؤمت���ره ال�صحف���ي واكتفي مب���ا تف�صل به مع���ايل رئي�س 

الوزراء«.
وعقب نائب رئي�س الوزراء على كالم �صالح جرب قائاًل:

»�صادت���ي يل نقطة واح���دة تعليقًا عل���ى كالم فخامة ال�صيد 
�صال���ح ج���رب وهو يع���رف اأن املوؤمت���رات ال�صحفية تكون 
على �صكل اأ�صئلة توجه اإىل امل�صوؤولني وطبعا انه من حقه 
اأن يج���اوب على ال�ص���وؤال من وجهة نظ���ره ولكل �صخ�س 

طبعًا عقيدة«.
عقب �صالح جرب هو االآخر على كالم نائب رئي�س الوزراء 

فقال:
»�صادت���ي يف احلقيق���ة اإين ل���و كنت م���كان فخام���ة رئي�س 
الوزراء لكان موقفي اإزاء هذه االأ�صئلة واحدا من اأمرين:

فاأم���ا اأن اأتهرب م���ن هذا اجلواب او ان اج���اوب باحلقيقة 
الت���ي ينطبق عليها �صعور فخامة رئي����س الوزراء باإجراء 
االنتخاب���ات بذلك ال�صكل ال���ذي جرى معتق���دا اأن الو�صع 
يقت�ص���ي ذلك اأما القول باأن���ه كان يريد ان ي�صتفتي ال�صعب 

اظن كان ميكن اأن يكون يف غنى عنه«.
وبع���د ذلك تل���ي ال�صوؤال الثاين ل�صالح ج���رب حول اأ�صباب 

بقاء االأحكام العرفية بعد زوال متطلبات هذا البقاء.
اأج���اب احمد خمت���ار بابان نائب رئي�س ال���وزراء على هذا 

ال�صوؤال قائاًل
�صادتي اعتقد اأن اجلواب ح�صل يف اإلغاء االأحكام العرفية 

وقد اأو�صح بيان احلكومة الر�صمي اأ�صباب االإلغاء«.
رد �صال���ح ج���رب على ه���ذا قائ���اًل: “�صادت���ي اأود اأن يكون 
معلوم���ا ل���دى كل واحد ب���ان لي�س ل���دي اأي اعرتا�س على 
اإعالن االأحكام العرفية الغر�س منها يف احلقيقة املحافظة 
عل���ى االأمن عندم���ا وقعت احل���وادث املوؤ�صف���ة يف احلرب 
التي �صنت على ال�صقيق���ة م�صر تلك احلرب التي ا�صرتكت 
فيها مع االأ�صف بريطانيا العظمى اإحدى دول ميثاق بغداد 
ف���كان الب���د للحكومة م���ن اأن تتخ���ذ االحتياط���ات الالزمة 
للمحافظ���ة عل���ى النظ���ام نظ���را ال�صتي���اء النا����س ال�صديد 
و�صخ���ط النا�س ال�صدي���د ال يف البالد العربي���ة كافة واإمنا 
يف الع���راق عل���ى املوقف ال���ذي وقفته احلليف���ة بريطانيا 
م���ن دولة �صقيقة وه���ي م�صر اإذ حاربت جنبًا اإىل جنب مع 
مزي���د االأ�صف م���ع جيو�س اإ�صرائي���ل وكان منتظرا ان تقع 
ح���وادث تخ���ل باالمن يف ه���ذا البلد وقد عم���دت احلكومة 

عل���ى اعالنه���ا غ���ر انن���ا ن���رى ان دوام االح���كام العرفية 
لفرتة قد ال تقت�صيها ال�صرورات لي�س مب�صلحة البالد الن 
االحكام العرفية كما يعلم كل احد هي حالة �صاذة قد تكون 
هذه الهيئ���ة معر�صة اىل االخط���اء يف احكامها لهذا يجب 
اال تدوم هذه االحكام طوياًل الن دوامها ي�صر من ناحيتني 

مادية ومعنوية.
م���ن الناحي���ة املادي���ة انها ق���د تعر����س النا����س اىل احكام 
فيه���ا بع�س اخلطاأ وه���ذا مم���ا تقت�صيه االح���كام العرفية 
والهيئات التي تقوم بها وال�صرر االأدبي هو اأن تبقى هذه 

االأحكام مدة طويلة يف بلد كالعراق.
وبع���د اأن اأنه���ى �صالح جرب كلمته اأعطي ال���كالم اإىل نائب 

رئي�س الوزراء الذي قال:
ا�صك���ر فخام���ة ال�صيد �صالح ج���رب الأنه اأيدن���ا يف االأ�صباب 
التي اأوجب���ت اإعالن االأح���كام العرفية وكان���ت املخابرات 
جاري���ة ح���ول املو�ص���وع عندم���ا بح���ث جمل�س ال���وزراء 
االأح���كام العرفي���ة فق���رر اإلغاءها يف جميع اأنح���اء العراق 

وعليه ال يوجد تناق�س.
اإن االأح���كام العرفية تعلن عند ال�ص���رورة وال توجد هناك 
حكوم���ة متي���ل اىل اإبقائه���ا ب���دون �صب���ب وعندم���ا تزول 
ال�ص���رورة تلغ���ى ولهذه االأ�صب���اب تلغى االأح���كام العرفية 
والبيان الر�صم���ي الذي �صدر لذلك اأو�صح ال حاجة لتكرار 

ما جاء فيه«.
وهنا اخ���ذ نائب رئي�س املجل�س يتلو االأ�صئلة التي وجهها 
ال�صي���خ حمم���د ر�ص���ا ال�صبيب���ي وكان االأول اإىل رئي����س 

الوزراء حول بقاء من�صب وزير املعارف �صاغرا.
والث���اين اإىل وزي���ر الزراعة ح���ول االأ�ص���رار التي حلقت 
الإ�صع���اف  امل�صوؤول���ني  وتداب���ر  الزراعي���ة  باملحا�صي���ل 

املنكوبني.
ويف هذه اللحظة اأ�صيب �صالح جرب بالنوبة القلبية.

كان الق���در عل���ى موع���د مع �صال���ح جرب يف قاع���ة جمل�س 
االأعي���ان يف �صب���اح ذلك الي���وم فقد ح�ص���ر جل�صة جمل�س 
االأعي���ان على الرغم من اأن اآثار املر�س كانت بادية عليه اإال 
ان���ه كان �صاحك الوجه وتبادل التحية مع عدد من االأعيان 
ث���م اجته نحو احم���د خمتار باب���ان نائب رئي����س الوزراء 
)كان رئي����س الوزراء نوري ال�صعيد يف كراجي بباك�صتان 
على راأ�س الوفد العراق���ي الذي ح�صر اجتماعات املجل�س 

الوزاري مليثاق بغداد(!
وبع���د االنته���اء من كلمت���ه حول االأح���كام العرفي���ة جل�س 
يف مكان���ه املعت���اد اإىل جان���ب ال�صي���د عبد امله���دي �صديقه 
املقرب.. وبعد مرور دقائ���ق قليلة ارتفعت �صربات ال�صيد 
عب���د املهدي على املن�ص���دة، فاجتهت االأنظ���ار نحو م�صدر 
ال�ص���وت واإذا ب�صال���ح جرب م�صاب بنوب���ة قلبية، وال�صيد 
عب���د املهدي م�صط���رب ال يدري ماذا يفع���ل؟ فا�صطر نائب 

رئي�س املجل�س عبد الهادي اجللبي اىل تاأجيل اجلل�صة.
فارتفعت االأ�صوات ت�صرخ:

»طبيب....خاب���روا اق���رب طبي���ب جيب���وا م���اء”. وكانت 
ال�صاع���ة ت�ص���ر اإىل احلادي���ة ع�ص���رة والدقيق���ة العا�ص���رة 
وانطلق���ت الن���داءات الهاتفي���ة ت�صتدعي االأطب���اء وتعاون 
احم���د خمت���ار باب���ان واحلاج عب���د امله���دي واجللبي على 
م�ص���ح وج���ه �صال���ح جرب بامل���اء وجيء ل���ه باأريك���ة و�صع 

عليها.
ويف ال�صاع���ة احلادي���ة ع�ص���رة والرب���ع و�ص���ل الدكت���ور 
ب�صم���ة جي رئي�س اأطباء ال�صرطة ثم اأعقبه الدكتور حممد 
ح�ص���ن �صلمان فالدكتور عبد االأم���ر عالوي وزير ال�صحة 
فالدكت���ور كرج���ي ربي���ع كما و�ص���ل اأطباء اآخ���رون بينهم 

طبيب اجنبي جاء مع وزير ال�صحة.
ويف ال�صاع���ة احلادي���ة ع�ص���رة والدقيق���ة 27 خرج احلاج 
عبد اله���ادي اجللبي من قاعة جمل����س االأعيان وهو يبكي 
ووف���د على املجل�س: عبد الوهاب مرجان و�صادق الب�صام 
والدكت���ور اإبراهيم عاكف االلو�صي ومت�صرف لواء بغداد 
عبد اجلبار فهمي واملدع���ي العام وحاكم حتقيق الر�صافة 

ال�صمايل وعدد من النواب.
ويف ال�صاع���ة احلادية ع�ص���رة والدقيقة 38 و�صلت �صيارة 
االإ�صع���اف ل���الإدارة املحلي���ة وو�صع اجلثمان عل���ى النقالة 
وق���د غط���ي بغطاء ابي����س وخرج م���ن القاع���ة ال�صيد عبد 
امله���دي وق���د هزت وف���اة �صديقه كيان���ه وكان يت���وكاأ على 
كل م���ن وزي���ر ال�ص���وؤون االجتماعي���ة والزراع���ة واأ�صيب 
املحام���ي رفيق ال�صي���د عي�صى وهو من ح���زب �صالح جرب 
باإغماء وتوىل الدكتور حممد ح�صن �صلمان اإ�صعافه واأفاق 
بع���د قليل ويف ال�صاعة احلادية ع�صرة والدقيقة 50 و�صع 
اجلثم���ان ب�صي���ارة االإ�صع���اف ونق���ل اإىل داره يف ك���رادة 

مرمي.
وم���ن املع���روف اأن �صال���ح جرب كان ق���د اأ�صي���ب يف العام 
ال�صابق لوفاته بنوبة قلبية و�صلل جزئي ا�صطر ب�صببهما 
اإىل ال�صف���ر اإىل اأوربا للمعاجلة، ون�صحه االأطباء بالراحة 
وع���دم اإره���اق نف�صه الن اجله���د يق�صي عل���ى حياته وكان 
“الدكتور وايت” االخت�صا�س باأمرا�س القلب الذي عالج 
الرئي�س االمريك���ي ايزنهاور قد ح���ل ب�صيافة �صالح جرب 
عند زيارت���ه اىل بغداد، واأجرى له فح�ص���ًا دقيقًا ون�صحه 
بع���دم اإرهاق ج�صم���ه واالبتعاد ع���ن االنفع���االت النف�صية 

وترك ال�صيا�صة اإذا اأراد حلياته االإطالة.
ولكن �صالح جرب مل ميتثل لهذه الن�صائح وا�صتمر بالعمل 
ال�صيا�ص���ي املرهق وعندما �صئل الدكتور وايت بعد عودته 
اإىل الوالي���ات املتح���دة االمريكي���ة عن �صح���ة �صالح جرب 
اأج���اب بان قلبه متع���ب وحياته ق�صرة ج���دًا، وقد قطعت 
اإذاع���ة بغ���داد براجمها واأذاع���ت نعيها بوف���اة �صالح جرب 
واألغت براجمه���ا الغنائية واملو�صيقي���ة وا�صتعا�صت عنها 

بتالوة اآي من الذكر احلكيم واملدائح النبوية.
ويف الي���وم التايل �صيع جثمان �صال���ح جرب من منزله يف 
ك���رادة مرمي اإىل مثواه االأخ���ر يف النجف اال�صرف وزار 
امل�ص���رت �صلوي���ن لويد وزي���ر اخلارجي���ة الربيطانية الذي 
كان ق���د و�صل بغداد قبل يوم���ني لراأ�س موؤمتر املبعوثني 
الدبلوما�صيني الربيطانيني يف دول ال�صرق االأو�صط منزل 
�صال���ح جرب بنف�صه ي�صحب���ه ال�صفر الربيطاين يف بغداد 

لتقدمي التعازي.

ماذا قال صالح جبر قبل وفاته
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كانت العائله المالكه في العراق من ابسط 
العوائل خلقا وعيشا واندماجا بالمجتمع 

العراقي ولكن ذلك لم يكن يمنع ان تكون هناك 
حدود بين عامة الناس والعائله المالكه تتطلبها 
الضرورات السياسيه ومتطلبات الحكم ولذلك 
لم يكن يفكر احد من عامة الناس مثال بالزواج 

من اميرات القصر الملكي اال اذا كان من الذوات 
او من ابناء االمراء او كبار شيوخ العشائر او 

التجار او المتنفذين ,,

ه���ذه ق�صة ح���ب ترعرعت ومنت يف الق�ص���ر امللكي بني 
�ص���اب واح���دى االم���رات وه���ي �صقيقة املرح���وم امللك 

غازي ملك العراق وتتلخ�س الق�صه مبا يلي:
كان اال�صط���ه حمم���ود اخلياط من ا�صه���ر اخلياطني يف 
بغ���داد وكان يخيط املالب�س على الطريقه العثمانيه من 
جاكيت طويل وزبون و�صايه او ن�صف جبه او قمي�س 

بدون ياقه واىل اخره....
حت���ى دخول االنكليز بغداد ودخل معهم ال�صروال الذي 
ب���داأ بخياطت���ه اال�صطه حمم���ود اخلياط وكان���ت عائلة 
اال�صط���ه حممود من ا�صهر اخلياطي���ني وتوارثوا املهنه 
اب ع���ن ج���د وكانت زوج���ة اال�صط���ه حمم���ود )بدريه( 
وبناته )�صبيحه ومديحه( خياطات ماهرات وقد دخلن 
اىل الق�ص���ر امللكي خلياطة املالب�س لال�صره املالكه وهن 
االم���رات )رفيعه وع���زه وراجح���ه( وكان يدخل معهم 
اخو اخلياطات وابن اال�صطه حممود )جرب( وكان جرب 
هذا يف �صن مبكره وظل احلال حتى دخل جرب الثانويه 
املركزي���ه يف )حي البقجه \ امليدان( وو�صل اىل ال�صف 
الراب���ع الثانوي وكان هن���اك تبادل للم���وده بينه وبني 
االمره راجحه وكانت و�صيطته بينهما اخته )مديحة( 

التي ترددت يف بادىء االمر لكنها وافقت بعد ذلك ،،
كان جرب جميل اخللق���ه ريا�صي طويل يجيد امل�صارعه 
والزورخانه وكان قد متكن من ك�صب ود فرا�س املدر�صه 
)عمران( مببل���غ 20 فل�صا لكي يبقيه يف املدر�صه م�صاءا 
حتى يتمك���ن من لقاء االمره من خل���ف ال�صبابيك التي 
تط���ل على الق�صر امللكي الذي كان على نهر دجله )نادي 
ال�صباط القدمي( وتوطدت العالقه بينهم وبعد ان انهى 
درا�صت���ه يف املدر�صه الثانويه مت تعينيه مدر�س ريا�صه 
ور�ص���م ون�صب لتدري�س االم���رات ولكن مل ترق له هذه 
املهن���ه وقدم طلب���ا لالنتماء اىل الكلي���ه الع�صكريه )ق�صم 

الطران( وتخرج بعد �صنتني برتبة مالزم طيار...
و�ص���اءت الظروف ان يكونالعقيد حممد علي جواد قائد 
الق���وه اجلويه وهو ابن الف�ص���ل وجار اال�صطه حممود 
وق���د مت���ت مفاحتت���ه به���ذا اخل�صو����س وواف���ق عل���ى 
التو�صط وقد �صادف ح�ص���ول اول انقالب ع�صكري يف 

العراق بقي���ادة الفريق بكر �صدقي ال���ذي فاحته العقيد 
حممد علي ج���واد باملو�صوع فوافق الفريق بكر وطلب 
مقابل���ة املالزم عبد اجلبار وا�صتف�صر منه حول اخلطبه 
واملو�ص���وع واقتن���ع باملو�ص���وع وق���رر مفاحت���ة املل���ك 

باملو�صوع ،،،
توجه الفريق بكر �صدقي والعقيد حممد علي جواد اىل 
الق�ص���ر امللكي وطلبا يد �صقيقت���ه )راجحه( للمالزم عبد 
اجلب���ار ومل يكن باالمكان رد الطلب وخا�صة وان اخته 

االم���ره )ع���زه( كان���ت قد ت�صبب���ت بف�صيح���ه بالهروب 
م���ع �صائ���ق العائل���ه اىل خ���ارج الع���راق وهك���ذا واف���ق 
املل���ك غازي على ال���زواج بالرغم من ات�ص���اع الهوه بني 
العائلت���ني وت�صب���ب بنوع من القطيعه م���ع ابن العم يف 
االردن ولكن���ه كان حتت تاأثر الظروف يف تلك املرحله 

والتي مل يباركها البيت الها�صمي ،،
اقيمت حفل���ة اخلطوبه يف الن���ادي الع�صكري يف ربيع 
ع���ام 1937 وكان املل���ك غ���ازي وكي���ال ع���ن العرو����س 

والفري���ق بك���ر �صدقي وكيال عن العري����س )عبد اجلبار 
حممود( واقت�صر احلف���ل على العائله وموظفي البالط 

وخدم الق�صر ،،
ه���ذه ال�صورة النادرة امللتقطة يف ذك���رى يوم تاأ�صي�س 
الق���وة اجلوي���ة العراقي���ة بتاريخ 22 ني�ص���ان 1931 و 
ه���ي ت�صم كل من ن���وري با�صا ال�صعيد رئي����س الوزراء 
الل���ه  عب���د  وال�صي���د  ال���راوي  جمي���ل  الرك���ن  والل���واء 
الدملوج���ي وزير اخلارجية ويف اخلل���ف يظهر املالزم 
حفظ���ي عزي���ز وامل���الزم االول ناط���ق الطائ���ي والعقيد 
الرك���ن عب���د اللطيف ن���وري وامل���الزم االول حممد علي 
جواد واملالزم مو�صى علي واملالزم االول اكرم م�صتاق

ق���دم الفري���ق بكر �صدق���ي طلب���ا اىل جالل���ة امللك مبنح 
امل���الزم عب���د اجلب���ار لقب���ا نبيال ولك���ن امللك ارت���اأى ان 
مينح���ه رتب���ه واح���ده اعل���ى واخ���را ح�صل���ت موافقة 
رئا�ص���ة اركان اجلي����س عل���ى رفع مق���رتح ملنحه رتبتني 
اعل���ى وبذلك ا�صبح عبد اجلبار )ري�س( اي نقيب وعني 

طيارا خا�صا للملك...
مل ت�صتق���م االم���ور ب���ني العر�ص���ان ب�صب���ب الف���رق ب���ني 
م���ن حمل���ه  العائلت���ني وخا�ص���ة ان عب���د اجلب���ار كان 
�صعبي���ه تعد م���ن اقدم حم���الت بغداد وفيه���ا احلمامات 
الديك���ه  وع���راك  واملطرجي���ه  وال�صق���اوات  ال�صعبي���ه 
وميان���ه اجلران فيما بينه���م ا�صافة اىل �صعوبة تامني 
م�صاريف والتزام���ات االمره كل ذلك ادى اىل ا�صتقالة 
عبد اجلب���ار من اجلي����س والعمل بالتج���اره ومل يوفق 
وهاج���ر م���ع زوجت���ه اىل �صوي�صرا ولكنه���ا توفيت بعد 
ا�صه���ر م���ن انقالب مت���وز 1958 وبالتحدي���د يف �صباط 
1959 يف ل���وزان ب�صوي�صرا ويقال انه اي )عبد اجلبار 

قد تزوج من �صديقته ال�صوي�صره والله اعلم....
اىل هن���ا انته���ت ق�ص���ة ح���ب وزواج �صاب بغ���دادي من 
امره من امرات الق�صر امللكي والبيت الها�صمي وهو 

من حي �صعبي وعائلته من العوائل
الب�صيطة...

عن كتاب بغداد / تاأليف جميل ابو طبيخ

اعراس ملكية في بغداد


