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الطائي هزاع  سفانة  د. 

صدرت االرادة الملكية في 19 تشرين االول 1922 
التي حدد بموجبها يوم 24 تشرين االول 1922 

موعداً للشروع باالنتخابات، وفقًا للنظام المؤقت 
النتخاب المجلس التاسيسي الصادر في 4 آذار 

1922، ولكن لم تكن تبدأ االنتخابات حتى واجهت 
معارضة شديدة من قبل الحركة الوطنية التي 
قررت مقاطعة انتخابات المجلس التأسيسي 
الذي سيصادق على المعاهدة. فقد قدم قادة 

الحركة الوطنية مذكرة الى الحكومة اعلنوا فيها 
شروطهم للدخول في االنتخابات منها إلغاء االدارة 

العرفية، واطالق حرية المطبوعات واالجتماعات 
وسحب المستشارين البريطانيين من االلوية الى 

بغداد، واعادة المنفيين السياسيين، والسماح 
بتأليف الجمعيات السياسية ولما لم تستجب 

الحكومة لمطالب الحركة الوطنية. قررت االخيرة 
مقاطعة االنتخابات في اغلب انحاء العراق، 

كما أصدر بعض علماء الدين الفتاوى بتحريم 
المشاركة في االنتخابات. 

كان للفت���اوى الديني���ة اثره���ا الكب���ر، فق���د ا�س���تجاب لها 
العراقي���ون مبختل���ف فئاتهم دون حتفظ، وي���دل ذلك على 
ان حرك���ة املقاطع���ة كانت ذات غايات وطني���ة، منها رف�ض 
املعاه���دة العراقية - الربيطانية لعام 1922 التي اعتقدوا 
ان املجل�ض التاأ�سي�سي �سي�سادق عليها وذلك بعد ))تزوير 

االنتخابات((. 
املو�س���ل  يف  االنتخاب���ات  ملقاطع���ة  الدع���وة  تقت�س���ر  مل 
عل���ى امل�سلمني وحده���م، فقد ظهرت اعالن���ات موجهة اىل 
امل�سيحي���ني تخربهم باأن رجال الدي���ن امل�سيحيني وجهوا 
ابن���اء طائفته���م ملقاطعة االنتخاب���ات وم���وؤازرة امل�سلمني 
يف ذل���ك ))مت�س���كًا باجلامع���ة الوطنية وحفظ���ًا للم�سالح 
امل�س���ركة و تاأييدًا للحقيقة الوا�س���حة واحلق ال�س���ريح 
وا�س���تبقاء للتاآلف القدمي والتوادد امل�س���تقيم((. ولقد كان 
للهيئة التفتي�س���ية �س���ورة لهذا االعالن الذي وجد مل�سقًا 
على باب بلدية املو�س���ل مع قرارها الذي ار�سله املت�سرف 
اىل وزارة الداخلي���ة كان رد فع���ل ال�س���لطات الربيطاني���ة 
املحتل���ة اإزاء هذه الفتاوي عنيف���ًا، اذ قامت باعتقال ونفي 

علماء الدين. 
ويف 30 ني�س���ان 1923 وقع رئي�ض الوزراء عبد املح�س���ن 
ال�س���عدون )18 ت�سرين الثاين 1922 - 15 ت�سرين الثاين 
1923( م���ع بر�س���ي كوك����ض عل���ى بروتوك���ول معاه���دة 
1922، وكان غر�ض بريطانيا من ذلك تهدئة املعار�سة يف 
العراق وذلك الأجراء انتخابات املجل�ض التاأ�سي�س���ي بدون 
�س���عوبات. اإذ ح���ددت ال�س���لطات املحتل���ة ي���وم 12 متوز 

1923 للمبا�سرة يف اجراء االنتخابات. 
وم���ن اجلدي���ر بالذك���ر ان ال�س���لطات الربيطاني���ة مل تك���ن 
واثقة من جناح اإجراءاتها يف املو�س���ل فقد كانت تتخوف 
من جناح ان�س���ار احلزب الوطني يف املو�س���ل، الذي بداأ 
ن�س���اطه يزداد ويت�س���ع يف االنتخابات منذ ايلول 1923، 

لي����ض م���ن مرك���ز املدين���ة فق���ط ب���ل يف جمي���ع االق�س���ية 
والنواحي التابعة للمو�س���ل اي�سًا، اذ ظهرت دالئل ت�سر 
اىل احتمال �س���يطرة هذا احلزب ب�س���كل كب���ر على قوائم 
الناخب���ني الثانوي���ني، لذلك جل���اأت ال�س���لطات املحتلة اىل 
اته���ام الوطنيني بامليول الركية، لعزلهم وتوجيه �س���ربة 

للحركة الوطنية. 
وعلى اية حال، فقد متكنت وزارة عبد املح�س���ن ال�سعدون 
االوىل م���ن امت���ام انتخ���اب املنتخبني الثانوي���ني، ولكنها 
ا�س���تقالت قب���ل انتخ���اب الن���واب، فاألف جعفر الع�س���كري 
ال���وزارة يف )22 ت�س���رين الث���اين 1923 - 2 اآب 1924( 
ف���كان منهاجه���ا ين����ض عل���ى اكم���ال انتخاب���ات املجل����ض 
التاأ�سي�س���ي وجمع���ه باأ�س���رع وقت ممكن، فق���ررت وزارة 
 ،1924 �س���باط   25 يف  االنتخاب���ات  اج���راء  الداخلي���ة 
وق���د بذل���ت ال�س���لطة جه���ودًا كبرة لف���وز مر�س���حيها يف 
االنتخاب���ات، اذ انه���ا تدخل���ت يف االنتخاب���ات ب�س���ورة 

مبا�سرة لتحقيق ما تهدف اليه. 
وعندم���ا ب���داأت االنتخاب���ات يف ل���واء املو�س���ل، ن�س���طت 
املعار�س���ة �س���دها، اذ كانت مدينة املو�س���ل مرك���ز اللواء 
الوحي���د م���ن األوي���ة الع���راق التي حدث���ت فيها معار�س���ة 
انتخابي���ة اأدت اىل ال�س���دام مع ال�س���لطة، وكان قائد هذه 
املعار�س���ة �س���عيد احلاج ثابت ع�س���و الهيئة التفتي�س���ية، 
ال���ذي كان له ن�س���اطًا ملحوظًا بهذا ال�س���اأن، وخا�س���ة بعد 
ان اأبعد م�س���طفى ال�س���ابوجني اىل بغ���داد، على اثر نقل 
مت�س���رف اللواء ر�س���يد خوجة وقد اتخذت املعار�سة يف 
املو�س���ل يف مرحلة انتخاب اع�س���اء املجل�ض التاأ�سي�سي، 
موق���ف الدع���وة اىل مقاطع���ة االنتخابات ويظه���ر ان هذا 
املوقف اتخذ بعد ان تدخلت ال�س���لطة يف املو�س���ل للتاأثر 
على االنتخابات وجعلها ت�س���ر ل�س���الح موؤيدي املعاهدة 

يف انتخابات الناخبني الثانويني.
عندم���ا اقرب املوع���د املحدد الأجراء االنتخابات، �س���عرت 
ال�س���لطة احلكومي���ة يف املو�س���ل ان �س���عيد احل���اج ثابت 
وابراهي���م عط���ار با�س���ي وغرهما، ق���د ب���ادروا بالدعوة 
وب�س���ورة �س���رية ملقاطعة االنتخابات، ففي م�ساء يوم 23 
�س���باط 1924، عقد اجتماع يف )جامع ق�س���يب البان( يف 
املو�س���ل، ح�س���ره جمع من االهايل، اذ قرروا فيه مقاطعة 
االنتخاب���ات، كما وزعت يف الوقت نف�س���ه من�س���ورات يف 
بي���وت بع�ض الناخب���ني الثانوي���ني، وال�س���قت يف انحاء 
تدع���و اىل مقاطع���ة  املن�س���ورات  ه���ذه  املدين���ة، وكان���ت 

االنتخابات وتهاجم امللك في�سل والربيطانيني. 
كم���ا قامت العنا�س���ر الوطني���ة مبظاهرة �س���لمية احتجوا 
فيه���ا على تدخ���ل احلكوم���ة يف االنتخابات فم���ا كان منها 

ال�س���ربتي  ومك���ي  ثاب���ت  احل���اج  �س���عيد  اعتقل���ت  ان  اال 
�س���احب جريدة )اجلزيرة( ب�س���عة ايام، ثم افرجت عنهم 
ولكن وزارة الداخلية دعت �س���عيد احل���اج ثابت بناء على 
اق���راح حمافظ املو�س���ل اىل بغ���داد ومنعته م���ن العودة 
اىل املو�س���ل، كم���ا عقد اجتم���اع يف �س���واحي املدينة يف 
24 �س���باط 1924 ملعار�س���ة االنتخابات، ورفعت مذكرات 
احتجاجي���ة اىل املل���ك واملن���دوب ال�س���امي، وق���د اعتقلت 
ال�س���لطة �س���تة ا�س���خا�ض، ومتكنت من االنتهاء من عملية 
االنتخابات يف 25 �سباط 1924 بعد قمع احلركة الوطنية 
بالق���وة ونفي عدد م���ن زعمائها وعلماء الدي���ن اىل خارج 

العراق. 
مت افتت���اح املجل����ض التاأ�سي�س���ي بجل�س���ته االوىل يف 27 
اآذار 1924 وكان م���ن ب���ني مهامه مناق�س���ة بن���ود املعاهدة 
ث���م ت�س���ديقها، وق���د كان لنواب املو�س���ل اثر وا�س���ح يف 
مناق�س���ات املجل����ض بخ�س���و�ض املعاه���دة فف���ي اجلل�س���ة 
الثالث���ة التي عق���دت يف 31 اآذار 1924 قدم عبد املح�س���ن 
ال�س���عدون )رئي�ض املجل����ض( اىل النواب مذك���رة حكومة 
جعفر الع�س���كري املت�س���منة عر�ض املعاهدة على املجل�ض 
الأج���ل ت�س���ديقها يف اق���رب وقت ممك���ن، تو�س���ح املذكرة 
الدواف���ع التي حتت���م على املجل�ض اب���رام املعاهدة، وهي: 
ا�س���تقالل الع���راق، ومتك���ني بريطانيا من ادخ���ال العراق 
ع�سبة االمم دولة ذات �س���يادة، وح�سم م�ساألة احلدود مع 

تركيا التي يتوقف عليها م�ستقبل العراق. 
ان املذك���رة مل تر����ضِ ن���واب املو�س���ل، حي���ث وج���ه اأجمد 
العمري )نائب املو�س���ل( انتقاده لها خللوها من اأي �سيء 
يتعلق )بعائدية املو�سل( حيث حتدث قائاًل: )).. كنت اود 
ان ت���رد يف تقرير رئي����ض الوزراء مادة عن املو�س���ل، الأن 
املو�سل هي را�ض العراق وال عراق بال املو�سل، وال اعني 
املو�سل املدينة نف�سها بل واق�سيتها ال�ستة مع ال�سليمانية 
وكركوك واربيل وملحقاتها فاأنها يجب ان تبقى عراقية.. 
الأن اه���ل املو�س���ل كافة اجتهدوا كثرًا وا�س���ركوا يف كل 
�س���يء خلدمة االمة.. ولهذا اأرجو ان يكون للمو�سل حظًا 
يف املذكرات يف هذا املجل�ض وتعطي لها اهمية، اذ هي يف 

ال�سمال وهي اقرب جهة لالتراك((. 
اأيد اآ�سف وفائي اآل قا�سم اآغا وال�سيخ عجيل الياور اقوال 
اجم���د العمري، وحتى جعفر الع�س���كري )رئي�ض الوزراء( 

نف�سه ايد حديث العمري. 
اما جلنة تدقيق املعاهدة، فقد قدمت تقريرها الذي اأظهرت 
في���ه موقف���ًا جريئ���ًا يف اقراحاته���ا التي �س���ملت املطالبة 
باال�ستقالل التام للعراق وتعديل بنود املعاهدة التي ت�سر 

مب�سالح العراق قبل الت�سديق عليها.

وعندم���ا بداأ اع�س���اء املجل�ض مناق�س���ة املعاه���دة، انتقدها 
اآ�س���ف اآغا قائاًل: )ان كل فقرة م���ن فقراتها متثل االنتداب 
املمق���وت( وان املعاهدة مل ت�س���رح با�س���تقالل العراق ومل 
تلغ االنتداب. كما طل���ب الدكتور داوؤد اجللبي من النواب 
املو�س���ليني خالل اجلل�سة عدم الت�س���رع يف اأمر املعاهدة، 
والت���اأين يف درا�س���تها، وخ���الل ذل���ك كان���ت املظاه���رات 
ال�س���عبية حتيط باملجل�ض مطالبة بعدم ت�سديق املعاهدة، 
وا�س���تخدمت ال�س���لطة القوة لف����ض املظاه���رات. كما قدم 
ن���واب املو�س���ل وكرك���وك واربي���ل اىل املجل����ض تقري���رًا 
طالب���وا في���ه تاأجيل املذاك���رة يف املعاه���دة اىل انتهاء حل 

م�سكلة املو�سل. 
ا�س���تمر اع�ساء املجل�ض بعقد اجلل�سات دون الو�سول اىل 
اتف���اق نهائي بخ�س���و�ض اب���رام املعاهدة حت���ى بلغ االمر 
ذروته يف 10 حزيران 1924، عندما هدد املندوب ال�سامي 
الربيطاين )هرني دوب�ض(، بحل املجل�ض يف حالة رف�سه 
الت�سديق على املعاهدة، وابلغ هذا الطلب اىل امللك في�سل 
الذي اهت���م بدعوة النواب اىل االجتماع وامل�س���ادقة على 
املعاهدة قبل منت�س���ف الليلة املذكورة وهو املوعد املحدد 
لالن���ذار الربيط���اين، وبالفعل عقد املجل�ض جل�س���ة طارئة 

ليلة 10 / 11 حزيران 1924. 
وق���دم يف ه���ذه اجلل�س���ة تقريري���ن، االول قدم���ه يا�س���ني 
الها�س���مي ورفاقه املوقعني عليه وه���م )23( نائبًا، وبينهم 
نواب املو�س���ل )اآ�س���ف وفائ���ي اآغ���ا وداوؤد اجللبي وعبد 
الغني النقيب(، طالبوا فيه بالدخول فورًا يف املفاو�سات 
للح�س���ول على التعديالت، واأخذ �س���مان عن حق العراق 
يف والي���ة املو�س���ل جميعه���ا، و�س���وت اىل جان���ب تقرير 
الها�سمي )24( نائبًا، ووقف �سده )43( نائبًا من جمموع 
الن���واب احلا�س���رين البال���غ عدده���م )68( نائب���ًا وواحد 
)م�س���تنكف( عن الت�سويت، لذلك اعترب التقرير مرفو�سًا، 
ام���ا التقري���ر الثاين فقد قدمه جعفر الع�س���كري، طالب فيه 
بت�سديق املعاهدة، وت�سبح الغية ال حكم لها اذا مل حتافظ 
حكوم���ة بريطانيا عل���ى حقوق العراق يف والية املو�س���ل 
باأجمعه���ا، وقد وقف اىل جانب ه���ذا التقرير االكرثية من 
النواب، ومن بينهم نواب املو�سل )علي جودت االيوبي، 
واحم���د الفخ���ري، وعجي���ل الي���اور(. وعن���د الت�س���ويت، 
�س���وت اىل جان���ب التقري���ر )37( ع�س���و وعار�س���ه )24( 
ع�سوًا، وا�س���تنكف )8( عن الت�س���ويت من جمموع )69( 
ع�س���وًا ح�س���روا اجلل�س���ة االخرة، ونتيج���ة لذلك اعترب 
تقري���ر جعف���ر الع�س���كري مقب���واًل. وهك���ذا واف���ق جمل�ض 

النواب على املعاهدة ملدة اق�ساها اربع �سنوات. 
عن ر�سالة )املو�سل يف �سنوات االنتداب الربيطاين1932-1920(

الموصليون وإنتخابات المجلس التأسيسي 
العراقي سنة 1924 
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الجبوري جميل  إع���داد: 

الصفحة االولى 
العدد - 1 ثمن الن�سخة اآنة واحدة ال�سنة االوىل 

�سحيفة فكاهية ا�سبوعية 
ل�ساحبها: نوري ثابت �ساحب االمتياز واملدير امل�سوؤول: 

نوري ثابت
مطبعة: ال�سريان - بغداد

بغ���داد: الثالث���اء يف 15 جم���اد االوىل 1350 29 ايل���ول 
1931 وق���د ن�س���ر حتت عن���وان اجلريدة �س���ورة موؤطرة 

للملك في�سل االول بعنوان: اهال بامللك املفدى .
نزين �س���در العدد االول من �س���حيفتنا بت�س���وير �ساحب 
اجلالل���ة الها�س���مية املل���ك املف���دى )في�س���ل االول( املعظم 
مبنا�سبة ت�سريفه عا�سمة ملكه ع�سر هذا اليوم وال�سورة 
متثل جاللته نازاًل من الطيارة وا�س���ر على جانبي �س���ورة 

امللك.
حمل االدارة: �سارع ال�سراي: عمارة ال�سابندر .

وجتد �سروط اال�سراك مدرجة يف ال�سحيفة االخرة.
ال�سفحة الثانية 

احلبزبزيات
باأ�سمك اللهم

املقال االفتتاحي الذي �س���بق احلديث عنه ثم: اىل ح�سرة 
امل�س���ركني الكرام من اولها !... تايل الن�سوي قنزة ونزة 
! معلوم ح�س���رتكم ! الداعي )قاب�س���ز( )اي بدون وظيفة( 
والوكت حام�ض ! واجليب م�س���روب اوت���ي !.. الأجل كل 
ذلك ومن ف�س���لكم عجلو ببدالت اال�سراك وخلونا ن�ستغل 
مثل االوادم يرحم والديكم او هاي تركناها مي جنابتكم  !! 

اأ. حبزبوز
ثم كتب يف ال�س���فحة الثالثة - وم���ا بعدها - تعليقًا طريفا 

بعنوان اأثاري انا �ساعر ومايل خرب..
يقول 

- اوف؟ اوف االفال����ض زجنر العفاري���ت يافحل.. قم من 
ال�س���باح اذه���ب اىل قهوة ام���ني كهوة وج���كارة ولقلقيات 
مت���ر من امامك ال�س���يارات حتمل )املنتف�س���ني( وكل واحد 

منهم )�سايل خ�سمة للغيمه(
ومت���د ايدك بجيبك تطل���ع ورقة مبعرثة تفتحه���ا وتقراأها 

واذا هذه االية الكرمية 
)كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو اجلالل واالكرام(

قم من القهوة واذه���ب اىل البيت البطن جوعانه؟ )اختك( 
حبزبوزة طابخة بامية ، اكل ، نام  

- ولك هذي مو عي�سه  
- ولك تعال جاي اين لي�ض ماا�س���ر �س���اعر؟ يعني �س���نو؟ 
قابل ال�س���عراء اح�س���ن مني؟ تعال حا�س���بني ! ه���ذا امروؤ 
القي�ض كبر ال�س���عراء ! يعني ا�س���كال جناب���ة يف املعلقة؟ 

عا�سق عنيزة ووا�سف عنيزة ! وابوكم الله يرحمه !
عن���دك هذا عنرة ابن �س���داد ! عا�س���ق عبلة و�س���نو عبلة ! 
يعني قابل )ال�س���ت ام كلث���وم( الله اليدري فرد وحده مثل 

هذين بياعات الروبة ! 
ال ! ال ! ابدًا ماي�سر الزم ا�سر �ساعر !

فكوين ! هدوين! التلزموين! بعدما احتمل !
- يالله !

قال عنرة ابن �سداد العب�سي
)هل غادر ال�سعراء من مردم...... ام هل عرفت الدار بعد 

توهم؟(
وقال هو:

يادار )عم�سة( بالف�لو�ض تكلمي وخذي فلو�سًا دار )عم�سة( 
واأ�سلمي !

والتم���ر يف احللق���وم عند )مذي���ل( خايل اجلي���وب مذاقه 
كالعلقم

واذا راى ف���وق الدوايل ح�س���رمًا خ���زت )روالته !( الأجل 
احل�سرم!

ام�����ا املتيم باحل�سان فاأن������ه ان ناله )التذبيل( غر متيم
ايعي�ض يف خر العراق دخيله وميوت من اليها ينتمي 

الله يلهمني احلقيقة كلها فاقولها ! والله خر ملهم 
وعلى ال�س���فحة الرابعة - حتت الق�سيدة املعر�سة - كتب 

فقرة طريفة بعنوان االلقاب �سريبة 
جاء فيها:

ا�سحاب الفخامة - هم روؤ�ساء الوزراء املفو�سني
ا�سحاب املعايل - هم الوزراء جمال�ض االعيان والنواب 

ا�سحاب ال�سعادة - هم املت�سرفون واملدراء العامون
ح�سرات - هم املامورون

امني العا�سمة - رئي�ض بلدية العا�سمة 
با�سا - لقب يعطى مبر�سوم

بك - كذلك
افندي - الذي يقرا ويكتب

اغا – االمي ، جلبي - التاجر الغني 
حبزيوز - انا ومن ا�سكويل.. لكن: اآين مايل تك !

وهناك - بعدها )كلب مليونر( وعنه يقول:
م���ن م���دة )مو بعي���دة هواية( م���ات يف الوالي���ات املتحدة 
غني كبر من ا�سحاب املاليني ا�سمه امل�سر)فرانك ني�ض( 
وكان عن���د جنابه ال�س���ريف كل���ب كبر كان يحب���ه ويدللة 
فوق العادة وا�سم هذا الكلب ال�سعيد )لورد( فبعدما دفنوا 
امل�س���ر فران���ك ورجع���وا فتح الورثة و�س���يته )ف�س���افوا( 
ان���ه مو�س���ي بكل ثروت���ه اىل كلب���ه )لورد(.. فط���ار عقلهم 
و�س���اروا يندبون حظهم الن كل واحد منهم كان موؤمل ان 

يغتني بعد موت قريبه امل�سر فرانك.
وبلي���ه لغوه و تطويل كالم ! طلع الورثة كل واحد ايد من 

وراء وايد من جدام.
ام���ا الكلب )ل���ورد( ف�س���ار مليونرًا غ�س���بًا عن خ�س���مهم 

وخ�سم الكل !
نعم �س���ار )لورد( مليونر و�سار �س���احب امالك واطيان 
و�س���ار حتت ام���ره اموال مودوعة بالبنوك و�س���ار اغنى 
مني ومنك ولكنه بقي: )كلب ابن كلب ! اىل كطع النف�ض(.

وعلى �سفحة اجلريدة االخرة.
ن�س���ر �س���ورة كاريكاتري���ة بعن���وان )�س���يارة حبزب���وز 
اجلديدة وقلمه ال�س���يال( ظهر فيه���ا وقد اعتلى )طوب ابو 
خزام���ة( - املدفع املع���روف - ورفع بيده قلما كبرا وكتب 

حتتها:
- �سنو هاي حبزبوز؟ ا�سو راكب على طوب ابو خزامة... 

تريد ت�سر مثل �سلطان مراد؟
- ال ! موالن���ه ! لك���ن ! م���ادام ابن�ض اوتيل ان�س���رب �س���ت 
ر�سا�س���ات ! فمن���ا وغ���ادي قررت بعدم���ا ارك���ب بعربانة 
او �س���يارة !... ب���ل اخذت ه���ذا الطوب م���ن وزارة الدفاع 
حتى اجتول عليه !.. وهم امل�س���الة اقت�س���ادية الن املعلوم 
ح�س���رتكم هذا يلهم الراب ي�س���ر ب���ارود ويلهم احلجار 

ي�سر دان )اي قنابل( واريد رجال اليتجدم!
وكان )نوري ثابت( قد تعر�ض قبل ان ي�سدر جريدته بايام 
قليلة وبينم���ا كان يجل�ض يف )اوتيل ما�س���اء الله( الواقع 
يف حمل���ة احليدرخان���ة يف �س���ارع الر�س���يد اىل مهاجم���ة 
�س���خ�ض بغتة له حيث اطلق عليه الر�سا�ض ولكنه اخطاأه 
فهرب )نوري( من االوتيل لكنه حلق به يف ال�س���ارع وظل 
ميطره بالر�س���ا�ض الذي مل ي�سبه ولكنه ا�ساب رجال كان 
يحلق لدى حالق بج���وار االوتيل )احلالق حممود ندمي( 
وق���د ت���رك كر�س���ي احلالقة وتطل���ع من باب ال���دكان لرى 

مايجري فا�سابته ر�سا�سة قتلته يف احلال.
عن كتاب حبزبوز 

العدد األول من جريدة )حبزبوز(..
جولة في صفحاته
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المفرجي حاتم  عدي  د. 

ترجع الجذور التاريخية للوعي الشيوعي النجفي 
الى أحداث )ثورة أكتوبر(تشرين الثاني1917ذات 

األصداء الواسعة عند العراقيين. والسيما 
النجفيون منهم،الذين استقبلوا أخبار الثورة 

الشيوعية، وأفكارها بوساطة زوار العتبات 
المقدسة من اإليرانيين، وازدادت شعبية الثورة 

عند النجفيين بعد قيام الدولة السوفيتية 
الجديدة بفضح المعاهدات،واالتفاقيات السرية 
لدول الحلفاء، وتصل تلك األفكار أيضا بوساطة 

الصحف الوافدة للعراق منها صحيفة )حبل 
المتين( الصادرة بمدينة )كلكتا الهندية( والقادمة 
مع التجار النجفيين، وكانت تقرأ وتتداول بشكل 

واسع في المجتمع النجفي.

وكان النجف����ي ال�س����حفي )حمم����د عب����د احل�س����ني( ق����د تاأثر 
بال�س����يوعية اثر رجوعه من اإي����ران عام 1918. اإذ عاد وهو 
حمم����ل باأفكارها، فط����رح اأفكار ثورة اأكتوبر بكل �س����راحة 
يف املجتم����ع النجف����ي، وحت����ى الكتاب����ة عنه����ا يف �س����حيفة 
))اال�س����تقالل(( النجفي����ة وعك�����ض فيها بع�����ض االنطباعات 
باأنه����ا  وو�س����فها  اال�س����راكية  الث����ورة  ع����ن  ال�سخ�س����ية 
))ق����وة ال تق����اوم(( واجلدير بالذك����ر اأن االأفكار ال�س����يوعية 
اأخذت باالنت�س����ار ب�س����كل وا�س����ع يف املجتم����ع العراقي بعد 
احل����رب العاملي����ة االوىل، ب�س����بب دخول الكتب وال�س����حف 
واملجالت العربي����ة واالأجنبية ذات املو�س����وعات املختلفة، 
اخت�س����ت  الت����ي  بغ����داد  الع�س����رية يف  املكتب����ات  فظه����رت 
با�ستراد امل�س����ادر املهمة بالفكر ال�سيوعي ومنها ))املكتبة 
الع�سرية(( والواقعة يف �سوق ال�سراي ل�ساحبها )حممود 
حلمي( و ))املكتبة العربية(( ل�س����احبها )نعمان االعظمي( 
و ))مكتبة مكنزي(( ل�س����احبها )دنون مكنزي( اال�سراكي 
النزعة والفكر،لهذه االأ�سباب اخذ العراقيون يتعرفون على 
اأ�س����ماء واأف����كار كتاب اال�س����راكية مبا فيهم)نق����وال حداد و 

فرح انطوان و فليك�ض فار�ض وغرهم(.
وكان����ت ن����داءات )لينني( تق����راأ وت�س����مع اأيام ان����دالع ثورة 
الع�س����رين يف الع����راق ومنه����ا ن����داء يحم����ل روح الث����ورة 
والتحري�ض:)).. اأيها امل�س����لمون يف رو�سيا اأيها امل�سلمون 
يف ال�س����رق يف هذا الطريق الذي ن�س����ر به نحو عامل جديد 
ننتظ����ر منك����م التاأيي����د وامل�س����اعدة..(( ب����ل ان الربيطانيني 
اك����دوا يف تقاريرهم عل����ى تاأثر ذلك التوج����ه على العتبات 
املقد�س����ة ومنها مدينة النجف اال�س����رف، فقد ورد يف تقرير 
27 اذار1920التاأكيد على اأن: ))االأدبيات البل�سفية واأنباء 
االأحداث اجلارية يف رو�سيا تناق�ض يف العتبات املقد�سة..

وبو�س����اطة احلج����اج )الزوار(القادم����ني ع����ن طري����ق حلب 
وقع كت����اب )مب����ادئ البل�س����فية( بيد حممد ر�س����ا بن حممد 
تق����ي ال�س����رازي(( وج����زم ذل����ك التقري����ر اأن )حممد ر�س����ا 
ال�س����رازي( اأفتى بان البال�س����فة هم))اأ�س����دقاء االإ�س����الم(( 
وه����و يعك�����ض ح����ال ث����ورة الع�س����رين الت����ي كان للنجفي����ني 

ن�سيب كبر يف �سرارتها.
اأر�س����ل املتاأثرون بال�س����يوعية من النجفيني برقية ا�ستغاثة 
ت�س����رين   15 بتاري����خ  ال�س����وفيتية  ال�س����يوعية  للحكوم����ة 
الثاين 1921 �س����مي ب� )نداء النجف( بو�س����اطة القن�س����لية 
الرو�س����ية يف طهران، وكان نداء ا�س����تغاثة يحث ال�سوفيت 
عل����ى الوق����وف اإىل جانب العراقي����ني يف مواجهة االحتالل 

الربيط����اين وتوجهات����ه ال�سيا�س����ية يف املنطقة، ف�س����ال عن 
ال�س����كوى م����ن اعت����داءات احلرك����ة الوهابية، وه����ذا النداء 

يو�سح منو ال�سيوعية يف مدينة النجف اال�سرف.
الق����رن  اأواخ����ر ع�س����رينات  العراقي����ة يف  امل����دن  اأ�س����بحت 
وب�س����يط،واأثمرت  وا�س����ح  طبق����ي  متاي����ز  ذا  الع�س����رين 
التط����ورات االجتماعي����ة ع����ن حرك����ة اجتماعي����ة تبل����ورت 
عنه����ا ))الطبق����ة العاملة(و)النخبة املثقفة(( اللتان اأك�س����بتا 
امل����دن العراقي����ة قوة يف وزنه����ا االجتماع����ي، وتفوقا« على 
املوؤ�س�سات التقليدية )الدولة واملوؤ�س�سة الع�سائرية( وظهر 
ال�س����باب املثقف يف املدن العراقية، ومنها النجف اال�سرف، 
فكانوا يت�س����اءلون عن اأمور غر معروفة وجديدة منها )ما 
التقدم العلمي االجتماعي؟ وال�سراع الطبقي؟ والعقالنية؟ 
واحلري����ة وق�س����ايا االب����داع؟ واإن�س����اف امل����راأة وحقوقها( 
وكان����وا حمتاج����ني دوم����ا اإىل اجلدي����د م����ن االأف����كار ه����ذا 
الع����وز الفكري قد دفع ال�س����باب اإىل تقبل االأف����كار اجلديدة 
الطارئ����ة، كال�س����يوعية، وعل����ى �س����بيل املثال ق����ام جمموعة 
)العا�س����فة احلم����راء(  بتاأ�س����ي�ض  النجفي����ني  ال�س����بان  م����ن 
يف اأوائ����ل ع����ام 1930وه����ي منظم����ة �سيا�س����ية ذات مي����ول 
�س����يوعية ومن موؤ�س�س����يها )عل����ي حممد ال�س����بيبي وهادي 
اجلبوري ومرت�سى فرج الله( وكانوا يتبادلون الكرا�سات 
اال�س����راكية املارك�س����ية القادمة من بغداد بو�س����اطة )احمد 
جم����ال الدي����ن و�س����ادق كمون����ة( اللذي����ن كان����ا عل����ى عالقة 
بال�س����يوعيني )يو�س����ف اإ�س����ماعيل يو�س����ف وعب����د الق����ادر 
اإ�س����ماعيل( وهما اللذان يزودان اجلماعات ال�س����يوعية يف 

بقية امل����دن العراقي����ة باالأدبي����ات، واملطبوعات ال�س����يوعية 
املختلفة.

وكان البي����ان االأول )للح����زب ال�س����يوعي العراق����ي( يف 21 
اآذار 1935 يحم����ل عن����وان ))ماذا نريد((اذ وجد منت�س����را« 
يف �سوارع مدينة النجف اال�سرف، وهو - دليل على وجود 
ن�س����اط متميز للفكر ال�س����يوعي يف املدينة- ومما جاء فيه: 
))... ونح����ن دافع����و ال�س����رائب اجلياع اإمنا ه����ي ثورة من 
ال�س����ميم علة قوامها يف �س����دورنا �س����نني عدي����دة وهي اأال 
تتفجر لر�سي وت�سبع ج�سع اأ�سخا�ض معدودين الها�سمي 
واملدفعي وال�س����عيد واالأيوبي والع�س����كري وغرهم، كلهم 
جرب����وا وكله����م ج����اءوا اإىل احلك����م فل����م يح����دث اأي تبديل 

ملمو�ض..((.
وب�س����بب ذلك الن�س����اط ال�س����يوعي املتميز،واملبك����ر، عمدت 
احلكومة العراقية اإىل ت�سديد ال�سغط على رجاالت الوعي 
ال�س����يوعي يف مدين����ة النج����ف اال�س����رف العراق����ي، فه����رب 
النجفي ال�س����يوعي )مه����دي ها�س����م( اإىل اإي����ران عام1937 
وه����و دليل)عل����ى تع����اون ثق����ايف وفك����ري بني ال�س����يوعيني 
االإيراني����ني واأقرانه����م العراقيني بو�س����اطة النخب النجفية 

املثقفة(.
ونتيج����ة للتطور-الطفي����ف- يف اخلدم����ات العام����ة عق����ب 
احل����رب العاملي����ة الثانية،فقد متخ�ض ع����ن ذلك حتوالت يف 
البنى االجتماعية لل�س����كان،فاأزداد ظهور النخب املثقفة،مع 
ب����روز الفئ����ة ال�س����ناعية العمالي����ة الذين ا�س����بحوا وقودا« 
للحركات ال�سيا�سية وال�سيما ال�سيوعية وال�سبب يف ظهور 
فئ����ة العم����ال هو ازدياد هج����رة الفالح من الري����ف اإىل املدن 
ومنه����ا النجف اال�س����رف ب�س����بب �س����وء االأحوال املعي�س����ية 
الت����ي تدهورت بعد تده����ور العالقات االجتماعية، ال�س����يما 
�سعور �سيخ الع�س����رة بان االأر�ض ملكه وال مانع من اإبدال 
الفالح مب�سخة مائية،ف�سال عن اال�ستفزاز املتوا�سل الذي 
يتعر�ض له ذلك الفالح من قبل �سيوخه، تلك العوامل ولدت 
يف نف�����ض الف����الح )نقمة( دفعت����ه للهجرة- ويب����دو اخذ معه 
نقمت����ه وامتعا�س����ه اإىل املدن ومنها النجف اال�س����رف وهذا 
االم����ر كان مثار ج����دل يف جمل�����ض االعيان اذ ح����ذر )حممد 
ر�س����ا ال�س����بيبي(من خماطر هجرة الف����الح اىل املدن ومنها 
النج����ف اال�س����رف وطالب وزارة الداخلية بو�س����ع حد لتلك 

الهجرة ومعرفة ا�سبابها وو�سع التدابر ملعاجلتها.
ويب����دو ه����ذا التخ����وف الن نقم����ة الفالح����ني مفهوم����ه عن����د 
ال�س����يوعيني الذي����ن اخ����ذوا با�س����تقبال اأولئ����ك الفالح����ون 
املهاجرون مع نقمهم- وو�سف ن�ساط ال�سيوعيني يف مدينة 
النجف اال�س����رف ال�س����يخ )حممد احل�سني كا�س����ف الغطاء( 
بالق����ول: ))فيها اأوكار وا�س����عة وفيها ت�س����كيالت ومنظمات 
مرتبة يقودها �سباب متحم�ض((.واأخذت احلياة ال�سيا�سية 
يف العراق بعد عام 1946 تتعرف ب�س����كل اأكرث)ال�سيوعية( 

واخذ بعدا« يف نفو�ض النخب العراقية،ومنها النجفية.
لقد كان ال�سيوعيون النجفيون يحبذون االئتالفات الوطنية 
املوحدة، وعر�سوا هذا االأمر على النخب الوطنية العراقية 
املجتمعة ب����دار )كامل اجلادرجي( ببغداد يف 24 اأب1945 
وكان ت�س����وغيهم هو:))ع�س����ى اأن يجتمع االخوان جميعهم 
يف ح����زب واح����د فت����زال ال�س����غائن واالأناني����ة ال�سخ�س����ية 
واملهات����رات(( وعل����ى الرغ����م م����ن اأن الفك����رة قد ف�س����لت اإال 
اأنها)دلت على ن�س����ج ال�س����يوعيني النجفيني( وال�سيما بعد 
قيام )ح�س����ني حمم����د ال�س����بيبي( باالنفراد،وت�س����كيل حزب 
�سيا�س����ي ا�س����مه )حزب التح����رر الوطني( اأما ال�س����يوعيان 
النجفيان )حممد مهدي اجلواهري( و )حممد �س����الح بحر 
العلوم( فقد جتنبا االحتكاك بال�سلطة، و�ساركا يف تاأ�سي�ض 
ح����زب )االحت����اد الوطن����ي( امل�س����كل يف 2 ني�س����ان 1946، 
وكانا من املوقعني على طلب التاأ�س����ي�ض يف 12اذار 1946، 
واأعط����ى )اجلواه����ري( خربته ال�س����حفية و)بح����ر العلوم( 

اإدارته.
وا�ستمر )ح�سني حممد ال�سبيبي( بكتابة االأفكار ال�سيوعية 
ون�س����رها حت����ت ا�س����م )�س����ارم(، ومت اعتقاله و�س����جنه مع 
)يو�سف �سلمان يو�سف( امللقب )فهد( و)زكي حممد ب�سيم( 
امللق����ب )حازم( وحك����م عليه����م باالإعدام، بتهمة اال�س����تمرار 
بالعم����ل يف ال�س����يوعية املحظ����ورة، ونف����ذ احلك����م يوم����ي 
)14و15( من �س����هر �س����باط 1949 وكان اإعدام ال�س����يوعي 

النجفي )ح�سني حممد ال�سبيبي( يف منطقة باب املعظم.
عن )االجتاهات ال�سيا�سية يف مدينة النجف املقد�سة وموقفها من 
التطورات ال�سيا�سية يف العراق(.

البدايات األولى للماركسية في النجف
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محمد ال���رزاق  عبد  رفعة 

في 23 آب 1921، اعتلى االمير فيصل بن الحسين 
عرش العراق، ليبدأ لعراق عهداً جديداً من تاريخه، 
وفقًا للمقررات الولي ومطالب الحركة الوطنية في 

العراق في ثورتها الكبرى عام 1920 التي أدت الى 
تحول كبير في السياسة البريطانية يقضي بانشاء 
حكم وطني تحت نظام الوصاية او االنتداب الذي 

اقرته عصبة االمم المتحدة. والريب ان الدولة 
العراقية الجديدة بنظامها الملكي، جاءت بعد قرون 

من التسلط االجنبي منذ سقوط بغداد، حاضرة 
العالم االسالمي، بيد المغول سنة 656هـ / 1258م.

وملا ا�س���بحت بغداد عا�س���مة الدولة اجلدي���دة )اململكة 
العراقي���ة(، ف���كان الب���د م���ن العم���ل جلعل ه���ذه املدينة 
العريق���ة مالئم���ة له���ذا العه���د، وكان تطوي���ر املدين���ة 
وتطوي���ر اخلدم���ات البلدية فيها على راأ����ض ما يفكر به 

موؤ�س�سو هذه الدولة.
وبعد ت�س���كيل احلكوم���ة العراقية )احلكوم���ة العراقية 
املوؤقتة برئا�س���ة ال�س���يد عبد الرحمن النقيب، تاألفت يف 
25 ت�س���رين االول 1920(، ا�س���بحت واجب���ات البلدية 
جتم���ع ب���ني االعمال االداري���ة وبني واجباته���ا البلدية، 
لذغ���ا فق���د ترت���ب تغي���ر العن���وان ف�س���ميت )حمافظ���ة 
بغ���داد(، وكان املحاف���ظ يقوم باعمال املت�س���رف اعمال 
رئي�ض البلدية، ويذك���ر ان توفيق اخلالدي هو اول من 
ت�سلم من�سب حمافظ بغداد يف 9 كانون الثاين 1922.

لق���د وُج���د ان بلدي���ات بغ���داد الث���الث )الر�س���افة االىل 
ه���ي الهيئة، والر�س���افة الثانية، والكرخ( وخ�س���وعها 
اىل مت�س���رفية ل���واء بثالث بلدي���ات ي���وؤدي اىل اإرباك 
يف عملهت���ا وعدم تطورها، فاأقرح���ت وزارة الداخلية 
اأرتب���اط البلدي���ات من مت�س���رفية لواء بغداد، واإن�س���اء 
بلدية واحدة لكل بغداد وت�س���مى هذه املوؤ�س�س���ة باأ�سم 
)اأمانة العا�سمة( وان ي�سمى رئي�سها )امني العا�سمة(.
عر�س���ت وزارة الداخلية قرارها على امللك في�سل االأول 
يوم 5 �س���باط 1923 للت�س���ديق عليه ، ب���ارك امللك هذه 
اخلطوة واأ�س���در اإرادت���ه امللكية يف 13 �س���باط 1923 
باإن�س���اء اأمانة العا�سمة، وتعيني ال�س���يد �سبيح ن�ساأت 

اول امني للعا�سمة.
ومت تعيني ال�سيد علي البازركان معاون اأمني العا�سمة 
بجانب الر�سافة، وتعيني ال�سيد حممد م�سطفى اخلليل 
معاون امني العا�س���مة يف جانب االكرخ، وكالهما كان 

قد توىل من�سب رئي�ض البلدية �سابقًا.
ولتعي���ني �س���كل االدارة يف اأمان���ة العا�س���مة، فقد تقرر 
ت�س���كيل جمل����ض لالأمان���ة، غر املجل����ض البل���دي الذي 
كان تابعًا ملت�س���رفية بغداد، ويتم ت�س���كيله وفق قواعد 
فج���رت  ال�س���ابقة،  البلدي���ة  املجال����ض  يف  االنتخ���اب 

االنتخابات وفاز بع�سوية جمل�ض االأمانة كل من:
عبد الر�سول جلبي كبة.

حممد اأفندي م�سطفى اخلليل.

�سيد نوري الربزجني.
علي اأفندي البازركان.

وهبي اأفندي اخل�سايل.
ال�سيخ احمد افندي الظاهر.

يا�سني اخل�سري.
امليجر هينكر )املفت�ض البلدي(.

امل�سر نبت مهند�ض البلدية.
وبعد امل�سادقة على هوؤالء االع�ساء، دعا امني العا�سمة 
�س���بيح ن�س���اأت اىل اجتماع املجل�ض برئا�سته، فاأجتمع 
اع�س���اوؤه وق���رروا تاألي���ف جمل����ض اإداري بعد اإ�س���افة 
عبد الرزاق منر الذي كان ع�س���و املجل�ض البلدي فقدم 
ا�س���تقالته وان�س���م اىل جمل�ض االأمانة، وتاألف املجل�ض 

االداري ملجل�ض اأمانة العا�سمة من:
علي البازركان وعبد الرزاق منر معاونا االأمني.

رئي�ض ال�سحة.
امل�سر �سلي�سر اأي اأم اأي املهند�ض البلدي.

حما�سب.
�سكرتر )عني �سلمان افندي ال�سيخ داود(.

وكان���ت اوىل قرارات���ه ان يجتم���ع جمل����ض املان���ة مرة 
يف اال�س���بوع، واأن ي�ستبدل ن�س���ف اأع�سائه بعد مرور 
�س���نتني، وان يجتم���ع املجل�ض جل�س���ة �س���هرية لتدقيق 
اأعم���ال االمان���ة، وُعد اع�س���اء جمل����ض االمانة موظفني 
حكومي���ني وتخ�س����ض رواتبه���م م���ن ميزاني���ة االأمانة 

ا�سوة بالعاملني فيها. 
وق���د كانت خدم���ات هذا املجل����ض قبل تاأ�س���ي�ض االأمانة 
فخرّية با�س���تثناء رئي����ض البلدية الذي خ�س����ض راتبه 

من ميزانيتها.
تن�ض امل���ادة )17( من قانون البلدي���ات يف فقرتها )ب( 
اىل وجوب اإ�ستبدال ن�سف االع�ساء املنتخبني ملجل�ض 
االمان���ة وبهذا جرت اإنتخابات جدي���دة يف عام 1924، 
فاز فيها ثمانية اأع�س���اء ج���دد )وهو احلد االعلى املعني 

يف القانون(، كما يلي:
عزت افندي فرحان 

احلاج ا�سماعيل كنه
حممد اأو�سته عبد الله
توفيق افندي املختار

عبد املجيد اأفندي التكريتي 
طاهر جلبي الباجه جي

عبد الرحمن افندي التكريتي
احلاج خلف افندي 

وبعد اإجتماع املجل�ض اجلديد تقرر اإلغاء ع�س���وّية علي 
الب���ازركان بذريع���ة انه مل ي�س���بق له اخلدم���ة يف دائرة 
حكومية، لكنه ذكر يف مذكراته اإن ابعاده ب�سبب خالفه 

مع وزير الداخلية علي جودة االأيوبي.
وج���رت اإنتخابات جدي���دة ملجل�ض االأمان���ة عام 1925، 
وفاز اأع�س���اء جدد ال�س���تبدال ن�س���ف اع�س���اء املجل�ض، 

وهم:
احلاج حممود جلبي ذياب.
�سالح افندي مراد املحامي.

احلاج جعفر جلبي اخلا�سكي.
عبد الرزاق افندي ح�سن اغا.

�سمعان افندي ابراهيم.
عبا�ض اأفندي خلف.

�سيد حممد �سيد اأحمد.
حممد �سعيد اأفندي النجم.

مهدي ال�سالح العلي.
كانت �س���الحيات املجال����ض البلدية قبل تاأ�س���ي�ض اأمانة 
العا�س���مة، �س���الحيات حم���دودة، غر انه اأ�س���بح بعد 
اإدارة �س���وؤون  التاأ�س���ي�ض ه���و املرج���ع االأ�سا�س���ي يف 
االأمانة، واأهمها امل�سادقة على ميزانية االأمانة التي هي 
ع�سب العمل البلدي كما اليخفى، كما كانت له �سالحية 
تعيني موظفي االأمانة او عزلهم، وله �س���الحية التغير 
يف دوائر االأمانة وحتديد خدماتها واإ�س���افة فعالياتها، 
وكل ه���ذه ال�س���الحيات الوا�س���عة ب�س���بب متكن���ه م���ن 

الت�سرف باأموال االأمانة موافقة او رف�سًا.
*****

عني �سبيح ن�ساأت مبن�سب اأمني العا�سمة عند تاأ�سي�ض 
االأمان���ة يف �س���باط 1923، فه���و اول اأم���ني يف تاري���خ 
هذه املوؤ�س�س���ة احلكومية الكبرة، وق���د ُذكر ان تعيينه 
جاء باأق���راح رئي�ض ال���وزراء ووزي���ر الداخلية وكالة 
عبد املح�س���ن ال�س���عدون، فقد كان ن�س���اأت م���ن املقربني 
لل�سعدون ومن موؤيدي �سيا�سته، ف�ساًل على �سداقتهما 

القدمية.
وللتعريف به، نذكر انه احمد �س���بيح بن ن�ساأت بن بكر 
االأربيلي، وكانت والدته عام 1882 يف مدينة ال�سماوة 
ي���وم كان اأبوه قائمقامًافيها، وكان جده بكر بن حممود 
قد اأنتقل من اأربيل اىل بغداد، وكان ع�س���وًا يف جمل�ض 
البلدية �س���نة 1879. در�ض �س���بيح يف بغداد، و�س���افر 
اىل ا�س���طنول الأكم���ال درا�س���ته، فتخرج يف مدر�س���تها 
الع�س���كرية �س���ابطًا يف اجلي�ض العثم���اين عام 1900، 
انتم���ى اىل مدر�س���ة اأركان احلرب وتخ���رج فيها برتبة 
رئي����ض رك���ن ع���ام 1903، فاألتح���ق بدورات ع�س���كرية 

خمتلفة يف املانيا وفر�سا.
وعني �س���ابطًا يف اجلي�ض العثماين ال�س���اد�ض، ومقره 
يف بغ���داد، ووجهت له وظائف ع�س���كرية هند�س���ية يف 
جه���ات خمتلفة م���ن الع���راق، وتزوج م���ن اإبن���ة اللواء 

يو�سف با�سا وكيل وايل بغداد.
وبع���د الثورة الد�س���تورية يف اغلدولة العثمانية �س���نة 
1908 ع���ني مدي���رًا ملدر�س���ة )اجلندرم���ة( او الدرك يف 
اإزم���ر، ثم رق���ي اىل رتب���ة مق���دم واأنتقل اىل عا�س���مة 
الدولة اإ�س���طنبول، وعندما اندلعت الحرب البلقان عام 
1012 �س���ارك يف معاركه���ا، ثم اأنتدب ع�س���وًا يف جلنة 
حتدي���د احلدود الركية االيرانية عام 1913 وعهد اليه 

قيادة الدرك يف بروت قبيل احلرب العاملية االوىل.
ومل���ا اندلع���ت احل���رب ع���ام 1914، �س���ارك يف عدد من 
معاركه���ا ك�س���ابط رك���ن م���ع قائ���د اجلي����ض الرابع يف 
ب���الد ال�س���ام جم���ال با�س���ا )ال�س���فاح(، ث���م عني رئي�س���ًا 
الأركان اجلي����ض الركي يف احلجاز، ثم مفت�س���ًا للموؤن 
الع�س���كرية يف ا�س���طنبول، حتى اأحيل على التقاعد يف 
اأيلول 1918، فاأن�س���رف اىل بع����ض االأعمال التجارية 
يف برل���ني باري����ض، لكن���ه اآث���ر الع���ودة اىل بل���ده بع���د 
تاأ�س���ي�ض احلكوم���ة العراقي���ة، فعني وزيرًا ملوا�س���الت 
واالأ�س���غال يف وزراة عبد الرحمن النقي���ب الثانية عام 
1922، وباملن�سب نف�س���ه يف وزارة النقيب التالية يف 

ايلول 1922.
وعهد اليه من�س���ب اأمني العا�س���مة يف 13 �سباط، فكان 
اأول من توىل هذا املن�س���ب يف تاريخ العراق احلديث، 
وبعده���ا ُع���ني مت�س���رفًا لل���واء بغ���داد بالوكال���ة يف 5 
ايل���ول 1923، ثم اأُعيد وزيرًا للموا�س���الت واالأ�س���غال 
يف وزارة جعفر الع�س���كري االوىل يف ت�س���رين الثاين 
1923، واأنتخب نائبًا يف اأربيل عند تاأليف اأول جمل�ض 

نيابي عام 1925 
وعني وزيرًا للدفاع يف وزارة عتبد املح�س���ن ال�سعدون 
املوا�س���الت  ووزي���ر   1925 حزي���ران  يف  الثاني���ة 
واال�س���غال بالوكالة، فوزيرا للمالية يف ت�سرين الثاين 

.1925
وعهد اليه من�س���ب املمثل ال�سيا�سي للحكومة العراقية 
يف املحاف���ل الدولية، ورقي اىل درجة وزير مفو�ض يف 
ايل���ول 1928، حتى اأدركه املوت يف ا�س���طنبول يف 19 

متوز 1929.
ومن �سرته انه مثل العراق يف موؤمتر املحمرة لتحديد 
احل���دود م���ع ال�س���عودية يف ماي����ض 1922، وموؤمت���ر 
العقر يف ال�س���نة نف�س���ها، وموؤمتر الكوي���ت يف اأوائل 
عام 1923، كما كان خبرًا عراقيًا يف ق�س���ية املو�س���ل 
1925، وممثاًل للحكومة لدى �س���ركة النفط االنكليزية 

يف اآب 1927.
ع���رف �س���بيح ن�س���اأت باأنه كان وزي���رًا متمي���زًا مبهارة 
اإدارية كبرة وخربة هند�س���ية موثوقة، ودبلوما�س���ية 
العراقي���ة  احلكوم���ة  ثق���ة  مو�س���ع  فاأ�س���بح  المع���ة، 
وتقديره���ا، وو�س���ف باأن���ه كان عراقي���ًا خمل�س���ًا بعقل 

اأوربي ح�سيف.

100 عام على تأسيسها

أمانة العاصمة.. هكذا كانت البداية
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ص��ال��ح ح��س��ن ع��ب��د هللا

تشكلت وزارة توفيق السويدي في الخامس 
من شباط عام 1950، واشترك فيها حزب واحد 
هو حزب االتحاد الدستوري الذي يتزعمه نوري 
السعيد، الذي اشترك بخمسة وزراء هم )شاكر 
الوادي للدفاع، ضياء جعفر لالقتصاد، سعد عمر 
للمعارف، خليل كنه وجميل االورفه لي وزراء بال 
وزارة(، ومنحت وزارة الداخلية الى صالح جبر. 
أجملت اآلراء على ان توفيق السويدي لم يكن 

موفقا في اختيار اعضاء وزارته، وربما تعمد ذلك 
من اجل السيطرة على قراراتها بسهولة. ويتبين 
ان الوزارة السويدية الثالثة كانت قائمة على ثالثة 
اقطاب، )السويدي والسعيد وصالح جبر(، وهم 
يمثلون الفئة المؤيدة للسياسة البريطانية دون 

قيد او شرط حتى وان تعارضت مع مصلحة 
العراق واالقطار العربية. 

او�س���حت اطراف عدي���دة اأراءها بوزارة ال�س���ويدي، فقد 
و�سفها مزاحم الباجه جي: ))ان عدم التجان�ض يف االراء 
واالهداف ه���و طابع الوزارة احلقيق���ي … ولنفر�ض ان 
فخام���ة رئي�ض الوزراء هو ال���ذي انتقى زمالءه..اقول مع 
اال�س���ف الكبر، انه كان انتقاء غر موفق ب�س���دد بع�سهم 
عل���ى االق���ل((. ويرى حمم���د ر�س���ا ال�س���بيبي ان حكومة 
ال�سويدي تاألفت على �س���ورة ال تتالءم مع روح الد�ستور 

واالو�ساع الد�ستورية. 
واكدت �س���حيفة لواء اال�س���تقالل، ان ال���وزارة القائمة مل 
تراع ال�سعور العام يف ت�س���كيلها، فكان طبيعيا ان يقابلها 
ال�س���عب بوجوم ت���ام، واملتتب���ع لكيفية تاليفه���ا يتبني من 
ال�س���يغة ال�س���ائدة يف جمعها ان الرئي�ض احلقيقي لها هو 
نوري ال�س���عيد وان مل يراأ�س���ها ر�س���ميا او يتب���واأ مركزا 

فيها. 
يالح���ظ م���ن خ���الل االراء التي طرح���ت يف وقته���ا لتقييم 
وزارة ال�س���ويدي، انه���ا وزارة غ���ر موؤهل���ة لتنظ���ر يف 
قانون مب�س���توى )قانون ا�س���قاط اجلن�س���ية( وخطورته، 
ف���كان البد من وزارة بهذه املوا�س���فات لكي مترر القانون 
ب���دون عقب���ات او معار�س���ة، ومل يبتع���د اح���د النواب عن 
احلقيقة عندما قال: ))ان كل عراقي متنور ال يجد �سعوبة 
يف معرف���ة اجت���اه الوزارة وطابعها، فهي ت�س���م عنا�س���ر 
له���ا طابع املي���ل اىل تاأييد �سيا�س���ة بريطانيا وال�س���ر مع 

املع�سكرات الغربية دون ترو وال متح�ض((. 
يف الثاين من اآذار عام 1950، كانت الئحة قانون ا�س���قاط 
اجلن�س���ية جاهزة للنظر فيها يف جمل�ض النواب العراقي. 
وقب���ل ان نتطرق اىل مناق�س���ة هذه الالئح���ة يف الربملان، 
البد من التوقف عند الت�س���اوؤل ال���ذي يهم كل باحث عندما 
يناق����ض )تهجر يهود الع���راق(. هل كان���ت الالئحة متثل 
حاًل تو�س���لت الي���ه حكومة ال�س���ويدي ملواجهة )امل�س���كلة 
اليهودي���ة( يف الع���راق؟ كما جاء يف مربراتها على ل�س���ان 
وزير الداخلية �س���الح جرب حني ق���ال: ))تقدمت احلكومة 
به���ذه الالئحة بعد ان تاأكد له���ا ان ال مفر من تقدميها نظرا 
للو�س���ع ال�س���اذ الذي ي�س���ود ق�س���ما من املواطنني اليهود، 
مم���ا ي�س���طر احلكومة ان تتق���دم مبثل هذا الت�س���ريع … 
تعلم���ون ان حرك���ة ه���روب بع����ض املواطن���ني اليه���ود قد 

بداأت منذ زمن غر ي�سر وقد ا�ستمرت هذه احلركة اآخذة 
يف االزدياد �س���يئا ف�س���يئا، ولكن كانت ال تتعدى الو�س���ع 
االنف���رادي �س���واء كان من حي���ث هروب بع����ض هوؤالء او 
م���ن ناحية امل�س���هلني لهزميتهم، ولكن ه���ذه احلركة اخذت 
تتطور مع الزمن تطورا لي�ض من امل�س���لحة ال�سكوت عنه، 
فقد ا�س���بح الذين يري���دون الهرب وترك الع���راق نهائيا ال 
باالأف���راد كم���ا كان احل���ال يف املا�س���ي وامن���ا بالع�س���رات 
ب���ل وق���د جت���اوز عدده���م املئ���ات يف اال�س���ابيع االخرة، 
ب�سورة غر م�س���روعة وخمالفة للقوانني املرعية. ورمبا 
الح���ظ الكثر منكم مراك���ز بيع االثاث املنبث���ة هنا وهناك 

ا�ستعدادا للت�سفية وللهرب((. 
هذه هي اهم اال�س���باب التي �س���اقها وزير الداخلية لتربير 
�س���دور قانون ا�سقاط اجلن�سية، واملالحظ هنا، ان وزارة 
ال�س���ويدي قد �س���كلت يف اخلام�ض من �س���باط عام 1950، 
وقدمت منهاجها يف ال�س���اد�ض ع�س���ر منه، وقدمت الالئحة 
يف الث���اين م���ن اذار اىل جمل����ض الن���واب ملناق�س���تها، هذا 
يعن���ي ان اع���داد الالئح���ة وما �س���بقها من اج���راءات متت 
خالل ا�س���بوعني فق���ط، وهذه الف���رة تتناق�ض م���ع ادعاء 
وزي���ر الداخلي���ة من ان الالئح���ة قد اع���دت بحكمة وروية 
ودقة اىل جانب ات�س���االته م���ع وجهاء الطائف���ة اليهودية 
للتع���اون مع احلكومة لو�س���ع حد للهجرة غر ال�س���رعية. 
ومم���ا قال���ه به���ذه ال�س���دد: ))عندم���ا ا�س���تلمت احلكوم���ة 
احلا�س���رة زمام احلكم وكان هذا الو�س���ع �س���ائدا )يق�سد 
الهجرة غر امل�سروعة( كان البد لها ان تعالج االمر بحكمة 

وروي���ة ودقة وبحزم، فاأت�س���لنا ببع����ض العقالء من ابناء 
ه���ذه الطائف���ة والفتنا انظارهم اىل الو�س���ع الراهن واىل 
�س���رورة التعاون مع احلكومة للق�س���اء عل���ى هذه احلالة 
اال�س���تفزازية والرج���وع اىل امتثال القان���ون ولكن يظهر 
ان مهمة هوؤالء كانت �س���عبة على ما يظهر فلم ي�ستطيعوا 
ان يعمل���وا �س���يئا للحيلول���ة دون ه���ذا اله���رب املنظم غر 

القانوين..((.
فه���ل ميكن حلكوم���ة متوازنة وحكيمة، كما يدعي �س���الح 
فق���ط الج���راء  ا�س���بوعني  م���دة  نف�س���ها  ان مته���ل  ج���رب، 
مفاو�س���ات مع وجه���اء الطائفة، وتتخذ اجراءات لو�س���ع 
حد مل�سكلة الهجرة غر ال�سرعية، وت�سدر الئحة ت�ستهدف 
وج���ود طائفة تعدادها اكرث من )120( الف ن�س���مة؟ بل ان 
رئي�ض الوزراء توفيق ال�سويدي عندما طالبه احد النواب 
قب���ل يوم واحد من تقدمي الالئحة باتخاذ �سيا�س���ة حازمة 
ب�س���ان ح���وادث اله���روب، اج���اب ان ذل���ك من اخت�س���ا�ض 
ال���وزراء ذوي العالق���ة ولي�ض من �س���اأن رئي����ض الوزراء. 
وتظه���ر الالئح���ة يف اليوم الت���ايل مع املطالب���ة باملذاكرة 

عليها على عجل، فاين الروي واحلكمة بهذا االجراء؟.
وبالرغ���م م���ن ان توفي���ق ال�س���ويدي كان يف ذل���ك الوق���ت 
يعت���رب املع �سخ�س���ية قانونية يف الع���راق، اال ان الالئحة 
جاءت غ���ر حمكمة من الناحي���ة القانوني���ة، تاركة امورا 
كث���رة غ���ر حم�س���ومة، ابرزه���ا م���ا يتعلق باالج���راءات 
اخلا�س���ة باموال وممتلكات الذين يرغب���ون بالتخلي عن 
جن�سيتهم مما وفر لهم فر�سة تهريب اموالهم حتى �سدور 
قرار جتميد اأموال اليهود يف العا�سر من اذار عام 1951. 
مما يدلل ان الذي و�سع مفردات القانون مل يراع امل�سالح 

العراقية.
ي�سر املوؤرخ عبد الرزاق احل�سني يف لقاء مع ال�سويدي ان 
االخر كان يرغب باخراج اليهود من العراق واقرح على 
ال�س���فارة الربيطانية يف بغداد بنقلهم اىل الهند للتخل�ض 
من م�س���كلتهم، اال ان بريطانيا مل ت�ستح�سن الفكرة، فكلف 
وزير الداخلية ملتابعة املو�س���وع مع ال�سفارة الربيطانية 
ف���كان احلل قان���ون ا�س���قاط اجلن�س���ية. ومل يك���ن اختيار 

�سالح جرب لهذه املهمة اعتباطًا، فهو يتمتع ب�سالت قدمية 
مع االنكليز متتد اىل بداي���ة االحتالل الربيطاين للعراق، 
حي���ث دخ���ل يف خدم���ة امل�ست�س���ار ال�سيا�س���ي الربيطاين 
ييت�ض Yets الذي عني الدارة مدينة النا�س���رية يف متوز 
1915، ورمب���ا يربر لنا هذا االمر ا�س���رار نوري ال�س���عيد 
عل���ى ادخاله يف وزارة ال�س���ويدي، وقد ا�س���ار االخر اىل 
ه���ذا االم���ر: ))كان���ت بع����ض ال�س���عوبات تاأتي م���ن وزير 
الداخلي���ة �س���الح جرب م���ع علمه ب���اين ال ارت���اح ملعاونته 
ومل ارحت لدخول���ه الوزارة، وقد افهمته ذلك �س���راحة عند 
التاأليف غر ان �س���هادة نوري ال�سعيد كانت ت�سفع له بانه 

�سوف ال يعرقل اأي عمل اراه واية اجراءات اتخذها((.
ان اعتماد ال�س���ويدي على �س���لطة خارجية مثل بريطانيا، 
ت�س���اند على نح���و دائ���م الكيان ال�س���هيوين حلل م�س���كلة 
داخلي���ة يوؤك���د تبعيته لل�سيا�س���ة الربيطاني���ة. ورمبا كان 
االج���در به كرئي�ض للوزراء ان يعتمد على حكومته او اية 

جهة وطنية اخرى حلل هذه امل�سكلة.
ووفق���ا لذل���ك يت�س���ح ان القان���ون كان تدب���را بريطانيا، 
اع���دت فقرات���ه يف ال�س���فارة الربيطاني���ة وبايح���اء م���ن 
اليهود العراقي���ني. ويوؤكد اليهودي العراقي )نعيم كالدي 
بن  ))ان مردخ���اي  بالق���ول:  ذل���ك   )Naeim Giladi
ب���ورات كان يف بغداد ي���وؤدي دورا مزدوجًا، فهو من جهة 
يفاو�ض احلكومة على طريقة تهجر اليهود اىل فل�س���طني 
ومن جهة اخرى ي�سرف على �سر و�سع القانون اخلا�ض 
با�س���قاط جن�س���ية اليهود وجتمي���د اأمالكهم لك���ي يقطعوا 

االمل ويرحلوا اىل ا�سرائيل((.
وهك���ذا، فان املوؤرخ املن�س���ف ال ميكن ان يرباأ ال�س���ويدي 
وال�س���عيد م���ن دورهما م���ع اخرين يف التفريط مب�س���الح 
ا�س���قاط  )قان���ون  خ���الل  م���ن  العربي���ة  واالأم���ة  الع���راق 
اجلن�س���ية(.اما املربرات التي ت�س���اق لتربي���ر اجراءاتهما 
يف ه���ذا اجلان���ب، فانه���ا ال ت�س���مد طوي���ال ام���ام النق���د 
التاريخي النزيه. ويبدو ان �س���غط ال�س���فارة الربيطانية 

كان حا�سرا يف هذه امل�سكلة.
عن ر�سالة )تهجري يهود العراق 1941 - 1952(.

وزارة توفيق السويدي وقانون
 إسقاط جنسية اليهود العراقيين
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)هذه صفحة رائعة من صفحات الجهاد المجيد 
الذي امتازت به حياة شاعرنا الكبير الطيب الذكر 

جميل صدقي الزهاوي، كان قد كتبها صاحب 
الحاصد بعد ان سمع وقائعها من فم بطلها 

الخالد. ننشرها لمناسبة االحتفال العظيم الذي 
يقام غداً احتفاء بمرور سنة على وفاة الفقيد(.

جرت حوادث هذه االق�سو�س���ة، على ما حدثني اال�س���تاذ 
الزه���اوي، خالل �س���هر كان���ون االول من ع���ام 1896 يوم 
كان بعي���دًا عن دي���اره واقارب���ه، يراقب بعيني �س���اعريته 
احل�سا�سة ا�سباح الظلم واال�ستبداد تبدو با�سكال موؤ�سفة 

مرعبة.
وجمي���ل الزه���اوي يومذاك ي�س���كن اال�س���تانة الت���ي كانت 
تغلي، مبا فيها من ظلم وتع�س���ف وجور وا�س���تبداد غليان 
املرج���ل، ويف غربته هذه كان ال�س���اعر يذكر وطنه النائي 
وما يعانيه من االهوال حتت �سغط املتجربين املهيمنني، 
فيخف���ق قلب���ه وتدمع عيناه! ولل�س���باب ن���زوات وطموح، 
وللغربة وح�س���ة تبعث على التفكر العميق. والقلب الذي 
يفتح نوافذه للحب، �س���يما قلب ال�س���اعر، ي�س���مح ال�س���عة 

احلكمة واحلق بالولوج.

وكان جمي���ل الزه���اوي ي�س���عر بفراغ يف روح���ه، فرجو 
م���الأه، لذلك فهو يريد ان يحب، يريد ان يطر �س���يته يريد 
مقاومة اال�س���تبداد ويريد امورا ج�سيمة ي�سيق بها خياله 

ال�سعري.
وقد كان يجد يف نف�سه ميال �سديدًا ملنا�سرة الرك االحرار 
الذين اخذوا ي�سعون لهدم قالع اال�ستبداد احلميدي فكان 

يجتمع بهم بني حني واآخر عامال معهم يدًا بيد.
 ***

ال�ساعة التا�سعة زوالية ليال والقاعة خالية اإال من �سخ�ض 
يخط���ر فيه���ا ذهاب���ًا وايابًا وما ه���ي اال هنيه���ة حتى طرق 
الباب طرقتني خفيفتني ثم �س���مع من اخلارخ �سوتا خافتا 

يقول بالركية:

»احلري���ة نع�س���قها، احلق ين�س���رنا" �س���مع �س���احبنا هذا 
الكالم فا�س���رع وفت���ح الباب غا�س���بًا عل���ى زر خفي فدخل 
�س���اب طوي���ل القامة نحي���ف البنية وقب���ل ان يرفع التحية 

طرق الباب ثانيا طرقتني خفيفتني و�سمع �سوت يقول:
»احلري���ة نع�س���قها، احل���ق ين�س���رنا" وفتح الب���اب فدخل 
�س���خ�ض ث���ان، وبع���د ب�س���ع دقائ���ق ا�س���بح يف القاعة ما 
يقارب الع�س���رة ا�س���خا�ض بينهم جميل الزه���اوي وعبيد 
الل���ه البغدادي وعبد احلمي���د الزهراوي وعدد من االتراك 
االحرار وانربى رب املحل مفتتحا هذا االجتماع ال�س���ري 
خلط���ر ال���ذي كان���وا يرم���ون من ورائ���ه و�س���ع اخلطط 
ملقاوم���ة اال�س���تبداد احلميدي الهائل فالقى خطبة م�س���هبة 
عن �س���وء الت�سرف املتف�س���ي يف االمرباطورية العثمانية 

حمر�سا رفقاءه الزعماء على ان ينه�سوا للدفاع عن احلق 
واحلرية اىل ان قال:

- وان���ا ادع���و الرفاق الب���داء ارائهم فان املناق�س���ة يف مثل 
هذه الظروف ملن اهم االمور.

فان���ربى املتاآمرون واح���دًا فواحدًا يجيب���ون على خطاب 
الرئي����ض الذي مل يكن �س���وى "�س���فا بك" ال�س���اعر الركي 
املعروف وعندما جاءت دورة جميل نه�ض �سفا بك قائاًل:

- كلن���ا هنا نح�س���ن العربية فاالوفق لرفيقن���ا الزهاوي ان 
يلقي خطابه بلغة بالده.

احل���ب  وير�س���ده  احلما����ض،  يدفع���ه  الزه���اوي  فانطل���ق 
الوطن���ي، ملقي���ًا خطابًا ندد فيه مبظامل عب���د احلميد حاثا 
ا�س���حابه على اال�ستماتة يف �س���بيل التحرر من هذا النر 

حتى قال:
- اوال ت���رون ان حياة الذل واخلن���وع الهون منها املوت، 
نح���ن ق���وم ك���رام نري���د ان نحي���ا بحري���ة وطماأنين���ة وما 
نري���ده حق م���ن حقوقنا امل�س���روعة امي���وت ال�س���عب كدًا 
وتعب���ًا ليتنعم امراء يلدز يف مق�س���وراتهم حيث اخلالعة 
والفج���ور، يف ذمة الله تلك االرواح الطاهرة التي ازهقت 
على غر جرم او ذنب! لنمت يف �س���بيل احلرية! لي�س���قط 

الظاملون!
وكان ق���د اخ���ذ منه التاأث���ر كل ماأخذ وما لبث ان �س���رع يف 

ان�ساد ق�سيدة يخاطب بها عبد احلميد حتى اذا قال:
متهل قليال ال تغظ امة اذا
حترك فيها الغيظ ال متهل

وايديك ان طالت فال تغرر بها
فان يد االيام منهن اطول 

ب���دا االنزعاج على وجه���ه فارمتى على مقع���د قريب خائر 
القوى.. ويف ال�س���اعة الواحدة بعد منت�س���ف الليل خرج 
الرفاق مثنى وثالث وكان ق���د رافق الزهاوي يف خروجه 
�س���خ�ض ي�سمى عماد الدين بك تعرف به منذ ا�سبوعني يف 
مث���ل ه���ذا االجتم���اع ال�س���ري وكان عماد الدين ب���ك هذا ال 

ينفك مظهرا اعجابه بالزهاوي.
وقبل ان يفرقا عن بع�سهما قال البك:

- اودعك يا عزيزي �س���اعر دجلة وحذار ان تن�سى موعدنا 
غدًا لتناول الع�ساء يف دارنا فاجابه جميل مداعبًا:

اتدع���وين اىل الع�س���اء، اذن �س���انقطع ع���ن االكل منذ هذه 
الدقيقة كيما يت�سنى يل افراغ كافة ال�سحون!

وافرقنا...
***

وكان م�ساء الغد فجل�ض عماد الدين ينتظر الزهاوي الذي 
مل يلبث ان اقبل عليه ها�سًا با�سًا.

وق���دم الطع���ام �س���هيا ف���اكل ال�س���ديقان ب���ني املداعب���ات 
واملمازحة وكان يثلثهما �س���خ�ض غريب ادعى عماد الدين 

انه �سقيقه.
واذ اب�س���ر �س���احب البيت ان الزهاوي فرغ م���ن الطعام، 

قاده اىل غرفة قريبة قائال:
- هذه هي قاعة االغت�سال.

فدخله���ا جمي���ل وح���ده متقدم���ا اىل احلنفية لغ�س���ل يديه 
وفمه، وما كاد يحرك احلنفية حتى هبطت به ار�ض القاعة 

و�سرعان ما اب�سر نف�سه يف قف�ض حديدي �سيق.
وا�س���توىل الرع���ب عل���ى جميل م���ن ج���راء ه���ذه املباغتة 
املزعجة، ولكنه جتلد وما لبث ان �سمع �سوت عماد الدين 

يقول:
- لق���د وقع���ت اليوم يف اي���دي اعوان جالل���ة اخلليفة عبد 

احلميد، فانتظر �سدور احلكم ايها املغرور.
بع���د م���رور ثالث���ة ا�س���هر عل���ى ه���ذه الواقع���ة كان جميل 
الزه���اوي يف داره القائم���ة يف حملة مي���دان بغداد يق�ض 
عل���ى بع����ض اال�س���دقاء املقرب���ني طرف���ا مم���ا �س���ادفه يف 
اال�س���تانة من االهوال وكيف ان ال�سلطة العثمانية ابعدته 

اىل بغداد خمفورًا.. فقال له �سديق حميم:
- والي���وم، امل تزل حتاول مقاومة عب���د احلميد واتباعه، 

فاجاب جميل بافتخار و�سمم.
- �س���اقاأومهم حتى النف�ض االخ���ر ولي�ض بعيدًا ذلك اليوم 

الذي �سيعلم به الظاملون اي منقلب ينقلبون!
م. احلا�سد / اآذار 1937

في ذكرى رحيله في 23 شباط 1936

نص نادر عن الزهاوي والعهد الحميدي
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األعظمي  عوسي  خالد 

البناية: في الثالثينات أقدم رجل األعمال الثري 
)إسماعيل شريف العاني( على تشييد سينما 
الحمراء والتي إحترقت بعد عدة سنوات، وهو 
صاحب سينمات الحمراء في كل محافظات 

العراق، كما أنه أنشأ فيما بعد سينما األعظمية 
والبيضاء في بغداد الجديدة.شيد العاني سينما 
األعظمية نهاية األربعينات، بعدما كلف المصمم 
المهندس )نعمان منيب المتولي( على متابعة 
بنائها، وبإشراف )صالح حمام( مدير الشرطة 
العام. اسم المعمار "نعمان منيب المتولي"، 
هو اسم مركب، ولد في اسطنبول عام 1898، 
ألب من اصول بغدادية، وأم تركية. كان والده 

مصطفى افندي "متوليًا" لجامع االمام االعظم 
في بغداد، بنهاية القرن التاسع عشر.. 

كان نعمان منيب �س���ابا متعلما ومثقفا عندما و�سل اىل 
بغداد، مطلعا على تنفيذ الر�س���وم املعمارية، وممار�س���ا 
للت�س���وير الفوتوغرايف، باال�سافة اىل مقدرته العزف 
الهيئ���ات  اح���دى  م���ع  عم���ل  املو�س���يقية.  االالآت  عل���ى 
اال�ست�س���ارية املعماري���ة االنكليزية العامل���ة يف بغداد، 
كخطاط ور�س���ام، واأُدّخل ملوهبته، عدة دورات تدريبية 
هند�س���ية ومعماري���ة، ويف ف���رة ق�س���رة ب���رز، كم���ا 
يق���ول رفعة اجلادرجي، ال���ذي اورد معلومات عنه، يف 
كتابه "االخي�س���ر والق�س���ر البلوري" �ض. 503، كاول 
مهند����ض معم���اري عراقي ومبوؤهالته تل���ك، مت توظيفه 
يف العم���ل كم�س���اعد اىل املعم���ار االنكلي���زي ول�س���ون، 
عندم���ا كان االخ���ر منهم���كًا يف تنفي���ذ مب���اين جامع���ة 
اآل البي���ت باالعظمي���ة )1922-24(. كم���ا �س���غل نعمان 
منيب و�س���يطًا بني ول�س���ون، واال�س���طوات العراقيني، 
العامل���ني، وقت���ذاك، يف اعم���ال ت�س���ييد اجلامع���ة. وله 
تع���ود فك���رة الكتابة االآجرية وتنفيذه���ا يف اعلى افريز 
الكلية الدينية للجامعة. �سمم عدة مبان عامة يف بغداد 
ويف كاف���ة ارجاء العراق، كما �س���مم الكث���ر من الدور 
ال�س���كنية يف االعظمية ويف مناطق خمتلفة من بغداد. 
ويقال، بانه �س���مم �س���ينما الزوراء باملربعة يف �س���ارع 
الر�سيد. وبالتاأكيد، هو م�س���مم �سينما االعظمية، التى 
ازيل���ت، مع اال�س���ف، موؤخرًا. �س���مم وا�س���رف على دار 
توفيق ال�س���ويدي بال�س���احلية، ودار ناجي اخل�سري 
يف االعظمي���ة، ودار �س���لمان ال�س���يخ داود يف �س���ارع 
اب���ي نوؤا�ض، كما �س���مم �س���وق االمانة، وفن���دق االمر، 
ومبن���ى "جمعي���ة الط���ران" يف بغ���داد )ال���ذي ازي���ل، 
واحتفظت ال�س���احة، التى كان يطل عليها، الحقًا، با�سم 
مبناه���ا املمي���ز: �س���احة الط���ران(. ع���ني مدير ا�س���غال 
املنطقة الو�س���طى يف لواء احلل���ة، بعدها عني كمهند�ض 

معماري يف اأمانة العا�سمة. احيل التى التقاعد يف بدء 
اخلم�س���ينات. اإنتهت �س���رة نعمان منيب، الذي نعرف 

عنه بانه عا�ض عازبًا، وتويف يف �سنة 1961.
احلكاي���ة: يتحدث اإبن كاظم ماجود �س���احب مقهى تقي 

يف االأعظمي���ة فيق���ول:- من���ذ ُ الع���ام 1958 نزحن���ا من 
لواء الكوت وبالذات من ناحية �س���يخ �سعد وهي مدينة 
�س���غره غافية عل���ى نهر دجلة.وا�س���تقر بن���ا املقام يف 
منطق���ة االعظمية حيث كان الأحد اقاربنا عمل ب�س���ينما 

االعظمي���ة املرح���وم )ماهود �س���رع( الذي عمل حار�س���ًا 
لل�س���ينما لي���اًل وبواب���ًا بالنه���ار وفتحنا مقهى �س���غرًا 
مقاب���ل ال�س���ينما م�س���تخرجا م���ن حديق���ة النعم���ان انا 
ووال���دي واخوتي ال�س���غار ومن ثم انتقلن���ا اىل مقهى 
اك���رب من���ه يف را����ض احلوا����ض بداية �س���ارع ع�س���رين 
جماور جلامع احلاجة ن�س���ميه ]كهوة تقي[ الذي ما زال 
قائمًا حلد االن، }ومن �س���هرة وحمب���ة املقهى عند اأهل 
االأعظمي���ة، فاإنهم كانوا يتالطفون فيما بينهم ويقولون 

]اإنت وين تلتقي،،، بكهوة تقي[.
وا�ستمرت عالقتنا االن�سانية باهل االعظمية مبنية على 
الود واالح���رام، وكما اروي لكم ب���اأن والدي املرحوم 
)كاظم ماجود( طيلة فرة وجوده باالعظمية بال�س���نني 
املا�سية من القرن املا�س���ي كان ي�سع )تربته( يف جيبه 
وعندم���ا يحني وقت ال�س���الة يدخ���ل اىل جامع احلاجة 
ن�س���ميه يف را�ض احلوا�ض ويوؤدي �س���الته مع امل�سلني 
م���ن اه���ل االعظمية ومل ي���ر والدي اأي تذم���ر من هوؤالء 
امل�س���لني ب���ل بالعك�ض كان���ت تربطه �س���داقة ان�س���انية 
المثي���ل لها بهم. وكما حدثني احد معاريف بان عمه كان 
مقر عمله قرب جامع الف�س���ل فما ان يحني وقت ال�سالة 
يدخ���ل اىل اجلام���ع وي���وؤدي �س���الته يف اح���دى زوايا 
اجلام���ع ولك���ن يوؤدي �س���الته ب���دون )ترب���ة( ومبرور 
االي���ام ملحه امام اجلامع بعد انتهاء �س���الته قال له ملاذا 
توؤدي �س���التك ب���دون )تربة( فما كان م���ن امام اجلامع 
ان قال له هناك عدد من )الرب( وبا�س���تطاعتك ال�سالة 
داخ���ل اجلام���ع وموج���ودة عل���ى اح���د رف���وف اجلامع 
وال اح���راج باملو�س���وع يا ابني ان �س���التك و�س���التي 
اىل الل���ه ه���ذه احل���وادث التي ا�س���ردها هي من �س���نني 
م�س���ت قبل االحت���الل االمريك���ي حي���ث ال طائفية تذكر 
وال ه���م يحزن���ون امن���ا كان هنال���ك ال���ود واملحب���ة. تبًا 
للطائفي���ة، تب���ًا ملروجيها، تب���ًا ملن اوجده���ا، تبًا مل عمل 
بها. وحتياتي الهل االعظمية الكرام وخ�سو�س���ًا را�ض 
احلوا�ض و�سارع ع�سرين مع فائق التقدير واالحرام. 

)سينما األعظمية( بناية وحكاية


