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س�ع�اد ع�ب�د الج�ب�ار ك�اظ�م

خالل تدهور األوضاع السياسية في البالدفي 
اواخر مايس 1941 نتيجة لخوض معركة غير 

متكافئةبين الجيش العراقي والبريطاني، مّما أّدى 
إلى تأزم الموقف الذي انعكس سلبًا على الوساطة 

التي بادرت بها الدول العربية وتم رفضها من 
قبل بريطانيا، بحيث فقَد الوزراء السيطرة على 

زمام األمور مّما أّدى إلى مغادرتهم العراق وترك 
مسؤلياتهم بأقرب فرصة تتوافر لهم إلى إيران.

هن���ا توجه���ت �أ�صاب���ع �الته���ام �إىل �ملفت���ي و�إىل �ص���اح 
�لدي���ن �ل�صب���اغ بخو�ض حرب غ���ر متكافئ���ة، على �لرغم 
م���ن �إميانه���م بق�صيته���م كونه���م �أ�صح���اب عقي���دة وفك���ر، 
وه���ذ� ال مين���ع م���ن �أنه���م مل يفك���رو� مب�صلح���ة �لوط���ن 
�إطاق���ًا، و�أن يتجنب���و� ويات �حل���رب باعتقادهم �أن تلك 
�لو�ص���اطة �لرتكية خيانة وطنية ب�ص���بب تخوفهم من غدر 
�لربيطاني���ن، وكان من �الأف�ص���ل �ملو�فقة على �لو�ص���اطة 
�لرتكي���ة، و�أخذ �حليطة و�حلذر من غدر �لربيطانين بدل 

من �أ�صعال نار �حلرب.
غادر مو�ص���ى �ل�ص���ابندر وناج���ي �ل�ص���ويدي وحممد علي 
وحممود �ل�صيخ �لعر�ق يف �لر�بع وع�صرون من �أيار عام 
1941 متوجهن �إىل �إير�ن، بعد �جناز جو�ز�ت �ص���فرهم 
�لر�ص���مية، وكان���و� على �ت�ص���ال م���ع �ملفو�ص���ية �لعر�قية 

هناك.
بعد �حتال �إير�ن من قبل �لقو�ت �لربيطانية يف �خلام�ض 
ع�ص���ر من �آب ع���ام 1941م، طلبت �الأخرة من �ل�ص���لطات 
�الإير�نية ت�ص���ليمها هوؤالء �لاجئن �لعر�قين، ف�ص���لمتهم 
�حلكومة �الإير�نية �إىل �لق���و�ت �لربيطانية، فطلب ناجي 
�ل�صويدي ومو�صى �ل�ص���ابندر وروؤوف �لبحر�ين وحممد 
علي حمم���ود وعبد�لق���ادر �لكياين �لرج���وع �إىل �لعر�ق 
و�حل�ص���ور �إىل �ملجل����ض �لع���ريف للمحاكم���ة وجاه���ًا، �إاّل 
�أن طلباته���م قد رف�ص���ت من قبل �لطلبات �ملخت�ص���ة هناك، 
وعم���دت �ل�ص���لطات �لربيطاني���ة يف �إي���ر�ن �إىل نقلهم �إىل 
�الأحو�ز يف �ل�صابع من ت�صرين �الأول عام 1941 ليودعو� 

يف �ل�صجن هناك.
ق���د �أبرق مو�ص���ى وزماوؤه �ل���وزر�ء �إىل رئي����ض �لوزر�ء 
نوري �ل�ص���عيد و�ل�صفر �لربيطاين كورنو�لي�ض يطلبون 
منه �ل�ص���ماح له���م بالع���ودة �إىل بغد�د للدفاع عن �أنف�ص���هم 
�أمام �ملحكمة �لع�ص���كرية ولكنهم مل ي�صتلمو� جو�بًا. هكذ� 
�أم�ص���و� يف �الأحو�ز ثاثة �أ�ص���هر عانو� فيها من �مل�صاعب 
كث���رً� و�أخطار �لبيئة �ل�ص���ديدة حتى متن���و� لو يرجعون 
�إىل بغ���د�د ليحاكم���و� ولك���ن مل يتحق���ق ما طمح���و� �إليه، 
بعده���ا نقلوهم من �الأحو�ز �إىل جنوب �إفريقيا، و�حتجو� 
عل���ى ذل���ك �لنق���ل، لكن مل يج���دو� �أذنًا �ص���اغيًة له���م، حتى 
و�ص���لو� �إىل جوهان�ص���ربغ ومنها �إىل رودي�صيا يف �الأول 
م���ن �ص���باط ع���ام 1942، �إذ مت نقله���م فيم���ا بعد م���ن هناك 

بو��صطة �حلر�ض �لربيطانين �إىل �ملعتقل.
قد ��ص���تغرب �لنا����ض هناك كثرً� عندما علم���و� باأن هوؤالء 
�ملعتقلن هم من �ملدنين ولي�ص���ت لهم �أي �ص���فة ع�ص���كرية 
وق���د عا�ص���و� يف �ملعتق���ل حي���اة �أف�ص���ل من �حلي���اة �لتي 
عا�ص���وها يف �الأحو�ز، وق���د رتب �لوزر�ء بينهم �أو�ص���اع 
معي�ص���تهم و�ص���كلو� �للج���ان �خلا�ص���ة بتلك �حلال���ة، وكم 
كان���ت �حلال���ة مفرحة لهم عندما جرب مو�ص���ى �ل�ص���ابندر 
مهارته يف حلق روؤو�ض �ملعتقلن، و�نتخب �ملعتقلون كا 
من مو�صى �ل�صابندر وجمال د�ود �حل�صيني مر�قبن على 
�ملعتقل ليوؤمنا �الت�ص���ال بن �الإد�رة و�ملعتقلن، ومتكنت 
�للجن���ة تاأم���ن خدماتهم من �مل���اأكل و�مللب�ض، كما �ص���مت 

�للجنة �لثقافية للمعتقلن مو�ص���ى �ل�ص���ابندر وكمال حد�د 
وعبد�لرز�ق �ل�ص���بيب، وقد �ألقى مو�ص���ى �ل�ص���ابندر در�صًا 
يف مبادئ �للغة �الأملانية لاجئن وحما�ص���رة عن معاهدة 

فر�صاي عام 1919.
نظ���رً� للعاق���ة �لطيب���ة �لت���ي ربط���ت مو�ص���ى �ل�ص���ابندر 
وروؤوف �لبح���ر�ين وحمم���د عل���ي حمم���ود �ل�ص���يخ م���ع 
�ل�ص���يد ف���ن )Veen( �مل�ص���وؤول ع���ن �ملعتق���ات وقائ���د 
�ص���مح   ))Praninhosبر�نينهو����ض �مليج���ر  �ملعتق���ل 
له���م بتاأجر د�ر �ص���غر خارج �ملعتقل وعا�ص���و� فيه حياة 
�أف�ص���ل من �ملعتقل، ف�ص���ًا عن ذلك، كان مو�ص���ى �ل�صابندر 

وجمال �حل�صيني يرتجمون �لكام بينهم وبن �ملعتقلن، 
وربطته���م عاق���ات طيب���ة م���ع �أه���ايل �حل���ي حت���ى لقبو� 
بالفر�ص���ان �لثاثة مو�ص���ى �ل�ص���ابندر وروؤوف �لبحر�ين 

وحممد علي حممود �ل�صيخ.
بع����ض  عل���ى  �لثاث���ة  �لعر�قي���ون  �ل���وزر�ء  تع���رف  ق���د 
�لعائات �لربيطانية بو�ص���اطة �ل�صيد �مليجر كرب�يتهوين 
ديف����ض �ل�ص���يدة  وكذل���ك  وزوجت���ُه   Cpratiihion((

Devis(( و�ل�ص���يد �ص���ميث )Smith( و�ل�صيد دالنوو 
)Dalano( و�ل�ص���يد �ص���ن )Sin( �ل�صوي�ص���ري ممث���ل 
�ل�ص���ليب �الأحم���ر �لذين كان���و� د�ئمًا ي���رتددون لزيارتهم 
ليتعرف���و� عل���ى �أحو�له���م �لعام���ة، ويب���دو مما �ص���بق، �أن 
�ل���وزر�ء �لعر�قي���ن �لثاث���ة مو�ص���ى �ل�ص���ابندر وروؤوف 
�لبحر�ين وحممد علي حممود �ل�صيخ عك�صو� ما يتمتعون 
به م���ن خلق رفيع وم�ص���توى عايل ملكانته���م �لثقافية لدى 
�أه���ايل �حلي بالرغم من �لظ���روف �لقا�ص���ية �لتي عانوها 
�لوزر�ء �لثاثة يف �ملعتقل، وقد �أر�ص���ل مو�ص���ى �ل�صابندر 
برقية �إىل �ل�صيد �إيدن وزير �خلارجية �لربيطانية حمتجًا 
عل���ى تلك �ملعاملة، مذك���رً� �إياه باملعاهد�ت �لدولية ب�ص���اأن 
معامل���ة �الأ�ص���رى و�أيام جنيف وع�ص���بة �الأمم، و�أ�ص���اف 

قائًا: " وال �أعلم �إذ� �أر�صلت هذه �لربقية �أم ال ".
�ص���جل مو�ص���ى �ل�ص���ابندر مبذكر�ت���ه �أه���م �لفو�ج���ع �لتي 
�أملّ���ت بالوزر�ء �لعر�قين يف جن���وب �أفريقيا، ومنها وفاة 
ناجي �ل�ص���ويدي. ويو�ص���ف مو�صى �ل�ص���ابندر �لفاجعة " 
فاإنه���ا هزتنا هزً� ثم رمتنا يف �أح�ص���ان حزن عميق وياأ�ض 
كب���ر على �أننا بوفاتِه فقدنا �أخًا كبرً� م�ص���جعًا، موؤن�ص���ًا، 
فكن���ا نلتجئ �إليه عند �ل�ص���عوبات و�الأزمات، وكان رحمه 
�لل���ه م�ص���تعدً� لت�ص���وية �الأم���ور وتلطيف �لقل���وب، وكان 
�ص���ابرً� �ص���جاعًا متحم���ًا و�إن كان لك���رب �ص���نه و�رتف���اع 
مرك���زه و�ص���جل خدماتِه لباده �أحق من غ���ره باأن يتذمر 
وي�ص���تكي مما حلَّ به وبن���ا... ولكن كان ي�ص���تبعد �الأفكار 
�ملوؤمل���ة وحتّمل ما حّل بنا �لق�ص���اء و�لقدر، وينهي �الأمور 

بق�ص�ض م�صحكة تنا�صب �لو�صع".
بعد عودة مو�صى �ل�صابندر وزمائِه �إىل �لعر�ق يف �لثاين 
م���ن ني�ص���ان ع���ام 1941 من جن���وب �إفريقي���ا، مت �إيد�عهم 
يف �ص���جن �أب���ي غريب حتت حر��ص���ة م�ص���ددة ومنعو� من 

�الت�صال بعو�ئلهم.

بع���د �أن ب���د�أ �ملجل����ض �لع���ريف جل�ص���ات ملحاكمة مو�ص���ى 
�ل�ص���ابندر وجاهيًا يوم �لثالث ع�ص���ر من �ي���ار عام 1944 

كانت �لتهم �ملوجهة �إىل مو�صى �ل�صابندر هي كاالآتي:
�أواًل: �إن���ه نازي ب�ص���بب وجوده يف برل���ن ومعرفته �للغة 

�الأملانية.
ثانيًا: �ص���ديق ر�ص���يد ع���ايل �لكياين و��ص���رت�كه معه يف 

وز�رته �لثالثة.
ثالثًا: توحيد �ل�ص���فوف مع قو�ت ر�ص���يد ع���ايل �لكياين 
وتهيي���ج �ل���ر�أي �لعام �ص���د وز�رة طه �لها�ص���مي وترويج 

�لدعايات �مل�صرة.
ر�بعًا: ��صرت�كه يف وز�رة ر�صيد عايل �لكياين.

خام�ص���ًا: مفاو�ص���ته م���ع �أملاني���ا ومو�فقت���ه عل���ى دخ���ول 
�لدكتور غروًبا �إىل �لعر�ق.

�صاد�ص���ًا: كان من جمل���ة �لعاملن على نق����ض �ملعاهدة مع 
بريطانيا.

�صابعًا: �صدد �خلناق على �ل�صفر �لربيطاين يف �لعر�ق.
ثامنًا: �صاعد على �لع�صيان �مل�صلح.

تا�صعًا: م�صاركتُه يف بع�ض جل�صات جمل�ض �لدفاع �الأعلى.
�أ�صدر �ملجل�ض �لعريف يف �ليوم �ل�صاد�ض ع�صر من �آب عام 
1944 �حلكم على مو�ص���ى �ل�ص���ابندر وزميله علي حممود 
باحلب�ض خم�ض �صنو�ت، وعلى روؤوف �لبحر�ين باحلب�ض 
مل���دة �ص���نتن، وعلى �ل�ص���ريف �ص���رف ملدة ثاث �ص���نو�ت، 
وبع���د �ت�ص���االت ع���دة م���ع وز�رة �ل�ص���وؤون �الجتماعي���ة 
قررت يف �لثالث و�لع�ص���رين من ني�ص���ان عام 1945، بعد 
�أرب���ع �ص���نو�ت م���ن �له���رب و�العتق���ال و�لنفي و�ل�ص���جن 
و�ملحاكم���ات و�مل�صت�ص���فيات نق���ل مو�ص���ى �ل�ص���ابندر �إىل 
بيته لا�صت�ص���فاء حتت مر�قبة �ل�ص���رطة، وحتويل ق�صيته 
�إىل �لو�ص���ي عبد�الإله و�ل�ص���فر �لربيطاين كورنو�لي�ض، 
و�ص���درت �الإر�دة �مللكية يف �لتا�ص���ع من متوز عام 1947 
بالعفو عن مو�ص���ى وعلى حممود �ل�ص���يخ عل���ي عما تبقى 
من حمكوميتهما، �لتي تقارب �ل�ص���نة ون�ص���ف، وبف�ص���ل 
و�ص���اطة ه���وؤالء جميع���ًا كًا من �لدكتور �ص���ندر�ض با�ص���ا 
ونوري �ل�ص���عيد و�ص���الح جرب رئي�ض �لوزر�ء مت �الإفر�ج 

عن مو�صى �ل�صابندر.
عن ر�سالة: مو�سى ال�سابندر ودوره الثقايف وال�سيا�سي يف 

العراق

موسى الشابندر في منفاه
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زغ��ي��ر أم��س��ل��م  ف��ه��د  د. 

حينما تسنم مزاحم الباجه جي منصبه رئيسًا 
للوزراء أخبر الوصي عبداالله بانه من االفضل 

ان يصبح عضواً في مجلس األمة، واقترح على 
الوصي ان يتم تعيينه عضواً في مجلس االعيان 
النه لم يسبق في الماضي ان بقي رئيس وزراء 

خارج المجلس خالل توليه الحكم، فوافق الوصي 
على هذا المقترح.

مل يكن مز�حم �لباجه جي نائبًا �أو عينًا عندما �صكل وز�رته 
�الأوىل يف �ل�صاد�ض و�لع�صرين من حزير�ن 1948، ولكن 
بع���د ��ص���بوع من تب���و�أه من�ص���به بع���ث �ل�ص���كرتر �لعام 
لدي���و�ن جمل����ض �ل���وزر�ء ب���ار�دة ملكي���ة بتعي���ن مز�حم 
�لباجه جي ع�ص���وً� يف جمل�ض �العيان لتقرتن مب�ص���ادقة 
هي���اأة �لنيابة �لتي كانت تتاألف من �ل�ص���يد حممد �ل�ص���در 
وجميل �ملدفعي ون�صرت �لفار�صي الن �لو�صي كان خارج 
�لع���ر�ق، فاأعيدت �الر�دة �مللكية من دون توقيع، فار�ص���لها 
مز�ح���م �لباجه جي رئي�ض �لوزر�ء �ىل �لو�ص���ي عبد�الله 
�لذي كان يف فل�ص���طن، فوقع عليها يف �حلادي ع�ص���ر من 
متوز، وملا عاد �لو�ص���ي �ىل بغد�د بع���د �نتهاء زيارته من 
فل�ص���طن، تقدم مز�حم �لباج���ه جي ب���ار�دة ثانية لتثبيت 
عينيته، فلم ير �لو�صي د�عيًا لذلك الن �الر�دة �مللكية �لتي 
وقعه���ا وهو يف فل�ص���طن كافي���ة لعده ع�ص���وً� يف جمل�ض 
�العيان، و�كد �لو�ص���ي ملز�حم �لباجه ج���ي �ذ� ظهرت يف 
�مل�صتقبل �صرورة ال�صت�ص���د�ر �إر�دة ثانية، فانه �صوف لن 
يتاأخر عن توقيعها، فاطماأن مز�حم �لباجه جي لذلك، وعد 

�الأمر بالن�صبة له منتهيًا.
وط���و�ل �لفرتة �لتي ت�ص���نم فيها ن���وري �ل�ص���عيد وز�رته 
�لعا�ص���رة يف �ل�ص���اد�ض من كانون �لثاين حتى �لعا�صر من 
كان���ون �الأول 1949، و�عقب���ه علي ج���ودت �اليوبي �لذي 
��ص���تمرت وز�رته حت���ى �الول من �ص���باط )1950(، حلن 
جميء �لوز�رة �ل�ص���ويدية �لثالثة يف �خلام�ض من �صباط 
1950، مل يعرت����ض �أحد على عينية مز�حم �لباجه جي �أو 
ي�ص���كك بها، و��ص���هم مز�حم �لباجه جي مبناق�صات جمل�ض 
�العي���ان و�بدى ر�أيه يف �لق�ص���ايا �لتي كانت تطرح عليه، 
فعلى �ص���بيل �ملثال ال �حل�ص���ر عندما عر�صت الئحة قانون 
ذي���ل مر�ص���وم ��ص���قاط �جلن�ص���ية �لعرقية رق���م )62( لعام 
1933 �أكد مز�حم �لباجه جي يف جل�صة �ل�صاد�ض ع�صر من 
�ص���باط 1950 �إن هذه �لائحة » ت�ص���هل ل�صرذمة ��صتهرتت 
بقو�ن���ن �لباد و�رغم���ت �حلكومة على حتقي���ق رغباتها 
»، وخاط���ب زم���اءه قائًا » �نتم با �ص���ك تعلم���ون �لتاأثر 
�ل�ص���يء �لذي حتدث���ه مثل هذه �ل�صيا�ص���ة يف �لعر�ق ويف 
�لب���اد �لعربية. وج���اء كام مز�حم �لباجه جي من�ص���جمًا 
م���ع ما تو�ص���ل �ليه تقري���ر جمل�ض �العيان �ل���ذي �كد على 
�لتاأثر�ت �ل�صيا�ص���ية و�القت�صادية ال�صقاط �جلن�صية عن 
�ليهود �لعر�قين �لذين هربو� مبالغ كبرة من �لعر�ق �ىل 
�خل���ارج، وما �دت �ليه هجرتهم من خلل �قت�ص���ادي د�خل 

�لعر�ق لدورهم يف ت�صير هذ� �جلانب �ملهم.
�أثرت ق�ص���ية �لغ���اء عينية مز�حم �لباجه ج���ي �ثر �لقاءه 
خطبت���ه �ملطول���ة عل���ى �ملنه���اج �ل���وز�ري �ل���ذي تقدم���ت 
ب���ه وز�رة توفي���ق �ل�ص���ويدي �لثالث���ة بعد ع�ص���رين يومًا 
م���ن ت�ص���كيلها، فهاج���م �لو�ص���ي عبد�الله دون �ن ي�ص���ميه 

باال�ص���م قائًا » كلكم تعلمون �ن �لظ���روف، و�لظروف مع 
�ال�ص���ف قا�ص���ية، خلقت �نا�ص���ًا ال يتجاوز عددهم �أ�ص���ابع 
�لي���د �لو�ح���دة ي�ص���رون �أم���ور �لدول���ة بو�ص���ائل غريبة، 
و��ص���كال عجيبة،، ق�ص���ت عليها �لظ���روف، وذهبت بدون 
رجع���ة، وكلن���ا نعل���م، ولكن مع �ال�ص���ف نخ�ص���ى �ن نبوح 
باحلقيقة، وهي �ن يف �لعر�ق �نا�صًا حمدودين، ي�صرون 
�أمور �لدولة ح�ص���ب رغباتهم �ل�صخ�صية، وذلك بالتجائهم 

ال�صاليب عجيبة غريبة يف هذه �لدولة.
مل يك���ن بام���كان �لو�ص���ي عبد�الل���ه �ن يتقب���ل م���ن مز�حم 
�لباجه جي مثل هذ� �لكام �لقا�ص���ي بحق �صيا�صته، وعده 
طعنًا بت�صرفات رئي�ض ديو�نه �حمد خمتار بابان، وجر�أة 
غر م�ص���بوقة لعن جت���ر�أ وقال مثل هذ� �لكام، فا�ص���حى 
من �ل�ص���روري معاقبته على كامه هذ�، فتم �ثارة ق�ص���ية 
ع���دم د�ص���تورية عينيته من قب���ل �ملوؤيدين للو�ص���ي �لتي » 

جتاهلته���ا وز�رتان متعاقبتان، بعد ��ص���تقالة وز�رته، فلم 
تظه���ر �ال يف عه���د هذه �ل���وز�رة، بعد �ن برزت معار�ص���ة 

�لباجه جي للعيان باجلى �صورها.
تبن���ى هذ� �ملو�ص���وع ب�ص���كل ��ص���ا�ض �ص���الح ج���رب وزير 
�لد�خلية يف جل�ص���ة جمل�ض �لنو�ب �لتي عقدت يف �لثامن 
و�لع�صرين من �آذ�ر 1950 عندما طرح �لنائب حممد جو�د 
حي���در �ص���وؤ�اًل حول عدم د�ص���تورية تعين مز�ح���م �لباجه 
ج���ي ع�ص���وً� يف جمل�ض �العي���ان، فرد عليه وكي���ل رئي�ض 
�لوزر�ء �ص���الح جرب بانه لي�ض يف ��ص���تطاعة �حلكومة �ن 
تب���ت يف �المر، ولي�ض لها �ال » �ن حتيل �الأمر �ىل �ملحكمة 
�لعليا �لتي من �خت�صا�صها �لنظر يف �أمر كهذ�، وللمحكمة 
�لعلي���ا �لنظر فيه، و�لبت فيه على �ص���وء �حكام �لد�ص���تور 

وح�صب مقت�صياته«.
وبالفع���ل عر����ض مو�ص���وع عيني���ة مز�ح���م �لباج���ه ج���ي 
عل���ى �ملحكم���ة �لعلي���ا للب���ت يف د�ص���تورية ه���ذ� �لتعين، 
ونظ���رت �ملحكم���ة يف �ل�ص���وؤ�ل �ملوج���ه �ليها م���ن جمل�ض 
�لوزر�ء �ملتعلق مبدى حق �مللك يف ممار�ص���ة �ص���احياته 
�لد�ص���تورية وهو يف خارج حدود �لع���ر�ق، وجاء قر�رها 
يف �جلل�ص���ة �خلا�ص���ة �لتي عقدتها يف �لعا�صر من ني�صان 
1950 ليت�ص���من عدم د�ص���تورية هذ� �حلق مبوجب �ملادة 
�لثالث���ة و�لع�ص���رين م���ن �لقان���ون �ال�صا�ص���ي �لعر�قي الن 
ممار�ص���تها ت�ص���بح م���ن �خت�ص���ا�ض �لنائب عن���ه �أو هياأة 
�لنياب���ة. وعق���ب ذلك بيوم �ص���درت �ر�دة ملكية ت�ص���منت 
�لغ���اء �الر�دة �مللكي���ة �ل�ص���ابقة �ملت�ص���منة تعي���ن مز�حم 
�لباج���ه ج���ي ع�ص���وً� يف جمل�ض �العي���ان، وهك���ذ� �نهيت 

عينية مز�حم �لباجه جي.
�أثارت ق�ص���ية �نهاء عينية مز�ح���م �لباجه جي من جمل�ض 
�العيان ردود فعل خمتلفة، فر�أى �لبع�ض من �ل�صيا�ص���ين 
�ملعار�ص���ن للو�ص���ي عبد�الل���ه و�ملوؤيدي���ن ل�صيا�ص���ته يف 
�لع���ر�ق، �ن �لتحيز كان ظاهرً� يف �ل�ص���كل �لذي �ثرت به 
ه���ذه �لق�ص���ية، �ذ �نها مل تقدم �ىل �ملحكمة �لعليا كق�ص���ية 
مو�ص���وعية يف �ص���بيل تقري���ر مب���د�أ ثابت لتف�ص���ر ناحية 
د�ص���تورية » و�من���ا قدمت كق�ص���ية �صخ�ص���ية، �الأمر �لذي 
ترت���ب عليه نتائج خمتلفة لق�ص���ايا مماثلة »، يف حن ر�أى 
�كرث غرماء �لباجه جي �ن �نهاء عينية مز�حم �لباجه جي 
على هذه �ل�صورة، كان مبثابة عقوبة له على ت�صريحاته، 
�ك���رث من �ن يك���ون �النه���اء »تدب���رً� �أو ت�ص���حيحًا خلطاأ 
د�صتوري، كما �دعته �حلكومة يف حينه » على حد ما ذكره 
توفيق �ل�ص���ويدي �ل���ذي يعد و�حدً� من �أملع �ل�صخ�ص���يات 

�لقانونية يف �لعر�ق.
عن ر�سالة: مزاحم الباجه جي ودوره يف ال�سيا�سة العراقية

من مفارقات السياسة في العهد الملكي

كيف أنهيت عضوية الباجه جي في مجلس االعيان؟
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من اوراق جالل الحنفي 

شيء عن باب المعظم وذكرياته 

ما مررت بمنطقة باب المعظم اال تذكرت بغداد 
عبر سنين طويلة يوم كان الداخل الى بغداد يمر 
بجامع االزبك عن جهة اليمين الذي كان يقع عند 
مدخل الشارع فانه سيرى على بابه شعرا قاله 

شاعر بغداد في الحقب الماضية صالح التميمي اذ 
قال من بعض ما قال:

�ذ� جئ���ت لل���زور�ء قف عند بابها -- جت���د جامعا من غفلة 
�جلهل مانعا

وكانت �ىل جو�ر ه���ذ� �جلامع تكية لازبكية �لقادمن من 
�وزبك�ص���تان له���م فيها عرف وماأوى د�ئ���م وقد �ز�لو� هذه 
�لتكية باملرة و�ص���ردو� �ص���اكنيها وكنت �ماما وخطيبا يف 
جامع �الزبك ملدة تنوف على �لع�ص���ر �ص���نن وكانت �طيب 
�ي���ام حيات���ي يف ه���ذ� �جلام���ع وقد ��ص�ص���ت في���ه جمعية 
�خلدم���ات �لديني���ة و�الجتماعي���ة وو��ص���لت فيه ��ص���د�ر 

جملتي �مل�صماة مبجلة �لفتح..
�ن هذ� �جلامع �لعظيم هدم تع�ص���فا ليبيت جامعا �ص���غر� 
لي����ض فيه من �مل�ص���تمات ما يجعله يلف���ت �نظار �لد�خلن 
في���ه �و �ملارة م���ن �مام���ه ومل تنتفع �الوقاف م���ن هدمه.. 
كما كان هناك باب �ثري يرجع �ىل �و�خر عهد �لعبا�ص���ين 
مررت منه يوم كنت �ص���غر� �ذ �خذتنا �د�رة مدر�صتي مع 
مد�ر�ض �بتد�ئية �خرى يف �و�ئل �لع�صرينات متجهن �ىل 
�لباط �مللكي لي�ص���تقبلنا �مللك في�ص���ل �الول وي�صتعر�صنا 
�يامئ���ذ �ذ مل تك���ن يف بغد�د �ية مدر�ص���ة �ال ما كان يف بدء 
�ن�ص���ائه منها وال �تذكر �كنت يف �ل�ص���ف �الول �م كنت يف 
�ل�ص���ف �لثاين وال �ص���يء من �ل�صفوف بعد ذلك غر �صفنا 

�الول و�لثاين..
وقابلن���ا �مللك وكان و�قفا يف مدخل �لباط ونحن منر من 

�مامه �ىل د�خله وعدنا بعد �ملقابلة من ذ�ت �لطريق..
�ن ه���ذه �لبو�بة �لفخمة �لتي تدل على عظمة بانيها بيعت 
مببلغ ب�ص���يط تافه يقل عن ع�ص���رة دنانر عل���ى ما فهمناه 

مما �ورده �لباحث عبد�حلميد عبادة يف كتاب له..
ومل يك���ن من �ل�ص���روري �بد� هدم بو�بة بغ���د�د المروريا 
وال هند�صيا �ذ مل يكن �لقوم يعلمون �ن �الثار �لقدمية هي 

مورد �قت�صادي الي بلد يف هذ� �لع�صر..
وكان���ت يف مدخل بغد�د حو�نيت ودكاكن لعدد من �لباعة 
وقد كانت على ما �صاهدت عدة دكاكن تقع يف �ملنطقة وقد 
لبث���ت �مد� ثم هدمت ف�ص���ارت بلقعا.. وق���د بنيت يف باب 
�ملعظم مكتب���ة عالية فخمة جد� كنا ن���رتدد عليها للمطالعة 
ولكنه���ا بع���د حن هدم���ت خطاأ وتع�ص���فا بدعوى تو�ص���يع 

�لطريق ومل يوؤد هدمها �ىل تو�صيع يريدونه..
ومل يك���ن هن���اك ج�ص���ر بل كان���ت هناك م�ص���رعة يق���ال لها 
�ص���ريعة �ملجيدية وبناء �جل�ص���ر هنا مفيد و�صروري على 
�ن لبناء هذ� �جل�ص���ر ق�ص���ة �ص���به مروعة ه���ي �نهم عرثو� 
هن���اك على �ثار قدمي���ة جد� �ال �ن �لدول���ة يومذ�ك طمرت 
هذه �الثار با رحمة ��صرت�ص���اء� لرغبة �ل�ص���ركة �ليابانية 

�نذ�ك..
وكانت �لقلعة �لع�ص���كرية حتف بها جدر�ن عالية و��صو�ر 
متين���ة مرتفع���ة وقد عدموه���ا خافا للقان���ون �لذي يحمي 
�الث���ار �لقدمية وو�ص���عو� مكانها �ص���ياجا حديدي���ا و�طئا 
الي���ز�ل موج���ود� ور�ح���و� مينع���ون �ل�ص���ابلة م���ن �ملرور 

قربها..
وكان���ت �م���ام �لر�ئي عند دخول بغد�د مبان بع�ص���ها قدمي 
كمث���ل �لتكي���ة �لطالباني���ة �لتي عا����ض فيها وكان رئي�ص���ها 
�ل�ص���يخ عبد�لله �لطالباين و�بناوؤه رحمه �لله �حد �صباط 
�جلي����ض �لعر�قي وح�ص���ن �لطالب���اين �لذي ��ص���توزر يف 
بع����ض �لف���رت�ت وعل���ى �لطالب���اين �ل���ذي ت���وىل بع����ض 

�ملنا�صب �الد�رية..
ويرى �لد�خل بغد�د عدد� من �ملقاهي على �جلانب �المين 
م���ن �ل�ص���ارع منها الحمد كلك و��ص���طة لطي���ف و�خرين ثم 
ي���رى مدر�ص���ة �بتد�ئية هي مدر�ص���ة �ملاأموني���ة وكنت من 
طاب ق�ص���مها �مل�ص���ائي ويرى �لر�ئ���ي يف �لو�جهة جامع 
�مليد�ن �لذي ي�ص���مى جامع �الحمدية و�مامه مقهى �لبلدية 
وكانت مقه���ى كبرة يجتمع ور�ءها باعة �حلمي�ض وباعة 
�خ���رون وكانت �ىل جو�ر جامع �الحمدية �ص���وق خا�ص���ة 

بال�صكرجية ز�لت فيما بعد..
وكان للقلع���ة ب���اب تقع يف جه���ة �مليد�ن تق���ع عندها قهوة 
�ل�ص���يد بك���ر وكن���ا �عتدن���ا �جللو����ض عل���ى مقاعده���ا .. 
ه���ذه �ملعامل ومع���امل �خرى كعدد م���ن �مل�ص���اجد و�ملطابع 

و�حلو�نيت الوجود لها �ليوم..
وعلى �جلانب �الي�ص���ر من �ل�ص���ارع �مل�ص���مى �ليوم �صارع 
�لر�ص���يد وكان ي�ص���مى عند �ول �فتتاحه عام 1918 بخليل 

با�صا جاده �صي �ي �صارع خليل با�صا �لقائد �لعثماين..
وكانت على �جلهة �لي�صرى قهوة �لوقف و�ىل جانب منها 
خ���ان عمر وهو فن���دق كان �لذين ير�جعون���ه ليا ينامون 
على �الر�ض با فر��ض لقاء ع�صرة فلو�ض ر�أيت خلقا منهم 
هن���اك عل���ى هذه �حلال���ة..و�ىل ج���و�ر �لتكي���ة �لطالبانية 
وبالتحديد بينها وبن جامع �ملر�دية توجد فنادق �هلية..

�ن هذه �جلهة كانت ذ�ت كثافة يف �ل�صكان كثيفة جد� ويف 
�مليد�ن كانت تقع �ص���ينما �لعر�ق كان���ت �ول �المر تعر�ض 
فيه���ا �الف���ام �ص���امتة وتكتب بع����ض تفا�ص���يل �المر على 

�ل�صا�صة يف ترجمة م�صتعجلة..

ومل تكن يف بغد�د �ول �مرها مطاعم وكان بع�ض �لن�ص���اء 
يجل�ص���ن يف منت�صف �ل�ص���وق وبن �يديهن قدورهن �لتي 
يبع���ن فيه���ا �لرز و�الم���ر�ق �ذ يجل�ض �الكل���ة على �الر�ض 
ليتناول���و� طعامهم.. وكذلك كان يقع يف نهاية باب �ملعظم 
ويف مقابلة جامع �الزبك يف مدخل حملة �لطوب م�ص���جد 

ي�صمى م�صد عمر �مامه �ل�صيد م�صطفى �ل قمر..
ويف جه���ة ب���اب �ملعظم م���ن نهر دجل���ة حتى ب���اب �مليد�ن 
�مت���د�د� �ىل �ل�ص���مال كان هن���اك خندق بغ���د�د �لقدمي وقد 
�دركت���ه وهو �خ���دود عري�ض وعميق وفيه �ص���يء من �ملاء 
مع ق���اذور�ت كانت تلقى فيه ثم طم���روه وبنو� بهو �مانة 
�لعا�ص���مة وكان���ت تق���ام فيه حفات �ال�ص���تقبال �لر�ص���مية 
ومن ذلك حفلة ��صتقبال ملك �الفغان حممد ظاهر �صاه وقد 
ح�صرناها واليز�ل هذ� �مللك �الفغاين حيا حتى �ليوم وقد 
�قي���م عليه �نقاب �قامه �حد ذوي قر�بته �ملدعو د�ود،وقد 
��ص���تقبلنا �مللك �الفغاين يف مقر �قامته بق�صر �لزهور عند 
زيارت���ه بغ���د�د �ذ كان �ص���يفا على �مللك غ���ازي وكنا �ربعة 
من روؤ�ص���اء �جلمعيات �ال�ص���امية يف بغد�د وهم يومذ�ك 
�ل�ص���يخ �جمد �لزهاوي رئي�ض جمعية �الخوة �ال�ص���امية 
و�ل�ص���يخ قا�ص���م �لقي�ص���ي رئي�ض جمعي���ة �لهد�ي���ة وكمال 
�لدي���ن �لطائ���ي معتم���د جمعي���ة �الد�ب �ال�ص���امية �ما �نا 
فكنت رئي�ص���ا جلمعية �خلدم���ات �لدينية و�الجتماعية يف 
�لع���ر�ق وج���رى بيننا وبن �ملل���ك حديث حول باك�ص���تان 
�لتي مت �ن�ص���اوؤها قريبا و�لب�صتون�ص���تان �لذين هم �صكنة 

�فغان�صتان وهو حديث طويل..
ويف ع���ام 1935 عين���ت وكي���ا خلطي���ب �ملر�دي���ة مقاب���ل 
وز�رة �لدف���اع وم���ن مومذ�ك �لغي���ت �لتغني عل���ى �ملنابر 
يوم �جلمعة يف خطبة �جلمعة وقد تعر�ص���ت ب�ص���بب ذلك 
ل�صخط عظيم وغ�صب �صديد من جماعة من كانو� هناك من 
�مل�ص���لن �ذ كانو� يعتقدون �ن �لتغن���ي يف خطبة �جلمعة 
�م���ر من ثو�بت �ل�ص���ريعة ويف �جلمعة �لتالية ح�ص���ر �ىل 
بغد�د من �ملو�ص���ل عاملها �ملعروف �ل�ص���يخ ب�ص���ر �ل�صقال 

فنط���ت ب���ه خطبة تلك �جلمع���ة وهو �ص���يخ ذو عمة وحلية 
ظاهرة تكاد تغطي �ص���دره فلما خطب مل يلجاأ �ىل �لتغني 
و�من���ا �لقى خطبته مر�ص���لة دون غناء وعلم���ت �لنا�ض �ن 

ت�صريف يف حذف �لغناء عند �خلطبة كان �صحيحا..
وبن���و� �ىل جو�ر جامع �الزبك يف باب �ملعظم قاعة كبرة 
و��ص���عة �صموها قاعة �مللك في�ص���ل �لثاين ثم �صميت بقاعة 

�ل�صعب.
ويف �لوقت �حلا�ص���ر �تخذو� من م�صت�صفى �ملجانن ومن 
�ص���جن بغد�د �ملركزي �للذين كانا يف باب �ملعظم ما ي�صمى 

�ليوم بوز�رة �ل�صحة..
وقد و�ص���ل �ملاء عند في�ص���ان نهر دجلة قبل �لثاثن �لذي 
ي�صمى بالك�صرة �ىل باب �ملعظم و�صاهدت ذلك بعيني و�نا 

�صغر..
وكان يق���ع يف ب���اب �ملعظ���م م�صت�ص���فى �ملجان���ن �لذي���ن 
كانت ت�ص���مع ��ص���و�تهم عرب ��صو�ر �مل�صت�ص���فى كما كانت 
تق���ع هناك م�صت�ص���فى �ملجيدية �لتي كانت قبل ذلك ق�ص���ر� 
��صدر �ل�ص���لطان �لعثماين حممود خان �مره لو�يل بغد�د 
مدحت با�ص���ا ببنائه ل�صكني �ل�ص���اه �الير�ين نا�صر �لدين 
�ص���اه ومن معه عند مروره ببغد�د �ىل فرن�صا للعاج ومن 
يومذ�ك عرف �هل بغد�د �صرب �ل�صاي، وقد جاء مع �ل�صاه 
�ىل بغ���د�د م���ا يقرب من �لف مر�فق وكان �لق�ص���ر �ملذكور 
ي�ص���عهم بخيولهم وقد �ص���اهدت �لق�صر و�صاهدت بابه قبل 

هدمه..
وكان���ت هن���اك حو�ني���ت للعاف���ن �لذي���ن يبيع���ون �لتنب 
و�ل�صعر للنا�ض وللجي�ض خا�صة �ذ تقوم هذه �حلو�نيت 

�مام �لقلعة.
و�ل���كام عل���ى �ملو�ق���ع �لبغد�دية كام يط���ول وله �جنحة 

وذيول وتلك �اليام ند�ولها بن �لنا�ض..
�ملعروف �ن باك�ص���تان ��ص�ص���ت �ص���نة 1947 ولعل �ل�صيخ 
�حلنف���ي �لتق���ى �مللك حممد ظاهر �ص���اه �ص���نة 1950 حن 

زيارته بغد�د.
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د. قحطان حميد كاظم العنبكي

عندما تألفت وزارة ارشد العمري في29 
نيسان1954، أعلنت هذه الوزارة في منهاجها بأن 
هدفها هو حّل المجلس النيابي وإجراء انتخابات 

جديدة بحرية وحياد، وقوبل تشكيل الوزارة بردود 
فعل سلبية من األحزاب والمنظمات السياسية 

متهمة هذه الوزارة بأنها غير مؤهلة إلجراء 
انتخابات حرة وذلك نظراً إلى ماضي رئيسها 

وأقطابها الزاخر باألعمال التعسفية واالستفزازية 
الموجهة ضد الشعب وحرياته.

متَّ حتديد يوم 9حزير�ن 1954موعدً� الإجر�ء �النتخابات 
�لنيابية،ف���دب �لن�ص���اط يف �أو�ص���اط �الأحز�ب �ل�صيا�ص���ية 
مق���درة  يف  ت�ص���كيكها  رغ���م  �النتخاب���ات  يف  للم�ص���اركة 
وز�رة �أر�ص���د �لعمري على تهيئة �ل�صروط �ملائمة الإجر�ء 
�النتخاب���ات �حلرة،و�عتقاده���ا باأنه���ا �ص���تاقي مقاوم���ًة 

عنيفًة من �أجهزة وموظفي وز�رة �لد�خلية
�صعيًا من �لقوى �لوطنية لك�صب �النتخابات جرى ت�صكيل 

جبهة �نتخابي�ة �صمت �أحز�ب
�ال�ص���تقال و�لوطن���ي �لدميقر�طي و�ل�ص���يوعي ومنظمة 
�أن�صار �ل�صام وبع�ض �مل�صتقلن با�صم)�جلبهة �لوطنية(.

وقفت �حلكومة-بو��ص���طة �أجهزة وز�رة �لد�خلية-ب�صدة 
ملقاوم���ة مر�ص���حي �جلبه���ة �لوطني���ة يف خمتل���ف مناطق 
�لع���ر�ق، حي���ث هاجم���ت ق���و�ت �ل�ص���رط��ة �الجتماع���ات 
�النتخابي���ة للجبهة �لوطني���ة يف مناطق �حلل���ة و�لنجف 
و�ل�ص���ليمانية، مم���ا �أدى �إىل مقت���ل �أح���د �ملتظاهري���ن يف 
�لنجف،و�ألق���ت �ل�ص���رطة �لقب�ض على �لعدي���د من منظمي 
هذه �لتظاهر�ت و�الجتماعات منه��م �ل�ص���يخ حممد ر�ص���ا 
�ل�ص���بيبي)2( و�إبر�هي���م �حم���د وعمر م�ص���طفى وغرهم 
و�لبع�ض منهم ظل معتقًا ومل يطلق �صر�حه �إال بعد �نتهاء 
�النتخابات)3(.وكان���ت وز�رة �لد�خلية و�حلكومة تدعي 
ب���ان �الجتماع���ات �النتخابي���ة �أدت �إىل �الإخ���ال باالأم���ن 
و��ص���ف��ًة �إياه���ا باأنها ذريع���ة ُيحتج بها للح���د من �حلرك��ة 

�ل�صعبية �لتي جتلت يف تاأييد مر�صحيها.
�تخ���ذت وز�رة �لد�خلي���ة �إج���ر�ء�ت �ص���ديدة للمحافظ���ة 
عل�����ى �الأمن ف�ي ي���وم �النتخابات، وخولت �ل�ص���رطة ردع 
�لتظاه���ر�ت و�حل���ركات �ملخل���ة باالأم���ن �لت���ي ق���د يق���وم 
للجبه���ة  �ملوؤي���دة  �الأخ���رى  و�لعنا�ص���ر  �لوطني���ون  به���ا 
�لوطنية،ومن���ع حمل �الأ�ص���لحة �لناري���ة، وفح�ض �ملر�كز 
�النتخابي���ة وما يجاورها فجر يوم �النتخابات وت�ص���ديد 
�حلر��ص���ة عليها،و�ملحافظ���ة عل���ى �ل�ص���ناديق و�الأور�ق 
�النتخابية،و�أعلن وزير �لد�خلية �تخاذ جميع �الإجر�ء�ت 

�لازمة لتفادي �ال�صطر�بات.
الإجن���از  �لد�خلي���ة  وز�رة  حم���اوالت  م���ن  �لرغ���م  عل���ى 
�النتخاب���ات باأق���ل ح���و�دث و��ص���طر�بات، �إال �إن هن���اك 
يف  �ملر�ص���حن  �أن�ص���ار  ب���ن  وقع���ت  عدي���دة  �حت���كاكات 
�لكاظمي���ة �أدت �إىل مقت���ل �أح���د �الأ�ص���خا�ض، وف�ي مناطق 
�أخرى من �أق�صية �لهندي���ة وعنه وطوزخرماتو لكن تدخل 

�ل�صرط�ة حال دون تو�صعها.
وِجهت �نتقاد�ت و��ص���عة لوز�رة �لد�خلية و�حلكومة من 
بع�ض �الأحز�ب و�ل�صخ�صيات �لتي ��صرتكت يف �لتناف�ض 
عل���ى �لف���وز باالنتخاب���ات �لنيابية،وق���د ترك���زت مو�طن 
�لتزوير يف �أماكن ثاثة ه��ي:�لهيئة �لتفتي�صية،و�ل�ُص���عب 
�النتخابية،وقو�ئ����م �لناخبن، وعملية �النتخاب نف�ص���ها. 
وه���ذ� �الأم���ر ظه���ر ب�ص���كل و��ص���ح يف �نتخاب���ات منطقة 
�لقرنة يف لو�ء �لب�ص���رة حيث لوحظ حتيز �أجهزة وز�رة 
�لد�خلية ل�ص���الح �حمد �لنقيب وحميد �حلمود مر�ص���حي 

�حلكومة وع�ص���وي حزب �الحتاد �لد�ص���توري �صد نوري 
جعفر.

وتدخلت �ل�ص���لطات �الإد�رية يف �نتخاب���ات مناطق بغد�د 
�الإد�ري���ون  �ملوظف���ون  فقد))�أخ���ذ  �أخ���رى،  وباأ�ص���اليب 
يتدخل���ون يف �أم���ر جل���ان �لتفتي�ض،بل يف �أم���ر �ختيارية 
�ملحات نف�صها،فلقد ��ص���تدعى مت�صرف لو�ء بغد�د بع�ض 
�ملختاري���ن �إىل ديو�ن���ه �لر�ص���مي و�أخ���ذ منه���م �أختامه���م 
وتركه���م ينتظ���رون و�خ���ذ يوق���ع باأختامه���م عل���ى قو�ئم 
�الثنينات و�الأع�صاء �خلم�صة ع�صر من كل حملة كما يحلو 

له((.
ويقول عبد �ملجيد �جلميلي �ملر�ص���ح ع���ن منطقة �لفلوجة 
))ر�ص���حت يف منطق���ة �لفلوج���ة �ص���نة1954،وقد قام���ت 
�ل�ص���لطات �الإد�رية بتوقيف �ملوؤيدين مبوجب �ملادة)43( 
�ملت�صرفا�ص���تدعاين  �لع�ص���ائر..و�ن  دع���اأوي  نظ���ام  م���ن 
وه���ددين و�ن������ه م�ص���تعد لتوقي���ف �أبن���اء �لفلوج���ة كافة، 
وق���ال..وال تعتق���د بان������ي �أو �حلكومة ت�ص���مح لغر خليل 
كن�����ه وعبد�لعزيز ع���رمي �أن يف���وز باالنتخابات((.ويقول 
�أي�ص���ًا))�إنَّ �الأور�ق �لتي كانت حتمل ��ص���مي و��صم غري 
�أفرغت.. وملئت �ل�ص���ناديق باأور�ق حتمل ��صم خليل كنه 
وعب���د �لعزيز عرمي((وي�ص���يف ه���ذ� �ملر�ص���ح، �ن �الإذ�عة 
�أعلن���ت نب�اأ فوز هذين �ملر�ص���حن �حلكومين يف �ل�ص���اعة 
�ل�صاد�ص���ة و�لن�ص���ف م�ص���اًء، مع �إن نتائ���ج �النتخابات ال 

ميكن معرفتها قبل �ل�صاعة �لثانية ع�صرة ليًا.
�إال �إن �أكرث �الأ�صاليب تزويرً� لانتخابات هو تبديل �أور�ق 
�النتخاب،فبع���د �أن يك���ون �لناخب���ون ق���د مار�ص���و� حقهم 
�النتخابي و�أف�ص���حو� ع���ن �أر�دتهم،تعمد �جلهة �مل�ص���رفة 
عل����ى �النتخابات �إىل �إتاف �أور�قهم �النتخابية،وو�ص���ع 
حت���وي  �الق���رت�ع  �ص���ناديق  يف  بدله���ا  �أخ���رى  �أور�ق 
�أ�ص���ماء مر�ص���حي �ل�ص���لطة �لتنفيذية،مب���ا يخال���ف �إر�دة 

�لناخبن)1(.
وقد جلاأت وز�رة نوري �ل�ص���عيد �إىل ��صت�ص���د�ر مر��صيم 

مقيدة للحرية مهدت بها �الأجو�ء �لازمة ل�ص���مان �نتخاب 
مر�ص���حيها،فقد �أ�صدرت مر��صيم عديدة مقيدة للحرية قبل 
مبا�صرة �النتخابات باثني ع�صر يومًا.�إذ))ن�صرت �حلكومة 
تعديات لقانون �لعقوبات،و�ص���عت يف �ص���لطاتها ملكافحة 
�أن�ص���ار  ���ع  �الآخرين،كم���ا و�صِ �ل�ص���يوعين و�لي�ص���ارين 
�ل�ص���ام و�ل�ص���بيبة �لدميقر�طية بنف�ض درجة �ل�ص���يوعية 
�لت���ي كانت حمرم���ة.وُزود جمل����ض �لوزر�ء ب�ص���احيات 
ن���زع �جلن�ص���ية ع���ن �أي عر�ق���ي يو�ص���م بال�ص���يوعية �أو 
يق���وم بفعاليات لها عاقة بال�ص���يوعية، وبنفيه من �لباد.
وكذل���ك خ���ّول جمل�ض �لوزر�ء ب�ص���لطة �إغ���اق �أي جمعية 
�أو نقابة،موؤقتًا �أو ب�ص���ورة د�ئمي���ة �إذ� كانت فعاليات تلك 
�جلمعية �أو �لنقابة مما يوؤثر تاأثرً� �صيئًا يف �الأمن �لعام، 
وهذه �الإجر�ء�ت..ثبطت عزم �ملعار�ص���ة،ومهدت �لطريق 

�إىل �نت�صار نوري �ل�صعيد )�لكبر( يف �النتخابات((.
و�أ�ص���ار كامل �جلادرجي يف مذكر�ت���ه �إىل عمليات تزوير 
�النتخاب���ات يف بغ���د�د)).. دخل �لتزوي���ر يف كل �ملناطق 
تقريبًا –عد� �ملنطقة �لثالثة(( وقد بلغ �لتزوير �صكًا علنيًا 
بحي���ث ))�ن تعق���ب وقائعه من �الأمور �لت���ي ال فائدة منها 
لو�ص���وح �لتزوير وعانيته..((.ويف �ملناطق خارج �ملدن 
و�لريف �أجرت))�ل�صلطات)عملية �النتخاب(يف �لليل وملا 
ح���ل يوم �النتخ���اب ل�م يجد �لناخبون �ص���ناديق �القرت�ع 

فق���د كانت ممتلئة و�أر�صلت لت�صنيف �الأ�صو�ت((.
نتيج���ة لعملية تدخ���ل وز�رة �لد�خلي���ة يف �النتخابات مل 
يفز من مر�ص����حي �جلبهة �لوطنية �ل�)37( �صوى ع�صرة،من 
بينهم)4( من مر�ص����حي �حلزب �لوطني �لدميقر�طي وهم: 
كام����ل �جلادرجي وحممد حديد وح�ص����ن جميل )بالتزكية( 

وجعفر �لبدر،من بن )135( نائبًا جمموع �لنو�ب.
وبه����ذ� مل تختل����ف �نتخاب����ات حزي����ر�ن 1954 �لنيابية عن 
�ص����ابقتها م����ن حيث تدخ����ل �ل�ص����لطة �لتنفيذية فيها ب�ص����كل 
مبا�ص����ر �أو غر مبا�ص����ر ل�ص����الح مر�ص����حي �حلكومة متبعة 

�صتى �أ�صاليب �لتاعب و�لتدخل و�لتزوير.

وبعد �أن �أجرى �أر�صد �لعمري �النتخابات قدم ��صتقالته يف 
17 حزي����ر�ن 1954، ويف 26مت����وز 1954 �جتمع جمل�ض 
�لن����و�ب و��ص����تمع �إىل خط����اب �لعر�����ض ث����م ُعط����ل �ملجل�ض 
�عتبارً� من 27 متوز �إىل نهاية �صهر ت�صرين �لثاين،وعندما 
بد�أ بت�صكيل �لوز�رة نوري �ل�صعيد يف3 �آب 1954 ��صرتط 
عدة �ص����روط منها ح����ّل �ملجل�ض �لنيابي و�إج����ر�ء �نتخابات 

جديدة.
ُح����دد ي����وم12 �يل����ول1954 موع����دً� الإج����ر�ء �النتخاب����ات 
�أنح����اء �لع����ر�ق كاف����ة. ونظ����رً� لاإج����ر�ء�ت  �جلدي����دة يف 
�صيا�ص����تها  يف  �حلكوم����ة  �تبعته����ا  �لت����ي  �لتع�ص����فية 
�لد�خلية،فقد قاطعت بع�����ض �الأحز�ب �لوطنية �النتخابات 
�جلديدة،و��ص����رتك يف ه����ذه �النتخابات حزب �ال�ص����تقال 
وبع�ض �أع�ص����اء ح����زب �جلبهة �ل�ص����عبية)2( بعد �ن�ص����قاقه 

وجتميد �أعماله.
ل�����م متر ه����ذه �النتخابات من دون �عرت��ص�����ات من �حلرك�ة 
�لوطني����ة وكذلك ح����دوث بع�����ض �ال�ص����طر�بات يف مناطق 
خمتلفة من �لعر�ق،فحدث �إ�ص����ر�ب عام يف �ل�صليمانية يف 
13 �أيلول 1954 �حتجاجًا على طريقة �صر �النتخابات يف 
�للو�ء،وجتدد �الإ�ص����ر�ب يوم16 �أيلول مما �أدى �إىل تدخل 
�أجهزة وز�رة �لد�خلي����ة �الأمنية ملنع �لتظاهر�ت ووقع عدد 
من �لقتلى و�جلرحى من �جلانب����ن،ومتَّ �إلقاء �لقب�ض على 
�ص����تة م����ن �ملتظاهري����ن �ص����يقو� �إىل �ملحاكم بعد ��ص����تتباب 

�لو�صع �لعام.
يف �ملدين����ة ذ�ت �أقبية و��صتحكامات،و�الأ�ص����لحة و�لذخائر 
�لوف����رة �لت����ي جاءتن����ي تدل عل����ى �إنني يف جه����ة حرب((.

و�أ�ص����ار �ل�ص����حفي �إىل �إن �ل�ص����لطة كانت ق����د �عتقلت جميع 
مر�ص����حي �ملعار�ص����ة يف �الألوية �ل�ص����مالية �أربيل و�ملو�صل 

وكركوك ل�صمان فوز مر�صحيها.
يح�ص����رون  �حلكومي����ون  �مل�ص����وؤولون  كان  م����ا  وكث����رً� 
�الأ�ص����خا�ض  �نتخ����اب  عل����ى  �لنا�����ض  الإجب����ار  �النتخاب����ات 
�ملو�لن لل�ص����لطة. فيقول �ل�صاهد �صهيل �حلاج علي)خمتار 
حمل����ة حاج فتحي يف بغد�د( و�ص����قيقه كاظم عل����ي باأن عبد 
�جلبار فهمي مت�ص����رف ل����و�ء بغد�د ومعه مديرو �ل�ص����رطة 
و�لتحقيقات �جلنائية و�ل�ص����عبة �خلا�صة كانو� يح�صرون 
�نتخابات �ص����نة 1954 وي�ص����جلون �لنو�ب �لذين يوؤيدون 

�ل�صلطة ويجربون �لنا�ض على �نتخابهم.
كما �عرتف عبد �جلبار فهمي �أمام �ملحكمة �لع�صكرية �لعليا 
�خلا�ص����ة باأن نوري �ل�ص����عيد كان قد طلب من����ه �لتعاون مع 
خليل كنه)�صهر نوري �ل�صعيد( الإجناح عبد �للطيف حممد 
علي نائبًا عن �ملنطقة �لثانية ع�صرة وقال باأن))�النتخابات 
كانت جتري بح�ص����ب �خلطة �ملر�صومة بن �لباط ورئي�ض 

�لوزر�ء((.
ويف �أ�صلوب �آخر،منعت وز�رة �لد�خلية �إقامة �الجتماعات 
�ل�صيا�ص����ية  �الأح����ز�ب  تقيمه����ا  كان����ت  �لت����ي  �النتخابي����ة 
�أخ����ذ �ملو�فق����ة �لر�ص����مية  يف �النتخاب����ات �ل�ص����ابقة، بع����د 
بعقدها،فف����ي جو�بها على طلب ح�ص����ن جميل �ملُقدم يف23 
�يار 1954حول �ال�صتئذ�ن بعقد �جتماع �نتخابي يف مقهى 
)ح�ص����ن جدعة( يف �ص����ارع �ل�ص����يخ عمر،�أجابته مت�ص����رفية 
ل����و�ء بغ����د�د على طلب����ه بع����دم �إمكاني����ة �ملو�فقة و�أ�ص����ارت 
�إىل:))�أنَّ �الجتماع����ات �ملنعقدة يف �الأيام �لقريبة �ملا�ص����ية 
للدعاي����ة �النتخابي����ة ق����د الب�ص����تها ح����و�دث تخل بال�ص����بط 
و�ل�ص����كينة،وملا كان �حلر�ض على �صمول �ل�صكينة و�صيانة 
�الأم����ن هدفًا غالي����ًا وو�جبًا تق����درون معاليك����م �أهميتها فقد 
ر�أينا من����ع عقد �الجتماعات يف �لظروف �لر�هنة ب�ص����ورة 

عامة ولهذ� ناأ�صف بعدم �ملو�فقة على طلبكم((.
�نتهت �النتخاب����ات �لتي تدخلت فيها �حلكوم����ة كالعادة،�إذ 
كان����ت �لوز�رة عازمًة من����ذ �لبد�ية على �أبعاد �أي معار�ص����ة 
حقيقية عن �ملجل�����ض �لنيابي ففاز بالتزكية)121( نائبًا من 
�أ�ص����ل )135( نائبًا،�أما �لباقون فف����ازو� باالنتخابات وكان 
منهم)12(م�ص����تقًا و)2( م����ن ح����زب �ال�ص����تقال فا�ص����تقال 
حممد مه����دي كبه من �لنيابة،�أما عبد �ملح�ص����ن �لدوري فقد 

��صتقال من �حلزب مف�صًاً �لنيابة.
وبذل����ك ناح����ظ تدخل و��ص����ح ل����وز�رة �لد�خلي����ة يف هذه 
�النتخابات منذ بد�يتها م�ص����تغلة نف����وذ �ملوظفن �الإد�رين 
�لذي����ن كانو� يتدخل����ون يف �أمر جل����ان �لتفتي�ض،بل يف �أمر 

�ختيارية �ملحات نف�صها.
عن ر�سالة ))وزارة الداخلية العراقية 1939-1958درا�سة 

تاريخية((
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كل مدينة نسيج سردي.. فعل أشخاص، وتاريخ 
حكايات في الزمان والمكان، وأن تسرد عن مدينة 
مثل بعقوبة معناه أن تستدرج من ظلمة القرون 
إلى فسحة النور أجيااًل من البشر، وسالالت من 

نخيل وفاكهة وفاختات وعصافير، وآالفًا من بنايات 
شيدت واندثرت ولم يبق منها حتى األطالل، 
ومليارات ال تحصى من قطرات المياه جاءت 

وشربتها المدينة.. أو جاءت ومضت نحو أقاصي 
الجنوب.

بيت الحارس
نهره���ا.. عط���ر فاكهتها.. عتمة ب�ص���اتينها �الأليفة، ن�ص���غها 
�لذي ي�صلها بقلب �لتاريخ، فمن ي�صتطيع تتبع ذلك �لن�صغ 
م���ن دون �أن يت���وه يف �ل���درب �لوعر �ملقل���ق، �ملفتوح على 
�لانهاية، و�لغام�ض لل�صعر. فحن يت�صرب جزء عظيم من 
�إرث مدينة ما، وي�ص���يع بن فجو�ت �لتاريخ، على �ل�صعر 

�أن ينربي ليجد على �الأقل �آثار ذلك �جلزء وظاله.
يف �الآر�مي���ة باعقوبا هي بي���ت �حلار�ض �أو بيت �لعقوبة، 
ويبدو �أن �أجد�دنا قبل �آالف �ل�ص���نن �ختارو� هذه �لبقعة 
�لن�ص���رة بخ�ص���رتها ومياهها لتكون مكانًا لل�صجن يق�صي 
فيه �ملحكومون مدة عقوبتهم. وعّدها ياقوت �حلموي يف 
كتابه )معجم �لبلد�ن( قرية كبرة ت�صتهر بالليمون. ومنذ 
�لقرن �ل�ص���اد�ض ع�ص���ر كانت منطقة دياىل ت�ص���مى مبنطقة 
)طري���ق خر��ص���ان(. ويف �ص���نة 1816 و�ص���ف �لرحال���ة 
�النكليزي جيم�ض بيكنغه���ام مدينة بعقوبة بعد �أن ز�رها 
قائًا؛ بعقوبة قرية كبرة مبعرثة تتاألف من م�ص���اكن بنية 
من �لطن وب�ص���اتن �لنخيل وحد�ئق وما �صاكلها، خمتلفة 
يف بنيانه���ا مع �ص���وق بائ�ض وم�ص���جدين �ص���غرين، وال 
يتجاوز عدد �ل�صكان �الألفي ن�صمة كلهم من �لعرب، ويحكم 

�ملكان يو�صف �أغا �لتابع �إىل �أ�صعد با�صا ببغد�د.

ذاكرة وتواريخ:
وح���ن كان �لع���ر�ق ث���اث واليات ه���ي )بغد�د و�ملو�ص���ل 
و�لب�ص���رة( كانت بعقوبة ق�ص���اًء تابعًا ل�صنجق بغد�د �إىل 
جانب �أق�صية عانة و�لرمادي و�صامر�ء وخانقن ومنديل 
و�لكاظم���ن و�لك���وت و�لعزيزية. وذكر �لرحالة كار�ص���ن 
نيبور �لذي ز�ر �لعر�ق بعد �لعام 1680 �أنه ز�ر خري�صان 
من جملة مدن والية بغد�د ويق�ص���د ق�ص���اء خر��صان حيث 
�صميت �ملنطقة �ملعروفة �الآن بدياىل با�صم خر��صان. وكذلك 
�أ�ص���ار لذلك �ملن�ص���ئ �لبغد�دي يف �لع���ام 1820 �لذي دخل 
�ملدينة مع �مل�صرت كاديو�ض جيم�ض ريج وكتب يف و�صف 
�ملدينة؛من بغد�د �إىل بعقوبة ثمانية فر��صخ وبعقوبة من 
قرى خري�ص���ان وهي من �جلانب �الآخر لنهر دياىل، وعلى 
�ص���طي دياىل وخري�صان خم�صون قرية معمورة،ويف هذه 
�لق���رى �أن���و�ع �لفاكهة و�لكروم، ويف و�ص���ط �لطريق بن 
بغ���د�د وبعقوبة ببعد �أربعة فر��ص���خ خان �لن�ض �ملعروف 
عند �لعرب بخان بني �ص���عد، وبالقرب من �صط دياىل بني 
خان �صمي خان �ل�صيد، و�صكانه من �أهل بعقوبة ويعربون 
�إليه ب�ص���فينة. ويف �أو�خر �لقرن �لتا�ص���ع ع�ص���ر يقول كي 
ل�ص���رت�جن �أن بعقوبة �أول مدن طريق خر��صان، وهي ذ�ت 
ب�ص���اتن ونخيل، و�أن �لطريق �إىل �مل�ص���رق �ص���ار مير بها 

بعد خر�ب مدينة �لنهرو�ن.

طريق خراسان
يقول �لباحث �ملتخ�ص����ض بتاريخ حمافظة دياىل �ملحامي 
طه ها�ص���م �لدليمي �أن �صبب هذه �لت�صمية هو يف �حلقيقة 
تخفي���ف للت�ص���مية �لعربي���ة �لقدمية ملنطقة دي���اىل عمومًا 
و�ملعروفة ب� )طريق خر��ص���ان( وحذف �لطريق للتخفيف، 
ثم ز�لت هذه �لت�ص���مية ومل يبق منها �إاّل )نهر خري�ص���ان(. 
�الإد�ري���ة  �لتنظيم���ات  عه���د  يف  �أن���ه  �لدليم���ي؛  ويق���ول 
�لعثماني���ة �حلديثة ع���ّدت منطق���ة )طريق خر��ص���ان/ �أي 
دياىل( ق�صاًء �صمي بق�ص���اء خر��صان و�أ�صبحت �خلال�ض 
و�صهربان ناحيتن تابعتن لهذ� �لق�صاء، وقد عن عبد�لله 
�أفن���دي قائمقام���ًا ل���ه يف �لع���ام 1870. وكان���ت �حلكومة 
�لعثماني���ة قبل ذل���ك قد ق���ررت يف �لعام 1857 �لت�ص���كيلة 
�الإد�ري���ة خلر��ص���ان عل���ى �أن ير�أ����ض وحدته���ا �الإد�ري���ة 
قائمق���ام وذل���ك يف والية �ل�ص���رد�ر عمر با�ص���ا و�يل بغد�د 
و�الأخر عّن �ص���ليمان فائق بك قائمقامًا لق�صاء خر��صان، 
ويع���د ه���ذ� �لرج���ل �أول قائمقام ع���ّن للق�ص���اء و�تخذ من 
بعقوب���ة مرك���زً� له. وبقي �لق�ص���اء على ه���ذه �حلال حتى 
�لع���ام 1911. وبعد �الحتال �لربيط���اين للعر�ق تغرت 
�لتق�ص���يمات �الإد�ري���ة للعر�ق حيث ق�ص���م �إىل �ثني ع�ص���ر 
لو�ًء مبوجب �ملادة �الأوىل من نظام �النتخاب �ل�صادر يف 

�لعام 1922 ومن هذه �الألوية كان لو�ء دياىل.

رحالة وطرق:
ظل���ت بعقوبة كيانًا عاب���رً� يف �نطولوجيا �ملكان، �أو هكذ� 
�أر�د له���ا م���ن مرو� بها.. مل تزدهر �إاّل ملام���ًا، غر �أنها كانت 
على �لدو�م من�صجمة مع ذ�تها ومع �لطبيعة، ومع �لعامل، 
مكتفي���ة مبا عنده���ا، ومنطوية على ب���ذرة حياتها �لفريدة 
�لتي حتلم بها. ولعل ها هنا يكمن �صر دميومتها.. رغبتها 

�لعارمة يف �أن تبقى و�أن تكون.
يوغل طه �لدليمي يف ت�صاعيف �لقرون ليتحرى عن طرق 

�ملو��صات �أواًل �لتي كانت ت�صل بعقوبة بغرها يف غابر 
�لزمان فيقول؛ يف �لع�صر �لعبا�صي كان �لطريق من بغد�د 
�إىل مناط���ق دي���اىل مير مبدين���ة �لنهرو�ن وه���ي جنوبي 
حمطة كا�صلر بو�صت �لقدمية، ويف �صمال �الإمام �ملعروف 
باأبي �لعروج بعد مروره باأر��ص���ي �صامي �الأورفلي ودير 
ترما ثم �لد�ص���كرة )�أ�ص���كي بغد�د( ثم �ص���هربان وجلوالء 
وخانق���ن، وكان ه���ذ� �لطريق �لقدمي عل���ى �الأرجح ال مير 

ببهرز وبعقوبة، وتبدل �الأمر يف �آخر �لعهد �لعثماين.
ي�صت�ص���هد �لدليمي مبا يذكره �ص���تيفن لونك���رك؛ باأنه كان 
يتفرع من �ص���و�حي بغد�د �ل�صمالية طريقان بز�وية حادة 

مير �ل�ص���رقي منهما بخان �ص���ماه �الأتر�ك ب� )�أورطة خان( 
�أي )خ���ان �لن�ض( ثم ي�ص���ل �إىل معرب دياىل يف بهرز ومن 
ثم يحاذي ب�صاتن قرى بعقوبة وقلعة �صهربان، ومير بن 
تال منخف�صة/ تال حمرين/ فيخرتقها �إىل خانقن. كما 
يتحدث، وبح�صب �لدليمي �أي�صًا، باحث حمدث عن طريق 
�آخر ي�ص���ر جنوبًا مبحاذ�ة نهر دياىل من جهته �ل�ص���رقية 
مارً� ببهرز حتى ي�ص���ل �إىل م�صب دياىل يف دجلة ومن ثم 
�ملد�ئن،وكان هذ� �لطريق مير ب�صحر�ء ال ياأمن �صالكه من 
قطاع �لطرق حتى بنى �لوزير عمر با�ص���ا خانًا حمكمًا يف 
�لعام 1100 هو خان بني �صعد وما تز�ل �آثاره باقية حتى 

يومنا هذ�.

عن الخارطة القديمة
وي�ص���يف �لدليمي: يف �جلانب �لغربي من نهر خري�ص���ان 
كان���ت هن���اك حمل���ة �ل�ص���ر�ي ن�ص���بة �إىل بناية �ل�ص���ر�ي، 
و�ل�صر�ي يف �لعهد �لعثماين هو د�ر �حلكومة، وقد جددت 
�لبناية يف �لع���ام 1923 وما ز�لت قائمة حتى يومنا هذ�، 
وحدود حملة �ل�ص���ر�ي يف �لعهد �لعثماين تبد�أ من ب�صتان 
م�ص���طفى �لبن���در �ص���مااًل �إىل حمل���ة �الأك���ر�د و)�ملع���د�ن( 
)مق���ربة �ليه���ود( وق���د �ألغيت ه���ذه �ملقربة قب���ل �الحتال 
�لربيطاين للعر�ق بخم�ص���ن �صنة. ويف �ص���نة 1913 �أمر 
قائمق���ام بعقوب���ة فائ���ق بك بنق���ل �الأكر�د )و�ملع���د�ن( �إىل 
�ملنطقة �لتي تعرف �ليوم بالعناف�ص���ة، و�ص���يدت مدر�ص���ة 

�بتد�ئية يف �ملو�صع �ملذكور �صميت باالأمرية.

طرف الفايزية
وي�ص���تغرق �لدليم���ي بالتفا�ص���يل �جلغر�في���ة �لت���ي كانت 
عليها مدينة بعقوبة حينذ�ك فيقول: كان ب�ص���تان �أم �لفائز 
يف جن���وب مدر�ص���ة �لوثبة �حلالية وحدوده���ا من قنطرة 
خليل با�ص���ا �إىل ب�صتان م�ص���طفى �لبندر، وقد �أن�صاأ بع�ض 
�الأهايل على ق�ص���م م���ن �أر�ض هذ� �لب�ص���تان دورً� فتكونت 
حملة �صميت مبحلة طرف �لفايزية وذلك يف �لعام 1915. 
�أما يف �جلانب �ل�صرقي لنهر خري�صان فكانت ثمة ب�صاتن 
وخانات ودور متناثرة، وهذ� �جلانب �صمي مبحلة �لتكية 
لوجود تكي���ة فيه يف مو�ص���ع م�ص���رف �لر�فدين �حلايل، 
وكان���ت ح���دود �ملنطقة متتد م���ن منطقة جامع �ل�ص���ابندر 
�حلايل وما خلفها �ص���مااًل �إىل منطقة حمام �لر�صيد �لقدمي 

جنوبًا.
يع���ود �لدليم���ي �إىل و�ص���ف �ملدين���ة فيق���ول: ف�ص���ًا ع���ن 
حملتي �لتكية و�ل�ص���ر�ي كانت هناك �أي�ص���ًا حملة �الأكر�د 
يف جن���وب �ل�ص���ر�ي، وحمل���ة ط���رف �لكن���ث، و�أم �لكبة، 
ويب���دو �أن �ملحلت���ن �الأخرتن �أن�ص���ئتا بعد �ص���نة 1894 
�أي بعد �أن �ص���يد �حلاج حممود �ل�ص���ابندر خان �ل�صابندر، 
ويف �جله���ة ذ�ته���ا كانت قبة �ل�ص���يخ �ل�ص���الح �أبي حممد 
عب���د �حل���ق �لبعقوب���ي �حلوزي، وتل���ك �لقب���ة هدمت قبل 
�الحتال �الإنكليزي بع�ص���ر �ص���نو�ت، �أي يف �لعام 1907. 
وتذك���ر �ل�ص���النامه �لعثمانية �أن بعقوب���ة يف �لعام 1909 
كان���ت تتاأل���ف م���ن 800 د�ر و70 دكان���ًا و14 مقه���ى و12 
خانًا وثماين عاوي وحمامن وجامعن ومدر�صة ر�صدية 
و�حدة وثاث مد�ر�ض �بتد�ئية ود�ر للحكومة )�ل�صر�ي( 

ود�ر للبلدية ود�ئرة للربيد وم�صتو�صف و�حد.

خانات
ويف ذل���ك �لزم���ن � و�ل���كام ما ي���ز�ل لطه �لدليم���ي � كانت 
�خلان���ات تق���وم مق���ام �لفن���ادق، وكان يف بعقوبة عدد من 
ه���ذه �خلان���ات موزعة عل���ى جانب���ي �ملدين���ة، ومنها خان 
عزرة يف منطقة �ل�ص���ر�ي وهدم �صنة 1969 وخان �لوقف 
يف �ملحلة نف�ص���ها وهدم �صنة 1951 وخان بندر يف جانب 
حملة �لتكية يف مو�ص���ع �ل�صوق وقد نق�ض حديثًا، وخان 
�لبو�ص���طجي يف �ملو�ص���ع �ملع���روف حاليًا ب�ص���وق �حلاج 
مه���دي �لكرط���اين، وخان �ل�ص���ابندر �لذي �ص���يد يف �لعام 
1896، وخان �ل�ص���يد خليل �ل�ص���امر�ئي وقد ��ص���تهر الأنه 
�تخ���ذه عل���وة لبي���ع �لفو�ك���ه و�خل�ص���ر �إىل �أو�خر �ص���نة 
1966 وما ز�ل ق�صم من هذ� �خلان قائمًا حتى يومنا هذ�.، 
وخان �ل�ص���يد وعرف بعدئذ بخان �للو�لوة وقد ورد ذكره 
يف رحلة �ملن�ص���ئ �لبغد�دي )حممد بن �أحمد( وقيل �أن من 

�أن�صاأه هو �ل�صيد مر �لكاظمي يف �لعام 1795.

بعقوبة..من بيت الحارس الى سنجق في والية بغداد
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المفرجي فياض  احمد 

أكدت الوثائق المتوفرة لدينا ان العراقيين في 
عهدهم الحديث قد عرفوا المسرح منذ بداية 

الربع األخير من القرن التاسع عشر، و قد نهضت 
بالحياة المسرحية خالل العقود األربعة األولى 

التي تنتهي عام 1921 المدارس و النوادي األدبية 
و الجمعيات و األحزاب ذات التوجه القومي، و 
لم تظهر اية فرقة تمثيلية ذات صفة قانونية، 
خالل هذه الفترة من تاريخ العراق السياسي، 

التي تقع معظم سنواتها تحت الحكم العثماني، 
اما السنوات األخرى منها و امدها )1917 – 1920( 

فكانت محكومة باألحتالل البريطاني.

و بعد قيام �صمي باحلكم �لوطني، ��صدرت وز�رة �لنقيب 
�ول قانون للجمعيات عام 1922 �صمحت مبوجبه بت�صكيل 
�جلمعي���ات �لفنية، فكان �ول �ملادري���ن حممد خال�ض �ملا 
حمادي �لذي يروي عنه �نه كان من �ن�صار ثورة �لع�صرين 

)1920( و كان مر��صا لها يف مدينة بغد�د.
ح�ص���ل �لفن���ان �لر�ئد �ملا حم���ادي على �جازة بتاأ�ص���ي�ض 
)جمعي���ة �لتمثي���ل �لعربي( �لت���ي �قامت حف���ات متثيلية 
عدة يف بغد�د و �لب�صرة، و جاء عن هذه )جمعية �لتمثيل 
�لعرب���ي( جند ��ص���ار�ت متع���ددة �ىل عرو����ض كانت تقدم 
عل���ى فكرة )�لقرة قوز( و غر�ص���ت يف �لنا�ض حب �لتمثيل 

�لفني �حلديث.
و عند �لرجوع �ىل �ل�ص���حافة �ل�صادرة خال �لفرتة �لتي 
عملت فيها )جمعية �لتمثيل �لعربي( جند ��صار�ت متعددة 
�ىل عرو����ض كانت تقدم على م�ص���رح )رويال �ص���ينما( من 
قب���ل )هيئ���ة �لتمثي���ل �لعرب���ي �الأهلية( و )ج���وق �لتمثيل 
�لعرب���ي( و نح���ن مني���ل �ىل �لقول باأن هذه �الأ�ص���ماء كلها 
كانت تعني )جمعية �لتمثيل �لعربي( و لدينا وثيقة �كدت 
م���ا ذهبن���ا �ليه، و ه���ي �عان ن�ص���ر ب�ص���يغ خمتلفة خال 
�ص���هري ماي�ض و حزير�ن ع���ام 1922 حول متثيل )رو�ية 
ث���ار�ت �لع���رب( ملنفعة �ن�ص���اء مدر�ص���ة �هلية علىمر�ص���ح 
روي���ال �ص���ينما – و كانت �الأ�ص���ارة �ىل �جله���ة �لتي ميثل 
�لرو�ية �ملذكورة، جتيء مرة باأ�صم )هيئة �لتمثيل �لعربي 
�الأهلية( و تارة �ىل )هيئة �لتمثيل �لعربي �الأهلية( �لخ..

ويق���ول �ع���ان للجمعية ن�ص���رته جريدة )�الأ�ص���تقال( يف 
عدده���ا �ل�ص���ادر يف 1922: ).. �خدمو� �لعلم و �ص���اهدو� 
جمدكم(.. و )�ذ� ��ص���تقت �يها �لوطني �ىل م�ص���اهدة جمد 
�أجد�دك و �صم�ص���هم و علو منزلتهم و �ص���دة باأ�صهم �ز�ء – 
ك�ص���رى – عليك �ن ت�صارع ل�ص���ر�ء طاقات �لدخول لرو�ية 
)ث���ار�ت �لع���رب( فتك���ون بذلك �ع���دت جمد �بائ���ك �لكر�م 
مفتخر� بهم و قومت مدر�ص���ة �ص���ريفة، تهيء لك رجاال يف 

�مل�صتقبل يحفظ جمدك و يعيدون عزك(.
تلك هي ر�ص���الة �مل�ص���رح �لت���ي �منت ها )جمعي���ة �لتمثيل 
�لعربي( و ب�صرت �جلمهور باأهد�فها، و كذلك �صاأن �لعديد 
من �ملوؤ�ص�ص���ات �الأجتماعية و �لثقافي���ة و �لفرق �لتمثيلية 
�لت���ي ظه���رت يف بغ���د�د و نينوى و �لب�ص���رة، و خا�ص���ة 
بع���د �الأحت���ال، و منها مدر�ص���ة �لتفي�ض �الأهلي���ة، و فرقة 
منت���دى �لتهذي���ب و نادي �لتمثيل و �ملو�ص���يقى، و جمعية 
�حي���اء �لفن.. و غرها من �لفرق �لت���ي دعت يف مناهجها 
للعلم و �لعمل.. و على �ص���بيل �ملثال ن�ص���ر �ىل ما جاء يف 
�لعري�ص���ة �ملقدم���ة �ىل �جلهات �ملخت�ص���ة يف 14 ني�ص���ان 
1928 و �لتي تقول: )�ننا حبا برتقية فن �لتمثيل خا�ص���ة 
و بقي���ة �لفن���ون �جلميلة عامة، و �ص���عيا لبث روح �لعلم و 
�لعم���ل ب���ن �لطبقة �لعامة م���ن �بناء هذ� �ل�ص���عب �لعزيز، 

وقد عزمنا على ت�ص���كيل فرق���ة متثيلية دعوناها ب )�لفرقة 
�لتمثيلي���ة �حلديثة( ولي�ض من ينكر م���ا للتمثيل من قدرة 
يف �مناء هذه �لروح يف قلب �بناء �ل�صعب( خا�صة و بقية 
�لفن���ون �جلميلة عامة، و �ص���عيا لب���ث روح �لعلم و �لعمل 
بن �لطبقة �لعامة من �بناء هذ� �ل�ص���عب �لعزيز، قد عزمنا 
على ت�ص���كيل فرق���ة متثيلية دعوناه���ا ب )�لفرقة �لتمثيلية 
�حلديث���ة( ولي�ض م���ن ينكر ما للتمثيل م���ن قدرة يف �مناء 

هذه �لروح يف قلب �بناء �ل�صعب(.
وم���ن فرق هذ� �لعقد – �لع�ص���رينات – )�لفرق���ة �لتمثيلية 
�لعربي���ة( �لتي وقع طلب تاأ�صي�ص���ها �ملقدم يف 29/كانون 
�لثاين / 1927 كل من �ل�ص���ادة عبد �لرز�ق عبد �لرحمن و 
فا�ص���ل عبا�ض بهر�م و ناظم عبد �جلليل �لزهاوي و �حمد 
يحي���ى و حجي حممد و ناجي �بر�هيم و عبد �لعزيز علي 

و �حمد حمدي و غرهم.

ولعل �برز فرقة �صكلت يف هذه �ملرحلة من تاريخ �لن�صاط 
�مل�ص���رحي يف �لع���ر�ق ه���ي )�لفرق���ة �لتمثيلي���ة �لوطنية( 
�لتي �قرتنت با�ص���م �لفن���ان �لر�ئد حقي �ل�ص���بلي، وقد مت 

تاأ�صي�صها يف ني�صان 1927.
�لن�ص���اط  �نعا����ض  كب���ر يف  �لفرق���ة دور  له���ذه  كان  لق���د 
�مل�ص���رحي و تو�ص���يع رقعت���ه، خا�ص���ة يف �لن�ص���ف �الأول 
م���ن �لثاثينيات، عندم���ا �لتف حولها �لعديد من �ل�ص���باب 
�له���و�ة، و �متلك���و� خربة �هلته���م فيما بع���د، لتاأليف فرق 
جدي���دة، �زدهرت ط���و�ل �لثاثينات و حت���ى قيام �حلرب 

�لعاملية �لثانية، حيث �صاد �حلياة �لفنية �صبات موؤقت.
وم���ن �وؤلئك �لفنانن يحي���ى فائق و عبد �لل���ه �لعز�وي و 
حممود �صوكت و �صفاء حبيب �خليايل و غرهم من �لذين 
�ر�دو� فرق���ا عدة، بينها كان���ت )�لفرقة �لعربية للتمثيل( و 

)جمعية �ن�صار �لتمثيل( و )فرقة �ملعهد �لعلمي(.
و كم���ا ذكرنا فق���د كان للحرب �لعاملية �لثانية، �ثر و��ص���ح 
على جم���رى حركة �لف���ن يف �لعر�ق، و خا�ص���ة �مل�ص���رح، 
و ذل���ك م���ن خ���ال �نعكا�ص���اتها يف عموم مر�ف���ق �ملجتمع 
�لعر�قي و مفا�ص���له. ومن نتائج ذلك توقف ن�ص���اط معظم 
�لفرق �لتمثيلية �لتي كانت قد ظهرت يف �لثاثينات.. لكن 
فن���اين �الأربعين���ات مل يياأ�ص���و�، فقد �ص���كلو� فرقا جديدة، 

نذكر منها:
1.)فرقة �نو�ر �لف���ن( �لتي كونها �لفنان توما�ض حبيب و 
�خ���رون، و م���ن نتاجاتها )جمنون ليل���ى( و )عبد �لرحمن 
�ملهر�ج���ا( و  )�نتق���ام  و  �لبخي���ل(  )�له���ارب  و  �لنا�ص���ر( 
هات���ان  و  �لقل���ب(  يف  )طعن���ة  و  �لقل���ب(  يف  )ر�صا�ص���ة 
�الأخرتان من تاأليف �صليم بطي، �حد �الأ�صماء �لبارزة يف 
�لنه�صة �لفنية �لعر�قية، و قد كان موؤلفا و ناقد� و ممثا.

�حلي���اة  �غن���ت  �لت���ي  �ل�ص���ينما(  و  �لتمثي���ل  2.)جمعي���ة 
�مل�صرحية باأنتاجاتها �ملتو��صلة. مثل )لقيط �ل�صحر�ء( و 
)م���اك يف �جلحيم( و )جرمية با عقاب( و )قلوب للبيع( 

و )بن���ت �ملهر�جا(.. و بع�ض هذه �الأعمال من تاأليف �حمد 
مهدي..

3.)�جلمعية �لفنية للتمثيل و �ل�صينما( و كان من �لعاملن 
فيها عبا�ض �لعبيدي، و زكي �ل�ص���امر�ئي و �بر�هيم �صاكر 
و ها�ص���م �لطبقجلي و من �نتاجات هذه �جلمعية )ر�ص���ول 
�لنبي �ىل هرقل( و )�حلجاج و �لفتية �لثاثة( و )�ص���هد�ء 
�لوطني���ة( و )يوم �جلاء يف �ص���وريا( و )نهاية جمرم( و 

كان من كتاب �جلمعية عبد �جلبار �صوكة �لنجار
4.)�لفرق���ة �ل�ص���عبية للتمثيل( �لتي تاأ�ص�ص���ت عام 1947، 
و �ص���مت �لدفع���ة �الأوىل من خريجي ف���رع �لتمثيل مبعهد 
�لفنون �جلميلة، �إ�ص���افة �ىل عنا�ص���ر فني���ة �أكرث وعيا من 

�لذين عملو� يف �ل�صابق يف فرق �خرى.
ومن هوؤالء عبد �لكرمي هادي �حلميد و عبد �لقادر توفيق 
و �بر�هيم جال و عبد �لله �لعز�وي و �ص���فاء م�صطفى و 
عبد �جلبار توفيق ويل و �صربي �لذويبي و خليل �صوقي 
و عبد �ل�صتار توفيق و جعفر �ل�صعدي. وكانت باكورة ما 
قدمته هذه �لفرقة عام 1948 م�ص���رحية )�صهد�ء �لوطنية( 
للكاتب فكتوريان �ص���اردو �لتي �خرجها �لفنانان �بر�هيم 

جال و عبد �جلبار توفيق ويل.
5. و من �لفرق �لتي و��صلت عملها خال رحلة �الأربعينات 
)فرقة يحيى فائق( �لت���ي ظلت تعمل منذ �نحال )�الأحتاد 
�لثاث���ي( مع عنا�ص���ر �ص���ابة متت���از باجل���ر�أة، و كان هذ� 
�الأحتاد قد ت�ص���كل �و�خر �لثاثينات و من نتاجات �لفرقة 
م�ص���رحية )بيدبا( �لتي عر�ص���ت على م�صرح �صيفي، �صيد 

خ�صي�صا لهذ� �لغر�ض يف جانب �لكرخ.
6. كم���ا ظهرت فرق �خرى، ذ�ت طاب���ع ترفيهي، مثل فرقة 
�لزبانية �لتي ��صتهرت خال �ل�صنو�ت �لتالية بتمثيلياتها 
�الأذ�عي���ة و �لتلفزيوني���ة. و من فناين ه���ذه �لفرقة ناجي 
�لر�وي و حميد �ملح���ل و فخري �لزبيدي و ناظم �لغز�يل 

و حامد �الأطرقجي و حممود �لقطان.
7. و م���ع تل���ك �لف���رق و �جلمعي���ات، عمل بع����ض �لفنانن 
ب�صفتهم �ل�صخ�صية، و خارج �الأطر �لر�صمية، و من هوؤالء 
�ص���هاب �لق�ص���ب و عب���د �ملنعم �جل���ادر و يو�ص���ف �لعاين 
�لذي �ص���كل له )جماعة جرب �خلو�طر( �لتي قدمت بو�كر 

�لن�صو�ض �لتي كتبها �لعاين يف �و�خر �الأربعينات.
8. و يف ه���ذه �لف���رتة، ك���رثت جل���ان �لتمثي���ل و �خلطابة 
يف �ملد�ر����ض �لعر�قية، �لتي ��ص���همت هي �الأخرى بتقدمي 
�لعرو�ض �لتمثيلية باأ�ص���م �مل�صرح �ملدر�صي. وقد تطورت 
هذه �للجان يف �ل�ص���نو�ت �لاحق���ة و حتولت �ىل مديرية 
تابعة �ىل وز�رة �لرتبية، ت�ص���رف على خمتلف �لن�صاطات 
�لفني���ة يف مد�ر�ض �لعر�ق، و�ص���ار لها كتاب و خمرجون، 
ولها �ي�ص���ا دور متميز يذكر يف �ص���ياق �حلركة �مل�صرحية 

يف �لعر�ق.
عن كتاب )احلياة امل�سرحية يف العراق(.

الفرق التمثيلية االولى في العراق
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فا�ص���ل ر�ص���يد مطرب عر�قي بغد�دي �خت�ض باملنلوج. له �أ�ص���لوب 
متف���رد ول���ون بغ���د�دي ق���ل نظ���ره يف �ملنطق���ة يحكي من���ط حياة 
جمتمعية ب�ص���يطة حماوال �ملزج بن �لفكاهة و�لغناء فا�ص���ل ر�صيد 
ج�ص���د ذ�ك���رة �جتماعي���ة لهم���وم �ملجتم���ع و�غني���ة »مرتي ك�ص���رت 
�لق���وري« و�غنية »للمطعم ما �روح قطعية« »منو بايكه هذ� �لديج«. 
�ن كلمات هذه �الغاين ت�صر �ىل و�قع �جتماعي فقر وتوؤرخ حالة 

�جتماعية من �لعوز و�لفاقة<
وِل���د �لفنان �لكبر فا�ص���ل ر�ص���يد يف بغد�د حملة �ص���ر�ج �لدين عام 
1929، ن�ص���اأ يف ه���ذه �ملحّل���ة �لبغد�دي��ة �لتي متيزت �أ�ص���وًة ببقية 
�ملح���ات �لبغد�دية �الأخرى بانت�ص���ار مطربي �ملربع���ات و�ملقامات، 
دخ���ل �الإذ�عة �لعر�قية ع���ام 1946، كموؤدي لف���ن �ملنولوج مع ر�ئد 
فن �ملنولوج �ملرحوم عزي�������ز علي، وذ�ع �ص���يته عندما كان يح�صر 
حفات �خلتان و�لزفاف بعد �أن متيز بحركاته �ال�صتعر��ص���ية �لتي 
تناغ�������م �أغنياته تتلمذ على يد مطرب �ملربعات �الأول حممد �حلد�د، 
���ره  ث���م ترّب���ع على ع��ر����ض هذ� �لل���ون �لبغ���د�دي �جلميل وقد عا�صَ
كامل حيدر و�إبر�هيم �ص���عنون وحممد �ص���باب وح�ص���ن �أبو �ل��ورد 
وجنم �أبو �ملناخل وحممود �أبن �حلممجية وفي�ص���ل �الأ�صود وعلي 
�لدبو و�ص���الح �لع���ز�وي و�آخرين. وظّلت �الأ�ص���و�ء م�ص���لطة عليه 
���ة من �لعقد  وكاأنه �أنفرد ب�ص���هرته عن بقية �لفنانن من جيله وخا�صّ
�ل�ص���بعيني. ويف فرتة �لت�ص���عينات �أبدع بفنه غاي���ة �الإبد�ع وعالج 
باأغاني�ه باأ�ص���لوب هادف ونقدي �لغر�ض منه �لت�ص���دي لل�صلوكيات 
�خلاطئ���ة ل���كل ما يتعل���ق باحلي���اة �لبغد�دي���ة يف حينه فق���د تناول 
�أكرث �حلاالت �ل�ص���لبية بطريقة �ص���اخرة وهادفة بحيث ت�صد �أ�صماع 
�ملتلقي، ومن �جلدير بالذك���ر �أنه �صخر باأغنية )للفو�ل(، من ما كان 
�ص���ائدً� �آنذ�ك حيث ي�ص���تغل �لبع�ض عفوية �لنا����ض يف �إدعائه �أن����ه 
فتاح �لفال ملعرفة حظوظهم، كما تناول مو�صوع �لتبذير عند �لكثر 
من �لن�ص���اء باأغنيت����ه �ل�صهرة )خلتلة جناحات وطار(، ومن �أهم ما 
عالج به يف غنائه مو�صوع �الأمّية يف �أغنية )ناد�نه �لو�جب(، وكان 
يحث �لنا�ض على �لتعلم، كما �أكد على �الهمال لدى بع�ض �لزوجات 
باأغني����������ة )مرتي ك�ص�������رت �لق���وري(، ومن �أغانيه �جلميلة �أي�ص���ًا 
�أغني���ة )للمطعم بعد ما روح( ، تن���اول فيها �لتوفر وحب �جلل�و�ض 
م���ع �لعائل���ة يف وجب���ات �لطعام داللة �حُل���ب يف مل �ل�ص���مل للعائلة 
�لبغد�دية، وحققت �أغنية )عمرة خ�ص��ارة �ملايزور �ل�صلمان(، �صهرة 
كبرة لدى �لعو�ئل �لبغد�دية الأنها مبثابة �أغنية �ص���ياحية ��صتهرت 

ف��ي منا�صبات �الأعياد وما ي�صمى يف وقتذ�ك ب�)�لك�صلة(..
ويف منت�ص���ف عام 1973 �قيم مهرجان �ل�ص���بيبة �لعاملي يف �ملانيا 
و�ص���من �ال�ص���تعد�د�ت �قيمت مب���ار�ة ودية بكرة �لق���دم بن فريقي 
�لربي���د بكل جنوم���ه و�لفنان���ن �لعر�قي���ن، ويومها حك���م �ملبار�ة 
�ملنولوج�ص���ت �ملبدع فا�ص���ل ر�ص���يد و�ص���ارك فيها �لفنان���ون فاروق 
فيا����ض، وكوك���ب حم���زة، وحم���ودي �حلارث���ي )عبو�ص���ي( و�ديب 
�لقليج���ي وجعف���ر ح�ص���ن ونا�ص���ر ح�ص���ن و�لر�ح���ل ف���وؤ�د �ص���امل. 
وح�ص���رها �آالف �ملتفرج���ن ومت تب���ادل �لهد�يا ومنه���ا: "�ملهافيف، 
و�ص���كائر �ملزب���ن، و�لعرقجين���ات، و�لي�ص���اميغ" و�نته���ت �ملب���ار�ة 
بالتعادل. وكانت تلك �ملبار�ة هي �الوىل بن �لفنانن و�لريا�ص���ين 
وق���د ح�ص���رها جمهورغف���ر م���ن �لفنان���ات �مث���ال ناه���دة �لرم���اح 

و�لر�حلة زينب وود�د �صامل.
تق���دم به �لعمر و�أخذت �الأمر��ض ت�ص���يطر على ج�ص���مه وفقد نظره 
و�أ�صبح جلي�������ض �لبيت يعي�ض يف عزلة ، ح�صل على تكرمي وز�رة 
�لثقاف���ة باعتب���اره من رو�د �لغن���اء �لعر�قي �لذين قدم���و� خا�ص���ة 
�لف���ن �الأ�ص���يل. ويف ي���وم 21 / 12 / 1995ت���ويف �لفن���ان فا�ص���ل 
ر�ص���يد ت���اركًا ور�ءه �أرثًا فنيًا غنيًا بجماليته وتع���ُدد معاني�����ه وبعد 
���ر فن �ملنولوج �آخر رو�ده بعد �أن ترك يف مكتبة �الإذ�عة  وفاته خ�صِ

و�لتلفزيون �لكثر من �لت�صجيات �لنادرة..
عن موقع )اجلنائن املعلقة(
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