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من تاريخ الحركة الديمقراطية في العراق

جماعة االهالي والشيوعيون وانقالب 1936
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 نور جبار عباس
مل يكن م ��ن ال�سهل على ال�شيوعيني العراقيني اتخاذ موقف
حم ��دد من االنقالب والوزارة اجلديدة .فقائد االنقالب بكر
�صدق ��ي ،ه ��و نف�سه �صاح ��ب الف�ضل الكبري عل ��ى احلكومة
العراقية يف اخماد احلركات الع�شائرية يف الرميثة و�سوق
ال�شي ��وخ عام  ، ١٩٣٥هذه احلركات التي ايدها وا�سهم يف
بع�ضه ��ا ال�شيوعي ��ون  .وان حكم ��ت �سليمان العق ��ل املدبر
لالنقالب ورئي�س الوزراء اجلديد ،هو نف�سه وزير الداخلية
ال ��ذي ا�صدر اوامر الق�ضاء على احلركات الع�شائرية ب�شدة
كبريةجد ًا .على الرغم من ذلك دعا ال�شيوعيون اىل م�ساندة
االنقالب ال ��ذي ا�سقط وزارة الها�شم ��ي التي �ضيقت عليهم
وطاردته ��م  .وج ��اء ت�سل ��م ق ��ادة جماع ��ة االه ��ايل منا�صب
مهم ��ة يف ال ��وزارة اجلديدة ،دافع� � ًا لل�شيوعي�ي�ن يف ت�أييد
االنق�ل�اب اذ و�ض ��ع يف احل�سبان التق ��ارب الذي ح�صل بني
جماعة االهايل وال�شيوع ��ي قا�سم ح�سن يف مطلع ، ١٩٣٦
ودع ��وة الكومنرتن يف اجتماعه ع ��ام  ٩٣٥جميع االحزاب
ال�شيوعي ��ة لإقامة جبهة �شعبية معادية للفا�شية على �أ�سا�س
اجلبه ��ة العمالية املوحدة ،ودعوت ��ه ل�شيوعيي العراق �إىل
تكوي ��ن حرك ��ة جماهريية وطني ��ة حتررية ثوري ��ة تن�صهر
فيها جميع العنا�صر الوطنية .
ل ��ذا �س ��ارع ال�شيوعي ��ون اىل م�سان ��دة االنقالب من ��ذ ايامه
الأوىل واندفع ��وا اىل حتري ��ك اجلماه�ي�ر لت�أيي ��ده .كم ��ا
�سارعوا اىل ا�صدار من�شور ب�أ�سم احلزب ال�شيوعيالعراقي
يف االول م ��ن ت�شري ��ن الث ��اين  ١٩٣٦اعلن ��وا في ��ه ت�أيي ��د
االنق�ل�اب ،ونظم ��وا بالتع ��اون م ��ع جماع ��ة االه ��ايل عدد ًا
م ��ن املظاه ��رات امل�ؤي ��دة لالنق�ل�اب يف م ��دن خمتلف ��ة كان
اكربها املظاه ��رات التي جرت يف بغ ��داد والب�صرة ،ف�ض ًال
ع ��ن املظاه ��رة التي قاده ��ا يو�سف ا�سماعي ��ل يف بغداد يف
ت�شرين الثاين والتي �ضم ��ت طالب كليات احلقوق والطب
ودار املعلمني العالية ،وانتهت يف جامع احليدرخانه حيث
القي ��ت خطب ت�أييد االنق�ل�اب .ونظم يو�سف متي يف بغداد
اي�ض ��ا مظاهرة ت�أييد اخرى �ضم ��ت عمال البناء واعداد من
الكادحني من الكرادة ال�شرقية ،انطلقت نحو �شارع الر�شيد
وان�ض ��م اليه ��ا االف املتظاهرين ،وحم ��ل ال�شيوعيون فيها
�شع ��ارات عديدة مثل " اخلبز للجي ��اع" و" ت�سقط الفا�شية
املجرم ��ة " وانته ��ت اي�ض ��ا يف جام ��ع احلي ��در خانه ،حيث
التق ��ت باملظاه ��رة االوىل  .و�شه ��دت الب�ص ��رة تظاه ��رات
مماثل ��ة قادها غ ��ايل زويد.كانت �شعارات ه ��ذه املظاهرات
كفيل ��ة ب�إث ��ارة الوزارة القائم ��ة واعتقال يو�س ��ف متي عدة
ايام بعد احتجاج الوزير االيطايل املفو�ض يف بغداد .
ازداد ال�شيوعي ��ون ت�أيي ��د ًا لل ��وزارة بع ��د اع�ل�ان منهاجه ��ا
ال ��ذي ت�ضم ��ن ال�سعي العم ��ار االرا�ضي وتوزي ��ع االمريية
منها غ�ي�ر اململوكة على ابناء البالد وف ��ق امل�صلحة العامة،
والقي ��ام ب�إ�صالح ��ات عدي ��دة اخ ��رى ال�سيم ��ا يف جم ��ال
الزراع ��ة والتجارة وال�صناعة  ،وات�سعت �آمال ال�شيوعيني
م ��ع اعالن ال ��وزارة ال�سم ��اح لبع� ��ض الكت ��ب واملطبوعات
املارك�سي ��ة بالدخول اىل الع ��راق ،بعد ان منعته ��ا الوزارة
ال�سابق ��ة بحج ��ة ترويجه ��ا مب ��ادئ �شيوعي ��ة واال�ض ��رار
بامل�صلحة العامة .
ازدادت عالق ��ة ال�شيوعي�ي�ن ق ��وة م ��ع جماع ��ة االه ��ايل،
وبخا�ص ��ة بع ��د ان طالب ��ت جري ��دة االه ��ايل ل�س ��ان ح ��ال
اجلماع ��ة ،اطالق �س ��راح ال�سجن ��اء ال�سيا�سي�ي�ن ،يف وقت
مل يك ��ن يف �سج ��ون الع ��راق� ،سجن ��اء �سيا�سي�ي�ن غ�ي�ر
ال�شيوعيني .اذ �سبق للوزارة اجلديدة ان افرجت عن جميع
ال�سجن ��اء ال�سيا�سي�ي�ن ماع ��دا ال�شيوعيني ،وق ��د مت اطالق
�س ��راح جميع ال�سجناء ال�شيوعي�ي�ن  .فكان من الطبيعي ان
يندف ��ع ال�شيوعيون باجتاه دعم وم�سان ��دة جماعة االهايل

وينتم ��وا اىل "جمعية اال�ص�ل�اح ال�شعبي " الت ��ي ا�س�ستها
جماعة االهايل يف ت�شرين الث ��اين  ، ١٩٣٦وت�ألفت هي�أتها
امل�ؤ�س�س ��ة م ��ن كام ��ل اجلادرج ��ي ويو�سف ابراهي ��م وعبد
الق ��ادر ا�سماعي ��ل و�ص ��ادق كمون ��ه ومكي جمي ��ل وحممد
�صال ��ح الق ��زاز وعبد الله �س ��امل  ،وج ��اء يف منهاجها الذي
ن�شرت ��ه يف  ١٥ت�شري ��ن الث ��اين  " ١٩٣٦ال�سع ��ي للقي ��ام
با�ص�ل�اح �سيا�سي واجتماعي واقت�ص ��ادي يعود نفعه على
عامة افراد ال�شعب ويحقق تقدمه ويق�ضي على اال�ستغالل،
واملطالب ��ة بنهو� ��ض القطاع الزراعي وخا�ص ��ة فيما يتعلق
باحي ��اء االرا�ض ��ي امل ��وات وتوزيعه ��ا عل ��ى الفالح�ي�ن ..
والغ ��اء القوان�ي�ن اجلائ ��رة و�س ��ن قوان�ي�ن تكف ��ل التق ��دم
الزراع ��ي وترقية الفالح ،وحتقيق مطال ��ب العمال املتمثلة

ب�س ��ن قوانني حماي ��ة العمل و�ضم ��ان حقوقه ��م وتقدمهم ،
وحتديد �ساع ��ات العمل مبا ال يزيد عن ثمان �ساعات يوميا
وت�شجيع م�ؤ�س�س ��ات العمال ونقاباتهم" .االمر الذي �شجع
معظ ��م ال�شيوعي�ي�ن على االنتم ��اء للجمعية وح ��ث ال�شباب
والطالب والعم ��ال والفالحني ن�ساء ورج ��ا ًال على االنتماء
وب ��ذل اجلهود مل�ساندة اجلمعي ��ة ومواجهة كل ما من �ش�أنه
ا�ضعافها .على ان طروحاتها واهدافها تلتقي مع طروحات
واهداف احلزب ال�شيوعي العراقي .
رك ��ز ال�شيوعي ��ون عل ��ى �أداء دور ب ��ارز يف �شعب ��ة الثقافة
والدعاي ��ة للجمعي ��ة كونها متثل اف�ضل فر�ص ��ة لل�شيوعيني
للرتويج عن افكارهم  ،اذ ا�صبح يو�سف متي وح�سن عبا�س
الكربا� ��س كاتب�ي�ن يف جريدة " االهايل " الت ��ي عدت ل�سان
ح ��ال اجلمعي ��ة .وعرف يو�س ��ف متي مبقاالت ��ه التي و�ضع
له ��ا عنوان " انا اقول " وتناول ��ت �شكاوى النا�س و�ش�ؤون
املجتم ��ع، .وعم ��ل مه ��دي ها�ش ��م يف جري ��دة "االنق�ل�اب"
ل�صاحبه ��ا ال�شاع ��ر الكبري حممد مه ��دي اجلواهري .وكان
جميعه ��م قد اع ��رب عن ت�أيي ��ده جلمعية اال�ص�ل�اح ال�شعبي
الت ��ي ا�صب ��ح ينظ ��ر اليها عل ��ى انه ��ا واجهة علني ��ة للحزب
ال�شيوعي العراقي .وقد رف�ضت جماعة الأهايل هذا االتهام
م ��رار ًا ،واك ��د اع�ضا�ؤه ��ا انهم بعي ��دون ع ��ن �أي ن�شاط او
ارتباط باحلزب.
�شجع ��ت االجراءات التي اتخذته ��ا وزارة حكمت �سليمان
وال �سيم ��ا اطالق �سراح ال�سجن ��اء ال�شيوعيني  ،ثم ال�سماح
للمطبوع ��ات ال�شيوعي ��ة بالدخ ��ول اىل الع ��راق ،العنا�صر
ال�شيوعي ��ة ممار�س ��ة ن�شاطه ��ا ال�سيا�سي ب�ش ��كل ملحوظ ،
ف�سرع ��ان ما عاد ال�شيوعيون اىل ن�شاطهم وتنظيماتهم بني
العم ��ال وهذا ما دفع ال ��وزارة اىل تطبيق قانون العمل رقم
 ٢٧ل�سن ��ة  ، ١٩٣٦ال ��ذي �شرعت ��ه وزارة يا�س�ي�ن الها�شمي
الثاني ��ة ومل تنف ��ذه  ،وق ��د ق ��ام ال�شيوعي ��ون يف �سبيل ذلك
ومن ��ذ ت�ألي ��ف وزارة حكم ��ت �سليم ��ان حت ��ى اوا�س ��ط عام
 ، ١٩٣٧بع ��دة ا�ضرابات كبرية وطويلة يف م�شاريع مهمة،
حتى ق ��در جمم ��وع عدد االي ��ام الت ��ي �شملته ��ا اال�ضرابات
بنح ��و  ٢٠٠ي ��وم اي ح ��وايل �سبع ��ة ا�شه ��ر ،وه ��ذا الرقم

يزي ��د ا�ضعاف م�ضاعفة على جمموع ع ��دد ايام اال�ضرابات
من ��ذ ت�أ�سي�س اململك ��ة العراقية يف  ٢٣اب  ١٩٢١حتى قيام
االنقالب.
ب ��د�أت اال�ضراب ��ات يف �شرك ��ة "بلف ��ور بت ��ي" الت ��ي كانت
تق ��وم ببناء �س ��دة الكوت اواخ ��ر كان ��ون االول  ، ١٩٣٦اذ
احت ��ج العمال على زيادة �ساعات عمله ��م  ،وطالبوا بتوفري
�سيارات تنقلهم اىل حمل عملهم  .واعقب ذلك ا�ضراب عمال
معمل "غزل عبا�س" يف النجف اواخر كانون الثاين ١٩٣٧
 ،ثم ا�ضراب عمال �شركة "باتا" للأحذية يف  ٨اذار ، ١٩٣٧
وكان يف مقدمة طلباتهم حتديد �ساعات العمل ،وم�ساواتهم
يف االج ��ر مع عم ��ال املعامل االهلية ل�صن ��ع االحذية .ويف
 ١٤اذار  ١٩٣٧ا�ض ��رب عمال امليناء يف الب�صرة بتحري�ض
م ��ن ال�شيوعي�ي�ن ،احتجاج ًا عل ��ى انخفا� ��ض اجورهم التي
ال تتع ��دى  ١٤فل�س� � ًا  ،وا�ستم ��ر اال�ض ��راب عل ��ى الرغم من
ق�س ��اوة اجراءات مدي ��ر املوانئ العام الربيط ��اين" العقيد
وورد" الذي ا�ستخدم ا�ساليب �صارمة بحق امل�ضربني حتى
ا�ضط ��رت االدارة اىل زيادة اجوره ��م من  ١٤اىل  ٥٠فل�س ًا
كحد ادنى .
دفع ��ت هذه اال�ضراب ��ات احلكوم ��ة اىل اال�ستجابة ملطاليب
العم ��ال ،وق ��د رد رئي�س اركان اجلي� ��ش الفريق بكر �صدقي
عل ��ى �س� ��ؤال رئي�س حتري ��ر جري ��دة الب�ل�اد روفائيل بطي
ع ��ن تغلغ ��ل ال�شيوعية يف الع ��راق  ،بقول ��ه ان العراق خال
م ��ن ال�شيوعية وت�ساءل " اين معاملن ��ا وعمالنا كي تتوغل
ال�شيوعي ��ة فين ��ا ؟ " .وكان ذلك حاف ��ز ًا لل�شيوعيني بالقيام
با�ضطرابات جديدة  ،اذ اعلن عمال �شركة النفط يف كركوك
اال�ض ��راب اواخ ��ر اذار  ، ١٩٣٧تاله ا�ض ��راب عمال ال�سكك
احلديد معامل ال�شاجلية يف بغداد يف اوائل ني�سان ١٩٣٧
 ،الذي انتهى بعد ان قاد ال�شيوعيون العمال امل�ضربني نحو
ال�س ��راي ،فا�ستجابت احلكومة ملطاليبه ��م على وفق قانون
العمل رقم  ٢٧ل�سنة .١٩٣٦
عن ر�سالة ( موقف الكرد من انقالب بكر
�صدقي ) 1936
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يف سنة  ،2004توىل من لندن الدكتور
عيل نجل األستاذ عبد اللطيف (عيل)
الشواف ،املولود يف كرخ بغداد سنة
،1926واملتوىف يف القاهرة يف الخامس
عرش من شهر آب /أغسطس ،1996بعد
معاناة مريرة وقاسية من املرض ،أفقدته
حتى القدرة عىل النطق،أقول توىل
الدكتور عيل نرش فصول كتبها أبوه
املرحوم الشواف ،القايض ومن ثم
الوزير يف العهد الجمهوري األول ،عن
بعض الشخصيات العراقية التي وصفها
بـ(النافذة) ،وقد اعرتض بعضهم عىل
هذه الصفة ،لكن املرحوم عبد اللطيف
الشواف يرى أن بعض الذين درسهم
وكتب عنهم ،قد ال يستأهلون هذه الصفة،
لكن شفيعه يف ذلك أنها شخصيات
تجمعها الطيبة والنزاهة واإلخالص
للعراق.

 شكيب كاظم
م ��ا يعطي ه ��ذه الكتاب ��ات �أهمي ��ة ق�ص ��وى ،والت ��ي ي�صفها
ال�ش ��واف ب�أنها ال ترق ��ى �إىل م�ستوى التحليل ،بل هي �أقرب
�إىل االنطباع ��ات والذكري ��ات ع ��ن الأيام الت ��ي �أعقبت ثورة
متوز،و�أحداثه ��ا وعواقبه ��ا بعواملها و�أ�سبابه ��ا وظروفها
والعوامل التي �أدت �إىل ف�شلها ،يف حتقيق �أغرا�ضها .در�س
املرحوم عبد اللطيف ال�شواف يف كتابه هذا ،وعنوانه (عبد
الك ��رمي قا�س ��م وعراقي ��ون �آخ ��رون .ذكري ��ات وانطباعات)
در�س في ��ه كال من :الزعيم عبد الك ��رمي قا�سم،و�سامل عي�سى
الوجيه،وجني ��ب املانع،وعل ��ي ال�سليم ��ان الب�سام،وعب ��د
اجلليل برتو.
ت�ستم ��د ه ��ذه الف�ص ��ول �أهميته ��ا ،و�أهمها الف�ص ��ل اخلا�ص
بالزعيم من هذا الذي ذكرته ،و�أخرى ،و�سطية عبد اللطيف
ونزاهته و�صراحته ،وا�ستقالليت ��ه وعدم حتزبه،ف�ضال عن
قرب ��ه م ��ن مركز الق ��رار ،واطالعه عل ��ى الأ�س ��رار واملخفي،
�إن ��ه العني الرا�صدة املواكبة حل ��وادث نحو خم�س �سنوات،
واملدققة الدقيقة ،تقر�أ هذا الف�صل الذي جتاوز املئة �صفحة،
فتلم� ��س ب�ساطة حي ��اة رئي�س ال ��وزراء وتق�شفه ،والذي ظل
يحي ��ا حي ��اة �آمر فوج -كما يق ��ول ال�ش ��واف -ولي�س رئي�سا
للدولة العراقية الغني ��ة ،حتى �إذا �أ�شار عليه بع�ضهم �أواخر
عه ��ده بتغيري ذلك،ت ��وىل املهند�س املعم ��اري الفنان قحطان

عبدالل ��ه ع ��وين ،بناء جن ��اح يطل على نهر دجل ��ة ،ال بل ظل
ي�أتيه الطعام الب�سيط،من دار �شقيقه حامد بوا�سطة ( ال�سفر
طا�س)،ول ��دي معلوم ��ات موثقة �إن ��ه كان يجلب ل ��ه من دار
�شقيقته ،ولعلهما تناوبا على ذلك! وكان يفر�ش ورق اجلرائد
عل ��ى الطاولة ،كي ال ترتك بقع الطعام �أثرها على الطاوالت
عن ��د الأكل ،لك ��ن �صديق ��ه الأث�ي�ر ال�سيد ر�شي ��د مطلك،مدير
امل�صاي ��ف وال�سياح ��ة ،ي�شاهد ذلك ،وهو املع ��روف ب�أناقته،
فيجلب �أغطية قما�شية كي تفر�ش على املائدة،تليق ب�شخ�ص
رئي�س وزراء،ظل يحيا بب�ساطة التبارى وال جتارى ،وهذا
الأمر متواتر ومعروف ،ومل يتحدث عنه القريبون منه فقط
وامل�ؤيدون،ب ��ل حت ��ى املناو�ؤن ل ��ه  ،واملختلف ��ون معه ،مثل
الدكت ��ور �شاكر م�صطفى �سلي ��م ( )1984يف �سل�سلة مقاالته
املعنون ��ة ( يف ح�ض ��رة ال�سلط ��ان دنف�ش) الت ��ي ن�شرها يف
�إح ��دى ال�صح ��ف بع ��د �شب ��اط  ، 1963ف�ضال ع ��ن القا�ضي
حممودخال� ��ص( ت ��ويف يف �شباط  ،)١٩٨١ال ��ذي ا�ستدعاه
الزعي ��م �إىل مكتبه يف وزارة الدفاع،بو�صفه رئي�سا ملحكمة
متيي ��ز العراق،خل�ل�اف يف وجه ��ة نظرهم ��ا �إزاء بع� ��ض
الق�ضاي ��ا القانونية،مما ف�صل ��ه املرحوم حممود خال�ص يف
كتابه (ذاكرة الورق�.ستون عاما من تاريخ العراق احلديث
يف يومي ��ات حممود خال� ��ص) �إذ يذكر يف يومي ��ة الأربعاء
 25كانون الثاين ،1961ذهابه �إىل مقابلة رئي�س الوزراء،
ال ��ذي و�صل مت�أخ ��را ودع ��اه للغداء مع ��ه فاعتذرمن ��ه لأنه

تغ ��دى يف داره،فتغدى مع ��ه العبدي وامله ��داوي وو�صفي
طاه ��ر .يف ذكري ��ات ال�ش ��واف هذه ،حديث ع ��ن اجتماعات
جمل� ��س الوزراء التي تعقد يومي� � ًا يف مبنى وزارة الدفاع،
ومبا �أن قا�سم ��ا كان معتادا ،منذ �أيام الع�سكرية على العمل
لي�ل�ا ،وق ��د ميت ��د ه ��ذا العم ��ل حت ��ى ال�ساع ��ات الأوىل من
الفجر،وما قد ينتج عن ال�سهر الطويل،عدم دقة وتركيز يف
ق ��راءة م�شاريع القوانني ،ومن ثم ت�أجيلها حتى �أن قانون (
�إدارة البلديات) الذي �أعدته وزيرة البلديات الطبيبة نزيهة
جودت الدليمي ،مبعاونة وم�ؤازرة الدكتور �صفاء احلافظ
وال�ش ��واف ذاته ،ف� ��إن م�شروع القانون ه ��ذا على الرغم من
�أهميت ��ه البالغة -كم ��ا يذكر ال�ش ��واف -ما �أجن ��زت قراءته
حتى نهاية حكم الزعيم ،ومن ث ّم ترك واهمل! تنظر �ص71
لقد ا�ستحدث العهد اجلمهوري عديد الوزارات ،مما �أدى �إىل
ترهل اجله ��از الإداري ،ف�ضال عن �صعوب ��ة �إيجاد امل�ؤهلني
ل�شغل هذه الوظائ ��ف ،وا�ضعني يف احل�سبان�،إق�صاء عديد
الكف ��اءات بحجة عملها مع العهد امللكي! ولقد باح املرحوم
ال�ش ��واف بقلقه هذا لرئي� ��س الوزراء،الذي فاج� ��أه ب�أن قال
ل ��ه بحزن و�أ�سى ":لو كنت حا�ض ��را ال�ضغوط التي �سلطت
علي لتق�سيم وزارة االقت�صاد� ،إىل وزارة لل�صناعة و�أخرى
للنف ��ط و�أخرى للتج ��ارة ،و�إىل ت�شكيل وزارت ��ي الإ�صالح
الزراع ��ي والزراع ��ة وغريها ،لت�ص ��ورت الآن م ��دى الظلم
ال ��ذي وقع علي من قبل الوزراء والعنا�صر ال�سيا�سية التي

احل ��ت عل ��ي وح�ضتني عل ��ى املوافق ��ة على ذل ��ك" .تراجع.
�ص79
ي ��زوره م ��رة ال�شي ��خ مزه ��ر ب ��ن عجي ��ل با�ش ��ا ال�سمرم ��د،
في�ستقبل ��ه بكل اح�ت�رام وتوقري ويجل�سه عل ��ى كر�سي �إىل
جانب ��ه ،ثم يو�صل ��ه بنف�سه �إىل �سيارة ال�شي ��خ خارج بناية
وزارة الدف ��اع ،وك�أن ه ��ذا الت�ص ��رف تكفري لذن ��ب �إ�صداره
م ��ا عرف بقان ��ون الإ�صالح الزراعي ،ال ��ذي حطم املنظومة
الزراعي ��ة العراقي ��ة ،النف�ل�ات العق ��ال ال ��ذي كان ي�ضب ��ط
العملي ��ة الزراعي ��ة ،وهجرة الفالحني نحو امل ��دن ،و�أم�سى
الع ��راق م�ستوردا ،بعد �أن كان م�ص ��درا لكثري من املنتجات
الزراعية.
املرحوم عبد اللطيف ال�ش ��واف يف ف�صله هذا ،ي�ؤكد نظافة
ي ��د الزعيم م ��ن امل ��ال العام ،وه ��ذا �أ�صب ��ح م ��ن البديهيات
الوا�ضح ��ات ،حت ��ى �إن عدد ًا م ��ن مرافقي ��ه ا�ست�أجروا دورا
تع ��ود للأوق ��اف وحتت ��اج �إىل ترمي ��م� ،إال �أن وزي ��ر املالية
املرح ��وم حممد حديد ،مل يوافق عل ��ى �صرف مبلغ الرتميم
م ��ن خزين ��ة الدولة ،عل ��ى الرغ ��م م ��ن �أن امل�ستفيدي ��ن ،هم
م ��ن مرافق ��ي رئي�س ال ��وزراء ،وما تدخ ��ل الزعي ��م ل�صالح
مرافقيه،ال ب ��ل �أيد ر�أي الوزير،لكن ه� ��ؤالء املرافقني كانت
له ��م �سطوة وحظوة وت�أثري يف الكثري من القرارات املهمة،
وي ��وم �أراد الزعيم تنفيذ حكم الإعدام ،ال�صادر عن املحكمة
الع�سكري ��ة العليا اخلا�صة مبن حاول ��وا اغتياله ،ف�ضال عن
منذر �أبو العي�س ،ال�ش ��اب الكظماوي الذي قتل �شخ�صا من
بي ��ت الطويل ،لأن ��ه حتدث مب ��ا مل ير�ض عنه من ��ذر فقتله،
فحكم علي ��ه املجل� ��س العريف الع�سك ��ري بالإع ��دام� ،أقول:
ي ��وم �أراد الزعي ��م يف �شهر �آذار ،1960تنفي ��ذ حكم الإعدام
بهذه الثلة ،ف�إنه ا�صطحب معه يف جولته الليلية� ،سكرتريه
ال�صحف ��ي وامل�شرف على الإذاعة والتلفزيون ،املقدم الركن
جا�سم كاظم الع ��زاوي ،وطلب منه �إبالغ الإذاعة با�ستمرار
الب ��ث ،وقب ��ل وقت ق�صري م ��ن موع ��د تنفي ��ذ احلكم،توجه
نح ��و دار الإذاعة ليعل ��ن ت�أجيل التنفيذ  ،وق ��د ر�أت ذلك يف
مذك ��رات الع ��زاوي الت ��ي ن�شرها بكت ��اب بداي ��ة ت�سعينات
الق ��رن الع�شرين ،ولع ��ل الزعيم ،ما �أراد تك ��رار ما وقع فيه
ي ��وم نفذ �إعدام ناظ ��م الطبقجلي ورفاق ��ه يف  19من �أيلول
، 1959وماتركت من �آثار نف�سية ُمربّحة عليه.
املرح ��وم ال�ش ��واف على الرغم م ��ن براكماتيت ��ه وذرائعيته
وو�سطيت ��ه ،ف�إن ��ه ينتقد رئي� ��س املحكمة الع�سكري ��ة العليا
اخلا�ص ��ة ،العقيد فا�ضل عبا�س املهداوي ،ابن خالة الزعيم،
�إذ يرى �إنها انتهت �إىل اخلو�ض يف اخلالفات واخل�صومات
التي ن�ش�أت بعد الث ��ورة ،وبذلك فقدت املحكمة مربر كونها
و�سيلة �إع�ل�ام ودعاية للثورة ،و�أ�صبح ��ت على العك�س من
ذلك،و�سيل ��ة �إعالم ودعاي ��ة النحراف الثورة ع ��ن مبادئها،
وع ��ن مب ��ادئ الع ��دل و�آداب املحاكم ��ة و�سلوكياته ��ا ،مم ��ا
ي�ضم ��ن احرتام املتهمني والنا� ��س واملجتمع عامة للمحكمة
وقراراته ��ا ( )..ولك ��ن املحكم ��ة مل ت�ستطع القي ��ام بدورها
ح�سبما مر�سوم لها بنجاح"�ص81
و�إن ه ��ذا الرباكمات ��ي املتعف ��ف ،ال ��ذي ال يبخ� ��س النا� ��س
�أ�شياءها ،وينزل النا�س منازلها ،والنا�س ما هم مالئكة وال
�شياطني،بل هم ب�شر ،ي�صف ثورة متوز  ،1958ب�أنها قفزة
يف املجهول� ،أكرب و�أ�شق من �أن يتحملها الو�ضع ال�سيا�سي
العراقي� ،ص.135
و�إن الزعيم عبد الكرمي اليالم وحده ،بل �أعوانه يتحملون
جانب ًا مهم� � ًا من امل�س�ؤولية يف تلك الأيام ال�ضاجة بالتعجل
وبالعنف واخلالف الدموي� .ص111
هذا الرجل  -بكل ما له وما عليه -انتهى يف �شوال(،كونية)
وف�صيحها (جولق)مثقل ��ة باحلجر مرمية يف النهر ،وبهذه
الطريق ��ة املتوح�ش ��ة والبعي ��دة ع ��ن احل�ض ��ارة والوف ��اء
وامل ��روءة واخلل ��ق الإن�س ��اين ،انته ��ت حي ��اة الزعي ��م عبد
الكرمي ب ��ن قا�سم البكر وانتهى وج ��وده على هذه الأر�ض.
�ص132

4

z y
…@Y0µ

العدد ()4801
السنة الثامنة عشرة
االثنين ( )2تشرين الثاني 2020

م���ن تاريخن���ا الوطن���ي

كيف دافع اهالي الموصل عن عراقيتهم ؟

X
bèå

 سفانة هزاع الطائي
تع ��د م�شكلة املو�صل ،من الق�ضاي ��ا املهمة يف تكوين الدولة
العراقي ��ة احلديثة فق ��د �شغلت احلكوم ��ة العراقية وخا�صة
بعد انتهائها من عقد معاهدة عام  .1922اذ �أن هذه امل�شكلة
ن�ش� ��أت بعد احلرب العاملية االوىل ،نتيج ��ة الندحار الدولة
العثماني ��ة وانحالله ��ا ،وقي ��ام الدول ��ة العراقي ��ة .اذ اخذت
احلكوم ��ة الرتكي ��ة تطالب بوالية املو�ص ��ل وحت�شد قواتها
عل ��ى احل ��دود العراقي ��ة عمل ��ت بريطاني ��ا عل ��ى ايجاد حل
مل�شكل ��ة املو�ص ��ل .فعق ��دت (م�ؤمت ��ر ل ��وزان) االول يف 20
ت�شرين الثاين  ،1922وم�ؤمتر لوزان الثاين يف  13ني�سان
 .1923وذلك لإيجاد حل لهذه امل�شكلة ،غري ان التوقيع على
معاه ��دة لوزان يف  24متوز  1923بني تركيا واحللفاء .مل
يح ��ل م�شكلة احلدود ب�صورة حا�سم ��ة بني تركيا والعراق.
اذ ن�ص ��ت املادة الثالثة منها عل ��ى ان يعني خط احلدود بني
تركي ��ا والع ��راق برتتيب ودي بني تركي ��ا وبريطانيا خالل
ت�سع ��ة ا�شه ��ر ،واذا مل يتو�ص�ل�ا اىل اتف ��اق بينهم ��ا خ�ل�ال
املدة املذكورة �سرتف ��ع ق�ضية املو�صل اىل ع�صبة الأمم كما
عق ��د ((م�ؤمتر الق�سطنطيني ��ة)) يف (� 19أيار –  9حزيران
 .)1924حل ��ل امل�شكل ��ة اال ان هذا امل�ؤمتر اخف ��ق اي�ض ًا يف
حل امل�شكلة ،لذلك متت احالتها اىل ع�صبة الأمم.
ويف  30ايل ��ول  1924ق ��ررت ع�صب ��ة االمم ،ت�ألي ��ف جلنة
دولي ��ة ،وعل ��ى ه ��ذه اللجن ��ة ان تق ��دم اىل املجل� ��س كل
املعلوم ��ات واالقرتاح ��ات اخلا�صة بق�ضي ��ة املو�صل والتي
ت�ساعد املجل�س على ا�صدار قراره(.
و�صل ��ت اجلن ��ة اىل املو�صل يف  27كان ��ون الثاين .1925
فب ��د�أت اعماله ��ا عل ��ى نط ��اق وا�س ��ع ،اذ قام ��ت بزي ��ارات
عدي ��دة ملرك ��ز املدينة واالق�ضي ��ة والنواح ��ي التابعة للواء
املو�ص ��ل ،كما �أج ��رت ات�صاالت عديدة م ��ع ال�سكان للتعرف
على رغباته ��م وارائهم يف م�ستقبل املنطق ��ة .ويف  19اذار
 1925انه ��ت اللجن ��ة اعماله ��ا وقررت مغ ��ادرة العراق اىل
جني ��ف ،ثم قدم ��ت يف  16مت ��وز  1925تقرير ًا ع ��ن ق�ضية
املو�ص ��ل ،او�صت فيه بعدم تق�سي ��م والية املو�صل ،و�ضمها
اىل الع ��راق ،ب�ش ��رط ان تبقى املنطقة املتن ��ازع عليها حتت
انت ��داب ع�صب ��ة االمم مل ��دة  25عام� � ًا ،م ��ع مراع ��اة رغب ��ة
االكراد فيما يتعل ��ق با�شغال الوظائف يف االدارة والق�ضاء
والتعليم.
يف  16كان ��ون االول � 1926أق ��ر جمل�س ع�صبة االمم ،بقاء
والي ��ة املو�صل �ضمن حدود العراق ،وال ��زم بريطانيا بعقد
معاهدة جديدة مع العراق جتعل مدة االنتداب على العراق
 25عام ًا.
دور االحزاب واجلمعي ��ات املو�صلية يف الدفاع عن عروبة
املو�صل :
�ش ��رع رجال احلرك ��ة الوطني ��ة بت�أليف اح ��زاب وجمعيات
�سيا�سية اخذت على عاتقها مهمة الدفاع عن عروبة املو�صل
ازاء املطام ��ح الرتكي ��ة ،فكان ��ت كل م ��ن ح ��زب اال�ستق�ل�ال
العراق ��ي ،وجمعي ��ة الدف ��اع الوطن ��ي واحل ��زب الوطن ��ي
العراقي.
فح ��زب اال�ستق�ل�ال العراق ��ي  :ت�أ�س� ��س يف االول من ايلول
 1924يف املو�ص ��ل ،وت�ألف ��ت هيئت ��ه االدارية م ��ن  :ا�صف
وفائي ال قا�سم اغا (رئي�س ًا) ،جميل داليل (كامت ًا لال�سرار)،
�سعي ��د احل ��اج ثاب ��ت (كاتب� � ًا) ،حمم ��د �صدق ��ي املحام ��ي
(معتمد ًا) ،وابراهيم عطار با�شي (امين ًا لل�صندوق).
ا�ص ��در احل ��زب جريدة (العه ��د) ل�سان حاله ،و�ص ��در العدد
االول منه ��ا يف  20كان ��ون الث ��اين  1925وكان ��ت معظ ��م
مقاالتها تدور حول ق�ضية املو�صل ،اذ ركزت على اجلوانب

التاريخي ��ة واالقت�صادي ��ة واجلغرافية للم�شكل ��ة ،كما انها
ذك ��رت العراقي�ي�ن مبظ ��امل االت ��راك� .أظهر احل ��زب ن�شاط ًا
وا�سع� � ًا اثناء وج ��ود اللجن ��ة الدولية يف املو�ص ��ل ،اذ قام
بتنظي ��م التظاه ��رات ،وتق ��دمي البيان ��ات ،الت ��ي داف ��ع من
خالله ��ا عن عروبة املو�صل.كم ��ا كان لرئي�س احلزب �أ�صف
وفائ ��ي دور كبري ،يف ق�ضية املو�صل ،اذ انه فند االدعاءات
الرتكية ،واك ��د على ان املو�صل جزء اليتج ��ز�أ من العراق،
اذ ق ��ال ((ان اجل ��زء يف جميع االح ��وال تابع لل ��كل)) ،كما
ان ��ه حتدث عن الفظائع واملظامل التي احدثها االتراك بحق
العراقيني.
ام ��ا جمعية الدف ��اع الوطني ،فق ��د ت�أ�س�س ��ت يف  26كانون
الث ��اين  .1925و�ضمت هيئته ��ا االداري ��ة  :احمد الفخري
(رئي�س� � ًا) ،وحبي ��ب العبي ��دي (نائب� � ًا للرئي� ��س) ،و�أر�ش ��د
العم ��ري (ال�سكرتري) ،وثاب ��ت عبد الن ��ور ،ابراهيم كمال،
كم ��ا �أ�سه ��م فيها اع�ض ��اء من ح ��زب اال�ستق�ل�ال وهم ا�صف
كا ن
وفائي وحممد �صدقي �سليمان وجميل داليل.

ه ��دف اجلمعية ((املحافظ ��ة على والية املو�ص ��ل بحدودها
الطبيعية لكونها عراقي ��ة وجزء ًا الينفك من العراق …)).
وق ��د �ساندت اجلمعي ��ة ،حزب اال�ستق�ل�ال العراقي م�ساندة
فعالة يف الدفاع عن حقوق العراق بوالية املو�صل.
وكان للجمعية ن�شاط ًا ملحوظ ًا اثناء وجود اللجنة الدولية
يف املو�ص ��ل ،اذ قدم ��ت يف � 6شباط  1925تقري ��ر ًا مف�ص ًال
عن ق�ضية املو�صل واهمية ارتباطها بالعراق ،واخذت على
عاتقها مهمة االت�صال باللجنة الدولية ،اىل جانب ا�صدارها
البيانات الكثرية وقيامها بالتظاهرات يف �سبيل الق�ضية.
ام ��ا احل ��زب الوطن ��ي العراق ��ي ،فق ��د مت ت�أ�سي�س ��ه يف 21
اي ��ار  1925يف املو�ص ��ل برئا�س ��ة عب ��د الل ��ه ال �سليم ��ان.
وعبد الل ��ه العمري (نائب� � ًا لرئي�س) ،جمي ��د العمري ،احمد
اجلليل ��ي ،احم ��د ال�شربتي ،جم ��دي النائب،توفيق النائب،
والدكت ��ور حمم ��د حمف ��وظ ال ��ذي ت ��وىل بع ��د ذل ��ك رئا�سة
احلزب .دع ��ا احلزب اىل ال�سع ��ي ال�ستقالل الع ��راق التام.
وق ��دم احتجاج ًا ل ��دى ع�صبة االمم على اعت ��داءات االتراك

عل ��ى ح ��دود املو�صل .و�أوف ��د احلزب بع� ��ض اع�ضائه وهم
�أحم ��د اجلليل ��ي ،وعب ��د الله با�ش ع ��امل ،واحم ��د ال�شربتي
اىل العا�صم ��ة للتداول مع قادة الب�ل�اد ومفكريها واحزابها
ال�سيا�سي ��ة فيما يتعلق بق�ضية املو�صل ،وذلك على اثر ن�شر
تقري ��ر اللجنة الدولية ،كما �أوفد ح ��زب اال�ستقالل ابراهيم
عطار با�شي لنف�س الغاية.
ورغم كون حزبي املو�صل وجمعيته ،منظمات وقتية هدفها
ق�ضية املو�صل بالدرجة االوىل ،اذ ما �أن انتهت هذه الق�ضية
حتى مل َ
يبق لوجود احلزبني او اجلمعية �أية اهمية ،اال انه
ميك ��ن القول �أنهم �أدوا واجب ًا وطني ًا جتاه بلدهم ووطنهم.
وم ��ن اجلدي ��ر بالذكر ف�إن الذي ��ن �أ�س�سوا ح ��زب اال�ستقالل
وجمعي ��ة الدفاع الوطني التحق ��وا باالحزاب املعار�ضة يف
بغداد ،لكي ي�ستمروا يف مقاومة ال�سيا�سة الربيطانية.
وف�ض�ل� ًا ع ��ن الن�ش ��اط احلزب ��ي ،كان للن�ش ��اط الطالب ��ي
دور يف الدف ��اع ع ��ن عروبة املو�ص ��ل فقد �أ�س�س ��وا (جمعية
النه�ضة املدر�سي ��ة) يف املو�صل برئا�سة علي حيدر �سلمان،
وا�ستطاع ��ت ه ��ذه اجلمعي ��ة ان ت�ؤثر يف ال ��ر�أي العام عند
اج ��راء اال�ستفت ��اء ح ��ول ق�ضي ��ة املو�ص ��ل ،وكان الن�ش ��اط
الطالبي يف ه ��ذا امليدان قد جلب انتباه ال�صحافة العراقية
الت ��ي ا�ستم ��رت تتح ��دث عنه حتى بع ��د ح�س ��م الق�ضية مبا
يقارب ال�سنتني.
موقف املو�صليني يف الدفاع عن عروبة املو�صل :
�أخذت احلركة الوطنية عل ��ى عاتقها مهمة الدفاع عن والية
املو�ص ��ل من ��ذ ان بد�أت تركي ��ا تطالب به ��ا ،فقدمت احلركة
البيان ��ات واالحتجاج ��ات ،كم ��ا قامت بتنظي ��م التظاهرات
وت�أليف االحزاب واجلمعيات التي اخذت تدافع عن عروبة
املو�صل.
ن ��ال اه ��ل املو�ص ��ل الت�شجي ��ع والدع ��م م ��ن قب ��ل اخوانهم
املو�صلي�ي�ن املقيم�ي�ن يف بغداد ،اذ عقد ه� ��ؤالء االجتماعات
الوطني ��ة ،وقرروا حترير بيان خا� ��ص يوزع يف املو�صل،
ويدع ��ون في ��ه املو�صلي�ي�ن اىل انتخ ��اب ممثل�ي�ن عنه ��م
ليمثلوه ��م يف م�ؤمت ��ر ق�ضي ��ة املو�ص ��ل ،اث ��ار ه ��ذا البيان
اهتم ��ام املو�صلي�ي�ن ،فعق ��دوا اجتماعات عدي ��دة ،النتخاب
ممثليهم.
فف ��ي  21كانون الثاين  ،1924رفع ( )49وجيه ًا من وجهاء
املو�ص ��ل وجتارها عري�ضة اىل امللك في�ص ��ل ،اعتربوا فيها
م�س�أل ��ة املو�ص ��ل يف غاي ��ة اخلط ��ورة ،وطالب ��وا حكوم ��ة
جعف ��ر الع�سكري االوىل ( 22ت�شري ��ن الثاين � 2-1923آب
 ،)1924ار�سال وفد م ��ن املو�صل وبغداد اىل امل�ؤمتر الذي
�سيعق ��د خ�صي�ص ًا ح ��ول ق�ضية املو�ص ��ل ،ليدافع من خالله
عن عروبة املو�صل .كما �أر�س ��ل معظم املو�صليني القاطنني
يف االق�ضي ��ة والنواحي التابعة لوالية املو�صل ،العديد من
الربقي ��ات اىل املل ��ك في�صل ،الت ��ي عربوا فيها ع ��ن رغبتهم
يف بق ��اء املو�ص ��ل �ضمن العراق ،ومما ج ��اء يف احدى تلك
الربقي ��ات (( :املو�صل الميكن ف�صلها من العراق الن �شعبها
واح ��د ولغتها وقوميتها واحدة وه ��ذا اكرب �شاهد على هذا
التاري ��خ… ث ��م نرف� ��ض بتات� � ًا كل طل ��ب يق ��دم بخ�صو�ص
املو�صل والذي – �سي�ؤثر  -على وحدتنا العراقية …)).
وت�ضامن� � ًا مع احلرك ��ة الوطنية ،فقد اكد املل ��ك في�صل على
عروبة املو�صل اثناء زيارت ��ه لها ،اذ القى خطاب ًا ،اعلن فيه
ان والي ��ة املو�صل جزء اليتجز�أ م ��ن العراق ،ولن ت�ستطيع
حكوم ��ة بغ ��داد ان تعي�ش يوم� � ًا واح ��د ًا بدونه ��ا ،و�أكد �أن
مل�شكلة املو�صل عالقة بال�س�ل�ام يف ال�شرق كله ،و�أعرب عن
اعتق ��اده بطمع االت ��راك بنفط الوالي ��ة ومعادنها ،ورجا ان
يكاف ��ح �سكان املو�ص ��ل ال�ستقالل العراق الت ��ام ومن �ضمنه
املو�صل.
عن ر�سالة :المو�صل في �سنوات االنتداب
البريطاني 1932-1920
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التماثيل والنصب االولى في مدينة بغداد
 د .كمال رشيد العكيلي
�ان �أخالقية و�إبداعية
� ّإن مامتثل� � ُه التماثيل والن�صب من مع � ٍ
وجمالي ��ة �سامية وقيمة عظيمة حتم ��ل دالالت كثرية جت�سد
�أ�صالة الفن العراقي والأعت ��زاز مببدعيها �إىل جانب وقعها
النف�س ��ي يف �شخ�صية املواط ��ن البغدادي،الرتباطها بحقب
خمتلف ��ة من تاريخ بغداد ال�سيا�س ��ي والأجتماعي والثقايف
والفن ��ي لذا زينت مدينة بغداد جمموعة كبرية من التماثيل
والن�ص ��ب يع ��ود معظمه ��ا �إىل املرحل ��ة املمت ��دة م ��ن مطل ��ع
الع�شرين ��ات �إىل نهاي ��ة ال�سبعين ��ات م ��ن الق ��رن الع�شري ��ن
وه ��ي فرتة بحثن ��ا هذا  ،وت�شهد هذه الأعم ��ال النحتية على
التحوالت الكب�ي�رة التي عا�شها العراق يف تاريخه احلديث
وتعك� ��س تطور احلياة الثقافية يف مدينة بغداد كونها متلك
واقع ًا تاريخي ًا وثقافي� � ًا و�إن�ساني ًا غزير ي�ستطيع النحاتون
�أن ي�ستلهموا من ُه ماي�شا�ؤون من الأعمال الفنية املميزة .
واملرحل ��ة الأوىل وه ��ي املرحلة الت ��ي �سبقت ث ��ورة الرابع
ع�شر من متوز عام 1958م � ،أي من ُذ الع�شرينات وحتى عام
1958م حي � ُ�ث �إن مدينة بغداد مل ت�شهد �شوارعها و�ساحاتها
�أنذاك �سوى ( )3متاثي ��ل كبرية ومتثال �أخر �صغري .ورمبا
تك ��ون هناك بع�ض التماثيل اجلب�سية االخرى التي تناثرت
هنا وهن ��اك بني البي ��وت والق�صور الفخم ��ة حينها  ،ومنها
العديد من متاثيل الأ�سرة املالكة يف العراق والتي تقبع يف
حينها يف متحف الأزياء وامل�أثورات ال�شعبية .
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تمثال الجنرال مود
ن�ص ��ب �أمام ال�سف ��ارة الربيطانية يف منطق ��ة ال�شواكة عام
1923م  ،وحط ��م �صبيح ��ة ث ��ورة  14مت ��وز ع ��ام 1958م
.وه ��و اجل�ن�رال االنكليزي الذي دخل م ��ع قواته �إىل مدينة
بغداد يف � / 11أذار 1917م بعد هزمية االتراك يف احلرب
العاملي ��ة االوىل  .والجتياح مر�ض (الهي�ضة ) بغداد �أنذاك ،
وما�أكرث االمرا�ض التي كانت جتتاح بغداد وحت�صد �أرواح
الب�ش ��ر فقد خطف ��ت الهي�ضة حي ��اة اجلرنال م ��ود يف بغداد
ودفن يف مقربة االنكلي ��ز الواقعة يف منطقة الكرنتينة .لذا
تق ��رر �أن يُقام ل� � ُه ن�صب ت ��ذكاري يخلده وبالفع ��ل فتح باب
الأكتت ��اب والتربع لأقامة هذا الن�ص ��ب الذي �صور اجلرنال
مود وهو ميتطي �صه ��وة جواده بلبا�سه الع�سكري ون�صب
يف منطق ��ة ال�شواك ��ة يف جان ��ب الكرخ يف ال�ساح ��ة املقابلة
لل�سفارة الربيطانية.
تمثال عبد المح�سن ال�سعدون
يق ��ع حالي� � ًا يف �ساحة الن�صر  ،وقد �صنع� � ُه يف عام 1933م
النح ��ات الأيطايل (بيرتوكانونيكا) يف روما  ،يعترب متثال
عب ��د املح�سن ال�سعدون رئي�س ال ��وزراء يف العهد امللكي من
�أقدم متاثيل العا�صمة بغداد حالي ًا .
وي�أت ��ي �إقامة متث ��ال لل�سعدون مبثابة تك ��رمي من احلكومة
العراقي ��ة ل ُه  ،وملوقفه من اال�ستعمار الربيطاين املتحكم يف
�ش�ؤون البالد مما دفع عب ��د املح�سن ال�سعدون �إىل الأنتحار
ع ��ام 1929م بر�صا�صة م ��ن م�سد�سه �أطلقها عل ��ى نف�سه �إثر
خالفات ��ه م ��ع امل�ستعمري ��ن االنكليز حي � ُ�ث ت ��رك و�صية قال
فيه ��ا خماطب� � ًا ولده عل ��ي ( ال�شعب يريد اخلدم ��ة واالنكليز
اليوافق ��ون ) وم ��ن الطري ��ف �إن ه ��ذا التمثال تنق ��ل مرتني
من مكان ��ه  ،قبل �أن ي�ستقر �أخ�ي�ر ًا يف �ساحة الن�صر و�سُ مي
ال�شارع ب�أ�سم ��ه .والتمثال م�صنوع من مادة الربونز يرتفع
عل ��ى قاعدة من الرخ ��ام ميثل ال�سعدون واقف� � ًا وهو يرتدي
مالب�سه االعتيادية ويعتم ��ر ال�سدارة فوق ر�أ�سه مت�أبط ًا يف
يده اليمنى ملفة �أوراقه .
تمثال الملك في�صل الأول

يف نف� ��س الف�ت�رة الت ��ي �صن ��ع فيه ��ا النح ��ات االيط ��ايل
(كانوني ��كا) متث ��ال عب ��د املح�سن ال�سع ��دون  ،با�ش ��ر بعمل
متث ��ال �أخ ��ر للملك في�ص ��ل االول تخليد ًا ل ُه حي � ُ�ث ن�صب يف
جانب الك ��رخ مبنطقة ال�صاحلية ع ��ام 1936م ُ )63(.
حيث
مت ن�ص ��ب هذا التمثال على قاعدة رخامية مرتفعة يف �ساحة
ال�صاحلية  ،والتمثال ميثل في�صل االول مبالب�سه العربية (

مرا�سيم الزيارة ل ُه  ،وي�ضعون على القرب باقات من الزهور
 ،كذل ��ك تقام فيه االحتفاالت الر�سمية وغريها من املنا�سبات
الوطنية االخرى .
ن�صب الحرية
�أُزيح عن ُه ال�ستار يف ع ��ام 1961م ،يف قلب العا�صمة بغداد
و�أ�شهر ميادينها (�ساحة التحرير) يف منطقة الباب ال�شرقي
ي�شمخ ن�ص ��ب احلرية �شاه ��د ًا على تاريخ الع ��راق احلديث
ورم ��ز ًا لثورة ال�شعب عل ��ى العبودية والتبعي ��ة � .إن ُه واحد
من �أهم العالمات الفارقة يف احلياة الثقافية العراقية  ،كان
ومايزال جزء ًا من ذاكرة �أجيال من العراقيني مبا يحمل ُه من
مع ��اين �شاملة التنتمي �إىل نظام معني �أو فرتة زمنية معينة
بالرغ ��م من �إن ُه �أُقيم بعد ث ��ورة 1958م  .ن�صب احلرية هو
م ��ن �أه ��م �أعمال الفنان ج ��واد �سليم و�أخره ��ا  ،وحلم ُه الذي
مل يحتم ��ل قلب ��ه ر�ؤيت ��ه يتحق ��ق �شاخم� � ًا يف قل ��ب بغ ��داد ،
فتوق ��ف نب�ضه وهو يعمل على و�ضع منحوتات الن�صب يف
مكانه ��ا يف ف�ضاء �ساح ��ة التحرير � ،إذ ت ��ويف يف م�ست�شفى
اجلمه ��وري ببغداد بعد ع�شرة �أيام من �إ�صابته بنوبة قلبية
يف 1961 /3 /23م عن �إحدى و�أربعني �سنة من العمر.
الكوفية والعقال والعباءة) وهو ميتطي ظهر جواده .
تمثال لجمن
وكم ��ا �أقيم للجرنال م ��ود متثال يف منطق ��ة ال�شواكة ُ�صنع
متث ��ا ًال �صغ�ي�ر ًا �أخ ��ر للقائد االنكلي ��زي (جلمن) ال ��ذي قتل ُه
ال�شي ��خ �ضاري املحمود يف منطقة خ ��ان النقطة قرب مدينة
الفلوج ��ة يف �أح ��داث ث ��ورة الع�شري ��ن .والتمث ��ال يج�س ��د
�شخ�صية جلمن باملالب�س العربية (مالب�س البدو) وهو على
ظه ��ر جمل دالل ��ة على �إن جلمن كان يج ��وب ال�صحاري على
ظه ��ر هذا اجلمل ويع ��رف م�سالكها وتقدير ًا م ��ن االنكليز ل ُه
فقد مت ن�صب هذا التمثال يف �أعلى �ساعة الق�شلة التاريخية .
والغري ��ب �إن متثال عبد املح�سن ال�سعدون ظل موجود ًا يف
�أك�ب�ر ميادي ��ن العا�صمة بغداد يف حني ه ��وت بقية التماثيل
لذلك العهد فجر ثورة  /14متوز1958 /م  .ومن �سخريات
القدر �أن يقوم جمموع ��ة من الل�صو�ص املارقني بعد �أحداث
ع ��ام 2003م الذي ��ن �أغراه ��م (الربون ��ز) وثمن ��ه الباه� ��ض
امل�صن ��وع من ُه متث ��ال عبد املح�سن ال�سع ��دون ليحملوه لي ًال
هارب�ي�ن .وبعد حادثة ال�سرقة مبا�شر ًة �أُعيد ت�صميم التمثال
على يد النحات العراقي (طه وهيب) .

املرحل ��ة الثاني ��ة  :وه ��ي املرحل ��ة املمت ��دة بني ع ��ام 1958ـ
1968م و�أقيم ��ت خ�ل�ال ه ��ذه املرحل ��ة ع ��دد م ��ن الن�ص ��ب
والتماثيل هي .:
الجندي المجهول
مل ي�سب ��ق ملدين ��ة بغ ��داد �إن �شه ��دت ن�صب ًا تذكاري� � ًا للجنود
املجهولني ،الذين �سقطوا دفاع ًا عن الوطن فكان البد
من تخلي ��د ه�ؤالء ال�شه ��داء الذين رفعوا �إ�س ��م الوطن عالي ًا
بن�ص ��ب ت ��ذكاري يخلده ��م .ف ��كان ع ��ام 1959م حي � ُ�ث �أقيم
ن�ص ��ب اجلن ��دي املجه ��ول تخلي ��د ًا وعرفان ًا ل ��دور اجلندي
العراق ��ي الذي بذل روحه يف �سبي ��ل تربة هذا الوطن  .وقد
�أُخت�ي�رت ال�ساح ��ة (حالي� � ًا ت�سم ��ى �ساحة الفردو� ��س ) التي
يرب� ��ض فيها ه ��ذا الن�صب اجلمي ��ل بالذات تخلي ��د ًا لدخول
ق ��وات جي�شنا البا�سل من هذه اجله ��ة  ،النهاء احلكم امللكي
و�إعالن اجلمهورية �صبيحة يوم  14متوز عام 1958م .
ن�ص ��ب اجلن ��دي املجه ��ول �ش ��ارك بت�صميم ��ه وعمل ��ه ثالثة
مهند�سي�ي�ن عراقي�ي�ن ه ��م عبدالله �إح�س ��ان كام ��ل  ،ورفعت
اجلادرج ��ي ،و�إح�س ��ان �ش�ي�رزاد .وي ��زور ه ��ذا الن�صب كل
الر�ؤ�س ��اء واملل ��وك الذي ��ن ي ��زورون الع ��راق حي ��ث ي�ؤدون

تمثال الأم
�أُقي ��م يف حديق ��ة الأم ��ة ع ��ام 1961م �صنع� � ُه الفن ��ان خالد
الرح ��ال يُحي ��ط قاعدة ه ��ذا التمث ��ال حو�ض دائ ��ري للماء
�إنت�ش ��رت عل ��ى جانبيه م ��ن الداخل الناف ��ورات واال�ضوية
امللون ��ة ،يبل ��غ ط ��ول التمث ��ال �4أمت ��ار ون�صف امل�ت�ر وهو
منح ��وت م ��ن حج ��ر احل�ل�ان .وق ��د ُنقل ه ��ذا التمث ��ال قبل
�سنوات قليلة �إىل متنزه الزوراء
ن�صب  14تموز
�أقي ��م يف �ساح ��ة  14متوز �أمام اجل�س ��ر املعلق عام 1963م
� ،صنع� � ُه الفن ��ان مريان ال�سعدي  .يظه ��ر يف الن�صب �أربعة
م ��ن اجلنود ي�شقون طريقهم نحو الن�صر  ،وقد رفع �أحدهم
راية الن�صر عالي ًا بينما م�سك يف يده الثانية بندقيته  ،فيما
�أ�ست�شه ��د �أخ ��ر وهو يف طريقه �إىل املعرك ��ة  .فكرة الن�صب
عموم� � ًا تركز على �صالبة اجلن ��دي العراقي وقوة ب�أ�سه يف
�ساحات الوغى والقتال .
عن بحث :التماثيل والن�صب في مدينة
بغداد 1921ـ  1979درا�سة تاريخية
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يف  2نيسان أبريل من العام  ,1927وكنت يف
الصف املنتهي يف اإلعدادية املركزية  ,جاء
نوري السعيد إىل الصف وقال للتالميذ :امللك
فيصل األول يسلم عليكم ويقول من منكم
يجب أن يكون طيارا؟ يف ذلك الوقت ,مل
تكن قد رأينا طائرة يف حياتنا .مع ذلك ,رفع
 12تلميذ من بني  50أيديهم .وكنت واحدا ممن
رفعوا اليد باملوافقة .فقال نوري السعيد
انه سريسل يف الغد سيارات تأخذنا للفحص
الطبي يف معسكر "الهنيدي" الذي صار يعرف
فيام بعد باسم معسكر الرشيد .وأجري لنا
الفحص الطبي ,ورسب عرشة ونجح اثنان ,قاسم
البزركان  ...وأنا  .ثم أنسحب قاسم بعدما منعته
عائلته من دخول املغامرة  ,وبقيت وحدي ,
ومل يكن من املعقول أن يرسلوين وحيدا يف
بعثة لدراسة الطريان يف بريطانيا فأخذوا من
املدرسة العسكرية أربعة طالب آخرين  ,وكنا
نحن الخمسة أعضاء أول بعثة سافرت إىل
كلية الطريان الربيطانية « كرامنور كوليدج «
حيث بدأنا الدراسة يف أيلول ( سبتمرب ) 1927
 ,وبقينا فيها مدة سنتني نجحنا بعدها وحملنا
جناح الضابط الطيار برتبة مالزم ثان  .والخمسة
االوائل يف البعثة هم محمد عيل جواد ,ناطق
الطايئ  ,موىس عيل  ,أكرم مشتاق  ,وأنا .
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من ذكريات بعثة الطيران االولى في العراق
 حفظي عزيز
كن ��ا نت ��درب عل ��ى طائ ��رات خ�شبي ��ة ذات حم ��رك واح ��د
ومروح ��ة خ�شبي ��ة �أي�ضا � ,أ�سمها « �أف ��رو لينك�س «  .وبعد
تخرجنا جرى توزيعنا على الأ�سراب اجلوية الربيطانية
ملوا�صلة التدريب املقرر لل�ضابط االنكليزي  .وقد �أم�ضينا
يف ذلك �سنتني �أخريني  ,قبل عودتنا �إىل العراق .
وكن ��ا يف مقتب ��ل ال�شب ��اب  ,وجميعن ��ا م ��ن الع ��زاب  ,وقد
�أقدمنا بالت ��ايل على املغامرة دون �أن نح�سب كثري ح�ساب
للمخاط ��ر التي ق ��د تنجم عنه ��ا  .وهن ��ا �أ,د �أن �أ�سجل �أين
االب ��ن الوحي ��د لوالدي  ,وم ��ع هذا فقد كن ��ت ج�سورا غري
هياب .
كان الع ��راق قد �أ�شرتى يف تلك ال�سن ��ة طائرات من نوع (
جب�س ��ي موت�س ) � ,سرعتها املعروفة  80ميال يف ال�ساعة ,
و�سعر الواحدة منه ��ا  500دينار  ,وقد كان على كل واحد
من ��ا نحن اخلم�س ��ة �أن يقود واحدة من تل ��ك الطائرات من
لن ��دن �إىل بغداد 14 .يوما كامال م ��ن مطار قرب لندن �إىل
مع�سك ��ر “ الو�شا� ��ش “ يف بغداد � ,أي �أن �سرعتنا ما كانت

اختلف ��ت كثريا لو �أننا قطعنا امل�ساف ��ة على ظهر البعران !
واذك ��ر لليوم �أننا كنا ننظر م ��ن فوق منت طائراتنا  ,فنجد
ال�سي ��ارات العادي ��ة ت�سبقنا على الأر� ��ض  .وكنا نهبط يف
بع� ��ض املدن الت ��ي منر بها  ,فنت ��زود بالوق ��ود  ,ومن�ضي
اللي ��ل فيها ث ��م نوا�صل الرحل ��ة يف ال�صباح الت ��ايل  .وقد
حططن ��ا يف باري�س  ,لي ��ون  ,مار�سيليا  ,ثم اجتزنا البحر
�إىل جنوا  ,وارتقينا جبال الألب �إىل ميالنو  ,ثم طرنا �إىل
يوغ�سالفيا  ,حيث حططنا يف زغرب وبلغارد  ,ومنها �إىل
�صوفي ��ا  ,و�أ�ضنة  ,وا�سطنب ��ول  ,و�أ�سكي �شهر  ,و�أدرنة ,
فحلب  ,فبغداد .
وكان طريانن ��ا على ارتفاعات ترتاوح بني 6000 -2000
ق ��دم  .وق ��د كان الطريان �سهال فوق الأرا�ض ��ي املنب�سطة ,
لكنن ��ا عانينا �صعوب ��ات جمة ونحن جنتاز جب ��ال الألب ,
والتي ترتف ��ع قممها على املدى املقرر لطائراتنا  ,لذلك كنا
ن�س�ي�ر يف �شري ��ط � ,أي طائرة خلف الأخ ��رى  ,ونحلق ي
الودي ��ان متتبع�ي�ن خط ��وط ال�سك ��ة احلديدي ��ة للقطار .مل
ت�صادفن ��ا �أي حادثة خالل الرحل ��ة  ,لكننا عند هبوطنا يف
باري� ��س � ,سحرتنا �أجواء هذه العا�صم ��ة اجلميلة  ,فنمنا
يف الثالث ��ة �صباحا بدل �أن ننام مبكري ��ن كما هو مقرر لنا

 ,وق ��د اطلنا فرتة مكوثنا يف باري� ��س عن املقرر  ,و�أبرقنا
�إىل بغداد نعلل ذلك ب�سوء الأحوال اجلوية  ..وي�شهد الله
�أنها كذبة بي�ضاء ! .
يف اخلام�س ��ة من ع�صر  22ني�سان ( ابريل )  ,1931وكان
يف ا�ستقبالن ��ا املل ��ك في�ص ��ل الأول  ,وجماه�ي�ر غفرية من
�أه ��ايل بغداد واملو�صل والب�صرة الذي ��ن جاءوا خ�صي�صا
لي�شهدوا ذلك احلدث  ,وجتمعوا يف الو�شا�ش لعدم وجود
مط ��ار مدين �آنذاك  .ولدى و�صولن ��ا ن�ش�أت القوة اجلوية
العراقية  .نعم  ,ففي العام � 1933أ�شرتى العراق طائرات
جدي ��دة ذات حمركني وثمانية مقاعد من نوع “ دراغون “
 ,ومل ��ا كنا قد جربنا الطريق �سابقا  .فقد �أر�سلوا املجموعة
نف�سه ��ا لكي ت�أتي بتلك الطائرات من انكلرتا  .وا�ستغرقت
الرحل ��ة الثانية ثماني ��ة �أيام فقط  .والع ��ام  , 1934عادت
احلكومة وا�ش�ت�رت طائرات حربية من نوع “ �أوداك�س “
وبعثون ��ا لقيادتها �إىل بغداد  ,وقد كن ��ا نفرح �شديد الفرح
بكل من تل ��ك الرحالت ,التي �أعتربها ل ��ذة �شبابي والعمر
الذي ع�شته .
كن ��ت �أح�صل على جنمة جدي ��دة كل ثالث �سنوات  ,ح�سب
نظ ��ام الق ��وة اجلوي ��ة  ,تلك الق ��وة التي �أ�صيب ��ت ب�ضربة

كب�ي�رة يف � 2أي ��ار ( مايو )  1941ح�ي�ن وقع اخلالف بني
اجلي� ��ش العراق ��ي والق ��وات الربيطاني ��ة املع�سك ��رة يف
“احلباني ��ة “ فق ��ام االنكليز بق�ص ��ف طائراتنا وخمازن
الأدوات االحتياطي ��ة .وملا كنت �أح�صل على جنمة جديدة
كل ث�ل�اث �سنوات  ,ح�سب نظام القوة اجلوية  ,تلك القوة
الت ��ي �أ�صيب ��ت ب�ضربة كبرية يف � 2أي ��ار ( مايو ) . 1941
كن ��ت �آمرا لل�سرب اخلام�س  ,وقد حتطمت طائراته جميعا
حتت الق�ص ��ف االنكليزي  ,ذلك الق�صف الذي مت على حني
غرة ودون �سابق �إنذار  .ولكٍ �أن تقدري موقفي وم�شاعري
يومذاك .
وم ��ن احل ��وادث الت ��ي ال ان�ساه ��ا كان امللك غ ��ازي ال يزال
�أم�ي�را يف العام  ,1932وكنت �أنقله من املو�صل �إىل بغداد
بطائرت ��ي  .وفج� ��أة توقف ��ت املروحة فوق بل ��دة “ بلد “ ,
وهبطن ��ا هبوط ��ا ا�ضطراري ��ا  ,فو�صلن ��ا الأر� ��ض ب�س�ل�ام
وعندها عانقني غ ��ازي �شاكرا  ,و�أهداين �صورته املوقعة
بعد ذلك.
من اوراق ال�صحفي الراحل ر�شيد الرماحي
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في سنة 1910

مش��روع الترام الكهربائ��ي في بغداد

 د  .خالد حمود السعدون
و�ص ��ل الوايل ناظم با�شا �إىل مقر واليته يف اخلام�س من ايار
�سن ��ة  1910ويف الأ�سب ��وع الأخري م ��ن ال�شهر نف�س ��ه �أعلنت
بلدية بغداد عن مناق�صة لإن�شاء خط للرتام يف املدينة .ودعت
الراغب�ي�ن يف نيل االمتي ��از �إىل تقدمي عرو�ضه ��م خالل �أربعة
�أ�شهر .ويح�سن هنا �إيراد فحوى �شروط املناق�صة ،لأنها تبني
تفا�صيل امل�شروع من ناحية ،والنها تعرفنا بنظام التناق�صات
واالمتي ��ازات املطب ��ق حينئذ من ناحية �أخ ��رى ،واهم ما جاء
يف تلك ال�شروط:
� .1سيك ��ون ن�ص ��ف قط ��ر خط ال�ت�رام خم�سة ع�ش ��ر كيلومرتا
من مرك ��ز مدينة بغ ��داد .و�سيمتد خطان مب ��وازاة النهر على
�ضفتيه ،وتتفرع منهما خطوط اخرى متتد �إىل زوايا خمتلفة
م ��ن ا�س ��وار املدين ��ة  .و�سيمت ��د خ ��ط دائ ��ري خارج ��ي ي�سري
مبح ��اذاة اال�سوار اي�ض ��ا .و�ستمتد �شبكة خط ��وط الرتام من
الكاظم�ي�ن يف ال�شمال �إىل قري ��ة القرارة يف الطرف اجلنوبي
للمدينة ،مب�سافة حوايل خم�سة ع�شر كيلومرتا.
� .2ستكون مدة االمتياز خم�سني �سنة.
 .3ل�صاحب االمتياز حق احتكار �إنارة مدينة بغداد بالكهرباء.
 .4يل ��زم �صاحب االمتياز باجناز وت�شغيل خط الرتام مبعدل
 7.5كيلومرت كل �سنة..
 .5بانق�ض ��اء ن�صف مدة االمتياز (اي خم� ��س وع�شرين �سنة)
�سيك ��ون للحكوم ��ة احلق يف �ش ��راء كل ال�شبك ��ة يف �أي وقت
ت�ش ��اء .و�سرتت ��ب �ش ��روط ال�شراء م ��ن قبل جلن ��ة مكونة من
�ست ��ة اع�ضاء ،ثالثة ميثلون احلكومة وثالثة ميثلون �صاحب
االمتي ��از .ام ��ا اذا انق�ض ��ت مدة االمتي ��از بكامله ��ا ،ف�سي�صبح
الرتام ملكا كامال للحكومة مع كل ملحقاته..
� .6سي�سم ��ح ل�صاح ��ب االمتياز بان�شاء �شرك ��ة عثمانية تدعى
Societe ottoman des tramway electrics de
 Baghdadولكنه لن يكون حرا يف بيعها لأية جهة �أخرى.

 .7يج ��ب عل ��ى كل العامل�ي�ن يف ال�شركة وكل ال ��وكالء ارتداء
لبا� ��س معني تواف ��ق عليه احلكومة .وبا�ستثن ��اء امل�ستخدمني
الفني�ي�ن ،فيج ��ب �أن يك ��ون كل العامل�ي�ن يف امل�ش ��روع رعايا
عثمانيني.
� .8سي�سم ��ح ل�صاحب االمتياز باال�ستف ��ادة من النهر �شريطة
اال ي�ؤثر ذلك على املالحة فيه.
� . 9ستك ��ون تعرف ��ة النق ��ل يف ال�ت�رام داخ ��ل ح ��دود املدينة
ع�شري ��ن ب�س ��ارة ( 0.022دوالر امريك ��ي) للدرج ��ة الأوىل،
وع�شر بارات للدرجة الثانية .اما خارج حدود املدينة فتكون
التعرف ��ة �ستني بارة للدرج ��ة الأوىل ،واربعني ب ��ارة للدرجة
الثاني ��ة .و�سينق ��ل الع�سكري ��ون على اخلط بن�ص ��ف التعرفة
املق ��ررة( .نرد بعد ذل ��ك �شروط وموا�صف ��ات فنية عن عر�ض
اخلط ودرج ��ة االنحناء يف م�ساره ،وم ��ا �أ�شبه .مما ال فائدة
من ذكرها هنا).
 .10يج ��ب اال تتج ��اوز امل�سافة الفا�صلة ب�ي�ن اماكن الوقوف
اربعمائة مرت داخل املدينة و�ستمائة مرت خارجها.
 . 11يج ��ب �أن تك ��ون العربات �صنف�ي�ن :احدهما لال�ستخدام
�صيف ��ا  ،والآخ ��ر لال�ستخدام �شت ��اء .كما يج ��ب �أن يكون يف
العربات اماكن خم�ص�صة لركوب الن�ساء العثمانيات.ويجب
ان تتك ��ون العرب ��ات م ��ن مق�ص ��ورات يف الدرجت�ي�ن الأوىل
والثانية.
ومل ي ��رد يف تقاري ��ر القن�صلية االمريكية يف بغ ��داد بعد ذلك
ما ي�ش�ي�ر �إىل مو�ضوع تلك املناق�صة وم ��ن تقدم لها بعر�ضه.
ولك ��ن القن�ص ��ل االمريك ��ي كت ��ب يف مت ��وز  1910مفيدا بان
بلدية بغداد منح ��ت حممود ال�شابندر امتي ��ازا لإقامة حمطة
ان ��ارة كهربائي ��ة وت�سيري ت ��رام كهربائي يف بغ ��داد .و�أعرب
القن�ص ��ل عن اعتقاده يف �أن ال�شيء عملي �سيتمخ�ض عن هذا
االمتي ��از لأمد طويل على االق ��ل .وعلل ذلك بالعقبات الكبرية
الت ��ي تعرت�ض اقامة م�شروع كه ��ذا ،مثل الكلفة العالية للفحم
ال�ل�ازم للمحط ��ة ،واج ��ور ال�شح ��ن العالية من اخل ��ارج اىل
بغ ��داد  ،ون ��درة العم ��ال املحلي�ي�ن امله ��رة .وع�ل�اوة على ذلك

الميل ��ك موظفو البلدي ��ة انف�سهم فكرة �صحيح ��ة عما �سيكلفه
نظ ��ام انارة كهربائي حدي ��ث ملدينة بحجم بغ ��داد  ،واقل من
ذل ��ك كثريا ما يعرفونه عن الكلف ��ة ال�ضخمة والعمالة الكثرية
والوقت الطويل والدرا�سة املعقدة القامة نظام ترام كهربائي
ملدينة نائية عن كل االعمال الهند�سية املتطورة يف العامل.
ويف تقرير اخر بتاريخ اليوم نف�سه عاد القن�صل للحديث عن
االمتي ��از الذي منح لل�شابندر .فذك ��ر ان الوايل و�ضع ر�سمي ًا
حج ��ر اال�سا�س ملحط ��ة االنارة وخ ��ط الرتام من ��ذ ا�سبوعني
م�ضي ��ا .وا�ض ��اف" :لي�س م ��ن الوا�ضح ،حت ��ى للمراقب غري
الفن ��ي ،كيف �سي�ستطي ��ع ال�سيد ال�شابن ��در حتقيق طموحاته
الن ��ارة بغ ��داد ..ان ال�ش ��وارع يف اغلب االماك ��ن ال تت�سع اال
مبا يكفي ملرور �سيارة واحدة ،وهي اكرث �ضيقا ملرور امل�شاة
غال هنا
والعربات االخ ��رى معا يف اماكن اخ ��رى .والوقود ٍ
لدرج ��ة ان ا�ستخدام ��ه يف ال�شت ��ار متع ��ذر اال عل ��ى الطبقات
العلي ��ا .وامل�ساف ��ات يف بغ ��داد لي�س ��ت طويل ��ة الن املدين ��ة
متال�صقة جد ًا  .واذا مل حتدد ملعرفة النقل مببلغ زهيد للغاية
ف ��ان الطبق ��ات االفقر التي ت�ضم غالبية ال�س ��كان لن تقدر على
ركوب الرتام .كما ان ��ه لي�ست هنالك تقريبا �ضواحي ماهولة
ميك ��ن ان متد له ��ا خطوط من الرتام لزي ��ادة ت�شغيله .ولي�س
هن ��اك اطالق ��ا عم ��ال ماه ��رون ميك ��ن ا�ستخدامه ��م يف بن ��اء
العرب ��ات او ا�صالحها ...عام ��ة النا�س هنا ي�شريون اىل كافة
امل�صابي ��ح النفطية على انها "كهرب ��اء" ،ولي�س لديهم ن�صور
عما نعنيه امل�صابيح الكهربائية احلقيقية .واليتوفر يف هذه
املنطقة اخ�ش ��اب او مواد بناء اخرى .ولذلك فكل �شيء يجب
ان ي�ست ��ورد ،علم ��ا بان اجور ال�شحن اىل بغ ��داد ،خا�صة من
امريكا ،باه�ضة تقريب ًا".

وط ��وال �سنت�ي�ن تقريب ��ا مرتا بعد ذل ��ك مل يرد �ش ��يء عن هذا
امل�ش ��روع فيما بني يدي من وثائ ��ق .ولكن القن�صل االمريكي
ع ��اد يف اذار  1913يكت ��ب نق�ل�ا ع ��ن جري ��دة "الريا� ��ض"
البغدادي ��ة قوله ��ا" .ان احلكوم ��ة العثماني ��ة املركزي ��ة اقرت
االمتي ��از الذي منحت ��ه بلدية بغ ��داد ملحمود ال�شابن ��در لبناء
خ ��ط ترام م ��ن املعظم اىل الق ��رارة ،وان ال�شابن ��در غادر اىل
اورب ��ا ل�شراء امل ��واد الالزم ��ة وللتعاقد م ��ع املهند�سني الذين
�سي�شرف ��ون على العم ��ل" .وعل ��ق القن�صل عل ��ى ذلك اخلبري
بفق ��رة ا�شر مقابلها بانه ��ا �سرية .قائ ًال" :م ��ن املفهوم هنا اال
�ش ��يء م ��ن ذلك �سيتحق ��ق – فلي�س من املمكن بن ��اء ترامواي
ع�ب�ر مدينة بغداد اىل ان يو�سع ال�شارع ب�صورة كافية ،وهي
مهمة مكلفة – ولقد جرت حماولة �شبيهة من قبل ناظم با�شا،
الوايل االخري ،ولكنها مل تنجزه".
ويب ��دو لن ��ا ان ه ��ذا االمتياز غري ذل ��ك الذي �سب ��ق ان منحته
بلدي ��ة بغ ��داد لل�شابن ��در �سنة  – 1910يدل عل ��ى ذلك ان خط
ال�ت�رام مبوجب االمتياز ال�ساب ��ق كان ميتد من الكاظمني اىل
الق ��رارة ،ح�سبم ��ا مر بنا من �شروط .ث ��م ان االمتياز ال�سابق
ن� ��ص على ان�ش ��اء خط ال�ت�رام وحمط ��ة ان ��ارة كهربائية يف
الوقت نف�س ��ه .بينما ا�شار القن�ص ��ل يف تقريره اعاله اىل ان
بلدية بغ ��داد قد فتحت باب التق ��دم بالعرو�ض الن�شاء حمطة
ان ��ارة كهربائي ��ة ملدينة بغ ��داد ،بع ��د حديثه عن من ��ح امتياز
الرتام اىل ال�شابندر مبا�شرة .ولعل الفرتة الواقعة بني متوز
 1910واذار  1912ق ��د �شه ��دت تطورات تخ�ص ذلك االمتياز
ومل ت�صلنا تفا�صيلها.
وترتب على �سفر ال�شابندر اىل اوروبا دخول م�شروع الرتام
مرحل ��ة اكرث جدية مما �سبق ،ف�ت�ردد يف بغداد ان املذكور قد
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باع امتيازه كليا او جزئيا ل�شركة اجنليزية �ستبا�شر االن�شاء
الفع ��ل يف القري ��ب العاج ��ل .وبالفع ��ل و�ص ��ل اىل بغداد يف
اي ��ار  1913مهند�س ��ان اجنليزيان للقي ��ام بعملية امل�سوحات
الالزمة .اذ كانا �سيقومان مب�سح خطني عرب مدينة بغداد من
املعظم اىل املركز ،وخط ��ا ثالثا ي�سري مبحاذاة احلد ال�شرقي
للمدين ��ة م ��ن املعظ ��م للق ��رارة ،وخط ��ا رابعا يح ��اذي ال�ضفة
اليمن ��ى لنه ��ر دجلة ع�ب�ر غرب بغ ��داد .يف ايل ��ول  1914عاد
القن�ص ��ل للكتابة عن امل�شروع بقوله" :ان اثنني من امل�ساحني
االجنلي ��ز من �شرك ��ة دوغال�س يون ��غ و�ش ��ركاه Douglas
 .Young and coج ��اءا بغ ��داد م�ؤخ ��را للقي ��ام بتخطيط
طري ��ق الرتام املزمع .وقد انتدب هذا امل�ساحان من قبل نقابة
 Syndicateيف لن ��دن متل ��ك حق ��وق امتياز ذل ��ك امل�شروع،
واع ��رب القن�ص ��ل ع ��ن اعتق ��اده بان ��ه نظرا لظ ��روف احلرب
العاملي ��ة القائم ��ة ،فان من املحتم ��ل اال يتمك ��ن اللندنيون من
تطوي ��ر االمتياز نتيج ��ة لع ��دم قدرتهم على توف�ي�ر التموين
الالزم .ثم ا�شار اىل ان ذلك ميثل فر�صة مواتية للم�ستثمرين
االم�ي�ركان املهتم�ي�ن باحل�ص ��ول عل ��ى امتي ��ازات يف الدولة
العثماني ��ة .ويت�ض ��ح مم ��ا م ��ر ان االمتي ��از حت ��ول ب�شكل ما
من �صاحبه اال�صل ��ي ال�شابندر اىل تل ��ك النقابة االجنليزية.
ولع ��ل ما تردد يف بغ ��داد يف غ�ضون �سن ��ة  1913كما مر من
بيع املذكور المتيازه خالل وجوده يف اوروبا كان هو �سبب
ذلك التحول.
ويف تقري ��ر �آخ ��ر يحم ��ل التاري ��خ ،ذك ��ر القن�ص ��ل ان ه ��دف
امل�ساح�ي�ن املذكوري ��ن كان حتدي ��د ال�ش ��وارع املر�شحة ملرور
اخل ��ط فيه ��ا ،وعدد املباين الت ��ي يجب ازالته ��ا ،وتقدير كلفة
االزال ��ة .وا�ض ��اف ان النقاب ��ة التي نالت امتي ��از الرتام نالت
بجانب ��ه امتياز ًا لبناء حمطة تولي ��د كهرباء ملد اخلط بالطاقة
وانارة املدينة يف الوق ��ت نف�سه .وعلق على ذلك بقوله" :انه
قبل �شيوع ا�ستخدام النفط ن�سبيا يف بغداد ،فان �سعر الفحم
فيه ��ا كان ي�ت�راوح ب�ي�ن � 13.20إىل  17.60دوالر امريك ��ي
للط ��ن الواحد .وق ��د ا�سهم ذلك يف جعل ان�ش ��اء حمطة توليد
كهرب ��اء مغامرة غري م�أمونة العواقب م ��ن وجهة نظر مالية.
ولكن �إذا �أمكن الآن �إن�شاء حمطة كهذه ت�ستخدم النفط وقودا
ومتد خط الرتام بالطاقة الالزمة فان كثريا من ذلك التخوف
�سي ��زول� ،شريط ��ة ان تكون كلف ��ة الإن�ش ��اء (وب�ضمنها ازالة
املب ��اين خلط الرتام) غري مفرطة" .وغن ��ي عن البيان هنا ان
دخ ��ول الدولة العثمانية للح ��رب �إىل جانب �أملانيا وحليفاتها
يف ت�شري ��ن الثاين  1914قد ط ��وى �صفحة هذا امل�شروع �إىل
الأبد.
عن بحث (محاوالت تحديث و�سائل النقل
في العراق)

هل ُأبعد ساسون حسقيل عن المجلس
التأسيسي العراقي ؟

من النقاط املهمة يف سرية ساسون حسقيل،
الشخصية العراقية املؤسسة للنظام املايل
يف العراق يف العرشينيات  ،اشرتاكه مع
جعفر العسكري يف مؤمتر القاهرة عام
 1921الذي دعت اليه الحكومة الربيطانية
للنظر يف مستقبل العراق ،عىل الرغم من
ان ساسون كان يفضل عودة االتراك ،غري ان
السياسة الربيطانية ،رشحت االمري فيصل
ملكا عىل العراق ،وملا كان االمر كله بيد
بريطانيا ،فلم يبد من ساسون او من غريه
رأي حول املوضوع ،سوى سؤال وجهه
ساسون للمسرت ترششل وزير املستعمرات
الربيطاين بان العادة جرت يف البالد
املنسلخة عن الدولة العثامنية ،ان يايت
االمراء من الشامل اىل الجنوب ،وليس من
الجنوب اىل الشامل .فاجابه ترششل ،نعم،
ولكن ال تنىس ان املسرت كورنوالس ذاهب
مع االمري فيصل وهو من الشامل .وكام
اليخفى ،فان اجابة ترششل تحمل داللة
واضحة ،فقد بقي كورنوالس مسيطرا عىل
شؤون العراق املختلفة لسنني طويلة.

z y
@
µ
… Y0
ملحق �أ�سبوعي ي�صدر عن م�ؤ�س�سة

 رفعة عبد الرزاق محمد
ا�ش�ت�رك �سا�س ��ون ح�س ��قيل يف ال ��وزارة العراقي ��ة
خم�س م ��رات ويف جميعها كان وزي ��را للمالية ،وذلك
يف وزارات ال�س ��يد عب ��د الرحم ��ن النقي ��ب الث�ل�اث،
ووزارة عب ��د املح�س ��ن ال�س ��عدون االوىل ،ووزارة
يا�سني الها�ش ��مي االوىل ،وكان ا�شرتاكه امرا طبيعيا
لكفاءت ��ه الفائقة يف االم ��ور املالية وخربت ��ه االدارية
التي �ص ��قلتها جتارب ��ه االدارية منذ العه ��د العثماين.
وقد برزت كفاءته يف مواقف عديدة ،لعل اهمها دوره
يف ق�ضي ��ة (امتيازات النفط) ع ��ام  ،1924فقد طالبت
�شركة النفط الرتكية ببع�ض احلقوق التي زعمت انها
ح�صل ��ت عليها من احلكومة العثماني ��ة ،ومنها امتياز
التنقيب عن النف ��ط يف املو�صل وبغداد ،وقد اعتمدت
ه ��ذه ال�شركة االنكليزية على ا�سن ��اد املندوب ال�سامي
له ��ا ،غري ان احلكوم ��ة العراقية برئا�س ��ة عبداملح�سن
ال�سع ��دون ق ��ررت عدم االع�ت�راف ،وخول ��ت �سا�سون
ح�سقي ��ل ،وزي ��ر املالي ��ة مبفاو�ضة ال�شرك ��ة يف لندن،
وعندما ب ��د�أت املفاو�ض ��ات اقرتح �سا�س ��ون بوجوب
دف ��ع ح�ص ��ة العراق من عائ ��دات النف ��ط بالذهب ،وقد
ا�ستغ ��رب اجلمي ��ع م ��ن ه ��ذا االق�ت�راح الن الب ��اون

للإعالم والثقافة والفنون

اال�سرتلين ��ي كان ي�ستن ��د عل ��ى �سع ��ر الذه ��ب .وامام
ا�ص ��رار املفاو� ��ض العراق ��ي وت�صميم ��ه عل ��ى تنفي ��ذ
مقرتح ��ه ،وافقت ال�شركة الدف ��ع ذهبا ،وعندما ظهرت
االزم ��ة املالي ��ة يف انكلرتا ع ��ام  ،1930خ ��رج الباون
ع ��ن قاعدة الذهب وانخف�ض �سع ��ره امام �سعر الذهب
بن�سبة ال ت�صدق ،فعاد هذا التغري على العراق بفوائد
مالية كبرية.
وعلى الرغم من �شهرة �سا�س ��ون ح�سقيل بني طائفته،
فان ��ه قد ف�ش ��ل يف احل�ص ��ول عل ��ى ع�ضوي ��ة املجل�س
التا�سي�سي ب�سبب حادث ��ة طريفة يف االنتخابات ،فقد
ظه ��رت ب�ي�ن االوراق االنتخابي ��ة لق�ضاء بغ ��داد ثالث
اوراق حتمل ا�س ��م (�سا�سون افندي) وقد اهملت هذه
االوراق مم ��ا ادى اىل ح�ص ��ول �سا�سون ح�سقيل على
� 73صوتا بينم ��ا ح�صل مناف�س ��ه (الياهو عاين) على
� 76صوت ��ا ،فاعرت�ض �سا�سون على ذلك ،غري ان جلنة
تدقي ��ق امل�ضاب ��ط االنتخابية اجابت انه ��ا وان ترجح
ان تك ��ون اال�ص ��وات الثالث ��ة ل�سا�س ��ون ح�سقيل فان
هذا الرتجيح ترجي ��ح ظن دون دليل حم�سو�س وعلى
املجل�س التا�سي�سي النظر يف الق�ضية .ويف مناق�شات
املجل� ��س التا�سي�سي لعام  1924جند ان (حممد زكي)
ق ��د ذك ��ر ان كل ورق ��ة انتخابي ��ة كت ��ب عليه ��ا (الياهو
عاين) اعت�ب�رت ل�صالح (الياهو ح�سقيل عاين) مع ان
بع�ض اليه ��ود ر�شحوا (الياهو عزرا عاين) فلي�س من

االن�صاف ان تهم ��ل اال�صوات با�سم (�سا�سون افندي)
م ��ع ان اجلمي ��ع يعرف ��ون ان املق�ص ��ود ب ��ه �سا�س ��ون
افن ��دي ح�سقي ��ل ،واي ��د ا�ص ��ف قا�س ��م اغا ذل ��ك بقوله
ان ��ه من ��ذ اربعني عاما يرتدد على بغ ��داد وال يعرف ان
�سا�س ��ون افندي هو غ�ي�ر �سا�س ��ون ح�سقيل.وبعد ان
طال ��ت النقا�شات ،قرر الياهو ع ��اين االن�سحاب ليحل
�سا�سون ح�سقيل حمله ،غري ان املجل�س اعرت�ض على
ذلك وقال ان الق�ضية عامة ولي�ست �شخ�صية.
وبانته ��اء اي ��ام وزارة يا�س�ي�ن الها�شم ��ي انته ��ت �أيام
ح�سقي ��ل يف ال ��وزارة العراقي ��ة ،وبق ��ي ع�ض ��وا يف
جمل� ��س النواب يف جمي ��ع الدورات حت ��ى وفاته عام
.1932
ق�ض ��ى �سا�سون حيات ��ه عازبا دون �أن يت ��زوج ،ومات
وه ��و �أعزب .وكان له بيت فخم على �شاطئ دجلة (يف
�آخر �شارع النهر ،وق ��رب غرفة جتارة بغداد احلالية)
ومكتب ��ة فخم ��ة تع� � َّد م ��ن اك�ب�ر املكتب ��ات واالملاني ��ة
والرتكي ��ة واال�سباني ��ة ال�شخ�صية يف بغ ��داد ،وكانت
غني ��ة مبختل ��ف الكت ��ب باللغ ��ات العربي ��ة والرتكي ��ة
واالنكليزي ��ة والفرن�سي ��ة والأملاني ��ة ،وق ��د ا�ستول ��ت
احلكوم ��ة العراقي ��ة ع ��ام  1970على مكتب ��ة �سا�سون
و�أودعته ��ا �ضم ��ن مكتب ��ة املتح ��ف العراق ��ي� ،ضم ��ت
مكتبته كتب� � ًا خمتلفة وبلغ ��ات عديدة منه ��ا االيطالية
واالنكليزية والعربية.

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

رئيس التحري��ر التنفيذي :علـي حس��ـين
سكرتير التحرير :رفعة عبد الرزاق
العدد ( )4801السنة الثامنة عشرة
االثنين ( )2تشرين الثاني 2020

www.almadasupplements.com

االخراج الفني :علي كاطع

طبعت مبطابع م�ؤ�س�سة املدى للإعالم والثقافة والفنون
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