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وصفه توفيق السويدي

10
WWW. almadasupplements.com

جعفر العسكري
وتأسيس الجيش العراقي
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نجدة فتحي صفوة

كنت قبل ايام قالئل اتصفح كتابا ممتعا وجميل االخراج اصدرته بمناسبة الذكرى الستين لتأسيس الجيش العراقي فلفتت نظري فيه صورة 
للفريق جعفر العسكري اول وزير للدفاع في الدولة العراقية مع نبذة عن سيرته . ووجدت في ذلك آية من آيات الوفاء العربي، وانموذجا 
للخلق العسكري النبيل في االعتراف بفضل االولين، وتسجيل خدمات المساهمين في بناء جيشنا الذي يعد مفخرة بين الجيوش العربية 

ودرعا حصينا من دروع االمة.
 ورأيت بهذه المناسبة ان اقدم في هذه الصفحة التاريخية لمحات من سيرة ذلك الرجل النها سيرة حافلة باالحداث واحيانا بالمغامرات التي 

تصلح ان تكون مادة لقصة سينمائية مثيرة وقد انتهت نهاية روائية حزينة.

جعفر العسكري 
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كتاب (احاديث وخواطر 
في التاريخ)



4










العدد (2988) 

السنة الحادية عشرة 

الخميس (23) 

كانون الثاني 2014

  


     


     
    
      



      
        
     


  



    


    


   


  ""   
     " "
 
    ""  

     
     

   
  


     



     
    
   

    
    
   
     


      
   
     
  
  "  "  


      
    
    
  
 
    


     
     
    
""

      
    


     
  
    
   
    



      
 
     
     
    
     


     


    

     
    

   
    
"""
 ""   "


    

     
     
 "" 
 
 ""
    
  



   
    
    
    
     

      


 ""

     
    
     


    
 


 
 

    

     
   
    
      
     
    

 سيرة روائية حافلة لمؤسس الجيش العراقي الحديث وضحيته 
في االحتفال الذي اقامته "جمعية الصداقة الكويتية ـ البريطانية" في قاعة بروناي في معهد الدراسات الشرقية 
واالفريقية ـ جامعة لندن، الشهر الماضي لتوزيع جوائز الجمعية على افضل الكتب الصادرة في السنة الماضية عن 

الشرق االوسط كان بين الكتب التي ذكرت بالتقدير الترجمة االنكليزية لمذكرات جعفر العسكري التي حققها كاتب 
هذه السطور، ونشرت للمرة االولى باللغة العربية في العام 1988، ثم باللغة االنكليزية في العام 2003.

جعفر العسكري في مذكراته
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هذا المقال للراحل نجدة فتحي 
صفوت عن مذكرات جعفر 
العسكري نشر 
في صحيفة الشرق 
االوسط 
2010

   
  

 



العسكري نشر 
في صحيفة الشرق 
االوسط 
20102010
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جعفر العسكري: 

االنكليز يعارضون فكرة التجنيد اإلجباري





جعفر العسكري: 
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من تاريخ الوزارات العراقية
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ماذا جرى للباشا وجعفر العسكري مع البالم دعبول؟
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باسم عبد الحميد حمودي















   
    























      








    






     






السيد محمد الصدر





  









































































 




ولد توفيق يوسف السويدي في بغداد سنة 1892 وتولى رئاسة الوزارة العراقية  للمرة االولى سنة 1929 وعمره سبعة وثالثون عاما وصار رئيسا 
للوزارة بعد ذلك  مرتين ووزيرا للخارجية عشر مرات. درس السويدي الحقوق في استانبول وتخرج في كلية الحقوق سنة 1912 واكمل دراسته 

االكاديمية في فرنسا حيث مثل العراق في المؤتمر العربي االول الذي عقد هناك سنة 1913 (مع التاجر العراقي سلمان عنبر).اشتغل اوال في القضاء ثم 
في المحاماة في سوريا ثم قام بالتدريس في كلية الحقوق في دمشق حتى سنة 1921 حيث رحل إلى بغداد مديرا (عميدا) لكلية الحقوق ثم مديرًا عامًا 

في وزارة العدل ثم دخل معترك العمل الوزاري سنة 1927 عندما شارك في وزارة عبد المحسن السعدون الثالثة وزيرا للمعارف. 

جعفر العسكري.. كما وصفه توفيق السويدي
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جعفر العسكري

كان قتله خسارة للجميع
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المقال استعراض لفصل
 من كتاب وجوه عراقية
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مصرع جعفر العسكري في رواية معاصريه
موسى علي 
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على أثر التفاهم الذي تم بين قائد الفرقة الثانية الفريق بكر صدقي وقائد  الفرقة االولى الفريق عبد اللطيف نوري في بلدروز حول االشتراك 
في االنقالب  االبيض المزعوم ارسل بكر كتابا بصحبة العقيد شاكر الوادي الى حكمت سليمان  ليسلمه الى الملك غازي يطلب فيه اقالة الوزارة 

فورًا في الوقت الذي شرع  الجيش في التقدم نحو بغداد، ويرجوه ان  اليدع مجاال لسفك الدماء.
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(عن كتاب اسرار 
مقتل الفريقين جعفر العسكري 
وبكر صدقي)
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وثائق: 





رحلة الى ماضي

ترجمة: كاميل صبري





  



  








ترجمة: كاميل صبري



رحلة الى ماضي





ترجمة: كاميل صبري

ولد جعفر العسكري في بغداد في 15 ايلول 1885 وكان والده 
مصطفى عبد الرحمن المدرس ضابطا في الجيش العثماني 

برتبة عقيد، شارك في الحرب التركية الروسية عام 1877 لقب 
بـ (جعفر باشا) بالعسكري نسبة الى قرية عسكر التابعة الى 

مدينة كركوك، وقد انتقل اليها جده االكبر (عبد الله المدني) 
من المدينة المنورة في القرن السادس عشر الميالدي. لما اكمل 
جعفر العسكري دراسته االبتدائية ارسله والده الى بغداد مع 

اخيه هادي الدخاله الى المدرسة العسكرية وقد توفي والده 
بعد سفر جعفر ببضعة اشهر وفي عام 1911 سافر جعفر 

العسكري الى تركيا لاللتحاق بالمدرسة الحربية فيها. ففي عام 
1904 تخرج جعفر العسكري من المدرسة الحربية برتبة مالزم 
ثان فعين في الجيش السادس في بغداد في عهد السلطان عبد 

الحميد الثاني وحارب مع العثمانيين في حملة القصيم عام 1905 
ولما عاد منها ارسل مع الجيش السادس في حملة اخضاع بعض 

العشائر الثائرة من بني الم والبو محمد المنشقة على بعضها.
وعلى اثر اعالن الدستور العثماني في تموز عام 1908 قررت 

الحكومة العثمانية ادخال اصالحيات في جيشها وارسال بعثات 
عسكرية من الضباط الذين تم اختيارهم بطريقة المسابقة 

للتدريب والدراسة في المانيا وكان جعفر العسكري المالزم االول 
في فوج االعظمية بين اعضاء البعثة االولى وقد قضى السنوات 
-1910 1913 في برلين- وفي اواخر سنة 1913 نشبت الحرب 

بين الدولة العثمانية ودول البلقان فتلقى الموفدون امرا بالعودة 
الى تركيا فورا لاللتحاق بوحداتهم.
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رئيس مجلس اإلدارة رئيس التحرير 

ملحق أسبوعي يصدر عن مؤسسة 
المدى لإلعالم والثقافة والفنون

نائب رئيس التحرير: علي حسين

االخراج الفني: نصير سليم

لإلعالم والثقافة والفنون

 طبعت بمطابع مؤسسة  

رئيس التحرير التنفيذي 

عدنان حسين

WWW. almadasupplements.com






 













    















      







     
  









   
































    














   




































    














     










  
  
  

 
 
 

  

   

 

 


 

   

 

 


 


 

 

الرصافي في رثاء جعفر العسكري

 


 

 




