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العدد )4111(
السنة الخامسة عشرة

االثنين )15( كانون الثاني 2018

: ذاك����رة ع��راق��ي��ة اع����داد 

وقد تباينت الآراء حول �س���بب مقتل ر�ستم حيدر، هل هو 
عم���ل �سخ�س���ي، اأم وراءه اأغرا�ض �سيا�سي���ة؟، فقد اأقدمت 
ال�سلط���ة ب�سرع���ة على اعتق���ال عدد م���ن ال�سخ�سيات التي 
كانت جتاهر بالعداء لنوري ال�سعيد، فر�ستم حيدر لبناين 
الأ�س���ل وعمل مبعي���ة في�س���ل الأول قبل تاأ�سي����ض الدولة 
العراقي���ة وج���اء م���ع في�سل اىل الع���راق وت���وىل من�سب 
رئي�ض الدي���وان امللكي ل�سنوات عدي���دة، وعرف باحلكمة 
والعتدال والر�سانة، فكان اغتياله مو�سع ده�سة اجلميع. 
ويعتق���د الكثريون انها حادث���ة جنائية عادية، بينما اعتقد 

اآخ���رون ان وراءها عوامل �سيا�سية، واأراد نوري ال�سعيد 
جعله���ا جرمية �سيا�سية ل�سرب خ�سومه، م�ستندا اىل انها 
ج���رت يف موقع ر�سمي. وذكر حاك���م التحقيق فيها جميل 
الأورفل���ي يف مذكرات���ه ان ن���وري ال�سعي���د ق�س���د القات���ل 
يف �سجن���ه واختلى ب���ه، وقيل ان القاتل هت���ف اأثناء حكم 
الإع���دام به بحياة هتل���ر و�سقوط ن���وري ال�سعيد. كما ان 

املحكمة براأت �ساحة املتهمني كافة.
مل يت���زوج ر�ست���م حي���در ، ف���كان ي�سك���ن مبف���رده يف دار 
�سغ���رية يف منطقة”ال�ساحلية”ببغ���داد. ويف 18 كانون 
الث���اين 1940 وبينم���ا كان يف مكتب���ه ب���وزارة املال دخل 
علي���ه املدع���و ح�س���ني ف���وزي توفي���ق وه���و م���ن مفو�سي 
يف  فا�ساب���ه  الن���ار  علي���ه  واطل���ق  املف�سول���ني  ال�سرط���ة 
خا�سرت���ه الي�س���رى، فنق���ل اىل امل�ست�سف���ى ولكن���ه تويف 

متاأثرًا بجراحه يف 22 كانون الثاين 1940. 
الق���ي القب����ض على اجل���اين ال���ذي اعرتف بانه ه���و الذي 
اطل���ق النار علي ر�ست���م حيدر لعدم ح�سول���ه على وظيفة 
كان الوزي���ر يعده بها دون جدوى فاقدم على فعلته. ولكن 

من الدافع على ارتكاب هذه اجلرمية النكراء؟ 
حام���ت ال�سبه���ات ح���ول ان هناك من حّر����ض اجلاين على 
ارتكاب جرميته وهم���ا ابرهيم كمال و�سبيح جنيب. وقد 
ادى اغتيال ر�ستم حيدر اىل ا�ستقالة نوري ال�سعيد رئي�ض 
الوزراء اإثر ما اثري من لغط حول اغتياله. ولكن من الذي 
قت���ل امللك غازي؟ ومن ال���ذي قتل ر�ستم حي���در؟ ا�سئلة لن 

جتد اجلواب احلقيقي و�ستبقى من الألغاز. 
ذك���ر ال�سيد عبد ال���رزاق احل�سني انه فه���م من �سالح جرب 
نف�سه انه كان يعتق���د ان ر�ستم حيدر ذهب �سحية ملوؤامرة 
دبره���ا خ�سوم ن���وري ال�سعي���د ل�سعاف وزارت���ه، او ان 
الأمل���ان هم الذين دبروا اجلرمية. اما القاتل ح�سني فوزي 
توفيق فقد ا�سدرت املحكمة حكمها عليه بالعدام، لثبوت 
ارتكاب���ه اجلرمية باعرتاف���ه. ومت تنفيذ احلكم فيه يف 27 
اآذار 1940. وقيل ان حر�ض ال�سجن الذين ح�سروا عملية 

تنفي���ذ العدام �سمعوه ي�سيح جهارًا، وهو يف طريقه اىل 
طن���ي...”. وهن���اك م���ن ي���رى ان  طن���ي.. َوَرّ امل�سنقة:”َوَرّ
الغتي���ال دب���ره عمالء المل���ان الذين حّر�س���وا القاتل على 
الغتي���ال ليحدث���وا �سغبًا ب���ني ال�سيعة وال�سن���ة. وكان قد 
�س���اع ان القات���ل كان يف املانيا. واّيا م���ا كان، فان احلادثة 
بقيت م�سوب���ة بكثري من الغمو����ض، وان ت�سرفات نوري 
ال�سعيد اإثر اطالق الر�سا�ض على ر�ستم حيدر، وما اظهره 
م���ن ارتب���اك، ومقابلته اجلاين يف �سجنه عل���ى انفراد، ثم 
تغي���ري اجل���اين افادت���ه على اإث���ر تل���ك املقابل���ة، زادت يف 
تق���ّولت النا����ض و�سكوكه���م، اذ انهم ربطوا تل���ك الزيارة 
مب���ا قي���ل من ان اجل���اين كان ي�سرخ وه���و يف طريقه اىل 

طني...”.  طني..َوَرّ امل�سنقة”َوَرّ
ولك���ن البع�ض يرى انه لي�ض لن���وري ال�سعيد اية م�سلحة 
يف عملية الغتيال فهو مل يكن على عداوة مع ر�ستم حيدر 
ب���ل انه �سم���ه يف كل وزارة اّلفها حتى مقتل���ه. وفوق ذلك 
ف���اإن ن���وري ال�سعيد مل يك���ن يراقبه مناف�سًا ل���ه يف رئا�سة 
ال���وزارة. ومهما يكن، ف���ان مقتل ر�ستم حي���در احدث رنة 

اأ�سى يف العراق ويف �سائر الدول العربية. 

مذكراته
غطي مذكرات ر�ستم حيدر   وهي ا�سبه ما تكون بيوميات 
كان يدونه���ا يف مفكرته ملجريات الم���ور – الفرتة ما بني 
1918 و1921. وه���ي تبداأ يف 1918/8/10 وتنتهي يف 
1921/3/25. وه���و يذك���ر تاري���خ اليوم وحت���ى ال�ساعة 
احيان���ًا بع�سه���ا ب�سع���ة ا�سط���ر وبع�سها ب�س���ع �سفحات 
وبع�سها جمرد برقيات. وه���و يذكر المري في�سل بال�سم 
اي  )ف(  او  جالل���ة  )ج(  ب����  يخت�س���ره  او”�سيدن���ا”او 
في�س���ل. وهو حري�ض على ذك���ر التفا�سيل الدقيقة وحتى 
ال�سغ���رية. واملذكرات، الت���ي حققها وقّدم لها جندة فتحي 
�سف���وة وهو عراقي، ت�سم 852 �سفح���ة و12 ملحقًا منها 
ق�سي���دة خلي���ل مط���ران يف رث���اء ر�ست���م حي���در. جند يف 
املذك���رات ا�سي���اء طريف���ة ي�سجله���ا ر�ستم حي���در تدل على 
�سح���ة حد�س���ه. يق���ول اخلمي����ض 1 كانون الث���اين 1920 
)����ض 534(:”يوم راأ����ض ال�سنة اجلدي���دة، عّلها خري على 
الم���ة بني مطامع امل�ستعمري���ن الوروبيني التي تزداد كل 
يوم. ويل لل�سرق، ل حياة له ال بعد خم�سني �سنة بال�سعي 
ه. �سر كلها، و�سّر ما فيها انه ل  والتعا�سد. اوروب���ا متت�سّ

بد منها”. 
وه���و يلخ����ض راأي���ه يف �سيا�س���ة اوروب���ا فيق���ول الثنني 
1920/7/12 )����ض 665(:”ل ميكن الت���كال على اقوال 
حكوم���ة اوروبي���ة يف امل�سائ���ل ال�سيا�سي���ة لن �سيا�سته���ا 
�ستتب���دل ح�سب قوته���ا ومنافعها فال عه���د ول ذمة. قدميًا 
كان بيك���و يتدخ���ل على امللك في�س���ل لجل اإنه���اء الق�سية 
ح�سبم���ا ي�ساء مع طلب انتداب فرن�سة، ولو اعطى ذلك يف 
حين���ه لتم�ّست فرن�سة على �سيا�س���ة رمبا كانت اأ�سعف من 
�سيا�ستها الآن لن ع�ساكرها كانت قليلة وامريكا وانكلرتا 
وحالة العامل كانت م�ساعدة جدًا، ثم م�ست ايام فا�سبحنا 
نفت����ض على التفاق لديه���م وهم يتمنع���ون ويهددون وقد 
ج���اء زمن كان���وا يرجوننا باحل�س���ور اىل اوروبا، والآن 
ا�سبحن���ا نرجوه���م ول يقبل���ون، وهك���ذا ن�س���األ الل���ه ان 

يرميهم بحرب ثانية يف ديارهم راأفة بالعامل”. 
لق���د ا�ستج���اب الله لطل���ب ر�ستم حي���در وحقق ل���ه امنيته 
فن�سبت احلرب العاملية الثانية )1939 – 1945( ودّمرت 
اوروب���ا نف�سها واودت بحياة خم�سني مليون ن�سمة. رحم 
الله ر�ستم حيدر لو كان اليوم حيًا ماذا كان يقول عن الذي 

يجري يف العراق؟ 

ايع��ازه بحج��ز ام��وال الملك في�ص��ل االول 
حينما كان وزيرا للمالية 

 وق�س���ة ذل���ك ان ر�ستم حيدر  كان قد ا�س���در قانونًا جديدًا 
لتح�سي���ل الديون املتاخ���رة للحكوم���ة،وكان معظم الذين 
تاخ���ر حت�سي���ل الدي���ون منه���م م���ن ذوي النف���وذ :  م���ن 
اخلزينه)امللكية( اخلا�سة،اىل الوزراء،و�سيوخ الع�سائر، 
وغريه���م. وبداأ ر�ستم اأول ما ب���داأ ر�ستم  بتطبيق القانون 
عل���ى اخلزين���ة  امللكية اخلا�س���ة، فانذرها بدف���ع املتخلف 
عليه���ا، وكان يبل���غ ح���وايل )10 الف روبي���ه(. فاعرت�ض 
ناظر اخلزينه اخلا�سة، )�سفوة با�س����������ا العوا(  م�ستنكرًا 
اأنذار اخلزينه امللكية اخلا�سة ب�سداد دين متاخر. وعندها 
طل���ب ر�ستم و�سع احلجز على ام���الك امللك يف احلارثية، 
واأن���ذر ناظر اخلزينه اخلا�سة بالتنفيذ،  فهرع الناظر اىل 

امللك في�سل و�سكى المر األيه.
وكان عبدالله احلاج، من رجال امللك في�سل يف العراق يف 
ذلك الوقت، م�ساع���دًا لرئي�ض الديوان امللكي، ومدر�سًا يف 
داراملعلم���ني. وقد روى هذه احلادثة الت���ي �سهدها بنف�سه 
يف حدي���ث اأدىل ب���ه يف بغ���داد اىل �سحيف���ة عراقي���ة، مع 
ط���رف من ذكرياته ع���ن في�سل والعراق، خ���الل زيارة قام 
بيه���ا اىل الع���راق بعد ذل���ك باكرث من )20 عام���ًا(، فقال اأن 
ناظ���ر اخلزينة اخلا�سة رمب���ا �سور امل�ساأل���ة للملك ب�سكل 
مث���ري، مما اأث���ر يف نف�ض امللك، ولكنه فيم���ا يبدو مل يرغب 
يف مفاحت���ة ر�ست���م بالمر بنف�س���ة، فكل���ف عبدالله احلاج 

بذلك. قال عبدالله احلاج :-
)قال ر�ستم عندما كلمت���ه  بالمر: اأنني اأنفذ اأرادة جاللته، 
فه���و ال���ذي وقع القان���ون بيده، وان���ا اعمل عل���ى ت�سريف 
توقي���ع جاللته باحلجز على احلارثي���ة. فاأذا �سمح جاللته 
بذل���ك فاأن���ه يك���ون قد و�س���ع احلج���ر ال�سا�س���ي لحرتام 

القانون يف الدولة.

فع���دت وعر�ست ذلك حرفيًا على جاللة امللك في�سل فاأرتاح 
لالم���ر وزال اأكرث الثر الذي تركه لديه ال�سكل الذي و�سع 

به الق�سية ناظر اخلزينه اخلا�سة. وعندها اأ�سدر جاللته 
تعليماته للناظر بوجوب الدفع واحرتام القانون(.

ه���ذا حدي���ث لال�ست���اذ عبدالل���ه احل���اج، النائ���ب اللبناين 
لبن���ان، اىل  ال�ساب���ق، وع�س���و اجلبه���ة ال�سرتاكي���ة يف 
جريدة )ال�سعب( بغداد، ال�سنة 9،العدد 2515 ال�سادر يف 

2/ماي�ض/1953.

اغتياله والتدخالت ال�صيا�صية
روي ال�سيد جميل الأورفلي حاكم حتقيق منطقة الر�سافة 
اآنذاك يف مذكراته باأنه تلقى خرب العتداء على حياة وزير 
املالية وانتقل فورًا اإىل امل�ست�سفى امللكي اإىل اأنه تعذر عليه 
ا�ستجواب���ه لكونه كان حتت تاأثري املخدر وخطورة حالته 
ال�سحي���ة فتوجه اإىل بناية مديري���ة ال�سرطة العامة لكون 
اجل���اين كان موقوف���ًا يف اإحدى غرفها وق���ام با�ستجوابه 
بح�سور املدعي العام ال�سي���د )معروف جيا ووك( ومدير 
ال�سرطة الع���ام ال�سيد )وجيه يون�ض( وقد اعرتف اجلاين 
اعرتاف���ًا �سريح���ًا مبحاولته اغتيال الوزي���ر املذكور لعدم 
اإعادت���ه اإىل وظيفت���ه الت���ي كان قد اأوعده به���ا ولكن بدون 

ج���دوى واأن���ه بعد اأن ياأ����ض من وعوده اأق���دم على اغتياله 
دون اأن يحر�س���ه اأو يعاون���ه اأو ي�س���رتك مع���ه اأي �سخ�ض 

اأخر...
ع���د انته���اء التحقيق واع���رتاف اجلاين اعرتاف���ًا �سريحًا 
باأنه القاتل ، واأنه ل �سريك له يف هذه اجلرمية ويف م�ساء 
نف����ض يوم احل���ادث وقبل مغ���ادرة حاك���م التحقيق ح�سر 
رئي�ض الوزراء وطلب منه اأن يرتكه يختلي باملتهم وحيدًا 
حي���ث مت له ما اأراد واختلى باملذك���ور ن�سف �ساعة تقريبًا 
وبع���د منت�سف الليل طلب اجل���اين قرطا�سًا وقلمًا و�سجل 
اعرتافات جديدة بخط يده اتهم اأ�سخا�سًا بتحري�سه على 
ارت���كاب جرمية قتل وزير املالية وهم الوزيرين ال�سابقني 
اإبراهيم كمال و�سبي���ح جنيب واملحاميني جنيب الراوي 
و�سفيق نوري ال�سعي���دي واملت�سرف )املحافظ( املف�سول 
اأحمد ع���ارف قفطان ، ومدير ال�سرطة العام ال�سابق ح�سن 
فهم���ي. ب -بع���د �س���دور قرار احلك���م باإع���دام القاتل هرع 
)ن���وري ال�سعي���د( اإىل وزي���ر الدفاع )ط���ه الها�سمي( واألح 
علي���ه التعجيل يف تنفيذ القرار واأن يجري ذلك عند الفجر 
ويف �ساع���ة مبكرة وف�س���ر طلبه هذا يف رغبته اأن ل ي�سمع 

اأح���د م���ا يك�سفه املج���رم يف حلظات���ه الأخرية م���ن اأ�سرار 
عند تنفيذ احلكم وال���ذي مل يبلغ به اإل قبيل �سنقه بدقائق 
وبح�س���ور اجلماه���ري الت���ي احت�س���دت لت�ساه���د عملي���ة 
الإع���دام بخالف رغبة )ن���وري ال�سعي���د( يف تنفيذ احلكم 
ب�سورة �سرية حيث �سحت توقعاته اإذ كان القاتل ي�سرخ 
باأعل���ى �سوته وهو يق���اد اإىل امل�سنقة )اإن ن���وري ال�سعيد 
هو ال�سب���ب... نوري ال�سعيد هو الل���ي ورطني( وا�ستمر 
يف تردي���د هذه العبارة حتى حلظ���ة اإعدامه.وكان اجلاين 
قد كت���ب قبل اإعدامه ر�سال���ة اإىل )ن���وري ال�سعيد( يعظمه 
فيه���ا وي�سبغ عليه اأح�س���ن ال�سفات ويلتم����ض منه حترير 
رقبت���ه ليكون عبدًا مطيعًا وظهريًا قوي���ًا له. واأخريًا يذكر 
)خل���دون احل�س���ري( يف مذكرات���ه : لقد هز ه���ذا احلادث 
ن���وري ال�سعيد من اأعماقه واأ�سبح يف و�سع نف�سي �سعب 
عن���د مقتل ر�ست���م حيدر موجها �س���ده وي�ستهدف �سخ�سه 
بال���ذات فتقدم با�ستقالته اإىل الب���الط يف �سباط 1940 اإل 
اأن التحقيق���ات حول مالب�سات الق�سية ك�سفت فيما بعد اأن 
لن���وري ال�سعي���د دورًا يف مقتل ر�ستم حي���در فهو من جهة 
تخل�ض م���ن اأبرز مناف�سيه على ال�سلط���ة ومن جهة اأخرى 
ا�ستط���اع اأن يوج���ه �سرب���ة موؤملة اإىل خ�سوم���ه من خالل 

حتري�سه القاتل على توريطهم يف احلادث.

ق���دم القاتل )ح�سني فوزي توفيق( واملتهمون بالتحري�ض 
على اغتيال )ر�ستم حيدر( كل من �سبيح جنيب واإبراهيم 
كم���ال وع���ارف قفط���ان وجني���ب ال���راوي وحمم���د �سالح 
اجلعف���ري اإىل املجل����ض الع���ريف الع�سك���ري يف مع�سك���ر 
م���ن  طويل���ة  �سل�سل���ة  وبع���د   ،  1940/3/3 يف  الر�سي���د 
املرافعات املكثفة وال�سريعة ويف �سباح يوم 1940/3/20 
، اأ�سدر املجل�ض املذكور قراره باحلكم على املجرم ح�سني 
ف���وزي توفيق بالإعدام �سنق���ًا حتى املوت وفق املادة 214 
م���ن قانون العقوبات البغدادي وترباأة املتهمني املوقوفني 

معه من تهمة التحري�ض على القتل.
وبع���د اأ�سبوع واحد من �سدور ق���رار املحكمة ويف �ساعة 
مبك���رة م���ن فج���ر ي���وم الأربع���اء 1940/3/27 نفذ حكم 
الإعدام �سنق���ًا بالقاتل على امل�سنقة التي ن�سبت يف و�سط 
�ساح���ة باب املعظ���م يف بغ���داد وبح�سور ح�س���د كبري من 
املواطن���ني الذي���ن ج���اوؤوا مل�ساه���دة عملية الإع���دام حيث 
بقي���ت جثة القات���ل معلقة عل���ى امل�سنق���ة واأنزلت يف متام 
ال�ساع���ة التا�سعة من �سباح ذل���ك اليوم لتدفن ويدفن معها 

�سر اغتيال هذا الرجل الع�سامي.

18 كانون الثاني 1940

مقتل رستم حيدر..بين الدافع 
الشخصي والتحريض السياسي

فوجئ الشعب العراقي 

يف 18 كانون الثاين 1940 

ببيان للحكومة العراقية 

يعلن فيه عن محاولة 

الغتيال وزير املالية رستم 

حيدر يف مكتبه الرسمي. 

اذ دخل عليه احد مفويض الرشطة 

املفصولون ويدعى حسني فوزي 

توفيق ورماه عددا من الطلقات 

النارية وأصابه بجرح بليغ. ونقل 

الوزير اىل املستشفى، غري انه 

انتقل اىل جوار الله يف بعد ثالثة 

أيام. فشيع تشييعا مهيبا ودفن يف 

املقربة امللكية ببغداد، تقديرا 

لصلته الوطيدة بامللك فيصل 

األول. أدى الخالف داخل مجلس 

الوزراء حول التحقيق مع القاتل 

اىل استقالة الوزارة برئاسة نوري 

السعيد بعد أيام، ليكون ذلك 

فاتحة األحداث املثرية التي أدت 

يف النهاية اىل الحرب العراقية 

الربيطانية يف آيار 1941. 

ر�ستم حيدر يف مكتبه

�سورة نادرة..
ر�ستم حيدر 

مع امللك غازي 
واآخرون

وزارة نوري ال�سعيد 1939 ووزير املالية ر�ستم حيدر
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س���ن���دس ح��س��ي��ن ع��ل��ي

يذكر: حممد هادي اأرحي���م احليايل يف ر�سالته املو�سومة 
ب�)تاري���خ ن�سوء الإذاع���ات العراقية( ع���ام 1938،. اأهدى 
هتل���ر الإذاعة اإىل امللك غازي  ليبث م���ن خاللها، فبداأ امللك 
غ���ازي البث م���ن خاللها، وذلك خط���اأ، اإذ اإن الإذاعة امللكية 
تاأ�س�س���ت ع���ام 1936 وب�سواع���د عراقي���ة، فق���د وج���دت 
الباحثة تلك احلقيقة من خالل العدد الأول من جملة راديو 
ق�س���ر الزهور، يف 22اأيلول1938، �ض2-3. التي تكلمت 
ع���ن بداية ن�سوء اذاعة ق�سر الزهور، �سمت ذكريات رواد 
الإذاع���ة من���ذ تاأ�سي�سها، ف�ساًل عن ال�سح���ف ال�سادرة عام 
1936 والتي حتدثت ع���ن مناهجها التي كانت ت�سدر اإىل 
جانب مناه���ج الإذاعة الال�سلكية العراقي���ة، وبالتايل كان 
ترتيب تلك املحطة التي اأهداها هتلر اإىل امللك غازي حتمل 
الرتتي���ب الرابع من �سمن حمطات ق�س���ر الزهور، اأي اإن 
امللك ميتلك ثالث حمط���ات قبل املحطة وقام بتن�سيب تلك 

املحطة الأخرية خرباء اأملان.   

بع���د عر�ض املهند����ض املحطة للملك وكان���ت حمطة بدائية 
وب�سيط���ة، لقى الت�سجيع والدع���م من امللك، ومتكن خالل 
م���دة ب�سيط���ة م���ن الت�س���ال ببع����ض اله���واة واأوله���م يف 
بولندة، وقام بتطويرها تدريجيا بعد اأن قام البالط امللكي 

با�سترياد اأدواتها من اخلارج من اخلزينة اخلا�سة.
ن�سب���ت اأجهزة مر�س���الت الال�سلك���ي لأول حمط���ة لإذاعة 

ق�س���ر  يف  الق���دمي  )ال�سينم���ا  قاع���ة  يف  الزه���ور،  ق�س���ر 
الزه���ور(، ليمار�ض امللك اأثناء فراغ���ه هوايته )املرا�سالت 
الال�سلكي���ة(، يوم اخلام�ض ع�سر من حزيران 1936، وعد  
ذل���ك اليوم هو اليوم الر�سمي لتاأ�سي����ض الإذاعة، ومل يكن 
يف احل�سب���ان ا�ستعماله���ا كاإذاع���ة، وح�سل لتل���ك الإذاعة 
عل���ى موج���ة دولية من احت���اد البث الال�سلك���ي العاملي يف 
�سوي�س���را، و�سجل���ت يف جمعية ه���واة الال�سلكي باأمريكا 
 KING 5 YounG IRAQ كمحطة ه���واة، باأ�س���م
Chazi.)العراق احلديث رقم 5 امللك غازي( كانت تلك 
الإذاع���ة يف بدايته���ا تب���ث املو�سيق���ى فقط عل���ى موجتني 
خم�س�ست���ني لله���واة يف ع���امل الال�سلكي وه���ي املوجتني 
21 م و42 م. ومل يك���ن له���ا طابع �سيا�س���ي اأو دعائي، وقد 

اهتم امللك غازي مبتابعتها، وتطويرها وحت�سينها.
بع���د مدة طل���ب امللك حتويله���ا اإىل اذاعة خا�س���ة )�سرية( 
واأعطاه���ا اأ�س���م )اذاع���ة ق�س���ر الزه���ور( واأ�سبح���ت تبث 
الأغاين والأخبار واملحا�س���رات الع�سكرية واإعادة اذاعة 
بع�ض امل���واد التي تذيعها اذاعة بغ���داد، دون التطرق اإىل 
الأم���ور ال�سيا�سية، فذاع �سيتها و�سمعت يف كافة الأقطار 
العربي���ة وبع����ض ال���دول الأوربي���ة وبذل���ك اأ�سبحت اأول 
اإذاع���ة يف الع���امل كل���ه تخرتق اللت���زام املقرر له���ا كاإذاعة 
ه���واة ل�سلكي، وبداأت جتت���ذب امل�ستمعني لها من ال�سعب 
العراق���ي لأنه���ا كان���ت اذاع���ة متحررة م���ن قي���ود الرقابة 

احلكومية املو�سوعة على اذاعة بغداد، ولذا فقد اكت�سبت 
اذاع���ة ق�س���ر الزه���ور اأهمي���ة خا�س���ة م���ن ل���دن الأو�ساط 
القومي���ة وحظي���ت براجمه���ا بتاأييدهم. ل�سيم���ا ملناهجها 
املمتازة، اإذ كان منهاجها اليومي ير�سي امل�ستمعني لتنوع 
املنه���اج، وجتدده على ال���دوام، كما اأن اأدارة  حمطة اذاعة 
ق�سر الزه���ور اأ�سدرت جملة بعنوان )جمل���ة راديو ق�سر 
الزه���ور( وه���ي جملة ثقافي���ة �سهرية، �سم���ت اأبواب عدة  
م���ن الفن والأدب والعلم و�سدر منها )7( اأعداد، ومما دلل 
على اأن اإدارة املحط���ة املتمثلة بامللك غازي، در�ست اأذواق 
امل�ستمع���ني ورغباته���م وحر�س���ت على تقدمي م���ا يريحهم 

وينال ر�ساهم، والتي تفتقر اإليها اإذاعة بغداد.
كانت اأذاعه ق�سر الزهور تذيع للمدة من قبل الظهرية اإىل 
قراب���ة منت�سف اللي���ل وت�سمع بو�س���وح يف جميع اأرجاء 
الع���راق، يف الوق���ت الذي  كان���ت اذاعة بغ���داد ل يتجاوز 

وقت بثها اأكرث من اأربع �ساعات. 
ويت�س���ح اأن اله���دف الأ�سا����ض للملك غ���ازي م���ن تاأ�سي�ض 
الإذاع���ة يف بادئ الأمر، لي�ض �سيا�سيا ب���ل ملجرد املرا�سلة 
مع الهواة يف اأوق���ات فراغه، والتعبري عن راأيه بعيدا عن 
القي���ود التي تفر�سه���ا احلكومة على اذاعة بغ���داد، اإل اأنه 
وبتطور الأو�ساع والظ���روف نه�ست فيه مبادئه القومية 
))ول�سيما بتاأثره بال�سباط الذين كانت جتمعهم مع امللك 
الغاي���ات، والأه���داف نف�سها((، ومم���ا ل�سك في���ه ان كتلة 

ال�سب���اط القوميني عمل���ت على اأقناع���ه با�ستعمال الإذاعة 
وبال�سكل الذي يخدم م�سالح ومطالب العرب القومية.

كان املل���ك ي���رى يف الإذاع���ة الر�سمية وه���و يتابعها بدقة 
بانها ل تفي باملرام من الناحية ال�سيا�سية والقومية، فاأخذ 

مبناف�سة اذاعة بغداد ومنها على �سبيل املثال:
اإنَّ اذاع���ة بغ���داد كان���ت تذيع ن�س���رة الأخب���ار يف ال�ساعة 
الثامن���ة م�س���اءًا، فاأ�سبح���ت اذاع���ة ق�س���ر الزه���ور تذي���ع 
الأخب���ار يف ال�ساعة الثامن���ة اإل ربع وه���ي ن�سرة مف�سلة 
غ���ري م�سوؤول���ة. اإل ان املل���ك وج���د اأنَّ تلك الإذاع���ة ل تفي 
مب���ا يريده فاأم���ر بن�س���ب حمطة ثاني���ة ومت ذل���ك يوم20 
كان���ون الأول 1937، واأع���د لها منهاجًا عل���ى غرار مناهج 
دار الإذاع���ة الال�سلكية للحكومة العراقي���ة )اإذاعة بغداد(، 
اأي اأن وزارة املع���ارف ه���ي الت���ي تق���وم بو�س���ع وترتيب 
املناهج لتل���ك املحطة فاأخذ امل�ستمع���ون العراقيون يف كل 
ليل���ة ي�ستمعون اإىل مناه���ج الإذاع���ة التجريبية، ومناهج 
دار الإذاع���ة ب�سورة منتظمة، الأمر ال���ذي مل يقت�سر على 
بث ال�سطوانات فح�سب بل ت���ذاع الق�سائد والأغاين...، 
ودفع ذلك  النجاح الذي حققته الإذاعة بامللك اإىل تو�سيعها 
فام���ر بن�سب حمط���ة ثالث���ة تع���ادل قوتها ق���وة املحطتني 

ال�سابقتني، ومت اجنازها يوم)20(ني�سان 1938.
كان املل���ك يتوخ���ى م���ن اإن�س���اء الإذاع���ة ))ب���ث الأحاديث 
الديني���ة والأخالقي���ة والتهذيبي���ة وتثقيف �سعب���ه البا�سل 

وتعليم���ه وتدريب���ه((. على نظ���ام الفتوة ال���ذي كان امللك 
موؤمن���ا مبب���ادئ نادي املثن���ى حتى ان���ه كان يذي���ع بع�ض 
اخلط���ب التي يلقيها اخلطباء يف اجتماعات النادي، اهتم 
املل���ك غازي بتلك الإذاعات وقام بالإ�س���راف عليها بنف�سه، 

كما كان يذيع فيها، دون ذكر ا�سمه، وي�سع الربامج.
كان املل���ك غ���ازي يق�سي وقت���ًا طوي���اًل يف مالحظة وتتبع 
الب���ث الإذاع���ي، �سواء خ���ارج الع���راق ام يف داخل���ه، فقد 
كان كث���ري ال�ستم���اع والزي���ارة اإىل اذاع���ة بغ���داد، وتفقد 
اآلته���ا ويلق���ي الأ�سئل���ة الدقيقة عل���ى الفنيني فيه���ا، التي 
كان ي���رى فيه���ا عدم امتالكه���ا للموؤهالت الت���ي متكنها من 
القيام بدور موؤثر يف املجتمع، واتخاذ موقف من الناحية 
ال�سيا�سية ووقوفها من الق�سايا العربية، ل�سيما اأن اجلو 
ال�سيا�سي كان م�سطربا وملبدا بالغيوم، فق�سية فل�سطني 
وتردى العالقات بني العراق وبريطانيا، كانت من الأمور 

ال�ساخنة يف تلك املدة.  
قال املذيع يون�ض بحري:

))كن���ت اأذي���ع  تعليق���ا �سيا�سي���ا ع���ن الو�س���ع يف فل�سطني 
وم���ا يعانيه اأهلها من عنت اليه���ود وطغيان الربيطانيني، 
وبع���د النتهاء م���ن التعلي���ق طلبني رجل مل يذك���ر ا�سمه، 
عل���ى الهات���ف، وقب���ل ان اأ�س���ال م���ن املتكل���م، انهالت علي 
التوبيخ���ات وال�ستائ���م، وبع���د اأن هداأ ال�س���وت من حدته 
اخ���ذ املتكلم ي���ردد، اآه لو كان���ت لدي اذاع���ة ل ريتكم كيف 
تذيعون، ما هذه امليوعه امل�سينة يف خماطبة الربيطانيني، 
وانته���ى احلدي���ث. لق���د كان املتكل���م الثائر )املل���ك غازي( 
ويف تل���ك الليلة كن���ت اأ�سهر عند الوزير الأمل���اين الدكتور 
)فريتزغروبا( ويف �سياق احلديث رويت له ق�سة الغ�سبة 
امللكية((. وقلت ل���ه: ))اإنَّ امللك غازي يتمنى لو كانت لديه 
اذاع���ة قوية ل���ريي الع���امل، كي���ف يخاط���ب الربيطانيني، 

وغريهم من امل�ستعمرين((.
يف الوق���ت الذي اأهمل فيه املدافع���ون عن القانون الدويل 
الإذاعة، كو�سيلة ات�س���ال جماهريي ا�ستغل الآخرون تلك 
الو�سيلة ا�ستغالًل حقيقيًا وفعاًل للتب�سري بالعهد اجلديد، 
وايدلوجي���ة العهد اجلديد، فبعد اأ�سبوع، من ذلك احلديث 
الق�س���ري، اأي يف نهاي���ة ع���ام 1938 طلب الوزي���ر الأملاين 
)غروب���ا( يون�ض بحري، واراه �سنادي���ق �سخمة وقال له 

وهو يبت�سم بخبث على حد تعبري بحري: 
))ه���ذه حمطة اذاعة على املوج���ة الق�سرية وبقوة )150( 

كيلو واط خذها اإىل امللك هدية من الزعيم هتلر((.

 قام يون�ض بح���ري بنقلها �سخ�سيا اإىل الق�سر، وا�ستقبله 
املل���ك غازي دون ان ميد ي���ده مل�سافحته، فلق���د كان حاقدا 

عليه ب�سبب تعليقاته ))املائعة �سد بريطانيا(( ثم قال له:
))�سيدنا ان اذاعة بغداد هي اذاعة ر�سمية حكومية واأنا ل 
املك حق الت�سرف فيما يعطى يل لالإذاعة قال هذا �سحيح 
وابت�س���م، قل���ت لدي نب���اأ �س���ار ل�سيدنا واأ�س���رت اإىل حيث 
تقف �سي���ارة النقل بحمولته���ا الثمينة قال م���ا هذا؟  قلت: 
حمطة اذاعة على املوج���ة الق�سرية هدية من الزعيم هتلر 

ل�سيدنا((.
ت�سمنت اذاعة ق�سر الزهور مواد اإذاعية عدة منها، تالوة  
القران الك���رمي التي اأ�سبحت الإذاع���ة تفتتح بها منهاجها 
اليوم���ي، ويف طليع���ة القراء الذين كان���وا يرتلون القران 
امل���ال مهدي، وعبد الفتاح معروف وال�سيد حيدر اجلوادي 
وال�سي���د عبد املنعم اأبو ال�سعد، وكانت مدة التالوة ن�سف 

حي���در  ال�سي���د  اأن  الطري���ف  �ساعة،وم���ن 
اجل���وادي كان ع���ام 1938 يح�س���ر اإىل �ستودي���و الإذاعة 
قب���ل ن�سف �ساع���ة اأو اأكرث ل�سبط طبق���ات �سوته واإجراء 
بروف���ات �سوتي���ة داخ���ل الأ�ستودي���و، ويف اإح���دى تل���ك 
الربوف���ات فوج���ئ ال�سي���د اجل���وادي بدخول املل���ك غازي 

علي���ه، وبع���د ان تب�س���ط معه يف احلدي���ث �ساأل���ه امللك عن 
اأغني���ة )ليه تالوعني( والتي كانت تذاع يف تلك الآونة لم 
كلثوم وكان ال�سيد من اكرث املعجبني باأم كلثوم، فطلب منه 
امللك ان يدندن بها، فلب���ى اجلوادي الطلب وامللك ي�سجعه 
عل���ى ذلك اإىل ان انته���ى منها...والطريف يف ذلك ان البث 
كان مفتوح���ا اإىل امل�ستمعني دون ان يدري اجلوادي بذلك 
وهكذا ا�ستمت���ع امل�ستمعون بال�سيد اجلوادي وهو يرتمن 

باأغنية اأم كلثوم.
 وق���د خ�س�س���ت �سي���ارة تابعة للب���الط امللكي تاأت���ي لنقل 
الأ�سخا����ض الذين يقع عليه���م الختيار لق���راءة القراآن اأو 
اإلق���اء الأحاديث من الإذاعة وم���ن دون مقابل، ويف بع�ض 
الأحي���ان كان مذيع املحطة يون�ض بحري يقراأ القران حني 
يتاأخ���ر و�سول الق���ارئ اإىل الإذاعة لأ�سب���اب عدة، واإذاعة 
حفالت غنائي���ة والتمثيليات. كانت املحط���ة اأقوى حمطة 
ل�سلكي���ة يف ال�سرق على املوج���ة الق�سرية اإذ اأن موجاتها 
اآن���ذاك تل���ف العامل كل���ه لو قورن���ت باملحط���ات الال�سلكية 
الباقية يف ال�سرق كمحطة م�سر وفل�سطني وبغداد وكانت 
تبث ملدة )60( �ساعة يف الأ�سبوع اإىل العامل، فرفعت بذلك 
ع���ن املغرتبني الوح�سة التي كان���وا ي�سعرون بها وهم يف 

بالد الغربة.
ومل���ا كانت اذاعة الزه���ور ت�سمع بو�سوح يف معظم اأنحاء 
العامل بدلي���ل الر�سائل التي كان يبعث بها هواة ال�ستماع 
اإىل الإذاع���ات حت���ى �سج���ع ذل���ك املل���ك غ���ازي عل���ى طب���ع 
بطاق���ة خا�سة تت�سمن كل املعلوم���ات عن الإذاعة واأطوال 
موجاتها وذبذباتها واأوقات اإر�سالها، وذلك ما كانت تفعله 
جمي���ع حمط���ات الإذاع���ات العاملية. وقد و�س���ع يف زاوية 
عليا من تلك البطاقة �سورة ابنه امللك في�سل الثاين )فيما 
بعد(، وه���و طفل �سغري مرتدي���ا املالب�ض العربية 

العقال والكوفية.
1- حادثة وفاة امللك غ���ازي ونهاية اإذاعة ق�سر 

الزهور:
يف ال�ساع���ة التا�سع���ة والرب���ع  لي���اًل كان املل���ك 
ي�ستم���ع اإىل اأخب���ار الب���الد العربي���ة املذاع���ة من 
حمطة بغداد، وهو ال���ذي ل يفوته ال�ستماع اإىل 
اأخب���ار الدنيا يق���ف على �سري الع���امل وهو القائل 
))ن�سمع اإىل اأخبارهم لرنى مقدار قربهم وبعدهم 

عن الهاوية )اي احلرب( ووقانا الله �سرهم((. 
كان املل���ك ينتظ���ر يف ق�س���ر الزه���ور و�س���ول اآلة 
لت�سلي���ح خل���ل يف جه���از الإذاعة، وبع���د اأن اأخرب 
بوا�سط���ة الهات���ف بو�سول ال�سخ����ض الذي يحمل 
تل���ك الل���ة اإىل ق�س���ر احلارثي���ة غ���ادر املل���ك ق�س���ر 
الزه���ور ثم وقع احلادث على اأث���ر ا�سطدام �سيارته 

بعمود الكهرباء.
يف الرابع من ني�سان 1939 فتحت اإذاعة بغداد يف الوقت 
املع���ني بتالوة من اآي م���ن الذكر احلكيم كاملعت���اد، ثم اأخذ 
املذيع يذيع ب�سوت مته���دج وحزين عن وفاة امللك غازي.
ذك���رت التقارير م���ن دار الإذاعة العراقية اآن���ذاك تفا�سيل 
ح���ادث وفاة املل���ك غازي، ان املل���ك كان ق���د اأ�سطحب معه 
�سائقه الأثري لديه اإبراهيم، ف�ساًل عن امل�سرف على حمطة 
اأذاعت���ه اإ�سماعيل ح�سن، والذي هرب اإىل اأملانيا بعد ثورة 

1941
ُعدَّ انتهاء حياة امللك غازي، انهاًء ملوقف ومبداأ اإذاعة ق�سر 

الزهور الذي كانت تبثه.
بع���د مقتل املل���ك غازي وت�سلم الو�سي عب���د األآله، ال�سلطة 
الذي كان من املوال���ني لل�سيا�سة الربيطانية وخا�سعًا لها، 
اأم���ر بتوقف البث م���ن اذاعة ق�سر الزه���ور يف الرابع من 
ني�سان 1939 واىل الأب���د، كما اأمر عبد الله، يوم التا�سع 
م���ن ني�س���ان 1939 بت�سلي���م حمط���ات الإذاع���ة يف ق�س���ر 
الزه���ور اإىل الدول���ة، وبالفع���ل مت نقل ملكي���ة اذاعة ق�سر 
الزه���ور اإىل وزارة الداخلي���ة )مديري���ة الدعاي���ة والن�سر 
والإذاعة العامة(، واأعلنت ان الغاية من ذلك التدبري كافلة 
لإي�س���ال الإذاع���ة العراقي���ة اإىل املمالك العربي���ة والبلدان 

املجاورة ب�سكل وا�سح.
كما مت ت�سديد مبلغ قدره )58، 796( دولر عن قيمة اأدوات 
كانت ق���د ابتيعت من �سركة )هلكراف���رتز الأمريكية(، ومت 
توزيع حمطات مر�س���الت الإذاعة ثالث منها لدار الإذاعة، 
ومر�سلة واحدة لوزارة الدف���اع واأخرى ملديرية ال�سرطة، 
اأما كادرها فقد مت طردهم من وظائفهم حتت ذرائع �ستى.

عن ر�سالة )توجهات االذاعة العراقية 1936 ــ 1958(

اذاع�����ة ق��ص��ر ال��زه��ور
ك�����ي�����ف ب�����������دأت وك������ي������ف ان����ت����ه����ت؟

كان املل��ك غازي محب��ا لألعامل الكهربائية امليكانيكية, وتس��تهويه بعض املالمح 

للحض��ارة الغربي��ة، وميكن أن نعد تلك هي النقطة األس��اس يف تأس��يس أذاعته 

الخاصة.

يعود افتتاح محطة إذاعة قرص الزهور إىل عام 1936، حينام علم امللك بأن مهندسا 

عراقي��ًا أس��مه طالب رفعت كان يعم��ل موظفا يف املطار امل��دين قد قام بعمل 

محطة إرس��ال الس��ليك, واالتصال بهواة الالس��ليك يف أوربا. )ويف أثناء عمله يف 

املحل التجاري بعد أوقات العمل الرس��مي(, التقى بناظر الخزينة امللكية الخاصة 

آنذاك الس��يد ش��اكر حميد، وملا علم بأمر املحطة الالس��لكية التي عملها, عاد يف 

اليوم الثاين ليخربه أنَّ امللك يطلبه للحضور يف قرص الزهور لرؤية املحطة.

امللك غازي يف اذاعته
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ن�����ج�����ي�����ب ال�����ص�����ائ�����غ

ح����س����ي����ن االع����ظ����م����ي

هناك م�سدران مهمان ملعرفة زمن و مكان ولدة القندرجي 
، الول جل���الل احلنف���ي يف كتاب���ه املغن���ون البغدادي���ون 
املن�س���ور م�سمونه يف الثالثينات واملط�بوع يف كتاب عام 
1964 ، والث���اين للح���اج ها�س���م حممد الرج���ب يف كتابه 
املق���ام العراقي ال�سادرع���ام 1961 وكال امل�سدرين مهمان 
فع���ال ، ويحت���اج الم���ر اىل البحث عن ايهم���ا ادق يف ذكر 
امل�علوم���ة ، ف���الول يذكر ان ر�سيد قد ول���د يف بغداد حملة 
�سبع ابكار �سنة 1312 ه� يف حني ان امل�سدر الث��اين يذكر 
ان���ه ولد يف بغ���داد حملة العوينة �سن���ة 1304 ه� ومبا ان 
امل�سادر الخ���رى بكرثتها متفقة تقريبا على ان ر�سيد ولد 
ع���ام 1886 م، ف���اذا �سح هذا القول، فه���ذا يعني ان ولدة 
ر�سي���د بالتق���ومي الهجري على م���ا جاء يف كت���اب الرجب 
1304 ه���� اما بالن�سبة ملكان املحل���ة التي ولد فيها فيحتاج 

المر اىل تاأكيد ال�سح منهما.. 
عل���ى كل حال.. ولد ر�سيد بن حبي���ب بن ح�سن القندرجي 
م���ن ابوين فقريي���ن، وب�سبب الفقر مل يدخ���ل اىل املدر�سة 
���ًا، وان�سرف من���ذ �سغ���ره اىل العمال  ليتعل���م فبق���ي اميَّ
احل���رة، فتعلَّم �سناعة الحذية يف اح���د املعامل البغدادية 
و�س���ار لقبه من ه���ذه املهنة.. ن�ساأ وهو يح���ب الغناء حتى 
جال����ض كب���ار املغنني ي�سمع منه���م، فُتلمَذ عل���ى يد املطرب 
الكبري احم���د الزيدان موؤ�س�ض الطريقة الزيدانية، ولزمه 
حت���ى وفات���ه واخ���ذ عنه الغن���اء حتى ق���ال له يوم���ا )انت 
خليفت���ي من بع���دي( فكان له ذلك.. لقد وهب���ت له الطبيعة 
نْف�س���ًا طروبا متيل اىل ال�سرور واملرح غري انه ا�سيب يف 
ر �سفاء تلك النف�ض، اذ كان يرى امامه  بادىء ن�ساأته مبا عكَّ
���ًا حزينة اثقلها الده���ر بنكباته فت�ست�سل���م يوميا للبكاء  امَّ
امام الفاقة والعوز اللذين احاطا بهما.. وكان ر�سيد طيب 
القل���ب �سديد احلب لها وبذلك حرم م���ن �سعادة الطفولة.. 
وم���ع ذلك فقد ق�س���ى ال�سطر الول م���ن حياته وهو ينتقي 
درر النغ���ام، ونتيج���ة لظروف���ه مل يفك���ر بال���زواج وبقي 

اعزبا طيلة حياته.. 

كان ر�سي���د القندرج���ي �سريع الط���رب ل يقل طرب���ه اثناء 
ح�س���وره عل���ى امل�سرح عن طرب ال�سام���ع، وهو اول مغن 
عراق���ي بع���د ا�ست���اذه احم���د الزي���دان تنب���ه اىل واجبات 
المي���اء وح���ركات الغن���اء بال�س���ارات، وعل���ى ه���ذا بقي 
يرف���ل يف ثياب الن����ض والفرح ليلِه كنه���ارِه ونهارِه كليلِه 
ي�سنف اآذان ال�سامعني بالآيلء غنائه اىل ان دعته احلكومة 
ليكون خبريا فنيا يف دار الذاعة الال�سلكية العراقية فقام 
بواجبه الفني خ���ري قيام حتى وافاه الجل يف الثامن من 

اذار عام 1945م املوافق 8/ �سفر 1362ه�.

الت�سجيالت ال�سوتية لر�سيد القندرجي 
كان م���ن املمكن ال�ستف���ادة ب�سورة كبرية م���ن ت�سجيالت 
���ى فيه���ا الكثري من  ر�سي���د القندرج���ي ال�سوتي���ة الت���ي غنَّ
املقام���ات العراقية من الناحية اجلمالية التي ا�سفى عليها 
القندرجي ذوقا رفيعا يف �سياغتها، اإل اأن هذه الت�سجيالت 
كم���ا مرَّ بنا ، كانت قد �سجلت يف فرتة كان ر�سيد على غري 
ما ي���رام.. ان مو�سوعاتها اجلمالية والذوقية عموما غري 

معقدة حتى تتك�سف وتت�سح من خالل 
ال�سل���وب والرتكي���ب واداء ال�س���ول الت���قليدي���ة املتبعة 

توارثا، ومن ثم امناء العمل الدائي كعمل فني موحد.. 
فر�سي���د ميتل���ك القدرة عل���ى تهيئ���ة �سوته لغن���اء ا�سعب 
املقام���ات مث���ل قدرت���ه عل���ى عر�سه���ا، وهك���ذا ن�ستمع اىل 
مقامات���ه ب�سغف لأنها جت�سي���دا حلبكة ادائية ناجحة جمع 
فيه���ا القندرج���ي كل مواد عمل���ه و�سياغته���ا ب�سورة فنية 
مث���رية ولن�ستمع الي���ه يف مقام العجم ع�س���ريان بق�سيدة 

اأبي نوؤا�ض.. 
دع عنك لومي فاإن اللوم اغ�����راء 
وداوين بالتي كانت هي ال�����داء 

ورغ���م ان حال���ة الغمو�ض يف بع����ض ت�سجيالته موجودة 
ل�سب���اب �سب���ق ان حتدثنا عنه���ا، اإل اأننا ن���درك باأن هناك 
�س���ورا حم�سو�س���ة ا�ستط���اع القندرج���ي ان يع���ربرِّ عنه���ا 

كمط���رب معا�سر حلقبت���ه الزمنية.. ومث���ال على ذلك مقام 
البراهيم���ي ومق���ام الن���وى ومقام���ي العريب�����ون ومقام 
ال�سي���كاه.. الخ هذه املقامات التي تو�سف بالقوة يف هذه 
النواحي.. ان جناح هذه املقامات امل�سجلة ب�سوت ر�سيد 
القندرج���ي تب���دو اول كل �سيء يف �سياغته���ا الحرتافية 
املقام���ات يف  ه���ذه  ا�س���ول  الدق���ة يف �سب���ط  املتناهي���ة 

عنا�سرها التقليدية.. 
ان املقام���ات الت���ي يغنيه���ا ر�سي���د القندرج���ي وال�سلوب 
ال���ذي يعربرِّ ب���ه، فيه الكث���ري م���ن ال�س���ارة اىل امل�سوؤولية 
الت���ي حتمله���ا ر�سيد القندرج���ي يف تو�سيل ه���ذا الرتاث 
الغنا�سيق���ي العري���ق اىل الالحق���ني، فهذا ال���رتاث قبل كل 
�سيء، ح�سيلة حميط بيئي.. وتاريخ �سعب باكمله.. كذلك 
فاإن نتاج فنان ف���رد كر�سيد القندرجي او غريه مهما كانت 
قيمة ه���ذا النتاج الفني، لي����ض اىل درجة كبرية ناجتا عن 
امكانية ذلك الفنان الفرد او ثقافته مبقدار ما هو ناجت عن 

امكانية وثقافة املجتمع ككل، لأن الفرد نتاج املجتمع، وهو 
ج���زء منه ويعربرِّ عن���ه، فالنتاجات الفني���ة عموما وخا�سة 
الرتاثي���ة منها، باعتبارها تعب���ري حقيقي عن املجموع، او 
اأي جان���ب اآخر يف احلي���اة، هي ا�سبه بتقري���ر يك�سف عن 
امكانيات املجتمع من �ستى هذه املجالت ومنها املو�سيقى 
والغن���اء.. ان اهمية مث���ل هذا القول بالن�سب���ة لنا، هو ان 
ر�سيد القندرجي كان يرى احلياة ب�سيطة جدا كما يبدو.. 
لذل���ك فاإن���ه طبعا، يرى قلَّ���ة احلاجة اىل البداع���ات الفنية 
الت���ي ميك���ن الفادة منه���ا كثقافة جديدة م���ن خارج حدود 
الوط���ن، وظل معتمدا يف ابداعات���ه الدائية على اخلزائن 
اللحني���ة املوجودة يف كي���ان املقام العراق���ي عرب تاريخه 
الطوي���ل، والمر يبق���ى �سبه طبيعي، لك���ون تطور اجهزة 
الت�س���ال والن�سر واحلف���ظ لزال���ت يف بداياتها زمنذاك، 
فعموم البيئ���ات �سبه مغلقة على نف�سه���ا وداخل حميطها، 
ترافقه���ا ثقافة متاثلها.. ل���ذا فاإن ا�سالي���ب وتعابري ر�سيد 

القندرجي كانت مبعنى حقيقي جدا.. 
فا�ستم���ع عزي���زي القارئ اىل ه���ذه الق���سي���دة التي غناها 

القندرجي مبقام الطاهر لأبي فرا�ض احلمداين.. 
اأراك ع�سي الدمع �سيمت�ك iiال�سب�ر اأم�ا للهوى نه�ي علي�ك 

ول اأم�ر 
متت���ع ر�سيد القندرجي كما متتع احم���د الزيدان من قبل ، 
بف���رتة جناح حمرتمة من���ذ ال�سنوات الوىل له���ذا القرن، 
باعتب���اره رمز ع�سرها، مما �ساعد ذل���ك على ار�ساء دعائم 
روح جدي���دة وديناميكي���ة منوع���ة للط���رق القدمي���ة التي 
َد ذلك ال�سبيل  ج�سدها يف غنائه ب�س���ورة جديدة.. وقد مهَّ
اي�س���ا لنجاحات طيبة ملغنني ذوي مواهب �سوتية �ساروا 
عل���ى طريقتة الت���ي �ساغها بدقة ور�سوخ تف���وق فيها فنيا 
عل���ى مغن���ي ع�سره، مم���ا ل ري���ب في���ه ان ه���ذا امل�ستوى 
الغنائ���ي، ه���و ال���ذي او�سل���ه كمغن���ي للمقام���ات اىل قمة 

العطاء والنجاح.
عن كتاب )الطريقة القندرجية(

 ي�س����اف اىل ذل����ك تبذي����ر ابنه����ا الوحيد املدع����و )بر�سي( 
واملقي����م يف اوروب����ا بحج����ة الدرا�سة وطلبات����ه امل�ستمرة 
بتزوي����ده مببال����غ كبرية لينفقه����ا على ملذات����ه و�سفاهاته 
وعندم����ا تكون املبال����غ املطلوبة غري متوف����رة لديها تعمد 
اىل ال�ستقرا�ض من مرابني جاهزين وحميطني بها دائما 
بفائدة عالية ج����دًا وب�سمان رهن ملك كما هو مو�سح يف 

مقدمة هذا الكالم. 
اعت����ادت �سارة ان توكلني يف اغلب الدعاوى التي تقيمها 
او تق����ام عليه����ا منذ �سن����ة 1942 ويف اواخر ه����ذه ال�سنة 
طلبت اإيّل اقامة الدعوى على ابن عمها )هايك( الذي يدير 
ويت�س����رف باملقاطع����ة امل�سم����اة عنانة الواقع����ة يف مدينة 
احلل����ة والتي متلك ا�سهمًا فيها مطالبة ببدل ح�ستها الذي 
قدرته مببلغ 1500 دينار و�سبب اقامتها هذه الدعوى هو 
خ�سو�سيتها مع ابن عمها وكرهها ال�سديد له ورغبتها يف 

احلاق ال�سرر به مهما يكلفها ذلك من م�ساريف. 
دفع����ت يل 150 دين����ارًا كمقدم����ة اتع����اب حمام����اة حي����ث 
ان الدع����وى تق����ام يف حمكم����ة احللة، اقم����ت الدعوى يف 
حمكم����ة بداءة احللة وكانت موؤلفة م����ن ثالثة حكام وكان 
رئي�سه����ا انكليزيا على ما اتذك����ر. وح�سر املحامي �سلمان 
ال�سيخ داود وكياًل عن املدعى عليه. قررت املحكمة تاجيل 
الدع����وى لأجل انتخاب ثالثة خ����ريًا لتقدير البدل املطالب 

به. 
وقب����ل ان ياأزف موع����د املرافعة راجعتني �س����ارة قائلة ان 
وكي����ل ماي����ك �سلم����ان ال�سيخ داود م����ن ناف����ذي الكلمة يف 
ه����ذه الي����ام وهو �سدي����ق لالنكلي����ز لذلك ارغ����ب بتوكيل 
املحامي جنيب ال����راوي الذي له نفوذ و�سلة بامل�سوؤولني 
وبالنكلي����ز ليقف جتاه �سلمان ال�سي����خ داود. فقلت لها اأن 
ل حاجة لذل����ك حيث اأن مو�سوع الدع����وى اأ�سبح متوقفًا 
على تقدير اخلرباء الذي����ن �ستعينهم املحكمة.  فاأجابتني 
لأج����ل اأن اطمئ����ن م����ن نتيج����ة الدعوى ارغ����ب يف توكيله 
مع����ك علما بان اأجورك ل تتاأث����ر بتوكيله. جتاه اإ�سرارها 
وحي����ث اأن جني����ب ال����راوي �سديق����ي ات�سلت ب����ه هاتفيا 
وطلبت ح�سوره لن �سارة تنتظره، فلما جاء و�سرحت له 

مو�س����وع الدعوى وقرار املحكم����ة بتعيني اخلرباء وافق 
على التوكل ارتاحت �سارة لذلك و�سلمته �سكًا مببلغ 150 

دينارًا مقدمة اأتعاب املحاماة. 
ويف املوع����د املح����دد للمرافع����ة ذهبن����ا اىل احلل����ة جنيب 
الراوي واأنا و�سارة ب�سيارتها واأعلمتنا املحكمة بانتخاب 
خ����رباء ثالثة معروفني بالكفاي����ة وال�ستقامة كان احدهم 

عبد الرزاق مرجان ول اأتذكر الآخرين. 
ذهبن����ا مع هيئة املحكمة واخل����رباء واملدعى عليه ووكيله 
اىل موق����ع املزرع����ة، فلم����ا جت����ول اخل����رباء يف ارجائه����ا 
واطلع����وا عل����ى او�ساعه����ا وظروفه����ا وغ����ري ذل����ك اعدوا 

تقريره����م وعند عودتنا اىل املحكمة �سلموا التقرير وكان 
م�سمون����ه ان ما ت�ستحقه موكلتنا مبل����غ قدره 600 دينار 
ب����دل من الل����ف واخلم�سمائة دينار املطال����ب بها ف�سجلنا 
بع�����ض املالحظ����ات والعرتا�س����ات ث����م عدن����ا اىل بغ����داد 
وكان����ت �سارة متاث����رة من ق����رار املحكمة ل ب�سب����ب املبلغ 
املحكوم به بل لنها اعتربت ان القرار �سدر ل�سالح هايك 

واتفقنا معها على متييز القرار. 
وقب����ل تنظيم الالئح����ة التميزي����ة راجعتني �س����ارة قائلة: 
ان داود احلي����دري قد ا�سبح وزي����رًا للعدلية وهو �سديق 
ن�سرة الفار�سي ون�سيب����ه لذلك ارغب يف توكيله لي�سرتك 

معكما يف التوقيع على الالئحة التميزية. 
قل����ت له����ا ل يوجد مربر لطلبك ه����ذا اذ ان ن�سرة الفار�سي 
ل يق����دم عل����ى مفاحتة �سديق����ه وقريبه وزي����ر العدلية يف 
مو�س����وع اي����ة ق�سية مهم����ا كانت مهم����ة ول����و فر�سنا انه 
�سيفع����ل ذل����ك فان وزي����ر العدلية ل ميك����ن ان يفاحت حكام 
حمكمة التميي����ز يف ق�سية مثل هذه ي�ساف اىل ذلك حتى 
ان����ه لو اقدم على مفاحتتهم فانهم ل ي�ستجيبون له ان كان 

الطلب باطاًل. 
ورغم ذلك فان �سارة ا�سرت على توكيل ن�سرة وهو اي�سا 
�سديق����ي فخابرته قائاًل ان �س����ارة يف مكتبي وهي ترغب 
يف توكيلك يف ق�سية فح�سر ن�سرة و�سرحت له مو�سوع 
الدعوى واملرحلة التي و�سلت اليها واخربته باننا اتفقنا 
عل����ى متيي����ز قرار حمكمة ب����داءة احللة وان �س����ارة ترغب 
با�س����رتاكك يف تنظي����م الالئح����ة التميزي����ة فواف����ق ن�سرة 
فقدم����ت له �سارة �س����كًا مببلغ 150 دين����ارًا كمقدمة اتعاب 

املحاماة. 
نظمن����ا الالئح����ة التميزي����ة طالب����ني نق�����ض ق����رار حمكمة 
البداءة لوجود بع�ض الخطاء عند تعيني اخلرباء، ثم ان 
اخلرباء بال�سلوب الذي اتبع����وه اثناء الك�سف والتقدير 

مل يتمكنوا من الوقوف على الوارد احلقيقي للمزرعة. 
�سدقت حمكمة التمييز قرار حمكمة البداءة وبذلك تكون 
�س����ارة ق����د �سرفت على ه����ذه الدعوى بني اتع����اب حماماة 
ور�سوم واجور خ����رباء وم�ساريف �سفر مبلغًا يزيد على 
املبل����غ املحكوم ب����ه كل ذلك ب�سبب كرهه����ا لبن عمها هايك 
ورغبتها يف ازعاجه واحلاق الذب به ب�سرف النظر عما 

يلحقها جراء ذلك من نفقات وخ�سائر. 
هذا منوذج ب�سيط عن ت�سرفات �سارة التي ادت بالنتيجة 
اىل افال�سها يف اواخر ايام حياتها بحيث بعد وفاتها تربع 

لها بع�ض معارفها بنفقات الت�سييع والدفن وغريها.

عن كتاب )ذكرياتي يف املحاماة(

البح��ث ع��ن رش��يد  القندرجي 
وتسجيالته..

عندم��ا اعلن��ت )الزنكينة(س��ارة 
خاتون افالسها

س��ارة اوانيس اس��كندر املعروفة يف األوس��اط البغدادية باسم )س��ارة الزنكينة( 

او )س��ارة خاتون( ك��ام يحلو لبعضه��م ان ينعتها، كانت تعترب م��ن أغنياء العراق 

م��ن  متلك��ه  مل��ا  املش��هورين 

عقارات واس��عة و شاس��عة يف 

ع��دة مواقع من بغ��داد احدها 

)كمب س��ارة( كام لها مقاطعات 

زراعي��ة كب��رية يف اغلب املدن 

أبيه��ا  ع��ن  ورثته��ا  العراقي��ة 

وزوجها إال إنها لس��وء ترصفها 

بهذه االمالك الكبرية وعدم تبرصها بعواقب االمور فقد وضعت ثقتها بس��امرسة 

واش��خاص مستغلني طامعني يف ثروتها فقد كانوا مستعدين القراضها املبالغ التي 

تحت��اج اليها  – وما اكرث ما كانت تحتاج – لقاء فائدة عالية جدًا ويرهن احد عقاراتها 

او مزارعها بحيث عند اس��تحقاق اجل تس��ديد الدين وع��دم متكنها من ذلك يعمد 

الدائن اىل بيع املرهون حيث يتملكه مببالغ تقل كثريًا عن قيمته الحقيقية )ان كيفية 

متلك دارها يف املس��بح ومتلك مقاطعة الدبوين الش��هرية يف الكوت ومن متلكها 

معروفة لدى املطلعني يف العراق(.

�سارة خاتون يف �سبابها و�سيخوختها
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ع�����راق�����ي�����ة

ع��د���ص��ة

انتهاء بناء الكني�صة البرون�صتانتية 
االنجيلية الوطنية في بغداد في كانون 
االول من عام 1955

مطار الب�صره في الثالثينيات 
-�صوره جويه

�صورة نادرة تعر�ض 

اول لوفد العراقي 

الن�صائي اإلى موؤتمر 

المراأة العالمي عام 

1946

�صورة لذكرى رتل من 
الدراجات الهوائية اأمام 
دائرة البريد ل�صتالم 
البريد وتوزيعه على 
المواطنين عام 1952

�صورة خلفية رائعة لمنارات جامع اال�صفية المقطومة 1918

�صاحه ام البروم 
فى الب�صره 1910

خليل با�صا الذي ارتبط با�صمه 
�صارع الر�صيد للم�صور البغدادي 

االأرمني ال�صهير دونات�صيان

الفريق الركن نوري با�صا ال�صعيد

احذية باتا 
وهذا اأحد 
فروعها 
في منطقة 
المن�صور 
في بغداد
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زي���ن���ب ه���اش���م ج���ري���ان

1- نادي النه�صة الن�صوي:
ب���داأت احلرك���ة الن�سوي���ة العراقي���ة الن�س���اط الجتماعي 
العلن���ي لأول مرة من خالل جمموعة من الن�ساء املتعلمات 
يف تاأ�سي����ض اأول ناٍد ن�سوي عراقي يف 24 ت�سرين الثاين 
1923 اأطل���ق علي���ه ا�سم )نادي النه�س���ة الن�سوي( ومقره 
يف حمل���ة ال�سابوجنية يف بغداد، تاألفت هيئة النادي من 
اأ�سم���اء الزه���اوي �سقيقة ال�ساعر جمي���ل �سدقي الزهاوي 
رئي�س���ة للنادي وال�سي���دة نعيم���ة ال�سعيد نائب���ة للرئي�سة 
وال�سي���دة م���اري عبد امل�سي���ح �سكرترية وال�سي���دة فخرية 
الع�سك���ري اأمين���ة لل�سن���دوق وبع�سوي���ة كل م���ن نعيم���ة 

�سلطان حمودة وبولينا ح�سون.
اأعلن���ت موؤ�س�س���ات النادي اأن الغاية الت���ي يرمي اليها هي 
))اإر�ساد  الن�ساء والفتيات اإىل ال�سعور بهويتهن احلقيقية 
ومعرفة مركزهن ال�سامي والندفاع اإىل التنوير والتهذيب 
لإ�س���الح اأحوالهن الأدبي���ة والجتماعية، وح�سن الأعمال 
التي يتطلبها منهن املعرتك الإن�ساين...((. واأعلن �سعيهن 
احلثي���ث اإىل تكث���ري مدار����ض الإن���اث وترقي���ة تعليمه���ن 
وتربيته���ن ))و�سيكافحن ب���كل قوة، الع���ادات امل�ستهجنة 
التي ترذله���ا ال�سرائ���ع الآلهية والقوان���ني الجتماعية، اإذ 

اأنها تنايف الف�سيلة وال�سرف احلقيقي...((.
وع�سية افتت���اح نادي النه�سة الن�سوي م���ن قبل لفيف من 
رائ���دات النه�سة الن�سوية كتبت ليلى تهنئ خطوتهن هذه 
وت�سد على اأيديه���ن قائلة: ))فاإىل النه�سة، اأيتها ال�سيدات 
والأوان����ض اإىل النه�سة من �سبات اجلم���ود واخلمول اأن 
امل�س���روع م�سروعكن، ول�سعادتك���ن و�سعادة من يلوذ بكن 

وبالنتيجة للوط���ن العزيز الذي ظل متاأخرًا حتى الآن يف 
هذا الأمر احليوي! اأن امل�سروع عظيم اإل اأن �سبله مملوءة 
�س���وكًا ودغاًل، وما كان���ت العراقيات لريجع���ن اإىل الوراء 

بعد اأن خطون هذه اخلطوة اجلبارة الأوىل...((.
وقد رحبت جريدة العراق بو�سفها اجلريدة التي �ساندت 
حري���ة امل���راأة بتاأ�سي����ض النادي وعدت���ه ))فتح���ًا جديدًا(( 
فكتب���ت يف معر����ض الرتحي���ب ما ن�س���ه: ))...نح���ن ن�سر 
ون�س���ر جدًا باأن حتفزت املراأة العراقية وقامت تريد اإذاعة 
النه�س���ة الن�سائي���ة الذي ح���ول اأول ناد عرفت���ه ع�سامتنا 

املجيدة فتحًا جديدًا لنه�ستنا الجتماعية((.
وقد ا�ستب�سر دعاة ال�سفور بتاأ�سي�ض النادي وعدوة ن�سرًا 
له���م يف معركتهم مع دع���اة احلجاب، وعل���ى الرغم من اأن 
الن���ادي ن���اأى بنف�سه عن الدع���وة لل�سفور وتاأكي���ده مرارًا 
ب���اأن غاية النادي ه���ي تهذيب عدد من اليتيم���ات وت�سهيل 
اجتم���اع دعاة الرق���ي من الن�ساء وتعلي���م الأميات القراءة 
والكتابة، اإل اأنه لقي معار�سة �سديدة من قبل رجال الدين 
الذين اعتربوا اإن�ساءه اأمرًا خمالفًا للدين الإ�سالمي، ويف 
هذا ال�سياق كتبوا مقالت عدة ن�سرت على اأعمدة ال�سحف 
واملجالت هاجموا فيه���ا النادي ورئي�سته وع�سواته، ومل 
يكتف���وا به���ذا، بل اأوفدوا ع���ددًا من رجال الدي���ن اإىل امللك 
في�س���ل الأول طالب���ني منه اإغالق الن���ادي، فا�ستجاب امللك 
لطلبهم، رغبة منه يف امت�سا�ض نقمة رجال الدين واأر�سل 
اإىل موؤ�س�س���ة الن���ادي طالب���ًا منها رف���ع كلم���ة النه�سة من 
ا�س���م الن���ادي وجعله )نادي املراأة( بدًل م���ن نادي النه�سة 
مبواجه���ة  للن���ادي  املوؤلف���ة  الهيئ���ة  ان�سغل���ت  الن�س���وي، 

املعار�س���ني للنادي وابتع���دت عن حتقي���ق اأهدافها، وكان 
ه���ذا �سببًا من اأ�سباب غل���ق النادي، ف�ساًل عن عدم متا�سيه 

مع عادات وتقاليد املجتمع العراقي اآنذاك.

2- جمعية خريجات دار المعلمات:
بعد اأن ح�سل التعليم الن�سوي على قدٍر من التو�سع تطلب 
ذل���ك تاأ�سي����ض اأول دار للمعلم���ات ع���ام 1926 ل�سد حاجة 
املدار�ض من املعلمات، ومن �سروط الدرا�سة فيها اأن تكون 
الطالبة ق���د اأكملت الدرا�سة البتدائي���ة، وبعد ذلك اأ�س�ست 
دار املعلمات البتدائية وكانت ت�ستقبل خريجات املدار�ض 
املتو�سط���ة، فتخرجت جمموع���ة مثقفة من الن�س���اء، اأردن 
تقوي���ة الروابط ب���ني خريجات ال���دار من خ���الل تاأ�سي�ض 
جمعية اأطلق عليها ت�سمية )جمعية خريجات دار املعلمات( 
فقدم���ن طلب���ًا اإىل وزارة الداخلية للموافق���ة على تاأ�سي�ض 
اجلمعي���ة، وح�سل���ت موافقة ال���وزارة، فت�سكلت اجلمعية 
برئا�س���ة خريية ن���وري، وع�سوي���ة مارتا ع�س���ر ومديحة 
جميل وباكزة فائق املدر�سات يف املدر�سة املركزية ومكية 
�سال���ح ومديحة عل���ي املدر�س���ات يف املدر�س���ة احليدرية، 

وفريدة نوري املدر�سة يف املدر�سة البارودية.
�سع���ت اجلمعي���ة اإىل م�ساع���دة الطالب���ات الفق���ريات على 
موا�سلة تعليمهن بتقدمي املال واملالب�ض، وتبنت اجلمعية 
ع���ددًا كبريًا م���ن الطالب���ات اليتيمات وقام���ت بتقدمي منح 
�سهري���ة لهن ملوا�سل���ة درا�سته���ن، اإذ اأدرك���ت اجلمعية ان 
الطريق لنه�سة املراأة يتم عرب حتررها اجتماعيًا من خالل 
اإف�س���اح املجال له���ا للم�ساركة يف ميادي���ن احلياة املختلفة 

ومنه���ا التعلي���م، توقف���ت اجلمعية عن ن�ساطاته���ا على اأثر 
�س���دور مر�سوم اجلمعيات املرق���م )19( للعام1954، قبل 

ان تتحقق اأهدافها على اأر�ض الواقع.

3- نادي المعلمات:
يرجع تاأ�سي�ض هذا النادي اإىل عام 1932، بعد اأن اأجازته 
وزارة الداخلية يف 11 كانون الثاين من العام املذكور، اإذ 
عملت جمموعة من الن�سوة من الرعيل الأول من خريجات 
دار املعلمات عل���ى تاأ�سي�ض النادي يف بغداد، تاألفت هياأته 
الإداري���ة م���ن خريية نوري مدي���رة مدر�سة ال�س���ت نفي�سة 
وعفيف���ة روؤوف الكاتبة يف مديري���ة دار املعلمات ومديرة 
املدر�سة البارودية، ومدي���رة دار املعلمات، وكانت رئي�سة 
الن���ادي ال�ست خريية ن���وري، وقبل الن���ادي يف ع�سويته 
كل معلم���ة بلغ���ت الع�سرين م���ن العمر بع���د اأن تدفع ر�سم 
ال�س���رتاك ال�سهري الذي حتدده هيئة النادي مع بداية كل 
عام، كانت غاية النادي الأ�سا�سية تاأمني احلياة الجتماعية 
وزرع الألف���ة واملحب���ة ب���ني  املعلم���ات ورف���ع م�ستواه���ن 
العلم���ي والثقايف، بوا�سط���ة اإلقاء املحا�س���رات وو�سائل 
التثقي���ف الأخ���رى وتوحيد مب���ادئ الرتبي���ة والتعليم يف 
املدار����ض، ف�ساًل عن ا�سهامات الن���ادي يف �سقل اخلدمات 
الجتماعي���ة عن طريق تهياأة الك���وادر التعليمية ملجموعة 
م���ن الفتيات اللواتي مل يحالفهن احلظ ملوا�سلة تعليمهن، 
وا�ستم���ر الن���ادي دون اأي ن�ساط���ات متمي���زة اأخرى، ومل 
تتوف���ر معلوم���ات كافية م���ن امل�سادر ت�س���ري اإىل ن�ساطات 
الن���ادي الثقافي���ة الذي ا�ستم���ر يف عمل���ه اإىل حني �سدور 
مر�س���وم اجلمعيات املرقم )19( للعام 1954 اإذ عد النادي 
ملغي���ًا ا�ستنادًا اإىل املادة )25( من املر�سوم املذكور ومتت 

ت�سفية اأمواله.

4- جمعية الهالل االأحمر العراقي )الفرع 
الن�صوي(:

اأ�س�س���ت جمعي���ة اله���الل الأحم���ر العراقي يف بغ���داد عام 
1932 برعاي���ة امللك في�سل الأول، حني دعا اأمني العا�سمة 
اأر�س���د العم���ري لت�سكيله���ا لتك���ون عل���ى غ���رار جمعي���ات 

ال�سليب الأحمر الدويل.
قام���ت اجلمعية مب�ساع���دة منكوبي الفي�سان���ات، وتنظيم 
املحا�سرات الت���ي توؤكد اأهمية ال�سعاف���ات الأولية، وبعد 
النج���اح ال���ذي حققت���ه اجلمعي���ة يف جمال عمله���ا، عمدت 
جمموع���ة من الن�س���وة عام1933 اإىل افتت���اح فرع ن�سوي 
للجمعية برعاية امللكة حزمية عقيلة امللك في�سل الأول، مل 
تكن للفرع الن�سوي اإدارة خا�سة اأو كيان م�ستقل اإمنا كان 
مرتبطًا مع املركز الع���ام للجمعية وي�سارك يف ن�ساطاتها، 
ويف الع���ام 1945 ق���ررت جمموع���ة م���ن ع�س���وات الفرع 
الن�س���وي اإن�ساء فرع م�ستق���ل اإداريًا ومالي���ًا عن اجلمعية 
ول���ه منه���اج خا����ض ب���ه، تاألفت هيئ���ة اجلمعية م���ن �سعاد 
العم���ري وعلية �سامي فتاح و�سبيحة ال�سيخ اأحمد الداود 

واأ�سماء منري عبا�ض ونزهت عقراوي.
اعتم���دت اجلمعية يف ميزانيتها عل���ى ال�سرتاك ال�سنوي 
للع�س���وات وامل�ساع���دات والتربعات املالي���ة التي حت�سل 
عليه���ا اجلمعي���ة م���ن جه���ات خمتلفة وب���دلت اإيج���ار من 
ممتل���كات اجلمعي���ة، وكان لرعاي���ة امللكة عالي���ة ووالدتها 
امللكة نفي�سة، اأثرها يف جناح اجلمعية يف حتقيق اأهدافها 

وتوفري الدعم املادي لها.
بع���د نهاية احل���رب العاملي���ة الثانية تبنى الف���رع الن�سوي 
م�ساري���ع اجتماعي���ة وثقافي���ة ع���دة فق���د اهت���م بت�سجي���ع 
الفتيات على تعليم التمري�ض، ومكافحة الأمية بني الن�ساء 
بفتح مدار����ض م�سائية للن�ساء يف الك���رخ والر�سافة، كما 
اهت���م بفت���ح م�ساري���ع لتعليم البن���ات اخلياط���ة والتدبري 
املن���زيل، وتوج���ت باكورة اأعماله يف ه���ذا املجال بافتتاح 
املل���ك في�سل الثاين يف ع���ام1953 م�سغ���اًل لتعليم البنات 
اليتيم���ات اأ�س���ول اخلياط���ة، وفت���ح دورات متع���ددة لهذا 
الغر�ض، و�سم امل�سغل )45( فتاة يتيمة، ف�ساًل عن اهتمام 
املل���ك بف���رع اجلمعية الن�س���وي فقد خ�س�ض للف���رع مبالغ 

مالية �سنوية لتو�سيع ن�ساطاته.

5- جمعية مكافحة العلل االجتماعية:
انت�سرت يف اأو�ساط املجتمع العراقي الكثري من الأمرا�ض 
الجتماعية التي تهدد كي���ان ابنائه، مما دفع جمموعة من 
ال�سي���دات اإىل تاأ�سي�ض جمعي���ة وقائية عالجية عام 1937 
برئا�سة �سارة اجلم���ايل، وع�سوية كل من مر�سية الباجه 

ج���ي وح�سيب���ة                  الباج���ه ج���ي، ور�سدي���ة اجللبي، 
وفت���وح الدب���وين واآ�سيا توفيق وهب���ي، كانت تهدف عند 
اإن�سائه���ا حمارب���ة امل�سك���رات وانق���اذ مدمني اخلم���ر، اإل 
اأنه���ا ايقنت ان هذا املر�ض  مل يك���ن امل�سكلة الوحيدة التي 
يع���اين منها املجتم���ع العراقي، فق���ررت تو�سي���ع اأهدافها 
لت�سم���ل حمارب���ة الفقر واجله���ل وت�سمن منهاجه���ا العام 
القي���ام بزيارة ل�سجن الن�ساء وتعلي���م ال�سجينات القراءة 
والكتاب���ة، ف�س���اًل ع���ن تق���دمي الإر�س���ادات ال�سحي���ة لهن، 
ويف بداي���ة اخلم�سين���ات و�سعي���ًا منها لت�سجي���ع التعليم 
ب���ني الن�ساء فتح���ت مدر�سة ثانوية م�سائي���ة للبنات لتوفر 
للعام���الت فر�س���ة ملوا�سل���ة درا�سته���ن م�س���اًء وباأج���ور 
خمف�س���ة، ف�ساًل عن قيامها يف ع���ام 1952 باإن�ساء م�سغل 
لتعلي���م البنات فن اخلياطة، ا�ستم���رت اجلمعية يف عملها 

اإىل ما بعد عام 1958.

6- جمعية بيوت االأمة:
قام���ت جمموع���ة من مثقف���ي املجتمع العراق���ي يف 11 اآب 
1935 بتاأ�سي����ض جمعية بي���وت الأمة يف بغداد، وكان من 
اأبرز موؤ�س�سيها )مول���ود خمل�ض اإبراهيم وعطاء با�سي(، 
وفتح���ت اجلمعي���ة مدر�ست���ني متو�سطت���ني واإعداديت���ني 
للبنني يف بغ���داد واأ�سدرت جملة �سهري���ة با�سم )املعرفة( 
وبع���د ات�ساع ن�ساط اجلمعي���ة اأ�سبح لها فروع يف مناطق 
خمتلف���ة من الع���راق، ويف الع���ام 1936 اأ�س����ض للجمعية 
ف���رع ن�س���وي يه���دف اإىل رف���ع م�ست���وى امل���راأة الثق���ايف 
والجتماع���ي، ومكافحة الأمية، ق���ام الفرع الن�سوي بفتح  

مدار�ض م�سائية لتعليم الن�ساء اللواتي مل ت�سمح اأحوالهن 
املادية على موا�سلة التعليم، يف مناطق متعددة من الكرخ 
والكاظمي���ة وتط���وع ع���ددًا كب���ريًا من ع�س���وات اجلمعية 
للتدري�ض فيها جمانًا، ف�ساًل عن م�ساهمة وزارة املعارف اإذ 
�سمحت بال�ستفادة من اأبني���ة املدار�ض بعد اأوقات الدوام 
الر�سم���ي، وقد و�سل املبلغ ال���ذي ي�سرف على التعليم من 
ه���ذه اجلمعية حوايل )500( دين���ارًا، وهو مبلغ كبري يف 
تل���ك املرحلة، خا�سة اإذا علمن���ا ان راتب املوظف يف نف�ض 

املدة يرتاوح من اأربعة اإىل �سبعة دنانري.

7- جمعية الرابطة الن�صوية:
م���ن اجلمعي���ات الت���ي ا�سطبغ���ت بطابع �سيا�س���ي جمعية 
بغ���داد  يف  ان�سئ���ت  الت���ي  والفا�سي���ة  النازي���ة،  مكافح���ة 
عام1943 على ي���د جمموعة من الن�سوة، هدفها الأ�سا�سي 
مكافح���ة الأف���كار النازية والفا�سية، ورف���ع م�ستوى املراأة 
العلم���ي والثقايف ع���ن طريق الق���اء املحا�س���رات العلمية 
والأدبي���ة واإن�ساء مراكز ملكافحة الأمية بني الن�ساء، وبعد 
احل���رب العاملي���ة الثانية حتول ا�سم اجلمعي���ة اإىل جمعية 
الرابطة الن�سوية، واأ�سدرت يف عام 1946 جملة )حترير 
امل���راأة( و�س���در العدد الأول منها بتاري���خ 5 كانون الثاين 
1946، وكان���ت الغاي���ة املتوخاة م���ن اإ�سدارها كما عربت 
عنها اإدارة حترير املجلة يف كلمة افتتحت بها العدد الأول 
املجل���ة  عنوان:”ر�سالتنا”هي”م�ساهم���ة  حم���ل  وال���ذي 
يف اجله���ود املبذول���ة يف حترير املجتم���ع العراقي، ورفع 
امل�ست���وى الثق���ايف والعلمي فيه عن طري���ق العمل خلدمة 
امل���راأة"، واأ�ساف���ت ))اأننا اأن كنا نعم���ل يف ناحية تثقيفها 
وحتريره���ا، غ���ري اأننا نعتق���د اأن حرية املجتم���ع وحدة ل 
تتج���زاأ، واأن ق�سية امل���راأة ل تنف�سل ع���ن الق�سية العامة، 
وعل���ى اأ�سا����ض ه���ذه الفكرة نرج���و اأن نحق���ق اأهدافنا يف 
القيام بن�سيبنا يف خدمة الأمة((. وا�ستطردت قائلة: ))اأن 
للم���راأة العراقية م�ساكل خلقتها التقاليد... فواجبنا اليوم 
م���زدوج فهو واج���ب العمل لتخفي���ف قيود الع���ادات التي 
اأ�سرت املراأة كجن�ض خا�ض، وواجب العمل لأجل التحرر، 

حترر  املجتمع من قيود الفاقة واملر�ض واجلهل((.
توزع���ت مو�سوعات الع���دد الأول من املجل���ة بني مقالت 
عدة ذات  منحى اجتماعي وطبي، فكان من بني كتاب هذه 
املق���الت روز خدوري التي كتبت مقال���ة بعنوان: ))املراأة 
وتط���ور املجتم���ع(( وربط���ت في���ه رف���ع م�ست���وى امل���راأة 
برف���ع م�ستوى املجتم���ع، اإذ ت���رى اأن لي�ض بالم���كان رفع 
م�ست���وى املراأة يف جمتم���ع الأغلبية ال�ساحق���ة من رجاله 
اأمي���ون يعي�سون يف حالة فقر وبوؤ����ض. فالقطاع املتحكم 
مبق���درات الفالحني جع���ل الف���الح يعي�ض يف ع���وز �سديد 
انعك����ض ب�سورة �سلبية على املراأة، فاإىل جانب هذا العوز 
القت�سادي اأدت التقالي���د الجتماعية دورها يف انحطاط 
مكانة املراأة الريفية، فه���ذه الأمرا�ض الجتماعية والعوز 

ال�سدي���د قد اأث���رت �سلب���ًا على املجتم���ع كتاأث���ري الأمرا�ض 
في���ه، اإذ اأنها اأدت اإىل انت�سار الأمي���ة بني الطبقات الفقرية 
ول�سيما الن�ساء، فاملراأة الريفية والق�سم الأغلب من ن�ساء 
املدن اأميات ي�سودهن اجلهل ل يعرفن قيمة للحياة فكاأنهن 

خلقن اأداة خلدمة البيت والتنا�سل.
 ويف 10 اآذار 1952 اأقام���ت اجلمعي���ة اجتماع���ًا مو�سع���ًا 
ملجموعة م���ن الن�ساء العراقيات م���ن خمتلف الطبقات من 
رب���ات البي���وت واملثقف���ات، ومت ا�ستب���دال ا�س���م اجلمعية 
ب�)رابط���ة الدف���اع عن حق���وق امل���راأة العراقي���ة(، اإذ �سعت 
اجلمعي���ة اإىل الن�سال من اأجل حق���وق املراأة يف املجالت 
كافة، ومن اأب���رز موؤ�س�سات الرابط���ة، مبجل بابان، خامن 
زهدي، نزيهة الدليمي، ب�سرى برتو، روز خدوري، عفيفة 

الب�ستاين، �سافرة جميل حافظ، فكتوريا نعمان.
ركزت الرابطة جهودها على توعية الن�ساء باأهمية التعليم 
للم���راأة، ويف ه���ذا املجال تول���ت الرابط���ة ت�سكيل حلقات 
ملكافح���ة الأمية ب���ني الن�ساء ثالثة اأيام م���ن كل اأ�سبوع يف 
مقر الرابطة، كما دع���ت اجلهات احلكومية اإىل زيادة فتح 
مراك���ز ر�سمية ملكافح���ة الأمية ب���ني الرا�س���دات، وطالبت 
احلكوم���ة بزي���ادة عدد املعلم���ات ل�سد حاج���ة املدار�ض يف 
املناط���ق املختلف���ة، وله���ا ن�ساط���ات اأخ���رى يف فت���ح دور 

ح�سانة وريا�ض لالأطفال.

8- االتحاد الن�صائي العراقي:
ت�س���كل الحت���اد الن�سائ���ي العراقي ع���ام1945، وذلك بعد 
م�سارك���ة ع�س���وات الوفد العراق���ي يف املوؤمت���ر الن�سائي 
املنعق���د يف القاهرة يف العام 1944، وقد تاأثرت املوفدات 
بفك���رة الحت���اد الن�سائ���ي امل�س���ري. اإذ اإن فك���رة تاأ�سي�ض 
الحت���اد الن�سائ���ي العراق���ي قام���ت عل���ى توحي���د جه���ود 
اجلمعيات الن�سوية العراقية، وذلك باإ�سراك ثالث ع�سوات 
م���ن كل جمعية اأو نادي ليمثل���ن جمعيتهن يف الحتاد، ثم 
تنتخ���ب من كل هوؤلء الهيئة الإدارية لالحتاد وتتكون من 
الرئي�سة ونائبة الرئي�سة وال�سكرترية واأمينة ال�سندوق.
اهت���م الحت���اد بالنواح���ي الجتماعية والثقافي���ة املتعلقة 
بامل���راأة يف العراق عن طريق توثيق جه���ود ن�ساء العراق 
لرفع م�ست���وى املراأة العراقية �سحي���ًا واجتماعيًا وثقافيًا 
و�سعى الحتاد ليكون ملتقى اأدبيًا للمثقفة العراقية، ومن 
اأه���م اأعماله تق���دمي حما�سرت���ني يف كل اأ�سبوع تهدف اإىل 
توجي���ه امل���راأة وتثقيفها، واأ�سدر الحت���اد الن�سائي جملة 
ع���ام 1950 وهي ل�سان حال الحت���اد الن�سائي الذي ميثل 
اجلمعي���ات الن�سوي���ة وكان الهدف من اإ�س���دار املجلة هو 
همزة الو�سل بني اجلمعيات الن�سوية داخل العراق وبني 

الحتادات الن�سوية العربية من جهة اأخرى.
وكان لالحت���اد الن�سائ���ي اأثٌر بارٌز يف اإن�س���اء فرع اخلدمة 
الجتماعي���ة يف كلية امللكة عالية وذلك بعد اأن قدم الحتاد 
طلب���ًا، لوزي���ر ال�س���وؤون الجتماعية �سعد عم���ر يف وزارة 
عل���ي ج���ودت الأيوب���ي الثاني���ة )10 كان���ون الأول 1949 
اإىل 5 �سب���اط 1950( تو�سح فيها حاجة الحتاد الن�سائي 
اإىل تاأ�سي����ض مدر�س���ة يف اخلدمة الجتماعي���ة لال�ستفادة 
من خريجاته���ا للعمل يف املراكز ال�سحي���ة وامل�ست�سفيات 
وال�سج���ون خلدمة امل���راأة، ق���ام الوزير ب���دوره مبخاطبة 
املدر�س���ة،  ه���ذه  تاأ�سي����ض  عل���ى  للعم���ل  املع���ارف  وزارة 
فا�ستجابت ال���وزارة وعهدت اإىل عم���ادة كلية امللكة عالية 
باإن�س���اء ف���رع خا�ض للخدم���ة الجتماعية لع���داد معلمات 

ميتلكن م�ستوى ثقافيًا عاليًا يف هذا املجال.
توق���ف الحتاد الن�سائ���ي العراقي عن ممار�س���ة ن�ساطاته 
كموؤ�س�س���ة جتم���ع الهيئ���ات الن�سوي���ة العراقي���ة عل���ى اأثر 
يف   )19( املرق���م  اجلمعي���ات  تاألي���ف  مر�س���وم  �س���دور 
العام1954، اإل اأنه عاود ال�سدور بعد اأن تقدمت جمموعة 
م���ن الن�س���وة للح�س���ول عل���ى رخ�س���ة بتاأ�سي����ض جمعية 
الحت���اد الن�سائ���ي  و�سغل���ت اآ�سي���ا توفيق وهب���ي رئا�سة 
الحت���اد مدة عمله وبرزت م���ن ع�سواته كل من ملعان اأمني 
زكي وح�سيبة خال�ض وعزة ال�سرتبادي وعائ�سة خوندة 
وظف���رية جعفر، وفت���وح الدبوين ومر�سي���ة الباجه جي، 
وعاود الحت���اد ن�ساطاته يف حقل خدمة امل���راأة العراقية، 
فح�س���ر الحتاد جهوده للمطالبة بحق���وق املراأة ال�سرعية 
وال�سيا�سي���ة ففي العام 1954 نظ���م اأ�سبوعًا لهذا الغر�ض 
اإذ طال���ب في���ه مبنح امل���راأة املتعلم���ة احلق���وق النتخابية 

وممار�سة حقوقها ال�سيا�سية.

عن ر�سالة )التعليم الن�سوي يف العراق(

الجمعي��ات النس��وية الرائ��دة في 
العراق في العهد الملكي

يف الوقت الذي كانت فيه الحملة 
املناهضة لرفع مس��توى املرأة 
الثقايف واالجتامعي  يف العراق 
وضامن حقوقها وحريتها تتصاعد 
باس��تمرار توس��ع إدراك املرأة 
برضورة قيام جمعيات نس��وية 
ذات طابع اجتامعي وثقايف، إذ 
أخذت املرأة العراقية طريقها، 
وعملت ع��ى تأس��يس النوادي 
والجمعي��ات النس��وية، بعد أن 
الجمعيات  تأليف  ))قانون  صدر 
الحكومي املعدل ذي الرقم 27 
لس��نة 1922((، وأبرز الجمعيات 
النس��وية الت��ي ش��جعت ع��ى 
تعليم املرأة وكان لها دوٌر بارٌز 

يف ذلك هي:

�سبيحة ال�سيخ احمد
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بيداء عالوي الشويلي

وو�سفته جمل���ة احلرية باأنه : ))كاتب مفكر،   
وم���وؤرخ بحاث���ة، ورج���ل عامل، تنظ���ر اإليه ف���رتى الذكاء 
يل���وح يف عينيه، والن�س���اط يتدفق من وجهه، وتتخيل اأن 
وراء هذه النظرات املتقدة والهمة املج�سمة قريحة فيا�سة 
وفك���رًا نابهًا. واإذا جل�س���ت اإليه جتلى لك فكره مبا ت�سمعه 
منه م���ن احلديث ال���ذي يت�سم���ن اأحيانًا نكتًا م���ن املعاين 
الرائع���ة حتليه���ا دماثة يف طبعه و�سع���ة يف خلقه. تبادره 
يف اأم���ر فيجيب���ك على الف���ور بعبارة م�سكت���ة، يجل�ض يف 
جمل����ض حاف���ل فال يكرث م���ن القول لكنه ح���ني يريد الكالم 
يتكل���م مبا يرفعه يف نظر جل�سائ���ه، واإذا اأ�سرفت عليه يف 
مكتب���ه القيت���ه ينقب ويبح���ث يف تاريخ ب���الده واأحوالها 

ال�سالفة واحلا�سرة((.
كان �سخ�س���ًا هادئًا ل يتملكه الغ�سب ب�سرعة   
ومت�ساحم���ًا حت���ى م���ع امل�سيئ���ني اإلي���ه، فف���ي اأح���د الأيام 
اأزعج���ه اأح���د معارف���ه مم���ن كان ق���د اأح�سن اإلي���ه يف اأكرث 
م���ن منا�سب���ة وما م�س���ت اأيام مع���دودة على ذل���ك احلادث 
حت���ى ق�سده امل�سيء اإليه ملتم�س���ًا منه اأن يق�سي له حاجة 
عر�س���ت ف�سفح عنه وا�ستجاب اإىل طلبه، وملا �ساأله بع�ض 
الأ�سخا�ض الذين اأ�سابتهم الده�سة عندما علموا باحلادث 

عن �سر ذلك اأجابهم على ل�سان ال�ساعر الطغرائي: 

ل يحمل احلقد من تعلو به الرتب
ول ينال العلى من طبعه الغ�سب   

كان يو�سف غنيمة مييل اإىل تغليب اجلوانب   
الإن�سانية ولي�ض اأدل على ذلك من معا�سدته للق�سم القروي 
من الطائف���ة الكلدانية يف اخلالف الذي حدث بني الكلدان 

القرويني والبغداديني عام 1913 .
امتاز يو�س���ف بالعم���ل ال�سام���ت، والن�ساط   
الوف���ري، والتع���اون )، وت�سه���د له بذل���ك دوافع���ه واأعماله 
الن�ساني���ة يف اأي م�سروع ان�س���اين اأو وطني حيث �ساهم 
يف ع���ام  1924 بجم���ع الإعانة لتعمري امل�سج���د الأق�سى ، 
وا�سرتاك���ه بهمة يف م�ساع���دة منكوبي كرملي�ض من بيادر 
احلري���ق الذي ح�س���ل يف قرية كرملي����ض يف 29 حزيران 
1927، فب���ادر ي�ستح���ث احلكوم���ة والأهل���ني مل�ساعدته���م 
ع���ن طريق الن���داء، وتو�سل اإىل تاألي���ف )جمعية م�ساعدة 
منكوب���ي كرملي�ض( التي كان يو�سف ع�سوًا عاماًل وبارزًا 
فيه���ا واأمين���ًا ل�سندوقها، فق���ام بجمع الإعان���ات لتوزيعها 
م���ن  اأك���رث  بعمل���ه  يهت���م  كان  على اأهايل كرملي�ض. 
اهتمام���ه مبظهره، وقد اأ�س���ارت اأحد الوثائ���ق الأنكليزية 
اإىل ه���ذا اجلانب من �سفاته، باأن مظهره ال�سخ�سي ل يدل 

على اأنه ذا اأهمية .
وكان رج���اًل متوا�سع���ًا، ودوؤوب���ًا يف العمل،   
وحري�س���ًا عل���ى اللتزام بالنظ���ام(، وبه���ذا ال�سدد و�سفه 
جمي���ل املدفع���ي  قائاًل : ))اأن���ه ع�سٌو عام���ٌل نافٌع، ووطني 
خمل����ض يف اأداء واجبات���ه يف جميع حق���ول اخلدمة التي 
توله���ا يف الدول���ة، وكان اإىل اآخر حلظ���ة يف حياته على 

الرغم م���ن الأمرا�ض الت���ي انتابته حري�سًا عل���ى اأن يقوم 
بواجب���ه عل���ى اأف�س���ل وج���ه، فما تخل���ف عن جل�س���ة، ول 
تاأخ���ر عن جلنة من اللجان ول توانى عن درا�سة لئحة اأو 

م�سروع وابداء ما يعن له يف �سوء جتربته((. 
كان يو�س���ف غنيم���ة ظريف���ًا خفي���ف ال���روح   
يف�س���ل احلي���اة الجتماعي���ة املختلطة ول���ه اأحاديث طلية 
وكالٌم منم���ق بطعم���ه باأبي���ات م���ن ال�سع���ر اأو مباأث���ورات 
وق�س����ض كما كان �سريع البديهي���ة اإل اأنه كان قليل الكالم 

عن وقائع عمله الر�سمي.
وامتاز بالنظام واللتزام والتم�سك باملواعيد   
والتقي���د باأوق���ات الدوام الر�سم���ي وكثري م���ا كان يق�سي 
ال�ساعات الطوال يف مكتبه الر�سمي قبل اأوقات الدوام اأو 

بعدها ح�سب مقت�سيات عمله .
كم���ا اأت�سف مبنطق دف���اق واأ�سالة يف الراأي   
وكث���ري م���ن الآراء الت���ي كان يطرحها كان يوؤخ���ذ بها وقد 
�سهد له بذلك يا�سني الها�سمي، اإذ قال : ))اأنني كنت اأحرتم 
كل الآراء التي كان ير�سدين بها على الدوام ملا كنت رئي�سًا 

للجنة املالية((.
وكانت مناق�سات���ه واقعية، تاأبى التفريط يف   
حق���وق العراق، غري اأن���ه اإذا اعتقد اأن املنافع التي يك�سبها 
الع���راق يف ق�سي���ٍة م���ا ه���ي اأق�سى م���ا ميك���ن انتزاعه من 
الآخري���ن يف تل���ك الظ���روف، واف���ق عليه بج���راأة من غري 
التف���ات اإىل ل���وم، واإذا اأبدى راأي���ًا، �سفعه بالأرق���ام، واإذا 

تلقى انتقادًا في�سدر رحب، ويرد عليه بجراأة واأدب .
وكان���ت ل���ه نف����ض طموح���ه للمع���ايل، فحني   
اأنتخ���ب نائبًا يف جمل�ض النواب تق���دم منه اأحد الأ�سدقاء 
وهن���اأه لف���وزه بالنياب���ة فاأجاب���ه يو�سف ))ب���ل هنئني ملا 

اأ�سري وزيرًا(( وقد �سار وزيرًا فيما بعد.
امت���از يو�سف غنيمة بثقافت���ه الوا�سعة التي   
انعك�ست عل���ى اأفراد عائلته اأوًل، وعل���ى ادارته ثانيًا، كما 
اأن���ه متي���ز بالتح���ري امل�ستم���ر والتدقي���ق الدائ���ب لنتقاء 
م�س���ادر الكتب الثمينة، والدليل عل���ى ذلك، اأنه ترك مكتبة 
كب���رية يف داره، �سم���ت الكث���ري م���ن الكت���ب التاريخي���ة 
والأدبي���ة واللغوي���ة املن�س���ورة بلغ���ات خمتلف���ة العربي���ة 

والرتكية والنكليزية والفرن�سية والرامية .
كم���ا كان له جمل�ض يعق���ده يف داره املعروفة   
يف بغداد يجتم���ع اإليه العلماء والأدب���اء والوزراء فتدور 
بينه���م اأحاديث العل���م والأدب وتناق�ض على ب�ساط البحث 
وقائ���ع التاريخ والأخبار، وكان يو�س���ف مو�سوفًا بجليل 
ال�سف���ات وم�سه���ورًا مب���كارم الأخالق جعلت���ه بحق ينال 
الثقة التامة عن���د امل�سوؤولني العراقيني ، ويتمتع باحرتام 
ع�سرائ���ه من اأبناء املدن العراقية م���ن اآل جميل واآل نقيب 

وعبد املجيد ال�ساوي وغريهم .
وكان نزيهًا، زاهدًا باملال يف حياته، ومل يكن   
مياًل لقتن���اء املجوهرات والأم���الك، فق�سى يف املنا�سب 
الرفيع���ة عهدًا طوياًل وهو ي�سك���ن يف دار قدمية ول ميلك 

�سيارة، وقد �ساأله يف ذلك بع�ض اأ�سحابه فاأجابهم ))يخال 
يل اأن راتب���ي ل برك���ة في���ه(( وكان يو�س���ف ي�سبه و�سعه 

بقول ال�ساعر :
كالعي�ض يف البيداء يقتلها الظماأ

واملاء فوق ظهورها حممول     

ويف الواق���ع مل يفقد يو�س���ف غنيمة خ�سلته   
ه���ذه املتمثلة بالأمانة والنزاهة حت���ى اأيامه الأخرية التي 
عم���ل به���ا يف موؤ�س�س���ات الدول���ة ودوائره���ا، ويف اإط���ار 
مقارنت���ه باأقران���ه، وم���ن كان���وا  دونه نفوذًا مب���ا ل يقا�ض 
لكن���ه، باملقابل، مل يرتدد يف �سرف اأم���وال الدولة ب�سخاء 
اأثناء عمله الوزاري، وملا ا�ستقال من وزارة املالية يف 27 
كانون الثاين 1948، منحته الوزارة راتب يومني زائدة، 
فقام على اأثر ذلك بتقدمي طلب اإىل وزارة املالية يعلمها فيه 
باأن���ه قد قب�ض راتب يومني اأ�سافيني، رجا الوزارة اإعادته 

اإىل خزينة الدولة(.
م���ن خالل ما تق���دم ميكن الق���ول، باأن يو�س���ف غنيمة كان 
ان�سانيًا يف تعامله، كثري الهتمام مب�سالح بلده، مواظبًا 
ونزيه���ًا يف عمل���ه، ف�ساعده كل ذلك يف الو�س���ول اإىل تلك 

املكانة املرموقة التي طمح كثريون يف الو�سول اإليها.
اأ�ستغل يو�سف بالتجارة منذ ن�ساأته، فاأ�س�ض حماًل جتاريًا 
با�سمه عام 1906 واأتخذ التجارة مهنة لالكت�ساب فرا�سل 
اأوربا واأم���ريكا والأ�ستانة وفار����ض والهند، وح�سل على 
وكالت ل�ست���رياد امل�سخ���ات واملح���ركات، وا�س���رتك عام 
1912 م���ع اأولد عم���ه جنيب �سكر الله ، وغ���امن �سكر الله  
بتاأ�سي�ض م�سلحة للنقل بال�سيارات وللتجارة بني العراق 
وفار����ض، ومنذ ذلك الوق���ت ظهرت ب���وادر النجاح الالمع 
يف حيات���ه العملي���ة، اإذ ا�ستط���اع اأن يقيم عالق���ات �سداقة 
ودي���ة مع التجار ب�سكل عام �سواء من امل�سلمني اأو من غري 
امل�سلم���ني، وقد د�سن ذلك بداية ل�سالته الوثيقة بامل�سلمني 

الذين ظل على ات�سال بهم طيلة حياته.
وبعد م���رور ثمانية اأيام على احتالل القوات   
الربيطاني���ة بغ���داد، اأي يف 19 اآذار 1917، ق���ام يو�س���ف 
بال�س���رتاك م���ع اأولد عمه اأي�سًا جنيب �سك���ر الله، وغامن 
�سكر الل���ه بتاأ�سي�ض فندق ع�سري منظم ومركزه يف الدار 
الواقعة يف جادة خليل با�سا يف بغداد ويدعى هذا الفندق 

.)English Hotel( بالفندق الأنكليزي
يف 22 متوز 1917 خطب يو�سف، فيكتوريابنت فتح الله 
اأندريا، وه���ي بنت خاله، واأقيمت ل���ه حفلة ح�سرها جمع 
غف���ري من وج���وه الن�سارى ورج���ال الدي���ن، واألقى خالل 
احلفل���ة داود �سلي���وا  ق�سي���دة هناأ فيه���ا اخلطيبني، ويف 

18 ت�سري���ن الثاين م���ن ال�سن���ة نف�سها زفت اإلي���ه .و داود 
�سلي���وا : وهو �سحفي م�سهور، واأح���د الأدباء وال�سعراء 
املو�سلي���ني، ولد يف املو�س���ل يف 7 ت�سرين الثاين 1852 
م���ن اأ�سرة فق���رية احل���ال ومن اأبوي���ن كاثوليكي���ني وكان 
ج���ده من املدافعني ع���ن املذهب الكاثوليك���ي، واحتل داود 
�سلي���وا عدة منا�س���ب اإدارية حي���ث كان مدي���رًا للمدر�سة 
الكلداني���ة البطريركي���ة ملدة اأرب���ع �سن���وات، ومدر�سًا يف 
مدر�س���ة الأليان����ض مل���دة ع�س���رة �سن���وات، ومدر�س���ًا يف 
املدر�س���ة الأرمني���ة مل���دة خم�سة ع�س���رة �سن���ة، وق�سى يف 
املدر�س���ة الكلداني���ة البطريركي���ة البغدادية ثالث���ون �سنة 
مدر�سًا، وتوىل اإدارة املدر�سة الربيطانية الربوت�ستانتية 
مل���دة خم�ض �سن���وات. كان �سديقًا حميم���ًا ليو�سف غنيمة، 
وق���ام باإن�س���اء جمل���ة الغرائ���ب يف الب�س���رة ع���ام 1913، 
ونف���ي يف ع���ام 1914 من قبل وايل بغ���داد )جاويد با�سا( 
اإىل القي�سري���ة ب�سبب مدحه طال���ب النقيب ذلك ال�سيا�سي 
ال���ذي وقف �سد اعداءه الأتراك ويف اثناء نفيه فقد احدى 

عينيه، وتويف عام 1921،
ولدت زوجته، فيكتوريا، يف 6 ني�سان 1896   
م، وتنت�سب اإىل عائلة ثرية، ذائعة ال�سيت، فهي بنت فتح 
الله ب���ن ري�سا بن حنا بن اندريا )اأخ���ذت العائلة لقبها من 

ا�سم���ه( بن يو�سف ب���ن ب�سارة ال���ذي انتقل م���ن حلب اإىل 
بغ���داد يف الن�سف الأول من القرن الثامن ع�سر ، وقد ورد 
ا�س���م يو�سف ب�سارة يف قائمة العائ���الت الكاثوليكية التي 
نظمه���ا الآب���اء الكرمليون يف ع���ام 1753 )ع���دد العائالت 
بل���غ 86 عائلة(، اأما اأمها فهي زوهي بنت �سولون كالوتي 
اليوناين الأ�سل الذي تزوج تاكوهي بنت بطر�ض اأوراها 

غزالة التاجر املو�سلي .
راهب���ات  مدر�س���ة  يف  فيكتوري���ا  در�س���ت   
التقدم���ة، وتعلم���ت اللغ���ة العربي���ة والفرن�سي���ة ومب���ادئ 
العل���وم الأخرى، وامت���ازت باخالقها الفا�سل���ة وبتقواها 
وتوا�سعه���ا، و�ساهم���ت يف تدعيم النه�س���ة الن�سائية يف 
الع���راق وخدم���ت يف جمعي���ة اله���الل الأحم���ر العراقي���ة 
)الفرع الن�سائ���ي( �سنوات طويلة وتقدي���رًا خلدماتها فقد 
�س���درت الإرادة امللكي���ة يف �سب���اط 1947 مبنحه���ا ن���وط 
اله���الل الأحمر من النوع الف�سي، ويف عام 1945 اأ�س�ست 
م���ع عدد من الن�ساء جمعية خريي���ة با�سم )جمعية اأخوات 
الرف���ق بالفق���ري( ومقره���ا يف بغ���داد، وكان���ت غاي���ة هذه 
اجلمعية اإعانة الفقراء مبختلف الو�سائل املتي�سرة لديها، 
وتع���ّد ه���ذه اجلمعية م���ن اأرق���ى اجلمعي���ات الن�سائية يف 
الع���راق لأنها من اجلمعي���ات ذات النفع العام، هذا وبقيت 
فيكتوريا ترعى اجلمعية وتنظمها وتديرها برئا�ستها اإىل 

اأن توفيت يف 7 اآب 1963.

وفاته:
اع���رتت يو�س���ف غنيمة امرا����ض اأواخر ايام   
حياته، فق���ل ن�ساطه واقت�سرت اعماله على ت�سيري �سوؤون 

الدول���ة كما هي احلالة م���ع اأكرث رج���ال الدولة يف ت�سيري 
العم���ال ح�س���ب ال�س���ول الروتيني���ة، وكم���ا ه���ي احلالة 
الغالب���ة يف الوظائف احلكومي���ة ، ال انه كان ع�سوًا فعاًل 
يف جمل����ض الأعيان ويوا�سل ح�س���ور جل�ساته بانتظام ، 
حتى كانت اآخر جل�سة ح�سرها يف جمل�ض الأعيان يف 28 
حزي���ران 1950 ونوق�ست يف ه���ذه اجلل�سة لئحة قانون 
امليزاني���ة العامة ل�سن���ة 1950 املالية والق���ى فيها يو�سف 

كلمة وهي تعد اآخر كلمة له، وهي كالآتي: 
اأجد  “�سادتي فت�ست عن كلمة افتتح بها خطابي هذا فلم 
ق���وًل منطبق���ًا عل���ى املوقف ال ق���ول عن���رتة العب�سي”هل 
غ���ادر ال�سع���راء من مرتدم”نع���م مل يرتك اأع�س���اء جمل�ض 
المة �س���اردة ول واردة مل يذكروها حت���ت �سقف الربملان 
العراق���ي من���ذ اأك���رث من رب���ع قرن واك���رث الق���ول مذكرين 
ومطالب���ني بال�سالح ف�سقط بع����ض هذا الكالم على ار�ض 
جي���دة فاأينع وانت���ج و�سقط بع�ض هذا ال���كالم على ار�ض 
غ���ري مالئمة فف�سد واختنق بني ا�س���واك الداخل و�سخور 

اخلارج. مهما كان المر فواجبنا لن نقول ثم نقول”.
وذك���ر �س���امل الآلو�س���ي ال���ذي كان يلتق���ي به   
يف مكتب���ة املتح���ف العراقي بانه ا�سي���ب يف اواخر ايامه 
بال�سلل الرتعا�سي )Parkinson( وكان يردد يف كثري 

من الحيان قول ال�ساعر:
           رفقًا بقلٍب قد مات اكرثه   
وتقا�سمت ف�سالته العلُل

ومل���ا ا�ستد مر�سه اقرتح علي���ه الطباء والهل وال�سدقاء 
بال�سف���ر خ���ارج الع���راق لغر�ض الع���الج، وبع���د ح�سوله 
عل���ى اج���ازة امده���ا )15( يوم���ًا من قب���ل موافق���ة رئي�ض 
جمل����ض الأعي���ان )جمي���ل املدفع���ي( ابت���داءًا م���ن يوم 29 
حزي���ران 1950 ، غ���ادر بغداد برفقة زوجت���ه متوجهًا اإىل 
لن���دن بالطائ���رة، ودخل اإح���دى امل�ست�سفي���ات اجليدة يف 
لن���دن، وكان ي�س���رف عليه يف امل�ست�سفى ع���دد من الأطباء 
املخت�سني وعل���ى راأ�سهم الطبيب جيم�ض”James وهو 
رج���ل يبلغ من العمر اخلام�س���ة واخلم�سني، وكان قد خدم 
خالل احلرب العاملية الثانية ملدة ثالث �سنوات ون�سف يف 
م�سر و�سمال افريقيا، وكان يو�سف يلتزم بو�سفة الطبيب 
التي حتت���وي على جدول يوم���ي يف دواءه وغذاءه الذي 
يت�سمن ث���الث بي�سات م���ع ع�سري الربتق���ال والكلوكوز. 
وكان يتمن���ى اأن ميوت يف بلده العراق حتى انه طلب من 
الطب���اء الع���ودة اإىل بغداد فلم ي�سمح ل���ه بالنظر اإىل عدم 
ام���كان نقله وه���و بهذه احلال���ة، لذلك بق���ي يف امل�ست�سفى 
نف�سه���ا حت���ى وافاه الأج���ل يف لندن م�ساء ي���وم اخلمي�ض 
امل�س���ادف 10 اآب 1950 يف امل�ست�سفى يف لندن ، ثم حنط 
جثمانه ح�سب ال�سول وو�سع بداخل تابوت من اخل�سب 
ونق���ل بالطائرة من لندن اإىل مطار الب�سرة، ومن الب�سرة 

اإىل بغداد بالقطار.

عن ر�سالة )يو�سف غنيمة حياته ون�ساطه(

طرائف وحقائق في س��يرة االديب 
والمؤرخ والوزير يوسف غنيمة

مربوع الخلق، قصري القامة، أسمر البرشة مرشبة بحمرة، مكحول العينني واسعهام، 

كث��ري الحركات واإلش��ارات، فصيح اللهجة، فتق اللس��ان، يدخ��ن ويرشب القهوة 

بإفراط اثناء عمل��ه، يطالع كثريًا ويكتب كثريًا، وكان��ت تغلب عليه غفوات النعاس 

نتيجة لكرثة القراءة، وهو رجل موس��وعي، وش��خصية متع��ددة املزايا يف حقول 

التجارة واالقتصاد والصحافة والتاريخ والسياسة .

وعرف عنه بأنه رجل مهذب، بعيد النظر، ومن أرسة كلدانية جليلة القدر. 

ويف التقري��ر ال��رسي الذي رفعه الس��فري الربيطاين يف الع��راق، الرس آرجيبولد 

كالرك كري )Sir Ar-Gebold Clark Care( إىل وزير الخارجية املس��ر انتوين 

آيدن)Anthony Eden( عن الش��خصيات الرئيس��ة يف العراق عام 1935 

وصف يوسف غنيمة بأنه ذيك وشغول ويختلط بحرية مع املسلمني .

غنيمة اأمام املتحف العراقي 1943
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ع��ب��د ال��ح��م��ي��د ال��رش��ودي

1- الع�سوي����ة الوىل : وكان����ت يف ال����دورة النتخابي����ة 
الثالث����ة نائبا عن ل����واء العمارة )حمافظ����ة مي�سان اليوم( 

وقد ا�ستمرت من 1930/11/1 اىل 1933/11/5
2- الع�سوي����ة الثاني����ة : وكان����ت يف ال����دورة النتخابي����ة 
ال�ساد�س����ة نائبا ع����ن لواء الدليم )حمافظ����ة النبار اليوم( 

وقد ا�ستمرت من 1935/8/8 اىل 1936/10/29 
)حمافظ����ة  الدلي����م  ل����واء  ع����ن  الثالث����ة:  الع�سوي����ة   -3
الي����وم( وق����د ا�ستم����رت م����ن 1937/2/27 اىل  النب����ار 

1937/8/26
4- الع�سوية الرابع����ة : وكانت عن لواء الدليم )حمافظة 
النبار اليوم( وقد ا�ستم����رت من 1937/12/23 اىل 6/

ماي�ض/1938 وبانتهاء الدورة النتخابية الثامنة يكون 
قد انتهى اخر عهده بالنيابة. 

لق����د مثل الر�سايف الأمة يف املجل�����ض النيابي خري متثيل 
وكان رقيبا يقظًا وح�سيبًا ليعزب عنه �سيء كان خالل ذلك 
مث����ال الوطني الغيور على �سعبه احلري�ض على امل�سلحة 
العام����ة كما كان منوذج����ًا فريدًا للنائ����ب املر�سد والنا�سح 
امل�س����دد واآية ذل����ك ان كثريا م����ن خطبه يف قاع����ة املجل�ض 
كانت تقاطع بالت�سفيق والعجاب من قبل زمالئه النواب 
وقد اف����اد الر�سايف كث����ريا من نيابت����ه الوىل يف جمل�ض 
املبعوث����ان العثم����اين ملدة دورتني وع����رف تقاليد املجل�ض 
النياب����ي كما اف����اد من جتارب نواب الدول����ة العثمانية من 
�ست����ى اقطارها فاكت�سب خربة ومرانا كان لهما اكرب الثر 
يف جناح����ه يف املجل�ض النيابي العراقي ونحن اذا فاتتنا 
خطب����ه واقرتاحاته الت����ي ادىل بها يف جمل�����ض املبعوثان 
ول�س����ك انه قد خطب واقرتح وال فكيف يحق له ان ينعى 
على نواب بغداد يف جمل�ض املبعوثان �سمتهم وجمودهم 

حني قال :
قد لزم ال�سمت عيًا يف جمال�سه                

كامنا هو من نواب بغداد   
اق����ول اذا فاتتنا خطب����ه يف جمل�ض املبعوث����ان فان خطبه 
يف جمل�����ض الن����واب العراق����ي مل تفتنا وذل����ك بف�سل همة 

�سديقه وراويته المني  وموؤرخه الثبت ال�ستاذ املرحوم 
م�سطف����ى عل����ي فق����د �سم����ر ع����ن �ساع����د اجل����د فتتبعها يف 
�سجالته����ا ومظانه����ا الر�سمي����ة ملحا�س����ر جمل�����ض النواب 
وجمل����ة الوقائ����ع العراقي����ة وق����د ن�سخه����ا بخط����ه النيق 
الر�سي����ق فبلغ����ت 145 �سفح����ة وه����ي - ول�س����ك - متث����ل 
جانبا م����ن ادب الر�سايف ال�سيا�سي ا�سف اىل ذلك جراأته 
و�سراحت����ه و�سيتجلى للق����ارئ الكرمي من خ����الل قراءته 

وتامله �سدق ذلك
وه����ذه مقتطفات م����ن خطبه تف�سح عن مذهب����ه ال�سيا�سي 
وموقف����ه من الق�ساي����ا العام����ة واللوائ����ح القانونية التي 
طرح����ت عل����ى ب�س����اط البح����ث والنقا�����ض فهو يعل����ن امام 
املجل�����ض : باننا يج����ب ان نلتزم فيه����ا ال�سكينة وان نتكلم 
ب����رتو وهدوء وان يحرتم بع�سنا بع�س����ًا وان كنا بالراأي 
خمتلف����ني مادمنا نهدف اىل غاية واحدة هي �سعادة البالد 
واذا اختلفن����ا يف ال����راأي فه����ذا نا�س����ئ م����ن وجه����ة النظر 
والجته����اد ولع����ل م����ن املفي����د ان نق����ف مع الق����ارئ بع�ض 

الوقفات الق�سار من خطبه
1- قال يف يوم ت�سديق معاهدة 30 حزيران 1930 :

مع����روف الر�س����ايف - العمارة - اأيها ال�س����ادة ان املناق�سة 
عل����ى م�ساألة مهم����ة حيوية كه����ذه امل�ساألة وه����ي املعاهدة. 
بالطب����ع يج����ب ان نلت����زم فيه����ا ال�سكين����ة وان نتكلم برتو 
وه����دوء وان يح����رتم بع�سن����ا بع�س����ًا وان كن����ا بال����راأي 

خمتلفني
كلن����ا يرم����ي اىل غاي����ة واح����دة وهي �سع����ادة الب����الد واذا 
اختلفنا يف ال����راأي فهذا الختالف نا�سئ من وجهة النظر 
والجتهاد فقط. قد مي�سي الرجل اىل ال�سرق والآخر اىل 
الغرب وكالهما يرمي اىل غاية واحدة اأما الختالف فهو 
نا�س����ئ من وجه����ة النظر فالذي يب����ت يف المر عن اجتهاد 
يج����ب ان يح����رتم ولك����ن الوي����ل كل الوي����ل على م����ن يبت 
يف الم����ر ع����ن تقلي����د. واألف����ت انظارك����م اىل اول معاهدة 
او بعب����ارة اخ����رى اىل فكرة املعاهدة من اأي����ن ن�ساأت كلنا 
يعلم اأن بريطانيا دول����ة منتدبة من قبل ع�سبة المم على 

الع����راق فهي جاءت لتعقد معاهدة مع هذه المة ال�سعيفة 
التي هي حتت انتدابها وهذا امر غري معقول اذن فمن اي 
فكرة ن�س����اأت، فاأقول : على اثر تاألي����ف احلكومة العراقية 
املوقتة كان ال�سعب العراقي او الراي العام العراقي ميقت 

النتداب اأ�سد املقت بحيث ان جميع طبقات ال�سعب 
 

يف الندي����ة واملقاهي والبيوت وال�س����واق كلهم يلهجون 
بكلمة واحدة وهي لنري����د النتداب فلما راأى القاب�سون 
عل����ى زم����ام ال�سيا�سة يف الب����الد ان الراأي الع����ام العراقي 

بهذه املثابة ارادوا ان ياأتوا ال�سعب من طريق
املخادع����ة فقالوا له����م نرتك النت����داب وناأتيك����م مبعاهدة 
فاأفرغ����وا �سك النتداب ب�س����كل معاهدة وج����اءوا بها كما 
تعلم����ون وكمل����ت املعاهدة ولكن ه����ذه العملي����ة)2( كانت 
مق�س����ورة بني بريطاني����ا والع����راق اأي ان بريطانيا حني 
تتكل����م مع الع����راق تتكلم معه بل�سان دول����ة معاهدة اما لو 
كلم����ت ع�سب����ة المم فتكلمها ب�سف����ة كونها دول����ة منتدبة 
والنت����داب م�ستم����ر اىل يومن����ا هذا بخ����الف ماقال ناجي 
ال�سوي����دي م����ن اأن النت����داب انته����ى باملعاه����دة الثالثي����ة 
املعق����ودة ب����ني بريطاني����ا وتركي����ا والع����راق نع����م ان تلك 
املعاه����دة نفت النت����داب ولك����ن بريطاني����ة ا�ستمرت على 
انتدابها وال فباأية �سفة يرفع املعتمد ال�سامي يف كل �سنة 
تقري����را ع����ن العراق اىل ع�سب����ة المم؟ األي�ض ه����ذا ب�سفة 
كونه منتدبًا على العراق؟ واحلا�سل ان املعاهدات ن�ساأت 
ب�سورة متهيدية اأي اأن بريطانيا ق�سدت تبديل النتداب 
باملعاه����دة ثم اخ����ذت تاأتينا املعاهدات ت����رتى واحدة بعد 
واح����دة فنخرج من �سي����ئ اىل ا�سواأ بوا�سط����ة املعاهدات 
ترف����ع  باأنه����ا  تق����ول  اجلدي����دة  املعاه����دة  جاءتن����ا  والآن 
النت����داب عنا وجتعلنا ام����ة م�ستقلة بع����د دخولنا ع�سبة 
المم نع����م هذا �سحي����ح اذا كانت ترف����ع النتداب وجتعل 
ال�سع����ب م�ستق����ال ولكن اأرى اأن ه����ذه املعاهدة ت�سرتك مع 

املعاهدات ال�سابقة يف ثالثة امور :
الول - ان املعاهدة يجب قبل كل �سيء اأن ت�ستند اىل قوة 

لتك����ون ذات قيمة فقيمة كل معاهدة ت�س����اوي قوة عاقدها 
وبالنظر اىل هذه احلقيقة تك����ون معاهدتنا مع بريطانية 
كمعاه����دة احلم����ل م����ع الذئب  وم����ا ادري اي����ة قيمة تكون 

ملعاهدة تقع بني احلمل )اخلروف( والذئب!
ثاني����ا- املعاه����دات كلها تقوم عل����ى ا�سا�ض تب����ادل املنافع 
وعل����ى ا�سا�ض الغرم بالغن����م وال كانت �سربًا من �سروب 
اعت�س����اب ال����ربيء والت�سخ����ري واذا مل تكن هن����اك منافع 
متبادل����ة كان����ت املعاهدة غ����ري �سحيحة وكلم����ا نظرت يف 
املعاه����دات ال�سابق����ة ويف هذه املعاه����دة مل اجد ال منافع 
لربيطاني����ا ت�سمنه����ا ه����ذه املعاه����دة وام����ا املناف����ع الت����ي 
ت�سمنها بريطانيا جتاه هذه املنافع فما هي؟ وهل �سمنت 

�سيئًا؟ كال! ما�سمنت �سيئًا منها.
ثالث����ا- نحن يف عقد ه����ذه املعاهدات ل�سنا على اختيار بل 
عل����ى ا�سطرار كلنا نعل����م ان العراق يف قب�س����ة بريطانيا 
احلديدي����ة او النازية وان النكليز لهم �سلطة نافذة قهارة 
جب����ارة غدارة ففي هذا الو�سع نعقد  مع النكليز معاهدة 
مبعن����ى انهم ميل����ون علينا ونح����ن نكت����ب.. اذن لي�ض لنا 
خيار بل ب�سورة الكراه ول اعرف ما مبلغ معاهدة تعقد 
به����ذه ال�س����ورة م����ن ال�سحة! نعم ه����ذه املعاه����دة تخالف 
املعاه����دات ال�سابق����ة يف �س����يء واحد وه����و ان املعاهدات 
ال�سابق����ة رفع����ت ا�سم النت����داب جتاه العراقي����ني فقط اما 
جتاه الغ����رب فالنكليز يعاملون الع����راق ب�سورة منتدبة 
ولكن التمويه يف هذه املعاهدة برفع النتداب لي�ض جتاه 
العراقي����ني فقط بل جتاه امم الغ����رب اي�سا وذلك بدخول 

العراق يف ع�سبة المم بني الدول امل�ستقلة 
ان املفاو�س����ات جرت عل����ى ا�سا�سني احدهم����ا دخولنا يف 
ع�سب����ة المم بال قيد ول �س����رط ارجوكم ان هذه املعاهدة 
فيه����ا �سبعون الف �سرط وقيد ونح����ن ندخل ع�سبة المم 
مبوجبها فما معنى بال قيد ول�سرط الي�ست هذه املعاهدة 
كله����ا قيود و�سروط. اأق����ول اذا دخلنا ع�سبة المم وبيدنا 
ه����ذه املعاه����دة فانن����ا لنك����ون م�ستقلني حتى ول����و دخلنا 
قد�����ض القدا�����ض ملكوت ال�سم����اء فمن العج����ب ان ن�ستقل 

وبيدن����ا هذه املعاهدة. ثم اإن ه����ذه املعاهدة لتنفذ ال بعد 
دخولن����ا ع�سب����ة المم. ودخولن����ا فيه����ا �سك����ون يف �سن����ة 
1932 فم����ا هذه العجل����ة كما قال الها�سم����ي؟ اأملاذا من�سي 
املعاهدة قب����ل �سنتني من تنفيذها فلنتب�سر ولنرتيث على 
الق����ل قبل ن�سف �سن����ة من تنفيذها وننظ����ر بها حينئذ ثم 

ندخل على اثر ذلك ع�سبة المم 
هذا مااريد ان اقوله.

)القاه����ا يف اجلل�س����ة ال�سابع����ة املنعق����دة ي����وم الح����د 16 
ت�سرين الثاين 1930(

خطبت����ه يف لئح����ة قان����ون تعدي����ل قان����ون املطبوع����ات: 
)القاه����ا يف اجلل�س����ة الثاني����ة والثالث����ني واملنعقدة يف 2 
ني�س����ان 1934... ام����ا انا فاق����ول كما ق����ال ال�ساعر : )امنا 
احليل����ة يف ترك احلب����ل( اقول : لقد جربن����ا هذه الطريقة 
فل����م ننجح فلنطل����ق ال�سحافة ول نقيده����ا ال باملحاكم... 
يق����ال ان ال�سحافة ت�ست����م النا�ض اظن ان����ه ليوجد واحد 
�ستمت����ه ال�سحف ازيد مني ومع ذلك فان����ا ا�سكر ال�سحف 
الت����ي ت�ستمن����ي اذا كان����ت ل تق�س����د من ذل����ك ال امل�سلحة 

العامة.

فهذا هو راأيي اأقول على احلكومة ان ت�سحب هذه الالئحة 
وتاأتي بالئحة تعديل اخرى ترفع القيود عن ال�سحافة 

خطبته يف ال�سيوعية 
كان حكم����ة �سليم����ان رئي�����ض ال����وزراء وه����و ي����رد عل����ى 
نائ����ب املو�س����ل ب�س����ري ال�سق����ال ال����ذي ورد يف خطبت����ه : 
ان احلكوم����ة القائمة )ن�س����رية الفق����راء( فتوج�ض حكمة 
�سليم����ان خيفة م����ن كلم����ه )الفق����راء( التي ذكره����ا النائب 
املحرتم ب����ان تكون معناه����ا ال�سيوعي����ة وب�سفتي رئي�ض 
احلكوم����ة اق����ول ياجماع����ة ان ه����ذه احلكوم����ة بعيدة كل 

البع����د عن ال�سيوعيني وهنا طل����ب الر�سايف الكالم فقال : 
ان ال����ذي افهمه م����ن كالم فخامة رئي�ض ال����وزراء يف هذه 
امل����رة ويف غريها هو اأنه يحتفظ ويحذر كل احلذر من ان 
ي�سمع او ان يتكلم بكلمة تدل على ال�سيوعية او ي�سم منها 
رائحة ال�سيوعية وافهم اي�سًا ان هناك انا�سًا يريدون يف 
ط����ي اخلفاء ان ي�سع����وا حتت اقدام احلكوم����ة مزالق من 
ثل����وج ال�سيوعية ان هذا ال�سيء غريب ال�سيوعية مبدوؤها 
معل����وم ومبدوؤها عاٍل �س����ام جدًا فليت �سع����ري من هوؤلء 
الذي����ن يري����دون ان يقاوم����وا هذا املب����داأ ال�سام����ي ان هذا 
املبداأ ليقاوم ال ب�سيئني اما بثقافة عالية او بقوة غا�سمة 

عظيمة جدا…..
�سادتي انا �سيوعي و�سيوعيتي ا�سالمية ال�سيوعية التي 
ج����اء بها حممد بن عبد الل����ه )�ض( وجاء يف القران )ويف 
اموالهم حق لل�سائل واملح����روم(  فال�سمري هنا يعود اىل 
الغني����اء فه����ذه كلمة حق وكل فقري له ح����ق يف مال الغني 
وكان �سل����وات الل����ه و�سالمه علي����ه ير�سل عمال����ه جلباية 
ال����زكاة ث����م يق����ول : خذوه����ا م����ن اغنيائهم وردوه����ا على 

فقرائهم ف�سالتكم بالله هل ال�سيوعية غري هذا؟
فارج����و م����ن فخام����ة رئي�ض ال����وزراء ان يعرفن����ي الرجال 

الذين يريدون ان يقاوموا هذا املبداأ ال�سامي باجلهل.
)القاها يف اجلل�س����ة اخلام�سة والع�سرين املنعقدة �سباح 

يوم الثنني 7 حزيران 1937(

خطبته في الئحة قانون �صعار
 الدولة العراقية

مع����روف الر�س����ايف - العم����ارة - �سعار الدول����ة يجب ان 
يحت����وي على ام����ور متث����ل احل����ال احلا�س����ر وت�سري اىل 
املا�س����ي ويج����وز ان ترمز اىل امل�ستقب����ل اي�سا واملطلوب 
في����ه ح�س����ن املنظ����ر و�س����دق املخرب م����ع �سيء م����ن الذوق 
الراقي ال�سليم. اما هذا ال�سعار فاملواد التي يحتوي عليها 
كثرية منها ماميثل حالة العراق الطبيعية كدجلة والفرات 
وابار النفط واجلبال وغري ذلك. ومنها مايرمز اىل حالته 
ال�سيا�سية وهو الكوكبان اللذان رمز بهما اىل العن�سرين 
العرب����ي والكردي كاأن العراق مل تك����ن فيه عنا�سر اخرى 
كم����ا ق����ال الزمي����ل املحرتم  �س����وى الع����رب والك����رد وهذا 
مايجب ان يهمل )باملرة(. واذا كان ولبد من ال�سارة اىل 
ه����ذا فكان من الواج����ب ان يرمز اىل غريهما من العنا�سر 

اي�سا.
ث����م ان ه����ذه البالد لها �سابق جمي����د يف العلم فقد ازدهرت 
فيه����ا العلوم يف ع�س����ر العبا�سيني وا�سرق����ت انوارها عن 
طري����ق الندل�����ض حت����ى انته����ت اىل اوروب����ة ف����كان يجب 
ان يرم����ز اىل هذه احلال����ة املا�سية التاريخي����ة ب�سيء من 
ال�سي����اء فاملجد العرب����ي مل يقم بال�سيف وح����ده كما يظن 
بع�����ض النا�����ض بل ق����ام بال�سيف وبالعل����م يف وقت واحد. 
ان املدار�����ض الت����ي �سيده����ا العرب اكرث بكث����ري من القالع 
واحل�سون الت����ي فتحوها ب�سيوفهم فال����ذي ميثل الدولة 
اذا كانت فيها ال�سبغة عربية )ول �سك ان الدولة العراقية 
دول����ة عربية( يجب ان يك����ون يف �سعارها �سيء يرمز اىل 
هذه احلالة واح�سن �سيء يرمز اىل املجد العربي، على ما 

اعتقد، هو العلم وذلك بان
يك����ون مث����اًل ر�س����م مدر�سة �ساهق����ة  البنيان عليه����ا علم او 
ت�سوي����ر مكتبة م����ن مكاتب الكت����ب العلمي����ة ويعلقها فيها 
�س����يء من الآت احلرب كال�سيف وغ����ريه. هذا اح�سن رمز 

ميثل املجد العربي  
ث����م ان ال�سع����ار يج����ب ان يو�سع من قبل جلن����ة موؤلفة من 
رج����ال له����م اخت�سا�����ض بالفن����ون اجلميل����ة وله����م ي����د يف 
التاري����خ فكان يجب عل����ى احلكومة ان تعل����ن هذا لرباب 
الخت�سا�����ض وت�سع����ه يف م�سابق����ة ث����م تخت����ار بع����د ذلك 
مايعر�����ض عليها يف ه����ذا الباب ثم ان ال�س����كل الذي رايته 
مر�سوم����ًا يف اللوحة خال من الذوق و�سكله - ول م�ساحة 
يف الت�سبي����ه - ك�سكل خفا�����ض مفتوح اجلناحني وقد ك�سر 
جناح����اه- هذا �سكل ب�سع فاطلب احالة امر و�سع ال�سعار 

اىل انا�ض من ارباب الخت�سا�ض لكي ي�سححوه

)القاها يف اجلل�ســــة احلادية ع�ســــرة املنعقدة يف �ســــباح االثنني 1 
كانون االول �سنة 1930(

عن كتاب )الر�سايف خطيبا( ال�سادر عن دار املدى

م��ن مواق��ف الرصافي 
في مجلس النواب

يف 1/ ترشين االول من سنة 1928 قدم الرصايف استقالته من التدريس 

يف دار املعلمني العالية عى اثر مشادة حدثت بينه وبني احد الطالب 

وقد حاول مدير املعارف العام يومئذ العميد طه الهاشمي ان يثنيه 

عن عزمه ويعدل عن اس��تقالته فايب مام اضطر الهاش��مي اىل قبولها 

اس��فا بتاريخ 1/ ترشين الث��اين 1928 وبذلك كان اخ��ر عهده بوظائف 

الدولة وتحت تأثري هذه االزمة النفس��ية التي عصفت به عاودته ثانية 

فكرة الهجرة من العراق والتوجه اىل الهند فيمم وجهه شطر البرصة 

ليستعني بصديقه عبد اللطيف املنديل عىس ان يسهل امر سفره اىل 

الهند اال ان املنديل تلقى من عبد املحس��ن الس��عدون رسالة يطلب 

فيها ان يبذل مايستطيع للحيلولة دون سفر الرصايف مام اضطره اىل 

القفول اىل بغداد بعد ان س��كن غضبه وثاب اليه رشده فتوجه نحو 

ميدان السياسة ورشح نفسه لعضوية املجلس النيايب فانتخب لعدة 

دورات استطعت ان أحىص اربعًا منها وهي :

موؤرخ راحل



…
@µ0Y
yz

åèb
X

طبعت مبطابع موؤ�س�سة املدى لالإعالم والثقافة والفنون

رئيس التحريــر التنفيذي: علـي حســـين

سكرتير التحرير: رفعة عبد الرزاق

االخراج الفني: خالد خضير

ملحق اأ�سبوعي ي�سدر عن موؤ�س�سة  لالإعالم والثقافة والفنون

16
العدد )4111( السنة الخامسة عشرة

االثنين )15( كانون الثاني 2018

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

توفيق وهبي والحادثة التي ال ينساها

www.almadasupplements.com

رفعة عبد الرزاق محمد

 يف ع����ام 1985 عرفن����ي املرح����وم عب����د الق����ادر 
ال����رّباك، فقي����د ال�سحاف����ة والدب،  عل����ى اح����د 
اجلي����ل  يف  البارزي����ن  العراقي����ني  ال�سحفي����ني 
املا�س����ي، وهو ال�ست����اذ من����ري  رزوق، املتوفى 
عام 1989. فاأجريت معه بع�ض الحاديث التي 
له����ا �سل����ة بتاريخ����ه  ال�سحفي والدب����ي، فذكر 

العديد من ذكرياته ومروياته الطريفة.

 ومم����ا حدثني به انه اج����رى حديثا مع ال�ستاذ 
العالم����ة توفي����ق وهب����ي )1889-1984( م����ع 
جمموع����ة م����ن وج����وه املجتم����ع العراق����ي يف 
اخلم�سين����ات م����ن القرن املا�سي مم����ن ت�سنموا 
مراك����ز �سيا�سي����ة وعلمية خمتلف����ة. وقد تف�سل 
ال�ست����اذ رزوق وق����دم يل ما�سجل����ه م����ن حديث 
م����ع توفي����ق وهب����ي، وم����ا ت�سمنه م����ن ذكريات 
ه����ذه  وم����ن  �سائق����ة.  وتداعي����ات  وانطباع����ات 
الذكريات ما اجاب به ال�سائل عن حادثة عجيبة 

�سادفت����ه يف حياته، وكان لها الوقع العميق يف 
نف�سه. 

ذك����ر ال�ستاذ توفيق وهبي انه يف �سنة 1911، 
ال�سب����اط يف اجلي�����ض  م����ن  ع����دد  م����ع  اأنُت����دب 
العثم����اين، لتق����دمي ا�سلح����ة للث����وار يف ليبي����ا 
اليطالي����ني...  �س����د  حربه����م  يف  مل�ساعدته����م 
وبينما كان����ت البعثة ت�س����ري يف �سحراء ليبيا، 
و�س����ط  ا�سدق����اءه  يفق����د  وهب����ي  بتوفي����ق  اذا 
ال�سح����راء القاحل����ة، وعبثا فت�����ض عنهم وبحث 
وكاأن الر�����ض قد ان�سق����ت وابتلعتهم.  فتاه يف 
ال�سح����راء، ومل يكن معه م����ن زاد �سوى رغيف 

خبز وقليل من )احلالوة(. 

وكانت مع����ه اي�س����ا بو�سلة �سغ����رية راى فيها 
الم����ل الوحيد يف النجاة. وم�س����ى ي�سري على 
هديها ال�ساع����ات الطوال ف����وق الرمال اجلافة، 
وكان ا�س����د م����ا يخيف����ه ان تهاجم����ه الذئاب على 

ح����ني غ����ّرة، ومل يج����د عنده م����ن �س����الح �سوى 
�سك����ني �سغرية، كما كان ا�سد م����ا يحريه انه ما 
كاد ي�سري قليال حتى يجد نف�سه يف املكان نف�سه 
ال����ذي بداأ من����ه، وم�سى على ه����ذه احلالة نهارا 
كامال وليلة، فاأيقن انه كتب عليه ان ميوت فوق 

رمال ال�سحراء، بعيدا عن وطنه واأهله. 

ولك����ن.. قبي����ل انبث����اق الفج����ر، وبينم����ا كان����ت 
اف����كار املوت تراوده، اذ ب����ه ي�سمح نباح كالب، 
ف����كان لهذا النب����اح رنينا خا�س����ا يف اأذنيه بعث 
اىل نف�س����ه الم����ل يف احلي����اة من جدي����د، فاأخذ 
يع����دو بكل قوته نحو م�س����در النباح وهو يكاد 
يط����ري م����ن الف����رح، وبع����د قلي����ل �ساه����د الكالب 
فاأخ����ذ ي�سي����ح عليه����ا ويدعوها الي����ه، فح�سبت 
ال����كالب انه يتحداه����ا فهاجمته، ولكن����ه مل يلق 
ب����ال لهجومه����ا، ب����ل ح����اول احت�سانه����ا. وبعد 
ذلك ع����رثت عليه جماعة من الب����دو فاأكرموه ثم 

دل����وه اىل حيث رفاقه... ورغم م����رور ع�سرات 
على تل����ك احلادثة، فقد بقي حت����ى الن )اجري 
احلدي����ث �سن����ة 1957(، م����ا ي����كاد ي�سم����ع نباح 

الكالب، حتى يتذكر احلادثة.

وي����روي ال�ست����اذ توفي����ق وهب����ي انه بع����د تلك 
م����ن  اله����رب  اىل  ا�سط����ر  ب�سن����وات،  احلادث����ة 
ال�سليمانية اثر ا�سطرابات وقعت فيها، وقد تاه 
يف اجلبال كما تاه م����ن قبل يف ال�سحراء، ومل 
يكن معه �سوى مرافقه، وهو جندي �سغري اخذ 
يبك����ي عندما وجد باأنهما ق����د تاها بني اجلبال، 
فاأخ����ذ توفيق وهبي يهدىء م����ن روعه، وروى 
له حادثة ال�سحراء يف ليبيا لتقوية معنوياته. 
يذكر وهبي : ان م����ا اثار عجبه واأ�ستغرابه انه 
ما كاد ي�س����ل يف رواية احلادث����ة اىل خامتتها، 
حت����ى �سمع نباح ال����كالب رددت �سداه اجلبال، 
ف�ساح مبرافقه ال�ساب : اب�سر فقد جنونا!!                   


