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د. فـــاروق بـرتـــو

ويب���دو اأْن احلكوم���ة اأرادت التمهي���د لتوقي���ع املعاه���دة 
اإعالمي���ًا حيث اأدىل وزي���ر اخلارجية فا�ضل اجلمايل من 
لن���دن بت�ضريح اإىل وكالة الأنب���اء العربية يوم 3 كانون 
ّلفا  �ضم مبا اإعُتبرِ يف حين���ه تعاليًا و�ضَ الثاين/ يناي���ر اإَتّ
ب ل الإن�ض���اف والبحث عن  اذ ق���ال اإّن الأه���واء والتحُزّ
ه اإىل معاهدة 1930  احلقيقة وراء الإنتقادات التي ُتوَجّ
واإنَّ ع���ددًا كبريًا من العراقيني اأ�ضبحوا ُيدركون مزاياه 

رغم تلك الإنتقادات.
كان ذلك الت�ضريح مبثابة ال�ضرارة التي اأ�ضعلت نار اأّول 
مواجهة ُعنفية بني ال�ضعب واحلكومة حول املعاهدة؛ اإذ 
اأ�ضرب ط���الب كلية احلقوق يف الي���وم التايل احتجاجًا 
عل���ى ت�ضريح اجلم���ايل وا�ضتن���كارًا له، ث���م خرجوا يف 
مظاه���رة ي���وم 5 من ذل���ك ال�ضه���ر فرقتها ق���وى ال�ضرطة 
والأم���ن بالق���ّوة ف�ضق���ط عدد م���ن اجلرحى ب���ني الطالب 
���ل بع�ضهم واأ�ض���درت احلكوم���ة اأمرها باإغالق  كما اعُتقرِ

الكلية. 
وق���د اأدى ذل���ك اإىل اإع���الن الإ�ضراب يف جمي���ع الكليات 
ت�ضامن���ًا مع ط���الب كلية احلق���وق، مع املطالب���ة باإطالق 
املعتقل���ني واإعادة فتح الكلي���ة. اإ�ضتجاب���ت ال�ضلطة لذلك 
ب�ضرع���ة تفادي���ًا لت���اأّزم الأو�ض���اع فع���ادت الكلي���ات اإىل 
الدرا�ض���ة يوم 8 كان���ون الثاين. ولكن تل���ك املواجهة مع 
ال�ضلط���ة ع���زّزت ثقة الطلب���ة وال�ضعب عموم���ًا بقدراتهم 
ورفعت من درجة ا�ضتعدادهم ملا قد ي�ضتجُدّ من تطّورات 

يف امل�ضتقبل.
يف تلك ال�ضنة الدرا�ضية 1947 / 48 كنُت ع�ضوًا ُمنتَخبًا 
عن ال�ضف الثالث يف جلن���ة طلبة الكلية الطبية، وكانت 
جلنتن���ا ه���ي الوحي���دة يف الكّليات، حي���ث مل تكن هناك 
جل���ان طالبي���ة ُمنتخب���ة وُمع���َرف بها م���ن الإدارات يف 
الكلي���ات الأخرى. ويجدر الذكر هن���ا اأّن تاأ�ضي�س اللجنة 
يف كليتنا يرجع اإىل ا�ضتجابة عميدها البيطاين اآنذاك، 

الدكتور �ضندر�ضن )با�ضا(، اإىل مطالبة الطلبة بها. 
احلك���م  �ض���الح  يف  الثق���ة  �ضع���اف  الطلب���ة  اأك���ر  كان 

ومعار�ض���ون للت�ضّل���ط البيط���اين ال�ضتعم���اري على 
الب���الد. ويف الوق���ت نف�ض���ه كان اجل���و ال�ضيا�ض���ي يف 
الع���راق يتط���ّور �ضريع���ًا نح���و املطالب���ة بالإ�ضتق���الل 
والتح���رر الكام���ل م���ن ال�ضيط���رة الأجنبي���ة وباإطالق 
احلريات العاّم���ة وبالإنتخابات البملانية احلّرة، اإىل 
جان���ب مقاوم���ة اخلط���ط ال�ضتعماري���ة وال�ضهيونية 
�ض���د ال�ضعب الفل�ضطيني. وكانت الأحزاب ال�ضيا�ضية 
الوطن���ي  )اأح���زاب  و�ضحافته���ا  حديث���ًا  املُج���ازة 
الدميقراط���ي وال�ضتق���الل والأح���رار( وغري املجازة 

)احلزب ال�ضيوعي واحلزب الدميقراطي الكردي( تلعب 
دورًا فّع���اًل يف حت�ضي���د جماه���ري ال�ضعب م���ن اأجل ذلك. 
وكان ط���الب الكليات، وكذل���ك طالب املدار����س الثانوية 

اإىل حد ما، يف طليعة ذلك التح�ضد.
كذلك كانت املعار�ضة البملاني���ة تلعب دورًا م�ضهودًا يف 
الت�ض���ّدي ملخّطط���ات احلكومة لتكبيل الع���راق مبعاهدة 
جديدة ل�ضمان امل�ضالح البيطانية على ح�ضاب م�ضالح 

العراق الوطنية. 
وكنُت عندئذ، كما اأ�ضلفت، قد التحقُت باحلزب ال�ضيوعي 
العراقي وكان تنظيمنا يف الكلية ي�ضم عددًا حمدودًا من 
الطالب، اإّل اأْن �ضمعة ونفوذ احلزب بني طالب الكلية كانا 
اأك���ب كثريًا من حجم املنظمة احلزبي���ة، بالنظر لت�ضّديه 
ب�ضجاع���ة ل�ضيا�ض���ة احلكومة ولل�ضيط���رة ال�ضتعمارية. 
كما كان ن�ض���اط الأع�ضاء واملر�ّضح���ني و�ضمعتهم الطيبة 

بني الطالب من عوامل تعزيز ذلك النفوذ.
كان م�ض���وؤول الكلي���ة احلزبي هو ح�ض���ني الوردي )دخل 
ال�ضج���ن وه���و طالب يف ال�ض���ف املنتهي م���ن الكلية عام 
1949 ومل يخ���رج من���ه اإل بعد ث���ورة متوز 1958 حيث 
اأكم���ل الدرا�ض���ة وتخّرج طبيب���ًا بعد اأن ج���اوز الأربعني 
عام���ًا م���ن عم���ره(. واأتذّك���ر م���ن الأع�ض���اء واملر�ّضح���ني 
والأ�ضدق���اء الن�ضطني للحزب نزيه���ة الدليمي )تخرجت 
يف العام ال�ضابق للوثبة( وطارق الأمني و�ضياء خونده 
وعبد الأم���ري توفيق وقتيبة ال�ضيخ ن���وري ورافد اأديب 

و�ضمرية اأديب وعدد اآخر من الأ�ضدقاء 
والزم���الء. كما اإن�ضّم اإلين���ا على ما اأتذكر، عدد من طالب 
ال�ضن���ة الأوىل يف تلك ال�ضنة والذين مل ي�ضتمّروا بعدها 
يف الكلي���ة، ومنهم عدنان الّباك واآخ���رون. وبالإ�ضافة 
اإىل ذل���ك كان هن���اك الع�ض���رات م���ن الط���الب والطالبات 
املوؤيدي���ن للح���زب الذي���ن ي�ضتلم���ون جريدت���ه ون�ضراته 

ويدفعون له التّبعات باإنتظام.
ويف نف�س الوقت كان للحزب الوطني الدميقراطي ع�ضو 
واح���د اأو ع�ضوي���ن يف الكلي���ة، جعفر احل�ضن���ي ورمبا 
ًا  مه���دي مكّيه اأي�ضًا، ولك���ن نفوذه بني الط���الب كان ُمهمِّ
نظ���رًا للدور الرائد جلريدته"الأه���ايل"يف توعية الراأي 

العام ويف ف�ضح اخلطط الإ�ضتعمارية ومقاومتها.
كذلك كان حلزب الإ�ضتقالل ن�ضاط هام يف الكليات اأي�ضًا 
ب�ضفت���ه املُمثل الرئي�ضي للتي���ار القومي حينئذ، ول �ضك 
اأن كان له عدد من الأع�ضاء واملوؤيدين يف كليتنا اأبرزهم 
ف���وؤاد غايل وط���ارق اإبراهيم حم���دي. وكان ذلك احلزب 
معار�ض���ًا للحكوم���ة والإ�ضتعمار ويف الوق���ت ذاته يرفع 
�ضعار مكافحة ال�ضيوعية، ويف اإعتقادي اأّن جذور حزب 
ال�ضتق���الل متتد اإىل اأفكار �ضاطع احل�ضري وزمالئه يف 
العقود الأوىل م���ن الدولة الوطنية احلديثة يف العراق، 
كما ا�ضتم���َدّ اأفكاره واأّتاهه الرئي�ض���ي بعدئذ من حركة 
ر�ضيد عايل الكيالين �ضد بريطانيا واحللفاء، واملتحالفة 
م���ع دول املحور )اأملانيا النازي���ة واإيطاليا الفا�ضية( اإّبان 

احل���رب العاملية الثاني���ة، وكان اإىل جانب جماعة حزب 
ال�ضتق���الل يف الكلي���ة ع���دد ب�ضي���ط من موؤي���دي جماعة 

الإخوان امل�ضلمني اأبرزهم داود ال�ضانع. 
وكم���ا هو معروف، فقد اأن�ضم حزب ال�ضتقالل اإىل جبهة 
الإحّت���اد الوطني بعد م���رور اأقل من ع�ض���ر �ضنوات على 

الوثبة، و�ضارك يف وزارة العهد اجلمهوري الأوىل. 
منذ ح���وايل الأ�ضب���وع الأول من كانون الث���اين / يناير 
1948 ومع تنام���ي املعار�ضة مل�ضروع املعاهدة اجلديدة 
وت���اأُزم اجل���و يف الكلي���ات اإ�ضتنكارًا لإ�ض���رار احلكومة 
على امل�ضي فيه، عمد احلزب ال�ضيوعي اإىل ت�ضكيل جهاز 
اإرتب���اط )�ض���ّري( بني منّظمات���ه يف الكلّي���ات للعمل على 
توجي���ه وقيادة احلرك���ة الطالبية والتع���اون مع القوى 

الأخرى املعار�ضة للمعاهدة.
كن���ا، ح�ضني ال���وردي واأنا، ُنّث���ل تنظيم الكلي���ة الطبية 
وكلي���ة ال�ضيدل���ة يف )جلنة الرتباط(، كم���ا كانت كليتنا 
مركزًا للق���اءات الطلبة من كافة الكليات لكونها الوحيدة 
الت���ي لها جلنة ُمنتّخب���ة للطلبة يحق له���ا التكلم باإ�ضمهم 
وت�ضتطي���ع عقد اإجتماعات عامة لهم يف قاعة الكلية، وما 

اإىل ذلك من اإمكانّيات ل تتوّفر لطلبة الكليات الأخرى. 
كان رئي����س جلن���ة الطلبة يف كليتنا اآن���ذاك قتيبة ال�ضيخ 
نوري ُمثاًل عن ال�ضف املنتهي )ال�ضاد�س( وهو �ضديق 
قريب من احل���زب و�ضخ�ضية حمبوبة من الطالب، وكّنا 
)ه���و واأن���ا( معًا ُنع���د ُمثل���ني الي�ضار يف جلن���ة الطلبة، 
بينم���ا كان ف���وؤاد غ���ايل وط���ارق اإبراهيم حم���دي يعدان 

ُمثلني عن القوميني فيها.
وكان م���ن اأع�ضاء جلنة الرتب���اط احلزبية الآخرين عن 
الكلّيات الأخرى، عل���ى ما اأتذكر، جعفر اللّبان وابراهيم 
عب���د احل�ض���ني ع���ن دار املعلم���ني العالي���ة )�ُضمي���ت كلية 
الربي���ة بع���د ذلك( وعمر عل���ي ال�ضيخ ور�ض���ا جليل عن 
كلية الهند�ضة وخلوق اأمني زكي عن كلية احلقوق، كذلك 
ت�ضكل���ت جلن���ة ذات طبيعة"جبهوي���ة"يف دار املعلم���ني 
العالي���ة م���ع الطالب املوؤيدي���ن حلزب ال�ضع���ب الذي كان 

يقوده عزيز �ضريف.
وكان التن�ضي���ق والتعاون م���ع الإ�ضتقالليني )القوميني( 
يت���م ع���ن طري���ق جلنتن���ا، جلن���ة طلب���ة الكلي���ة الطبية، 
حي���ث يق���وم كل مّنا، فوؤاد غ���ايل عن القومي���ني واأنا عن 
الي�ضاريني، باإعالم زمالئنا مبا مَتّ التفاق عليه. وقد كان 
التفاق مع القوميني �ض���رورة هاّمة للحفاظ على وحدة 
احلرك���ة الطالبي���ة واإف�ضال حماولت ال�ضلط���ة واأتباعها 
ل�ض���ق �ضفوفها ثم الق�ضاء عليه���ا، خا�ضة ونحن متفقون 

معًا على الت�ضدي مل�ضروع املعاهدة اجلديدة واإحباطه.
ب���داأ العم���ل الن�ضيط على مقاوم���ة املعاه���دة بالإ�ضتعداد 
لالإ�ض���راب ع���ن الدرا�ضة يف الكلي���ات وكان اأكر الطالب 
ُمتحّم�ض���ني لذل���ك فتجّمع���وا يف �ضفوفه���م ويف �ضاحات 
الكلي���ات لال�ضتم���اع اإىل زم���الء له���م ين���ددون باملعاهدة 
اجلدي���دة وباإ�ضت�ض���الم احلكوم���ة لرغب���ات امل�ضتعمرين 
وم�ضاريعه���م املناه�ضة لطموحات ال�ضعب يف ال�ضتقالل 
واحلري���ة، وداع���ني اإىل اإعالن الإ�ض���راب اإحتجاجًا على 
وبان�ضح���اب   1930 معاه���دة  باإلغ���اء  وللمطالب���ة  ذل���ك 
الق���ّوات الأجنبي���ة )البيطانية( من اأر����س الوطن. وقد 
ا�ضتجاب الطالب يف كافة الكليات واملعاهد )معهد امللكة 
عالي���ة للبن���ات – �ضمي بعد ذلك بكلي���ة التحرير – ودور 
املعلم���ني واملعلمات الأبتدائية( بالتاأيي���د وبالهتاف �ضد 

املعاهدة والإ�ضتعمار. 
يف ذات الوق���ت، اأختري عدد م���ن اأع�ضاء جلنة الإرتباط، 
وكن���ت من بينه���م، لالإت�ضال بق���ادة الأح���زاب والهيئات 
ال�ضيا�ضي���ة العلني���ة والتن�ضيق معهم، كم���ا اإ�ضتعّنا بعدد 
من الزم���الء القريبني لنا من خارج اللجنة لهذا الغر�س. 
وق���د �ضاركنا يف ذل���ك مثلو الطالب القومي���ني، وقّدمنا 
اأنف�ضنا لل�ضيا�ضي���ني كُممثلني للحرك���ة الطالبية: فقابلنا 
ق���ادة احل���زب الوطن���ي الدميقراط���ي الأ�ضات���ذة كام���ل 
اجلادرجي وحممد حديد وح�ضني جميل )وكان ذلك اأول 
لقاء يل بالأول والث���اين اأّما الأ�ضتاذ ح�ضني فكنت اأعرفه 
واأنا �ضغري ال�ضن عندما كان حاكمًا يف حماكم الب�ضرة(، 

كما قابلن���ا قادة حزب الإ�ضتق���الل الأ�ضاتذة حممد مهدي 
���ة وفائ���ق ال�ضامرائي و�ضّدي���ق �ضن�ض���ل وكذلك زعيم  ُكَبّ
حزب الأحرار الأ�ضت���اذ �ضعد �ضالح )كان مري�ضًا على ما 
اأتذكر( وقادة اجلبهة ال�ضعبية الأ�ضاتذة ن�ضرة الفار�ضي 

وحممد ر�ضا ال�ضبيبي وجعفر حمندي واآخرين.
كان���ت الأنب���اء ع���ن �ض���ري املفاو�ض���ات تت���واىل كل ي���وم 
م���ن لن���دن ع���ن طري���ق الرادي���و وال�ضحف م�ض���رية اإىل 
اأّن الإتف���اق ق���د مَتّ ب���ني اجلانب���ني واإىل ت�ضميم حكومة 
�ضالح جب على اعتب���ار الإحتجاجات امل�ضتمّرة من قبل 
الأحزاب وطلبة الكليات ُم���ّرد �ضغب من اأقلّية ل اأهمّية 

لها يف البالد.
ثم جاء اليوم الذي اأعلن فيه �ضالح جب من لندن توقيع 
املعاهدة م���ن اجلانبني، واأعتقد اأن���ه كان يوم 15 كانون 

الث���اين/ يناير 1948. وقد مَتّ ن�ضر ذلك يف ال�ضحف يف 
اليوم التايل فتقّرر اإعالن الإ�ضراب يف الكليات واملعاهد 
مل���دة ثالثة اأي���ام اإبتداًء من يوم 17 من ذل���ك ال�ضهر. وقد 
اأبلغن���ا ق���ادة الأح���زاب العلني���ة وح�ضلنا عل���ى تاأييدهم 
يف الأم���ر. ويف نف�س الوقت، قررن���ا اخلروج مبظاهرة 
�ض���ّدّ املعاهدة واحلكومة يف �ضب���اح اأول يوم لالإ�ضراب 
تنطلق من �ضاحة باب املعظ���م وت�ضري يف �ضارع الر�ضيد 
)ال�ض���ارع الرئي�ض���ي يف بغ���داد( حتى نهايت���ه عند الباب 
ال�ضرق���ي، وقد ق�ض���ى زمالوؤنا يف الأق�ض���ام الداخلية يف 
دار املعلمني العالية وكلية الهند�ضة تلك الليلة يف حتويل 
�ضرا�ض���ف نومه���م اإىل لفت���ات خّط���وا عليه���ا ال�ضعارات 
ف���ق عليها والت���ي رفعناها عاليًا �ضب���اح اليوم التايل  املَُتّ
اإذ خرج���ت اأّول مظاهرة طالبية حا�ض���دة من �ضاحة باب 

املعظ���م ببغداد ُمد�ضنة تلك الأي���ام املجيدة التي خا�ضتها 
احلرك���ة الوطنية العراقية لإحباط خمططات ال�ضتعمار 
واأعوان���ه يف تكبي���ل الع���راق بقيود معاه���دة جديدة مع 

امل�ضتعمرين.
كانت املظاه���رة كبرية ومنّظم���ة تنظيمًا جي���دًا، اأ�ضرك 
فيه���ا عن���د اإنطالقه���ا اآلف الط���الب والطالب���ات من كافة 
الكلي���ات واملعاهد وق���د التزموا التزام���ًا عاليًا ب�ضعارات 
واأه���داف املظاه���رة املُرك���زة �ضد املعاه���دة واملخّططات 

ال�ضتعمارية.
وقد اأن�ضَمّ اإليه���ا يف م�ضريتها اآلف املواطنني وتوّجهت 
يف بدايتها اإىل مل�س النّواب حيث تكَلّم عدد من النّواب 
املعار�ضني منددين باحلكوم���ة واملعاهدة اجلديدة. وقد 
ُق���در ع���دد امل�ضارك���ني يف املظاهرة عن���د انتهائه���ا باأكر 
م���ن ع�ضري���ن األ���ف �ضخ����س. وعندم���ا ا�ضتف�ض���ر بع����س 
ال�ضحفيني يف لندن م���ن رئي�س الوزراء �ضالح جب عن 
مغ���زى هذه املظاهرات واأهميتها، اأع���اد ما �ضبق ترديده 
م���ن قبل ال�ضلطة باأن هوؤلء عباارة عن قلة من امل�ضاغبني 
واملُغ���ّرر بهم، واأ�ضاف اإنه �ضيعود فورًا اإىل بغداد ل�ضرح 
فوائد املعاهدة اجلديدة لل�ضعب واحل�ضول على موافقة 
البملان عليها. كما قال اإنها حتظى مبوافقة الو�ضي على 
العر����س الأم���ري عبد الل���ه. مل ت�ضتعمل احلكوم���ة القّوة 
لتفريق املظاهرة، ولكّنها اأ�ضدرت بيانًا م�ضاء ذلك اليوم 
تتهم"املخّربني"باإث���ارة ال�ضغ���ب ومتنع ت���دد التظاهر 

وُتنذر باتخاذ الجراءات الرادعة بحق املخالفني.
يف الي���وم التايل، ا�ضتمر الإ�ضراب يف الكليات واملعاهد 
واملدار�س الثانوية، وخرج طالب دار املعلمني الإبتدائية 
يف الأعظمي���ة مبظاه���رة هاجمته���ا ال�ضرط���ة لتفريقه���ا 
فاإ�ضت�ضه���د الطال���ب �ضم���ران عل���وان و�ضق���ط العديد من 
م عل���ى الكليات واملدار�س ج���ٌوّ من الأ�ضى  اجلرح���ى فخّيّ

والتحدي يف اإنتظار الغد. 

من كتاب )ذكريات عراقية، 1917(

1948 ــــثــــانــــي  ال كـــــانـــــون  ــــة  ــــب وث

يف أواخر كانون األول / ديسمرب من نفس السنة بدا أن"طبخة"املعاهدة 

الجدي��دة ق��د ج��رى إنضاجه��ا يف مطب��خ املفاوض��ات الرّسي��ة بني 

الحكومت��ني الربيطانية والعراقية. وبذلك تزايد الس��خط الش��عبي عىل 

استس��ام الحكومة ملخّططات املستعمرين والعمل عىل تنفيذها. وقد 

عرّبت ع��ن ذلك صحافة األحزاب 

املعارض��ة بقّوة وبإلحاح كام نّدد 

به املعارضون يف الربملان. 

يف ه��ذا الج��و امُللته��ب س��افر 

وفد الحكومة العراقية برئاس��ة رئيس ال��وزراء صالح جرب إىل لندن يف 

اوائ��ل كانون الثاين / يناير 1948 إلمت��ام املفاوضات وتوقيع املعاهدة 

الجديدة.
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 لقاء اجراء حسن محسن 

))اإن اله����دف الأول يف برنام����ج ال����وزارة احلا�ضرة هو 
تعديل املعاهدة وجرت ات�ضالت بني احلكومة العراقية 
واحلكوم����ة البيطاني����ة لتعديله����ا... و�ضي�ض����ل فخامة 
ال�ضي����د �ضالح ج����ب اإىل لن����دن الأ�ضبوع الق����ادم لرياأ�س 
الوف����د العراق����ي يف املفاو�ض����ات الت����ي �ضت����دور ح����ول 

التعديل((.
يف اخلام�����س من كان����ون الث����اين �ضافر الوف����د العراقي 
برئا�ض����ة رئي�س ال����وزراء �ضالح جب اإىل لن����دن لإجراء 
مفاو�ض����ات لتعدي����ل املعاه����دة العراقي����ة - البيطانية، 
فاأذي����ع ذل����ك اخل����ب يف ن�ض����رة اأخب����ار ال�ضاع����ة الثامن����ة 
م�ض����اءا، كان����ت امل����ادة الت����ي تل����ي ن�ض����رة الأخب����ار تل����ك 
مموع����ة م����ن الأغ����اين العراقية للمطرب����ة زكية جورج 
فاأذيع����ت اأغنية)وي����ن راي����ح وين(، وم����ا كادت تذاع تلك 
الأغني����ة حتى بداأت اخلالفات ب����ني العاملني يف الإذاعة 
وبداأت التهامات تنهال على راأ�س مدير الإذاعة، ما هذا 
ال�ضتهزاء؟ واأخر يقول: اإنكم ت�ضخرون من �ضفر الوفد، 
حت����ى اإن وزيرًا من الوزراء طل����ب معاقبة املوظف الذي 
تعم����د اإذاعة الأغنية على الرغم من تاأكيد املدير اأن اإذاعة 
الأغني����ة مت ب�ض����ورة بريئ����ة ومل يكن وراءه����ا اأي دافع.

بعد ذلك اأخذ املوظفون يف اإذاعة بغداد يولون مو�ضوع 
توقي����ت الأغ����اين اأهمية خا�ض����ة ل�ضيم����ا يف املنا�ضبات 
التي تتطلب منهم التدقيق يف نوعية الأغاين وكلماتها، 
ي����وم �ضق����وط ال����وزارة، اأو ي����وم تاأليفها فكان����ت الإذاعة 
ت�ضتبعد الأغاين التي توحي ل�ضامعها بالفرح والب�ضرى 
ي����وم �ضقوط الوزارة، ويبقون كذلك حتى انتهاء م�ضكلة 
تاأليف الوزارة اجلديدة وحينئذ تبز م�ضكلة اأخرى يف 

انتقاء الأغاين املنا�ضبة لأذاعتها يوم تاأليف الوزارة
ما اأن اأذيع ذلك الت�ضريح حتى اأعلن يف اليوم التايل من 
الإذاعة عن اإ�ضراب الطالب عن الدوام) (. فاأ�ضطر عمداء 
الكلي����ات الت����ي ا�ضرب طالبه����ا اإىل الجتم����اع مع وزير 
املعارف الذي اأ�ضدر بيانا من دار الإذاعة الال�ضلكية اإىل 
جميع الطالب امل�ضربني مه����ددًا اإياهم بالف�ضل يف حالة 
عدم العودة اإىل مدار�ضهم ومعاهدهم )�ضميت بذلك لأنها 
وقع����ت يف مين����اء بورت�ضموث  جنوب غ����رب بريطانيا، 
كان هدفه����ا تعديل املعاهدة العراقي����ة- البيطانية لعام 
1930، وكان����ت بريطاني����ا ترى يف تل����ك املعاهدة بداية 

ل�ضل�ضلة م����ن املعاهدات التي �ضتعق����د لتعزيز)ال�ضداقة( 
بني بريطانيا- والوطن العربي(.

م����ا اإن اأعل����ن يوم اخلام�����س ع�ضر من كان����ون الثاين عن 
توقيع رئي�س الوزراء �ضالح جب معاهدة بورت�ضموث. 
حت����ى جاء ال����رد املبا�ضر لدى جماهري بغ����داد اإزاء اإذاعة 

املعاهدة باإعالن الإ�ضراب وتدد املظاهرات.
اأُعل����ن م����ن دار الإذاعة يف الي����وم الت����ايل ال�ضاد�س ع�ضر 
م����ن كان����ون الث����اين ع����ن تفا�ضي����ل  املعاه����دة، فعار�س 
العراقيون تلك املعاهدة ووقفوا بوجهها، ول�ضيما اإنهم 
وجدوه����ا ت�ضب����ه من حي����ث امل�ضمون املعاه����دة القدمية 
ول تختل����ف عنه����ا اإل بال�ض����كل ويف ال�ضاب����ع ع�ض����ر م����ن 
كانون الثاين اأ�ضرب ط����الب املعاهد العالية م�ضتنكرين 
املعاهدة اجلائ����رة ومطالبني برف�ضها ومقاومتها واألقى 
وكي����ل رئي�س ال����وزراء جمال باب����ان يف ال�ضاعة الثامنة 
م����ن م�ض����اء ي����وم التا�ض����ع ع�ض����ر كان����ون الثاين م����ن دار 
الإذاع����ة الال�ضلكية بيانا علق فيه عل����ى انتهاء الإ�ضراب 

واملظاهرات وذكر:
))اإن احلكوم����ة ق����د اأ�ض����درت اأوامره����ا �ضم����ن �ضلطاتها 
القانوني����ة اإىل ال�ضلط����ات املخت�ض����ة جميعه����ا  مبنع اأية 
مظاه����رة اأو اإ�ض����راب مهم����ا كان نوع����ه و�ضبغت����ه واأنها 

عازمة على كل حركة من ذلك  القبيل ب�ضدة((.
وا�ضتن����كارا وحتدي����ا للبي����ان ال����ذي األقاه وكي����ل رئي�س 
املتظاه����رون  واندف����ع  املظاه����رات  قام����ت  ال����وزراء. 
يف �ض����ارع الر�ضي����د وح�ضل����ت ا�ضتب����اكات م����ع ال�ضرطة 
باحلج����ارة والع�ض����ي وهجم املتظاه����رون على املكاتب 

التابعة لبيطانيا والوليات املتحدة الأمريكية.
اإذاع����ة بغ����داد قي����ام املتظاهري����ن الغا�ضب����ني  واأذاع����ت 
يف ال�ضليماني����ة مبالحق����ة اأح����د املدر�ض����ني البيطانيني 
واأخرجوه من املدينة واحرقوا بناية املعهد البيطاين 
وحطم����وا اأثاث����ه واأجه����زة املذي����اع املوج����ود فيه.)بع����د 
ف�ض����ل حرب اآيار1941 �ضيط����رت بريطانيا على العراق، 
وقام����ت م����ن دون م�ض����ورة احلكوم����ة العراقي����ة باإن�ضاء 

الإذاع����ات �ض����واء العلني����ة منه����ا اأو ال�ضري����ة وكان اح����د 
اأ�ضباب مهاجمة املتظاهرين لبناية املعهد البيطاين يف 
ال�ضليمانية لوج����ود اإذاعة)حملية( اأ�ض�ضتها عام 1941، 

لبث الدعاية البيطانية وحماربة الروح الوطنية(.
وملحاول����ة التخفي����ف م����ن ح����دة التوت����ر اأ�ض����در وزي����ر 
الداخلية توفيق النائب بيانا من دار الإذاعة اأذيع مرارا 
ون�ض����ر يف ال�ضح����ف كاف����ة:))اإن ما قام ب����ه الأ�ضخا�س، 
الذي����ن ا�ضرك����وا يف املظاهرت����ني اللت����ني اأقيمت����ا ي����وم 
التا�ض����ع ع�ض����ر والع�ضري����ن م����ن الأعمال املخل����ة بالأمن، 
واملعاقب عليها قانونًا ولذلك...فاإننا نعلن بان اأقامة اأية 
مظاه����رة، اأو تمهر يف الطرق من����وع، وان ال�ضلطات 
املخت�ض����ة �ضوف تقوم مبا يلزم لتفري����ق املتظاهرين اأو 
امل�ضرك����ني بالتجمع بق����وة ومعاقبته����م((، وبذلك كانت 
الإذاع����ة م�ضيطر عليها من قبل ال�ضلطة احلاكمة �ضيطرة 

تامة.
يف الواقع مل ت�ضتغ����ل احلكومة جهاز الراديو للتخفيف 
من غ�ضب اجلماهري بل على العك�س من ذلك اتخذت منه 
و�ضيل����ة لتنفيذ تهديدها ووعيده����ا مبعاقبة املتظاهرين 
ا�ضد العقوب����ات اإذا مل يجنح����وا اإىل اخل�ضوع والقبول 

بالأمر الواقع وتنفيذ ال�ضيا�ضة احلكومية.
تاأزم����ت الأمور اأكر على اإثر ازدي����اد التظاهرات والتي 
�ضق����ط فيها الكث����ري من ال�ضهداء واجلرح����ى، ما ا�ضطر 
الو�ض����ي عبد الإله اإىل عقد اجتم����اع يف البالط دعا اإليه 
الكث����ري م����ن امل�ضوؤول����ني وال�ضيا�ضي����ني وق����ادة الأحزاب 
ال�ضيا�ضي����ة، ا�ضتم����ر النقا�س خم�س �ضاع����ات مت التفاق 
فيه����ا عل����ى التن�ض����ل م����ن املعاه����دة، ف�ض����در يف ال�ضاعة 
الثامنة من م�ض����اء احلادي والع�ضرين من كانون الثاين 

بيانا من دار الإذاعة جاء فيه:
))...اإن املعاه����دة ل حتقق اأماين الع����راق، ولي�ضت اأداة 
�ضاحلة لتوطيد دعائم ال�ضداقة بني البلدين...واأنه يعد 
ال�ضع����ب باأنه �ضوف ل تبم اأية معاهدة ل ت�ضمن حقوق 

البالد واأمانيها الوطنية...((. 
اأذي����ع ذلك البي����ان م����ن دار الإذاعة مرات ع����دة، ووزعت 
من����ه اآلف الن�ضخ، وعل����ى اأثر �ضدور ذل����ك البيان هداأت 
املظاه����رات بع�����س ال�ض����يء، اإل اإن����ه يف م�ض����اء الي����وم 
نف�ض����ه الث����اين والع�ضري����ن م����ن كان����ون الث����اين، �ضرح 

رئي�����س ال����وزراء �ضالح جب م����ن راديو لن����دن. مهاجمًا 
في����ه خ�ضومه ال�ضيا�ضيني الذي����ن اأتهمهم باأنهم العنا�ضر 
املخربة الت����ي ا�ضتغلت بع�س الطالب الأبرياء وجنحت 
يف خل����ق ال�ضط����راب وان����ه �ضيع����ود اإىل الع����راق فورًا 
)و�ضي�ضح����ق( روؤو�س تل����ك العنا�ض����ر الفو�ضوية حتما 

واأ�ضاف:
))اإنن����ا بع����د عودتن����ا اإىل الع����راق �ضوف نو�ض����ح نوايا 
املعاه����دة اجلدي����دة للبمل����ان وال�ضعب ونح����ن واثقون 
باأننا �ضوف جند اأن اأماين البالد قد حتققت كليا يف تلك 

املعاهدة((. 
م����ا اأن اأعل����ن البي����ان م����ن الراديو حتى عدت����ه اجلماهري 
حتديا لها من قبل رئي�س الوزراء وتهديدا لهم با�ضتعمال 
ال�ض����دة اإذا مل ين�ضاعوا ل����ه ولإي�ضاحاته فزادت امل�ضاكل 

وزاد الهياج وتفاقمت الأمور اأكر فاأكر.
ل يف الليلة نف�ضها فح�ضب، بل يف اليوم التايل اأي�ضًا، اإذ 
ت����ددت املظاهرات يف مناطق بغداد املختلفة وارتفعت 
الأ�ض����وات مطالب����ة ب�ضقوط �ضالح ج����ب واملعاهدة ما 
اأدى اإىل تدخ����ل ق����وات ال�ضرطة وا�ضتطاع����ت من تفرقة 

اجلماهري.
ا�ضطر الو�ضي يف ال�ضاعة الثامنة من م�ضاء يوم ال�ضابع 
والع�ضرين من كان����ون الثاين اإىل اإ�ضدار بيانًا اأذيع من 
رادي����و بغداد اأعلن فيه قبول ا�ضتقالة وزارة �ضالح جب 
ودع����ا اإىل الع����ودة اإىل النظ����ام والهدوء لتجن����ب البالد 
املزي����د من �ضفك الدماء، واأعل����ن عن تعيني حممد ال�ضدر 
رئي�ضا لل����وزراء. والذي اذاع بنف�ضه م�ض����اء يوم الرابع 
من �ضب����اط خطابًا من دار الذاعة بع����دم موافقة مل�س 

الوزراء على ن�ضو�س املعاهدة.
قوبل ذل����ك البيان بال�ض����رور والن�ض����راح، فانقلب املاأمت 
اأفراحا وخرج النا�س اإىل ال�ضوارع معربني عن �ضرورهم 
با�ضتقال����ة الوزارة وزوال عهد الإرهاب وُعدَّ ذلك اليوم، 
ي����وم الوثبة، ويف الثامن والع�ضري����ن من كانون الثاين 

م�ضت بغداد كلها وراء نعو�س ال�ضهداء.
كان����ت الإذاع����ة الال�ضلكي����ة تقوم بنق����ل اأح����داث ال�ضارع 
العراق����ي ولكن من وجه����ة نظر احلكوم����ة اإل اأنها كانت 
تذي����ع بع�����س الأنا�ضيد الوطني����ة فقد كان م����ن املقرر اأن 
ي����ذاع ي����وم احل����ادي ع�ضر م����ن �ضب����اط 1948 ع����ددا من 
الأنا�ضيد الوطنية من فرقة دار املعلمني البتدائية وتلك 
الأنا�ضي����د ه����ي: ن�ضي����د الوح����دة العربي����ة، ون�ضيد يحيا 
الوط����ن، ون�ضي����د ال�ضب����اب اإل اإنَّ الإذاع����ة منع����ت قراءة 
تل����ك الأنا�ضيد بحجة تهدئة اجلمه����ور واأبدلتها باأنا�ضيد 
م�ضجلة هي اأكر منها حما�ضا، لذا اأخذت ال�ضحف بلفت 
نظر امل�ضوؤولني بع����دم رد اأمثال تلك الأنا�ضيد وحثت اأن 

يكون بع�س تلك الأنا�ضيد ما ي�ضيد بذكرى ال�ضهداء.
مل يكن مطربوا الإذاع����ة اأقل �ضعورا بالقومية وبالروح 
الوطنية العراقي����ة الوثابة، فعلى الرغم م����ن اأن الإذاعة 
كانت موالية لل�ضلطة ظاهريا اإل اإن موظفيها ومطربيها 
خرجوا اإىل ال�ض����وارع لي�ضاركوا اأبناء ال�ضعب العراقي 
يف اإحي����اء املناق����ب النبوي����ة الت����ي اأقيم����ت عل����ى اأرواح 
ال�ضهداء والتخفيف من لوعتهم يف ماآمت الأمة املفجوعة 
امل�ضاع����ر  املطرب����ون  ح����رك  فق����د  ال�ضجع����ان  باأبنائه����ا 
والأحا�ضي�����س فبعث����وا اأحلانا ته����ز اجل����وارح وق�ضائد 
تله����ب العواطف ومنه����م قارئ املق����ام العراق����ي ال�ضهري 
حممد القباجن����ي، الذي كانت اأغاني����ه ومقاماته قد اأدت 
دورا كب����ريا يف ا�ضتثارة الروح الوطنية الوثابة. وكان 

من اأحد اأغانيه قوله:
خذ من درو�س الزمن 

در�س الزمن يجري  
واأحفظ حقوق الوطن

حك الوطن يجري   
واللي اأنكتب بال�ضماء يف اأر�ضنا

يجري يلي اأنكرت دمنا تاريخنا   
�ضاهد �ضم املنايا نعم اأرجالنا

�ضاهد يادكة اجل�ضر كوين للوطن �ضاهد  

وملواقف����ه الوطنية تل����ك لقب من قبل ال�ضع����ب ب� )مطرب 
ال�ضع����ب الأوحد(، ومغن����ي الوثبة الك����بى. ومبواقف 
فنان����ني الإذاعة اإنا ج�ض����دت تاأييدها للوثب����ة وتاأييدها 

للجماهري تعبريا عن وطنيتهم.

عن ر�سالة )توجهات الإذاعة العراقية الوطنية 1958-1936(

للعديد م���ن مواطنينا ع���ب ال�ضنوات الت���ي عا�ضها 
الع���راق ويف انتفا�ضات���ه الكث���رية  �ض���د التع�ض���ف 
دقائقه���ا  عا�ض���وا  ذكري���ات  ذكري���ات..  والطغي���ان 
وتف�ضيالته���ا، احتفظ���وا  منه���ا بح���الوة الن�ض���ال 
وبحرارة المي���ان بالوطن والذود عن���ه.. ذكريات 
فتح���ت ال���ف  ب���اء �ضفحاته���ا له���ا ل���روي لالجيال 

الالحقة ما �ضنع الباء..
  ه���ذه ال�ضفحات املطوية م���ن التاريخ ن�ضعها الن 
امام القراء وعلى ال�ضن���ة الذين عاي�ضوها عن كثب 

وخا�ضوا غمارها ب�ضدق. 
يف ه���ذا العدد تقدم املجلة لقرائها مقابلة مع ال�ضيد 
عل���ى ال�ضم���اك قا�ض���ي حمكمة ج���زاء بغ���داد الول 
حيث زارت���ه يف داره الكائنة مبحلة ال�ضاحلية يف 

الكرخ.. 
�ضارق الكرات ال�ضغري.. 

ي�ضتعي���د ال�ضيد علي ال�ضماك الذكريات الوىل حني 
كان بيته���م الق���دمي مقاب���ال ل���دار املن���دوب ال�ضامي 

البيطاين )ال�ضفارة البيطانية حاليًا( ويقول: 
اتذكر وانا �ضبي �ضغري انهم كانوا يلعبون التن�س 
يف دار املن���دوب ال�ضام���ي ع�ض���را وح���ني تت���از 
ك���رات التن����س ال�ضارع ال���ذي يف�ضل بينن���ا اتلقفها 
ثم اق���وم باخفائها، حارما اياهم لذة اللعب فراحوا 
ي�ضتكونن���ي اىل اهلي ومعاريف ث���م اىل ال�ضرطة.. 

وتلك كانت بداية الكره لهم.. 
وح���ني بلغ���ت ال�ضاد�ضة ع�ض���رة وبعد انته���اء ثورة 
بع����س  الف�ض���ل جل���اأ  اىل  الكي���الين  ع���ايل  ر�ضي���د 
ا�ضتف���زاز  اىل  وعمالئه���م  الجنلي���ز  املوظف���ني 
املواطنني واث���ارة حفيظتهم، ف�ضنوا هجوما انذاك 
عل���ى دار املندوب ال�ضامي �ضقط في���ه عدد كبري من 
املواطنني بني قتيل وجري���ح، ثم القي القب�س على 
ع���دد اآخر كنت من بينهم واقتادونا اىل مكان يدعى 
)البنكلة( يف منطقة ال�ضكك قرب الذاعة )م�ضت�ضفى 
ابن البيطار حاليا(، وعلى مدى )25( يوما عوملنا 
معاملة قا�ضية من جنود الحتالل، وحاولت الهرب 
م���ن التوقيق لول يقظة احلار����س ال�ضرايل الذي 
قب�س علي ووجه يل �ضربة يف را�ضي مازلت احمل 
اثارها يف جبهتي وعندما ت�ضديت له �ضربني مرة 

اخرى يف قدمي فك�ضر ا�ضبعي. 
ويتاأمل قليال لي�ضيف: 

- كن���ا اربع���ة يف غرف���ة واح���دة، وبع���د اي���ام زج 
املحتل���ون بكتائ���ب ال�ضب���اب والفت���وة وغريهم من 
الوطنيني فغ�ضت بهم غرف و�ضاحات املوقف العام 
وال�ضج���ن، وكان ن�ضيب املنا�ض���ل الفل�ضطيني عبد 
الق���ادر احل�ضيني م���ن التعذيب على اي���دي حرا�س 
ال�ضج���ن يزداد يوما بعد ي���وم، لكنه بالرغم من ذلك 
كان يحدثنا ونحن ن�ضتمع اليه ي�ضغف، يحدثنا عن 
العقيدة والقومية والوطنية، كان �ضجاعا ل يعرف 
الراجع، وكانت البت�ضامة ل تفارق �ضفتيه بالرغم 

من �ضياط التعذيب التي كانت تلهب ج�ضده. 
بع���د ذلك اقتادوين اىل حمكم���ة عرفية يف الهنيدي 
)مع�ضكر الر�ضيد( وثم الفراج عني بعد ان ام�ضيت 

�ضنة كاملة يف التوقيف. 
وثبة كانون.. 

ويفرق ال�ضيد علي ال�ضماك يف كر�ضيه ليقول: 
- كن���ت موظف���ا يف النفو����س حينما و�ض���ل الن�س 
ي���وم  بورت�ضم���وث  معاه���دة  م���ن  الجنلي���زي 
1948/5/1 و�ضلم اىل ال�ضحفيني يوم 16 منه من 

قبل احمد خمتار بابان رئي�س الديوان امللكي. 
فانتف�س ال�ضع���ب وقامت املظاهرات التي ا�ضتمرت 
م���ن 21 لغاي���ة 25 كانون الث���اين يف جميع مناطق 
بغ���داد متحدي���ة بيان���ات حكومة �ضال���ح جب التي 
ته���دد الباء والمه���ات بان ي�ضغطوا عل���ى ابنائهم 
وال فالف�ض���ل م�ضريه���م من املدار����س وغريها من 
التهديدات التي قوبلت بالث���ورة العارمة والزحف 
نح���و �ض���وارع بغ���داد غ���ري اآبه���ة بر�ضا����س الغدر 

واخليانة. 
الث���اين 1948  كان���ون  الثالث���اء 26  يف �ضبيح���ة 
حدث تم���ع كب���ري يف �ض���وارع بغ���داد و�ضاحاتها 
العامة وانطلقت املظاه���رات تهتف ب�ضقوط �ضالح 
ج���ب ومعاهدت���ه اخلياني���ة، فت�ضدت له���ا ال�ضرطة 
بعن���ف و�ضقط العدي���د من اجلرح���ى والقتلى قرب 
)�ضاح���ة الر�ض���ايف( وقد اعتمدن���ا يف الزحف فوق 
ج�ض���ر ال�ضه���داء عل���ى �ضيارت���ي ا�ضع���اف طلبنا من 
�ضائقيهما ال�ضري جنب���ا اىل جنب ومن خلفهما �ضار 
املتظاه���رون دون ان ينك�ضفوا، لك���ن ال�ضيارتني ما 
و�ضلن���ا منت�ضف اجل�ض���ر حتى ا�ضرعن���ا فان�ضكفنا 
ام���ام ال�ضرطة وانهال علينا وابل من الر�ضا�س من 
كل جانب وحدثت ا�ضطدام���ات مبا�ضرة باخلناجر 
وال�ضكاك���ني فر على اثره���ا اف���راد ال�ضرطة تاركني 
ا�ضلحته���م  وخوذه���م و�ضق���ط ق�ض���م منه���م يف نهر 

دجلة.. 
التح���م الك���رخ بالر�ضاف���ة.. ق���وة ن�ضالي���ة رائع���ة 
اخرق���ت �ض���ارع الر�ضيد بع���د ذلك بات���اه البالط 
امللك���ي وتق���دم املتظاه���رون بالرغ���م م���ن ر�ضا�س 
ق���رب جام���ع املرادي���ة  ب���اب املعظ���م  ال�ضرط���ة يف 

وا�ضعلنا النار يف �ضيارة لل�ضرطة. 
كان �ضالحنا الميان وكنا نردد: الله اكب، الله اكب، 

املوت لال�ضتعمار واعوانه.. وليحيى الوطن. 
وي�ضيف ال�ضيد علي ال�ضماك: 

- ما ان و�ضل املتظاهرون اىل البالط امللكي مقابل 

�ضاح���ة الك�ضاف���ة حت���ى ا�ضطف اف���راد احلر�س من 
اجلي����س وراحوا يعزف���ون بالب���واق �ضالما حتية 
للمتظاهرين – واق�ضم �ضاعتها ان معظمنا ت�ضاقطت 
دموع���ه من الفرح لهذا املوق���ف العظيم – ثم �ضكلنا 
وف���دا تكون )من���ي ومكي حبي���ب النعيمي وبع�س 
ط���الب وطالب���ات العظمي���ة( ودخلن���ا عل���ى احمد 
خمتار بابان رئي�س الدي���وان امللكي ومعه حت�ضني 
ق���دري رئي����س الت�ضريف���ات واجرين���ا مفاو�ضاتن���ا 
معهما دون ان جنل�س، فوعدنا احمد خمتار قائال: 

- اعدك���م ب�ضريف بانن���ي �ضاعر����س احلقيقة كاملة 
عل���ى الو�ضي و�ضي���ذاع بي���ان يف ال�ضاع���ة الثامنة 
م�ض���اء با�ضق���اط حكوم���ة �ضال���ح ج���ب واملعاه���دة 

و�ضت�ضكل حكومة جديدة.. 
فخرجنا اىل املتظاهرين واخبناهم بالنتيجة التي 
اعتبناه���ا من���اورة او خدع���ة وه���دد املتظاهرون 
بانه���م �ضيهدمون الرح���اب على �ضاكني���ه ان ح�ضل 

زيف او تالعب يف املوعد. 
العر�س الكبري.. 

وكانه يعي����س تلك اللحظ���ات ب�ضعادتها وعنفوانها 
ا�ضتمر ال�ضماك يف �ضرد ذكرياته قائاًل: 

- خرج���ت جماه���ري الحي���اء الخ���رى ل�ضتقب���ال 
املتظاهري���ن بالدفوف والزغاري���د ا�ضتقبال لمثيل 
ل���ه، ويف امل�ض���اء تم���ع املتظاه���رون يف الر�ضافة 
ق���رب )�ضري���ف وح���داد( ويف الك���رخ بال�ضاحلي���ة 
الثامن���ة  ال�ضاع���ة  وقب���ل  الب���الط  ملوع���د  انتظ���ارا 
�ضمعنا ب���ان �ضالح جب �ضيطلب من اجلي�س �ضرب 
املتظاهري���ن بدون رحمة كمحاول���ة اخرية منه يف 
انقاذ موقفه اخلياين، ال ان اجلي�س البا�ضل رف�س 
الطل���ب واعت�ضم بثكناته، وعند الثامنة م�ضاء اذيع 
ب�ض���وت الو�ض���ي نباأ �ضق���وط حكوم���ة �ضالح جب 
وت�ضكي���ل وزارة جديدة انتقالي���ة برئا�ضة  ال�ضدر. 
�ضه���رت بغ���داد لهذا الن�ض���ر وباتت حلق���ات النا�س 
هنا وهناك ترق����س وتغني وتزغرد لل�ضهداء الذين 
�ضمخ���وا الر����س الزكي���ة بدمائه���م املعط���اء وذلك 
دينه���م عل���ى امتداد ال�ضن���وان التي عا�ضه���ا العراق 

قبل �ضنوات ال�ضتقرار..
 م. الف باء ل�سنة 1978

وثبة كانــون الثاني في ذاكرة قاض 
عراقي

اذاعــة بغـــداد ووثبـة 
بورتســـموث 1948

أعلنت اإلذاعة العراقية عن عقد 

مجلس الوزراء يف الرابع من كانون 

الثاين 1948 جلسة خاصة قدم فيها 

رئيس الوزراء صالح جرب، ووكيل 

خارجيته مقرتحا حول تعديل 

معاهدة التحالف املعقودة بني 

العراق وبريطانيا واملوقع عليها 

يوم 30 حزيران1930، ويف الليلة 

نفسها  أذاع وزير الخارجية محمد 

فاضل الجاميل من إذاعة لندن 

ترصيحا جاء فيه:
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�ضاف���ر الوف���د العراق���ي اىل لن���دن، ويب���دو ان اجلواهري 
كان متابع���ًا ملجريات الأمور لذا ب���ادر عب جريدته"الراأي 
العام"اىل ك�ض���ف وقائع ما يجري من مفاو�ضات وال�ضعي 
لأط���الع ال�ضع���ب العراقي عل���ى تفا�ضيله���ا بو�ضفها بداية 
لإثارة ال���راأي العام اإزاء املعاهدة، فف���ي الرابع من كانون 
الث���اين 1948 ن�ض���رت اجلري���دة املذك���ورة ن����س املوؤمتر 
ع�ض���و  اجلم���ايل  اخلارجية"فا�ض���ل  لوزي���ر  ال�ضحف���ي 
الوف���د املفاو�س وم���ا جاء فيه"لي�س من �ض���ك اأن معاهدة 
1930 لتخل���و من ماأخ���ذ اذا توخى املرء عند البحث عنها 
ا�ضتكمال نق�س والتطلع اىل الظفر مبعاهدة م�ضتوفاة من 
جميع الوجوه وم���ن ح�ضن الظن اأن احلكومة البيطانية 
ق���د �ضلمت باأن التعاون بني البلدي���ن على اأ�ضا�س امل�ضاواة 
التام���ة هو املبداأ الذي لغنى عن���ه..، واأ�ضاف اأن املعاهدة 
لي�ض���ت ال رمزًا ي�ض���ّوغ هذهرِ احلقائ���ق وي�ضجلها على هذا 
ال�ضا�س". واأثار هذا الت�ضريح يف اليوم التايل الو�ضاط 
العراقي���ة مل���ا فيه م���ن التبا�ض���ات واختالف���ات يف وجهات 

النظر احلكومية وغري احلكومية.
�ضن اجلواه���ري هجومًا يف مقاٍل ث���ان يف جريدته الراأي 

العام عل���ى ما جاء يف املوؤمت���ر ال�ضحفي املذك���ور �ضابقًا، 
وانتقد ه���ذهرِ الت�ضريحات وهو مل يزل ع�ضوًا يف البملان 
كم���ا انتقد وزي���ر اخلارجية ب�ض���كل مل ي�ضبق ل���ه مثيل من 
قب���ل، اذ قال اأنه لي�ضلح وزي���رًا للخارجية وان اأقل ما فيه 
كان وزي���رًا للمع���ارف ولي����س ل���ه يف الدبلوما�ضية وعلى 
اأث���ر ذلك املقال اأن���ذر اجلواهري من قب���ل وزارة الداخلية 
وحذرته م���ن ن�ضر مثل هذه املقالت الت���ي ت�ضيء وت�ضبب 
كراهي���ة احلكوم���ة وامل�ضا�س بكرامته���ا. وانتقدت جريدة 
ال���راأي الع���ام تكذي���ب الأو�ض���اط احلكومية اخل���ب ب�ضاأن 
املعاه���دة العراقية البيطانية ما يفهم منه رغبتها مترير 
املو�ض���وع، وجعل ال���راأي العام اأم���ام الأم���ر الواقع وهو 
الأمر الذي اأ�ضهم يف هياج الراأي العام وتبلور املوقف اىل 
قي���ام التظاه���رات والحتجاجات بني الأو�ض���اط احلزبية 
والطالبي���ة يف اأغل���ب امل���دن، وا�ضربت كلي���ة احلقوق يف 
بغ���داد ما اأدى اىل تدخل ال�ضرطة يف تفريق املتظاهرين، 
م���ا �ضب���ب ج���رح كث���ري منه���م ودخ���ول ال�ضرط���ة احلرم 
اجلامعي، وعلى ا�ضا�س هذه التطورات كتبت الراأي العام 
يف افتتاحية"حول معهد احلقوق"حملت فيها على تاوز 

رج���ال ال�ضرط���ة على الطلب���ة، وقالت فيه"مل يك���ن طالبات 
وطالب احلقوق وه���م الطليعة من ال�ضباب العراقي اليوم 
وحم���اة احل���ق والقان���ون وال�ضيا�ضة حاج���ة اىل اأن تلقي 
عليهم ال�ضرط���ة، م�ضاة وخيالة در�ض���ًا قا�ضيًا من احلجارة 
والهروات والقناين"وطال���ب يف الوقت نف�ضه منح حرية 
التعب���ري للطلب���ة وم�ضاندة املثقف���ني من ال�ضب���اب الواعي 

للم�ضاركة يف هذا التعبري.
    �ض���ارت املفاو�ضات حول املعاهدة العراقية � البيطانية 
من قبل الوفد املفاو�س برئا�ضة �ضالح جب يف لندن،ادعى 
اجلواهري ان نائب رئي�س الوزراء جمال بابان ات�ضل به 
ع���ب الهاتف وتباحث معُه حول م���ا اآلت اليه الأو�ضاع من 
تده���ور، وعن موق���ف جريدته الراأي الع���ام وما تكتبُه يف 
م�ضاندة اجلماه���ري يف الظروف الراهنة، لكن اجلواهري 
ح�ض���ب قوله رد عليه باأن اجلري���دة هي حق اجلماهري يف 
التعب���ري عما تكتبُه وهي لي�ضت ل���ه بل للجماهري الغا�ضبة 
واذا كان���ت اجلري���دة تزع���ج احلكوم���ة فباإمكانه���ا غلقها، 
وادع���ى اجلواه���ري اأن���ه مت غلقه���ا فع���اًل له���ذا ال�ضبب يف 
غ�ض���ون يوم���ني. وادع���ى اجلواه���ري ان���ه قد اطل���ع على 
ن����س املعاه���دة مع الو�ضي اثن���اء �ضفرت���ه اىل لندن وعند 
عودته اىل بغ���داد رام بكتابة مقالة حمل���ت عنوان"�ضفقة 
خا�ضرة"وقب���ل اأن يخ���رج الع���دد م���ن الطبع���ة مت ايق���اف 
اجلريدة"الراأي العام"من قبل نائب رئي�س الوزراء جمال 

بابان.
اآث���ار �ضك���وت املجل�ضني الن���واب والعي���ان اإزاء ما يحدث 
يف ال�ض���ارع العراق���ي، غ�ض���ب اجلواه���ري وه���و �ضم���ن 
اأح���د املجل�ض���ني باعتبارهم���ا امل�ضوؤل���ني براأي���ه ع���ن قبول 
تل���ك املعاه���دة اأو رف�ضه���ا، لذا مل يت���وان عن كتاب���ة مقالة 
هاج���م فيها املجل�ضني املذكوري���ن مت�ضائاًل"ماذا يف اأروقة 
املجل�ضني"ج���اء فيه"ظلمة مطبقة و�ضم���ت خميم يتخللها 
ن���ور ك�ضاف )ونط���ق( باحلواجب"و�ضع اللوم على الكتل 
الت���ي لها ح�ض���وة وح�ض���ور يف داخ���ل املجل����س النيابي 
وا�ضف���ًا �ضكوته���م بالر�ض���ى وزاد يق���ول :"وبينما يتهرب 
الب���ارزون م���ن اأع�ض���اء املجل�ض���ني م���ن اأب���داء اآرائه���م...
و�ضاح���ب اجلري���دة وهو اأح���د من يف املجل�ض���ني �ضيكون 
اأق���رب منهم كلهم من )انفراج( �ضفتهرِ املزعومة اليوم بحكم 
واجبه ال�ضحفي والأدبي قبل واجبه النيابي.... وليجوز 

اأن يتعدى هذا النفراج حدود ال�"24"�ضاعة املقبلة.
ات�ضم موقف اجلواهري باحلدة اإزاء املعاهدة على غرار ما 
جاء يف جريدته وكذا الأمر بالن�ضبة له يف اأروقة املجل�س 
النيابي، اذ عار�س م�ضروع املعاهدة ومالحقها يف الوقت 
الذي تفجر به ال�ض���ارع العراقي باملظاهرات و�ضمل معظم  
املدن العراقية ووقعت م�ضادمات دامية بني رجال ال�ضرطة 
الو�ض���ي  الفو�ض���ى والتظاه���رات  واملتظاهرين.ارغم���ت 
عبدالل���ه اأىل دع���وة ال�ضخ�ضيات ال�ضيا�ضي���ة اىل اجتماع 
1948وح�ض���ر  الث���اين  يف21كان���ون  وط���ارىء  خا����س 
املدع���وون م���ن روؤ�ضاء ال���وزراء ال�ضابق���ني ونائب رئي�س 
مل�س الأعيان ورئي�س مل�س النواب وق�ضم من العيان 
والن���واب عدد م���ن روؤ�ضاء الح���زاب املعروف���ة والوزراء 

ال�ضابق���ني، وذلك يف البالط امللك���ي، ويف نهاية الجتماع 
�ض���در بيان اأُذيع، اأكد اأن املعاه���دة اجلديدة لتلبي رغبات 
ال�ضع���ب العراق���ي ولحتق���ق اماني���ه، وانه���ا لي�ض���ت اداة 
�ضاحلة لتوطي���د دعائم ال�ضداقة ب���ني البلدين"العراقي و 
البيطاين"ووعد الو�ضي عبدالله ال�ضعب باأن لتبم اأي 

معاهدة لت�ضمن حقوق البالد وامانيها.
كان ه���ذا البي���ان �ضربة قا�ضي���ة بالن�ضب���ة ل�ضخ�س �ضالح 
ج���ب ال���ذي اأخ���ذ عل���ى عاتق���ه عق���د املفاو�ض���ات يف لندن 
وتو�ض���ل اىل اإجناز ال�ضيغ���ة النهائية للمعاهدة املرجوة، 
يف حني اأ�ضبح البيان مك�ضبًا لي�س بعدُه مك�ضب للجماهري 
يف املعار�ض���ة الت���ي توا�ضلت يف املجل����س النيابي، وكان 
اجلواه���ري من���ذ البدء ي�ضايره���ا ول�ضيما تل���ك املعار�ضة 
النيابي���ة الت���ي �ضمت اثنى ع�ض���ر نائبًا وح���دت م�ضاعيهم 
يف جبه���ة موحدة عرف���ت باجلبه���ة الد�ضتوري���ة واعلنوا 
�ضراح���ة عن عدائهم لوزارة ج���ب وللمعاهدة، وحلق بهم 
فيم���ا بعد ثمانية نواب وتمعوا يف دار ن�ضرت الفار�ضي 
يف اجتماع���ني متتال���ني يف ال�ضاب���ع والع�ضرين من كانون 
الث���اين ع���ام 1948 ب���داأ الأول الذي ا�ضتغ���رق زهاء ثالث 
�ضاع���ات ليعودوا مرة اأخرى اىل عق���د اجتماع اآخر قرروا 
فيه تقدمي ا�ضتقالتهم اجلماعية من املجل�س لعلهم يحملون 
�ضال���ح ج���ب ووزارت���ه عل���ى ال�ضتقال���ة ورفع���وا بعده���ا 
مذك���رة �ضديدة اللهجة اىل رئي����س مل�س النواب وبعثوا 
ب�ض���ورة منه���ا لعر�ضها عل���ى الو�ضي ويبدو لن���ا من هذا 
ان اجلواه���ري قد ا�ضه���م يف �ضياغة املذك���رة التي �ضددت 
يف ا�ضتن���كار الج���راءات املتخ���ذة م���ن احلكوم���ة لإرغام 
ال�ضعب على قب���ول املعاهدة، وا�ضتنك���رت اأي�ضًا الو�ضائل 
املتخ���ذة لإره���اب النا����س الت���ي عم���دت احلكوم���ة عل���ى 
ا�ضتعمالها بتوجيه الن���ريان اىل �ضدور النا�س وانهم"اي 
املوقعني"لي�ضعه���م ال ان يبوا بق�ضمهم والوفاء بعهدهم 
الذي قطع���وه لل�ضعب، مقدمني ا�ضتقالته���م اجلماعية فيما 
اأ�ضرع عبد العزيز الق�ضاب رئي����س املجل�س النيابي اأي�ضًا 
اىل تق���دمي اأ�ضتقالت���ه م���ن الرئا�ض���ة ومن ثم م���ن ع�ضوية 
املجل�س ت�ضامنًا مع ال�ضتقالة املذكورة ف�ضاًل عن ا�ضتقالة 

بع�س الوزراء.
اف�ض���ح اجلواهري ع���ن اأرائهرِ ب�ض���اأن الوثبة من���ذ البداية 
فق���ال عنها"لو اأن تل���ك الوثبة �ض���ارت باتاهها ال�ضحيح 
ووج���دت ق���ادة وطنيني جيدي���ن �ضرفاء ينتم���ون اىل هذا 
ال�ضع���ب وم�ضاحل���هرِ لتغري تاري���خ الع���راق باأكمله"وحتى 
بع���د الوثبة �ض���ن اجلواهري �ضديد غ�ضب���ه على احلكومة 
مل���ا قدمت���ه املعاه���دة م���ن نتائ���ج خميب���ة لأم���ال ال�ضع���ب 
ووف���اًء لدم���اء �ضهداء الوثب���ة هاجم اجلواه���ري بكل قوة 
م���ن اأراد م�س الوثب���ة و�ضهدائه���ا ب�ض���وء، وباملقابل وجه 
خ�ضوم���ه اليه الطع���ون وال�ضقوا فيه الته���م ومنها القول 
اأن اجلواه���ري ق���د تقا�ضى م���ن جلنة التبع���ات اخلا�ضة 
بتعوي����س �ضحايا حادثة اجل�ض���ر يف معركة الوثبة مبلغًا 
اأخيه"جعفر"وذك���رت  دم  ع���ن  دين���ار  قدرُه"1000"األ���ف 
جريدة"الل���واء اجلديد"ل�ضاحبها"في�ض���ل ح�ضون"مق���اًل 
بعنوان"�ضاخر"ح���ول اأدع���اء مطالب���ة اجلواه���ري بتل���ك 

الزيادة، اذ قالت"دم ال�ضهيد باألف دينار... ويا بال�س"ما 
اأغ�ضب اجلواهري ذلك املقال وتلك الأقاويل املذكورة وذكر 
انه���ا عارية عن ال�ضحة وجابه ه���ذا الهجوم من ال�ضحيفة 
باملث���ل، تل���ك ال�ضحيف���ة التي كان���ت ناطق���ة بل�ضان"حزب 
ال�ضتقالل"بق�ضي���دة هجا فيها اجلري���دة واحلزب باأفظع 
الألف���اظ بعنوان"ع���رت اخلطوب"متهم���ًا اإي���اُه باأنه وراء 

ال�ضحيفة التي ن�ضرت اخلب.
واجلدي���ر بالق���ول ان ق�ضي���دة اجلواهري يف رث���اء اأخيه 
جعف���ر �ضهيد اجل�ضر"الأحرار"تعط���ي لنا �ضورة وا�ضحة 
عن موقف اجلواهري من الوثبة ومن حكومة �ضالح جب 
واملعاه���دة، فهي حافلة ب���الآراء العنيفة واملثرية لعواطف 

ال�ضعب وقد قال يف بع�س اأبياتها:
اأن الدماء التي طلها............ ُمدلُّ ب�ضرطته ُمعرم

ظلم تن�ضُح من �ضدرك امل�ضتطاب.... نزيفًا اىل الله ي�ضترِ
�ضتبقى طوياًل ُتُر الدماء...... ولن يبد الَدم اّل الدم

    يقولون من هم اولء الرعاُع.... فاأفهمهم بدم من هم   
الث���اين  كان���ون   29 يف  ال�ض���در  حمم���د  وزارة  �ضكل���ت 
1948 بع���د ا�ضتقال���ة حكوم���ة �ضال���ح ج���ب الت���ي اأنته���ى 
امرها بالوثب���ة اجلماهريية لرف����س املعاهدة"العراقية– 
البيطانية"املذكورة، وقامت ال���وزارة اجلديدة بت�ضكيل 
جلن���ة خا�ض���ة يف الأول م���ن �ضب���اط لتحدي���د امل�ضوؤول���ني 
عن اإراق���ة الدماء يف اأثن���اء وقائع الوثبة بق���رار اأ�ضدرته 
الوزارة يف الي���وم الثاين من ت�ضكيلها، و�ضمحت الوزارة 
املذكورة لل�ضحف املعطل���ة با�ضتئناف عملها فبذلت جهود 
حمم���ودة لأحت���واء اأزم���ة اخلب���ز اأي�ض���ًا ومن ث���م اتخذت 

قرارًا بحل املجل�س النياب���ي واملبا�ضرة باجراء انتخابات 
جديدة.

ا�ضتمر اجلواهري يف �ضن هجومه على ما قامت به حكومة 
�ضال���ح جب اال�ضابقة، مو�ضحًا م���ا للمعاهدة املقبورة من 
نتائ���ج خميبة لأمال ال�ضعب، و�ضكك يف اإمكانيات الوزارة 
اجلديدة برئا�ضة حممد ال�ضدر ب�ضاأن اقتدار اللجنة امل�ضكلة 
يف تق���دمي اجلناة اىل املحاكم وه���م امل�ضوؤولون عن اإراقة 
الدم���اء، واتهم احلكومة اجلدي���دة بالتواطوؤ مع �ضابقتها، 
واأنها م���رد وزارة تطمني خواطر وانها غري جادة ب�ضاأن 

التحقيق يف الأحداث وعن م�ضوؤويل املجازر.
وعق���ب ا�ض���دار الرادة امللكية التي تق�ض���ي بحل املجل�س 
اآراء  النياب���ي بتاري���خ 22 �ضب���اط 1948 ا�ضتجاب���ًة اىل 
ومقرح���ات الق���وى الوطني���ة وذل���ك باإج���راء انتخاب���ات 
اك���ر نزاه���ة، كت���ب اجلواهري يق���ول"اول م���رة يعرف 
امل�ضوؤولون اأن هناك �ضعبًا وان له حقوقًا ورغبات"منده�ضًا 
على حد قوله بان امل�ضوؤول���ني كانوا ياأبون بل ي�ضتنكفون 
اأن يعرف���وا اأن هن���اك �ضعبًا وله رغب���ات وحقوق واأفادت 
ال���راأي العام، اأن الوثب���ة قد اثبتت للحكوم���ة احلالية وما 
يعقبه���ا من حكومات انها لت�ضتط���ع الوقوف بوجه اإرادة 
اجلماه���ري مهم���ا ت�ضلحت وكثف���ت من اجراءاته���ا الأمنية 
و�ضتعط���ي انطباعًا للحكومات اأي�ضًا ب���اأن الدماء رخي�ضة 
واأن الكرام���ة ه���ي الأغلى، تلك املعاهدة الت���ي كتبها انا�س 
باحل���ب الأ�ض���ود وحمته���ا اجلماه���ري بدمائه���ا الزكي���ة، 
تل���ك اللحظات التي كت���ب فيها اجلواه���ري ق�ضيدته"يوم 

ال�ضهيد".

ا�ضتم���ر اجلواه���ري يف نهج���هرِ يف ق���ذف ب���ركان غ�ضب���هرِ 
عل���ى احلاكم���ني، م�ضتغ���اًل حف���ل تك���رمي الدكتور"ها�ض���م 
الوتري"ع���ام 1949 فمدح���ُه مبنا�ضب���ة قبول���ه ع�ضوًا يف 
اجلمعي���ة البيطاني���ة امللكي���ة لالأطباء ومبا قال���ه يف اآراء 

مثرية لالهتمام وعنيفة ازاء احلاكمني قوله :
اأيٍه"عمي���د ال���دار"! �ضكوى �ضاح���ب.... طفح���ت لواُعجُه 

فناجى �ضاحبا
ولقد راأى امل�ضتعم���رون فرائ�ضًا......... من���ا واآلْفْوا كلَب 

�ضيٍد �ضائبا
هْم............. َيْبَون اأنيابًا لُه  فتعهدوُه، ف���راَح طوَع بنانرِ

وخمالبا
ياَرُه���ْم......... ُويكافئ���ون على  ب���وَن درِ م�ضتاأجري���َن ُيخرَّ

اخلراب رواتبا
وبع���د ان اكمل ق�ضيدته مزق الورقة التي دون فيها اأبيات 
ق�ضيدت���ه لك���ي ل تدين���ُه وتثبت عليه جنحة م���ن الق�ضيدة 
ل�ض���دة وقعها، وبعد ثالث اأيام اوق���ف اجلواهري، واأدعى 
ب���ان اأعتقاله لع���دة اأ�ضابيع جاء بو�ضاية م���ن اأحد الوزراء 
اجلال�ض���ني واملدعوي���ن يف تل���ك احلفلة بي���د اأن الأخري مل 
ي�ضتطي���ع م���ن الدلء ب�ضهادت���ه ام���ام اجلواه���ري بحك���م 
من�ضب���ه وهن���ا يق���ول اجلواه���ري اأين اأكت�ضف���ت �ض���ورة 
اأخ���رى م���ن �ضور احلكم، وق���ال عن الوزي���ر املذكور ومن 

ي�ضابهه يف الت�ضرف عبارة"وزراء ووكالء".

عن ر�سالة )حممد مهدي اجلواهري
 ودوره ال�سيا�سي يف العراق(  

 )1948 )وثــبــة  و  الــجــواهــري 

متثل��ت العاق��ات العراقية – 

الربيطاني��ة بخضوع الضعيف 

وارادت  زم��ن  من��ذ  للق��وي 

املعاه��دة  عق��د  بريطاني��ا 

العراقية الربيطانية عىل الرغم 

وذلك  الشعبية  املعارضة  من 

ع��ىل وف��ق املفاوضات الت��ي أجريت 

ب��ني الطرف��ني لتك��ون بداية لسلس��ة 

من املعاه��دات التي تنظ��م عاقات 

بريطانيا بدول الرشق األوسط وتؤدي 

بالنهاية اىل ربطها بنظام دفاعي يرمي 

أساس��ًا اىل حامي��ة املصال��ح النفطية 

الربيطانية.

مش��اورات   1947 ع��ام  يف  ج��رت 

متعددة ح��ول امكانية عقد تحالف مع 

بريطاني��ا، ففي الثام��ن والعرشين من 

كانون األول من الس��نة نفس��ها َدعْت 

الحكوم��ة مجموع��ة من الش��خصيات 

السياس��ية املعروف��ة يف العراق اىل 

عق��د اجتامع يف ق��رص الرحاب وذلك 

الستشارتهم يف مدى حاجة البلد لهذا 

األمر واألس��س الكفيلة للتحالف وبعد 

اجتامعات مكثفة بني الجانبني"العراقي 

ال��ويص  الربيطاين"وتح��ت أرشاف  و 

اقرتح الجانب الربيطاين عقد مجموعة 

من االجتامعات واللق��اءات يف بغداد 

فف��ي يوم��ي"10 و11 ماي��س 1947"عق��د 

اجتامع يف منزل رئيس البعثة الربيطانية 

أسهم  الجرنال"رننت"الذي  العراق  يف 

باملباحثات والث��اين عقد يف 15 مايس 

أيضًا وأستمر األمر اىل ان عقد أجتامع 

يف 3 كان��ون الث��اين س��نة 1948 ومتت 

فيه تس��مية الوفد املف��اوض يف لندن 

للتوقي��ع ع��ىل املعاه��دة املذكورة، 

وتألف الوف��د العراقي برئاس��ة صالح 

الس��عيد  الوزراء"ونوري  جرب"رئي��س 

وفاضل الجاميل.

اجلواهري يف لبنان 
يف الثالثينات
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َت�سِلم ِلُم                                وُنغلُب َطوراً وَن�سْ ُنكافُح دهراً وي�سَت�سْ
اأخي » جعفراً » ال اأقوُل الَخيال                وذو الثاأِر َيْقظاُن ال َيحُلم
ولكْن بما اأُلِهَم ال�سابرون                           وقد يقراأُ الغيَب ُم�سَتلِهم
اأرى اأُُفقًا بنجيع الدماِء                                   َتنّوَر واختفِت االأنُجم

لَّم وحباًل من االأر�ض ُيرقى به                         كما قذَف ال�ساعَد ال�سُ
ى ليقَطعها ُمْبِرم اإذا مدَّ كّفًا له ناكث                                           ت�سدَّ
خاٍم واأمجاُدها اأ�سخم ر من ُجَثٍث حوله                                  �سِ تكوَّ

وكّفًا ُتمدُّ وراء الحجاب                            فتر�ُسُم في االأْفِق ما تر�ُسم
وجياًل َيروُح وجياًل يجيء                               وناراً اإزاَءهما ُت�سَرم

يَك اأّن الِحمى ُمْلَهٌب                  وواديه من األٍم ُمفَعم اأُنبِّ
�َض الغُد ما َيكظم ويا َوْيَح خانقٍة ِمن غٍد                  اإذا َنفَّ

رطتُه ُمعرم لٌّ ب�سُ واأّن الدماَء التي طلَّها                   ُمدِّ
ُح من �سدِرك الُم�ستطاب                           نزيفًا اإلى اهلل َي�ستظِلم َتَن�سَّ

�ستبقى طوياًل َتُجرُّ الدماء                             وَلْن ُيبِرَد الدَم اإاّل الدم
واأنَّ ال�سدوَر التي فلَّها                 واأبدَع! في فلِّها ُمْجرم

ّرَف الدرهم َر اأ�سالعها َنْثرَة �َستاتًا كما �سُ وَنثَّ
دور ال�سباب                ُق�ساٌة على الحِق ال ترحم ُنها من �سُ �سَتْح�سُ

يَك اإْن كنَت ت�ستعِلم اأخي » جعفراً » اإّن ِعَلم اليقين                      اأُنبِّ
ِرْعَت فحامْت عليك القلوب                         وخفَّ لك المالأُ االأعَظم �سُ

اُق، فال َمخرٌج                       و�ساَق الطريُق، فال َمخرم و�ُسدَّ الرُوُ
ى بك الُمعِرَق الُم�سِئم مال                     وعزَّ واأبلَغ عنك الَجنوُب ال�سَّ
و�َسقَّ على » الهاتِف« الهاتفون                و�سجَّ من االأ�سُطِر المِرَقم
تعلَّمَت كيف َتموُت الرجال                               وكيف ُيقاُم لهْم ماأَتم
وكيف ُتجرُّ اإليك الجموُع                            كما انجرَّ للَحرِم الُمحِرم

�سِحكُت وقد َهْمَهَم ال�سائلون                    و�سقَّ على ال�سمِع ما همهموا
يقولون ِمتَّ وعند االأ�ساِة                             غيَر الذي َزَعموا َمزَعم
واأنَت ُمعافى كما نرتجي                                  واأنت عزيٌز كما تعَلم

موا قوا عنك اأو رجَّ �سِحكُت وقلُت هنيئًا لهم                           وما لفَّ
فهم يبتغون دمًا ي�ستفي                            به االأرمُد العيِن واالأجذم
موا دمًا ُيكِذُب المخل�سوَن االأباة                          به المارقيَن وما ق�سَّ

وهم يبتغوَن دمًا تلتقي                                  علية الُقلوب وت�سَتلئم
هم                                   فيا لَك من غاِرٍم َيغَنم َدْقَت لهْم َظنَّ اإلى اأْن �سَ

فهْم بك اأولى فلــّما َتَزل                            َكِجْذٍر على َعدٍد ُيق�سم
عت                       “عجوٌز”على ِفلذٍة تلِطم وهم بك اأولى، واإن ُروِّ
وتكُفُر اأَن ال�سما لم تعد                               ُتغيُث َحريبًا، وال َتْرَحم

م واأُخٌت ت�سقُّ عليك الجيوب                       فيغَرُز في �سدرها ِمع�سَ
جوم                                  لعلَّك ِمن بينها تنُجم ُد عنك بريَق النُّ تنا�سِ
َب القبُر ما َتْزُعم باَح                            وقد كذَّ وَتْزُعُم اأنَّك تاأتي ال�سَّ
َمْخ بفقِدَك اأنُف البالد                                   واأنفي واأنُفهم ُمرغم ِلَي�سْ

م اأخي » جعفراً » بُعهود االخاِء                           خال�سًة بيننا اأُق�سِ
وبالدمع َبعَدَك ال َينثني                                وبالُحزِن َبعَدَك ال ُيهزم
وبالبيِتِ َتغمُرُه وح�سٌة                                   كقبرَك َي�ساأل هل تقَدم

وبال�سحب واالأهِل » ي�ستغربون »                          الأنَّك منحرٌف عنهم
ني الذكريات                              عليك كما َينه�ض االأرقم يمينًا لَتنَه�سُ

ى له �سبٌح موؤِلم اإذا عادني �سبٌح مفرٌح                               ت�سدَّ
م واأّني ُعوٌد بكفِّ الرياِح                            ي�ساأل منها متى ُيق�سَ

اأخي » جعفراً » و�سجوُن االأ�سي                      �سَت�سِرم حبلي وال ُت�سَرم
اأزْح عن َح�ساك ُغثاء ال�سمير                         وال تكُتَمّني، فال اأكُتم
فاْن كاَن عندَك ِمن َمعَتٍب                                فعندي اأ�سعاُفه َمْنَدم
نا َقَدٌر مْحَكم ا به                                   وما م�ّسَّّ واإن كنَت فيما امُتِحنَّ
ُج ُعذراً ُي�سّلي اأخًا                                 فاأنت المِدلُّ به الُمنِعم ُتَخرِّ

ع�سارُة ُعمٍر ب�سّتى ال�سُنوف                      مليٍء كما �ُسِحَن الُمْعجم
به ما اأُطيُق دفاعًا به                                    وما هو لي ُمْخِر�ٌض ُملِجم
ر منك ال�سريَح الدم اأ�سالْت ثراك دموُع ال�سباب                        ونوَّ

اأَتْعَلُم اأْم اأنَت ال َتْعَلُم                     باأنَّ ِجراَح ال�سحايا فُم
َفمٌّ لي�ض كالَمدعي قولًة                   ولي�ض كاآَخَر َي�سترِحم

ي�سيُح على الُمْدِقعيَن الجياع               اأريقوا دماءُكُم ُتطَعموا
َفر الُمهِطعين                 اأهيِنوا ِلئامكُم ُتْكرَموا ويْهِتُف بالنَّ
اأتعَلُم اأنَّ ِرقاَب الُطغاة                        اأثَقَلها الُغْنُم والماأَثم

ُم ما ته�سم حِت َته�سِ   واأّن بطوَن الُعتاِة التي                          ِمن ال�سُ
واأَن البغيَّ الذي يدعي                  من المجد ما لم َتُحْز”مريم"

َت هذا الفُم االأعجم �سَتْنَهدُّ اإن فاَر هذا الدُم                  و�سوَّ
موا فيا لَك ِمن َمرهٍم ما اهتَدى               اإليه االأُ�ساة وما رهَّ

ويا لَك من َبل�سٍم ُي�سَتفى                    به حيَن ال ُيرتجى َبل�سم
م ٍم عاب�ٍض                    ثغور االأماني به َتب�سِ ويا لَك من َمب�سِ
اأتعلُم اأّن ِجراَح ال�سهيد                      تَظلُّ عن الثاأر ت�ستفِهم

ُم ما َتلهم اأتعلُم اأّن ِجراَح ال�سهيد                       ِمن الُجوِع َته�سِ

َتُم�ضُّ دمًا ُثم تبغي دمًا                        وتبقى ُتِلُح وت�ستطِعم
ُر اأو ُيلَجم فُقْل للُمقيِم على ُذّلِه                             هجينًا ُي�سخَّ

ْب من الحّظ ما ُيق�َسم �سا�ض               َوجرِّ ْم، ُلِعْنَت، اأزيَز الرَّ َتَقحَّ
ها االأ�سبقون                 َوثنِّ بما افتتَح االأقدم ها كما خا�سَ وُخ�سْ

ا اإلى حيُث تبدو الحياة                       ِلعينْيَك َمْكُرمًة ُتْغَنم فاإِمَّ
َله بيُتَك الُمظِلم ا اإلى َجَدٍث لم يُكن                          ليف�سُ واإمَّ

ْم، ُلِعْنَت، فما َترتجي                    ِمن العي�ض عن ِورده ُتحَرم َتَقحَّ
اأاأوجُع ِمن اأنَّك الُمزدرى                       واأقتُل ِمن اأنَّك الُمعِدم

ْم فَمْن ذا َيخو�ُض الَمنون                  اإذا عاَفها االأنكُد االأ�ساأم تقحَّ
ْم فَمْن ذا يلوُم البطين                       اإذا كان ِمثُلَك ال َيْقَحم تقحَّ
عاُع                    فاأفِهْمُهُم بَدٍم َمْن ُهم يقولون َمن هم اأوالِء الرَّ

هْم                                      َعبيُدَك اإْن َتْدُعهْم َيخُدموا             واأفِهْمُهُم بدٍم اأنَّ
واأنَّك اأ�سرُف من خيِرهْم                           وكعُبك ِمن خدِه اأكرم
اأخي”جعفراً”يا ُرواء الربيع                      اإلى َعِفٍن بارٍد ُي�سَلم
لها عا�سٌف ُمرِزم ويا َزهرًة من ريا�ض الُخلود                     َتغوَّ

َرم ويا قَب�سًا من لهيب الحياة                          َخبا حين �سبَّ له َم�سْ
م حكَة الفجر اإذ َيب�سِ ويا طلعَة الِب�سر اذ ينجلي                      ويا �سِ

َلَثْمُت جراحَك في”فتحة”                 هي الُم�سَحف الُطهُر اإذ ُيلَثم
ميم                ِمن القلب، ُمْنَخرقًا، ُيخَرم لُت �سدَرك حيُث ال�سَّ وقبَّ

م وحيُث َتلوُذ طيوُر الُمنى                       به فهَى، ُمفزَعًة، ُحوَّ
مَّ معاِدَنها َمنَجم فاُت الرجال                 و�سَ ت �سِ وحيُث ا�ستقرَّ
بتُّ خّداً بماِء ال�سباب                          يرفُّ كما نّور الُبرُعم َورَّ

لي                        عليه كما َيفعُل الُمغرم ٍل َتدَّ �سحُت ِمن ُخ�سَ ومَّ
وعلَّلُت نف�سي بذوب ال�سديد                    كما علَّلْت وارداً » زمزم »

طُت ِمن َزبٍد طافٍح                           بَثغرك �سهداً هو الَعْلَقم ولقَّ
ْرَت بها كلَّ ما يوؤِلم �سَت عن ُقبلتي ُقبلًة                        َع�سَ وعوَّ
م ْت كما َيْحُلُم الُنوَّ ْرَت بها الذكرياِت التي                      تَق�سَّ َع�سَ

دًى ُمْبهم اأخي » جعفراً » اإّن رجَع ال�سنين               َبْعَدك عندي �سَ
ُب ِحينًا ون�ستنِعم ثالثوَن ُرْحنا عليها معًا                            نعذَّ

ميمية الجواهري الخالدة 
في شهداء الوثبة
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تغريد عباس السعدي

      ف����كان منه����م روؤ�ض����اء وزارات ووزراء واأع�ض����اء يف 
مل�س الن����واب وق�ضاة لمع����ون، اإ�ضته����روا بعدالتهم، 
وحمام����ون برزوا يف م����ال الق�ض����اء واكت�ضبوا �ضمعة 
طيب����ة يف مواقفه����م ودفاعه����م ع����ن احل����ق، وب����رز م����ن 
خريجيها قادة اأحزاب �ضيا�ضية ومنظمات مهنية دافعت 
ع����ن العراق وحقوق الإن�ضان، ووقفت يف وجه الت�ضلط 
والإ�ضتب����داد، وه����ذا دليل عل����ى مدى اإرتباطه����ا ال�ضميم 
بحاج����ة املجتم����ع اإىل الثقاف����ة وبن����اء اأ�ض�����س وقواع����د 

العدل. 
      ل����ذا اأ�ضهم����ت كلية احلقوق يف بن����اء الدولة العراقية 
احلديث����ة، ل ب����ل اأ�ضهم����ت بالن�ضي����ب الأك����ب يف عملية 
البن����اء، �ضواء كان ذلك ال�ضهام من خالل تكوين النخبة 
ال�ضيا�ضي����ة، اأو تكوي����ن النخب����ة القانوني����ة، اأو تكوي����ن 
النخب����ة الإجتماعي����ة )احلي����اة العام����ة(، فخريجو كلية 
احلقوق ه����م الذين قادوا عملية ان�ض����اء هذه الدولة منذ 
التاأ�ضي�����س وحت����ى يومن����ا ه����ذا، ومل يقت�ض����ر تخ�ض�س 
ه����وؤلء عل����ى القان����ون وال�ضيا�ضة، ب����ل انه����م عملوا يف 
خمتل����ف املج����الت، كال�ضحاف����ة والفن����ون والإقت�ض����اد 

والدب وغريها، فخرج من ابوابها حتى علماء الدين.

كان����ت انتفا�ض����ة ماي�����س 1941 التحرري����ة، اأه����م ح����دث 
�ضيا�ض����ي �ضهدت����ه ال�ضاح����ة العراقي����ة باإعتباره����ا حركة 
وطني����ة معادية للوج����ود البيطاين يف الع����راق، فاأول 
الم����ر ظه����رت معار�ضة ال�ضع����ب العراق����ي بجميع فئاته 
التي تمه����رت بعد اإعالن ر�ضيد ع����ايل الكيالين رئي�س 
ال����وزراء اإ�ضتقالت����ه يف 31 كان����ون الث����اين 1941، اإىل 
الو�ض����ي يف الديواني����ة، �ضيم����ا بع����د اأن ت����اأزم املوق����ف 
ال�ضيا�ض����ي، فقد �ضاركت كلية احلقوق والكليات الخرى 
مع جماهري ال�ضعب يف هذه النتفا�ضة، ودعت الحزاب 
ال�ضيا�ضي����ة ال�ضع����ب اإىل التظاه����ر والإ�ضتن����كار بوج����ه 
التدخ����ل الجنبي يف الع����راق... ويف املوعد الذي حدد 
للتظاهر تمع املتظاه����رون يف العظمية و�ضاحة كلية 
احلقوق، وقرب حمطة عربات الرامواي يف الكرخ، اإل 

اأن ال�ضرطة قامت بتفريق التجمعات.
   اإ�ضتمرت الأحداث ال�ضيا�ضية يف مد وجزر، فقد قوبلت 
اإنتفا�ضة العراق بتاأييد وا�ضع على ال�ضعيد ال�ضعبي يف 
الداخل وعلى نطاق الوط����ن العربي، واأدرك العراقيون 
اأن احلرب العراقية- البيطانية ت�ضع املواطن مبوقف 
�ضع����ب، فاإما اأن يك����ون مع الوطن او م����ع البيطانيني، 
ولهذا وقفت غالبية ال�ضع����ب العراقي �ضد البيطانيني، 
واأ�ض����در رجال الدين فتاوى تدع����و ملقاومتهم وم�ضاندة 

النتفا�ض����ة، و�ضكلت وح����دات من كتائ����ب ال�ضباب التي 
ت�ض����م الفتي����ان والفتي����ات م����ن ط����الب املدار�����س العالية 
والكلي����ات، �ضيما طلبة كلية احلقوق واملوظفني واأرباب 
امل�ضال����ح ب�ضكل حركة منظم����ة، وتدريبهم على ال�ضالح، 
كم����ا �ضون����دت احلرك����ة م����ن قب����ل املنظم����ات والحزاب 

القومية....
   عان����ت كلي����ة احلقوق م����ع بقية الكليات بع����د الأحداث، 
ح�ضب و�ضف ال�ضتاذ �ضامل عبيد النعمان عن تلك اليام 

يف ملة )�ضدى اجلامعة(، اإذ قال:
   كنت من الذين ُقبلوا يف كلية احلقوق يف العام الدرا�ضي 
1941-1942، وكان ع����ام 1941 الذي تخرجنا فيه من 
الثانوي����ة ع����ام عا�ضف حق����ًا، ففي����ه ه����رب الو�ضي على 
العر�س، وهو رئي�س الدول����ة، حمتميًا بالقاعدة اجلوية 
البيطاني����ة يف احلباني����ة، وهي قرب مدين����ة الرمادي، 
وه����رب تباعًا اأقط����اب الفئة احلاكمة، فق����ام الإنقالبيون 
الع�ضكريون القوميون بت�ضكيل حكومة الدفاع الوطني 
الت����ي راأ�ضها ر�ضيد عايل الكيالين، ف�ضن الغزاة النكليز 
احل����رب عليها، وحظيت حكومة الدف����اع الوطني بتاأييد 
�ضعب����ي ع����ارم، وب����دًل م����ن اأن ت�ضتفيد م����ن ه����ذا التاأييد 
وتوجه ال�ضعب توجهًا ملحاربة الغزاة، وبعد اإنتهاء مدة 
احلكومة مهد ر�ضيد عايل الكيالين ورفاقه اىل الهرب... 

وهكذا دخل البيطانيني بغداد واأعادوا حكومة الو�ضي 
بالقوة، واأحتل النكليز العراق من جديد.

   �ضارع����ت الفئ����ة احلاكم����ة لالإنتق����ام م����ن ال�ضع����ب ومن 
الطالب، فحددت القبول يف الكليات �ضيما كلية احلقوق 
بخم�ض����ني طالبًا فقط ل����كل كلية، وقد و�ض����ل احلقد على 
الطلب����ة نتيج����ة م�ضاركته����م يف الإنتفا�ض����ة اىل مثل هذا 
امل�ضت����وى م����ن التقي����د، واحلكوم����ة الوطنية ه����ي التي 
ت�ضج����ع التعليم ل اأن تغلق عليه البواب، وي�ضتمر �ضامل 
عبي����د النعم����ان باحلديث قائ����اًل: يف هذا اجل����و القا�ضي 
دخلنا الكلية باإعادة اإحتالل بالدنا، ثم حرب عاملية ثانية 
كان����ت يف اوج معاركه����ا، ومل تع����رف يف تل����ك ال�ضنة ما 
ه����ي ا�ضباب احلرب ومن �ضيح�ض����م املعركة، وقد و�ضف 

احلالة ال�ضاعر الكبري اجلواهري بالبيتني التاليني:

          واإنبى التاريخ يف حريته
                                اأ اأماما يتخطى اأم وراء

          و�ضرت اأنباء �ضوء تدعي
                                اأن ريحا تنذر الدنيا وباء

  كان ع����ام 1948 مل����يء بالأح����داث التي م����رت بالعراق 
والع����امل العربي، ففي هذا الع����ام اإرتكبت المم املتحدة 

اأب�ض����ع جرمي����ة بح����ق ال�ضع����وب بالق����رار ال����ذي اإتخذته 
بتق�ضي����م فل�ضط����ني اإىل دولت����ني عربي����ة وعبي����ة، وبعد 
دقائ����ق من �ضدوره قبل الكي����ان ال�ضهيوين دولة ع�ضوًا 
يف المم املتح����دة، فعم����ت الوط����ن العرب����ي مظاه����رات 
وكان للع����راق ن�ضي����ب كبري فيه����ا، حي����ث اإ�ضركت فيها 
جميع طوائف ال�ضع����ب، ويف مقدمتهم طالب اجلامعات 
واملدار�����س الخ����رى، وكان لطلب����ة كلية احلق����وق الثر 
الب����ارز يف ت�ضي����ري تلك املظاه����رات وتنظيمها بالتعاون 

مع القيادات الطالبية يف الكليات واملدار�س الخرى.
     ت�ضبب هذا احلدث يف اإزدياد املرارة �ضد الدول التي 
�ضارك����ت يف موؤام����رة التق�ضي����م، ويف مقدمتها بريطانيا 
والولي����ات املتح����دة وبقية الدول الع�ض����اء يف مل�س 
الم����ن، م����ا زاد م����ن �ضخ����ط العراقي����ني عل����ى بريطانيا 
الت����ي وقع����ت يف 15 كانون الث����اين 1948 مع احلكومة 
بورت�ضم����وث"،  امل�ضماة”معاه����دة  املعاه����دة  العراقي����ة 
وق����د ا�ضتقبلت اجلماهري العراقي����ة املفاو�ضات وتوقيع 

املعاهدة بطريقة الن�ضال امل�ضتمر لإ�ضقاطها. 
      فكان����ت بداي����ة الن�ض����ال �ضد حماول����ة بريطانيا ربط 
الع����راق مبعاهدة جديدة بعد اإعالن وزير اخلارجية عن 
بدء املفاو�ضات الذي ن�ضر يف بغداد 
بتاري����خ 4 كانون الث����اين، وا�ضبح 
ال�ضيا�ضي����ة،  الو�ض����اط  حدي����ث 
فاإجتم����ع ط����الب كلي����ة احلقوق يف 
�ضب����اح اليوم نف�ضه يف م�ضلى كلية 
احلقوق، وق����رروا القيام مبظاهرة 
ي����وم 5 كان����ون الث����اين، والذه����اب 
والب����الط  ال����وزراء  مل�����س  اإىل 
البيطاني����ة  وال�ضفارت����ني  امللك����ي 
والمريكية، لالإحتجاج �ضد تق�ضيم 
فل�ضطني و�ض����د املعاهدة العراقية-

البيطاني����ة التي تن����وي احلكومة 
عقدها.

بل ال�ضرطة       اإُتخذت التدابري من قرِ
لقم����ع هذه املظاهرة يف مهدها بالطرق ال�ضلمية، وكانت 
ال�ضرطة قد وزع����ت يف الطرق املوؤدية اإىل الكلية،  فبقي 
الط����الب يف داخ����ل الكلي����ة وام����ام �ضاحته����ا اخلارجية، 
وكانوا يلق����ون بع�س اخلطب والهتاف����ات �ضد املعاهدة 
العراقية-البيطاني����ة، وعندم����ا حاول����وا اخل����روج من 
الكلية داهمته����م ال�ضرطة وحدثت م�ضادمة بني الطرفني 
اأدت اىل ج����رح عدد منهم، وت�ضري التقارير الر�ضمية اإىل 
اأن الط����الب هم الذين بادروا برم����ي ال�ضرطة باحلجارة 
ومبا يحمل����ون باأيديهم من الع�ض����ي والقناين الفارغة، 
ث����م تط����ور الو�ض����ع اىل اإط����الق الن����ار، وذك����رت بع�س 
امل�ض����ادر اأن �ضرط����ة اخليال����ة اإنهالت بالع�ض����ي الغليظة 
عل����ى روؤو�س الط����الب الذي����ن اإعت�ضموا داخ����ل كليتهم، 
وعندما حاولت ال�ضرطة اإقتحام كلية احلقوق، اإ�ضتعمل 
الطلبة”احلجارة”ل�ضده����م، ومل تنت����ه املعرك����ة اإل بع����د 
تدخ����ل العمادة واإحتجاجها عل����ى اإنتهاك ال�ضرطة حلرم 
اجلامعة، حيث �ضدرت الوامر ب�ضحب ال�ضرطة وعودة 
الهدوء حل����رم الكلية، وبعد �ضاعتني طلب����ت العمادة من 

الطالب الإن�ضراف اىل منازلهم.
     بق����ي رج����ال ال�ضرطة يطوق����ون الكلية حت����ى ال�ضاعة 
احلادي����ة ع�ض����رة والن�ض����ف، وق����د ج����رح ع����دد كبري من 
الطلب����ة، كم����ا ج����رح )28( �ضرطي����ًا م����ن امل�ض����اة و)14( 

�ضرطيًا من اخليالة.
     اإتخ����ذت ال�ضلط����ات اإج����راءات ملنع تك����رار املظاهرات 
باإلقاء القب�س على العنا�ضر القيادية الطالبية وعددهم 
خم�ض����ة وع�ض����رون طالب����ًا، وبينه����م طالب����ة واح����دة هي 
املرحومة”�ضبيح����ة املدر�س"، وق����د اأُطلق �ضراحهم بعد 
زيارة م�ضوؤول كبري يف وزارة املعارف نا�ضحًا وحمذرًا 

من الإجنراف وراء عمالء ال�ضوء.
    وقد قررت ال�ضلطات تعطيل الدرا�ضة يف كلية احلقوق 
بتاري����خ 5 كانون الث����اين 1948 واإىل اجل غري م�ضمى، 
وت�ضكي����ل جلنة  تتك����ون اللجنة م����ن )�ضيد عب����د العزيز 
اخلياط ع�ضو حمكمة التميي����ز رئي�ضًا وع�ضوية كل من 
ال�ضيد مظفر احمد مت�ضرف لواء بغداد، وال�ضيد عبد الله 
ال�ضواف مدير الع�ضائر العام(، اإدارية للتحقيق، واإدعى 
مل�س ال����وزراء اأن بع�س طالب كلية احلقوق يحملون 
مب����ادىء متنعه����ا القوان����ني، واأن ع����ددًا منه����م يرك����ون 
الدرا�ض����ة يف كث����ري م����ن الحيان ويقوم����ون مبظاهرات 
غ����ري م�ضم����وح بها، وق����رر املجل�����س الإيع����از اإىل وزارة 
العدلية للقيام بالتحقيقات القانونية فورًا، للوقوف على 
ال�ضباب التي دعت اإىل الت�ضادم بني ال�ضرطة والطالب، 
والتحقي����ق ب�ضورة خا�ضة م����ع املحر�ضني وامل�ضركني 
يف املظاه����رات لإحالته����م اإىل الق�ض����اء، وق����رر املجل�س 
اي�ض����ًا الإيع����از اإىل وزارة املع����ارف لرف����ع تقرير مف�ضل 
ع����ن حالة الكلية وهياأتها واإدارتها والقائمني ب�ضوؤونها، 
ودرجة عالقته����م بهذه املظاهرات، وال�ضباب التي دعت 
اىل اإف�ضاح املجال لدخول بع�س املبادىء”الهدامة”اإىل 
ه����ذه الكلية، وعما اإذا يوجد بني ا�ضاتذتها وحما�ضريها 
م����ن يعتنق امثال هذا املذه����ب، وكان من نتيجة ذلك نقل 

وكيل عميد الكلية وبع�س ا�ضاتذتها اىل كلية اخرى.

      اأما املوقوفني من طالب كلية احلقوق فهم:
"�ضف����اء �ضام����ي الورفل����ي، وعدنان فره����اد، ومطاوع 
اخل�ض����ري، وخلوق امني زكي، وجم����ال ايوب �ضبي، 
وفا�ض����ل حداث����ة، وعالء الدي����ن دروي�س لطف����ي، وزكي 
جمي����ل، موؤي����د ثنيان، وع����الء الدي����ن �ض����بي البياتي، 
و�ضعي����د الدجيلي، ومنع����م حممد خليل، وع����واد مهدي 

وم�ضطف����ى  الربيع����ي،  حم����ادي  واإبراهي����م  الع����زاوي، 
الواع����ظ، وعبد اجلبار عب����د القادر �ضال����ح، واإ�ضماعيل 
عب����د احلميد علي، واحمد عب����د اجلبار، وعا�ضم خ�ضري 
احلاج عل����ي، ونادر ال�ضيخ خزعل، وخليل حممد احلاج 
�ضلط����ان، وحازم توحل����ة وهادي ثنيان"، اأم����ا الطالبات 
واطل����ق  الرح����ال"،  واآيت����ني  املدر�����س  فهن”�ضبيح����ة 

�ضراحهما بعد يوم.
     كان رد الفع����ل ال�ضعب����ي حلادث����ة كلية احلق����وق قويًا، 
وا�ض����درت الح����زاب ال�ضيا�ضية بيان����ات اإ�ضتنكرت فيها 
اإعت����داء ال�ضرطة عل����ى الطالب، وطالب����ت باإطالق �ضراح 
الطلب����ة املعتقل����ني واإ�ضتئناف الدرا�ض����ة، اأما على �ضعيد 
ن�ضاط����ات الطلب����ة يف بقي����ة الكليات الخ����رى، فقد اأعلن 
ال�ض����راب عن الدرا�ضة يف كلية ال�ضيدلة، ودار املعلمني 
العالي����ة والهند�ض����ة والط����ب وغريها بتاري����خ 6 كانون 
الثاين، وحتى ت�ضتجاب مطاليبهم التي ُرفعت مبذكرات 
اإىل رئي�س الوزراء ووزير الداخلية وت�ضمنت ما يلي: 

احلق����وق  كلي����ة  وطالب����ات  ط����الب  �ض����راح  اإط����الق   -1
املوقوفني.

2- فتح كلية احلقوق والإ�ضتمرار بالدوام.
3- معاقبة امل�ضوؤولني يف حادث احلقوق امل�ضتنكر.

4- اإلغاء املعاهدة العراقية-البيطانية.
5- القيام بالأعمال ال�ضريعة لإنقاذ فل�ضطني العربية من 

الإ�ضتعمار وال�ضهيونية.
     اأدى اإ�ضتم����رار الإ�ضراب اإىل اإ�ضتجابة احلكومة لعدد 
من املطاليب، ومنها اإ�ضتئناف الدرا�ضة يف كلية احلقوق 

اإعتبارًا من 8 كانون الثاين.
العالي����ة، يف  الكلي����ات واملعاه����د  اإىل  اله����دوء       ع����اد 
الوق����ت ال����ذي اإ�ضتمر فيه الوفد العراق����ي يف مفاو�ضاته 
يف لن����دن، فت����م توقيع املعاه����دة يف بورت�ضموث يف 15 
كان����ون الث����اين، ون�ض����رت يف ال�ضحف املحلي����ة يف 16 
كان����ون الثاين، فاأعلن الطلبة الإ�ضراب العام، وهاجمت 
الحزاب ال�ضيا�ضية املعاهدة ودعت ال�ضعب العراقي اإىل 

رف�ضها.
     زادت ح����دة املظاهرات بال�ض����دة يومًا بعد يوم، وكان 
اعنفه����ا تل����ك التي حدثت ي����وم 27 كان����ون الثاين، حيث 

اأطلقت ال�ضرطة الر�ضا�س على املتظاهرين املتواجدين 
على ج�ضر ال�ضهداء و�ضقط �ضهيدًا”جعفر اجلواهري"، 
املوظف يف كلية احلق����وق اآنذاك، ويف حماولة للهروب 
م����ن الر�ضا�س رم����ى العدي����د م����ن املتظاهري����ن اأنف�ضهم 
يف النه����ر، واإ�ضت�ضه����د اخ����رون حتت الق����دام، ومل تهداأ 
بغ����داد وامل����دن الأخ����رى اإل بع����د اأن اإ�ضتقال����ت الوزارة، 
ودع����ا الو�ضي عب����د الله ال�ضع����ب العراق����ي اىل الهدوء 
وال�ضكينة، وتاألي����ف وزارة اخرى برئا�ضة ال�ضيد حممد 
ال�ض����در يف 29 كان����ون الثاين 1948، اإن�ض����م اإليها عدد 
م����ن قادة الح����زاب ال�ضيا�ضية بعد قب����ول طلبهم لإجراء 

حتقي����ق ق�ضائي نزي����ه، وتعوي�س ا�ض����ر ال�ضهداء، وحل 
املجل�س النيابي، واإجراء النتخابات، ورف�س م�ضروع 
املعاه����دة، فقامت ال����وزارة باإ�ضدار ق����رار بعدم املوافقة 
عل����ى معاهدة بورت�ضموث، لأنها ل متثل مطالب ال�ضعب 

العراقي.
     ولق����د تاأثر ال�ضاع����ر الكبري )حممد مهدي اجلواهري( 
لإ�ضت�ضهاد اخيه جعفر اجلواه����ري وباقي ال�ضهداء، لذا 

رثاهم بق�ضيدة مطولة منها:
   اأتعلُم اأم انَت ل تعلم        باأن جراحرِ ال�ضحايا فُم

   اأتعلُم اأّن جراَح ال�ضهيدرِ      تظُل عن الثاأررِ ت�ضتفهُم 

    ونتيج����ة لل�ضغ����ط ال�ضعب����ي واإ�ضتم����رار املظاه����رات، 
�ضيما يف كلية احلقوق، مت اإعادة الدوام جلميع الكليات 
واملدار�����س، وع����اد الطلب����ة اإىل درا�ضته����م واإىل ن�ضاطهم 
الجتماعي، وطلب من هيئ����ة التحرير )ملة احلقوق( 
املبا�ض����رة باإعداد الع����دد الثاين من املجل����ة، وكان العدد 
الول ق����د �ضدر بتاري����خ 30 كانون الث����اين عام 1948، 
)ي����وم الوثب����ة(، و�ضاه����م يف حتريره����ا ع����دد كب����ري من 
املوظف����ني والإداري����ني يف كلية احلقوق، وكت����ب مقالها 
الإفتتاح����ي ال����ذي حم����ل عنوان”الح����زاب ال�ضيا�ضي����ة 
النظ����ام والدميقراطي����ة"، زكي جميل حاف����ظ، واإحتوى 
العدد على امل�ضرحية ال�ضيا�ضية”بنت الرافدين”لعدنان 
ال����راوي، وق����د مثل����ت يف اإح����دى املدار�����س الثانوي����ة، 
وت�ضم����ن اي�ض����ًا )�ضور قدمي����ة( لبع�س ا�ضات����ذة الكلية 
وادبي����ة  قانوني����ة  ومق����الت  كاريكاتوري����ة،  ور�ض����وم 
ومقتطفات من املعلقات ال�ضبعة مل�ضاهري �ضعراء الع�ضر 
العرب����ي اجلاهلي، وقد لقت املجل����ة اإ�ضتح�ضان الإدارة 

والطلبة.
    مثل����ت حادث����ة كلية احلق����وق اإيقا�ضًا لل����روح الوطنية 
النائمة يف ق����رارة النفو�س، وبقي النا�س يتطلعون اىل 
ما �ضيلد من اأحداث، وما يك�ضف عنه امل�ضتقبل... وكانت 
�ضبب����ًا يف دفع الحزاب لر�ضم خططها املقبلة، ومواجهة 

كل ما يراد بالبالد من كيد واإ�ضتبداد.

عن ر�سالة )كلية احلقوق 1928 ـــ 1958(

 كلية الحقوق ودورها في إسقاط 
معاهدة ))بورتسموث((

         أثبت��ت كلية الحقوق عرب مس��رتها الحافل��ة باألحداث واإلنجازات، انها 

مصدر إش��عاع فكري وقانوين وانس��اين، فقد كان لخريجيها إسهام كبر يف 

بن��اء الحياة اإلجتامعي��ة، وتثبيت ودعم املفاهيم القانوني��ة ومبادئ العدالة 

يف املجتم��ع العراقي، فقد أمدت الباد منذ تأس��يس دول��ة العراق الحديث 

يف العرشيني��ات من القرن املايض برجال كان��ت الباد بأمس الحاجة اليهم، 

للقي��ام بأهم الوظائف وأخطره��ا يف اإلدارة والقضاء والسياس��ة والقانون 

والحياة العامة.
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رفعة عبد الرزاق محمد

كـــــامـــــل الـــــجـــــادرجـــــي

ل�ض���ك يف ان الظروف التي اجنلى عنه الو�ضع ب�ضقوط 
وزارة �ضال���ح جب وقيام هذه الوزارة ظرف دقيق غاية 
يف الدق���ة يختلف عن ظروف تاأليف ال���وزارات ال�ضابقة 
فق���د ن���ادى ال�ضعب اثن���اء مظاهرت���ه الك���بى مبطاليب 
معينة �ضواء مايتعلق منها بالحداث الخرية او بحقوقه 
ال�ضا�ضية امله�ضوم���ة وهي مطاليب انية لميكن لميكن 
ان يحي���د عنه���ا قيد �ضعرة بع���د ان قدم تل���ك الت�ضحيات 
الغالي���ة م���ن اج���ل حتقيقه���ا وق���د ع���ب بي���ان الح���زاب 
امل�ض���رك ال���ذي �ضدر قب���ل تاليف ال���وزارة اجلديدة عن 

هذه املطاليب ا�ضدق تعبري وهي:
1- ابطال معاهدة بورت�ضموث اجلائرةواعالن ذلك دون 

ابطاء 
2- اج���راء التحقي���ق الدقيق عن اطالق الن���ار �ضد ابناء 
ال�ضع���ب  وتعي���ني امل�ضوؤولني  عن���ه )ولي����س الق�ضد هنا 

البحث عنهم فقط ، وانا معاقبتهم(.
3- ح���ل املجل����س النياب���ي القائ���م ، واج���راء انتخابات 

حرة.
4- احرام احلريات الد�ضتورية.

5- اف�ضاح املجال للن�ضاط احلزبي.
6- حل م�ضكلة الغذاء ب�ضكل يوفر لل�ضعب قوته 

فعل���ى الوزارة اجلدي���دةان تبادر ف���ورا اىل حتقيق تلك 
املطاليب دون ابطاء.

واحل���ق ان ال�ضع���ب ق���د ارتاح ملا ج���اء يف بي���ان  رئي�س 
ال���وزراء فيما يخ�س معاهدة بورت�ضم���وث كل الرتياح 
اذ ج���اء مطمئن���ا لماني���ه الوطني���ة  باعالنه ابط���ال تلك 
املعاهدة ولك���ن هناك مطاليب بق���ي م�ضكوتا عنها باملرة 
كق�ضي���ة املجل����س النياب���ي  فع���دم ال�ض���ارة اىل ق�ضي���ة 
املجل����س يف بيان رئي�س الوزراء بعد ان فوجيء النا�س 
ب�ض���دور    امللكي���ة بتاأجيل���ه ما اقلق ال���راأي العام الذي 

كان ياأم���ل م���ن ال���وزارة احلا�ض���رة ح���ل ه���ذا املجل����س 
فال�ضع���ب ليرت�ض���ي مطلق���ًا ان يلتئ���م ه���ذا املجل�س مرة 
اخرى وه���و الذي كان رمزًا لطغي���ان �ضالح جب ورمزًا 
لب���رام امل�ضاري���ع ال�ضتعماري���ة  ب���ل رم���زًا للمجال����س 
النيابي���ة  املزيفة الت���ي �ضبقته تلك املجال����س التي كانت 
ا�ضا����س ف�ضاد ماكنة الدولة وم�ضدر كل بالء حل بالعراق  
فالراخ���ي والتماهل يف هذه الق�ضي���ة احليوية  واتباع 
�ضيا�ض���ة القاء احلبل على الغارب يف هذا الظرف الدقيق 
مايجع���ل ال�ضع���ب يف قل���ق   لياأمن معه عل���ى م�ضتقبله 

وم�ضري ق�ضيته الوطنية.
ولذل���ك يجب على ال���وزارة احلا�ضرة ان تب���ادر اىل حل 
هذا املجل�س ومتهد لجراء انتخابات حرة ملجل�س جديد 
ميثل المة متثيال�س حقيقيًا  لتنبثق منه حكومة حتقق 
لج���راء رغبات ال�ضعب  ومن واج���ب الوزارة احلا�ضرة 
ان تت�ض���دد يف التم�ض���ك بق�ضي���ة الع���راق الوطني���ة  بعد 
ان اقدم���ت على رف����س معاهدة بورت�ضم���وث فال ت�ضمح 
بريطاني���ا  اقدم���ت  ان  خط���ط  وراء  تنج���ر  ان  لنف�ضه���ا 
وتهديدها ووعيدها للعراق بعد رف�س هذه الوزارة فعلى 
ال���وزارة احلا�ضرة ان حتتاط لكل ذلك وان تتخذ مايلزم 
للمحافظ���ة على حقوق الب���الد يف �ضيادتها الوطنية وان 
لت�ضم���ح لنف�ضها الدخول يف اي���ة مفاو�ضة لعقد معاهدة 
جديدة قد لتختلف عن معاهدة بورت�ضموث  ال اختالفا 
�ضكلي���ا  انا يجب عليه���ا ان تطمئن ال�ضعب بانه مل تعقد 
اي معاهدة  تت�ضم���ن �ضيئًا من معاهدة بورت�ضموث  من 
م�ضاري���ع م�ضرة للع���راق كل ال�ض���رر  اذ ان كل مفاو�ضة 
ح���ول تثبيت العالقات بني الع���راق وبريطانيا  يجب ان 
تك���ون من قب���ل هيئة متثل ال�ضعب باأ�ض���ره  وعلى ا�ض�س 

يبدي ال�ضعب رايه فيها.
 وم���ن واجب الوزارة احلا�ض���رة ان تكون على حذر تام 

من الد�ضائ�س التي حتاك ليال ونهارا ويف اخلفاء والعلن  
للرجوع بالعراق اىل الوراء اىل معاهدة بورت�ضموث.

وم���ن واج���ب ال���وزارة احلا�ض���رة ان تب���ادر ح���اًل  اىل 
معاقب���ة امل�ضوؤول���ني عن احل���وادث الدامي���ة  ويظهر من 
ت�ضكيل اللجنة  الت���ي تالفت للتحقيق  يف هذه احلوادث 
انه���ا �ض���وف لتق���وم البتحقيق���ات �ضكلي���ة  ق���د لتوؤدي 
اىل الغاي���ة املطلوب���ة وهي ان���زال العق���اب ال�ضارم  يف 
امل�ضوؤول���ني  الرئي�ضي���ني  فيج���ب اذن ان ت�ضرك يف هذه  
اللجن���ة هيئات �ضعبية وان ت�ض���رك  وان ت�ضتمع اللجنة 
اىل �ضه���ادات  الذي���ن �ضه���دوا ه���ذه الوقائ���ع  وان تزود 
ال���راي العام باملعلومات الوافي���ة  عن حتقيقاتها  فيكون 
ال�ضع���ب مطمئن���ًا  م���ن ان ه���ذه التحقيق���ات �ضت�ضفر عن 
نتيجة ايجابية  واحلقيقة ان ال�ضعب لميكنه ان يطمئن  
يف الوق���ت الذي يرى فيه امل�ضوؤولني مبا�ضرة  عن اطالق 
الن���ار عل���ى النا����س الع���زل  وه���م باق���ون يف منا�ضبه���م 
ي�ضرح���ون وميرح���ون  ويف الوقت الذ ي���رى فيه اولئك 
النا�س الذي���ن ا�ضدروا الوامر باط���الق النار  ليزالون 
اح���رارا ب���ل اك���ر من اح���رار  بع�ضه���م دائ���ب على حبك  
الد�ضائ����س والبع�س الخر مكب لياًل ونهارًا على املوائد 
اخل�ض���راء  يله���و غري مكرث مبا اقرفت ي���داه من اثام 
فعل���ى احلكومة ان تتخ���ذ  الج���راءات القانونية لتاأمني 
�ضوقه���م اىل الق�ض���اء دون ان ت���دع لهم املج���ال لالختفاء 

داخل العراق  او الهروب اىل خارجه.
وهناك م�ضاألة جمع التبعات لعوائل ال�ضهداء املفجوعة 
فيج���ب القيام بذلك با�ض���رع وقت وبنط���اق وا�ضع وهذا 
مايرت���ب عل���ى احلكوم���ة  واملنظم���ات ال�ضعبي���ة مع���ًا  
فه���ذه العوائ���ل التي حرم���ت من معيله���ا ومعق���د امالها 
اىل الب���د ينبغي العناية بامرها  وع���دم ال�ضماح بركها 
فري�ض���ة لغوائ���ل اجل���وع والفق���ر  وهن���اك ق�ضي���ة اقامة 

ن�ض���ب ت���ذكاري لل�ضهداء الب���رار يعب ع���ن تقدير المة 
لت�ضحياته���م الغالي���ة فيجب عل���ى احلكوم���ة  احلا�ضرة  
ان ت�ضاه���م  يف و�ض���ع ت�ضمي���م ه���ذا الن�ض���ب التذكاري 
وان تهي���اأ ل���ه املح���ل املتنا�ض���ب م���ع قيم���ة ه���ذه الذكرى 
اخلال���دة واملالحظ ان بي���ان  رئي�س ال���وزراء جاء خلوا 
م���ن ق�ضية ف�ضح املجال للن�ض���اط احلزبي  مع انها ق�ضية 
حيوي���ة جدًا والمر يتطلب من احلكوم���ة وعدًا �ضريحا 
بتحقيقه���ا  فالحزاب التي عان���ت ماعانته حتى الن من 
جمود ب�ضب���ب حرمانها من فتح الفروع  والت�ضييق على 
حرياته���ا يف عقد الجتماعات  ومنعها من مزاولة  �ضائر 
حقوقه���ا ال�ضيا�ضي���ة يج���ب ان ترفع عنها جمي���ع القيود 
الت���ي فر�ضتها  عليه���ا الوزارت ال�ضابق���ة  لت�ضتطيع اداء 
واجبه���ا الوطن���ي عل���ى اكم���ل وج���ه  ول�ضيم���ا يف ه���ذا 
اللظ���رف الدقيق الذي يحتاج فيه اىل التنظيم ال�ضيا�ضي 
ا�ض���د احلاجة وطبيعي ان �ضم���ان حرية العمل لالحزاب  
ي�ضتل���زم يف الوق���ت ذاته تاأم���ني حري���ة ال�ضحافة ورفع 
كابو����س التعطيل الكيفي  والتعطي���ل الق�ضائي ال�ضكلي 
عن ال�ضحف احلرة �ضواء احلزبية منها او غري احلزبية 
ملج���رد انها تبدي راأي���ا يف مو�ضوع  مع���ني يخالف راأي 

الفئة احلاكمة.
والواقع ان ال���وزارة احلا�ضرة قد اظهرت عقيب تاأليفها 
�ضيئ���ا من الت�ضام���ح فيما يخ�س حري���ة الن�ضر فيجب ان 
يك���ون الت�ضامح م�ضتن���دًا اىل حقوق ال�ضع���ب ال�ضا�ضية 
من جه���ة واىل عقي���دة امل�ضوؤولني بعدم ج���واز التطاول 
عل���ى تلك احلقوق  م���ن جهة اخلرى  ل ان يكون ت�ضاحما 
طارئ���ا املت���ه الظروف احلا�ض���رة  ليلب���ث ان يزول اذا 
ا�ضتدت ال�ضحافة احلرة  يف معار�ضتها للوزارة القائمة 
ان ب���در منها ماي�ضتوجب املعار�ضة والنتقاد وقد اثبتت 
التج���ارب ان كل وزارة تالف���ت يف العراق عقيب ا�ضتياء 
وتذم���ر  عم الب���الد قد اباحت �ضيئا م���ن احلرية لل�ضحف 
مل���دة موؤقت���ه مالبثت ان زال���ت  من جديد فع���ادت الرقابة 
ال�ضدي���دة عل���ى ال�ضح���ف وكان ال�ضب���ب احلقيق���ي لذلك 
كون امل�ضوؤولني اجلدد  ليعتبون احلريات الد�ضتورية 
عل���ى ال�ضح���ف حق���ا م���ن حق���وق ال�ضع���ب ولن الدائرة 
ذات العالق���ة باملطبوع���ات نظمت على �ض���كل لميكن  ان 
تك���ون معه ال و�ضيلة خلنق ال�ضحافة  فما مل تعتقد هذه 
الوزارة اعتقادًا  جازما باأن حرية الراي حق ا�ضا�ضي من 
حق���وق ال�ضع���ب وان ال�ضرار على �ضل���ب هذا احلق  هو 
م���ن جملة العوامل الت���ي ادت اىل النفج���ار  وما مل تقم 
الوزارة احلا�ض���رة بتطهري هذا اجلهاز  الذي اعد خلنق 
ال�ضحاف���ة احلرة ل لت�ضهيل مهمتها  ف�ضوف تعود احلالة 
بع���د م���دة وجي���زة اىل ماكان���ت علي���ه  وتع���ود العوامل 

وال�ضباب تتجمع لالنفجار مرة اخرى.
ويف الوقت ذاته يجب ان تعري الوزارة احلا�ضرة م�ضكلة 
توفري اخلبز لل�ضع���ب ومكافحة الغالء ق�ضطًا روافرا من 
عنياته���ا واهتمامه���ا  بع���د ان تفاقمت ه���ذه امل�ضكلة اىل 
احلد الذي ا�ضبح فيه ال�ضعب يت�ضور جوعا وما ل�ضك 
فيه ان كل معاجلة  ل    تكون ناجحة مامل تتخذ التدابري  
الفعال���ة لإزال���ة نفوذ املهرب���ني واملحتكري���ن الذين ازداد 

نفوذهم يف دواوين احلكومة  يف عهد �ضالح جب.
ه���ذه ه���ي مطالي���ب ال�ضعب الني���ة امللحة الت���ي ليجوز 
ان يك���ون ثم���ة ابطاء يف تنفيذها  يف عه���د هذه الوزارة 
كي ت���وؤدي احلرك���ة املبارك���ة التي ق���ام به���ا ال�ضعب اىل     

تتنا�ضب مع قيمتها ومع من قدم فيها من ت�ضحيات.

عن كتاب )�سوت الهايل( والذي �سم مقالت
 كامل اجلادرجي ال�سيا�سي الراحل

تواجه املتتبع حلوادث تاريخ العراق ال�ضيا�ضي احلديث، 
الكث����ري م����ن الق�ضايا الت����ي ت�ضتاأهل وقف����ات خا�ضة، فهي 
جدي����رة بالبح����ث والتحقيق، ل�ضتكمال حلق����ات ال�ضورة 
التاريخي����ة لالجي����ال الطالعة، من خ����الل الت�ضال بالذين 
اأ�ضرك����وا بتلك احلوادث او اأطلعوا على تفا�ضيلها ب�ضكل 

او باأخر..
وق����د تبدو مثل ه����ذه احلوادث غ����ري ذي �ض����اأن، لياأبه لها 
الق����اريء اذا ما ترك����ت بغمو�ضها مهمل����ة من�ضية، وتكمن 
خط����ورة ه����ذا الهم����ال، فيما لو ع����رف ان بع�����س اليدي 
اخلفي����ة كانت ته����د يف �ضبيل ان تبق����ى بع�س احلوادث 
بعي����دة ع����ن الت�ضجي����ل والث����ارة والتحقي����ق. وم����ن هذه 
احل����وادث، ق�ضي����ة املن�ض����ورات الثالثة الت����ي وزعت على 
ال�ضع����ب وهو يف اوج اندفاع����ه البطويل ل�ضقاط معاهدة 

)بورت�ضموث( يف كانون الثاين 1948.
فما ا�ضبه الليلة بالبارحة!!،عندما اكت�ضف ال�ضعب العراقي 
يف يومن����ا هذا ان بع�س الي����دي اخلفية ت�ضعى اىل �ضق 
الوحدة الوطنية وايقاف عجلة التحدي والن�ضال لعراق 
جدي����د، واأث����ارة كل ما يف����رق ال�ضف ويبع����د النا�س عن 
بع�ضه����م طائفي����ا او عرقيا او �ضيا�ضي����ا. ول اعرف العلة 
من بق����اء حقيقة هذه املن�ضورات بعي����دة عن اقالم كتاب 

املذك����رات املعا�ضري����ن لح����داث وثي����ة 1948، م����ع علمهم 
املوؤك����د ان كاتب����ي املن�ضورات كان����و ي�ضطلعون مبحاولة 
ل�ض����ق ال�ضف����وف وت�ضتي����ت احلرك����ة الوطني����ة  خط����رية 
واأ�ضعافه����ا واأجها�����س مطاليبه����ا، وا�ضفاء �ضف����ة بعيدة 
ع����ن احلقيق����ة لدوافع الوثب����ة واأ لبا�ضها لبو�����س الطائفية 
املقيتة. ومن هن����ا تبدو مطالبتنا ال�ض����ادة الفا�ضل الذين 
يعرف����ون ما ل����ه �ضلة به����ذا املو�ضوع لت�ضجي����ل �ضهاداتهم 
وادلء دلوه����م لو�ض����ع احلقيق����ة التاريخي����ة يف مو�ضعها 
ال�ضليم، بعد ان ا�ضبحت مثل هذه احلوادث وغريها ملكا 
للتاري����خ وقد تردت من احل�ضا�ضيات ال�ضخ�ضية. ورمبا 
جند يف املذكرات املن�ضية واملخطوطة ما ينري الدرب امام 
الباح����ث... وكانت جريدة )�ضوت الهايل( قد اأثارت بعد 
انته����اء ايام الوثبة هذه الق�ضية، وطالبت باأجراء حتقيق 

ملعرفة �ضر هذه املن�ضورات كما �ضرنى.
لقد اختلفت الراء حول هوية القائمني بكتابة املن�ضورات 
الطائفية الثالث����ة وتوزيعها بني النا�����س ليقاف الندفاع 
ال�ضعب����ي �ض����د وزارة �ضال����ح ج����ب وم�ض����روع املعاه����دة 
العراقي����ة البيطاني����ة، م����ن خ����الل اليح����اء ب����اأن الوثبة 
موجهة �ضد �ضخ�س رئي�س الوزراء جب بالذات، واعطاء 
�ضف����ة الطائفية للمعار�ضة �ضده!! وق����د اعتقد البع�س ان 
كاتبه����ا هو )ح�ض����ني ب�ضتان����ة( املميز يف مديري����ة الدعاية 
العام����ة يومئ����ذ، وق����ال الخ����ر ان كاتبها هو ع����ادل عوين 
�ضاحب جريدة )احلوادث( املوؤيدة للحكومة، وما يوؤيد 
ه����ذا الزع����م ان جريدة احل����وادث ن�ضرت يف الي����وم نف�ضه 
الذي وزعت في����ه املن�ضورات مقال افتتاحيا يحمل عنوان 
)الوط����ن يف خطر( بتوقيع �ضاحب المتياز عادل عوين. 
وق����د ت�ضمن نف�س م�ضم����ون املن�ض����ورات املوزعة يف ذلك 

اليوم )25 كانون الثاين 1948(.
كتاب����ه  يف  احل�ضن����ي  ال����رزاق  عب����د  ال�ضي����د  وروى     
الكبري)تاري����خ الوزارات العراقية( ان����ه اجتمع بالدكتور 
�ضي����اء جعف����ر اح����د وزراء حكوم����ة �ضالح ج����ب يف لندن 
بع����د ث����ورة 14 مت����وز 1958، و�ضم����ع من����ه انه ه����و الذي 

ودف����ع  املن�ض����ورات  ه����ذه  بها اع����د 
اىل ع����ادل عوين �ضاح����ب جريدة احل����وادث، فطبعها يف 
مطبعت����ه، حت����ى ان بع�����س املتظاهري����ن هاج����م املطبع����ة 
وحاول حرقها، غري ان ماي�ضعف رواية ال�ضتاذ احل�ضني 

ان �ضياء جعفر مل يكن ميتلك مطبعة يومذاك.
    وقي����ل ان ه����ذه املن�ضورات طبع����ت يف مطبعة احلكومة 
وا�ض����رف عل����ى طبعه����ا عبد اجلب����ار المني مدي����ر الدعاية 
العام..كم����ا قي����ل اي�ض����ا ان كاتبه����ا ه����و اح����د ال�ضحفيني 
العراقيني وطبعت يف مطبعة ال�ضكك احلديد يف ال�ضاحلية 
، غري ان هذا ال�ضحفي مل ي�ضر اىل املو�ضوع يف مذكراته 
املطبوع����ة. كما قيل اي�ضا ان مديري����ة الدعاية طبعت هذه 
املن�ض����ورات يف مطبعة اهلي����ة، وان مادتها اعدت من قبل 
ال�ضي����د عبد املهدي املنتفكي، وه����و من ان�ضار �ضالح جب 

وموؤيدي �ضيا�ضته. 

اح����د  رواي����ة  ن����ورد  ان  وقب����ل 
ال�ضحفي����ني العراقي����ني املت�ضل����ني باأح����داث الوثبة، ومن 
املقرب����ني لل�ضلط����ة يوم����ذاك، نب����ني ان����ه عل����ى اث����ر ن�ض����ر 
)من�ض����ورات التفرقة( كما نعتت يف وقتها من قبل احلركة 
الوطني����ة، اجتم����ع مثلو الح����زاب الوطني����ة التي كانت 
تق����ود الوثب����ة واجلبه����ة الد�ضتوري����ة البملاني����ة املوؤي����دة 
للحرك����ة الوطنية واأذاعوا بيانا ا�ضتنك����روا فيه ن�ضر هذه 
املن�ض����ورات الت����ي يق�ضد منها تفري����ق ال�ضفوف وت�ضويه 
احلرك����ة الوطني����ة وخل����ط الوراق. وق����د ن�ض����رت جريدة 
)�ض����وت الحرار(بي����ان ال�ضتن����كار، كم����ا كت����ب ال�ضت����اذ 
ح�ض����ني جمي����ل �ضكرت����ري احل����زب الوطن����ي الدميقراط����ي 
مقال افتتاحي����ا يف جريدة )الزم����ان( يومئذ حتت عنوان 
)لقد انكروا ال�ضعب فاأثب����ت وجوده(، �ضخر فيه من لهجة 
املن�ض����ورات وو�ضفه����ا احلرك����ة الوطني����ة باأنها م����ن دعاة 

ال�ض����وء. ويف الع����دد نف�ضه ن�ض����رت اجلريدة بيان����ا لل�ضيد 
�ض����ادق الب�ضام ع�ض����و مل�س العي����ان ي�ضتنكر فيه هذه 

املن�ضورات.
  وعندم����ا بداأت جريد )�ضوت الهايل( بت�ضجيل يوميات 
الوثبة حتت عنوان : �ضجل احلركة الوطنية �ضد معاهدة 
ج����ب بيفن، وق����د جمعت تل����ك اليومي����ات يف كت����اب، يعد 
م����ن اهم الوثائ����ق التاريخية، قد ذك����رت : انه بعد و�ضول 
رئي�����س ال����وزراء �ضال����ح ج����ب اىل بغ����داد ات�ض����ل هاتفيا 
بوزي����ر العدلية يف وزارته جمال باب����ان، وتال عليه بيانا 
بق�ض����د ن�ضره وتوزيعه، غري ان باب����ان رف�س تنفيذ ارادة 
رئي�ض����ه رف�ضا قاطع����ا واجابه ان����ه ليتحم����ل امل�ضوؤولية، 
ث����م ق����دم ا�ضتقالت����ه وار�ضله����ا من بيت����ه بيد ال�ضي����د موفق 
الزهاوي ثم ترك بغداد. وقد ردت مديرية الدعاية على ما 
كتبته ال�ضحف م����ن ان هذه املديرية كانت وراء طبع هذه 
امل�ضورات وتوزيعها، فردت جريدة )�ضوت الهايل( يوم 

21 �ضباط 1948، فقالت :
   ومل تك����ن ادارة ه����ذه اجلري����دة لتت�ض����دى لن�ضر اي خب 
م����ن ه����ذا القبيل قب����ل التاأك����د م����ن �ضحته نتيج����ة حتقيق 
ومتحي�����س، ولذلك فاأن ادارة هذه اجلريدة ل تزال تعتقد 
بالنظ����ر مل����ا لديه����ا من براه����ني باأن م����ا يدعي����ه ال�ضيد عبد 
اجلب����ار المني مدير الدعاية العام، م����ن انه مل تكن له اية 
�ضل����ة بتلك املنا�ضري، انا يخال����ف احلقيقة متام املخالفة، 
وان����ه هو الذي اوعز بطبعها يف مطبعة احلكومة وبورق 
احلكومة، ولذلك فاأن ماقالت����ه مديرية الدعاية العامة يعد 
حتدي����ا �ضريح����ا للحقيقة، لذل����ك نطل����ب اىل احلكومة ان 
تق����وم بتحقي����ق �ضري����ع يف ه����ذه الق�ضي����ة.   ومل يجر اي 
حتقب����ق يف املو�ضوع، ومل ي����ر يف مل�س النواب مع ما 
اثريم����ن ق�ضايا الوثبة، كما مل ت�ضر اليه اي من الدرا�ضات 
التي تناول����ت الوثبة من قريب او بعي����د. غري ان ال�ضتاذ 
�ض����ادق الزدي، ال�ضحف����ي العراقي القدير، ق����د ا�ضاء لنا 
بع�����س ما نود بيان����ه يف ر�ضالة خا�ضة، ذكر فيها : يف عام 
1953 دعاين ال�ضيد ع����ادل عوين حل�ضور حفلة تكرميية 
لح����د الدبلوما�ضي����ني العراقي����ني، ومل����ا ح�ض����رت احلف����ل 
وج����دت نف�ض����ي اجال�����س ال�ضيدين عوين و�ضي����اء جعفر، 
وكان الخري وزيرا لالقن�ض����اد يف وزارة جميل املدفعي، 
وتطرقن����ا دون ق�ض����د اىل اح����داث وثب����ة كان����ون الث����اين 
1948، فق����ال عوين : لقد ورطني ه����ذا الرجل واأ�ضار اىل 

ال�ضيد �ضياء جعفر، 
ف�ضاأل����ه : وكيف، ق����ال : حدث ان ات�ضل ب����ي الكتور �ضياء 
جعفر ورجاين ان اأزوره يف بيته ليال، ففعلت، وفوجئت 
به وهو يعر�س روؤو�س اقالم ملقال يريد ان اقوم بكتابته، 
فل����م ارف�س وكتبت املقال وبعد ان قراأه ا�ضاف اليه بع�س 
الكلم����ات وقمت باأع����ادة كتابت����ه، ودفعت الي����ه بال�ضفحة 
اجلدي����دة واأحتفظ����ت بامل�ض����ودة، وح�ضب����ت ان����ه �ضيقوم 
بعر�����س ذل����ك ال����ذي كتبن����اه عل����ى جهة م����ا ثم يعي����ده ايل 
لن�ض����ره. ولكنه مل يفعل وملا تاأزمت المور قررت ن�ضرذلك 
الذي كتبناه وقمت بتبيي�س امل�ضودة، واأخرت له عنوان 

)الوطن يف خطر(. 
ويف امل�ض����اء الذي �ض����درت فيه اجلريدة الت����ي حملت ذلك 
املقال قام الدكتور �ضياء جعفر بتوزيع الكالم ذاته �ضمن 
من�ض����ور قام بطبع����ه على مطابع مديري����ة ال�ضكك احلديد، 

)انتهى حديث عادل عوين(... 
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لئال تذهب اهداف الوثبة سدى من
المنشــورات )واجبات وزارة الوثبة...( وراء  كان  مــن   

المسمومة؟!

من حوادث وثبة 1948..

استقبل االستاذ كامل 

الجادرجي زعيم 

الحركة الدميقراطية 

وزارة السيد محمد 

الصدر التي تألفت 

عقب االنتصار الوطني 

يف وثبة كانون الثاين 

1948 بتفاؤل نسبي، 

فكتب يف جريدة 

الحزب الوطني 

الدميقراطي )صوت 

االهايل( مقاال افتتاحيًا 

شهريًا  بعنوان)واجبات 

الوزارة الحارضة( يوم 

10 شباط 1948، نود هنا 

ان ننرش نصه:
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فاطمة صادق السعدي

لق���د كان  اعتق���اد �ضال���ح ج���ب يف ال�ضيطرة عل���ى املوقف 
يف غ���ري حمله، فقد انتهى كل �ض���يء  عمليا، ويذكر رئي�س 
الديوان امللكي احمد خمتار بابان”اأن الأمري عبد الإله  قد 
تخاذل يف اللحظات الأخرية او رمبا �ضعف بتاأثري والدته 
واإخوانه وبقية  اأفراد العائلة املالكة الذين كانوا مرتبكني 
ج���دا ب�ضبب الأح���داث الت���ي تناقلتها  الأل�ضن م���ع قدر من 

املبالغات يف مثل هذه احلالت”.

وي���روي اأي�ضا اأنه ات�ض���ل هاتفيا ب�ضالح ج���ب بطلب من 
الأمري عبد الإله الذي امر اأن يح�ضر �ضالح جب اىل ق�ضر 
الرح���اب، وقال ل�ضالح ج���ب”.. رمبا ان���ك حت�س بالتعب 

نوع���ا ما، ف���اأذا اأمكن ارج���و ح�ضورك اىل ق�ض���ر الرحاب، 
مل يفاجاأ املرحوم �ضال���ح جب باخلب، وهو فهم م�ضمون 
الر�ضالة حال فكان رده ذاهب اىل ق�ضر الرحاب مبا�ضرة.. 
ق���دم �ضال���ح جب كت���اب ا�ضتقالته الذي انط���وى على نوع 
م���ن النتقاد والتاأني���ب الر�ضني. يف احلقيق���ة يف العراق 
امللك���ي، كان���ت اآداب التعام���ل ال�ضيا�ضي راقي���ة بكل معنى 
الكلمة وكان���ت لغة املخاطب���ة رفيعة..”وي�ضيف بابان اأن 
الأم���ري عبد الإل���ه تلقى ال�ضتقالة م���ن �ضالح جب بطريقة 
حنون���ة للغاية، حتى اأنه احت�ضنه بحرارة وقبله، ونظرت 
يف ه���ذه اللحظ���ة اىل عي���ون الأم���ري فوجدته���ا مغرورقة 
بالدم���وع. وكان رد املرحوم �ضالح جب بامل�ضتوى نف�ضه، 

فقد اأكد لالأمري ا�ضتعداده الدائم لأن يت�ضرف ح�ضب اأوامر 
العر�س وبهذا ا�ضدل ال�ضتار على وزارة �ضالح جب وفرة 

حكمه احلافلة بالأحداث”.  
وي�ضف احمد خمتار بابان الو�ضع بقوله”مل يفهم اجلميع 
ه���ذه الأم���ور، كما يج���ب، ومل يقدروها ب�ض���ورة واقعية، 
العراق���ي عاطف���ي بطبيعت���ه، فهياج���ه �ضري���ع  وال�ضع���ب 
وحبه �ضريع وبغ�ضه �ضريع. فخ���الل دقائق معدودات بداأ 
اجلمي���ع يهتفون بحي���اة الأمري عبد الإل���ه عندما اأعلن عن 
اإلغ���اء معاهدة بورت�ضم���وث يف عه���د وزارة ال�ضيد حممد 
ال�ضدر..”وم���ع اعتقادي باأنه لي�س م���ن م�ضلحة اأية دولة 
اأن ت�ضري بعقلية غوغائية وبتاأثري ال�ضارع ولكن كان يجب 

)ما�ضاة( �ضعور النا�س على قدر الإمكان، فيجب دائما اأن 
يح�ض���ب ح�ضابا دقيقا للراأي العام وعدم امل�ضا�س ب�ضعوره 
وتقرير مبادئه". وقد ا�ضطر الو�ضي عبد الله اىل ا�ضدار 
ارادة ملكي���ة بح���ل ال���وزارة يف التا�ض���ع والع�ضري���ن م���ن 

كانون الثاين 1948. 
بع���د تق���دمي ال�ضتقال���ة �ضافر �ضال���ح ج���ب اىل الها�ضمية، 
حي���ث يقي���م اأ�ضه���اره م���ن اآل اجلري���ان، ث���م اىل الأردن 
فاإنكل���را. تع���ددت الرواي���ات ح���ول ه���روب �ضالح جب، 
فتجد اأحده���م يقول”هرب �ضالح جب اىل ناحية ال�ضامية 
بل���واء الديواني���ة ليتخل����س م���ن بط����س ال�ضع���ب ومن ثم 
�ضاف���ر اىل الأردن فاإنكل���را بع���د اأن �ضكره عب���د الإله على 
كت���اب ال�ضتقالة”، بينما يذكر اخر”اإن هروب �ضالح جب 
وجلوئ���ه اىل اأ�ضه���اره م���ن اآل جري���ان يف الها�ضمية على 
�ضاط���ئ نهر الفرات يف احللة، اثر ال�ضطدامات الدامية"، 
ويف ه���ذا ال�ض���دد يق���ول جريالد دي غوري، ه���رب �ضالح 
جب ناجيًا بنف�ضه والتجاأ اإىل داره الوىل يف ادنى منطقة 
الف���رات يف الوقت ال���ذي كانت ت�ضري مئ���ات الآهلني وراء 

جنائز ال�ضهداء. 

كان م���ن الطبيع���ي واحلالة هذه اأن تف�ض���ل املعاهدة، التي 
حك���م عليها الراأي العام العراق���ي، منذ البدايه، كونها اأدت 
اىل ت�ضدي���د تبعي���ة العراق اىل بريطاني���ا، واإنها اأ�ضواأ من 

�ضابقتها.
وم���ن اجل تكوي���ن ت�ض���ور وا�ضح ب�ض���اأن املعاه���دة التي 
اأ�ضقطه���ا ال�ضع���ب وال���ذي داف���ع عنه���ا �ضال���ح ج���ب كونه 
املفاو�س الأول، ن�ض���ري اىل ان معاهدة 1948، األغت مبداأ 
م�ضاورة بريطانيا املقامة يف جميع �ضوؤون البالد ال�ضيا�ضية 
واخلارجية، الذي ن�ضت عليه معاهدة 1930، والذي يعد 
م�ضا�ض���ا ب�ضي���ادة البالد، كم���ا اأنها األغت ال�ض���رط اخلام�س 
بحف���ظ وحماية موا�ض���الت بريطاني���ا الأ�ضا�ضية ب�ضورة 
دائم���ة، واعادت       معاه���دة 1948، القاعدتني اجلويتني 
اىل العراق با�ضتثناء حالة احلرب وحالت معينة يحددها 
مل���ك الع���راق، ف�ضال عن ح���ق بريطانيا باإقام���ة قواعد يف 
الأرا�ضي العراقية، كما ن�س على ا�ضتمرار حفظ و�ضيانة 
موا�ضالت بريطانيا الأ�ضا�ضية. وجعلت املعاهدة اجلديدة 
ذلك اختي���ارا ولي�س اإلزاميا. والغت معاهدة 1948، البند 
ال���ذي ين����س عل���ى ا�ضتخ���دام الرعاي���ا البيطاني���ني يف 
الوظائ���ف الت���ي حتت���اج اىل موظف���ني اجان���ب، وا�ضب���ح 

للع���راق حق اختي���ار موظفني من اأية دول���ة اأخرى وكذلك 
األغت املعاهدة البعث���ة ال�ضت�ضارية الع�ضكرية البيطانية 
بريطاني���ا  وحتمل���ت   ،1930 معاه���دة  فر�ضته���ا  الت���ي 
القاعدت���ني وتزويدهم���ا بالفني���ني والتجهي���زات،  اإدام���ة 
وت�ضل���م العراق م���ن دون تعوي�س الكثري م���ن املوؤ�ض�ضات 
مث���ل امل�ضت�ضف���ى البيط���اين والهن���دي وبع����س الأجهزة 
الكهربائي���ة واأجهزة املياه والهات���ف. وان �ضالح جب يف 
اإط���ار دفاعه عن املعاهدة، اأ�ضار اىل ان اتفاق فندق كالرج، 
فذك���ر اأن الوفد العراق���ي اتفق مع اجلانب البيطاين على 
تزوي���د ال�ضرطة العراقية بخم�ضني األ���ف بندقية لتوزيعها 
بني الث���وار الفل�ضطين���ني واحالل الق���وات العراقية حمل 
الق���وات البيطاني���ة بع���د ان�ضحابها من فل�ضط���ني، ولكن 
الأي���دي ال�ضهيوني���ة حال���ت دون ت�ضديق املعاه���دة التي 
كان���ت �ضتوؤثر يف قيام الدولة ال�ضهيونية،”وهذا ما اأ�ضار 
الي���ه اأي�ضا فا�ض���ل اجلمايل ال���ذي ذكر باأنه اأع���رب  لبيفن 
عن قلقه من  م�ضروع تق�ضي���م فل�ضطني..”وتدر الإ�ضارة 
اىل اأن اجلم���ايل اأك���د اأن اجتماع فن���دق كالرج لميكن اأن 
يعطي �ضفة ر�ضمية. وهو الجتماع الذي اقرح فيه الوفد 
العراق���ي ان�ضحاب الق���وات البيطانية م���ن فل�ضطني قبل 
اخلام����س ع�ضر م���ن ماي�س 1948، واح���الل قوات عراقية 
حمله���ا. وتزوي���د ال�ضرطة العراقية بخم�ض���ني األف بندقية 
لتوزيعه���ا عل���ى الث���وار الفل�ضطينيني. ح�ض���ب راأي احمد 
خمتار بابان”كانت املعاهدة متثل خطوة اىل الأمام قيا�ضا 
باملعاهدات ال�ضابقة اإل اأن ال�ضعب العراقي رف�ضها، مع ذلك 
ول ا�ضتبع���د قيام اأو�ضاط مغر�ض���ة بتحري�س ال�ضعب �ضد 
املعاهدة وا�ضتغاللها عواطفه اجليا�ضة باإطالق اإ�ضاعات مل 
يك���ن لها ن�ضيب من ال�ضح���ة. ويذكر عبد الرزاق احل�ضني 
اأي�ضا”وما ل�ضك فيه ان عنا�ضر يهودية لعبت دورا هاما 
يف تطوي���ر احداث الوثبة وتو�ضيعها، ثم توجيهها خلدمة 
ال�ضهيوني���ة العاملي���ة دون اأن تدرك الق���وى الوطنية ذلك، 
فقد ا�ضتطاعت هذه العنا�ضر اأن ت�ضرف ال�ضعب عن ماأ�ضاة 
                                         ” فل�ضطني وما كان يخطط يف لندن ووا�ضنطن..
لق���د قوبل���ت املعاه���دة باأ�ض���د مظاه���ر ال�ضتن���كار واثارت 
كوام���ن ال�ضخ���ط، ورمب���ا �ضاع���دت العدي���د م���ن الأي���ادي 

اخلفية يف احداث الوثبة وتو�ضعها، دورا مهما ومنها تلك 
العنا�ضر ال�ضهيوني���ة، وعلى حد و�ضف اأحد املعا�ضرين، 
ب���اأن ال�ضهيونية الت���ي �ضعرت بالتفاق م���ع بيفن وقدرت 
خط���ره، واندفع���ت يف تاأجي���ج الأحزاب ون�ض���ر احلرائق 
وتقطي���ع اجل�ضور، لت�ضغ���ل العراق بنف�ضه ع���ن فل�ضطني. 
وق���د هاجم���ت �ضحيف���ة الدف���اع الفل�ضطينية ق���ادة الوثبة 
ال�ضج���اع واجل���ريء  ب�”البط���ل  وو�ضف���ت �ضال���ح ج���ب 
واملخل�س، الذي غامر لأنقاذ فل�ضطني”وذكرت اأن ال�ضعب 
العراقي”مث���ايل وعاطف���ي و�ضري���ع الت�ضديق”وان�ض���اق 
وراء الدعاي���ة ال�ضيوعي���ة وال�ضهيونية وهاج���م املعاهدة 
التي كان م���ن �ضانها اأن حتول دون قيام دولة )اإ�ضرائيل(. 
وه���و راأي ناأخذه بكث���ري من التحفظ. وذل���ك اأن بريطانيا 
ودول الغرب ب�ضكل ع���ام، كانت م�ضممة على اإقامة )وطن 

قومي لليهود( يف فل�ضطني. 
كتب���ت ال�ضحاف���ة الكث���ري ع���ن الوثب���ة، فق���د كت���ب كام���ل 
اجلادرج���ي، مق���ال األق���ى بالالئم���ة على احلاكم���ني الذين 
اأعمته���م ب�ضريته���م وطغت عل���ى نفو�ضه���م، مفا�ضد  احلكم 
وو�ضف ن�ضال ال�ضع���ب بقوله”انقلب هذا ال�ضعب الكرمي 
الهادئ الذي ح�ضبه احلكام بحرا ميتا بني ع�ضية و�ضحاها 
ال�ضم���اء”،  عن���ان  اإىل  ت�ضاع���دت  متالطم���ة  اأم���واج  اإىل 
وحت���دث اجلادرج���ي ع���ن �ضال���ح ج���ب بقوله”الطبي���ب 
اجلاه���ل واحلاك���م اجلاهل �ض���واء ذاك يق���ود املري�س اإىل 
امل���وت وه���ذا يق���ود الأم���ة اإىل الهالك".كما ت�ض���ري اإحدى 
الر�ضائل العلمية اإىل ذهاب ال�ضيخ حممد ح�ضني اآل كا�ضف 
الغط���اء، �ضخ�ضيا اإىل الو�ضي عبد الإله، لإبالغه �ضخ�ضيا 
بطل���ب علماء الدين يف النجف باإبعاد �ضالح جب واإيقاف 

املجازر واعادة الأمن وال�ضتقرار.
مهم���ا يكن م���ن امر فان وزارة ال�ضيد حمم���د ح�ضن ال�ضدر 
الت���ي اعقبت وزارة �ضالح جب ق���ررت الغاء املعاهدة بعد 
مناق�ض���ات يف مل����س ال���وزراء ا�ضتمرت ثالث���ة ايام )31 
كان���ون الث���اين – 2 �ضب���اط 1948( لك���ن وزارة ال�ضي���د 
ال�ض���در مل تتمك���ن من اح���داث تغيري يف م�ض���ار العالقات 
م���ع بريطانيا التي بق���ي نفوذها ال�ضيا�ض���ي والقت�ضادي 
قوي���ًا يف العراق. ومع مرور الوق���ت، فقد اأ�ضتمر خ�ضوع 

العالق���ة ال�ضيا�ضي���ة بني الطرف���ني، لالأ�ض�س الت���ي حددتها 
معاه���دة 1930، اإل ان م�ضاأل���ة التعدي���ل بقي���ت قائمة ومل 
تتجاه���ل احلكومات التي ج���اءت بعد الع���ام 1949، هذه 
امل�ضال���ة. وق���د اأع���ادت بريطاني���ا النظ���ر يف �ضيا�ضتها يف 
ال�ض���رق الأو�ض���ط، فيم���ا بعد،اعرافها بع���دم قدرتها على 

العمل لوحدها يف الدفاع عنه. 
عل���ى الرغم م���ن موقف �ضال���ح جب من احلرك���ة الوطنية 
ت���ردي  ع���ن  ف�ض���ال  ال�ضيا�ضي���ة،  الأح���زاب  وا�ضطه���اده 
الأو�ض���اع القت�ضادية واأزمة اخلب���ز والتموين، والإدارة 
ال�ضيئ���ة، فاأن مبع���ث رف�س املعاهدة، ه���و كراهية ال�ضعب 
العراق���ي لبيطاني���ا، وبخا�ض���ة بعد �ضدور ق���رار تق�ضيم 
فل�ضط���ني يف التا�ضع والع�ضرين من ت�ضرين الثاين 1947 
اأي قب���ل توقي���ع املعاه���دة بح���وايل �ضتة اأ�ضابي���ع، ووعي 
ابن���اء ال�ضع���ب وبخا�ض���ة الطلبة وال�ضباب وم���ن يحركهم 
من الأحزاب ال�ضيا�ضي���ة الوطنية والقومية، التي اندفعت 
ملواجهة وزارة �ضالح جب، التي حملها اجلميع م�ضوؤولية 
توقي���ع املعاهدة. وجند ابلغ و�ضف تقييمي عن املو�ضوع 
ال���ذي نحن ب�ضدد البحث عنه، ما قاله الدكتور كمال مظهر 
احم���د، ب���اأن القوى الوطني���ة، قد وقف���ت ب�ضالبة وحددت 
مطاليبه���ا الرئي�ض���ة، باإلغ���اء املعاه���دة واإ�ضق���اط حكوم���ة 
�ضالح ج���ب، واأجراء انتخابات ح���رة، وو�ضع حد للغالء 
الفاح����س واط���الق �ضراح ال�ضجن���اء ال�ضيا�ضي���ني واإ�ضاعة 
احلري���ات الدمقراطي���ة وم�ضان���دة فل�ضط���ني لإنقاذه���ا من 
ال�ضتعم���ار وال�ضهيوني���ة. وان ابرز درو����س هذه الوثبة 
الت���ي اأطاحت باملعاهدة، هو تعبري ح���ي للوحدة الوطنية 
باأ�ضره���ا، ي�ضانده���ا ال���راأي العام العراق���ي بعربة وكرده، 
بعي���دا عن الف���ورات املذهبية والقومي���ة امل�ضطنعة، التي 
رعاه���ا وناها وقوى جذورها امل�ضتعمر والعمالء اآنذاك. 
واثبتت وثبة العراقيني اأنها دقت ب�ضالبة اكب اإ�ضفني يف 
نع����س ال�ضيا�ضة اخلارجية البيطانية يف امل�ضرق العربي 
كله، وا�ضقطت بيد املتعاونني م�ع ال�ضيا�ضة البيطانية كل 

املحاولت اليائ�ضة.
ميك���ن الق���ول اأن معاه���دة بورت�ضم���وث اجلائ���رة، الت���ي 
اأرادت الإبق���اء عل���ى ت�ضلط البيطانيني، ق���د ولدت ميتة، 

وقد كان ال�ضع���ب عنوان الطليعة وا�ضبحت ال�ضهادة ابرز 
عن���وان مع���ب عن هذا الإله���ام الوطني الكب���ري. وان اكب 
عي���ب يوؤاخ���ذ على �ضالح ج���ب، انه كان ينفذ م���ا يوؤمر به 
دون تريث، وه���ذا ما جره اىل تلك النتيجة التي ل يح�ضد 
عليه���ا، ويبق���ى �ضانع���و ال�ضيا�ض���ة ومكره���ا، املع���ب عن 
املغزى احلقيقي بني اأروق���ة ودهاليز احلكم، وباأ�ضخا�س 
بع���دد اأ�ضاب���ع الي���د، ومل يب���ق م���ن اأ�ضدق���اء �ضال���ح جب 
املقرب���ني اليه، من يزجي له الن�ضيح���ة، لعيب فيه اأم لقوة 

يتمناها له.
والوثب���ة بحد ذاته���ا اأتاح���ت الفر�ضة للو�ضي عب���د الإله، 
الظه���ور مبظه���ر الوطني عل���ى م�ضلحة بل���ده، على الرغم 
م���ن انه يتحمل م�ضوؤولية كبرية ب�ض���اأن املعاهدة وظروف 
عقده���ا، وكان يوؤي���د اإج���راءات �ضالح جب الت���ي اأدت اىل 
رف�ضه���ا من قبل ال���راأي العام العراق���ي اىل �ضقوط وزارة 
�ضالح جب ومل يعد بعدها رئي�ضا للوزراء. فهل كان �ضالح 
جب حق���ا يكيد خل�ضومه، وهل عرف باملكائد واملوؤامرات 
وبقي خمل�ضا ل�ضيد واحد فقط. وهل كان ملوء بالق�ضوة 
وامل�ضاوئ حتى رددت اجلماهري الغا�ضبة بحقه الأهازيج 

ال�ضعبية.مثل :
كتلوه�ا اأطفالن��ا  ع�رب        يا  واكب  "الله 

 ما�ضار هذا بكل بل�د      نوري وجب �ضووها"
وه���ل اأن اأراء العراقيني اأجمعت حقا باأن املعاهدة لحتقق 
دعائ���م  لتوطي���د  اأداة �ضاحل���ة  ولي�ض���ت  للب���الد  الأم���اين 
ال�ضداق���ة بني البلدين، على ح����د تعبري بع�ضهم من اأن”مل 
يجتمع راأي الأمة يف ي���وم من اأيام تاأريخها احلديث، كما 

اجتمع يف اأيام الوثبة اخلالدة..”
مهم���ا يكن من امر فاأن املجال يبق���ى مفتوحا اأمام التاأريخ 
لإ�ضدار حكم نهائي، طاملا تعددت نيات ال�ضا�ضة واختلفت 
الآراء ب�ضاأنه���ا، وتبق���ى تفتق���ر اىل الأدل���ة الدامغ���ة اأم���ام 
منطق الأح���داث وم�ضار تطورها. وان الوثبة كانت اأروع 
رد فع���ل جماه���ريي م�ضلح عرفه تاأريخ العه���د امللكي. فهل 
كان مق���ال )وزارة م���ن وزارات الو�ضع ال�ضاذ(، الذي كتبه 
ال�ضيا�ض���ي العراقي البارز ح�ضني جميل يف جريدة �ضوت 
الأه���ايل، ل�ض���ان ح���ال احل���زب الوطن���ي الدمقراط���ي، قد 
األه���ب حما�ضة املطلعني على مري���ات الأحداث ال�ضيا�ضية 
اإب���ان حكوم���ة �ضالح جب، وال���ذي و�ضف �ضع���ور النا�س 
باملطالب���ة بحقوقه���م، ورفع القي���ود التي فر�ض���ت عليهم، 
وان”قيام وزارة جديدة تاألف���ت باألم�س بنف�س الأ�ضاليب 
التي كانت توؤل���ف بها الوزارات ال�ضابقة ويف ظل الو�ضع 
ال�ض���اذ، وه���ي وزارة �ضعيف���ة خالي���ة من كل ل���ون، مفقود 
فيه���ا التجان�س موؤلف���ة من وزراء ا�ضت���وزروا يف خمتلف 
العهود املا�ضية، عاجزة ع���ن مابهة امل�ضاكل التي تواجه 
العراق، �ض���واء الداخلية منها واخلارجي���ة والعامل اليوم 
تهزه م�ضالح ال�ضتعمار …". كما جاء يف املقال اأي�ضا اأن 
هذه الوزارة ل متثل اآمال النا�س ول راأيهم فيما يواجههم 
من م�ضاكل، وهي اأ�ضع���ف من اأن حتقق للعراق اأمال، واإن 
كان يبدو م���ن رئي�ضها والكثري م���ن اأع�ضائها اأنها �ضتكون 
قوي���ة يف ناحية واح����دة هي مكافحة احلري���ات ومقاومة 
الأح���زاب وا�ضطهاد م���ن منت�ضبيها والع���ودة بالعراق يف 
ظ���ل الأو�ضاع ال�ضاذة، فهو لون م���ن األوان ال�ضعف مبعثه 
خ�ضية متتع ال�ضعب بحقوقه و�ضيادته..". وجاء مقال عبد 
الفتاح اإبراهيم،”دولب الو�ضع ال�ضاذ الذي ياأتي بوزارة 
جديدة”متزامن���ا م���ع مقال ح�ض���ني جميل، وال���ذي اعتب 
وزارة �ضالح جب، ف�ض���ال من ف�ضول اخلطة املدبرة التي 
ترم���ي اىل حتقيق امل�ضاريع ال�ضتعمارية. فهل كان قد دار 

هواه عن �ضالح جب حقا. 
وهك���ذا اأطي���ح بحكومة �ضال���ح جب وهو يق���دم ا�ضتقالته 
مكره���ا وهارب���ا م���ن مرك���ز احلك���م م�ض���اء الي���وم ال�ضابع 
والع�ضري���ن من كان���ون الثاين1948. وق���د اأعقبته وزارة 
حمم���د ال�ضدر، التي �ضمت العدي���د من ال�ضخ�ضيات، التي 
عار�ضت �ضالح جب، وه���ي تعد من الوزارات املهمة التي 
�ضعت اإل����ى تهدئ�ة احلالة الأمني���ة وال�ضيا�ضية التي تردت 
بع���د وثبة كانون 1948، وقد جاءت مذكرة حزب الأحرار 
بجملة اأمور م���ن بينها، اأن الأج���در باحلكومة احلا�ضرة، 
التي جاءت على اإثر حوادث كانون الثاين 1948، الدامية 
انته���اج اأ�ضل�وب وا�ضح و�ضيا�ض���ة ل تتعار�س وما تتطلع 
اليه العراق من حرية يف انتخاب مثليها للمجل�س. الذي 
حلت���ه حكومة ال�ضدر والذي اأتى به نوري ال�ضعيد، وايده 

�ضالح جب وحكومته.
عن كتاب )�سالح جرب ودوره ال�سيا�سي..(

انتصار وثبة كانون الثاني 1948..
هكذا اطيح بوزارة صالح جبر

يف غم��رة غليان وثبة كانون الثاين1948 ض��د املعاهدة العراقية الربيطانية 

وتطور االحداث الت��ي كادت تعصف بالحكم املليك، اصدر رئيس الوزراء 

صال��ح ج��رب، بيانا أذيع عدة مرات، دعا فيه الش��عب اىل اإلخاد للس��كينة 

واالبتع��اد ع��ن كل ما من ش��أنه اإلخال باألم��ن وعدم مخالف��ة القوانني، 

ورضورة احرتامها. ملمحا اىل اس��تخدام القوة بالوسائل املختلفة من اجل 

استتباب األمن.

مل يتحقق لصالح جرب، ماكان يصبوا إليه وقد بلغت الوثبة ذروتها، وطالب 

الرأي العام واملتظاهرون من الباط املليك، استقالته ومحاكمته. وقد اعترب 

يوم السابع والعرشين من كانون الثاين، يوم الوثبة الوطنية الخالدة.
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د. قحطان حميد العنبكي

ب���ني  بورت�ضم���وث  معاه���دة  عق���دت  عندم���ا 
احلكومت���ني العراقي���ة والبيطانية ون�ض���رت 
موادها يوم 16كان���ون الثاين1948،خرجت 
ب���وزارة �ض���الح  تظاه���رات �ض���اخبة من���ددة 
جب ون���وري ال�ض���عيد،)تاألفت ه���ذه الوزارة 
يف1947/3/29 وا�ضتمرت اإىل �ضقوطها يف 
1948/1/27 و�ضغل �ضالح جب فيها من�ضب 
وزير الداخلية وكالة اإىل 1948/1/5 ثم ا�ضند 
اإىل توفيق النائب الذي ا�ض���تمر باإ�ضغاله حتى 
�ض���قوط الوزارة(.وتددت ه���ذه التظاهرات 
يوم 19 كانون الثاين وت�ض���دت لها ال�ض���رطة 
م���ا اأدى اإىل مقت���ل اأح���د املتظاهري���ن تبع���ه 
م�ض���رع ثالث���ة اآخرين وعدد م���ن اجلرحى يف 
الي���وم نف�ض���ه.وما يذك���ر به���ذه املنا�ض���بة ان 
ال�ض���رطة كان موقفه���ا �ض���لبيًا وقمعي���ًا ت���اه 
ال�ض���عب على الرغ���م م���ن اإنه���ا اأداة تنفيذ بيد 
امل�ضت�ض���فى  رده���ات  داهم���ت  ال�ض���لطة،حيث 
امللك���ي واأطلق���ت الر�ض���ا�س على امل�ضت�ض���فى 
التعليمي ف�ضقط عدد من القتلى واجلرحى من 
ط���الب الكليات املتجمهري���ن يف الكلية الطبية 

لت�ضييع زمالئهم.
ا�ض���تمرت التظاهرات الحتجاجية ال�ضاخطة 
بع���د ي���وم 19كان���ون الث���اين1948،ويف 26 
كان���ون الثاين،اأحرق���ت اجلماه���ري الغا�ضب���ة 
�ضيارات ال�ضرطة م���ع دراجتني بخاريتني،كما 
هاجموا مركز ال�ضتعالمات الأمريكية ومطبعة 
التامي�س يف �ض���ارع الر�ضيد،و�ضددت ال�ضرطة 
م���ن اإجراءاته���ا وحاول���ت جاه���دًة ال�ضيط���رة 
عل���ى الو�ضع لكن م���ن دون جدوى،ب���ل ازداد 
الأم���ر �ضوًء �ضبيح���ة يوم الثالث���اء 27كانون 
الث���اين1948 بعد حماول���ة املتظاهرين عبور 
ج�ضر امللك غازي)ج�ض���ر ال�ضهداء( من جانبي 
الر�ضاف���ة والك���رخ، ف�ض���درت التعليم���ات من 
وزير الداخلي�����ة اىل  توفيق النائب اإىل مدير 
ال�ضرط���ة العام بتهيئة ق���وة كافية من ال�ضرطة 
وتهيزه���ا بالأ�ضلح���ة الر�ضا�ض���ة وتوزيعه���ا 
ف���وق البنايات واملن���ارات واجلوامع،وعندما 
ح���اول املتظاه���رون عب���ور اجل�ض���ر م���ن كال 
اجلانب���ني اأطلقت ال�ضرطة الن���ار عليهم ف�ضقط 

العديد من القتلى واجلرحى.
   ومل يقت�ضر موقف وزارة الداخلية وموؤ�ض�ضة 
ال�ضرط���ة التابعة لها يف بغ���داد فح�ضب،وانا 
كان���ت الإجراءات قا�ضي���ة ومت�ضددة يف جميع 
مناط���ق الع���راق الت���ي �ضهدت تظاه���رات �ضد 
املعاه���دة ووزارة �ضال���ح جب،فق���د خرج���ت 
تظاه���رات كبرية يف كل م���ن النجف ال�ضرف 
وكرب���الء وال�ضليمانية ويف املو�ضل وكركوك 
وغريها من امل���دن العراقية،وعلى اأثر تدهور 

الأو�ض���اع الأمنية واحتقان ال�ض���ارع العراقي 
ومعار�ضة الأحزاب و ال�ضحافة لإجراءات 

املمكن قراءت���ه من ت�ضريح كام���ل اجلادرجي 
رئي����س احل���زب الوطن���ي الدميقراط���ي:)).. 
فف���ي كل م���كان م���ن الع���راق مت���رد وتم���ع 
ومقاومة،والكل ممع على وجوب احليلولة 

من دون تنفيذ معاهدة جب-بيفن((.
مقبول���ًة  ج���ب  �ضال���ح  ا�ضتقال���ة  اأ�ضبح���ت 

للجمي���ع،ومتَّ تاألي���ف وزارة جدي���دة برئا�ض���ة 
ال�ضي���د حمم���د ال�ض���در ال���ذي ت���ردد يف بادئ 
الأم���ر يف قب���ول رئا�ض���ة الوزارة،ويقول عبد 
العزي���ز الق�ض���اب يف مذكرات���ه ان���ه يف اليوم 
الثاين م���ن ا�ضتقالة �ضالح ج���ب))زارين اأحد 
روؤ�ض���اء الع�ضائ���ر وكان قادم���ًا  م���ن الكاظمية 
واأخبين..ب���اأن النا����س هن���اك �ض���د ا�ضتقالة 
�ضالح جب ويدعون باأنه اجب على ال�ضتقالة 
ال�ض���در  قب���ول  اأنَّ  �ضيعي..((.ويب���دو  لأن���ه 
لل���وزارة ج���اء لت���اليف امل�ضاعف���ات الت���ي ق���د 
تنج���م ع���ن ا�ضتقال���ة �ضالح جب،عل���ى اعتبار 
ان ال�ضدر من العوائ���ل ال�ضيعية ذات ال�ضمعة 
العراقي���ة  امل���دن  وبقي���ة  بغ���داد  يف  الطيب���ة 
وم���ن املمكن قبول���ه من جميع الأط���راف لذلك 
نالحظ روؤ�ضاء الأحزاب يوافقون على وزارة 
يوؤلفه���ا ال�ضيد حمم���د ال�ضدر.وبذلك اأ�ضبحت 
�ضخ�ضية ال�ضدر ))ه���ي ال�ضخ�ضية التي اأُلقي 
عل���ى عاتقها مهمة تهدئة ال�ض���ارع وامت�ضا�س 
ردود فع���ل وثب���ة كان���ون الثاين1948،حت���ى 
اإذا متَّ ذلك،وت���رك ال���وزارة بع���د اأربعة �ضهور 

ون�ضف ل�ضهر((.
عل���ى كل ح���ال انته���ت الوثبة،و�ضكل���ت جلنة 
حتقيقي���ة ملعرف���ة امل�ضوؤول���ني ع���ن احل���وادث 

املوؤملة،ا�ضرك فيها من وزارة الداخلية كل من 
عمر حفظي مفت�س الإدارة يف وزارة الداخلية 
وعبد احلليم ال�ضن���وي مدير احلقوق بوزارة 
الداخلية،واتهمت اللجن���ة مدير �ضرطة بغداد 
)مزاح���م ماهر( لقيامه باإ�ض���دار اأوامر اإطالق 
الن���ار عل���ى املتظاهري���ن بع���د موافق���ة وزي���ر 
التحقي���ق  النائب،واأُغل���ق  توفي���ق  الداخلي���ة 
بن���اًء على توجيه���ات الو�ضي عب���د الإله. وقد 
اأ�ض���ار التقري���ر ال���ذي رفعته اللجن���ة املذكورة 
اإىل تق�ض���ري احلكوم���ة واتهامه���ا با�ضتغ���الل 
ذلك الأم���ر لأغرا�س �ضيا�ضية وحمل احلكومة 
م�ضوؤولي���ة تدخلها يف اأم���ر التظاهرات وعّده 
خمالف���ًا لأح���كام القانون))..وعل���ى ه���ذا فان 
تدخله���ا–اأي ال���وزارة-يف اأم���ر التظاه���رات 
عل���ى الوج���ه ال���ذي وق���ع كان خمالف���ًا لأحكام 
القان���ون ما يدل���ل عل���ى اأنَّ غر�ضه���ا من هذا 
التدخل كان لدافع �ضيا�ضي ال وهو الدفاع عن 
معاهدة)بورت�ضموث(وقم���ع اأي حرك���ة ترمي 
اإىل الحتج���اج عليه���ا اأو معار�ضتها،ه���ذا م���ا 
تظاهر للجنة من �ضري التحقيق يف م�ضوؤولي�ة 

الوزارة نكتفي بت�ضجيله((.
عن ر�سالة 
)وزارة الداخلية العراقية 1939 ـــ 1958(


