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اضراب اصحاب المهن والصنائع
سنة 1931
هل أسرعت االنشقاقات
في انهيار حزب صالح جبر وحله ؟
علي الوردي بين مهنة العطارة
والعودة للمدرسة

الطبيبة العراقية سانحة أمين زكي في
ذكرياتها الحميمة
حسين الرحال في حياته العائلية
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صفحة من تاريخ الحياة الحزبية في العراق..

هل أسرعت االنشقاقات
في انهيار حزب صالح جبر وحله ؟

عانت الفئات الحرفية من��ذ بداية قيام الدولة العراقية يف العرشينيات من
وعبت عن استيائها بطرق كثرية منها
الرضائب والرس��وم املفروضة عليها رّ
اإلرضاب عن العمل ،لكن هذه االحتجاجات أخذت طابع ًا جدي ًا يف سنوات
األزم��ة االقتصادية العاملية ع��ام  1929متثّلت باإلرضاب��ات واالحتجاجات
ورفع العرائض إىل الربملان والوزارات ،مام يعني تحول مس��ألة الرضائب
والرسوم إىل محرك قوي لفئات اجتامعية مختلفة من سكان املدن.
عندم ��ا ت ��وىل ن ��وري ال�سعي ��د رئا�س ��ة
ال ��وزارة يف الثال ��ث والع�شري ��ن م ��ن �آذار ع ��ام 1930
�أق ��ر الئح ��ة قانونية جديدة لر�س ��وم البلدي ��ات ،وقد �أق ّر
الربمل ��ان العراقي ه ��ذه الالئح ��ة يف العا�شر م ��ن ماي�س
ع ��ام  1931وتوج ��ت ب ��الإرادة امللكي ��ة يف الث ��اين م ��ن
حزيران ع ��ام  1931فقوبل هذا القانون ب�سخط عام من
الطبق ��ة العاملة ،كما قابلته جماه�ي�ر ال�شعب والأحزاب
ال�سيا�سي ��ة مبوجة من اال�ستن ��كار ،وذلك عن طريق عقد
االجتماعات والقي ��ام باملظاهرات ورف ��ع االحتجاجات،
�إذ مل يك ��ن الو�ض ��ع االقت�ص ��ادي ي�سم ��ح بفر� ��ض ر�سوم
جدي ��دة عل ��ى �أ�صح ��اب احلرف الت ��ي ت�ضمنه ��ا القانون
اجلدي ��د ،هذه الأحداث �أ�صبحت ال�شغ ��ل ال�شاغل لدائرة
التحقيقات اجلنائية التي �أخذت ترفع تقارير خا�صة عن
عمل جمعية �أ�صح ��اب ال�صنائع التي تقود االحتجاجات
و يف مقدمتهم حممد �صالح القزاز ،فذكرت يف تقرير لها
ان ��ه يف العا�شر من ماي�س ع ��ام 1931م عقد اجتماع يف
مرك ��ز جمعية �أ�صحاب ال�صنائع ح�ض ��ره نحو �أربعمائة
�شخ�ص م ��ن دون ذك ��ر �أ�سمائه ��م ،وقد افتت ��ح االجتماع
حمم ��د �صال ��ح الق ��زاز بقول ��ه "�إنّ احلكوم ��ة منعتهم من
االجتماع يف الرويال �سينما كما كانت غايتهم وقال ب�أنه
ق ��د �أ�صبح اال�ضطهاد درجة التطاق وخت ��م خطابه طالب ًا
م ��ن امل�ؤ�س�س ��ات الأخرى م�سان ��دة اجلمعية عن ��د قيامها
ب�إ�ضراب ع ��ام" ،كما القى كل من مك ��ي اال�شرتي و�سليم
زل ��وف وعبد ال�ست ��ار عبد اجلب ��ار و�سلم ��ان الروزخني
خطب� � ًا حما�سية دعوا م ��ن خاللها �إىل الث ��ورة وحماربة
اال�ضطه ��اد احل ��ايل ،وذك ��ر تقري ��ر التحقيق ��ات �أنه منذ
ثالث ��ة �أو �أربع ��ة �أيام �أخ ��ذت جمعية �أ�صح ��اب ال�صنائع
ت�ستغ ��ل اال�ستياء ال ��ذي �أحدثه قانون ر�س ��وم البلديات،
حيث نظم ��ت م�ضابط احتجاجي ��ة لغر�ض اال�شرتاك يف
الإ�ضراب العام من حممد �صالح القزاز ومكي الأ�شرتي
وغريهما.
يف الوق ��ت ذاته �أخذت �إدارة التحقيقات املركزية تراقب
عم ��ل الأح ��زاب الت ��ي ا�ستغل ��ت ه ��ذه الأح ��داث ملنفعتها
ك ��ون �أنّ امل�شاغب ��ات الدائ ��رة ح ��ول قان ��ون البلديات قد
�أت ��ت مالئمة �إىل رغبات حزب الإخ ��اء الوطني واحلزب
الوطن ��ي� ،إذ �أخذت ب�إنعا� ��ش روح االهتمام فيما بينهما،
وكانت التحقيقات تقوم بد�س جمندين �سريني من �شتى
�أرب ��اب العم ��ل للول ��وج داخ ��ل ه ��ذه االجتماع ��ات ونقل
الأح ��داث �إليه ��ا ب�صورة تقارير خا�ص ��ة ترفع بعدها �إىل
مدي ��ر ال�شرطة العام واىل املعتم ��د ال�سيا�سي الربيطاين
ووزي ��ر الداخلية ودائ ��رة ا�ستخبارات الق ��وات اجلوية
لغر� ��ض االط�ل�اع عليه ��ا واتخ ��اذ الإج ��راءات الالزم ��ة.

و�أكدت مديرية التحقيقات ان هذه االجتماعات احلزبية
�أخ ��ذت متتد �إىل بقي ��ة االلوية ،ففي احلل ��ة عقد اجتماع
حلزب االخاء الوطني يف الثامن والع�شرين من حزيران
ح�ضره حوايل مئتي �شخ�ص منددين بالوزارة والقانون
وح ّث ��وا احلا�ضرين على االحتج ��اج علن ًا �أمام املت�صرف
يف الي ��وم التايل ،كم ��ا �أخ ��ذوا بالتج ��وال يف الأ�سواق
طالب�ي�ن م ��ن الأهايل غل ��ق حوانيتهم والذه ��اب �إىل مقر
احلزب لغر�ض التجمع واالحتجاج �أمام ال�سراي.
كما عق ��دت جمعية �أ�صحاب ال�صنائع وب�إيعاز من حزبي
االخ ��اء الوطن ��ي والوطن ��ي العراق ��ي اجتماع� � ًا يف مقر
ح ��زب االخ ��اء الوطن ��ي بتاري ��خ الثال ��ث من مت ��وز عام
 1931تق ��رر في ��ه �أن يب ��د�أ الإ�ض ��راب يف اخلام� ��س م ��ن
ال�شهر نف�سه وبعلم دائ ��رة التحقيقات اجلنائية وب�إيعاز
من الأح ��زاب املعار�ض ��ة لل�سلطة م�ؤكدي ��ن �أن الإ�ضراب
�سي�ستم ��ر مل ��دة �أربع ��ة �أو خم�س ��ة �أي ��ام ،حل�ي�ن تنفي ��ذ
مطاليبه ��م ،كما و�أ�شارت دائ ��رة التحقيقات اجلنائية يف
تقاريره ��ا �إىل خط ��ب ال�شخ�صي ��ات امل�شبوه ��ة وهم كل
م ��ن ر�شيد عايل الكي�ل�اين ,وجعفر �أب ��و التمن ,ويا�سني
الها�شم ��ي الذي ��ن �أ�ش ��اروا �إىل الأ�ض ��رار الناجت ��ة ع ��ن
دخ ��ول الع ��راق ع�صب ��ة الأمم و�ضغ ��وط احلكوم ��ة �ضد
معار�ضيه ��ا ال�سيا�سي�ي�ن ،مما يعني دع ��م زعماء احلركة

3

كان حزب األمة االشرتايك الذي اسسه صالح جرب أسوةً باألحزاب السياسية األخرى عرضة إىل االنشقاق
يف صفوفه  ،ووقع االنش��قاق األول فيه إثر االنتخابات النيابية التي أجرتها وزارة نور الدين محمود يف
 17كانون الثاين  ، 1953عندما قرر الحزب االش�تراك يف هذه االنتخابات  ،وبس��بب إخفاقه يف الحصول
عىل تأييد الوزارة مبس��اعدته عىل الفوز  ،فض ًال عن التدخالت ضد مرش��حيه بشكل سافر من الحكومة ،
قرر مقاطعة االنتخابات وسحب مرشحيه منها  ،فأدى ذلك إىل حدوث انشقاق يف صفوف الحزب عندما
أرص عدد من أنصاره من رؤساء العشائر ومنهم سوادي الحسون وهو أحد رؤساء العشائر يف الديوانية
عىل االستمرار باملشاركة يف االنتخابات وعدم مقاطعتها مفض ًال االستقالة من الحزب  .وقد أس��فرت
نتائج االنتخابات النيابية عن فوز عدد من األعضاء الذي انشقوا من حزب األمة االشرتايك وحصلوا عىل
( )8مقاعد يف املجلس النيايب

أشهر اضراب عمالي في تاريخ العراق الحديث

د  .زي��ن��ة ش��اك��ر الميالي
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الوطنية املعار�ض ��ة للإ�ضراب.ت�ضمن ��ت مطاليبهم �إلغاء
قان ��ون ر�سوم البلديات اجلديد ،النظر يف ق�ضية العمال
العاطل�ي�ن� ،إلغ ��اء قانون �ضريب ��ة الدخ ��ل املو�ضوع عام
� ،1927إط�ل�اق �س ��راح كافة املوقوف�ي�ن ،االحتجاج على
ق�س ��وة ال�شرطة وعلى منع عق ��د االجتماعات يف املعاهد
الدينية والأحزاب.
يف �صب ��اح اخلام� ��س م ��ن مت ��وز ع ��ام � 1931أعل ��ن عن
الإ�ض ��راب الع ��ام مب�ساع ��دة حزب ��ي االخ ��اء الوطن ��ي
والوطن ��ي العراق ��ي ،ويف ال�ساد� ��س م ��ن مت ��وز ات�س ��ع
الإ�ض ��راب اىل ع ��دة مناطق من بغداد منه ��ا باب ال�شيخ،
والتجمع بالقرب من برج ال�ساعة يف ال�سراي يف الوقت
الذي طلب يا�سني الها�شمي منهم املداومة على الإ�ضراب،
يف الوقت ذاته رفع كل من جعفر �أبو التمن وعلي جودت
الأيوب ��ي جملة م ��ن االحتجاجات على �أعم ��ال احلكومة
ال�شديدة يف التعامل م ��ع املنتمني لهذين احلزبني وعلى
ق�س ��وة ال�شرطة مع امل�ضربني رفعت �إىل نائب امللك علي،

م ��ن بينها قيام دائ ��رة التحقيقات بالتع ��اون مع ال�شرطة
العامة با�ستخدام رجالها للقيام ب�إثارة اخلوف والرعب
يف �صفوف املنت�سبني للحزبني وغري املنت�سبني ال �سيما
الداخلني �إىل بناية احلزبني.
وعلى الرغم من اجراءات احلكومة فقد ا�ستمر الإ�ضراب
مم ��ا دفعها �إىل غلق جمعية �أ�صح ��اب ال�صنائع يف بغداد
و�أم ��رت بتوقيف حممد �صالح القزاز ورفاقه ،وفيما كان
الإ�ض ��راب يف بغ ��داد ي�سري �إىل نهايت ��ه �إذا به ينتقل �إىل
بع� ��ض املدن العراقية كال�سماوة والنا�صرية والديوانية
و�س ��وق ال�شي ��وخ والب�صرة الت ��ي خرجت ع ��ن �سيطرة
احلكوم ��ة ملدة يومني ون�صف م�سان ��دة للإ�ضراب ،ويع ّد
ه ��ذا الإ�ض ��راب ال ��ذي ا�ستم ��ر مل ��دة �أربع ��ة ع�ش ��ر يوم ًا،
�ضرب ��ة نوعي ��ة �إذ ا�ستخدم �س�ل�اح ال�ضغ ��ط االقت�صادي
لتحقي ��ق مطال ��ب ال�شع ��ب .وعل ��ى الرغم م ��ن انتهائه �إال
ان ال�سلط ��ة وبالتعاون مع ال�شرطة ودائ ��رة التحقيقات
اجلنائي ��ة مار�ست خمتل ��ف الو�سائل للق�ض ��اء على هذه
احلرك ��ة منها و�سيل ��ة �شق �صف ��وف العم ��ال� ،إذ �أوعزت
وبالتع ��اون م ��ع دائ ��رة التحقيق ��ات �إىل �شخ� ��ص ا�سمه
�سلي ��م امل�ص ��ري بت�شكي ��ل جمعي ��ة ت�ضم عم ��ال امليكانيك
الذين ي�شكلون معظ ��م �أع�ضاء جمعية �أ�صحاب ال�صنائع
و�أخذت تغ ��ري العامل يف حماولة ل�شق احلركة وعندما
�أخفق ��ت يف ذل ��ك جل�أت ال�سلط ��ة �إىل و�سيلة �أخرى وهي
د�س بع� ��ض العمالء ورج ��ال التحقيق ��ات اجلنائية ممن
انتم ��وا للجمعية وهم غري معروف�ي�ن لها �سوى امتهانهم
امليكاني ��ك ،ويف �أثن ��اء انتخاب ��ات اجلمعي ��ة ادع ��وا ان
الق ��زاز ق ��د زوّ ر االنتخابات وذلك حينم ��ا عرفوا انهم مل
يف ��وزوا وف�شلوا كما هجموا عل ��ى �صندوق االنتخابات
وك�س ��روه وم ّزق ��وا الأوراق متهم�ي�ن الق ��زاز بالتزوير،
فج ��اءت ال�شرط ��ة و�ألق ��ت القب�ض على الق ��زاز وعدد من
رفاق ��ه� ،إذ كان غر� ��ض احلكومة من ذلك اته ��ام اجلمعية
بالت�ص ��رف غ�ي�ر ال�شرع ��ي ،مم ��ا �أدى �إىل �إغالقه ��ا وهذا
الأمر اليتم �إال مب�ساعدة دائرة التحقيقات اجلنائية التي
�أ�صبح ��ت العمود الفقري لدائ ��رة ال�شرطة ،وبالتايل ف�إن
مرحلة الثالثين ��ات قد �أوجدت بداي ��ات الن�ضال الطبقي
والتناق�ضات بني العمال والربجوازية.

عن ر�سالة ( التحقيقات اجلنائية يف العراق ) ...

ووق ��ع االن�شقاق الث ��اين يف �صفوف احلزب
بع ��د ان �أعل ��ن ن ��وري ال�سعيد ح ��ل حزبه (ح ��زب االحتاد
الد�ست ��وري) يف � 3آب  1954بحج ��ة ف�سح املجال لكل من
يج ��د يف نف�س ��ه الكفاءة لتمثل الأمة متثي�ل ً�ا �صحيح ًا دون
تفريق �أو حتي ��ز  ،وبتحري�ض من نوري ال�سعيد  ،انق�سم
ح ��زب الأمة اال�شرتاكي �إىل ر�أيني  ،ر�أي ي�ؤيد االنتخابات
وح ��ل احلزب  ،وقد تبناه توفي ��ق وهبي وجمموعته التي
�ضم ��ت كم ��ال ال�سن ��وي وفا�ض ��ل معل ��ه وعدن ��ان القا�ضي
وغريه ��م  ،وقد اتخ ��ذوا هذا القرار م ��ن دون الرجوع �إىل
الهيئ ��ة العلي ��ا للحزب  ،وال ��ر�أي الثاين ي�ؤيد ت ��رك ق�ضية
ح ��ل احلزب والدخول يف االنتخاب ��ات �إىل رئي�س احلزب
�صالح جرب و�أبرزهم ال�سي ��د عبد املهدي ونظيف ال�شاوي
و�أحمد اجلليلي وحنا خياط .
و�أ�ص ��در توفيق وهبي نائ ��ب رئي�س احلزب
وه ��و م ��ن م�ؤي ��دي �سيا�س ��ة ن ��وري ال�سعيد بيان� � ًا يف 17
�آب  1954ن� ��ص عل ��ى ح ��ل
احل ��زب وال�سم ��اح مل ��ن
يج ��د يف نف�س ��ه الكفاي ��ة
م ��ن �أع�ضائ ��ه خو� ��ض
املعركة االنتخابية ب�صفة
�شخ�صي ��ة  .وق ��د �س ��وغ
توفيق وهب ��ي بيانه الذي
�أ�ص ��دره م ��ن دون الرجوع
�إىل الهيئ ��ة العلي ��ا للح ��زب
مب ��ا يل ��ي(( :لق ��د دلتن ��ا
التج ��ارب عل ��ى ان خدم ��ة
الب�ل�اد ال�صحيح ��ة حتت ��اج
�إىل ت�ضحي ��ات يف مقدمته ��ا
نب ��ذ اخلالف ��ات ال�شخ�صي ��ة
ب�ي�ن �أبن ��اء ه ��ذه الأم ��ة  ،وملا
كان ح ��زب الأم ��ة اال�شرتاكي
بغالبي ��ة �أع�ضائ ��ه ي�ؤمن ��ون
كل الإمي ��ان ب�ضرورة خدمة الب�ل�اد خدمة �إيجابية يتع�سر
عليه ��م �أدا�ؤها مع بق ��اء احلزب بو�ضع ��ه احلا�ضر ال�سيما
بع ��د الظ ��روف الع�صيبة التي مر به ��ا  ،الأمر الذي جعلني
ا�ست�شري لفيف ًا غري قلي ��ل من زمالئي �أع�ضاء اللجنة العليا
وارت�أين ��ا عل ��ى ان املرحل ��ة اخلطرية التي مت ��ر بها البالد
والو�ض ��ع احل ��رج الذي �ص ��ار �إلي ��ه احل ��زب يقت�ضي حل
احل ��زب وخو� ��ض املعرك ��ة االنتخابية ب�صف ��ة �شخ�صية))
 ،يف حني �أك ��دت الوثائق الربيطاني ��ة ان ال�سبب الرئي�س
ال ��ذي ح ��دا بتوفي ��ق وهبي �إ�ص ��دار بيان ح ��ل احلزب هو
رغب ��ة منه بالتقرب من نوري ال�سعي ��د واحل�صول على ما

ا�سمته ((ح�صته من ال�سلطة)) .
كان �صالح جرب يف لبنان لغر�ض اال�ستجمام
حني �أُذيع بيان توفيق وهبي  ،فعاد على وجه ال�سرعة �إىل
العراق  ،والتقى ب�أع�ضاء الهيئة العليا للحزب التي عقدت
اجتماع� � ًا يف � 20آب  ، 1954ح�ض ��ره كل م ��ن ال�سي ��د عبد
املهدي ونظيف ال�شاوي و�أحمد اجلليلي وحنا خياط وعبد
احلميد ر�شي ��د وعبد القادر �أ�سعد وعب ��د الهادي البجاري
و�صال ��ح بحر العل ��وم وجعفر املكوطر وجعف ��ر القزويني
وعب ��د اللطيف �آغا جعفر و�سامل �آغا جعفر و�سامي �شوكت
وادور جرج ��ي و�سلمان االبراهيم ورفيق ال�سيد عي�سى .
ومل يح�ضر االجتماع كل من حممد النقيب وح�سن ال�سهيل
ومكي ال�شربتي وجواد جعفر ور�شيد ال�صويف لوجودهم
خ ��ارج العراق  ،وال�شي ��خ حبيب الطالب ��اين ملر�ضه وعدم
ا�ستطاعته املجيء �إىل بغداد.

وبعد ان ا�ستعر�ض ��ت الهيئة �أو�ضاع البالد �آنذاك ب�صورة
عامة و�أو�ضاع احلزب ب�صورة خا�صة قررت بالإجماع ما
يلي :
 -1ف�ص ��ل توفي ��ق وهب ��ي وكم ��ال ال�سنوي وفا�ض ��ل معله
�أع�ض ��اء الهيئ ��ة العليا م ��ن ع�ضوية احلزب وذل ��ك لقيامهم
بعمل يعد خروج ًا على النظام الداخلي للحزب .
 -2تفوي� ��ض �صالح ج�ب�ر ب�إذاع ��ة البيان ال ��ذي يجدد فيه
موقف احلزب من االنتخابات النيابية.
 -3ف�صل عدنان القا�ضي ع�ضو الهيئة الإدارية لفرع بغداد
م ��ن ع�ضوية احل ��زب  ،وفق النظام الداخل ��ي لقيامه بعمل
يعد خروج ًا على نظام احلزب الداخلي .
	�أ�ص ��در توفي ��ق وهب ��ي وعدن ��ان القا�ض ��ي
وكم ��ال ال�سن ��وي بيان ًا ا�ستنك ��روا فيه ق ��رار الهيئة العليا
للح ��زب اخلا�ص بف�صلهم من احلزب والأو�ضاع
ال�سيئ ��ة الت ��ي مي ��ر به ��ا احل ��زب  ،ويف الوقت
نف�سه ا�ستنكر عدن ��ان القا�ضي وكمال ال�سنوي
ق ��رار احلزب اخلا�ص بف�صلهما وعدوه خمالف ًا
لن�صو�ص النظام الداخل ��ي لعدم انطباقه على
املادت�ي�ن ( 97و  )98م ��ن النظ ��ام الداخل ��ي ،
و�أو�ضحا انهما ق ّدم ��ا ا�ستقالتهما قبل �صدور
وهكذا ج ��اء ف�صل
قرار الف�صل .
ه�ؤالء الأع�ضاء بدوره مك�سب ًا ل�سيا�سة نوري
ال�سعي ��د ب�سب ��ب ا�شرتاكه ��م يف االنتخابات
بعد ان �أ�صبحوا قريب�ي�ن من نوري ال�سعيد
 ،ال�سيم ��ا بع ��د ح�ص ��ول ع ��دد منه ��م عل ��ى
الع�ضوية يف جمل�س النواب  ،وكان توفيق

رح���ي���م ح��س��ن ال��ش��ام��ي
وهب ��ي �أح ��د ه�ؤالء  ،م ��ع العل ��م ان معظم �أع�ض ��اء اللجنة
العلي ��ا حب ��ذوا حل احل ��زب ليت�سن ��ى لهم خو� ��ض املعركة
االنتخابي ��ة ب�صف ��ة �شخ�صية  ،وان �صال ��ح جرب هو نف�سه
حاول التو�صل �إىل اتفاق مع نوري ال�سعيد ب�ش�أن ت�شكيل
جبه ��ة موح ��دة  ،وملا ف�شل يف ذل ��ك �أعل ��ن مقاطعة احلزب
لالنتخابات .
وكان �صال ��ح جرب قبل ذل ��ك مييل �إىل جتميد
احلزب ثم حله وت�أييد م�شروعات نوري ال�سعيد ال�سيا�سية
التي تتعلق بال�سيا�سة اخلارجية ومكافحة ال�شيوعية بكل
م ��ا �أوتي من حول يف حال ��ة اتفاقه مع ��ه واالطمئنان �إليه
وبخا�ص ��ة فيما يتعلق ب�سري االنتخابات حر�ص ًا على حفظ
كرامته والوفاء جلماعته.
بعد هذه التط ��ورات توال ��ت اال�ستقاالت من
حزب الأمة اال�شرتاكي حيث قدم يوم � 22آب  1954ثالثة
م ��ن �أع�ضاء احلزب ا�ستقالتهم  ،وهم عبد الهادي البجاري
ع�ضو الهيئة العليا والهيئة املركزية للحزب وعبد اللطيف
�آغ ��ا جعف ��ر ع�ضو الهيئ ��ة العليا و�أمني ال�صن ��دوق للحزب
و�أدور جرج ��ي ع�ض ��و الهيئة العليا  .وق ��دم ال�شيخ ثعبان
�س ��امل اخلي ��ون ا�ستقالته من احلزب ي ��وم � 19آب . 1954
وبدوره ��ا ق ��ررت الهيئة العليا للحزب قب ��ول ا�ستقالة عبد
اله ��ادي البجاري و�أدور جرجي وعب ��د اللطيف �آغا جعفر
وعب ��د احل�س�ي�ن كمون ��ه وعل ��ي �أبو التم ��ن وكاظ ��م �أحمد
وثعبان �سامل اخليون و�شالكه املزعل  ،ومت انتخاب ناجي
اجلوه ��ر �أمين ًا لل�صندوق بد ًال من عب ��د اللطيف �آغا جعفر
امل�ستقيل .
وق ��ررت الهيئ ��ة العلي ��ا للحزب �أي�ض� � ًا عد كل
من ح�س�ي�ن الفايز وكامل الغثيث وح�س�ي�ن علوان ال�شالل
وحمم ��ود املال وبك ��ر دلري وعب ��د الله �آغ ��ا وفار�س ح�سني
م�ستقيل�ي�ن من احل ��زب ملخالفته ��م قرار احل ��زب مبقاطعة
االنتخاب ��ات وتر�شي ��ح �أنف�سه ��م لالنتخاب ��ات النيابي ��ة.
اجلدي ��ر بالذك ��ر ان الذي ��ن ف�صلوا م ��ن احل ��زب �أ�صبحوا
نواب� � ًا بع ��د فوزه ��م يف االنتخاب ��ات التي �أجراه ��ا نوري
ال�سعيد كمكافئة لهم على موقفهم .
وبح�س ��ب م ��ا �أورده مرا�س ��ل حمط ��ة ال�شرق
الأدن ��ى يف بغ ��داد مل يتو�صل �صالح جرب -عن ��د اجتماعه
بالهيئ ��ة العليا للحزب الذي ا�ستم ��ر �أكرث من �أربع �ساعات
�إىل التوفي ��ق بني وجه ��ات النظر املختلفة لت�ل�ايف الأزمة
القائم ��ة يف احلزب  ،مما قد ي� ��ؤدي �إىل �إعالن حل احلزب
 .م ��ع ان هناك ما ي�ش�ي�ر �إىل ان احلزب كان يف طريقه �إىل
االختفاء من احلياة ال�سيا�سية العراقية .

عن ر�سالة ( حزب االمة اال�شرتاكي  1951ـ ) 1954
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في ذكرى رحيله في  13نيسان 1971

حسين الرحال في حياته العائلية
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ن�ش� ��أ علي ال ��وردي وترعرع يف بيت �صب ��اه  ،طلت اعتابه
عن ��د زق ��اق "حملة ال�شي ��وخ"  ،وا�شرفت نواف ��ذه اخللفية
عل ��ى "حمل ��ة االنباري�ي�ن"  ،وهو�أمر مكنه م ��ن االختالط
م ��ع �أطفال املحلت�ي�ن ،وبالت ��ايل االحت ��كاك والتعرف على
ع ��ادات وتقالي ��د واع ��راف هاتي ��ك املحلت�ي�ن املتباينة يف
جوان ��ب وامللتقية ب�أخرى  ،وفق� � ًا لأ�س�س الن�ش�أة والتكون
يف �أ�صوله ��ا الع�شائري ��ة وتركيبها ال�سكاني ��ة  ،ف�ض ًال عما
ات�سم ��ت به من �أن�شطة معرفية وحرفي ��ة اثرت يف ت�شكيل
خ�صائ�صها االجتماعية .
ب ��د�أت رحلته ال�شاقة يف م�ضمار الدر�س والتعلم مع نهاية
احلرب العاملية االوىل  ،وهو ابن خم�س �سنوات  ،معتمر ًا
عمام ��ة خ�ضراء داللة ن�سبه ال�شري ��ف اىل البيت العلوي ،
حي ��ث در�س مبادئ القراءة والكتاب ��ة و�شيء من احل�ساب
 ،اىل جان ��ب حفظه للق ��ر�آن الكرمي  ،يف اح ��دى (كتاتيب)
الكاظمي ��ة يف م�سج ��د ق ��رب دار �أبي ��ه  .ا�ستكم ��ل علي بعد
ذلك درا�سته يف اح ��دى مدار�س الكاظمية  ،على الرغم من
نظرة الريبة واالزدراء من املجتمع املتخلف ازاء املدار�س
احلديث ��ة �أو كم ��ا اطلقوا عليه ��ا يومئ ��ذ بـ"املكتب"  ،وهي
نظ ��رة من خملفات العه ��د العثماين  ،ترك ��ت اثرها الفاعل

في بواكير حياته..

عل��ي ال��وردي بي��ن مهن��ة العط��ارة
والعودة للمدرسة
ع����ل����ي ط�����اه�����ر ت���رك���ي

يف ع ��زوف العديد من ابناء امل ��دن عن ار�سال اوالدهم اىل
املدار�س .
مل ي�ستكمل علي الوردي درا�سته يف املرحلة االبتدائية  ،اذ
اخرج م ��ن املدر�سة يف عام  1927وهو يف ال�صف االخري
من درا�سته  ،وزج به يف دكان احد �أقربائه  ،ليتعلم عنده،
وعل ��ى حد تعبريه ( ،ف ��ن العطارة) من بي ��ع و�شراء  ،لقاء
�أجر �شهري قوامه خم�س ربيات فقط  ،بيد ان هذا التغيري
املفاج ��ئ والط ��ارئ يف م�س ��اره التعليم ��ي مل يرق ��ه ومل
ين�سج ��م معه  ،اذ وجد نف�سه غريب ًا يف و�سط (العطارة) ،
وما يتعلق بها من معامالت الت�سوق وتعامالت زبائنه.
ف�ل�ا غ ��رو اذ جن ��ده مقتن�ص� � ًا كل فر�ص ��ة �سانح ��ة لول ��وج
عامله اخلا� ��ص  ،حيث املطالعة وق ��راءة الكتب داخل دكان
العط ��ار  ،وهو �أمر قوب ��ل بالرف� ��ض واال�ستهجان من رب
العم ��ل  ،م�شدد ًا على �ضرورة االهتم ��ام ب�أ�صول املهنة من
�إغ ��راء وجلب للزبائ ��ن  ،حمذر ًا �إي ��اه يف الوقت نف�سه من
مغب ��ة التقاع�س عن العمل  ،والتوجه  ،وعلى حد تعبريه ،
نحو "قراءة ال تغني وال ت�سمن" ،متوعد ًا �أياه بالطرد من
العمل �إذا ا�ستمر يف نهجه هذا .
�ضاق ذرع ًا به �صاحب الدكان  ،فقرر اال�ستغناء عن خدماته
 ،فتنف�س الوردي ال�صعداء حلرية طال انتظارها ل�سنوات
خم� ��س  .ن ��اءت ب�أوزارها علي ��ه اىل حد و�صفه ��ا بـ"�أب�شع
ف�ت�رة" يف حياته  ،ب ��ل و"مرارة ال حد له ��ا"  ،ال�سيما انها

وقعت وهو يف خ�ضم �سني املراهقة وريعان ال�شباب  ،مما
زاد من معاناته وت�أثره يف هذه املرحلة احلرجة من عمره
معاناة ا�ضافية اثرت يف تكوين ��ه ال�شخ�صي ت�أثري ًا كبري ًا
 ،اك ��ده وب�صورة ال لب�س فيها يف احدى لقاءاته ال�صحفية
اذ جاء فيها ما ن�صه :

" لقد �أم�ضيت يف مهنة العطارة نحو خم�س �سنوات ،
وكان ��ت تلك �أب�شع فرتة يف حيات ��ي … وكنت يف تلك
الف�ت�رة اجتاز مرحلة املراهقة والبل ��وغ  ،وهي مرحلة
ذات �أهمي ��ة بالغة يف من ��و �شخ�صية االن�سان  ،ولعلني
ال �أغ ��ايل اذا قلت ب�أن �شخ�صيتي من ��ت على �أ�سا�س من

املرارة ال حد لها " .
ا�صط ��دم داخله الت ��واق يف الرجوع اىل ف�ص ��ول الدرا�سة
ومتابع ��ة تعليم ��ه برغب ��ة �أ�سرت ��ه العارم ��ة يف �ض ��رورة
ممار�س ��ة عمل يتك�سب منه ويعيل ��ه يف �أمور دنياه  ،وهو
�أم ��ر �أ�ضط ��ره على م�ض� ��ض ان يعود اىل مهن ��ة العطارة ،
ولكن هذه املرة افتتح دكانه اخلا�ص به  ،فجمع بني املهنة
والرغب ��ة العارم ��ة يف الق ��راءة  ،بل ووجد مت�سع� � ًا لكتابة
اوىل مقاالت ��ه يف مو�ضوع ��ات متنوعة � ،أر�سل العديد اىل
خمتلف ال�صحف واملج�ل�ات البغدادية يومئذ  ،مت�أثر ًا مبا
طالع ��ه يف هذه املدة من مقاالت واخبار تناولتها ال�صحف
واملج�ل�ات امل�صري ��ة وال�شامي ��ة  ،وح ��ازت عل ��ى اهتمامه
الكب�ي�ر "الهالل" و "املقتط ��ف" و "الر�سالة" و "الثقافة" ،
بيد ان مقاالته تلك مل تلق اهتمام ًا من ال�صحافة العراقية ،
ومل يجد الكثري منها طريقه للن�شر.
ا�ستمر على هذا املنوال بني القراءة والكتابة  ،حتى جاءت
انعطافه تاريخية مهمة يف حياته وذلك خريف عام 1931
 ،تلك االنعطافة املتمثلة يف عودته اىل مقاعد الدرا�سة مرة
اخ ��رى  ،عندما علم يوم ًا بافتتاح مدر�سة ابتدائية م�سائية
يف الكاظمي ��ة  ،عندها قرر الت�سجي ��ل فيها واالن�ضمام اىل
ف�صوله ��ا الدرا�سي ��ة ومل� ��ؤه حما�سة و�شغف بح ��ب العلم
 ،ترجم ��ه اىل تف ��وق يف الدرا�س ��ة  ،اهل ��ه اىل ا�ستكم ��ال
درا�ست ��ه االولية يف مرحل ��ة املتو�سطة  ،فانتق ��ل للدرا�سة
يف "متو�سطة الكرخ"  ،تارك ًا دكانه ومهنة العطارة دومنا
رجع ��ة  ،م�ستثم ��ر ًا �أرباح ��ه فيها يف االنفاق عل ��ى درا�سته
التي عدها تطور ًا "ذا �أهمية كبرية" يف حياته .
�شكلت مرحل ��ة درا�سته يف املتو�سطة واالنتقال اىل الكرخ
 ،تغي�ي�ر ًا كب�ي�ر ًا اث ��ر يف تكوين ��ه ال�شخ�ص ��ي  ،لي� ��س �أقله
االنتقال من زي (املالئية) اىل البنطال وال�سرتة وال�سدارة
زي (االفندية) ،انتقال حمل يف طياته معنى ومعنى  ،فهو
لي� ��س تغيري مالب�س فح�سب كم ��ا عدها الوردي نف�سه  ،بل
تغي�ي�ر ر�ؤى واف ��كار  ،كان ��ت ت�صطدم مع واق ��ع متخلف ،
مت�س ��ك و�س ��ط حيوي من نا�س ��ه بكل ما هو ق ��دمي تقليدي
راف�ض ل ��كل مظهر من مظاهر التغيري والتجديد .فال مراء
اذ جن ��د الوردي يف ذهاب ��ه وايابه اىل املدر�س ��ة  ،قد �سلك
م�سار ًا عرب االزقة والطرقات ال�ضيقة يف الكاظمية  ،جتنب ًا
ملا كان ��ت ترمقه بع�ض اع�ي�ن العامة من نظ ��رات امتعا�ض
وا�ستهج ��ان الرتدائه زي االفندية غري املقبول يف و�سطها
 ،بل ان البع�ض ع ّد ارتداءه بيع (الدين بالدنيا)  ،ومف�سدة
لل�سلوك القومي وابتعاد ًا عن االخالق احلميدة .
مل ته ��ن همت ��ه او تل ��ن عريكت ��ه عل ��ى الرغم م ��ن املعوقات
واملعان ��اة املالحق ��ة مل�سريت ��ه الدرا�سي ��ة � ،أذ كان ��ت تزيده
ا�صرار ًا وعزم ًا  ،و مل يقنع طول �سني درا�سته يف املرحلة
املتو�سط ��ة دون احل�صول على املرتب ��ة االوىل بني اقرانه
من التالميذ  ،متوج� � ًا هذا التفوق ب�إحرازه املرتبة الأوىل
عل ��ى عموم الع ��راق يف االمتحان ��ات العام ��ة (البكلوريا)
�صي ��ف ع ��ام  ، 1935فكانت النتيجة مدع ��اة فخر وابتهاج
ا�ست ��اذه املدر� ��س  ،وهو ما اثر يف دفع مدي ��ر املدر�سة اىل
تقدمي تو�صية اىل وزارة املعارف (الرتبية)  ،ملنح الطالب
املتف ��وق اعانة مالية �شهرية تعينه عل ��ى ا�ستكمال درا�سته
يف املرحل ��ة االعدادية  ،فوافقت الوزارة على منحه دينار ًا
ون�ص ��ف �شهري� � ًا  ،وهو ام ��ر مل ي�ستمر طوي�ل ً�ا اذ �سرعان
م ��ا انقطعت عنه املنح ��ة  ،وحولت اىل طال ��ب اخر ب�سبب
املح�سوبي ��ة واملن�سوبي ��ة  ،الت ��ي طامل ��ا عانت منه ��ا البالد
والعب ��اد معان ��اة كبرية  ،فرتك ذل ��ك اثر ًا عميق� � ًا يف نف�سه
الزمه اىل �أواخر حياته .

عن ر�سالة (علي الوردي جهوده الفكرية و�آرا�ؤه الإ�صالحية )
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ا�سرته
ه ��و ح�س�ي�ن ب ��ن عل ��ي �صائب ب ��ن �سلي ��م ب ��ن عبدالرحمن
 ,تع ��رف �أ�سرت ��ه ب� ��آل يحي ��ى ،الذي ��ن يع ��ودون �إىل بل ��دة
"راوة" ،وتنح ��در من عائلة عربية الأ�صل وهي ع�شرية
"البو عبيد".
وكان للعم ��ل التج ��اري دور يف انتق ��ال ج ��ده عبدالرحمن
�إىل بغ ��داد لل�سكن فيها كونها مركز ًا جتاري ًا مهم ًا� ,إذ كانت
�أ�سرت ��ه تع ��د م ��ن طبقة التج ��ار "اجللبي ��ون" �أب ��ان القرن
التا�س ��ع ع�ش ��ر المتالكهم �أ�سطو ًال كب�ي�ر ًا لل�سفن ال�شراعية
ينقل ��ون بوا�سطت ��ه الب�ضائع م ��ن مـنا�شئه ��ا �إىل الأ�سواق
اخلارجي ��ة عـ�ب�ر نه ��ري دجــل ��ة والـف ��رات و�شــ ��ط الـعرب
والـخلـي ��ج العربي حتى املحيط الهن ��دي والبحر الأحمر.
تويف عب ��د الرحمن ع ��ام  ,1839وكان �أبن ��ه "�سليم" �أول
م ��ن عُرف ب� �ـ "الرحال" ,ن�سب� � ًة لرحالت ��ه التجارية ما بني
(الع ��راق وجن ��د واحلج ��از والهن ��د وم�ص ��ر و�سوري ��ا),
ورحالت �أ�سالفه الذين كان لهم باعٌ طويل بالتجارة.
اختلفت الآراء حول ت�سمية الرحال فق�سم من الروايات
التاريخي ��ة تن�سبه ��ا �إىل بل ��دة "الرحالي ��ة" الواقعة غربي
بحرية الرزازة �ضمن لواء الدليم ,و�أن والد ح�سني الرحال
قــــــد جــــــــاء مــــــــــن تــــلك الــــمــــنــــطــــقـــــة,ولـــــكـــــن �أ�شـــــار
�أحـــــ ��د �أفــــراد �أ�ســـــــــــرة �آل رحــــ ��ال وهــــــــو "مــــــــهــــــــــدي
الـــــــرحـــــــ ��ال"� ,أنـــهــــــم جــ ��اءوا �إلــــــــ ��ى بــــــــــغــــــداد مــــن
قـــــــري ��ة راوة ,وهذا يدل عل ��ى �أنهم لي�سوا من "الرحالية"
فالأرجح �أن الت�سمية جاءت نتيجة لرحالتهم التجارية.
خ�سرت عائلة الرحال معظم ثرواتها يف عهد �سليم الرحال
ال �سيم ��ا بعد مناف�سة التجار الربيطانيني وتفوقهم ب�سبب
مراكبه ��م املتطورة ,ف�ض�ل ً�ا عن تعر�ض املراك ��ب التجارية
العائ ��دة ل�سليم الرحال �إىل عا�صفة بحري ��ة قوية �أدت �إىل
تدمريها.
تويف �سلي ��م الرحال ع ��ام  ,1878وكان له بنت وولدان
هم ��ا "حممد �صالح" و"علي �صائ ��ب" وهو والد ح�سني
الرح ��ال ,وق ��د دخل �سلك الق ��وات الع�سكري ��ة العثمانية
وت ��درج يف الرتقيات حت ��ى �أ�صبح من القي ��ادات العليا
للمدفعية "مري�آالي"� ,إذ عرف بنزاهته الكبرية.
تزوج "عل ��ي �صائب" من "�شفيق ��ة النفطجي" ,و�أجنبا
ولدي ��ن هم ��ا "ح�س�ي�ن" و"حمم ��د" ,والأخ�ي�ر �أ�صب ��ح
مهند�س� � ًا فيما بع ��د ,وبنتني هم ��ا "�سني ��ة" ,و "�أمينة".
ت ��ويف "علي �صائ ��ب الرحال" ع ��ام  1928بع ��د معاناة
طويل ��ة مع املر� ��ض �إذ كان قد �أ�صيب ب�شل ��ل ن�صفي قبل
وفاته بعدة �سنوات.
كلية الحقوق
يف مت ��وز � 1920أقنع ح�سني الرح ��ال والديه ب�إعادته �إىل
�أوروب ��ا ملتابع ��ة درا�ست ��ه ,ومل يكن املرور ب�سوري ��ة �آمن ًا,
لذل ��ك غ ��ادر العراق ع�ب�ر الب�ص ��رة ,وكانت الباخ ��رة التي
ركبها متر �أو ًال مبدين ��ة "كرات�شي" ,ولأمر ما غادر ح�سني
الرح ��ال الباخرة ,ليبقى يف الهند مدة تزيـد على عام ,وقد
�أحتجز العتب ��ارات ذات طبيعة �شخ�صية ,كما تعلم خاللها
اللغ ��ة االنكليزي ��ة ,وق ��د تعرف هن ��اك بال�صحف ��ي الهندي
املارك�س ��ي "ف� .سوام ��ي" ,الـ ��ذي الزمــه حـ�س�ي�ن الرحـال
وت�أثـر ب�أفكاره ,وزاد مـن �إيـمان الأخـري بالفـكراملارك�سي.
عاد ح�سني الرحال �إىل بغداد يف �آب  1921والتحق بكلية
احلقوق ,يف العام الدرا�سي(� ,)1923-1922إذ در�س يف
الق�سم امل�سائي ,كونه كان موظف ًا �آنذاك ,وقد ورد يف نظام

كلية احلق ��وق تعليمات خا�صة باملوظفني ج ��اء فيها�" :أما
منه ��ج التعلي ��م فيج ��ب �أن يو�ضع باملذاكرة م ��ع الوزارات
املختلفة التي يهمها تعلي ��م املوظفني بح�سب احتياجاتها,
والأف�ض ��ل �أن تكون �أوقات الدوام املـع ��دة لـهذا الق�سـم فـي
غـ�ي�ر �سـاعـات دوام الإدارات ,كي يتمك ��ن املوظـفـون فعـ ًال
يف دوائر احلكومية من الدوام واال�ستفادة منها".
ت�أخر ح�سني الرحال يف ح�صوله على �شهادة احلقوق
لعدم التزام ��ه بالدرا�سة وان�شغال ��ه بالوظائف و�أ�شار �إىل

وتدعو فـ ��ي تـدريـ�سـها الـفـتـيات �إلـ ��ى الـتـحـرر واالنـفـتاح
كـ�شـ ��رط �أ�سـا�سـي لـبـن ��اء مـجتمـع حدي ��ث ومتطور يكون
للمر�أة دور فيه ,ف�أثرت بكلماتها تلك على الفتيات.
تخرج ��ت �سعدي ��ة �سلي ��م فت ��اح من كلي ��ة احلقوق عام
 ,1941و�شارك ��ت يف ت�أ�سي� ��س �أول جمعي ��ة ن�سائي ��ة
�سيا�سية وهي جمعية "امل ��ر�أة العراقية املناه�ضة للفا�شية
والنازي ��ة" ,كما �شاركت يف عدة تظاه ��رات وطنية منددة
باال�ستعم ��ار ,وبع ��د قيام ث ��ورة  14مت ��وز  1958طالبت
ب�ض ��رورة امل�س ��اواة ب�ي�ن الرج ��ل وامل ��ر�أة يف احلق ��وق
ال�سيا�سية وتثبيت ذلك يف الد�ستور اجلـــديـــد ,و�أ�ســهـمـت
�أيــ�ضا فــي و�ضـع م�ســودة قـانــــون الأحـــوال ال�شــخـ�صـية
رقم ( )188عام .1959
وكان ثم ��رة زواجهم ��ا ولدي ��ن وبنت وهم "عل ��ي" مواليد
بغ ��داد ع ��ام  ,1942و"فار� ��س من�ي�ر" ولد يف بغ ��داد عام
 ,1945و"�سم�ي�رة" ول ��دت يف بغ ��داد ع ��ام  ,1955وق ��د
تزوج ��ت الأخرية يف  22متوز  1979من �شخ�ص �سوري
�أ�سمه "عادل حممد م�صطفى" مواليد مدينة حما ال�سورية
.1943
كانت حياة ح�سني الرح ��ال الأ�سرية ملأُها العوز واملر�ض
�إذ �أُ�صي ��ب مبر�ض ال�سكر ع ��ام  .1941وعانى حياة مادية
متدهورة فقد عا�ش �أكرث حياته الوظيفية مدين ًا وحمجوز
الرات ��ب� ,إذ كف ��ل �أحد �أقارب ��ه يف مطلع ثالثيني ��ات القرن
الع�شري ��ن للح�ص ��ول عل ��ى مبل ��غ م ��ن امل ��ال م ��ن م�ؤ�س�سة
حكومية ولكن الأخري قد تن�صل من �إعادتها ف�أ�ضطر ح�سني
الرح ��ال على التنازل عن ثل ��ث راتبه ل�سد املبلغ ,ف�ض ًال عن
�أن ��ه بعد غلق �شعبة الرتجمة ع ��ام  1933التي كان ح�سني
الرح ��ال موظف� � ًا فيها ,مت تعوي�ض ��ه مببلغ من امل ��ال قدره
( )582,256دينار ًا لق ��اء خدماته للمدة ما بني (� 27أيلول
� 1 – 1921آذار  ,)1933وق ��د ُ�سحب منه ذلك املبلغ عندما
ق ��ام يف ع ��ام  1948بتغي�ي�ر مواليده من ع ��ام � 1901إىل
ع ��ام  ,1905وذل ��ك بدعوى �أنه عندم ��ا مت تعينه مل يكن قد
و�ص ��ل �سن البلوغ لذلك ال ي�ستحق التعوي�ض� ,إذ �أ�صدرت
حمكم ��ة متييز العراق حكم ًا با�سرتداد املكاف�أة املالية التي
ح�صل عليها ح�سني الرحال بقرارها املرقم ( )604بتاريخ
 22ت�شري ��ن الث ��اين  ,1955ويف الع ��ام الدرا�سي (1963
– � )1964أر�سل �أبنه "فار�س منري" �إىل �إنكلرتا لإكمال
درا�ست ��ه اجلامعي ��ة باالتف ��اق م ��ع وزارة التعلي ��م العايل
والبح ��ث العلم ��ي على �أن ي�ستقط ��ع من راتب ��ه ( )%5لقاء
ذلك .ف�ض ًال عن ذلك ح�صل على عدة مبالغ مالية ك�سلف من
م�ؤ�س�س ��ات حكومية مت ا�سرتجاعه ��ا با�ستقطاعات �شهرية
من راتبه مما �أثر على �أموره املالية.

ذلك �صديقه م�صطفى علي قال" :لقد كان ح�سني ذكي ًا ذكــا ًء
مــفــرط ًا ,ولــكــنه لـم يـ�أخــذ الــدرا�ســة بــ�شـكل جـدي" �إذ نال
�شــهادتــها عــــام.1929
حياته العائلية
تزوج ح�سني الرحال من "�سعدية �سليم فتاح" وهي نا�شطة
ن�سوي ��ة تخرج ��ت يف دار املعلم ��ات ,و�أ�صبحت معلمة يف
الدار نف�سها ,فكانت حتم ��ل �أفكار م�شابهة حل�سني الرحال

وفاته
�أثق ��ل املر� ��ض كاه ��ل ح�س�ي�ن الرح ��ال يف �أواخ ��ر �أيام ��ه
وتدهورت حالته ال�صحية ,ف�ض ًال عن �أن ذويه قد �أهملوه,
وق ��د ع�ب�ر عن و�ضع ��ه امل�ت�ردي قائ�ل ً�ا" :لو ع ��دت لأعي�ش
حيات ��ي م ��ن الأول لكن ��ت اتخ ��ذت مواق ��ف مغاي ��رة جتاه
بع� ��ض الأ�صدق ��اء لق ��د اكت�شف ��ت �أن البع�ض منه ��م �أثبتوا
بالواق ��ع �أنه ��م لي�سوا �أ�صدق ��اء" ,و�أثر تفاق ��م مر�ضه (داء
ال�سك ��ر ,وذات الرئة) تويف يف م�ست�شفى الريموك ببغداد
ي ��وم  13ني�س ��ان  ,1971لي�سدل ال�ستار ع ��ن حياة ح�سني
الرحال رائد الفكر املارك�سي يف العراق.

عن ر�سالة ( ح�سني الرحال ون�شاطه الفكري )
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يوم كان العراق يتحضر ويتقدم

�أ�سهمت عوامل عدي ��دة يف ات�ساع التعليم العايل ،وظهور
م�ؤ�س�سات ��ه يف امل ��دن العراقي ��ة الكبرية ،ولعل م ��ن �أهمها
زي ��ادة ع ��دد �س ��كان الع ��راق ب�ي�ن اح�صائي عام ��ي 1957
و ، 1965تلك الزيادة التي �أدت اىل زيادة عدد املتخرجني
من التعليم الثانوي  ،هذا من جهة ،ومن جهة �أخرى تطور
املجتمع العراقي وادراكه �أهمية احل�صول على ال�شهادات
العالي ��ة ،فانت�شار الوعي يف �صف ��وف املجتمع دفع ابناءَه
اىل دخول ريا�ض االطف ��ال واملدار�س ب�أعداد كبرية تفوق
م ��ا كانت عليه قبل ثورة  14مت ��وز عام  ، 1958ومن جهة
ثالثة ف�إنّ زيادة موارد الع ��راق االقت�صادية  ،وما�صاحبها
من زيادة الدخل القومي ،من ��ح احلكومة الأموال الالزمة
للتو�س ��ع يف التعلي ��م الع ��ايل وتطويره0له ��ذه العوام ��ل
وغريه ��ا امتد التعلي ��م العايل اىل امل ��دن العراقية الكبرية
(،املو�ص ��ل والب�ص ��رة) ،ف ��الأوىل تع� � ُّد عا�صم ��ة املنطق ��ة
ال�شمالية من العراق  ،والثانية عا�صمة املنطقة اجلنوبية،
وفيهما تتوافر مقومات ان�شاء م�ؤ�س�سات التعليم العايل0
ت�أ�سي�س اجلامعة
مل يك ��ن طبيعي ��ا �أنّ يظ ��ل ع ��بء التعلي ��م اجلامع ��ي
واقع ��ا عل ��ى عاتق جامع ��ة بغ ��داد وحدها  ،ويبق ��ى �شمال
الع ��راق وجنوب ��ه خلوا م ��ن الدرا�سات العالي ��ة ،لذلك فكر
امل�س�ؤول ��ون يف ان�شاء جامعة املو�ص ��ل  ،فكانت اول كلية
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كيف تأسست جامعة الموصل  ،وكيف
أختير موقعها ؟
ايمان مصطفى المحمدي
تفت ��ح يف املو�ص ��ل ه ��ي (كلية الط ��ب) الت ��ي افتتحت عام
 ،1959وكان ��ت تابعة لوزارة ال�صح ��ة ثم �أحلقت بجامعة
بغ ��داد ع ��ام ،1960ومل يك ��ن فيه ��ا م ��ن اع�ض ��اء الهيئ ��ة
التدري�سي ��ة اال ثمانية تدري�سي�ي�ن ،وبعد درا�سة احلاجات
ال�ضروري ��ة للب�ل�اد  ،يف �ض ��وء ال�ض ��رورات االجتماعية،
اجته الر�أي لتو�سي ��ع التعليم العايل يف املو�صل ،بافتتاح
معاه ��د وكليات علمية جديدة تكون نواة لت�أ�سي�س جامعة
يف تلك املدينة 0ففتح ��ت كليتا (العلوم) و(الهند�سة) عام
 ،1963ويف ع ��ام  1964فتحت كليتا (الزراعة والغابات)
و (ال�صيدل ��ة)  ،ويف ع ��ام  1966ب ��د�أت الدرا�سة يف (كلية
الدرا�س ��ات االن�ساني ��ة)  ،ويف ع ��ام  1967فتح ��ت (كلي ��ة
البنات) 0
ونظرا للتو�سع احلا�صل يف التعليم اجلامعي يف املو�صل،
ت�أ�س�س ��ت جامعة املو�صل يف االول من ني�سان عام ،1967
بع ��د �أن �صدر قان ��ون جامعة املو�ص ��ل ذو الرقم( )14لعام
 ،1967و�أ�صب ��ح لها كيان م�ستقلُ ،
و�ض َّم ��ت اليها الكليات
وامل�ؤ�س�س ��ات القائمة يف املو�صل ،والتابعة جلامعة بغداد
قب ��ل ذلك ،بعد �أن وافق جمل�س الوزراء على م�شروع قرار
رفعه الدكت ��ور عبد العزيز الدوري ،رئي� ��س جامعة بغداد
يق�ض ��ي بف ��ك ارتب ��اط كلي ��ات الط ��ب وال�صيدل ��ة والعلوم
والهند�س ��ة والزراع ��ة واالن�ساني ��ات ومعه ��د املحا�سب ��ات
وامل�ؤ�س�س ��ات الأخ ��رى يف املو�ص ��ل م ��ن جامع ��ة بغ ��داد،
وربطها بجامعة املو�ص ��ل 0وبعد تنفيذ هذا القانون تغري
مبوجبه ا�سم (الكلي ��ات) اىل(هيئ ��ات) ،ف�أ�صبحت جامعة
املو�ص ��ل تت�أل ��ف م ��ن خم� ��س هيئ ��ات وكلي ��ة واحدة،هي:
(هيئ ��ة الط ��ب ،وهيئ ��ة العل ��وم ،وهيئ ��ة الهند�سة،وهيئة
الزراعة والبيطرة ،وهيئة االن�سانيات ،وكلية البنات) .
�أخت�ي�ر الدكتور حممود اجلليلي وهو من مواليد املو�صل
ع ��ام ، 1921در� ��س الط ��ب يف جامع ��ة القاه ��رة 1943
،1945ووا�ص ��ل درا�ست ��ه يف لن ��دن ،1946ث ��م درا�ساتعلي ��ا يف جامع ��ة هارف ��ارد ، 1954- 1953ع�ي�ن يف ع ��دة

الطبيبة العراقية سانحة أمين زكي
في ذكرياتها الحميمة

مر ا كز  ،منها  :مد ي ��ر
البح ��وث الطبية يف كلية
الط ��ب ،1956ورئي� ��س
جامعة املو�صل ،1967له
م ��ن امل�ؤلف ��ات املطبوع ��ة
درا�سات عن امل�صطلحات
الطبي ��ة ،ودرا�س ��ات ع ��ن
ان�ش ��اء اجلامع ��ات يف
البل ��دان النامية0وه ��و
ع�ض ��و املجم ��ع العلم ��ي
العراق ��ي من ��ذ ع ��ام 1963
،وع�ض ��و يف جمعيات طبية عاملية ،كان يح�ضر اجتماعات
منظمة ال�صحة العاملية .
ويف  24حزي ��ران ع ��ام� 1968أقيم اول حف ��ل للتخرج يف
جامعة املو�ص ��ل  ،و�ضعت اجلامعة �شع ��ارا لها،يت�ألف من
ه�ل�ال مكتوب عليه (وق ��ل ربي زدين علم ��ا)  ،وكتابة هذه
الآي ��ة نف�سه ��ا عل ��ى �شع ��ار جامعة بغ ��داد و�شع ��ار جامعة
الب�ص ��رة ،يرم ��ز اىل وح ��دة ه ��دف اجلامع ��ات 0وعل ��ى
جانبيها(1387ه� �ـ1967-م) تاري ��خ تكوي ��ن اجلامع ��ة
بالتقوم�ي�ن الهج ��ري واملي�ل�ادي  0ولون اله�ل�ال برتقايل
يرم ��ز اىل التقدم العلم ��ي والتقني  ،وهو مفتوح من �أعلى
لي�شري اىل انفت ��اح اجلامعة على التقدم  0وو�ضعت اي�ضا
علم ��ا للجامعة ،ولونه ازرق �سم ��اوي ،ويف احدى زواياه
�شع ��ار اجلامع ��ة ،تـ ��زدان ب ��ه م�ؤ�س�ساته ��ا يف املنا�سبات0
ول ��كل هيئة عل ��م يت�ألف من عل ��م اجلامعة ،عل ��ى �أن يكون
ن�صفه اال�سفل من لون �آخر يرمز اىل الهيئة  :فالأحمر لون
الط ��ب  ،والأ�صفر لون العلوم ،والربتقايل لون الهند�سة ،
والأخ�ضر لون الزراعة ،والأبي�ض لون االن�سانيات .
و�ص ��در الق ��رار املرق ��م ( )342يف � 5آب ع ��ام 1969
�ألغيت مبوجبه الهيئات العلمية يف جامعة املو�صل ،و�أعيد
تكوينه ��ا م ��ن جديد بغي ��ة تنظي ��م التعلي ��م يف اجلامعات

العراقي ��ة مب ��ا يزي ��ل االزدواج فيه ��ا ،ويرف ��ع م�ستواه ��ا،
ويجعله ��ا من�سجمة ومتفاعلة مع خط ��ة التنمية يف البالد
 ،كم ��ا �إنّ ه ��ذا الق ��رار وَ َّح� � َد الدرا�س ��ات ذات االخت�صا�ص
الواح ��د يف اجلامعة 0كما ُفتحت،ا�ستنادا اىل هذا القرار،
ف ��روع جدي ��دة ،و�ألغيت فروع اخ ��رى .وفـي ع ��ام 1970
� ِّأ�س�س ��ت وزارة التعليم العايل والبح ��ث العلمي ،مبوجب
القان ��ون ذي الرقم ( )132لع ��ام  ،1970و�أ�صبحت جامعة
املو�ص ��ل م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�سات ه ��ذه الوزارة التي �سعت
اىل توحيد م�سرية خمتلف امل�ؤ�س�سات العلمية والتعليمية
العالية .
�أبنية جامعة املو�صل
كانت النية متجهة اىل ان�شاء بنايات جامعة املو�صل
املقرتح ��ة يف منطق ��ة تدع ��ى بـ(منطق ��ة الزكروطية)،تبعد
بح ��وايل ع�شرين كيلومرتا جنوب ��ي مدينة املو�صل،حيث
خ�ص�ص ��ت( )1700م�ش ��ارة لتك ��ون ار� ��ض اجلامع ��ة ،
وبكلفة تق ��در بحوايل ع�شرة مالي�ي�ن دينار0وبعد درا�سة
ه ��ذا امل�ش ��روع درا�سة مف�صل ��ة تبني ع ��دم �صالحية املوقع
املخت ��ار للجامع ��ة لعدد من اال�سباب ،لع ��ل اهمها بعده عن
مرك ��ز املدينة وانعزاله عنها ،وال�سيما عن كلية الطب التي
�ست�صبح مبعزل تام عن بقية كليات اجلامعة ،و�إنّ االر�ض
الت ��ي اختريت لالبنية حتتاج اىل مبال ��غ هائلة ال�صالحها
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لتك ��ون مع ��دة للبن ��اء�،إذ متت ��از املنطق ��ة بوج ��ود كه ��ف
وطبق ��ات ار�ضية رخوة الميك ��ن اقامــة االبني ��ة ال�ضخمة
عليه ��ا �إالبكلفة م�ضاعفة ،كم ��ا انّ انتقال اجلامعة اىل هذه
املنطق ��ة البعي ��دة �سي�ؤدي اىل تــ ��رك الأبني ��ة الكثرية اىل
قام ��ت اجلامع ��ة بان�شائها يف موقعه ��ا ال�سابق (املجموعة
الثقافية) ،والتي الميكن اال�ستفادة منها يف جماالت اخرى
االب�ش ��كل جزئي 0ف�ض ًال ع ��ن ال�ضرر الذي �سيلحق مبدينة
املو�صل من الناحية االقت�صادية والثقافية واالجتماعية ،
فمما الريب فيه �أنّ املدين ��ة انتع�شت اقت�صاديا واجتماعيا
وتط ��ورت ثقافي ��ا بوج ��ود الع ��دد الكب�ي�ر م ��ن الطلب ��ة
و�أ�ساتذتهم فيها0
له ��ذه اال�سب ��اب كلها تقرر العدول ع ��ن هذا امل�شروع،
والعمل على تطوير �أبنية جامعة املو�صل ،وان�شـاء االبنية
اجلديدة يف املنطقة اجلامعية (املجموعة الثقافية)،او يف
موقع كلية الط ��ب ،وال�س َّيما �أنّ ت�صمي ��م املدينة اجلامعية
يق�ضي بان�شاء ج�سر ثالث يف املدينة يربط بني كلية الطب
واجلامعة 0
و�ضع ��ت الت�صامي ��م الالزم ��ة مل�ش ��روع املدين ��ة
اجلامعي ��ة ،يف اجلان ��ب االي�سر م ��ن مدين ��ة املو�صل ،يف
املنطق ��ة املعروف ��ة بـ(املجموعة الثقافي ��ة) ،حماطا ب�أحياء
التدري�سي�ي�ن واحلدب ��اء وال�سكر والبلدي ��ات ال�سكنية من
�شمال ��ه ال�شرق ��ي  ،ويف�صل ��ه طري ��ق مو�ص ��ل – دهوك عن
حي ال�شرطة من الغرب ،وطريق مو�صل -ق�ضاء ال�شيخان
ع ��ن موق ��ع نين ��وى االثري م ��ن اجلنوب ،وق ��د روعي يف
هذه الت�صاميم �أن تتنا�س ��ب وتو�سـع اجلامعـة املتوقع يف
ال�سن ��وات اخلم�س ع�شرة القادم ��ةَ ،اي �أن تت�سع اجلامعة
ال�ستيعـ ��اب (000ر )15طال ��ب وطالب ��ة ،م ��ع دور كافي ��ة
لأع�ضاء الهيئة التدري�سية واق�سام داخلية للطلبة0
�أعل ��ن املهند� ��س ه�ش ��ام عب ��د الرزاق من�ي�ر ،الذي قام
ب�إع ��داد ت�صامي ��م جامع ��ة املو�ص ��ل� ،أنّ الكلف ��ة االجمالية
للجامع ��ة تقدرب� �ـ( )14ملي ��ون دين ��ار ،منه ��ا( )10ماليني
للمرحلت�ي�ن االوىل والثاني ��ة ،و�أنَّ جامع ��ة املو�ص ��ل ق ��د
�صممت على ا�سا� ��س ا�ستيعاب (000ر )15طالب ،على �أن
يت ��م ان�شا�ؤها يف م ��دة ت�ستغرق ثالث �سن ��وات على ثالث
مراحل ،
ويدخ ��ل يف الت�صميم �أي�ضا ان�شاء مر�صد فلكي حديث
ملتابع ��ة الدرا�سات الفلكي ��ة والطبيعي ��ة  ،وت�شمل املرحلة
االوىل م ��ن هذا امل�ش ��روع ال�ضخ ��م ان�شاء �أق�س ��ام داخلية
ت�ستوع ��ب ( )2000طال ��ب يف املرحل ��ة االوىل ،عل ��ى ان
تو�سع يف امل�ستقبل اىل حد ا�ستيعاب ( )6000طالب.
وق ��د احت ��وت املراح ��ل الت�صميمية مل�ش ��روع اجلامعة يف
البداي ��ة عل ��ى الت�صامي ��م الرئي�سة ،ث ��م ت�صامي ��م الأبنية،
وانتهى العمل فيها عام . 1967

عن ر�سالة ( التعليم العايل يف العراق  1956ـ ) 1970

�سانح ��ة �أم�ي�ن زك ��ي( )2017-1920التي ذاع ��ت �شهرتها
و�سمعتهااحلميدة يف الأو�ساط العراقية منذ عقود،ف�ض ًال
ع ��ن �سمعة �شقيقتها الطبيبة ملعان �أم�ي�ن زكي،قبل �أن نقر�أ
ه ��ذه املذكرات،فكانتام ��لء ال�سم ��ع والب�ص ��ر واالح�ت�رام
والذكر احل�سن�،سانحة ماكانت يف وقتها كتابة ذكرياتها،
لك ��ن للم�صادفات �أروع الأثر يف احلياة الإن�سانية،فيحثها
�أح ��د �أقاربه ��ا مبنزل ��ة ابنه ��ا وه ��و ال�سي ��د جم ��دي فوزي
اخلطيب،على تعلم الكتابة باحلا�سوب،ودخول هذا العامل
الفري ��د واجلديد،فتدخل ��ه عل ��ى وج ��ل ورغبة،ف�ضال على
ت�شجي ��ع ال�سي ��د عبد الغني ال ��ديل� ،صدي ��ق الأ�سرة وكان
وزيرا للزراعة يف وزارة الدكتور فا�ضل اجلمايل ،وكانت
زوج ��ة اجلمايل ال�سيدة �سارة �إحدى مدر�سات �سانحة يف
املتو�سطة،فت�شجعه ��ا -كذلك-عل ��ى موا�صل ��ة الكتابة،هي
التي ولدت يف بيت يهوى القراءة والكتابة،والنظام الذي
طبق ��ه الأب الذي كان �ضابط ��ا يف اجلي�ش العثماين،ولهذا
دخل ��ت الفرع الأدب ��ي وكانت تقر�أ لكت ��اب جملتي (الهالل)
و(الر�سالة)امل�صريت�ي�ن :ط ��ه ح�سني،وعبا� ��س حمم ��ود
العقاد،وم�صطف ��ى �ص ��ادق الرافعي،والدكت ��ور حمم ��د
ح�س�ي�ن هيكل،و�سي ��د قطب،ودرين ��ي خ�شبة،وامل ��ازين
وغريهم،ف�ض ًال عن الآن�سة مي زيادة.
كان �أبوها يح�ت�رم كتابات مي،ف�ض ًال عن �شغفه ب�إجنازات
الن�س ��اء مث ��ل :م ��اري ك ��وري مكت�شف ��ة عن�ص ��ر الراديوم
الكيمي ��اوي،وكان معجبا بق ��وة �شخ�صية امل�س كريرتورد
بل التي �أطلق عليها العراقيون ا�سم (اخلاتون) الحرتامها
طبائ ��ع العراقي�ي�ن ودوره ��ا امل�ؤث ��ر يف ت�أ�سي� ��س الدول ��ة
العراقي ��ة احلديث ��ة �سن ��ة  ،1921ه ��ذا االح�ت�رام لع ��وامل
الن�ساء،ترجم ��ه �أم�ي�ن زكي،اهتمام ًا بحي ��وات �أ�سرته وال
�سيم ��ا كرمياته،وهو اختار ل�سانحة درا�سة الطب،الذي مل
تك ��ن ترغب فيه� ،إذ كانت تهوى درا�سة التاريخ يف جامعة
بريوت العربية.
�أول طالبة م�سلمة يف الكلية الطبية
لك ��ن ر�ضيت بالطب احرتام ًا لرغب ��ة �أبيها في�صطحبها �إىل
جلن ��ة القب ��ول امل�ؤلفة م ��ن :الطبي ��ب احمد ق ��دري رئي�سا
وع�ضوي ��ة الطبي ��ب عب ��د الرحم ��ن اجلوربجي،والطبيب
مظف ��ر الزهاوي،والطبي ��ب �صبي ��ح الوهب ��ي وطبي ��ب
�إنكلي ��زي واحد ،لتكون �سانحة �أمني زكي �أول طبيبة تقبل
للدرا�س ��ة يف الكلي ��ة الطبي ��ة امللكي ��ة العراقية،وكان ��ت قد
�سبقته ��ا ب�سنوات (مل ��ك غنام) كرمي ��ة ال�صحفي املعروف
رزوق غن ��ام الذي رجا امللك في�ص ��ل الأول ليقبل ابنته يف
الكلي ��ة الطبية،ه ��ي التي تخرج ��ت يف املدر�س ��ة الثانوية
ببريوت،فيوافق امللك لتكون (ملك رزوق غنام) �أول طالبة
طب يف العراق احلديث،ف�ض�ل ً�ا عن طالبات يهوديات،مما
ي�ؤكد التنوع الديني والقومي يف العراق.
و�إذ تقدم �سانح ��ة �صورة قلمية لأ�ستاذها الطبيب اجلراح
�صائ ��ب �شوكت ،ال ��ذي در�سهم اجلراح ��ة ال�سريرية،ملقي ًا
حما�ضرات ��ه بالإنكليزية،ه ��و ال ��ذي در� ��س الط ��ب يف
ا�ستانب ��ول وت ��درب يف �أملانية،واملانيت ��ه تف�ض ��ل لغت ��ه
الإنكليزية،وحديثه ��ا ع ��ن فرا�س ��ة وذكاء الطبي ��ب ج�ل�ال
العزاوي،ف�ض�ل ً�ا عن �أ�ستاذها الدكتور ها�شم الوتري الذي
در�سهم �أمرا�ض اجله ��از الع�صبي،و�سيتوىل عمادة الكلية
الطبية يف �سنوات تلت،كما تذكر بالعرفان جهود الدكتور
�سندر�سن،ال ��ذي جاء طبيب ًا مع القوات الربيطانية،والذي
ا�ص ��ر على ت�أ�سي�س كلية للطب يف الع ��راق برغم معار�ضة
اجلميع،وم ��ا �أيده �سوى املل ��ك املبجل في�ص ��ل الأول،كان
ذل ��ك �سن ��ة ،١٩٢٧ه ��ذا اال�سكتلن ��دي ال ��ذي عا� ��ش طويال
بع ��د مغادرت ��ه العراق،وق ��رات يف ثمانين ��ات الق ��رن
الع�شرين،مقابل ��ة جمراة معه يف �إح ��دى املجالت العربية

املهاج ��رة وال�ص ��ادرة يف لندن�،ستنه ��ب �أث ��اث داره �إث ��ر
تداعي ��ات حرك ��ة ر�شي ��د ع ��ايل الكي�ل�اين يف �شه ��ر ماي�س
!1941
كما تتحدث ع ��ن ابن خالتها (ح�س�ي�ن الرحال)الدار�س يف
�أملانية والعائد �إىل العراق،ليكون من �أوائل من بث الأفكار
املارك�سي ��ة وال�شيوعية يف الع ��راق �إىل جانب :لطفي بكر
�صدق ��ي الذي �سي�صدر بعد  14متوز  1958جريدة ا�سمها
(�ص ��وت الأحرار) اغلقها رئي�س الوزراء اللواء الركن عبد
الك ��رمي قا�س ��م �صي ��ف �سنة � 1960إث ��ر خالفه م ��ع الي�سار
العراق ��ي قاطبة،وكذل ��ك م�صطف ��ى علي �أول وزي ��ر للعدل
يف الزم ��ن اجلمهوري و�سيقال �سن ��ة  1960لل�سبب نف�سه
ف�ض ًال عن عا�صم فليح الذي �سيتحول �إىل تاجر �أقم�شة يف
�شارع ال�سم�ؤال وبا�سم (املق�ص الذهبي)!
�سانح ��ة تق ��ول �إنه ��ا �أح�س ��ت بخوف ��ه ي ��وم �سم ��ع ب�سحب
اجلن�سي ��ة العراقية م ��ن �صديقيه ورفيقي ��ه ال�صحفي عبد
القادر �إ�سماعي ��ل الب�ستاين و�شقيقه يو�سف بو�صفهما من
التبعي ��ة الهندية،م�ؤكدة :مل ا�سمعه مي ��دح �أحد ًا،بل يهجو
اجلميع..فه ��ذا رجعي،وه ��ذا متخلف،وهذاجاهل،وذل ��ك
ل�ص..كان يتكلم وك�أنه من طينة �أخرى! تراجع �ص164
حفلة تخرجها
وتنق ��ل �سانح ��ة �أم�ي�ن زك ��ي وقائ ��ع �أول حفل ��ة تخرج يف
الكلية الطبية �شهدتها �سنة ، 1938كانت حفلة رائعة  -كما
ت�صفه ��ا -وبرعاية رئي�س ال ��وزراء جميل املدفعي،وتوىل
الدكت ��ور �سندر�س ��ن ق ��راءة �أ�سم ��اء اخلريجني،يتق ��دم
اخلري ��ج لت�سلم ال�شهادة بعد �أدائه ق�سم (�أبو قراط) باللغة
العربية،ومن ثم توجه الدكتور ها�شم الوتري �إىل املن�صة
لق ��راءة �أ�سم ��اء املتفوق�ي�ن احلائزين عل ��ى اجلوائز،وكان
منهم الطبيب �أكرم القيماقجي ،جنل ال�شخ�صية البغدادية
الفكه ��ة �أحم ��د �أفن ��دي القيماقج ��ي ،و�إذ مل تق ��م حفل ��ة يف
ال�سن ��ة التالي ��ة  1939حزن ًا حلادث االغتي ��ال املدبر للملك
غازي الأول يف ليلة الرابع من ني�سان ،ويف ال�سنة 1941
ب�سبب حرك ��ة ر�شيد عايل وال�ضباط الأربعة،ف�إنها حت�ضر
حفل ��ة �سن ��ة  1943الت ��ي تخرج ��ت فيها،كان ��ت احلديق ��ة
وا�سع ��ة غن ��اء ترفرف يف �أجوائه ��ا �أع�ل�ام العراق،وفرقة

ش������ك������ي������ب ك�����اظ�����م

مو�سيقى اجلي�ش ت�شنف �أ�سم ��اع احل�ضور،باعثة البهجة
يف النفو�س،وح�ضره ��ا �أبوه ��ا الوجيه �أم�ي�ن زكي،ف�ض ًال
ع ��ن والدته ��ا الت ��ي �أخ ��ذت مكانه ��ا يف الق�س ��م املخ�ص�ص
للن�ساء،لق ��دكان �أبوها با�سما فخ ��ورا بهذه الثمرة العلمية
اليانعة الت ��ي �ستخدم العراق و�أهله،كان ��ت هي والطبيب
حمم ��ود اجلليلي،فر�س ��ي رهان،ويتناف�س ��ان عل ��ى ني ��ل
الدرجات العالية.
اجلليل ��ي حممود الذي تخرج �سن ��ة � ،1943سيظل تاريخ
الط ��ب يف الع ��راق يذك ��ر ف�ضل ��ه و�صنيع ��ه يف ت�أ�سي�س ��ه
وتولي ��ه عم ��ادة كلية ط ��ب املو�ص ��ل يف ال�سن ��ة الدرا�سية
،1962 -1961الت ��ي �ستكون نواة جلامع ��ة املو�صل،وما
زل ��ت ا�ستذكر موقف ��ه العلمي ال�ص ��ارم� ،إزاء الطلبة الذين
غ ��ادروا قاع ��ة االمتح ��ان �إث ��ر �سماعه ��م بن�ش ��وب ح ��رب
اخلام�س من حزيران .1967
ر�أيها بالبا�شا ال�سعيد
تتحدث عن لقائها الأول برئي�س الوزراء العراقي الأ�سبق
ن ��وري با�ش ��ا ال�سعي ��د ،يف بناي ��ة القن�صلي ��ة العراقية يف
القاهرة،وكانت يف �ضمن الوفد الن�سائي العراقي امل�شارك
يف امل�ؤمتر الأول لالحتاد الن�سائي العربي املنعقدبالقاهرة
�سن ��ة  ،1941ولقائ ��ه بع�ضوات الوفد و�س� ��ؤال كل واحدة
منه ��ن ع ��ن �أحوالها،مما ي�ؤك ��د متابعته ال ��د�ؤوب لأحوال
النا�س،ي�س�أله ��ا عن عمه ��ا الفنان الت�شكيل ��ي العقيد حممد
�صالح وهل مازال ير�س ��م ال�صور الزيتية؟ ،ثم �س�أل �سرية
اخلوج ��ة ع ��ن عمها ر�شي ��د اخلوج ��ة،وروز خ ��دوري عن
عمله ��ا وزوجها،ونزه ��ة غنام عن عمله ��ا و�أبيها ال�صحفي
الرائد رزوق غنام،و�س�أل عفيفة ر�ؤوف عن زوجها الكاتب
الي�س ��اري املعروف عبد الفتاح �إبراهيم ،ومائدة احليدري
عن بع�ض �أقاربها لأن �أباها كان متوفي ًا.
كان فرح� � ًا مب ��ا �أجنزته ال�سي ��دات العراقي ��ات يف امل�ؤمتر
مالطف ًا اجلميع.
ت�صف ��ه ب� �ـ (رج ��ل يف بداي ��ة ال�ست�ي�ن م ��ن عمره،متو�سط
القامة،ا�شي ��ب ال�شعر،جميل ال�شكل وال�صورة (رغم �سنه)
�أنيق يف ملب�سه،جذاب يف كالمه،ذوعينان فاحتتان ت�شعان
بال ��ذكاء احل ��اد واليقظة،متوا�ضع.طل ��ق املحيا،يبت�س ��م
كث�ي�ر ًا ومالمح وجه ��ه جذاب ��ة ومريحة،يتكلم ب�صوت ذي
بحة خفيفة لطيفة،وكان م�ؤدبا جدا يف �أحاديثه البغدادية

الأ�صيلة،ويتباطا يف انتقاء الألفاظ مع الآخرين،و�أحيان ًا
يرف ��ع كفه حول �إح ��دى �أذنيه وك�أنه ي�شك ��و من �ضعف يف
ال�سم ��ع )...(،لق ��د كن ��ا جميع ��ا ن�ستم ��ع �إلي ��ه وال نريد �أن
يفوتنا �شيىء مما يقوله"" �ص285
�أ�سلوب جيد يف الكتابة
�إن كت ��اب ( ذكري ��ات طبيب ��ة عراقية) �س ��رد لوقائع احلياة
العراقية منذ �أواخر العهد العثماين،ومن ثم ت�أ�سي�س الدولة
العراقية احلديثة،التي ت ��وىل بناءها الأكفاء واملخل�صون
�س ��واء العراقي ��ون �أو الذي ��ن قدموا م ��ع املل ��ك في�صل من
ب�ل�اد ال�شام ولبنان وخ�ب�ر كفاءاتهم �أثن ��اء حكمه الق�صري
يف ال�ش ��ام،كان هدفه ��م انت�شال العراق م ��ن وهدة التخلف
العثمانية،وبعي ��د ًا عن التحزب ال ��ذي ع�صف بالعراق يف
�سنوات تلت،هذا الكتاب الذي دونته الطبيبة �سانحة �أمني
زكي ب�أ�سلوب جيد،لعله بع�ض �أثارقراءات فتوتها و�شبابها
الأول،هي املحبة للثقافة والأدب،فهم �أ�سرة قارئة،و�أبوها
يرف ��د مكتبة البي ��ت باملجالت والكت ��ب امل�صرية،ف�ض ًال عن
�أمه ��ا ال�سيدة فوزي ��ة �صال ��ح الهرمزي،التي دخل ��ت عليها
م ��رة لتجدها مت�سح دموعها،لقدكان ��ت �أمها تقر�أ يف كتاب
(العربات) للأديب امل�صري م�صطفى لطفي املنفلوطي،لكن
�شاب ��ت الكتاببع�ض الأغالط النحوية،وكان يف�ضل عر�ضه
عل ��ى خمت� ��ص باللغ ��ة،او �أن تت ��وىل ال ��دار النا�ش ��رة ذلك
احرتام ��ا ل�سمعته ��ا ومطبوعاتها فما كل م ��ن يكتب حاذق
يف اللغة،كم ��ا مل�س ��ت -م ��ن خ�ل�ال الق ��راءة -توق ��د ذهنها
وت�أل ��ق ذاكرتها،لكنه ��ا وهمت �إذ ذك ��رت يف ال�صفحة ٢٧٨
ما ن�صه"وقد كان امل�صورون يف احلفالت ي�صورونني مع
البا�ش ��ا ومع علي جودت ومع توفي ��ق ال�سويدي وغريهم
من الوزراء،وكنت احتفظ بال�صور للذكرى،ولكن الأ�ستاذ
يحي ��ى قا�س ��م ن�ش ��ر �صورت ��ي م ��ع البا�ش ��ا يف جريدت ��ه (
احلوادث)".
�أق ��ول� :إن ال�صحف ��ي الرائ ��د يحي ��ى قا�سم �أ�ص ��در جريدة
ا�سمه ��ا (ال�شع ��ب) �أم ��ا جريدة (احل ��وادث) فق ��د �أ�صدرها
ال�صحف ��ي الرائ ��د ع ��ادل عوين،وق ��د �أوقفتا ع ��ن ال�صدور
بعد متوز ،١٩٥٨ف�ض ًال عن جريدة (العمل) التي �أ�صدرها
الدكت ��ور حمم ��د فا�ض ��ل اجلم ��ايل،وكان يو�ش ��ح عنوانها
بالآي ��ة القر�آنية الكرمية" وق ��ل اعملوا ف�سريى الله عملكم
ور�سوله وامل�ؤمنون".

عندما غرقت تيتانيك في (  14نيسان)1912

العراقيون ومأساة السفينة الغارقة
رفعة عبد الرزاق محمد
ام ��ا ق�صيدة ال�شيخ حممد ر�ضا ال�شبيبي (ت)1965
،فق ��د علق عليها االب الكرملي  :درية املباين  ،ع�صرية
املع ��اين ،ت�ستنزل كل �شاع ��ر يف امليدان  ،وتعجزه عن
املجاراة يف مثل هذا البيان ،كذا فليكن ال�شعر املتني ،
ويف مثله فليتناف�س املتناف�سون  .وقد و�صف ال�شبيبي
الباخ ��رة وهي تتحط ��م فتتحط ��م معها ام ��ال ولهفات
وا�شواق  ،وي�سميها ابنة البحر ،وعلل غرقها ان اباها
البح ��ر ا�شت ��اق اليها  ،ف�ضمه ��ا اىل �ص ��دره  .وو�صف
الباخ ��رة انه ��ا مل تلتفت اىل االوام ��ر  ،فوقعت يف �شر
غرورها  ،فهي مليكة البحر جلمالها وعظمتها.
مل ت ��زل اخب ��ار ال�سفينة االمريكية (تيتانيك)  ،التي
ا�ص ��طدمت بجب ��ل جلي ��دي عائ ��م وغرق ��ت يف �ش ��مال
املحيط االطل�س ��ي منذ م ��ا يقارب الق ��رن  ،وبالتحديد
يوم  14ني�سان  ،1912ت�ستقطب اهتمام كل من ارتطم
بلحظات الذهول ،لدى متابعته لكل االكت�ش ��افات التي
تعل ��ن ب�ي�ن �آونة واخ ��رى  ،لتم�س ��ح الغبار م ��ن جديد
عن هذه امل�أ�س ��اة االن�س ��انية املفجعة التي املت ب�سيدة
البح ��ر يف اول رحلة لها  ،وركابها الذين بلغوا 2206
راكبا  ،ومل ينجو منهم �سوى  750راكب .
ويب ��دو ان حادث ��ة هذه ال�س ��فينة قد ه� � ّزت املجتمع
االن�س ��اين ممن و�صلته انباء الفاجعة  .ومن املثري ان
يهتز الو�س ��ط االدب ��ي يف العراق باحل ��ادث ،فما بالك
بع ��دد من �ش ��عراء الع ��راق ،ويف ال�س ��نة نف�س ��ها التي
�شهدت املا�ساة  ،يوا�سون العامل وي�شاطرونه احزانه
لهذا احلادث  .ويف هذه الكلمة  ،نعر�ض لثالثة �شعراء
عراقي�ي�ن  ،نظم ��وا يف هذا احل ��ادث املفجع ،وهم علي
ال�شرق ��ي وحمم ��د ر�ض ��ا ال�شبيب ��ي وابراهي ��م مني ��ب
الباججي .

واذا كان الباججي قد عرف بامر الكارثة من ال�صحف
الوا�صلة ملركز والي ��ة بغداد ،فان ال�شاعرين ال�شيخني
ال�شرقي وال�شبيبي ،وهما من �شعراء النجف  ،قد عرفا
باالمر من جملة (املقتطف)  ،كما يبدو يل ،وكانت هذه
املجلة الرائدة ت�صل اىل النجف  ،ويذكر اال�ستاذ جعفر
اخلليل ��ي يف كتابه ( هك ��ذا عرفتهم) ان بع�ض املثقفني
يف النجف كان م�شرتكا باملجلة وت�صله بانتظام  ،وان
له ��ا �سوق رائجة فيه ��ا .ومهما يكن ف ��ان ثالثة �شعراء
عراقي�ي�ن ينظم ��ون ع ��ام  1912حل ��ادث غ ��رق �سفينة
غربي ��ة يف املحيط االطل�سي ُ ،يع ��د من االمور النادرة
يف تاري ��خ ال�شع ��ر العراقي احلدي ��ث ،وعلى االقل يف
تلكم االيام وقد اذن عهد العثمانبنب باالفول .
ام ��ا ق�صيدة ال�شيخ علي ال�شرق ��ي (ت ،)1964وهي
اق ��دم الق�صائ ��د يف مو�ضوعه ��ا ،فق ��د ن�شرته ��ا جمل ��ة
(العرف ��ان) ال�ص ��ادرة يف �صي ��دا بلبن ��ان يف ني�س ��ان
. 1912بينم ��ا ن�شرت ق�صيدة ال�شبيبي يف جملة ( لغة
العرب ) التي ا�صدرها االب الكرملي ببغداد ،ون�شرت
يف عدد �آب من العام نف�سه .واذا كان ال�شبيبي قد رثى
ال�سفين ��ة و�سماه ��ا ملك ��ة البح ��ر ،وو�ص ��ف الباججي

امليكة البحر ا�سمعي لك ا�سوة
يف االر�ض كم ثلت عرو�ش ملوك
انى ينجيك احلديد وما جنوا
با�شد من فوالذك امل�سبوك
يابابل البحر اخل�ضم �سحرتنا
�سحرا ارى هاروت يف تيتنيك
زعموا �ضللت ولو اردت هداية
كان املحيط بنف�سه هاديك
ومم ��ا ج ��اء يف ق�صي ��دة ابراهي ��م مني ��ب الباججي
(ت )1948وق ��د ن�شره ��ا يف ديوان ��ه املطب ��وع ببغداد
عام ، 1912فه ��و و�صف ل�شكلها و�ضخامتها و�صفاتها
املمي ��زة  .وعندما �سارت بخيالء مل ت ��در ان القدر كان
ينتظره ��ا ،فه ��ي مدين ��ة متنقلة ف ��وق امل ��اء  ،ف�صادفها
القدر وهو جبل اجلليد واغرقها .

احل ��ادث ب�شكل ع ��ام  ،فان
ال�شرق ��ي رث ��ى بق�صيدته اح ��د �ضحايا احل ��ادث وهو
امل�س�ت�ر �ستيد داعية ال�س�ل�ام امل�شه ��ور  .وتذكررواية
موت ��ه انه اح� ��س بال�صدم ��ة ،وقد كان راق ��دا  ،فنه�ض
وا�شعل �سيكارته ،و�أب�صرالعامل بنظرة اخرية  ،ورجع
اىل غرفته واغلق عليه الباب  .يقول ال�شرقي :
ا�سيدة البواخرعنك تفدى
لواكتفت الر�ؤية بامل�سود
اىل ان يقول:
وقد جمدت جماري الدمع ذعرا
فا�سخنت الدموع عن اجلمود
على وعد احلبيب رقدن امنا
فنغ�ص غم�ضها حول الوعيد
فاطبقت ال�شفاه على �شفاه
وحدبت القدود على القدود
فيا جبل اجلليد ول�ست ار�سى
فتكت وكيف باجلبل احلديد
وما ا�صطدمت ج�سوم يف ج�سوم
بل ا�صطدمت جدود يف جدود
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ملحق �أ�سبوعي ي�صدر عن م�ؤ�س�سة

للإعالم والثقافة والفنون

وافجع منظر اذ ذاك فيها
خ�شوع للرجال وللن�ساء
على ق�صد الوداع لغري عهد
بت�سليم اىل حكم الق�ضاء
برتديد البكاء وال جميب
�سوى عك�س ال�صدى من ذا البكاء
و�صوت من ل�سان احلال يلقي
على اال�سماع من كلم العزاء
(اتيتانيك) ال يحزنك عي�ش
ترنق فانق�ضى بعد ال�صفاء
فال عي�ش يدوم وال �صفاء
وهل بعد احلياة �سوى الفناء
حا�شي ��ة  :كثريا ماكان و�ص ��ف البواخر لدى االدباء
الع ��رب ي ��دور حول اه ��وال البح ��ر و�ص ��ور الطبيعة
واح ��وال الركاب  .وقدرة ه ��ذه الوا�سطة على مقارعة
االم ��واج العاتية وهي ت�شق عباب البحار واملحيطات
كانه ��ا جبال �شاخمة متخر فوق املي ��اه .ومن ال�شعراء
العراقيني الذين و�صفوا الباخرة عبد الغفار االخر�س
و�سماه ��ا مركب الدخ ��ان  ،وذلك يف رحلت ��ه العالجية
اىل الهند  ،كم ��ا و�صفها عبد املح�سن الكاظمي عندما
اقلت ��ه م ��ن اخلليج العربي اىل م�صر ع ��ام  . 1899وال
نن�س ��ى هنا ق�صائ ��د ال�شعراء يف الباخ ��رة الربيطانية
(فاي ��ر فالي) الت ��ي اغرقها الثوار يف ث ��ورة الع�شرين
يف الكوفة .

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

رئيس التحري��ر التنفيذي :علـي حس��ـين
سكرتير التحرير :رفعة عبد الرزاق
العدد ( )4409السنة السادسة عشرة
االثنين ( )15نيسان 2019

www.almadasupplements.com

االخراج الفني :خالد خضير

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