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ــم الــجــابــري ــي شــيــريــن رح الشيخ عبد القادر المغربي

عرفت ال�سيخ عبد املح�سن يف اإدارة )امل�ؤيد( 
لأول عه����دي بالتحري����ر فيه. وهن����اك ت�ّثقت 
بيني وبينه عرى امل�����دة، واأخذت اأعرف من 
دخيل����ة اأمره م����ا ل يعرفه �س�����اي. وكان ذلك 

بعد وفاة اأ�ستاذنا الإمام ب�سنة ونيف.
ومم����ا اأخربين ب����ه اأن الإمام"رحمه الله"كان 
يتعه����ده يف اآخر كل �س����هر بع�س����رة جنيهات، 
ي�دعه����ا غالف����ًا ث����م ت�س����لم اإلي����ه يف داره م����ن 
دون اأن ي�س����عر مب����ا يف الغ����الف اأح����د. وبعد 
وفاة الإمام مل يجد مندوحًة عن ال�س����عي لدى 
اخلدي�����ي يف اأن يك�ن له مرتب �س����هري من 
الأوقاف. فت��س����ط يف هذا الأمر ال�سيخ علي 
ي��س����ف �س����احب امل�ؤيد. فكان ال�سيخ يراجع 
اخلدي�����ي يف تقري����ر الرات����ب، واخلدي�����ي 
ياأبى - كلما روجع ب�ساأنه - اإل الر�سخ له من 
مال الأوق����اف بنح� خم�س����ن جنيهًا؛ وكنت 
اأذهب مع ال�س����يخ عبد املح�س����ن اإىل الدي�ان 
فيقب�س����ها. وق����د تكررت ه����ذه املعامل����ة املرة 
بعد املرة. وال�س����يخ عبد املح�س����ن يف كل مرة 
يظه����ر التاأفف م����ن تناوله املع�ن����ة على هذه 
ال�س�����رة التي ما كان يراها تتفق مع كرامته 
واإب����اء نف�س����ه. وكان يل����ح على ال�س����يخ علي: 
تارًة بنف�س����ه، وط�����رًا ب�ا�س����طتي - اأن يكلم 
اخلدي�����ي يف تعين راتب �س����هري مقط�ع: 
)ع�س����رة جنيه����ات فقط( يربحه به����ا من عناء 
الت��س����ط ومكابدة املعامالت الدي�انية واإن 
انت�س����اب ال�س����يخ الكاظم����ي اإىل الإمام املفتي 
اإن كان من �س����اأنه اأن يح����دث فت�رًا نح�ه يف 
نف�س اخلدي�ي، فما كان قط ليحدث مثل هذا 
الفت�����ر يف نف�س ال�س����يخ على ي��س����ف. فكنا 
ننزه ال�س����يخ عليًا عن و�س����مة الفت�����ر، لكننا 
كنا واقفن وقفة الإيجا�س من حالة اخلدي�ي 
عبا�س ثم �س����اق ال�س����يخ عبد املح�سن بالأمر 
ذرع����ًا، فكلفني اأن اآخذ من ال�س����يخ علي وعدًا 
باإجناز امل�ساألة مع اخلدي�ي: اأما �سلبًا يريح 

النف�س اأو اإيجابًا يزيح العلة.
غرف����ة  يف  املح�س����ن  عب����د  ال�س����يخ  فرتك����ت 
التحري����ر، ودخلت على ال�س����يخ علي، وبلغته 
الر�س����الة، وكان ي�س����ّحح مقالًة للطبع. فرتك 
القل����م م����ن ي����ده، وتنف�س ال�س����عداء ث����م قال: 
ماذا اأ�س����نع يا اأ�س����تاذ؟ اأنهيت الق�س����ية اأم�س 
م����ع اخلدي�����ي، ووعد وع����دًا اأكيدًا باإ�س����دار 
اأمره بتعين الراتب، وقد �سكرت له وخرجت 
م����ن عنده. لكنن����ي مل اأك����د اأبرح الب����اب حتى 
دخ����ل عليه بع�س النا�س )ومل ي�س����ه يل( فقال 
للخدي�����ي: راأي����ت فالن����ًا خارجًا م����ن عندك، 
فم����اذا يبغ����ي؟ قال: قررن����ا راتبًا لل�س����يخ عبد 
املح�س����ن الكاظمي. قال: اأن�س����يت اأنه ال�ساعر 
املفت����ي، وقد قال فيه من ال�س����عر كذا وعر�س 

فيك بكذا وكذا؟
قال ال�س����يخ عل����ي: فما كان م����ن اخلدي�ي اإل 

ال�سح برفده والنك�ل عن وعده
فلما وعيت هذا رجعت اإىل ال�س����يخ الكاظمي، 
فاأخربته اخلرب، فتاأثر ج����د التاأثر، وقال يل: 

اأتع����رف من ه� بع�����س النا�س؟ قلت: ل. قال: 
ه� اأحمد �س�قي

وكنت اإىل ذلك احلن مل اأعرف �س����عادة اأحمد 
�س�����قي بك"رحم����ه الل����ه"، ول اجتمع����ت به، 
واإمنا لقيته بعد ذلك يف اإدارة امل�ؤيد وقد طلب 
من ال�سيخ علي اأن يراين فتالقينا وتعارفنا، 
ثم قال يل ال�س����يخ عبد املح�س����ن: وما احليلة 
الآن يا اأ�ستاذ؟ قلت: حت�سن العالقة مع اأحمد 
�س�����قي بك، ففارقته عل����ى نّية اللقاء يف وقت 
نذه����ب في����ه اإىل )كرمة اب����ن هان����ئ(، وكانت 
الكرمة قد بنيت، حديثًا فذهبنا اإليها واأر�س����ل 
ال�سيخ عبد املح�سن بطاقته اإىل البك، فاأجيب 
باأنه خرج، اأما ال�سيخ عبد املح�سن فقد اأق�سم 

اأنه مل يخرج، واإمنا اأراد األ يقابله.
ومن ذلك احلن يئ�س من اخلدي�ي والراتب. 
وف��س اأمره اإىل الله. ثم ملا ا�ستد به املر�س، 
ولزم داره يف )درب الكحكين( جعلت اأتردد 

اإليه فيها، وكنا نق�س����ي �س����اعات يف احلديث 
ورواي����ة ال�س����عر ومطارح����ة الأدب واأخب����ار 
الأدباء، وبخا�س����ة اأدباء العراق من ال�سيعة، 
وقد خل�س����ت بع�س اأحاديث����ه عنهم يف اأملية 
الع����دد ال�س����ادر يف 1 ي�لي�����/ مت�����ز �س����نة 
1907 من )اآمايل الأدب( التي كنت اأن�س����رها 

يف )امل�ؤيد( من وقت اإىل اآخر.
  واذكر ما و�س����فه يل من اإحل����اح الفاقة عليه 
يف بع�س الأيام حتى اأنه �س����األ تاجر الدجاج 
ال����ذي ك����ان يبتاع م����ن دجاج����ه اأن ي�س����ف له 
طريقته يف تفريخها وتغذيتها والقيام عليها 
ليعتا�س ه����� من وراء ذلك. ف��س����فها الرجل 
ل����ه. وح����اول اأن يجربه����ا، ففع����ل. واأ�س����بح 
عنده األ�����ف من الفراريج. وك����ان يعتني بها 
ويطعمه����ا الأرز، لكن����ه مل ينجح يف جتربته، 
وكانت اخل�س����ارة عليه عظيمة. قال: وما كان 
يخطر يل ق����ط اأن الكتاكيت �س����ريعة العطب، 

رقيق����ة امل����زاج اإىل ه����ذا احل����د. واأنه����ا اإذا مل 
يتدبر �س����احبها اأمرها بانتباه وفرط حيطة، 
تغذيته����ا وتدفئته����ا  الأ�س�����ل يف  ومراع����اة 
ل يبقى من الألف منها �س�����ى ب�س����عة ع�س����ر 

كتك�تًا.
وك����ان يف �س����رده له����ذه احلادث����ة ا�ستق�س����اء 
دقي����ق، ودر�����س اقت�س����ادي عمي����ق، وفكاه����ة 
ت�س����ري ع����ن النف�س البائ�س����ة كاآبته����ا، وتعيد 
اإىل الأ�س����ارير العاب�سة ب�سا�س����تها، وملا زرته 
يف ال�س����نة املا�س����ية م����ع �س����ديقي الأ�س����تاذ 
)اله����راوي( يف داره مب�س����ر اجلديدة ظننت 
اأن����ه ميكنن����ي حمادثت����ه ب�س����اأن كتاكيت����ه، فلم 
اأ�س����ادف من �س����حته ون�س����اطه ما ي�ساعد يف 
الك����الم يف ه����ذا امل��س�����ع، واإمن����ا اقت�س����ر 
حديثنا على و�سف امل�سرة بتالقينا بعد نح� 

ثالثن �سنة من تنائينا.
والكاظمي ينّظم ال�س����عر على طريقة �س����عراء 
ع����رب اجلزي����رة م����ن حي����ث متانة الأ�س����ل�ب 
وجزال����ة الألف����اظ، ورمبا امتاز ع����ن كثريين 
منه����م يخل����� �س����عره م����ن املعاظل����ة والتعقيد 

والأغراب.
وكم����ا اأن����ه تف�����ق عل����ى �س����عراء زمان����ه بهذه 
الطريق����ة الفحل����ة ن����راه امت����از عنه����م اأي�س����ًا 
يف اأن����ه يرجت����ل ال�س����عر ارجت����اًل غاي����ة يف 
تلك�����ؤ. واإذا  في����ه ول  ال�سال�س����ة ل جمجم����ة 
ارجتله وقع �سعره املرجتل يف قالب طريقته 
ال�س����عرية املطب�عة، اأي اإنه مهما طال نف�س����ه 
يف الرجتال جاء �س����عره املرجتل م��س�����مًا 
بطابعه ال�سخ�سي، متقاودًا م�ست�ى املت�ن، 
ل ت�س����اخ�س في����ه ول تف����اوت؛ ل يخذل اآخره 
اأول����ه، ول ين�ء عجزه بكلكله، وهذا م��س����ع 
الغراب����ة يف ارجتال����ه. ورمب����ا ل يجاريه يف 
هذه املزي����ة اإل القليل من ال�س����عراء الأقدمن 

بله املتاأخرين من �سعراء هذه الأيام.
وم����ن ظري����ف اأخب����ار بداهت����ه م����ا اتف����ق يل 
معه: ذل����ك اأنه زارين ي�م����ًا يف اإدارة امل�ؤيد، 
فابت����دره زميلي ال�س����حايف امل�س����ه�ر �س����ليم 

�س����ركي�س"رحمه الله"بالعت����ب ال�س����ديد عليه 
لإغفال����ه تهنئت����ه بزّي����ه البل����دي اجلديد وكان 
م����ن خرب هذا الزي اأن )�س����ليمًا( ت�س����ايق من 
اللب������س الإفرجن����ي املحزق، ول �س����يما ياقة 
القمي�س املك�ي، وربط����ة الرقبة )الكرافات( 
متنع����ه  كان����ت  الت����ي  بكلته����ا  اأو  و�س����طاطها 
احلرك����ة واإدارة راأ�س����ه ميين����ًا و�س����ماًل وه� 
ال�س����يف  ف�س����ل  والف�س����ل  يح����رر ويرتج����م 
واحلر حر القاه����رة. فما كان منه اإل اأن اأعلن 
هج����ر ذلك ال����زي والزراي����ة عليه، وا�س����طنع 
لنف�س����ه الزي البلدي: قفطانًا م�سدود ال��سط 
بالزن����ار، ويحيط اأعل����ى القفط����ان بعنقه من 
دون الياق����ة ول ع����رى ول اأزرار؛ وقد �س����دل 
ف�ق القفطان جبًة بلديًة خم�س����رة ال��س����ط، 
ف�سفا�س����ة الأذي����ال، �س����هلة الط����ي، �س����ريعة 
اللي. واأعلن خربه هذا يف ال�س����حف املحلية 
م�س����ف�عًا ير�س����مه العرب����ي الأ�س����يل، وزي����ه 
البل����دي اجلميل؛ واأخ����ذ اإخ�ان����ه املحررون 
- وه����م كرث - ي�س����ف�ن خربه يف �س����حفهم، 
وال�س����عراء منهم يهنئ�نه بق�س����ائدهم، وكان 
�س����ديقنا )�س����ليم( تعجبه طريقة ال�س����حايف 
الأمريك����ي الكبري )برزباي����ن( الذي يتخذ يف 
م��س�����عات كتابت����ه م����ن احلبة قب����ة، فكيف 
ل يتخ����ذ ه����� م��س�����عًا يل����ذ امل�س����رين من 

القفطان واجلبة؟
وك���م مرة �س���معته يق����ل: اإنن���ي اأن���ا الكاتب 
ال�س���حايف، وق���د تلقي���ت ف���ن ال�س���حافة من 
�س���فري اإىل اأمريك���ا ومعا�س���رة �س���حافييها. 
)املغرب���ي(  و  )املنفل�ط���ي(  زمي���الي:  اأم���ا 
فلي�سا �س���حافين باملعنى املق�س����د من كلمة 
ال�س���حافة: املغربي كاتب ع���امل، واملنفل�طي 

كاتب �ساعر
فلم���ا دخ���ل علين���ا ال�س���يد الكاظمي واأ�س���معه 

�سليم عتبه عليه قال له:
اأِلُق دواتك واقرُب... وخذ اأداتك واكتُب

�س���ليم،  م���دح  �س���عرًا يف  ث���م جع���ل يرجت���ل 
وو�سف زيه اجلديد. ميليه عليه وه� يكتب. 
حتى اإذا طال نف�س الق�ل اعرت�سته اأنا قائاًل: 
اأرى اأنه �سيك�ن لهذه الق�سيدة نباأ عظيم بن 
اأدب���اء القاهرة، فل���م ل يك�ن يل فيها ذكر واأنا 
ثالثكما و�س���اهد حادثتكم���ا؟ فتح�ل الكاظمي 
ع���ن )�س���ليم( واأقبل علي، وخاطبني بب�س���عة 
اأبيات من �سعره املرجتل على وزنه وقافيته. 
ث���م عاد اإىل اإمتام الكالم يف �س���ليم حتى اأكمل 
ق�س���يدة بلغت الثالث���ن بيتًا فيم���ا اأذكر، وقد 
ن�س���رها �س���ديقي �س���ليم يف جملته - �س���نتها 
الثانية اأو الثالثة - وحكى الق�سة كما وقعت، 
لكنه ذهب اإىل اأنني، اإمنا اقرتحت على ال�سيد 
الكاظم���ي اأن يذك���رين يف الق�س���يدة امتحانًا 
ل���ه، وا�س���تيثاقًا من اأم���ر ارجتاله. رح���م الله 
)الكاظم���ي( وع��س���نا الده���ر من���ه ول اأراه 

فاعاًل.
 

م. الر�سالة ــ العدد 98 يف: 20 - 05 - 1935

تعد جامع���ة بغداد واحدة من اأع���رق اجلامعات لي�س على 
م�س���ت�ى العراق فح�س���ب، بل على �س���عيد ال�طن العربي 
�س���نة 1957،  اإىل  تاأ�سي�س���ها  تاري���خ  يع����د  اإذ  والع���امل، 
وبذلك تك�ن اأول جامعة ر�س���مية يف العراق، واأما البداية 
احلقيقي���ة للتعليم اجلامع���ي يف تاريخ العراق املعا�س���ر، 
فتتمث���ل بتاأ�س���ي�س كلية احلق����ق، يف �س���نة 1908 والتي 
اأعقبها تاأ�سي�س كليات ومعاهد عالية حتت ظروف خمتلفة 
ويف حق���ب متفاوتة ح�س���ب دواعي احلاج���ة اإىل املهنين 
واملخت�س���ن، فاأ�ّس�س���ت كلية الطب يف �س���نة 1927 وكلية 
ال�س���يدلة يف �سنة 1936 وكلية الهند�س���ة يف �سنة 1942 
وكلي���ة التحري���ر )للبنات( يف �س���نة 1946 وكلية التجارة 
يف �س���نة 1947، وق���د كانت جمي���ع هذه الكلي���ات لتعدو 
ع���ن ك�نه���ا مدار����س مهني���ة غاياته���ا اإع���داد امل�ظف���ن اأو 

املتخ�س�سن مبهن معينة.

مراحل تأسيس جامعة بغداد:
 لعل اأول حماولة ظهرت لتاأ�س���ي�س جامعة يف بغداد يع�د 
اإىل بداي���ة احلك���م ال�طني عندم���ا عاد اإىل اأر����س ال�طن 
لفي���ف من رج���ال الفك���ر والنخب���ة املثقف���ة م���ن العراقين 
والع���رب لي�س���هم�ا يف ت�طي���د اأرك���ان احلك���م ال�طن���ي 
اجلدي���د يف الب���الد، وظل���ت فك���رة اجلامعة ت���راود عق�ل 
الكثريي���ن منه���م، فج���رت ع���دة حم���اولت منه���ا: حماولة 
اإ�س���الح مدر�س���ة الإم���ام الأعظم، فا�س���تجاب امللك في�س���ل 
الأول لهذا الإ�سالح والرغبة و�سجعها ووجهها وعهد اإىل 
فهم���ي املدر�س، درا�س���ة مقرتح اإن�س���اء اجلامع���ة وتط�ير 
مدر�س���ة الإم���ام الأعظ���م وجعله���ا كلي���ة تعل� ف����ق جميع 
املدار�س الدينية وجعلها �س���عبة من جامعة كبرية، �سّميت 
فيما بعد ب�)جامعة اآل البيت( واأطلق على ال�س���عبة نف�س���ها 
ا�سم )ال�سعبة الدينية العالية( على غرار ال�سعب الأخرى، 
ونتيجة ل�ج�د معار�س���ة ق�ية لهذا امل�س���روع، فقد اأ�سدر 
امللك في�س���ل اأوامره باإغالق اجلامعة يف 4 /اآيار/ 1930 
قب���ل اأن ينهي الط���الب امتحاناتهم، وبعد اإلغ���اء اجلامعة 
ع���ادت ال�س���عبة الديني���ة اإىل مكانها ال�س���ابق، حتى األغيت 
�س���نة 1935، واأ�س�س مكانها دار العل�م العربية على غرار 

دار العل�م يف القاهرة.
 جت���ددت امل�س���اعي لفك���رة تاأ�س���ي�س اجلامع���ة عندم���ا كان 
يا�س���ن  وزارة  يف  للمع���ارف  وزي���رًا   الب�س���ام،  �س���ادق 
الها�س���مي الثاني���ة )1935-1936( اإذ تق���دم الب�س���ام م���ع 
عق���راوي الذي ك���ان عميدًا ل���دار املعلم���ن العالية مبذكرة 
اإىل جمل����س ال�زراء ي�س���تهدف فيها حت�ي���ل دار املعلمن 
ل���الآداب والثاني���ة للعل����م،  العالي���ة اإىل كليت���ن، الأوىل 
وقد  دعا بع�س ال�سخ�س���يات لالجتماع مناق�س���ة م��س�ع 
تاأ�س���ي�س اجلامع���ة، وم���ن  بينه���م وزي���ر الداخلية ر�س���يد 
ع���ايل الكيالين، ورئي�س جمل�س الن�اب حممد اأمن زكي، 
وعميد كلية الطب العراقية حنا خياط، و�ساطع احل�سري  
)مدير التدري�س والرتبية العام يف وزارة املعارف( وعبد 
الرزاق  ال�س���نه�ري، عميد كلية احلق�ق، وذلك لالجتماع 
يف دي����ان وزارة املع���ارف، للمذاك���رة ح����ل م��س����ع 
تاأ�س���ي�س جامعة عراقية، وكان ذلك يف �س���هر �س���باط �سنة 

.1936
 وفق���ًا مل���ا ورد يف التقرير الذي رفعه الب�س���ام اإىل جمل�س 
ال�زراء يف 15 /�س���باط 1936، اأر�س���ل جمل����س ال�زراء 
اإىل وزارة املعارف ا�ستف�سارًا عن مقدار النفقات املت�قعة 
لتاأ�س���ي�س جامعة عراقي���ة، فاأجاب وزير املع���ارف بتقرير 
اأر�س���له اإىل جمل�س ال�زراء يف 10 اآذار من ال�سنة نف�سها، 
ب���اأن النفق���ات املت�قع���ة لتاأ�س���ي�س اجلامعة لتتج���اوز ال� 

)2000( دينار �س���ن�يًا، وذلك على اعتبار اأن كليتي الطب 
واحلق�ق باقيتان على نفقاتهما، اأما فرعا العل�م والآداب 
املزم���ع حت�يلهم���ا اإىل كليت���ن، ف���اإن النفقات املخ�س�س���ة 
لهما، بالإ�س���افة اإىل املبالغ التي �س���تنفق عليهما، والتي ل 
تتجاوز املبلغ املذك�ر اأعاله، �س����ف ي�س���د احتياجهما من 
الإنفاق، وبذلك يك�ن مقدار الإنفاق املت�قع لتلك اجلامعة 
ل يتع���دى األفي دينار على اأكرث تقدي���ر. غري اأنه مت تاأجيل 

البت يف م�سروع اجلامعة اإىل اأجل غري م�سّمى. 
جتددت امل�س���اعي مرة اأخرى لإن�ساء جامعة عراقية خالل 
احل���رب العاملي���ة الثاني���ة )1939-1945( عندم���ا ظهرت 
املحاول���ة الثالثة، وهي املحاولة الثانية ل�س���ادق الب�س���ام 
وزي���ر املع���ارف، ال���ذي وّجه مذك���رة اإىل جمل����س ال�زراء 
ب�س���اأن تاأ�س���ي�س جامعة يف بغداد، اأو�س���ح فيها الأ�س���باب 
امل�جب���ة، واق���رتح املك���ان املنا�س���ب له���ا يف منطق���ة باب 
املعظم، لأنه يجمع معظم الكليات واملعاهد القائمة اآنذاك، 

ف��سعت درا�سات ومذكرات كثرية ح�ل امل��س�ع، ف�ساًل 
ع���ن ال�س���تعانة بع���دد من اخلرباء واملخت�س���ن ب�س����ؤون 
التعلي���م العايل، وبتاريخ 19/ اآذار/ 1940 وافق جمل�س 
ال����زراء عل���ى ت�س���كيل جلن���ة لدرا�سة"تاأ�س���ي�س جامع���ة 

للدرا�سات العليا يف العراق".
قرر جمل�س ال�زراء يف اآب /1942، ت�س���كيل جلنة م�ؤلفة 
م���ن عمداء كليات الط���ب واحلق����ق ودار املعلمن العالية 
ال���ذي ك���ان متي عق���راوي عميدها اآن���ذاك ومديري���ة الري 
العامة ورئا�س���ة دي�ان التدوين القان�ين، غر�سها درا�سة 
م�س���روع اجلامعة، وو�س���ع التقارير التي تر�سد احلك�مة 
اإىل كيفية العمل من اأجل تنفيذ امل�سروع، وكان يراأ�س تلك 
اللجنة هاملي، وه� خبري ترب�ي بريطاين. و�س���در قرار 
جمل�س ال�زراء، بجل�س���ته املنعقدة يف 25 /اأيار /1946، 
يق�سي بتاأ�س���ي�س اجلامعة التي �سمت حتت ل�ائها كليات 
احلق�ق والآداب والعل�م وال�س���يدلة والهند�سة والطب، 

وعماًل بت��س���يات عقراوي وجلنة هاملي، فقد اأ�س���تثنيت 
دار املعلم���ن العالي���ة، ويع���د ه���ذا الق���رار اأول ق���رار بهذا 

اخل�س��س، لكنه مل ي��سع حينذاك م��سع التطبيق.
ك���ان ذل���ك يف ال�ق���ت ال���ذي  راأت في���ه وزارة املع���ارف اأن 
الطريقة العملية لتاأ�سي�س اجلامعة هي ال�سروع بتاأ�سي�سها 
قبل ت�سريع نظامها، ان�سجامًا مع ت��سيات جلنة م�رغان، 
فاأن�ساأت �سنة 1949 )كلية العل�م والآداب( التي اأ�سبحت 
ن�اة لكليت���ي )العل�م والآداب( والكلي���ة الت�جيهية. يعد 
تاأ�س���ي�س كلي���ة العل����م والآداب ه� مبثابة غر����س البذرة 
الأوىل للتعلي���م اجلامع���ي ال�س���حيح يف البالد، وح�س���ب 
روؤي���ة عب���د اجلب���ار عبد الل���ه، اإن ه���ذه الكلية ه���ي الن�اة 

احلقيقية جلامعة بغداد.
لتاأ�س���ي�س جامع���ة بغ���داد  ا�س���تمر عق���راوي يف م�س���عاه 
ملدة ع�س���ر �س���ن�ات م���ا ب���ن �س���نتي 1943و1953، فقّدم 
الدرا�س���ات ومناق�س���اتها مع اللجان وبعد تلك الدرا�س���ات 
اأ�س���بح تاأ�س���ي�س اجلامع���ة ق�س���ية اأ�سا�س���ية، اإذ اأّي���ده يف 
م�س���عاه وزي���ر املع���ارف حين���ذاك عب���د املجيد الق�س���اب، 
الذي اأعد الالئحة اخلا�س���ة بها يف �س���نة 1953، وقد ن�سر 
م�س���روع لئحة قان�ن جامعة بغداد، الذي رفعته ال�زارة 
امل�س���ار اليها اإىل دي�ان جمل�س ال�زراء، واأيدت راأيها يف 
�س���رورة الإ�س���راع بتحقيق م�س���روع جامعة بغداد، الذي 
وجد عقراوي فيها اإعداد درا�سة ثقافية حرة والإعانة على 
البحث والتقدم العلمي، ون�سر الثقافة والف�سائل اخللقية 
اجلامعي���ة والنه��س بها، واإن فكرة ان�س���اء تلك اجلامعة 
تق�م على ا�سا�س جمع الكليات القائمة، وت�حيد انظمتها 
على اأ�س����س �س���ليمة، وجعله���ا منظمة حكمية م�س���تقلة عن 

اإدارة وزارة املعارف ماليًا واداريًا.
 ق���ّدم عق���راوي لئحة جامع���ة بغ���داد اإىل جمي���ع الكليات 
بغية درا�س���تها من قبل جمال�س الأ�س���اتذة فيه���ا، وم�افاة 
اللجنة املخت�سة باآرائهم ومقرتحاتهم ب�سدد هذه الالئحة 
امل��س����عة متهيدًا ملناق�س���اتها يف جمل�س ال����زراء، الذي 
اأقرها يف 8 اآذار �س���نة 1954، واأر�س���لها اإىل جمل�س الأمة 
لت�س���ريعها، وقدم���ت جلن���ة �س����ؤون املع���ارف يف جمل����س 
الن����اب تقريرها اإىل رئي�س املجل�س بع���د اأن عقدت )12( 
جل�سة، ناق�ست فيها الالئحة، بعد اأن اأدخلت عدة تعديالت 

عليها.
 جتددت املناق�س���ات يف جمل�س الن�اب والأعيان، واأخريًا 
مت اإ�س���دار قان����ن جامع���ة بغ���داد ذو الرق���م )60( ل�س���نة 

1956، وبذلك ظهرت اجلامعة اإىل حيز ال�ج�د من 
الناحي���ة القان�نية، ولي�س الفعلية، واأعرب وزير املعارف 
وقتذاك، منري القا�س���ي، عن اأمله يف تنفي���ذ هذا القان�ن، 
واختي���ار رئي����س للجامع���ة وتعي���ن جمل�س���ها، واتخ���اذ 
اأختاره���ا  جامعي���ة  مدين���ة  لإقام���ة  الالزم���ة  الإج���راءات 
عق���راوي يف اأن تك����ن مبنطق���ة اجلادري���ة تعي���د اأجم���اد 

العراق العلمية.
بقي قان�ن جامعة بغداد ل�سنة 1956 معطاًل اأكرث من �سنة 
كامل���ة، ومل ي�س���رع يف تنفي���ذه حتى اأواخر �س���نة 1957، 
حينما مت تعين مت���ي عقراوي اأول رئي�س جلامعة بغداد، 
مب�ج���ب الإرادة امللكي���ة رق���م )50( وال�س���ادرة بتاري���خ 
21/ اآب /1957، براتب �س���هري ق���دره )240( دينارًا مع 
خم�س�س���ات �س���هرية قدره���ا )100( دينار، ثم ع���ّن اأربعة 
من الأ�س���اتذة العراقين اأع�س���اًء يف املجل�س التاأ�سي�س���ي 

للجامعة، ثم اأ�سيف اإليهم ع�س� خام�س.

عن ر�سالة: متي عقراوي ودوره الفكري والرتبوي يف العراق

الكاظمي في مصر.. 
صفحات مطوّية عن صلتِه مع الخديوي ومحمد عبدة أحمد شوقي

رئي�س املجمع العلمي العربي

المساعي األولى لتأسيس جامعة عراقية
كيف تأّسست جامعة بغداد؟ 
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مواهب معروف الجبوري

وداد األورفلــــــــي

اآذار ع���ام  ال�س���ابع ع�س���ر م���ن  الع���ايل يف  الب���اب  اأ�س���در 
1911، اأم���رًا بع���زل ال����ايل ناظم با�س���ا عن ولي���ة بغداد، 
فغادرها �س���باح الع�س���رين م���ن اآذار، على ظه���ر باخرة من 
ب�اخر"لنج"مت�جهًا اإىل الب�س���رة ث���م ت�جه من هناك اإىل 
ا�ستانب�ل، وظل ي��سف اأغا با�سا واليًا على بغداد بال�كالة 
زهاء خم�س���ة اأ�سهر، حتى و�سل اإليها ال�ايل اجلديد جمال 
بك، يف ال�س���اد�س والع�س���رين من اآب وا�س���تقبله )ك�س���ائر 
ال����لة( يف الفل�ج���ة مع���اون ال����ايل لطفي ب���ك والفريق 
ي��س���ف اأغا با�سا وكيل ال�ايل ووكيل مفت�س الفيلق الأول 
وقائد الفيلق الثالث ع�س���ر، والأمراء الأ�سراف واأطلقت له 

اإحدى وع�سرون اإطالقة مدفع كاملعتاد.

حاولت جمعية الحتاد والرتقي ال�سيطرة على ال��سع يف 
جميع البالد العثمانية، خ�س��س���ًا بعد اأن اأدركت اجلمعية 
حقيقة من���� اأحزاب معار�س���ة ل�سيا�س���تها، ومتهي���دًا لعقد 
ال�س���لح م���ع اإيطالي���ا، راأت اجلمعية �س���رورة حل جمل�س 
املبع�ث���ان العثماين وت�س���كيل جمل�س جدي���د، ولأجل ذلك 
مار�س���ت جمعية الحتاد والرتقي ال�س���غط على ال�س���لطان 
حممد ر�س���اد حلل املجل�س، ومتت امل�افقة باإ�سدار الإرادة 
ال�س���لطانية يف الثام���ن ع�س���ر م���ن كان����ن الث���اين 1912، 
ويف اأواخر �س���هر كان����ن الثاين 1912، ب���داأت انتخابات 

جمل�س"املبع�ثان"العثماين.
كان اإدراك جمعية الحتاد والرتقي لنهيار �سعبيتها ومن� 
الأحزاب املناف�س���ة له���ا، قد حمل اجلمعية عل���ى بذل جه�د 
كبرية واتباع خمتلف ال��س���ائل �س����اء كانت امل�سروعة اأو 
غري امل�س���روعة من اأجل اإجناح مر�سحيها يف النتخابات، 
وقد اأ�سدر الحتادي�ن اأوامر �سرية تدع� اإىل حمل النا�س 
عل���ى انتخ���اب مر�س���حي اجلمعية حت���ى ل� اقت�س���ى الأمر 

ا�ستخدام اأ�ساليب الإكراه.
اأم���ا يف بغ���داد فقد ق���ام ال�ايل جم���ال بك باتب���اع خمتلف 
اأ�س���اليب الرتغي���ب والرتهي���ب وال�عي���د متهي���دًا لعملي���ة 
النتخاب، واأبدى اأعيان بغداد ووجهاوؤها مقاومة ن�س���طة 
لإدارة الحتادين، واأظهر الأعيان نف�رًا من ال�ايل جمال 
بك، ففي �س���يف عام 1911 و�سلت الأم�ر اإىل حد الهج�م 
املك�س����ف علي���ه، ونظمت جمم�ع���ة املحافظ���ن املتنفذين 
برئا�سة عي�سى اجلمايل، تظاهرة للدفاع عن رئي�س حترير 
جري���دة )ال�س���اعقة( �س���ادق العرجي، الذي اعتقل ب�س���بب 
نق���ده لل�ايل جمال بك، وا�س���طرت احلك�م���ة املركزية يف 
نهاية املطاف اإىل التدخل يف الق�سية، واأ�سدرت التعليمات 

بالإفراج عن املعتقل.
ج���رت النتخابات يف بغداد يف ربيع ع���ام 1912، وكانت 
انتخاب���ات حامي���ة تختل���ف عم���ا ج���رى م���ن قب���ل، و�س���هد 
العراقي�ن �س���راعًا حزبيًا بن املر�سحن، وقد بذل ال�ايل 
جمال بك جه����دًا كبرية يف اإجناح املر�س���حن الحتادين 
�س���د خ�س����مهم باأن ا�س���تخدم خمتلف اأ�س���اليب الرتغيب 
والرتهي���ب وال�عي���د والتالع���ب يف عملي���ة النتخاب عن 
طري���ق ح���رق الأوراق النتخابي���ة وتزويره���ا، مم���ا اأثار 
ا�س���تياء اأه���ايل بغ���داد وكان���ت النتيج���ة ف����ز الحتادين 
يف جمي���ع الأل�ي���ة، عدا الب�س���رة والعم���ارة، اإذ ف���از فيها 

الئتالفي�ن بق�ة ال�سيد طالب النقيب.
وبعدما اأ�س���فرت النتخابات النيابي���ة عن ف�ز الحتادين 
يف بغ���داد، احتفل����ا يف ن���ادي ح���زب الحت���اد والرتق���ي 
بالن����اب املنتخبن يف ال�لي���ة، فخطب وايل بغداد جمال 
بك خطبة بليغ���ة، عّدد فيها ماآثر الحتادي���ن واأعمالهم يف 
خدمة الدول���ة العثمانية، وانهال على خ�س����مهم بالإقذاع 
والإيالم، وخطب اأي�س���ًا جميل �سدقي الزهاوي قائاًل"اأنه 
يعي����س احتادي���ًا، ومي����ت احتادي���ًا، ويالق���ي الل���ه ب�جه 

الحتادين".
ك���ان الئتالفي�ن العثماني�ن – يف هذه الفرتة – قد األف�ا 
حزبه���م املعار����س، واخت���اروا ال�س���يد م�س���طفى ال�اع���ظ 
ليك�ن وكياًل عنهم يف تاأ�سي�س فرع حلزبهم يف بغداد، وقد 
غادر ال�سيد م�سطفى ا�ستانب�ل يف التا�سع ع�سر من �سباط 
ع���ام 1912 مت�جه���ًا اإىل بغ���داد ف��س���لها بعد �س���هر، وقد 
دع���ا ال�اعظ بع�س���ًا من وجه���اء بغداد وه���م: عبد الرحمن 
النقيب، عي�سى اجلميل، عبد الرحمن با�سا احليدري، على 

اأفندي الآل��سي، ي��سف ال�س�يدي.
  اإىل عقد اجتماع لهم يف داره واتفق�ا خالله على الت�سدي 
لل����ايل جمال بك وك�س���ف األعيبه واأر�س���ل�ا الربقيات اإىل 
املراجع العليا، اإل اأنهم مل يتلق�ا ج�ابًا منها، باملقابل عمد 

ال����ايل جمال بك اإىل حماولة ا�س���تمالة ال�س���يد م�س���طفى 
ال�اعظ وبع�س ال�جهاء من بغداد لالن�س���مام اإىل جمعية 

الحتاد والرتقي.
واأخذ ال�سيد م�سطفى ال�اعظ بتاأ�سي�س فرع حلزب احلرية 
والئتالف ببغداد، وا�ستاأجر له دارًا خا�سًا به، وعّلق على 
جدرانه���ا لفتة كتب عليه���ا: )الئتالف خري من الختالف( 
وقد ان�س���م اإىل الفرع كثري من ال�سباب املتعلم، اأمثال كامل 
الطبقجلي �ساحب جريدة )بن النهرين(، وحمدي الباجه  
جي، و�سكري الف�سلي وحمم�د اأديب وعمر نظمي وجمال 
بابان، وغريهم، وكان هذا الفرع مدع�مًا من ال�س���يد طالب 

النقيب يف الب�سرة.
ف�ساًل عن حزبي احلرية والئتالف، تاألف يف عهد جمال بك 
وايل بغداد )النادي العلمي ال�طني( يف بغداد وان�س���مت 
اإليه جمم�عة من ال�سباب النابه اليقظ، وقد انتخب مزاحم 
ب���ك الباجه ج���ي لرئا�س���ة الن���ادي. والن���ادي العلم���ي الذي 
اأ�س�س���ته اإدارة"جمعي���ة العهد"ال�س���رية يف بغ���داد اأواخ���ر 
اآذار 1913، للتم�ي���ه عل���ى ال�س���لطة واإزالة �س���ك�كها التي 
كانت حت�م ح�ل ن�س���اط اجلمعية ال�س���ري، اأ�س�س ليك�ن 
فرعًا حلزب الال مركزية العثماين مب�س���ر، واأهم م�ؤ�س�سيه 
حمدي الباجه جي، ومزاحم اأمن الباجه جي، بهجت زينل، 
روؤوف غن���ام، اأ�س���در النادي جريدة با�س���م النه�س���ة يف 3 

ت�سرين الأول 1913.
اإن تاألي���ف كل من حزب احلرية والئتالف والنادي العلمي 
ال�طن���ي يف بغداد واجتماع �س���باب بغ���داد يف هذا وذاك، 
اأث���ار نقم���ة الحتادين اجتاه خ�س����مهم، فلم���ا علم جمال 
ب���ك بالجتماع الذي ح�س���ل بن ال�اعظ وع���دد من وج�ه 
بغ���داد، عم���د اإىل احليل���ة يف مفاو�س���ة ال�س���يد م�س���طفى 
ال�اع���ظ واجتذابه اإىل حزب الحت���اد والرتقي، فزاره يف 
بيت���ه وظل يحاوره ويغريه، وتعهد له بتعيينه ع�س����ًا يف 
جمل����س الأعيان، فلم ي�فق يف اإقناعه فعمد جمال بك وايل 

بغداد اإىل مفاو�س���ة عبد الرحمن النقيب، وتعهد له بتعين 
ابنه نائبًا عن بغداد اإن ه� تخلى عن كتلة ال�جهاء املناوئة 
لالحتادين، وقد جنح جمال بك يف ذلك وا�س���تجاب له عبد 
الرحمن النقيب، مما �سبب انهيار الكتلة وت�ستت اأع�سائها. 
كما جلاأ جمال بك اإىل تعين ت�فيق اخلالدي. وه� �سابط 
درك متعاط���ف م���ع الحتادي���ن وكياًل ملدير ال�س���رطة حتى 
يت�س���نى له اإجراء النتخابات بالطريقة التي ت�سمن جناح 

الحتادين فيها.
ورغم الأ�س���اليب الت���ي اتبعها جمال بك اإل اأنه مل ي�س���تطع 
حتقي���ق جناح اإ�س���ماعيل حقي باب���ان النائب ال�س���ابق يف 
بغ���داد، واإن كان قد جنح يف انتخاب���ه نائبًا عن الدي�انية، 
الأم���ر الذي جع���ل جمال بك ي�س���جن خمت���اري الأعيان يف 
بغداد لف�سلهم. وقد اأدى متادي الحتادين يف النتخابات 
اإىل وق����ع بع����س ح�ادث القت���ل مما ا�س���طر الأهايل يف 
الدي�انية اإىل اإطالق النار على مت�سرفها وقائد الدرك فيها 
فجرح الأول جرحًا بليغًا. ولكن جمال با�س���ا قدم ا�ستقالته 
م���ن ولية بغ���داد يف الثاين والع�س���رين من مت����ز 1912 
نتيجة لت�سّلم الئتالفين احلكم يف ا�ستانب�ل، غادر جمال 
بك بغداد يف ال�س���ابع ع�سر من اآب 1912، ودعته جمم�عة 
كبرية من اأهايل بغداد عندما اجتمع�ا يف ال�ساحة القريبة 
من م�س���جد اجلنيد البغدادي، فخطب فيهم خطبة م�س���هبة 
ق����ى فيها عزمية الحتادين وحثهم على م�ا�س���لة العمل 
الذي تق�سي مبادئ حزب الحتاد والرتقي، ثم ختم خطبته 
بق�له"قد تظن�ن اأين اأ�س���تقيل من ولية بغداد خ�س���ية من 
معاك�س���ة ال�زارة ملا اأريده هنا، فاإذا ك���ان ظنكم هذا فغلطًا 
ما تظن�ن، وال�اقع اإين اإمنا �سارعت با�ستقالتي لأ�ستطيع 
الذهاب اإىل ال�س���تانة، فهناك اأ�س���تطيع العمل على اإ�سقاط 

وزارة الئتالفين".

 عن ر�سالة : جـمال با�سا حياته ودوره ال�سيا�سي 

ورغ���م انتقالن���ا لحق���ًا اىل بغ���داد، مل ن���رتك بعق�ب���ة، اإذ 
اأن اأهل���ي ا�س���تمروا بزيارة اأ�س���دقائهم وكن���ت اأفرح بهذه 
الزي���ارات لروؤية اأ�س���دقاء الطف�لة. وقد بن���ى والدي بيتًا 
اآخ���ر يف بعق�ب���ة يف بداي���ة اخلم�س���ينيات )ل���زوج اأختي 
الدكت����ر كامل اليا�س���ن( بعد انتقاله اىل بعق�بة لي�س���غل 
من�س���ب مدير �س���حة بعق�بة. ه���ذا البيت �س���غله بعد ذلك 
الل����اء الرك���ن اأحمد �س���الح العب���دي، زوج اختي الكربى 
جهاد، اإذ كان يق�سي واجبه الع�سكري يف جل�لء والبيت 
الآن اأ�س���بح مهم���اًل وقد عم���ه اخلراب وبحديقت���ه الغناء، 

وم�ست�ىل عليه منذ �سنن ط�ال.
ك���ان هن���اك يف بعق�ب���ة، اىل جان���ب التعلي���م الر�س���مي، 
الكتاتيب ويطلق عليهم يف العراق ا�س���م )املال(. ويف عمر 
الرابعة، اأخذتني اختي للمال �س���احلة. كانت جتل�سنا على 
ح�س���ري م�سن�ع من جريد )�سعف( النخل ول تفارق يدها 
ع�س���ا ط�يلة ج���دًا كانت تل���ّ�ح بها بن الفين���ة والأخرى، 
وفجاأة �سعرت ب�سربة ع�سا تطالني على كتفي، فاأجه�ست 

بالبكاء، وكان هذا ي�مي الأخري يف كتاب املال �ساحلة.
اأي���ام زمان كنا �س���عداء، كانت والدتي ت�س���نع لن���ا اللعبة، 
اإذ تعم���ل م���ن ع�دت���ن �س���كل 

ال�سليب وتلف عليها قطعة قما�س اأبي�س وتر�سم مالحمها 
كالعي����ن والأنف وتلّ�نها وحتمر �س���فتيها ث���م تخّيط لها 
ف�س���تانا جمياًل. كنت األعب مع �س���ديقتي نه���اد عبد الكرمي 
جرياننا، فنقيم )قب�ًل( اأي حفلة �س���غرية باأدوات منزلية 
اأ�سرتتها يل والدتي كما كنا نتغّنى بالهازيج ال�سائعة يف 
ذل���ك الزم���ان )منها عند ك�س����ف القمر( فنق���ف بباب الدار 
وبيدنا ع�دة و�سينية نطرق عليها ونغني وبعدها ننطلق 

اىل ال�سارع، بهدف تخلي�س القمر من حمنته، ونغني:
يا ح�تة يا منح�تة
هدي كمرنه العايل

وان ماهديتيه اإِندكلج بال�سينية
كم���ا ن�س���مع �س����ت احلمام يغن���ي ي�مي���ًا نق�ل ب�س����ت 

واحد:
ك�ك�ختي وين اأُختي؟؟

باحللة اأي�س تاكل؟ باكلة..
اأي�س ت�سرب؟ مي الله..

وين تنام؟ باأر�س الله..
اأما اأهزوجة طلعت ال�سمي�سة فكنا نغنيها معًا:

طلعت ال�سمي�سة
على ق�سرعي�سة

عي�سة بنت البا�سا
تلعب باخلرخا�سة

�ساح الديچ بالب�ستان
الله ين�سر ال�سلطان

يا ملتنة �سرفينة
راح ال�كت علينة

�سم��سنة غابت
وارواحا ذابت

طلعنا ليربة
و�سفنة حبيب الله

يقرا كتاب الله
يا فاطمة بنت النبي

اأخذي كتابج واأنزيل على �سدر حممد وعلي
!!!

كم���ا كن���ا نلع���ب )الت�ك���ي(، وه���ي لعب���ة اكت�س���فت لحقًا 
اأنه���ا لعب���ة كل اطف���ال العامل، حي���ث يتم تخطي���ط الأر�س 
بالطبا�س���ري عل���ى �س���كل مربع���ات مرّقم���ة ونح���ّرك علب���ة 
�س���غرية بقدم واح���دة واأخ���رى مرف�عة داخ���ل املربعات 
وح�س���ب ت�سل�سل الأرقام، وكذلك لعبة احلبل املعروفة كما 

كنا نلعب لعبة"طمة خريزة"وغريها.
اأما األعاب ال�س���بيان فكانت مثل لعبة اجلعاب )وه� اللعب 
بعظام اخلروف( وال�س����كلة باحل�س����. لقد كنا �س���عداء 
وفرح���ن باألعابن���ا هذه، ولي�س عندن���ا باربي ول األعاب 

الكرتونية كما ه� احلال الي�م.
كما ل اأن�سى اأن اأخي طارق، كان ي�سنع الطيارات ال�رقية 
ويل�س���قها يف )ال�سري�س( الذي ي�سنع من نهايات البامية 
الت���ي ترمى، فين�س���فها ويطحنها، وحن ي�س���يف لها املاء 
ت�سبح كال�س���مغ الال�س���ق الق�ي وكنت اأ�ساعده ون�سعد 

على ال�سطح ونطرّي الطيارة ال�رقية اأم ال�سناطري.
تديره���ا  مدر�س���ة  بعق�ب���ة  يف  كان���ت   1933 ع���ام  يف 
ال�س���ت"بهية حالوة"وه���ي لبنانية. كانت تهت���م بالطالب 
وتقي���م احلفالت وتدع� الآباء وكبار امل�ظفن يف بعق�بة 
ابت���داًء م���ن املت�س���رف )املحاف���ظ( ورئي�س البلدي���ة الذي 

كانت له �سلة قرابة بنا واأ�سمه لطفي عزة.
ل ميكن اأن اأن�س���ى حفلة املدر�سة التي اأقامتها ال�ست"بهية 
حالوة"حيث األب�س�ين ف�ستانًا غريبًا م�سن�عًا من ال�رق. 
كان���ت اخت���ي ماجدة تاأخ���ذين كل ي����م اىل املدر�س���ة قبل 
احلفل���ة بهدف التدريب والتمرين عل���ى دوري، اأنا وثالثة 
اأطفال وو�س���ع�نا يف �س���لة وو�سع�ا ري�س���ًا على اكتافنا، 
وعل���ى �س����ت امل��س���يقى كن���ا نح���ّرك اأيدين���ا اىل الأعلى 

كالع�سافري.
وقد األقت �س���قيقتي ماج���دة كلمة الفتت���اح وراحت ترمي 
ال����رود على احلا�س���رين. وتق����ل: »رميت ال����رد،"واذا 
ب�اح���دة تقع على �س���دارة املت�س���رف. وكان���ت كلما تق�س 

علينا هذه الق�سة ت�سحك وي�سحك معها اجلميع.
بداي���ة  بعق�ب���ة يف  كمدين���ة  مدين���ة �س���غرية  ت�س���ّ�روا 
الثالثيني���ات بها مديرة لبنانية تدير هذه املدر�س���ة وتقدم 
ه���ذه الفعالي���ات!!! حقًا كانت هن���اك اإرادة للتط�ر يف ذلك 
الزم���ن ياأت����ن باملعلم���ن واملدر�س���ن والأ�س���اتذة من كل 
الدول العربية بخا�س���ة من �س����ريا ولبنان وم�سر، وبقي 
يف بغ���داد اأ�س���اتذة كلي���ة احلق����ق من امل�س���رين ل�س���نن 
ط�يل���ة. ويف املدار�س الأهلية كانت املدر�س���ات اأمريكيات 
ولبناني���ات و�س����ريات. ول ميك���ن اأن نن�س���ى دور م����س 
مبارك مديرة مدر�س���ة املن�س����ر، وكم خّرجت من طالبات 

وطالب باإمكانية كبرية يف التعليم واللغة.
كم���ا فتح���ت مدار����س اأهلية مثل مدر�س���ة ع���ادل يف اأوائل 
الثالثيني���ات، ومديرته���ا لبناني���ة ه���ي"روز عادل"زوجة 
اأني����س عادل الذي فت���ح ه� الآخر مدر�س���ه اإعدادية للبنن 
لف���رتة ق�س���رية. وكلي���ة بغ���داد الت���ي ك���ان يديره���ا الأباء 
الي�س����عي�ن وهي مدر�سة معظم اأ�ساتذتها من الق�ساو�سة 
الأمريك���ان والت���ي خّرج���ت الع���دد الكبري من �سخ�س���يات 

البلد.
ومدر�س���ة النجاح املختلطة يف الباب ال�س���رقي، ومدر�س���ة 
المريك���ان للبن���ات التب�س���رية وه���ي الت���ي در�س���ت به���ا، 
وتخ���ّرج منه���ا ع���دد كبري م���ن الطالب���ات الل�اتي ا�س���بح 
لهن �س���اأن يف جمال العمل مثل عايدة ع�س���ريان )وزيرة(، 
والزميل���ة �س���افرة جميل حاف���ظ )كاتبة(، واإقب���ال ج�يدة 
)دكت����راه يف علم الجتماع تدر����س يف اأمريكا(، وخالدة 
ال�تري )اأ�س���تاذة اللغة النكليزي���ة بجامعة بغداد خريجة 
لن���دن(. كم���ا تخرجن منه���ا طبيبات مثل الدكت����رة خالدة 
ق�س���ري )اخت�س���ا�س اأطفال( وغريهن. لكن مع الأ�سف كل 

زميالتي �سافرن وانقطعت اأخبارهن عني.
كما كانت هناك مدر�س���ة الراهبات يف الباب ال�سرقي، ولها 
فرع يف �س���ارع الر�س���يد، بعقد الن�س���ارى، وبعدها فتحت 
مدر�س���ة يف الكرادة داخ���ل تدّر�س فيها اللغات الفرن�س���ية 
والإنكليزي���ة والعربية، وبن�ا م�ست�س���فى الراهبات وهي 

من اأح�سن م�ست�سفيات بغداد اىل غاية الآن.
كم���ا كان���ت هن���اك مدار����س عدي���دة لليه����د ببغ���داد مث���ل 
فرن���ك  ومدر�س���ة  �س���ما�س  ومدر�س���ة  الليان����س  مدر�س���ة 
م�س���ت�اها  وك���ان  �س���نط�ب"للبنات.  عيني،"وم�س���ع�ده 
عالي���ًا ج���دًا، در����س فيه���ا الكثري م���ن امل�س���لمن اىل جانب 
املل���ل الأخرى ومل يك���ن للطائفية اأو العن�س���رية اأي م�قع 
فيه���ا. وكانت تدر�س اللغت���ن النكليزية والفرن�س���ية اىل 
جانب اللغة العربية املقرره ر�سميًا. وجميع هذه املدار�س 
الأهلي���ة فتح���ت يف اأوائ���ل الثالثينيات اىل ال�س���بعينيات 

وبعدها ُعرقت جميعها و�سافر كل املدر�سن الأجانب.
 

عن كتاب )�سوالف(

جمال باشا السفاح في بغداد في 26 آب 1911

انتخابات نيابّية وصراعات حزبّية

ذكريات الطفولة 
في بعقوبة في الثالثينيات

كان وال��دي رئيس املحاكم يف املوصل، ثم نقل اىل بعقوبة بنفس 

املنص��ب. كانت بعقوب��ة، وهي مركز لواء )محافظ��ة( دياىل، مدينة 

صغ��رة يف ذل��ك الزمان، وأذك��ر أن ش��وارعها كانت غ��ر معّبدة 

ويخرتقها نهر صغر مير وسط املدينة ويطلقون عليه اسم )الشاخة( 

تنترش يف بعقوبة البس��اتني العامرة بالفواكه مثل الربتقال والرمان. 

ويف بيتن��ا توجد )بقجة(، وهي كلمة تركية تعني حديقة، كانت عامرة 

بأنواع األشجار والنخيل وبخاصة الربتقال والنومي الحلو والرمان. 
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ســـنـــدس حــســيــن عــلــي

ريـــــاض فـــخـــري الــبــيــاتــي

عل���ى  القب����س  األق���ي  اأن  وبع���د   
ح�سن ف�زي ت�فيق، نقل اإىل مديرية �سرطة 
بغ���داد، ومت التحقي���ق مع���ه م���ن قب���ل جميل 
الأورفل���ي وبح�س����ر املدع���ي الع���ام ومدير 
�س���رطة بغ���داد، وق���د اع���رتف ح�س���ن ف�زي 
ت�فيق بقيامه باإطالق الر�س���ا�س على ر�ستم 
حي���در، ب�س���بب ع���دم ح�س����له عل���ى وظيف���ة 
وعدها اإياه بها وزير املالية ر�ستم حيدر، وملا 
ياأ�س من احل�س�ل على وظيفة اأقدم على تلك 
العملي���ة م���ن دون اأن يحر�س���ه اأو يعاونه اأو 

ي�سرتك معه اأي �سخ�ٍس اآخر.
بعد انتهاء التحقيق مع ح�س���ن ف�زي ت�فيق 
ي�م 18 كان�ن الثاين 1940م، ح�سر رئي�س 
ال�زراء ن�ري ال�سعيد م�ساء ذلك الي�م، وكان 
ب�سحبته ابنه �سباح و�سكرتري وزارة الدفاع،  
ومعاون ال�سرطة عبد الرزاق الع�سكري،  وقد 
وّجه اأ�سئلة اإىل ح�سن ف�زي ت�فيق، اإذ �ساأله 
عن الأ�سباب التي دفعته لقتل ر�ستم حيدر، اإذ 
اعتق���د ن����ري ال�س���عيد اأن تل���ك اجلرمي���ة قد 
حدث���ت بتحري�س من قبل اأ�س���خا�س اآخرين، 
واختلى ن�ري ال�س���عيد به ملدة ن�سف �ساعة، 

ثم بعدها مع من كان�ا ب�سحبته.
ويف الي����م الث���اين لعتق���ال ح�س���ن ف����زي 
ت�في���ق، اتخ���ذ اإج���راء قان�ين مفاج���ئ غرّي 
اإ�س���بارة  اأر�س���لت  اإذ  الق�س���ية،  م���ن جم���رى 
التحقي���ق اإىل املجل����س الع���ريف الع�س���كري، 
بناًء عل���ى طلب رئي�س املجل����س العريف، فقد 
كان���ت الأحك���ام العرفية معلن���ة يف البالد يف 
ذل���ك ال�قت، وذلك يف اإث���ر معل�مات اأدىل بها 
اجلاين ح�سن ف�زي ت�فيق، اأدت اىل تغيري 
جم���رى التحقي���ق بعدما دون تل���ك املعل�مات 
بخ���ط يدي���ه والتي اأف���ادت اأنه ق���د حر�س من 
قب���ل جمم�عة من الأ�س���خا�س، عل���ى ارتكاب 
تلك اجلرمية، وقد مت ت�قيف املحر�سن على 
تل���ك اجلرمية بناًء على طل���ب رئي�س املجل�س 

العريف.
يت�سح اأن ن�ري ال�سعيد اأراد اإلقاء م�س�ؤولية 
اجلرمية على عاتق خ�س�مه وخ�س�م ر�ستم 
حيدر ال�سيا�س���ين، اإذ ا�ستغل وج�د خالفات 
بن ر�س���تم حي���در وم���ن اتهم����ا بالتحري�س 
عل���ى تلك العملي���ة )4(، لغر����س الإيقاع بهم، 
اأنه���م كان����ا يجاه���رون بعدائه���م  ول�س���يما 

لل�زارة القائمة يف عهد ن�ري ال�سعيد.
وق���د تع���ددت الرواي���ات ح����ل تل���ك العملية، 
فق���د ذك���ر ناجي �س����كت ان���ه يف اأح���د الأيام 
ح�س���ر ماأدب���ة ع�س���اء اأقامه���ا حم���دي الباجه 

ج���ي، وح�س���رها عدد م���ن الأعي���ان والن�اب 
وال����زراء وكب���ار امل�ظفن، �س���مع اأ�س����اتًا 
مزعج���ة يف الغرفة املجاورة للغرفة التي كان 
فيها، وعندما  �س���األ عن م�سدر تلك الأ�س�ات 
تب���ّن اأن �س���بيح جني���ب، حت���دث اإىل ر�س���تم 
حي���در وه���� يف حالة �س���كر �س���ديد قائ���اًل له: 
))مل���اذا ل تذهب اىل ب���الدك اأنت الكذا والكذا، 
وبعد تدخل احلا�س���رين اأوقف �سبيح جنيب 

عند حده((.
وذك���ر ط���ه الها�س���مي، اأن ن�ري   
ال�سعيد كان قلقًا كثريًا من جراء ذلك احلادث، 
واأن���ه ق���ام بت�جي���ه التهام���ات اإىل ع���دد من 
الأ�س���خا�س مدعيًا وج�د م�ؤامرة ا�س���تهدفت 
الني���ل من حياة ر�س���تم حيدر، وطل���ب اإيقاف 
اأي �س���خ�س ي�ستبه به واعتقاله. وذكر �سالح 
الدين ال�س���باغ: ))اأن مقتل ر�س���تم حيدر جاء 
تطبيق���ًا ملا تقت�س���يه امل�س���الح الربيطانية يف 
الع���راق، واإن لن����ري ال�س���عيد دورًا يف تل���ك 

العملية((.
وهناك وجهة نظر قد ت�س���ب يف   
دع���م ذلك ال���راأي، تق�ل: اإنه ح���ن اأريد تنفيذ 
حك���م الإع���دام بح���ق اجل���اين ح�س���ن ف�زي 
ت�في���ق، وقف ي�س���يح قائاًل: ))اأي���ن ال�عد يا 
ن����ري... لقد وعدتني بخ���ري اجلزاء... اأهذا 
جزائي بعد اأن قتلت ر�ستم((، ثم اأ�ساف حن 
و�س���ع حبل امل�سنقة ح�ل عنقه، وقد رّدد ا�سم 
ن����ري ثالث م���رات قائاًل: ))لق���د خدعتني يا 
ن�ري، وعدتني ب���اأن تنقذين يا ن�ري، يجب 

اأن ت�سنق معي يا ن�ري لأنك �سريكي((.

الربيطاني���ن  اأن  الأملاني���ة،  امل�س���ادر  ذك���رت 
حاول����ا ت�جيه اأ�س���ابع التهام نح���� اأملانيا 
يف ق�س���ية ر�س���تم حي���در، وباملقاب���ل ح���اول 
الأمل���ان تكذيب ادعاءات بريطانيا تلك باإطالق 
�س���ائعات تته���م الربيطانين يف ق�س���ية مقتل 
يف  الأمل���اين  ال�س���فري  اأن  اإل  حي���در،  ر�س���تم 
العراق                         )غروبا( وبع�س العاملن 
يف وزارة اخلارجية الأملانية، اعتقدوا اأن من 
ال�سع�بة اطالق مثل تلك ال�سائعات، ول�سيما 
بعد بروز حقيقة مفادها، اإن م��س�ع اخلالف 
بن ن�ري ال�س���عيد ور�ستم حيدر، كان ب�سبب 
�س���عي ن����ري ال�س���عيد لإع���الن احل���رب على 
اأملانيا، بينما كان ر�س���تم حيدر يعمل للحفاظ 
عل���ى حياد الع���راق مع احلفاظ عل���ى عالقات 
وطيدة م���ع بريطانيا، ما دام���ت العالقات مع 
الأمل���ان مفق����دة، وبالتايل فمن غ���ري املعق�ل 

اأن تندف���ع بريطانيا لالنتقام من ر�س���تم حيدر 
ب�سبب اختالفه يف وجهة نظره تلك مع ن�ري 

ال�سعيد.
عقد اجتم����اع ملجل�س ال�����زراء،   
وحدثت معار�س����ة داخل املجل�س على مقرتح 
ن�ري ال�س����عيد يف اإحالة ق�س����ية مقتل ر�ستم 
حي����در اإىل حمكمة عرفية، واعتبارها جرمية 
�سيا�س����ية وبخا�س����ة من قبل وزير اخلارجية 
عل����ي ج�����دت الأي�ب����ي، ووزي����ر امل��س����الت 
ج����الل باب����ان، اإذ طل����ب م����ن ن�����ري ال�س����عيد 
اإحال����ة الق�س����ية اإىل املحاكم املدني����ة، وعدها 
جرمي����ة جنائية عادي����ة، لكن ن�ري ال�س����عيد 
املجل�����س  اإىل  الق�س����ية  اإحال����ة  عل����ى  اأ�س����رَّ 
الع����ريف الع�س����كري، واقرتح وزي����ر العدلية 
جلن����ة  تاألي����ف  الدف����رتي  �س����بحي  حمم�����د 
حماي����دة. األفت جلن����ة جديدة برئا�س����ة حاكم 
التميي����ز عب����د العزيز املطري، وع�س�����ية عبد 
ال����رزاق الظاه����ر �س����كرتري وزارة العدلية، و 
)ويلكن����ز( Wellkinz اخلبري الربيطاين 
يف مديري����ة التحقيق����ات اجلنائية، وملا قامت 
اللجن����ة باج����راء التحقي����ق مع املتهم ح�س����ن 

ف�����زي ت�في����ق، اع����رتف الأخري ح�����ل قيام 
�س����بيح جنيب وابراهيم كمال بالجتماع به 
يف مزرعت����ه يف اأبي غريب ب����ن وقٍت واآخر، 
وق����د اأبدي����ا ا�س����تعدادهما للقي����ام مب�س����اعدة 
عائلته، اذا ما انقذ العراق من �س����رور ر�س����تم 

حيدر.
ويف اثناء ما كانت اللجنة التحقيقية ما�سية 
يف عملها، ت�يف ر�ستم حيدر ي�م  22كان�ن 
الثاين 1940م، متاأثرًا بجراحه بعد اأن ق�سى 

اأربعة اأيام يف امل�ست�سفى.
اعرت�����س بع�����س ال�����زراء مطالبن بح�س����ر 
التحقي����ق مع اجلاين ح�س����ن ف�����زي ت�فيق 
وح����ده وهّددوا بال�س����تقالة، كم����ا التقى عدد 
من روؤ�س����اء ال�زارات ال�س����ابقن  بال��س����ي 
عب����د الإله واحتج�ا على اإجراءات ال�س����رطة 
يف عملي����ة ت�قيف الأ�س����خا�س الذين اتهم�ا 
بالتحري�����س على ارتكاب جرمية قتل ر�س����تم 
حي����در، بن����اًء عل����ى املعل�مات الت����ي اأدىل بها 

اجلاين ح�سن ف�زي ت�فيق.
ق����ّدم ن�����ري ال�س����عيد ا�س����تقالته م����ن رئا�س����ة 
ال�����زارة ي�م 18 �س����باط 1940، يف حماولة 

من����ه للح����د من اللغ����ط ال�سيا�س����ي الذي حدث 
من جراء ق�س����ية مقتل ر�س����تم حيدر، و�س����ري 
اجراءات التحقي����ق فيها، لكن حماولة بع�س 
�س����باط اجلي�����س التمرد م����ن جه����ة، واعتذار 
ر�س����يد ع����ايل الكي����الين ع����ن ت�����يل رئا�س����ة 
احلك�م����ة، دفعا ال��س����ي عب����د الإل����ه اإىل اأن 
يعهد له بت�س����كيل ال�����زارة مرة اأخ����رى، وملا 
�س����ّكل ن�ري ال�س����عيد وزارته اخلام�سة ي�م 
22 �سباط 1940، انتهز الفر�سة واأبعد وزير 
العدلية حمم�د �سبحي الدفرتي من وزارته 

اجلديدة.
ويت�س����ح مم����ا تق����ّدم، اأن الراأي   
الأرج����ح ح�����ل دوافع قي����ام اجلاين ح�س����ن 
ف�����زي ت�فيق بعملية قتل ر�س����تم حيدر، اأنها 
كانت بدافع حالة الياأ�س النف�سي التي انتابت 
اجل����اين املذك�����ر، ف�س����اًل عن مي�ل����ه وتاأثره 
بالدعاي����ة الأملاني����ة، وات�س����ح ذل����ك من خالل 
ال��س����ية التي كتبها املذك�����ر ي�م 11 كان�ن 
الث����اين 1940م، )قبل اأ�س����ب�ع واحد من تلك 
العملية( والت����ي جاء فيها: ))اأن داعيًا وطنيًا 
دعاين لهذه التجربة ما دمت قد �س����ممت على 
النتح����ار، وه����ي اإن اأنق����ذ اأمت����ي وبالدي من 
�س����رور اأحد اخل�ن����ة على الأق����ل، وانه لي�س 

هناك من حر�سني على هذا ال�اجب((. 

بداأت حماكمة اجلاين ح�س����ن ف�زي ت�فيق 
وبقي����ة املتهم����ن، يف مقتل ر�س����تم حيدر ي�م 
�س����كلت هيئ����ة للمحكم����ة  اإذ  اآذار 1940م،   3
تك�ن����ت من رئي�س للمحكمة واأربعة اأع�س����اء  
اآخري����ن، وقد اأ�س����درت حكمه����ا على اجلاين 
ح�س����ن ف�زي ت�في����ق بالإعدام وف����ق  املادة 
البغ����دادي،  العق�ب����ات  قان�����ن  م����ن   )214(
لك�ن����ه ق����د ارتك����ب جرمي����ة القت����ل مع �س����بق 
الإ�س����رار والرت�س����د، كم����ا حكم على �س����بيح 
جنيب بال�سجن ملدة �سنة واحدة، وذلك وفق 
املادة )89(، م����ن قان�ن العق�بات البغدادي،  
وو�س����ع حتت مراقبة ال�س����رطة بتهمة اإثارته 
الكراهي����ة والبغ�س����اء ب����ن ال�س����كان، واأطلق 
�س����راح بقي����ة املتهمن بع����د تربئته����م من تلك 
اجلرمي����ة، وق����د ع����دت عملي����ة اغتيال ر�س����تم 
حيدر حدثًا مهمًا يف عهد ال��س����ي عبد الإله، 
وكاإح����دى جرائ����م الغتيالت ال�سيا�س����ية يف 

تلك احلقبة التاريخية.

عن ر�سالة )ظاهرة االغتياالت ال�سيا�سية
 يف العهد امللكي يف العراق(

ح���ن افتتاح اإذاعة بغ���داد، كانت اأمنية ال�س���عب الكردي، 
افتت���اح اإذاعة باللغة الكردية وطل���ب حتقيق تلك الأمنية 
الكثري من ال�سخ�س���يات الكردية منه���م: حممد اأمن زكي 
ب���ك، وك���ان وزيرًا اآن���ذاك، وت�في���ق بك وهبي، ال�س���ليع 
واخلب���ري يف اللغ���ة الكردي���ة )ك���ان ع�س����ًا يف جمل����س 
الأعي���ان( مع كثري م���ن اأبناء ال�س���عب الك���ردي اخلرّيين 
بطل���ب فت���ح اإذاعة كردي���ة مل يكن ذلك الطلب ق���د جاء من 
الفراغ، واإمنا لل�س���ع�رال�طني، وخدم���ة الثقافة واللغة 

الكرديتن.
مل تك���ن يف الع���راق خالل تل���ك املدة، �س����ى اإذاعة بغداد 
الناطق���ة باللغ���ة العربي���ة ومل���ا كان���ت حري���ة الإعالم هي 
اأول احلق�ق الثقافية لأي �س���عب فاحرتام الإعالم باللغة 
الأم، دللة ثقافية و�سيا�س���ية واجتماعية مهمة. تاأ�س�ست 
الإذاعة الكردية كق�س���م تابع لإذاعة بغداد، وبدعم مبا�سر 

من قبل احلك�مة العراقية اآنذاك.
�س���ّيدت �س���تدي�هات الإذاع���ة الكردي���ة اىل جان���ب بناية 

الإذاعة العراقية باللغة العربية.
وط�له���ا  الثاني���ة  الق�س���رية  امل�ج���ة  له���ا  �س���ت  وخ�سّ
)48،90(، ي�م19 ت�س���رين الثاين 1939، ويف ال�س���اعة 
)15: 8( دقيق���ة �س���باحًا، وقب���ل انته���اء ن�س���رة الأخبار، 
اأذاع املذي���ع من اذاعة بغ���داد ولأول مرة قائ���اًل: ))والآن 

ت�ستمع�ن اىل ترجمة ن�سرة الأخبار باللغة الكردية((.
قال حافظ القباين:�

))كنا ن�س���تمع اىل اإذاع���ة بغداد، يف ال�س���اعة الثالثة بعد 
الظه���ر، فاإذا باملذيع يعلن عن تقدمي ف���رتة الإذاعة باللغة 
الكردية، وبدا �س����ت عري�س جه�ري، وا�س���ح النربات 
يتمّي���ز بدقة متناهية يف اظهار خم���ارج الألفاظ الكردية، 
ورغ���م ع���دم فهمن���ا ملع���اين ه���ذه اللغ���ة ال�س���قيقة اإل اأننا 
اأخذن���ا ن�س���غي باهتمام و�س���مت لن�س���رة الأخب���ار التي 
قّدمه���ا اأول رائد ومذيع كردي... بل اأول مدير ل�س����ؤونها 
الثقافية، وال�سيا�س���ية والأدبية وه� كامل كاكه اأمن عبد 

الكرمي((.
كان منهاج الإذاعة الكردية يعد �سمن منهاج اإذاعة بغداد، 
وعلى امل�جة العاملة نف�س���ها   الت���ي كانت لتتجاوز مدة 
بثه���ا اآن���ذاك ب���ن )10-15( دقيق���ة، ف�س���اًل ع���ن الناحية 
الإدارية كان اأي�س���ًا �سمنًا من اإذاعة بغداد، وت�ؤدي املهام 

نف�سها باللغة الكردية ولفرتتن �سباحية وم�سائية.
تب���داأ الإذاع���ة الكردي���ة بثها يف ال�س���اعة الثامنة م�س���اًء، 
بافتتاح الن�س���رة الإخبارية بعب���ارة )نريه به غدايه- هنا 
بغداد الإذاعة الكردية( بعد انتهاء ن�سرات الأخبار باللغة 
العربية واقت�س���ر يف بدايتها على اإع���ادة اإذاعة ما تذيعه 
اإذاعة بغداد وبع�س الأغاين امل�س���ّجلة على الأ�سط�انات 
لع���دد م���ن املطرب���ن الك���رد وبع����س الأغني���ات التي كان 
يقدمها املطرب )علي مردان(، الذي يعد من اأقدم املطربن 
الذين عا�سروا فرتة برامج الإذاعة الكردية. وا�ستمر ذلك 

املنهاج على تلك احلال ملدة عام. 
ك���ان افتت���اح الإذاع���ة الكردي���ة حتم���ًا يتعل���ق بالظروف 

ال�سيا�س���ية والتغ���ريات الت���ي حدثت يف املنطقة ب�س���بب 
احل���رب العاملية الثانية، ل�س���يما اأن الإذاعة يف تلك املدة 
كان���ت و�س���يلة اإعالمي���ة حديث���ة ومهم���ة جدًا. فق���د كانت 
تت�ج���ه اىل ال�س���عب الك���ردي اإذاع���ات مبختل���ف لغاتهم 
املحلي���ة ال�س���ائعة. تكلل���ت جه����د العامل���ن يف الق�س���م 
الكردي من اإذاعة بغداد، لإي�س���ال �س�ت ال�سعب الكردي 
يف الع���راق ولرف���ع م�س���ت�ى ال�س���عب الك���ردي ثقافي���ًا 
واجتماعيًا،  بالدعم من قبل مدير الإذاعة العراقية اآنذاك 
ال�س���يد ح�س���ن الرحال الذي كان يرعى ت�سجيع خط�ات 

تقدم الإذاعة الكردية ال�ليدة.
على الرغم من الظروف وامل�س���اعب وامل�س���اكل اخلدمية، 
ل�سيما عدم ت�فرالكهرباء يف كثري من القرى والن�احي 
الكرد�س���تانية، وحت���ى الأق�س���ية الك���ربى، حت���ى نهاي���ة 
اخلم�س���ينيات من القرن الع�سرين، مل ت�سل الكهرباء اىل 
جمي���ع ال���دور الكردية، كذلك اآلة الرادي���� مل تكن مت�فرة 
لدى كل �س���خ�س اأو با�س���تطاعته �س���رائها. اإل اأن ال�سعب 
الك���ردي كان ت�اقًا لال�س���تماع اىل تلك الإذاعة التي بداأت 

البث بلغتهم الأم.
يف ت�سرين الثاين 1939 اأدخلت التح�سينات على الإذاعة 
الكردي���ة بع���د افتتاحها، فقد خ�س�س���ت مر�س���لة خا�س���ة 

لالإذاع���ة الكردي���ة، وزي���د ع���دد �س���اعات بثها، فاأ�س���بحت 
تفتت���ح قبل اإذاعة بغداد ب�س���اعة تقريب���ًا، وم�ادها كانت 
ت�سم القراآن الكرمي وحديثًا دينيًا اأو اجتماعيًا اأو حديثًا 
تاأريخي���ًا اأو حديث���ًا ترب�ي���ًا كذلك الأغاين امل�س���ّجلة على 
الأ�سط�انات اأو نقل احلفالت مبا�سرًة على اله�اء، ف�ساًل 

عن الأخبار املحلية والعاملية الداخلية واخلارجية.
ب�س���بب ت��س���ع مناهج الإذاعة الكردية ومتديد مدة البث 
الإذاعي للق�س���م الك���ردي بداية ع���ام 1941، عّن مرتجم 
اآخر يف الإذاعة عبد القادر قزاز، ويق�م برتجمة الأخبار 
اخلارجية من اللغة النكليزية اىل اللغة الكردية. وخالل 
– الربيطاني���ة ع���ام 1941 مت دم���ج  احل���رب العراقي���ة 
الإذاعت���ن الكردي���ة والعربية، واقت�س���رتا على ن�س���رات 
الأخب���ار الداخلي���ة واخلارجية واأغاٍن م�س���ّجلة فقط. اإل 
اأنه بعد ف�سل احلرب، اأ�سبحت الإذاعة الكردية تبداأ البث 
قبل الإذاعة العربية ب�س���اعة واحدة، ف�س���اًل عن احلفالت 

الغنائية املبا�سرة بدًل من امل�سّجالت.
كان���ت الأخب���ار باللغة الكردي���ة ُتذاع يف ن�س���رة اإجمالية 
والق�س���م  العربي���ة،  باللغ���ة  الأول  الق�س���م  يف  واح���دة، 
الث���اين باللغ���ة الكردي���ة، غ���ري انه ابت���داًء م���ن اخلام�س 
ع�س���ر م���ن ت�س���رين الأول 1942 تق���رر اأن ُت���ذاع ن�س���رة 

اأخبار م�س���تقلة باللغة العربية واأخرى 
باللغ���ة الكردية. اأخذت حمط���ة الإذاع���ة العراقية، تكتب 
���ه: ))اإذاعة الأخب���ار باللغة العربية  يف مناهجه���ا ما ن�سّ
واللغة الكردية((. و�س���بب ذلك،))اإن ال��س���ي عبد الإله، 
حن زار املنطقة ال�سمالية، رجا منه زعماء الكرد اأن تذاع 
الأخبار اأي�س���ًا باللغة الكردية، لأن هناك األ�فًا ليفهم�ن 
اللغ���ة العربية((. ا�س���ت�جب ذلك التط����ر اأن يق�م اثنان 
من �س���بان الكرد برتجمة جمم�عة من الأدب الكردي اىل 
اللغة العربية، وهما الأ�س���تاذان عبد ال�سالم حلمي وعبد 

املجيد لطفي.
اأواخ���ر عام 1941 وبداي���ة عام 1942 زيد عدد �س���اعات 
البث لالإذاع���ة الكردية، اإل اأنه بقي �س���من املنهج العربي 
و�س���م منهاجها، حف���الت املطربن واأحادي���ث اجتماعية، 
وترب�ية وزراعية، وريا�سية، وبرامج الأطفال، وبرامج 
�سيا�س���ية، ف�س���اًل ع���ن الأخب���ار الداخلي���ة واخلارجي���ة، 
فاأخذ الكرد يف املناطق ال�س���مالية باإدارة م�ؤ�س���ر الإذاعة 

وب�سرعة اىل الإذاعة الكردية من رادي� بغداد.
اأ�س���درت اإذاعة بغداد ق���رارًا ي�م الثاين والع�س���رين من 
مت�ز 1944 بتخ�س���ي�س وقت م�س���تقل لالإذاعة الكردية، 
لأن املنهاج الكردي كان يختتم براجمه بال�سالم امللكي يف 

ال�قت الذي تفتتح فيه الإذاعة العراقية بث براجمها.
 حمل���ت الأذاع���ة الكردية عبئ���ًا ثقياًل لأنها حتم���ل اأهدافًا 
�سيا�س���ية من خالل الهتمام بن�س���ر اأفكار ال�س���لطة اإل اأن 
م�س����ؤولياتها الأهم كانت يف جميع املجالت الإن�س���انية 
مثل الرتبية، والتعليم، واللغ���ة، واجل�انب الجتماعية 
الأخ���رى على الرغم من ال�قت املخ�س����س لها، ثم اأخذت 
بالتط�ر عامًا بعد اآخر، فاأ�س���همت تلك الإذاعة يف ت�عية 
اجلماه���ري وتثقيفه���م والرتفي���ه عنهم من خ���الل الأغنية 
وامل��س���يقى والربام���ج والتمثيل وغري ذلك م���ن الفن�ن 

الإذاعية.
اأخذت الإذاعة الكردية بالتط�ر من خالل ات�سالها املبا�سر 
بالعلماء املثقفن للم�ساهمة يف الأحاديث والربامج، على 
�س���بيل املثال: من الناحية الديني���ة كانت الأحاديث ثابتة 
يف املناه���ج من قبل اأ�س���حاب الف�س���يلة حممد القزجلي، 
وعبداحلميد الترو�س���ي، وعالء الدين �س���جادي، اأما من 
الناحيت���ن الرتب�ي���ة والجتماعي���ة، الأ�س���اتذة: ناج���ي 
عبا����س، و�س���الح �س���عيد، و�س���ادق بهاء الدي���ن، وجمال 
عب���د الق���ادر باب���ان، اأما م���ن الناحي���ة الزراعي���ة: مهدي 
حممد، وحممد حممد �س���عيد، وهادي حممد، اأما الناحية 
ال�سحية: الدكت�ر ن�ري فت�حي. وكانت تتخلل املناهج 
اأركان وندوات خا�س���ة تتعلق بالت�جيه الفني والفكاهي 
اأ�سب�عيًا. كما �سّجلت عدة اأنا�سيد وطنية وم�ن�ل�جات 
عزي���ز عل���ي، اإذ ترجم���ت الكلم���ات العربي���ة كم�ن�ل����ج 
)الدكت����ر( اىل اللغ���ة الكردية، ون�س���يد )پ���ريه مه كرون 

مقد�سي(.

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

شــيٌء عن اغتيال رستم حيدر 
ومالبساته السياسّية

كيــف تأّسســت أول إذاعــة كردية في 
بغداد في الثالثينيات؟

دخلت أجهزة الراديو اىل منطقة كردس��تان يف بداية ثالثينيات القرن العرشين، وكان من القلة من 

الذين يس��تطيعون رشاءه ألرتفاع امثانه، وملا كان دخول الراديو يف بغداد عن طريق املقاهي، 

حدث ذلك أيضًا يف السليامنية، فقد وضع أول جهاز يف تلك املدينة عام 1932 يف مقهى )حمه 

ره ق( وكانت تلك املحطة تعمل مس��اًء فقط وباللغة العربية فقط، وكان الرجال يتوافدون اىل 

ذلك املقهى بكرثة بعد آذان العشاء، ليستمعوا اىل ذلك الجهاز العجيب الذي رأوه ألول مرة 

الذي يتكلم دون وجود شخص، واالستامع اىل القرآن الكريم.

بين��ام كان وزير املالية رس��تم حيدر، جالس��ًا يف مكتبه يف وزارة املالية ي��وم 18 كانون الثاين 

1940م، استأذن يف الدخول عليه شخص ُيدعى حسني فوزي توفيق، وهو مفوض رشطة سابق، 

وحني حاول التعي��ني يف دوائر الري، رفض طلبه بدعوى عدم موافقة وزير املالية عىل طلبه، 

وبعد أن سمح له بالدخول قّدم أمام أنظار رستم حيدر كتابًا، وبعد أن قرأه رستم حيدر، اتجه 

نحو الباب للخروج من مكتبه، فيام قام حس��ني فوزي توفيق بإطالق رصاص مسدس��ه عليه من 

الخلف، فأصابه من الجهة اليرسى، ونفذت من األمام، وقد هرع املواطنون وأفراد الرشطة إىل 

مكان الحادث، وقبضوا عىل الجاين، فيام نقل رستم حيدر إىل املستشفى املليك إلسعافه.
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ــــــــــه نــــــــــــوري  وجــــــــــي

داأت حي�اته�ا الفني�ة بتقلي�د اأ�سوات واأغني�ات 
اأ�سمه����ان ولي�ل����ى مراد و�سجعته����ا والدته�ا 
ال�سن  ه����ذه  يف  اأبي�ه����ا  عن  انف�سلت  التي 
لتعلي�مه����ا  مدّر�سًا  له����ا  واأح�سرت  المبكرة، 
المو�سي����قى، وتقدمت يف الثاني����ة ع�سرة من 
ذاعة اللبناني����ة لعتماد �سوته����ا  عمره����ا لالإ
كان  التي  اللجنة  اأمام  ونجحت  كمط���ربة، 
ي�تراأ�سه�ا محي����ي الدي�ن �سالم، والد المطربة 
ذاعة المو�سي����قي عمر  نجاح �سالم، وكلفت الإ
النعامي بعمل األحان له�ا، ووقع يف غرامه�ا، 
وتزوجه�ا، وه�ي يف الثالثة ع�سرة من عمره�ا، 
واأنجبت من����ه ابنته����ا الكبرى"فري���ال"، ولم 
ي����دم الزواج ط�ي����اًل، وانف�سلت عن�ه لت�سافر 
اىل �سوري����ا، وتقدمت لختبارات المطربي�ن 
يف اإذاعة دم�سق، ولكنه����ا لم توفق، وه����� ما 
دعاه�ا لل�سفر اىل حلب، ونجحت يف اإذاعته�ا، 
وغنت وذاع �سي�ته�ا، وا�سطرت اإذاعة دم�سق 
لطلبه����ا، وعادت لتكمل م�سي�رته�ا الغنائي�ة، 

العراق،  اىل  �سافرت  ما  �سرعان  ولكنه����ا 
والتقت في�ه����ا بالمو�سي����قار ر�سا علي،  الذي 
كتب كلمات واألحان مجموعة اأغني�ات قدمته�ا 

بالله�جة العراقي�ة. 
يف اخلم�سيني���ات م���ن القرن املا�س���ي، قدمت 
مغني���ة من �س�ريا مل تكن معروفة وهي فائزة 
اأحم���د، فاأخ���ذت تغن���ي مباله���ي بغ���داد التي 
كانت معرتك الفنان حينه���ا، وكان التلفزي�ن 
العراق���ي مل يب���داأ بّث���ه بع���د، اإذ اأن تلفزي����ن 
بغ���داد ك���ان اأول تلفزي����ن عرب���ي تاأ�ّس�س يف 
اخلم�سيني���ات، ولك���ن ظ���ل حت���ى بع���د ه���ذا 

التاريخ امللهى البغدادي معرتك الفنان...

ويف اإح���دى املرات، ا�ستم���ع الفنان ر�سا علي 
اإىل �س�تها، فاأح����ّس باإمكانية �س�تية كبرية 
فيه���ا، فلّح���ن له���ا اأغ���اين وه� ك���ان يف ذروة 
�س���هرته، منها: �س���بيك يا قلب���ي واأغنية خي ل 
ت�س���د الباب و اأغنية ميكفي دمع العن، وهذه 

الأغني���ة جعل���ت الكل يتكل���م عن فائ���زة اأحمد 
وبظه�ر فنانة بداأت �سهرتها متالأ الآفاق...

وبعد فرتة �سافرت اىل م�سر بعد اأن ا�ستهرت 
يف العراق....

ور�س���ا علي ه� املكت�س���ف احلقيقي ل�س����ت 
فائ���زة اأحمد، وه���ذا مّر بفرتات تعتيم �س����اء 

من اإعالم بلده اأو غري بلده.
يذكر الكاتب امل�سري وجيه ندى:

وكان للفن العراقي لم�سات يف ن�سج وتلمي�ع 
ذلك ال�سوت واإ�سفاء �سط����ة المقام علي�ه����ن 
ولبد اأن نعرج اإىل م�ساه����مة فناننا العراقي 
الكبي�ر ر�سا علي، الذي ي�عد باعتداد المكت�سف 
ي����حز  وما  اأحمد.  فائزة  ل�سوت  الحقي����قي 
بالنف����س وب�سبب ل نري�د اأن نلج ب�ه ال�سي�ا�سة 
والح�سا�سي�ة العن�سري����ة لبع�س وجوه الفن 
الم�سري وموقفه����م من غي�ر الم�سري�ي�ن يف 
كنف����ه، كما كانت المعاملة التفا�سلي�ة والفرز 
طر�س  الذي مور�س �سد القّمة الفني�ة فري�د الأ

مثاًل،
�سباب خ�سي����ت فائزة دائمًا من اأن  وله����ذه الأ
تذكر يف اأي ي�����م من الأي����ام ه�ذا الأمر ل يف 
ال�سحافة ول غي�ره�ا، بعدما تنكرت باأن ر�سا 
عل���ي  ه����� من اأكت�سفه����ا يف الخم�سي�ني����ات 
من القرن الما�سي، بعدما قدمت من �سوري����ا 
التي  المغمورة  المغني����ة  تلك  العراق  اىل 
تري����د اأن تجرب حظه����ا مع ال�سه�رة والجاه، 
الغنائي����ة  الذائقة  وقري����ب  �ساعد  بلد  يف 
ال�سامي����ة. فطفقت فائزة اأحمد تغين بماله�ي 
والتباه����ي  للتباري  �ساحة  كانت  التي  بغداد 
وال�سترزاق للفناني����ن، يف زمن لم ي�بداأ في��ه 
التلفزي��ن العراقي بّث����ه بعد، بالرغم من اأن�ه 
ي����عد اأول تلفزي�����ن عربي تاأ�ّس�س عام 1956 
ويف اإحدى المرات، ا�ستمع الفنان ر�سا عل���ي  
وا�سعة  �سوتي����ة  باآفاق  ف�سَعر  �سوته����ا  اإىل 
وواعدة، فقّدم له����ا اأغاني�����ه وه����� يف ذروة 
�سه�رت�ه،ومنه����ا )�سبي����ك ي����ا قلبي( واأغني����ة 
)خي ل تدك الباب( واأخرى التي مطلعه�ا )ما 
ي����كفي دمع العي�ن ي����ا بوي��ه( وه����ذه الأغني�ة 
جعلت الكل ي�نتب����ه اىل ال�سوت الواعد فائزة 
اأحمد وي����ب�سر بظه�����ر فنانة بداأت �سه�رته�ا 
من بغداد وتو�سعت دائرت����ه للجمي����ع. وه���ي 
من كلمات ال�ساعر الغنائي الكبري �سيف الدين 

ولئي، وكلماتها :
مايكفي دمع العن ياب�يه

نار بدليلي نار ياب�يه
مغرم واأدور وين ياب�يه
واين غريب الدار ياب�يه

ياب�يه ياب�يه
،،،،،،،،،،،،،،،،

راح ال�لف وبقيت بالغربه وحدي
والقلب ظل حريان من فارقني ودي 

يل اأمل وه�يت ماجنت ادري 
كل العذاب ال�سار ياب�يه

ياب�يه ياب�يه
،،،،،،،،،،،،،،،،،،

ياما تعبت و�سقيت ليلي �سهرته
غري اجلفا مالقيت هذا اللي �سفته
جلد وعظم ظليت عمري خ�سرته

قلبي التهب بالنار ياب�يه
ياب�يه ياب�يه

يااااب�وووويه
،،،،،،،،،،،،،،،،

كلمات �سيف الدين ولئي
اإحلان ر�سا علي


