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العدد )4499(
السنة السابعة عشرة

االثنين )2( أيلول 2019

القيسي عدنان  سيف   . د 
س���ن���دس ح��س��ي��ن ع��ل��ي

�أن  �ملق���رر  م���ن  كان 
يب���د�أ �لب���ث من حمط���ة �لإذ�ع���ة �مل�ؤقتة يف 

�آذ�ر 1936، �إل �أَنّ جلنة تنظيم منهاج �لإذ�عات �لال�سلكية 
و�جه���ت �سع�بات ع���دة حال���ت دون ذلك منه���ا:  �سع�بة 
�إيجاد �خلطب���اء، و�مل��س���يقيني، و�ل�س���عر�ء، و�ملطربني، 
و�ختي���ار �ملحا�سرين. و�لعامل �مله���م يف �لتاأخر ه� عدم 
�إكتم���ال �لإعمال �لبنائية خ���الل �ل� )45( ي�م���ًا، وتاأخرها 
ح���ال دون �فتتاحه���ا فت���م متدي���د �جن���از �لعم���ل �إىل �آيار 
1936، �إما �ل�سبب �حلقيقي بعدم �إجناز �ملحطة، ه�لأنها 
�سب���ت كل �هتمامها مب�س���روع �لإذ�عة �لك���رى �لذي كان 
م���ن �ملقرر �إن يبد�أ �لعمل به بع���د �إن متت تهيئة كل �ل�سبل 
لجن���ازه، غ���ر �ن���ه حت���ى م�س���روع �لإذ�ع���ة �لك���رى مت 
تاأجيل���ه، لعدم وج�د خم�س�س���ات يف �مليز�نية �لعتيادية 

لتد�رك نفقات �مل�سروع.
نتيج���ة لذل���ك �أو�س���ت وز�رة �لقت�س���اد و�مل���سالت �إىل 
وز�رة �ملالي���ة بر�س���د �لعتم���اد�ت �ملقت�سي���ة عل���ى �ل�سنة 
�ملالي���ة 1937، يف ميز�ني���ة �لري���د و�ل���رق �لعتيادي���ة 
حت���ت ف�س���ل خا����ص بامل�سروع. وبع���د �إن مت �جن���از بناء 
د�ر �لإذ�ع���ة �لعر�قية، �نحل���ت تلك �للجنة، وت�سكلت جلنة 

�إد�رية �أخرى، مهمتها در��سة ما تتطلبه �لإذ�عة.
قررت وز�رة �لقت�ساد و�مل���س���الت �أ�ستنادً� �إىل م��فقة 
جلن���ة �لإذ�ع���ة �لال�سلكية �لعر�قية عل���ى �أن يت�ىل ي�ن�ص 
بحري �أد�رة حمطة )�لإذ�عة �لال�سلكية �لعر�قية( ، وف�ؤ�د 
جميل �سكرتر� لالإذ�عة �لعر�قية، كما ��ست�ردت �حلك�مة 
�لعر�قية ع���ام 1936 مر�سلة �أخرى م���ن بريطانيا، لتاأمني 
خماب���ر�ت )�لط���ر�ن �مل���دين(، �إل �أنه���ا ��ستعمل���ت للب���ث 
�لتجريب���ي يف �لإذ�ع���ة �لال�سلكية.�ل���ذي تق���رر �إن يك����ن 
م�عده ي����م �لأربع���اء �لعا�سر م���ن حزي���ر�ن 1936، بعد 
�كتمال ن�س���ب �لأجهزة و�ملع���د�ت �خلا�س���ة بالإذ�عة بعد 
جن���اح )�لتجربة �لنهائية ( وق���ررت �للجنة �أْن يك�ن �لبث 
يف �لأول م���ن مت����ز 1936، وكذلك ق���ررت �أْن يك�ن �لبث 

وبنح� مبدئي ملدة)6( مر�ت يف �ل�سهر.
بع���د �إكتمال ن�س���ب �لأجهزة و�ملعد�ت �خلا�س���ة بالإذ�عة، 
�أفتتح���ت �إذ�ع���ة بغ���د�د بنح���� جتريب���ي ي����م �لأربع���اء 
�مل�سادف �لأول من مت�ز 1936. بح�س�ر رئي�ص �ل�زر�ء 

يا�سني �لها�سمي ووزير �ملعارف �سادق �لب�سام.
وب�سب���ب �سدة �حل���ر، مت �قامة حفلة �لفتت���اح بعد غروب 
�ل�سم����ص لذل���ك �لي����م . �حت�س���دت �جلماهررغ���م �أرتفاع 
درج���ات �حل���ر�رة، يف �ملقاه���ي و�ملح���الت �لعام���ة �لت���ي 
ن�سبت فيها �أجهزة �لر�دي���� لالإ�ستماع و�لإطالع، بع�سهم 
مل يك���ن م�سدقًا �أن ذل���ك �ل�سندوق �خل�سب���ي �لأنيق �لذي 
�سم ب�سعة �أزر�ر عاجي���ة ول�حة زجاجية م�ستطيلة ت�سع 
بل����ن �أخ�سر باهت يتح���رك فيها م�ؤ�سر نحي���ف ميكن �أن 
ينطق مبج���رد حتريك ذلك �مل�ؤ�س���ر فياأتيك باأنب���اء �لدنيا، 
وه���م ي�سغ����ن �ىل �س����ت �لإذ�ع���ة ينبعث م���ن مذياعهم 
وبنح���ٍ� ر�سمي لأول مرة يف �لع���ر�ق، و�سادت �جلماهر 
ن�س�ة ف���رح غامرة مبي���الد �سيء جدي���د يف حياتهم مثلما 
حدث، ي�م دخلت �لكهرباء مدينة بغد�د بعد ظالم �لقرون، 
وقدع���د ذلك �لي����م ي�مًا تاأريخي���ًا يف حياته���م وكم كانت 
فرحتهم، وهم ي�ستمع�ن �ىل �س�ت �لبلبل )بلبل �لإذ�عة(. 

وه� �إ�سارة �ملحطة وب�س�ت يق�ل )هنا... بغد�د(.
 وبلب���ل �لذ�ع���ة عبارة عن متثال برون���زي �سغر ذهبي، 
م��س����ع يف قف�ص ي���د�ر ب���سطة عتل���ة �سغرة فينبعث 
من���ه �س����ت �لبلب���ل وه���� يعم���ل بث���الث �سرع���ات، وهي 
�ل�سرع���ة �لبطيئ���ة، و�ملت��سطة و�ل�سريع���ة  وذلك �جلهاز 
هدية من �ملمثلية �ليابانية يف بغد�د ، يف حني يذكر حافظ 

�لقباين: 
))�ن ذل���ك �لبلبل دخل مع زميل ل���ه �ىل بغد�د يف �س�ق �و 
خم���ازن �لتاج���ر �لعر�قي �ملع���روف ح�س� �خ�����ن �ل��قع 
يف �س���ارع �لر�سيد، ��سرتت �لفنانة عفيف���ة ��سكندر �لبلبل 
�لثاين فيما ��سرتت �لذ�عة �لعر�قية �لبلبل �لول، و�لذي 
��ستل���م و�جب���ه �لتغري���دي بعد م���رور �سهر عل���ى تا�سي�ص 
�لذ�عة، وعا�ص عن�سر طر�ئف وحكايات بني �لعاملني يف 
�لذ�ع���ة. وحماية لذلك �لتغريد �جلمي���ل، قام �حد �لفنيني 
بت�سجي���ل �لتغريد على �سريط خا�ص، ه���� �ل�سا�ص �لذي 
ينقل عنه �لتغريد كلما تعر�ص �سريط للتلف((. كان �س�ت 
�لبلب���ل من���ذ ذلك �لي�م ي�سمع كل ي�م م���ن د�ر �ذ�عة بغد�د 

يف �ل�ساعة �ل�سابعة �سباحًا.
ق���ام �مل�سرف����ن عل���ى �لإحتف���ال، بتزي���ني و�جه���ة �لبناية 
ب�سع���ف �لنخيل �ل���ذي �إمتد على م�ساف���ة ط�يلة وحلر�ص 
�مل�سرفني على �إ�سماع �أكر عدد من �مل��طنني �ىل �لإذ�عة، 
جلبت وو�سعت �أجهزة )�لر�دي�(، يف �ل�ساحات و�ملقاهي 
�ملج���اورة ل�سماع �لرنام���ج �لول لفتت���اح �لذ�عة. ويف 
�دناه ج���دوًل للب���ث �لر�سم���ي �ملنتظم لالذ�ع���ة بعد جناح 

�لبث �لتجريبي.

دقيقة               �ساعة  �ملادة
تالوة �لقر�ن �لكرمي للمقرىء  8 م�ساء�ً   10
عبد �لعزيز �خلياط

�لد�خلي���ة  �لأخب���ار  ن�س���رة  8 م�ساء�ً   40
و�خلارجية و�لتجارية �ملهمة قدمها  
�بر�هيم حلمي �لعمر وكيل مدير �لدعاية و�لن�سر

�لكمنج���ة  �آل���ة  عل���ى  ع���زف  9 م�ساء�ً   00
للم��سيقار �لعر�قي �سالح �لك�يتي

�لمر�����ص  مكافح���ة  حما�س���رة  9 م�ساء�ً   25
�ل�سائعة يف �لعر�ق للدكت�ر خليل �مل�سفى

�س�ري���ة،  عر�قي���ة،  ��سط��ن���ة  9 م�ساء�ً   40
تركية
ج�ق �ملطربة �سليمة با�سا 10 م�ساء�ً   00
�خلتام بال�سالم �مللكي 11 م�ساء�   00

ق���ر�أ وكيل مدي���ر �لدعاية و�لن�س���ر �ل�سي���د �بر�هيم حلمي 
�لعم���ر �لن�س���رة �لخباري���ة �لوىل لعدم وج����د من ي�سغل 
وظيف���ة مذيع، ثم �لقى وزير �ملع���ارف �نذ�ك حممد �سادق 
�لب�سام، كلمة �لفتت���اح �لتي �أ�سار فيها �ىل �أهمية �لذ�عة 
ودورها يف رفع �مل�ست�ى �لثقايف لل�سعب �لعر�قي، و�أ�سار 
�ىل �جله����د �لت���ي بذلت لجنازه���ا، و �سلط فيه���ا �ل�س�ء 
على �جله�د �لت���ي بذلتها �للجنة �لعلي���ا وفروعها لتنظيم 
�س����ؤون �لذ�عة، و�لتجارب �لت���ي قامت بها، لإخر�ج �لبث 
�لإذ�ع���ي �ىل حيز �ل�ج�د. وعدت تلك �خلطبة �أول وثيقة 
بين���ت �ل�سيا�س���ة �لإذ�عية يف 

�لعر�ق، و��ساف �ن �مله �ن يك�ن ذلك �مل�سروع:
))مقدم���ة عه���د جدي���د يف ثقافت���ه �لعام���ة و�أن���ْ يك�ن خر 
و�سيلة لإبر�ز �مل��هب بالقاء ماجت�د به �لقر�ئح وتفي�ص 
ب���ه �لنف�����ص، وعر�ص ماميك���ن عر�سه من �س����ر �حلياة 
�حلقة �لتي تعم���ل يف �ثارة �ل�سع�ر، وبث روح �لطم�ح، 
خدم���ة  يف  و�لتف���اين  بال�ط���ن،  �ل���ر  �أعم���ال  ومتجي���د 
�جلميع...�أم���ا ك����ن �ملحطة �حلالية )د�خلي���ة( يف �ل�قت 
�حلا�س���ر فال يعن���ي �نها �ستبق���ى كذلك فنحن ننظ���ر �ليها 
كن�����ة للمحطة �لكب���رة �لتي ر�س���دت �ملبال���غ لت�سييدها 

حتت �إ�سر�ف وز�رة �ملعارف((. 
مل���ا كانت �حلك�م���ة �لعر�قية �ساعرة بل���زوم رفع �مل�ست�ى 
�لعلم���ي لل�سع���ب �لعر�قي كي يتب����ء مكانته م���ن �لناحية 
�لثقافي���ة، �إذ بذل���ت كل مايف و�سعها م���ن �جله�د لتاأدية ما 
عليه���ا م���ن فرو�ص وطنية يف ذل���ك �مل�سمار، وم���ا �لإذ�عة 
�لال�سلكية �ل �أح���دى �ل��سائل �لتي تاأمل �أن تك�ن حمققة 
للهدف �لذي ت�خته �حلك�مة م���ن ذلك �لتاأ�سي�ص كمدر�سة 
يف �أ�ستطاعتها �أفهام جمه�ر �ل�سعب كل ما يتعلق ب�س�ؤونه 
�لثقافي���ة و�لجتماعية. ومن ذلك يت�سح���ان �لهدف �لأول 
لالإذ�عة ه� تن�ير �لأف���كار وخلق وعي فكري، و�مل�ساعدة 
عل���ى تط�ير �ملجتم���ع وت�سليحه بالثقافة �لت���ي حرم منها 
�لكثرين عل���ى مقاعد �لدر��سة،كذلك بث �لخالق �ل�سامية 

من خالل �لإ�ستماع �ىل �لقر�ن �لكرمي. 
�ألق���ى �ل�ساعرعبد �لرحمن �لبن���ا يف حفلة �لإفتتاح ق�سيدة 
م���ن حمط���ة �لذ�عة �لعر�قي���ة بتلك �ملنا�سب���ة. نذكر بع�ص 

�لبيات منها:
تناول �أ�سد�ء �لكالم مقلد�

ورجع مايتلى عليه وردد�   
�أطل على �لأف��ه يخطف كل

             مانق�ل فيلقى ماتخطف كال�سدى

�أخف من �ل�هم �لدقيق على �لنهى
              و�أ�سرع من �لرق �جلن�ح �إذ� بد�

يبث على �لأ�سماع منه �إذ�عة
                فال لم�ست عينا ول�سافحت يد�

ولكنها جاءت من �لفن �آية
بقرب ل�سلكيهاماتبعد�   

�أرتبطت �لذ�عة �لعر�قي���ة منذ �أفتتاحها ب�ز�رة �لقت�ساد 
و�مل���س���الت مالي���ًا، بعد �أنْ �أم���ر رئي�ص �ل����زر�ء، يا�سني 
�لها�سمي، برتك �أم�ر تعيني م�ظفي �لذ�عة لتلك �ل�ز�رة 
كما مت �حت�ساب م�سروفات �لذ�عة مبا يف ذلك كلفة �ملالك 
و�أج�ر �ملحا�سرين مع �مل�سروفات �لأخرى على �أن تتخذ 
�لج���ر�ء�ت �لالزم���ة لر�سد �لعتم���اد�ت �ملقت�سية لل�سنني 

�لقادمة يف ميز�نية �لريد و�لرق �لعتيادية.

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

و�لتندي���د  �ل�ستن���كار  �سيح���ات  تخف���ت  مل 
حلك�م���ة جميل �ملدفع���ي �ل�سابع���ة مبا جرى 
 8 �ل�سي�عي���ني)  جت���اه  بغ���د�د  �سج���ن  يف 
حزير�ن 1953( حتى جرى يف �سجن �لك�ت 
،م���ع �ل�سي�عي���ني بالتحدي���د ، م��جه���ة �كرث 
دم�ي���ة، ومل���ا كان���ت �مل��جهتان ق���ّد مّتتا بني 
حزير�ن و�آب 1953 فاأَنهما تثر�ن مدى حدة 
�مل��جه���ة بني �ل�سلط���ات �حلك�مية و�حلزب 

�ل�سي�عي �لعر�قي.

فف���ي �ل�قت �لذي �إنفج���رت �حل��دث ب�سجن 
بغ���د�د تذم���رً� عل���ى ق���ر�ر نقلهم ف���اأن ماجرى 
يف �سج���ن �لك����ت ق���د �أبت���د�أ ب�سك����ى قدمت 
�أد�رة  �ىل  م���ن مت����ز 1953،  يف �خلام����ص 
�ل�سجن ح����ل قلة �لطع���ام و�إحتج�� مبر�رة 
على �أ�ساليب �لتعذيب �جل�سدي �لذي تعر�ص 
ل���ه به���اء �لدي���ن ن����ري وثالث���ة م���ن رفاق���ه، 
�ل�سلط���ات �ملخت�س���ة  �ل�سك����ى عدته���ا  تل���ك 
حماول���ة لال�س���اءة �ىل �حلك�م���ة و�لت�سه���ر 
به���ا، ولذل���ك و�سل���ت �ىل �سجن �لك����ت ي�م 
�ل�ساب���ع و�لع�سرين من مت����ز حمكمة خا�سة 
�أع�ساوؤها من بغد�د حتم���ل تعليمات �سارمة 
مبعاقب���ة مقدم���ي �لعري�س���ة، عق���د �ملجل����ص 
�لع���ريف �لع�سك���ري يف غرف���ة مدي���ر �ل�سجن 
جل�ست���ه �سبيح���ة �لثال���ث م���ن �آب و�أ�سدرت 
�أن  بع���د  �لعري�س���ة  مقدم���ي  بح���ق  �أحكام���ًا 
�أ�ستدعته���م و�حدً� بعد و�حد بع���د �أن وجهت 

لهم تهمة قر�ءة �لنا�سيد �لث�رية.
ومن جهتها وب���دًل من تلبية مطالب �ل�سجناء 
بزي���ادة كمي���ة �لطع���ام �أخ���ذت �أد�رة �ل�سجن 
بقطع �مل���اء و�لطعام و�لكهرب���اء عنهم، وذلك 
لتحطي���م معن�ياتهم، مما دف���ع �ل�سجناء �ىل 
حف���ر بئر ماء د�خ���ل �ل�سجن مب�س����رة �حمد 
عل�����ن، �أحد م���الكات �حل���زب �ل�سي�عي يف 
م���ن  �أثن���ني  تفل���ح حم���اولت  �لب�س���رة، ومل 
�ل�سجن���اء �ل�سي�عي���ني "حمم���د عبد�للطي���ف 
ن�سب���ة  تخفي���ف  يف  ق�جم���ان"  وح�سقي���ل 

�لمالح يف م���اء �لبئر، وت����ىل �سي�عي �أخر 
)�أكرم ح�سني( تدبر �أم�ر �لغذ�ء لل�سجناء.

�إن �لتنافر �إ�ستد بني �ل�سجناء و�إد�رة �ل�سجن، 
تط����ر باإعتالء رج���ال �ل�سرطة �سطح �ل�سجن 
ورميه���م �ل�سجناء باحلجارة فلج���اأ �ل�سجناء 
�ل�سي�عي�ن �ىل مكرة �س�ت لي�سال �س�ت 

�أ�ستغاثتهم �ىل �سكان مدينة �لك�ت.

كان  �س�����ء   ، �لرتهي���ب  و�سائ���ل  كل  وم���ع 
ج�ع���ًا  بامل����ت  و�لتهدي���د  بالر�سا����ص 
�أر�دة  �س���درت  �لرتغي���ب،  وعط�سًا،وب���ني 
ملكي���ة باأط���الق �س���ر�ح ع���دد م���ن �ل�سجن���اء 
�ل�سي�عي���ني،�ل �أن �ل�سجناء رف�س�� �لذعان 
ملث���ل تل���ك �ل�سيا�س���ة، ول�سيم���ا �أن �ل�سلطات 
�لر�سمي���ة �إ�سرتط���ت لأطالق �س���ر�ح �ل�سجني 

�لتخل���ي عن �أفكاره، و�أت�سع���ت د�ئرة �لغر�ء 
بالعف� عن �لتائبني من �ملبادئ �ل�سي�عية.

مل تنف���ع كل تل���ك �ل��سائ���ل، بل و�س���ل �لمر 
�ىل ��ستخد�م �لر�سا����ص �سد �ل�سجناء، ي�م 
18 �آب، مم���ا �أدى �ىل مقت���ل �سبي���ح مر، من 
منظم���ة ر�ي���ة �ل�سغيل���ة، وتبع���رث دماغه على 
ج���در�ن قاعة �ل�سجن، وج���رح �سجني �آخر مل 
ت�سعفه �إد�رة �ل�سجن �ل بعد ت�سليم �ل�سجناء 

جلثة �سبيح مر �ىل �د�رة �ل�سجن.

و�أ�س���در �حل���زب �ل�سي�ع���ي �لعر�ق���ي بيان���ًا 
و�س���ف في���ه �حلادثة باأنه���ا "مذبح���ة جديدة 
تقيمه���ا حك�م���ة �ملدفع���ي- �ل�سعي���د �ملجرمة 
يف  �لح���ر�ر  �ل�سيا�سي���ني  �ل�سجن���اء  بح���ق 
يف  ت�ستم���ر  �ل�سرط���ة  �لك����ت،....  �سج���ن 
�أط���الق �لر�سا�ص عل���ى �ل�سجن���اء �لعزل يف 

م�س���اء �لربع���اء و�سباح �خلمي����ص وقد مات 
�ح���د �ل�سجن���اء �لع���زل.. حي���اة �ل�سجناء يف 
خط���ر،... �ل�سرط���ة تقط���ع �مل���اء و�لطعام عن 
�ل�سجن���اء وتن�س���ب ر�سا�ساته���ا عل���ى �سط���ح 

�ل�سجن..".

ونظ���م �حل���زب �ل�سي�ع���ي مظاه���ر�ت تن���دد 
باحل���ادث وتطال���ب باإقال���ة حك�م���ة �ملدفعي 
و�إلغ���اء �لح���كام �لعرفي���ة، �ل �أن �ل�سلط���ات 
مهاجم���ة  يف  حازم���ة  كان���ت  �حلك�مي���ة 
وع�سري���ن(  )�أثن���ني  و�أعتق���ال  �ملتظاهري���ن 

متظاهرً�.

و�أم���ام ه���ذ� �حل���زم �ل���ذي �أبدت���ه �ل�سلط���ات 
�لمني���ة و معاناة �ل�سجناء وتردي �أو�ساعهم 
�ل�سحية، فاحت �ل�سجناء �إد�رة �ل�سجن باإنهاء 
�حل�سار �لغذ�ئي عنه���م، �ل �إن �إد�رة �ل�سجن 
مل ت�ستج���ب ملطلبه���م، و�إ�ستم���ر �حل���ال حتى 
�لثاين من �أيل����ل1953 �إذ ب���د�أت مفاو�سات 
�أنته���ت بال�سم���اح بدخ����ل وتفتي����ص �ل�سجن 
للبحث عن �ل�سلحة �لت���ي يعتقد �أنها بح�زة 

�ل�سجناء.

كان �لتفتي�ص �إ�ستفز�زيًا ودقيقًا �إذ �أ�ستمر بني 
�ل�ساعة �لثالثة و�لن�سف ظهرً� حتى �خلام�سة 
�ل ربعًا من �سباح �لي�م �لتايل، �س�درت من 

خالله ر�سائل ومنا�سر و�أدو�ت حادة.
وم���ا فّجر �مل�قف جمددً� ه� �أن �أد�رة �ل�سجن 
طلب���ت �أ�سماء )خم�س���ة ع�س���ر( �سجينًا يطلب 
نقله���م، وكان���ت �أد�رة �ل�سج���ن ق���د �أحتجزت 
ممث���ل �ل�سجن���اء )�كرم ح�س���ني( وممثاًل �آخر 
مع���ه، وبعد تقدمي �لطلب �س���اد �سمت رهيب، 
وكرر مدي���ر �ل�سج���ن )هادي �جل���اف( طلبه، 
ويف �لثال���ث ع�س���ر من �أيل�ل �أ�س���ر �ل�سجناء 
عل���ى مطلبه���م باإعادة �ل�ف���د �ملفاو����ص �وًل، 
وم���ن جانب���ه �أ�س���در مدي���ر �ل�سج���ن �أو�مره 
لل�سرط���ة باأتخ���اذ �لجر�ء�ت �س���د �ل�سجناء، 

فهاجم����� �ل�سجناء باله���ر�و�ت و�مل�سد�سات، 
و�أطلقت �ل�سرطة من ف�ق �سطح �ل�سجن �لنار 
ع�س��ئي���ًا بعد �إطف���اء �ل�س�ء، تل���ك �مل��جهة 
�لعنف من ن�عها ب���ني �ل�سجناء �ل�سي�عيني 
�لعزل من �ل�سالح و ق�����ت �ل�سرطة �ملدججة 
بال�سلحة �لناري���ة متخ�ست عن مقتل ثمانية 
م���ن  وت�سع���ني،  �أربع���ة  ج���رح  و  �سي�عي���ني 
جمم����ع )مائ���ة وث���الث وع�سري���ن ( �سجينًا 
�سي�عي���ًا، كما �أ�سيب )�أثن���ى ع�سر( �سرطيًا و 

)�ستة ع�سر( �سجانًا ببع�ص �خلدو�ص.
و�إذ� كان����ت م��جه����ات �لثام����ن ع�س����ر من �آب 
قد قت����ل فيها �أثنان من �ل�سجن����اء �ل�سي�عيني 
�لقتلى  فاأن  م����ر ووحيد من�س�ر"،  "�سبيح 
�ل�سي�عيني ي�����م �لثالث ع�سر م����ن �أيل�ل هم 
"�أحم����د عل������ن وجب����ار �لزه����ري وروؤوف 
�س����ادق �لدجيلي وعبد�لنب����ي حمزة ويحيى 
وحم�س����ن  ج������د  وه����ادي  �لب����ارح  عبا�����ص 
حد�د وح�س����ن مهدي حبي����ب"، ومبعنى �آخر 
�سف�����ف  ب����ني  ت�ساعف����ت  �لت�سحي����ات  ف����اأن 
�ل�سي�عي����ني �لم����ر �ل����ذي ي�ؤ�سر تز�ي����د حدّة 
�مل��جهة بني �ل�سلطة �حلاكمة و�ل�سي�عيني. 
و�أتخ����ذت �ل�سلطات �حلك�مية ور�ء �ملجزرة 
�ل�سجن����اء �ىل  باق����ي  بنق����ل  ق����ر�رً�  �لب�سع����ة 
�سجن����ي بعق�بة وبغد�د �ملرك����زي، وقام عبد 
�جلبار �أي�ب مدي����ر �سجن بغد�د "مبتطلبات 
بح����ق  �لع�س��ئ����ي  �لتعذي����ب  م����ن  �ل�سياف����ة 

�ل�سجناء".
�أ�ستنك����ر  بيان����ًا  �ل�سي�ع����ي  �حل����زب  �أ�س����در 
�حلادث����ة، معلنًا عدد �لقتلى يف �سجني بغد�د 
و�لك�ت م�س����رً� �ىل �أن قتلى �سجناء �لك�ت 
تل����ك  بل����غ ثماني����ة و )50( جريح����ًا.مل مت����ر 
�حل��دث �لدم�ية دون �أن تلقي بظاللها على 
حك�م����ة جميل �ملدفع����ي �إذ ك����رثت �ملطالبات 
عدم ��ستخد�م �ل�سالح �سد �ل�سجناء، وت�جه 
�ملفت�����ص �لد�ري ب�����ز�رة �لد�خلي����ة ومفت�ص 
�ل�سرطة �ىل �لك�ت لج����ر�ء �لتحقيق ورفعا 

تقريرً� مط�ًل عن �حلادثة.

اذاعة بغ��داد في يومها 
االول

في 3 ايلول 1953

حادثة دموية في سجن الكوت
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خنساء زكي شمس الدين 

م��ح��م��د ط���اه���ر ال��ص��ف��ار يف ع���ام 1928 ح���ني �ألف عبد �ملح�س���ن �ل�سعدون وز�رته 
�لثالث���ة يف 14 كان����ن �لث���اين م���ن �لع���ام نف�س���ه، ��سن���د 
وز�رة �ملع���ارف �إىل ت�في���ق �ل�س�يدي، �ل���ذي بدوره قرر 
�عادة �لنظ���ر باملناه���ج �لدر��سي���ة للدر��ست���ني �لبتد�ئية 
و�لثان�ي���ة، فا�س���در قان����ن �ملع���ارف، رق���م )28( لع���ام 
1929، و�نظم���ة �ملد�ر����ص و�لمتحان���ات �لعام���ة، وتاألف 
قان����ن �ملعارف �لعام م���ن )38( مادة وزع���ت على ثمانية 
ف�س�ل، ومب�جب �لقان�ن �جلديد ��سبحت مدة �لدر��سة 
�لثان�ي���ة خم�ص �سن�����ت بدًل من �ربع �سن�����ت وق�سمت 
�إىل مرحلتني مت��سطة ومدة �لدر��سة فيها ثالث �سن��ت، 
تنتهي بامتحان عام )�لبكل�ريا( و�عد�دية ومدة �لدر��سة 
فيها �سنتان م�زعة على فرعني علمي و�دبي، ويطلق على 
�ملدر�س���ة �لتي ت�سم �سف�فًا مت��سط���ة و�عد�دية يف بناية 
و�ح���دة حت���ت �د�رة و�ح���دة )�ملدر�سة �لثان�ي���ة �لكاملة( 
، مث���ال على ذل���ك �ملدر�س���ة �لثان�ي���ة �ملركزي���ة يف بغد�د، 
ونتيج���ة لتلك �لتغ���ر�ت �لت���ي ح�سلت يف م���دة �لدر��سة 
�لثان�ي���ة، �سدر منهج م�ؤقت عام 1929 ليحل حمل �ملنهج 

�لقدمي �لذي �سدر لول مرة عام 1926.
كم���ا قام���ت وز�رة �ملع���ارف بت�سكيل جلن���ة علمية يف عام 
1929 غر�سه���ا ترجم���ة �مل�سطلح���ات ، وو�س���ع ��سم���اء 
حديث���ة للم�سطلح���ات و�مل�سميات، من �ج���ل �لتخل�ص من 
�جلم���ل و�ملفرد�ت �مل�ستخدمة من خملف���ات �للغة و�لثقافة 
�لرتكي���ة، �إلَّ �أَنَّ �للجن���ة مل يكت���ب له���ا �ل�ستم���ر�ر ب�سبب 
�لعر�قي���ل و�مل�س���اكل �لت���ي و�جهتها من بع����ص �مل�ظفني 
�مل�س�ؤول���ني يف وز�رة �ملع���ارف، مما �ث���ر يف عملها و�دى 
�ىل ت�قفها. �ل �ن وز�رة �ملعارف �عادت �لنظر مرة �خرى 
يف م��س����ع تاليف تل���ك �للجنة وذلك يف عام 1938 حني 
عه���دت بدر��ست���ه �إىل مكت���ب �ل�س����ؤون �لفني���ة يف وز�رة 
�ملع���ارف من �جل �ن�ساء جممع علم���ي على غر�ر �ملجاميع 
�لعلمية يف �لعامل و�لبلد�ن �لعربية و�ن يك�ن م�ستقال عن 
وز�رة �ملع���ارف �ل �ن �لخ���رة �عرت�ست عليه ب�سبب قلة 

�ملخ�س�سات �ملالية لل�ز�رة فا�سبح يف طي �لني�سان.
�أما �ملنهج �جلديد فقد �أ�سيفت �ليه لغات جديدة، ف�ساًل عن 
�للغ���ة �لنكليزية، كاللغة �لملانية و�للغة �لفرن�سية وجرى 
تطبيق���ه يف �لثان�ية �ملركزية، �إىل جانب �للغة �لنكليزية 
و�عتب���ارً� من �لع���ام �لدر��س���ي 1929. كما ق���ررت وز�رة 
�ملعارف تدري�ص مادة �لكيمياء يف �ل�سنتني �لخرتني يف 
�ملدر�سة �لثان�ية �ملركزية ببغد�د باللغة �لنكليزية وكانت 
تري���ر�ت �ل�ز�رة يف تدري�ص �لكيمياء باللغة �لنكليزية، 
�إن ذل���ك ي�ساعد �لط���الب على �تقان �للغ���ة �لنكليزية �لتي 
ت�ساعده���م عل���ى �كم���ال در��سته���م �لعالي���ة يف �جلامعات 
�لوربي���ة و�لمريكي���ة  ورغ���م منطقي���ة هذ� �لق���ر�ر �لذي 
�قرتح���ه من قب���ل �مل�سرت �سم���ث، عندما طلب �تخ���اذ �للغة 
�لنكليزي���ة، لغة ر�سمية يف �ملد�ر�ص �لثان�ية و��ستعمالها 
يف تدري����ص �لعل�م �لطبيعي���ة �لنكليزية لكن طلبه مل يلق 
�لرتحي���ب يف بد�ي���ة �لمر م���ن �لو�س���اط �لتعليمية وظل 
مهماًل يف وز�رة �ملعارف حلني جميء خالد �سليمان وزير� 
للمع���ارف، �ذ لق���ي ذل���ك �لقرت�ح ترب���ة خ�سب���ة، ف��فقت 

وز�رة �ملعارف على تدري�ص �لكيمياء باللغة �لنكليزية.
وق���د �ث���ار ذلك �لم���ر �سجة كب���رة يف �لثان�ي���ة �ملركزية 
ومل يل���ق �ل�ستجاب���ة �ملطل�بة حت���ى �أَنَّ تقري���ر �حلك�مة 
�لريطاني���ة �ملرف����ع �إىل ع�سب���ة �لمم ع���ام 1929 ��سار 
�إىل ذل���ك �مل��س�ع حيث جاء في���ه: ))�إن جتربة تعلم ق�سم 
من �لكيمي���اء يف �ل�سنت���ني �لخرتني باللغ���ة �لنكليزية، 
وبالرغم م���ن ت�سديق جمل�ص �ل�زر�ء عل���ى ذلك، مل ت�سلم 
هذ �لتجربة من ��سحاب �لدعاية وحتى من م�ساع مبذولة 

لتنظيم �عت�سام يف �ملدر�سة...((.
رف���ع ط���الب �لثان�ي���ة �ملركزي���ة يف 25 ت�سري���ن �لأول 
�سليم���ان،  خال���د  �ملع���ارف  وزي���ر  �إىل  عري�س���ة   1930
طالب����� فيه���ا �يجاد حل لتلك �مل�ساأل���ة ، ومما جاء يف تلك 
�لعري�سة ق�له���م ))�إن وز�رة �ملعارف كانت قد قررت يف 
�لع���ام �ملا�سي���ة 1929-1930 تدري����ص �لكيمي���اء باللغة 

�لنكليزي���ة، فقبلناها بادئ �لم���ر �إذ مل يكن من �ملمكن �أَنَّ 
نق����ل �سيئا فيها ونحن مل نقف عل���ى ��سر�رها �لفادحة، 
فردية كانت �م عم�مية فدر�سناها مدة غر قليلة، وكانت 
در��ستن���ا ع���ن ك���ره منا، حت���ى ب���د�ت �ل�سع�ب���ة تتجلى 
�ثن���اء �لدر����ص، فرفعن���ا �لمر �ليك���م فامهلت�ن���ا �ول، ثم 
كررن���ا �لطلب فجاء �جل�����ب، �إن �ملدة �لت���ي مرت عليكم 
يف در��سة �لكيمياء، غر قابل���ة ل�سحة �لتجربة ف�سلمنا، 
وه���ا ق���د م�ست ع���ام على �لتجرب���ة و�سعادتكم ق���د مل�ستم 
�لف�سل �لذي ظهرت يف نتائج �لمتحانات، على �لرغم من 
�مل�ساع���د�ت �لتي قام بها ح�سر�ت �ملدر�سني ونحن �لي�م 
نعاين ��سد �ل�سع�بات يف در��ستها زيادة على ذلك �ساع 

�ل�قت بدون جدوى((.
و�أ�ساف����� يف عري�سته���م تل���ك ق�له���م: ))�أنت���م تعلم����ن 
�نن���ا مكلف�ن بدر��سة عل�م عدي���دة كل منها قائم بنف�سه، 
و�للغ���ة �لنكليزية �حدى ه���ذه �لعل�م �لقائم���ة بنف�سها، 
فال يك����ن و�حلالة هذه �أَنَّ ت�سبح �للغ���ة �لنكليزية، لغة 
تدر�ص فيها �لعل�م و�ذ� �حتججتم علينا ل�سعفنا يف هذه 
�للغ���ة فيمكنك���م �أَنَّ ت�سدو� هذ� �خللل م���ن ناحية �خرى، 

و�ننا نرج� �أَنَّ يجد طلبنا هذ� عندكم قب�ًل((.
وق���د �أيد مطالب �لطالب مدر�س���� �لكيمياء �نف�سهم حيث 
�عرت�س����� على �ملنه���ج �جلديد ومل ي�ستطيع����� �كماله، 
ب�سب���ب �سع�بة فهم �مل��س�ع باللغة �لنكليزية ونتيجة 
لتلك �لعرت��س���ات و�ل�سغ�ط كتبت وز�رة �ملعارف �إىل 
�سكرتارية جمل�ص �ل�زر�ء يف 23 ت�سرين �لثاين 1930، 
تطل���ب �مل��فقة لل�سم���اح لها بتق�سي���م �ل�سفني �لخرين 
م���ن �ملدر�س���ة �لثان�ية �ملركزي���ة، �إىل ق�سم���ني يف در�ص 
�لكيمياء، ق�س���م يدر�ص �لكيمياء باللغ���ة �لعربية و�لخر 
يدر�سه���ا باللغة �لنكليزي���ة، مع ترك �خلي���ار للطلبة يف 

�لنت�ساب �إىل �حد �لق�سمني �أو �لختيارين.
و�جه���ت خط�ة �ل����ز�رة �نتقاد�ت عنيف���ة يف �ل�سحافة 
وتذم���ر �لق�سم �لكبر م���ن �لطالب خا�سة بع���د �أَنَّ علقت 
�د�رة �ملدر�سة على ل�حة �عالنات �ملدر�سة، دع�ة م�جهة 
�إىل طلب���ة �ل�سف �لر�ب���ع �لعلمي تدع�ه���م ل�سر�ء كتاب 
 )Practical Chemistery( �لعملي���ة  �لكيمي���اء 
م���ن مكتب���ة )مكن���زي( يف �س���ارع �لر�سي���د، و�ن تدري�ص 
درو����ص �لكيمي���اء �سيك�ن مب�جب مف���رد�ت ذلك �لكتاب 
�ل���ذي �سيت�ىل تدري�سه �ل�ستاذ حت�سني �بر�هيم مدر�ص 

�لكيمياء يف �لثان�ية �ملركزية.
رف�����ص طالب �لف����رع �لعلم����ي م�سم�ن �لع����الن ومتردو� 
عل����ى �م����ر �لد�رة و�متنع�� ع����ن دخ�ل قاع����ات �لدرو�ص 
وم����ن ب����ني �لط����الب �لذين �حتج������ ومت����ردو� عل����ى ذلك 
�لم����ر كل من كمال �ل�سامر�ئ����ي )�لطبيب �ملعروف( وعبد 

�جلب����ار عبد �لل����ه )�أول رئي�ص جلامعة بغ����د�د( و�خرون ، 
فرف����ع مدير �ملدر�سة )�سعيد فهي����م( ، تقريرً� مبا حدث �إىل 
وز�رة �ملع����ارف �لتي بدورها �سارع����ت و�وفدت �سكرتر 
�ل�زي����ر )طالب م�ستاق( �لذي كان �سابق����ًا مديرً� للمدر�سة 
ليطل����ع على طبيعة �لو�ساع، ويقنع �لطالب بالعدول عن 
قر�ره����م، فاجتمع �لطالب و�ملدر�س�����ن يف قاعة �ملدر�سة، 
ووق����ف )طالب م�ست����اق( �أمام �لطالب قائ����اًل: ))�ل�سر�ب 
لي �سب����ب حق م�سروع، ولكنه من غ����ر �ملنطق �أَنَّ يك�ن 

ذلك على ح�ساب �لتعلم((. 
و��ساف: ))�ريد �أَنَّ �عرف �سبب رف�سكم در��سة م���سيع 
�لكيمياء باللغة �لنكليزية وهذ� ما جئت من �أجله لأعرف 

�ل�سبب منكم مبا�سرة((.
فتعال����ت ��س������ت �لطلب����ة، وتكلم ع����دد منهم ليب����دي ر�أيه 
و�ل�سب����اب �لتي دفعته����م لالحتجاج على ذل����ك، و�جلميع 
�ج����اب بان �للغ����ة �لنكليزية ي�سعب تعلمه����ا، ويق�سدون 
بذل����ك �أَنَّ �مل����ادة �لعلمية لهذ� �مل��سع �سع����ب فهمها باللغة 
�لنكليزي����ة، وهكذ� ��ستمع طالب م�ستاق �إىل �ر�ء عدد من 

�لطالب دون �أَنَّ يقاطعهم.
�ذن ه����ذ� �سبب ��سر�بكم عن دخ�ل قاعات در�ص �لكيمياء 

يا �ولدي؟
فاجاب �جلميع بكلمة نعم يا ��ستاذ، ف�سمت مكتفيًا بالنظر 
�ليهم، ثم ق����ال بح�سرة وبلهجة �سعبية )يا حيف وو�سفة( 
عليك����م يا�سباب، كنت �ت�قع �أَنَّ ترف�س�ن در��سة �لكيمياء 
باللغ����ة �لنكليزية �أو �أي لغة �خ����رى غر �لعربية، حلبكم 
و�عتز�زك����م بالعربي����ة ل لتخ�فك����م م����ن �للغ����ة �لنكليزية 
، و��س����اف قائاًل ))عي����ب على �ل�سب����اب �أَنَّ ينهزم وخا�سة 
�إذ� كان ذل����ك �لتح����دي يف مي����د�ن �لعلم.. �ن����ه لي�ؤملني �أَنَّ 
�ر�كم مب�ق����ف ل حت�سدون عليه ول يدع�����ين �إىل �لفخر 
بك����م �إلَّ دخ�لكم �ل�سف�ف �لن، نعم �لن ولي�ص بعد هذه 

�لدقائق((.
وبدًل من �لجابة على ��ستف�ساره �ن�سرف �لطالب معلنني 
�ل�ست�سالم وعل����ى وج�ههم عالمات �خل�س�ع و�لمتثال 
دون تعقي����ب، ليدخل�� �ل�س����ف �إذ كان بانتظارهم مدر�ص 

�لكيمياء حت�سني �بر�هيم.
م����ع ذل����ك مل يتحق����ق �لنج����اح لتل����ك �لتجربة حي����ث منيت 
جتربة تدري�ص �لكيمياء باللغة �لنكليزية بالف�سل �لكبر 
وذل����ك يع�����د �إىل �سبب����ني : �أولهم����ا �إن فهم �لط����الب للغة، 
�سيك�ن على ح�ساب مادة �لكيمياء ذ�تها، وثانيهما م�قف 

�ل�سحافة و�لر�أي �لعام �ل�سلبي من قر�ر �ل�ز�رة.

عن ر�سالة )االإعدادية املركزية للبنني  1939-1919–
درا�سة تاأريخية-(

ي و�لرغبة يف �لطالع    �إن �حلر�ص يف �لبح���ث و�لتق�سّ
عل���ى ثقاف���ات �لأمم �لأخرى م���ن قب���ل �مل�ست�سرقني مهما 
كان���ت �لغايات و�لب��عث من ور�ئه و�لت���ي تباينت �آر�ء 
�لكتاب و�لباحثني �لعرب ح�لها ل ينفي حقيقة �أن ه�ؤلء 
�مل�ست�سرقني قد قدم�� خدمة جليلة للرت�ث �لعربي بحفظه 
من �ل�سياع، حتى �أن �لباحث ل ي�ستغني عن رحالتهم يف 
بحثه لر�سم �س�رة دقيقة وفاح�سة عما كانت عليه �لبالد 

�لعربية و�ل�سرقية يف تلك �لفرتة �لتي ز�روها.
ونالح���ظ ذل���ك بدق���ة يف رحل���ة �مل�ست�سرق وع���امل �لآثار 
�لع���ر�ق  ز�ر  �ل���ذي  ل�فت����ص(  كن���ت  )ولي���م  �لإنكلي���زي 
ع���ام)1849م( ب�سفت���ه ع�س����ً� دولي���ًا يف جلن���ة تعي���ني 
�حل���دود بني �لعر�ق و�إير�ن، ون�سر رحلته يف كتاب طبع 

يف لندن عام )1857(.
يف عام )1853( ز�ر ل�فت�ص �لنجف �لأ�سرف ور�فقه يف 
رحلت���ه دروي����ص با�سا �لع�س� �لرتك���ي يف جلنة �حلدود 
�لدولي���ة، وطاه���ر ب���ك �حلاك���م �لع�سك���ري يف �حلل���ة مع 
جمم�ع���ة من �جلن����د �لأتر�ك، ثم ت�ج���ه �إىل كربالء مع 

نف�ص �مل�كب �لذي ر�فقه �إىل �لنجف.
وي�س���ف ل�فت�ص �لطري���ق �ملبا�سر بني �لنج���ف وكربالء 
باأن���ه مي���ر بح���س���ي �لبادي���ة لكن���ه ن���ادرً� م���ا ُي�ستطرق 
خ�فًا م���ن �لبدو، �أما م���ن �جلهة �ملقابل���ة فيالحظ �أه��ر 
�لهندي���ة �ملمت���دة عل���ى م���د �لب�س���ر. وعند و�س�ل���ه على 
م�س���ارف كربالء ي�سف جمال مدخل �ملدينة �لتي حتيطها 
�لب�ساتني و�لنخيل، ويعده �أكرث جماًل من مدخل �لنجف 
و�أك���رث �أمان���ًا ل�ج����د �لأبنية �لكث���رة �ملنت�س���رة خارج 
�لأ�س�����ر �لت���ي ت�ح���ي بالطماأنين���ة و�لأم���ان م���ن خطر 

�لقبائل �لبدوية.
كما يالحظ ل�فت�ص يف �س��حي كربالء عددً� من )�لك�ر(

�ملعدة ل�سنع �لطاب�ق �ل���ذي يق�ل عنه �إنه ي�سبه طاب�ق 
بابل يف �ل�سكل و�حلجم.

وعن���د و�س�ل���ه �إىل كرب���الء ��ستقبل���ه �حلاك���م وعدد من 
�مل�ظفني و�ل�جهاء ��ستقباًل حافاًل ونزل مع جماعته يف 

)�ل�سر�ي( فقّدمت لهم �لقه�ة و)�لغاليني(.
ث���م ي�س���ف ل�فت�ص باإ�سه���اب مائ���دة �لطعام �لت���ي قدمت 
له���م على �سرف �حلاك���م و�لتي تتاألف م���ن )�لبالو( �لرز، 
و�خل�س���رو�ت �ملطب�خ���ة باأ�س���كال خمتلف���ة، و�سح����ن 
�للح���م، وجميع هذه �لأ�سناف مطيب���ة بع�سر �لليم�ن، 

وق���د �أفرغت كلها، ث���م �نتهت �ملائدة بتق���دمي كا�سة كبرة 
من )�ل�سربت(.....

وبع���د �ل�سيافة خ���رج ل�فت�ص م���ع جماعت���ه للتج�ل يف 
�لبلدة ثم ي�سف بط�لة �حل�سني و�سجاعته يف ي�م �لطف 
و��ست�سه���اده مع �أهل بيت���ه و�أن�ساره، وي�س���ر �إىل بقاء 
�لإمام �ل�سجاد على قي���د �حلياة، و�إن �ل�سادة �مل�ج�دين 

يف كربالء هم من ن�سله.
ث���م ي�سف جامع �� قبة �� �لإم���ام �حل�سني ويق�ل باأنه كثر 
�ل�سب���ه يف ت�سميمه بجامع ����� قبة �� �لإمام علي لكنه يف�ق 
علي���ه يف �لزينة و�لعمر�ن وه���ي �لقبة �ل�حيدة �ملك�س�ة 
بالذه���ب يف كربالء، و�إن �إحدى �ملنار�ت �لثالث متد�عية 
وت��س���ك عل���ى �ل�سق����ط )وه� ي�س���ر �إىل من���ارة �لعبد 

�مل�سه�رة(.
ويع���زو ل�فت�ص ذلك �إىل حادثة �ملناخ����ر �� جنيب با�سا �� 
�لتي حدثت قبل دخ�ل ل�فت�ص �إىل كربالء ب�ست �سن��ت 

فقط.

و�أه���م م���ا يذك���ره ل�فت�ص يف رحلت���ه هذه يف �س���اأن هذه 
�ل��قعة �أن طاهر بك حاكم �حللة �لع�سكري �لرتكي �لذي 
ر�ف���ق ل�فت�ص يف رحلت���ه حلمايته روى ل���ه �أحد�ث هذه 
�ل��قعة حيث كان �أحد �ل�سباط �مل�سرتكني فيها، وح�سل 

على ترفيع نتيجة ق�س�ته وعنفه يف قمع �لأهايل.
فروى له �أنه قتل ثالثة من �لث��ر بيده بينما �أخرج رجاله 
�سبعني من �أهايل كربالء من خمابئهم �لتي �لتجاأو� �إليها 
وهم م���ا بني �أطف���ال ون�س���اء فقتل�هم كله���م!!، ثم ي�سف 
ل�فت����ص تد�عيات و�آثار ه���ذه �ل��قعة من تهدمي وخر�ب 
ودم���ار للدور و�مل�ساجد فيالحظ �آث���ار �ل�سظايا و�لقنابل 

يف جدر�ن �لبلدة وجذوع �لنخيل �ملحرتق.
كما ي�سجل ل�فت�ص بدقة متناهية ظاهرة نقل �جلنائز �إىل 
كرب���الء من �ملدن �لأخرى ويق�ل �إنها م�سابهة ملا عليه يف 
�لنج���ف ب�جه عام، لك���ن عددها ل ي�س���ل �إىل �لعدد �لذي 

يدفن منها يف �لنجف.
و�لغري���ب يف �لأم���ر �أن ل�فت����ص ي�س���ف عملي���ة �لدف���ن 

بق�ل���ه �إنها دون �مل�ست�ى �ملطل����ب ول يبذل فيها �لالزم 
يف كرب���الء بحي���ث ل تغطى �جلث���ث �ملدف�ن���ة �إل بالكاد 
ت����ىل �لعناي���ة  وب�سرع���ة، وتخل���� م���ن �ملر��سي���م، ول 
�ملطل�ب���ة، فالقب����ر مهدم���ة �لبني���ان وميك���ن م�ساه���دة 
�لكالب وبنات �آوى وهي تنب�ص د�خلها، وتعبث بالأكفان 
و�جلث���ث هن���ا وهناك وهي خ���الف مقابر �ل�س���رق �أجمع 

�لتي يعتنى بها ب�جه عام!!
ويعلق �لأ�ستاذ �ملرح�م جعفر �خلليلي على ق�ل ل�فت�ص 

هذ� بق�له:
)ل تتعل���ق �لق�سي���ة بالعناي���ة بق���در م���ا تتعل���ق بطبيع���ة 
�لأر����ص، فالأر����ص يف كربالء رطبة رخ����ة ل تكاد حتفر 
فيها �حلفرة حتى تنز باملاء، لذلك �أ�سبحت �ملقرة تدن� 
من �ل�سح���ر�ء وتخرج من حميط �ملدين���ة ي�مًا بعد ي�م 
ب�سب���ب �لرط�بة على �لرغم م���ن �أن �ملث�بة �ملن�س�دة يف 
�لدف���ن بكرب���الء تقت�س���ي �لقرب م���ن و�س���ط �ملدينة ومن 

مدفن �لإمام �أبي عبد �لله و�أخيه �لعبا�ص(.
وم���ع كل ذلك يق�ل ل�فت����ص �إن �جلثث ل ينقطع ورودها 
�إىل كرب���الء للدف���ن لأن �لرغب���ة يف �لدفن هن���ا يف �لرتبة 
�لت���ي �متزج به���ا دم �لإم���ام �حل�سني من �أغل���ى �لأمنيات 

لدى �مل�سلمني وه� �عتبار يف�ق كل �عتبار.
ويذكر ل�فت����ص �إىل �أن هناك م�سلى �سغر خارج �أب��ب 
كربالء يقال �أنه قد �أن�سئ يف �ملكان �لذي �ساهد فيه �لإمام 
عل���ي روؤي���ا معروف���ة يف خيمت���ه، ولذلك يطل���ق على هذ� 

�مل�سلى )خيمة علي(. و�لظاهر �إنه ي�سر �إىل �ملخيم
وي�س���ف ل�فت�ص �ملخيم باأنه بن���اء �إثني ع�سري �لأ�سالع 
ل���ه �ست���ة مد�خل وحم���اط ب�سرفة له���ا �سق���ف ي�ستند على 
�أعم���دة ومل���ا �أر�د ل�فت����ص وم���ن مع���ه �لدخ����ل �إىل ه���ذ� 
�مل�سلى ُطلب منهم �أحد �خلدم خلع �أحذيتهم ففعل��، لكن 
�ل�سابط �لرتكي �ل���ذي كان ي�سحبهم مل يفعل ومل يلتفت 
�إلي���ه وملا �عرت����ص عليه �أح���د �خلدم �مل�ج�دي���ن فيه رد 

عليه �ل�سابط ب�قاحة و��ستهتار.
)�إن حذ�ئي ل يقل نظافة عن م�سالكم �لقذر(!!

وه���ذ� �مل�ق���ف يعطي �س����رة و��سحة عن م���دى طغيان 
�لعثمانيني و��ستهز�ئهم باملقد�سات.

ل ين�سى ل�فت�ص �حلالة �لقت�سادية لكربالء، حيث يق�ل 
�إن �أ�س��ق كرب���الء ممتلئة باأن��ع �حلب�ب و�ل�سلع �لتي 

كان يحملها �لزو�ر �إليها من جميع �أنحاء �لعامل.
كم���ا ي�س���ر �إىل ��ستهاره���ا ب�سناعة �مل�س�غ���ات �ملخّرمة 
و�حلف���ر �ملتقن على �لأ�س���د�ف �مل�ستخرجة من مغا�سات 

�لبحرين يف �خلليج.
غادر ل�فت�ص كربالء �إىل بغد�د وبقي يف ذهنه �آخر منظر 
لكرب���الء، حي���ث يق����ل �أن���ه خرج قبي���ل ب���زوغ �ل�سم�ص، 
و�سق�ط �أ�سعتها �لباهتة يف �أول �لأمر على �لقبة �لذهبية 
وقب���ة �لعبا����ص �ملك�س����ة بالقا�س���اين �لأزرق �ملعتم �لتي 
كان���ت ل تز�ل حماطة بغالل���ة كثيفة م���ن �ل�سباب فبقيت 

تلك �ل�س�رة يف ذ�كرته.

عن )  املوقع الر�سمي للعتبة احل�سينية املقد�سة   (

في العشرينيات

 كت��اب الكيمياء واض��راب طالب 
الثانوية المركزية

كربالء سنة 1853 كما وصفها اآلثاري 
والرحالة االنكليزي لوفتس



العدد )4499(
السنة السابعة عشرة
7االثنين )2( أيلول 2019 6

…
@µ0Y
yz

åèb
X

…
@µ0Y
yz

åèb
X

العدد )4499(
السنة السابعة عشرة

االثنين )2( أيلول 2019

  م��ه��ن��د ج��م��ي��ل ال��ع��ن��زي 

آي�������ة ج���م���ي���ل ع���ب���اس 

عق���ب قي���ام ث����رة 14مت����ز ع���ام 1958، حدث���ت �لعديد 
م���ن �ملتغ���ر�ت عل���ى �ل�سعي���د �ل�سيا�س���ي و�لجتماع���ي 
و�لقت�س���ادي، وكانت �لث�رة �نعطاف���ا تاريخيا يف حياة 
�لع���ر�ق �حلديث، فقد �تخذت قيادة �حلكم �جلديد قر�ر�ت 
عدي���دة �إيذ�نا باأن �لث�رة ق���د �سرعت فعال بالعمل �جلدي، 
وم���ن بني �لق���ر�ر�ت �إلغ���اء �لحت���اد م���ع �لأردن )�لحتاد 
�لها�سم���ي(، و�إع���ادة �لعالق���ات �لدبل�ما�سية م���ع �لحتاد 
�لعربي���ة  و�جلمه�ري���ة  و�لأردن  و�ل�س���ني  �ل�س�فيت���ي، 
�ملتحدة وكذلك �سدور قر�ر�ت على �ل�سعيد �لد�خلي �لتي 
تق�س���ي على �لتميي���ز بني �ملجرم���ني و�ل�سيا�سيني، وكذلك 
رفع �حلظر عن �لأحز�ب �ل�سيا�سية،وقيام �لث�رة بالعديد 
م���ن �لإ�سالحات على �ل�سعيدين �لقت�سادي و�لجتماعي 
منه���ا �إلغاء نظ���ام دع���اوى �لع�سائر و�لإ�س���الح �لزر�عي، 
و�ن�سح���اب �لع���ر�ق م���ن �ملنطق���ة �لإ�سرتليني���ة، وتتطلب 
ه���ذه �ملرحل���ة وج�د د�ست����ر جديد يعمل ب���ه يتما�سى مع 
�لتغ���ر�ت �جلديدة؛ لذل���ك تقرر �إنه���اء �لعم���ل بالد�ست�ر 

�لعر�قي لعام 1925 منذ �سباح 14مت�ز 1958.
 كان���ت �لث�رة عازمة منذ �لبد�ية على و�سع د�ست�ر للبالد 
لغر�ص نقل �لث�رة �ىل و�سع د�ست�ري ثابت،وب�ساأن حكم 
�لقان����ن �لأ�سا�سي �لعر�قي بع���د جناح �لث�رة قال ح�سني 
جميل: "من �ملعل�م �أن �ملتفق عليه �إذ حدث �نقالب �سيا�سي 
يف �أي بلد وجنح كما ه� مت يف �لعر�ق ي�م 14مت�ز عام 

1958 �ملا�سي من �ملتفق عليه �أن �لد�ست�ر يف هذه �حلالة 
ي�سقط حال من تلقاء نف�سه، وقد طبق هذ� �ملبد�أ يف �إحد�ث 
كث���رة قدمية وجديدة منذ �لث����رة �لفرن�سية حتى �لي�م، 
فق���د �سقط د�ست�ر عام 1814، بنجاح ث�رة 1830، وخلع 
�مللك �سارل �لعا�سر، و�سقط د�ست�ر عام1830بنجاح ث�رة 
ع���ام 1848، وخل���ع �مللك ل�ي����ص فيلي���ب، وكان من نتائج 
�لنق���الب �لذي قام ب���ه ل�ي�ص ب�ناب���رت 1852، �ن �سقط 
د�ست����ر ع���ام 1848، كما �ن �سق�ط ل�ي����ص ب�نابرت عام 
1870، جع���ل د�ست����ر 1852 ملغيا، ويف �أح���د�ث �لع�سر 
�حلدي���ث كان جن���اح �لث����رة �مل�سري���ة يف ع���ام 1952، 
م�سقط���ا د�ست�ر عام 1923، وعلى هذ� فاأن من حق زعماء 
حرك���ة 14مت�ز عام 1958، يف �لع���ر�ق �ن يعدو �لقان�ن 
�لأ�سا�س���ي �لعر�ق���ي وتعديالت���ه ملغ���اة مب���ا يت�سم���ن من 
م�ؤ�س�س���ات د�ست�ري���ة كمجل�ص �لأعي���ان �ملعني جميعه من 
قبل �ملل���ك و�ملجل�ص �لنيابي �ملفرو����ص نظريا �نه ينتخب 
م���ن قبل �ل�سعب وكلنا نعرف كيف مت �ختيار �أع�سائه و�ن 
م���ن حقهم �ن يقرو� و�سع د�ست����ر م�ؤقت للحكم حتى يتم 
و�سع د�ست����ر مبني على �أ�س����ص �لدميقر�طية �ل�سحيحة 
و�ل�سليم���ة ويق���رر لل�سعب �سرته �حلقيقي���ة وللم��طنني 
حق�قه���م كامل���ة م���ن �سيا�سي���ة و�جتماعي���ة و�ن تقرر فيه 
�ل�سمان���ات �لالزم���ة وت�ستبعد منه كل عي����ب د�ست�ر عام 
1925، وتعديالت���ه ذلك �لد�ست�ر �ل���ذي و�سع للعر�ق يف 

�مل�ستعم���ر�ت  وز�رة 
ني���ة  يطا لر �

ودو�ئرها".
�ت�سل يف 20مت�ز عام 

1958، حممد �سديق �سن�سل وزير �لإر�ساد، وحممد حديد 
وزير �ملالية باملحامي ح�سني جميل وكلفاه ب��سع م�س�دة 
د�ست����ر م�ؤقت، وقد طلبا من���ه �أن ير�عي يف عمله نقطتني 
هم���ا: �لن�ص على �أن �لعر�ق جزء من �لأمة �لعربية، وعلى 
�ن �لع���رب و�لأكر�د �س���ركاء يف هذ� �ل�ط���ن، وقد ت�سكلت 
جلنة ل��س���ع �لد�ست�ر �مل�ؤقت من �ل�س���ادة: ح�سني جميل 
، ح�س���ني حمي���ي �لدي���ن، وعب���د �لأم���ر �لعكيلي،معتمدة 
1953�مل�ؤق���ت،  1�سب���اط  د�ست����ر  عل���ى  عمله���ا  يف 
ود�ست�ر23حزي���ر�ن عام 1956�مل�سري���ني، وذلك بالنظر 
للت�ساب���ه بني و�سع �جلمه�ريتني بع���د �لث�رتني ولت�سابه 
حاجات �حلكم يف �أعقاب �لث�رة، ف�سال عن �قتبا�ص بع�ص 
�لفقر�ت من منهاج ح���زب �مل�ؤمتر �ل�طني، ويف 27مت�ز 
ع���ام 1958، �أعل���ن عبد �لكرمي قا�سم ع���ن �نبثاق �لد�ست�ر 
�مل�ؤق���ت بع���د �أن �س���ادق علي���ه جمل�ص �ل����زر�ء، وجمل�ص 
�ل�سي���ادة و�أ�سار عند �لإعالن ع���ن �لد�ست�ر �مل�ؤقت �إىل �أن 
�لد�ست�ر �لقدمي كان قد و�سع يف زمن كان �لعر�ق يخ�سع 
حت���ت �لنر �لأجنبي، وم��ده كان���ت تتعار�ص مع �لنظام 
�لدميقر�ط���ي �حلقيقي �لذي �أر�ده �ل�سعب �لعر�قي؛ وذلك 

�لقدمي  �لد�ست����ر  لأن 
من���ح �لنظ���ام �مللك���ي 
و��سع���ة  �سالحي���ات 
، وم���ن ث���م ق���ام عب���د 
�ل�س���الم ع���ارف نائ���ب رئي����ص �ل����زر�ء بق���ر�ءة ن�س��ص 

�لد�ست�ر �مل�ؤقت عن طريق �لإذ�عة.
ت�سم���ن �لد�ست����ر �مل�ؤقت ثالثني مادة م�زع���ة على �أربعة 
�لعم���ل بالقان����ن  �نته���اء  �أعل���ن فيه���ا  �أب�����ب، ومقدم���ة 
�لأ�سا�س���ي �لعر�ق���ي، وتعديالته، وبين���ت م�س�غات �إلغاء 
�لد�ست����ر �لقدمي، و�لغر�ص من و�س���ع د�ست�ر جديد و�أن 
هذ� �لد�ست�ر م�ؤقت يف مدة �لنتقال �إىل �أن ي�سرع د�ست�ر 

د�ئم.
وب�س���اأن �لد�ست�ر ذكر ح�سني جمي���ل: "�أن و�سع �لد�ست�ر 
��ستغرق ي�مني فقط، لأن���ه م�ؤقت �أريد به نقل �لث�رة �إىل 
و�سع د�ست�ر د�ئم، و�أن �مل�س�دة قبلت يف جمل�ص �ل�زر�ء 
ب���دون مد�ول���ة، �أو مل تناق�ص م��ده مناق�س���ة م�ستفي�سة، 
وعميق���ة ثم �أنه مل يعر�ص على �ل���ر�أي �لعام �و على غرنا 
م���ن �لقان�ني���ني لإغنائ���ه مبالحظاته���م، وق���د �ق���ر حرفيا 
بع���د �أن �أ�سيف���ت له مادت���ا �لإ�س���الم دين �لدول���ة �لر�سمي 
�مل���ادة)4(، و�لق��ت �مل�سلح���ة يف جمه�ري���ة �لعر�ق ملك 
لل�سعب، ومهمتها حماية �سي���ادة �لبالد، و�سالمة �أر��سيها 
�مل���ادة)17(، وت�ساءل ح�س���ني جميل ه���ل كان باإمكاننا �أن 
ن�س���ع د�ست�ر� نحدد فيه �أهد�فا ومبادئ متجان�سة تر�سي 
�لختالف �لفك���ري و�لعقائدي ملختلف �لق����ى �ل�سيا�سية 

�لتي �أ�سهمت يف �لإعد�د للث�رة؟".
ع���د �لد�ست����ر �مل�ؤقت �أ�سرع د�ست�ر عر�ق���ي من حيث مدة 
كتابته، �إذ حدثت �لث����رة يف 14مت�ز عام 1958، و�أعلن 
عن �لد�ست����ر و�لعمل مب�جبه يف 27 مت����ز عام 1958، 
�أي ��ستغ���رق ت�سريع���ه م���دة �أ�سب�ع���ني وكت���ب يف ي�مني 
فق���ط، بع���د �أن ُكلف حمم���د حديد، وحمم���د �سديق �سن�سل 
�ملحام���ي ح�سني جمي���ل، وبعد ذلك عر�س���ت �مل�س�دة على 
جمل�ص �ل�زر�ء وبع���د �إجر�ء تعديالت ي�سره مت �إقر�ره، 

و �أول د�ست�ر م�ؤقت يف �لتاريخ �لد�ست�ري �لعر�قي .
�غف���ل د�ست�ر عام 1958ق�سية تعدي���ل �لد�ست�ر ومل ي�سر 
�إىل ذلك يف �لديباج���ة �أو �مل��د، و�س�غ ح�سني جميل ذلك 
�أن �لد�ست����ر م�ؤق���ت، و�عتق���د �أن �لعم���ل به ل���ن يزيد على 
ب�سع���ة �أ�سه���ر، ول ي�جد ما ي�ست�جب بح���ث هذه �مل�ساألة 
�لتي تعالج ع���ادة يف �لد�ساتر �لد�ئم���ة، و�أ�ساف �نه �أقل 
�لد�سات���ر م���ن حيث ع���دد �مل�����د يف �لتاري���خ �لد�ست�ري 
�لعر�ق���ي �إذ �س���م ثالث���ني م���ادة فق���ط مقارنة م���ع �لقان�ن 
�لأ�سا�سي لعام 1925، �لذي يتك�ن من )125( مادة و�أدى 
هذ� �لإيجاز �ل�سديد �إىل عدم �حت��ء �لد�ست�ر على تنظيم 
مف�سل لأية �سلطة من �ل�سلطات، و�ىل �لنق�ص يف معاجلة 

كثر من �مل�سائل �لتي تهتم �لد�ساتر مبعاجلتها .
كان ح�س���ني جمي���ل يرى �أن مدة �لنتقال ب���د�أت من �سباح 
ي�م 14مت�ز ع���ام 1958، بنجاح ث�رة �ل�سعب و�جلي�ص 
وق�سائه���ا على �لنظام �مللكي و�إع���الن �جلمه�رية، و جاء 
�لد�ست�ر �مل�ؤقت لينقل �لدولة من �ل��سع �لقدمي �إىل و�سع 
جديد �آخر، و �نتهاء مدة �لنتقال ه� و�سع د�ست�ر نهائي 
م��س���ع �لتنفيذ �أي �لد�ست����ر �لد�ئم، ومدة �لنتقال تعني 
�لنتق���ال بني عهد وعهد، �أي ت�سفي���ة �لأو�ساع �لتي قامت 
م���ن �جلها �لث�رة قد تك�ن ممثلة يف د�ست�ر �أو ق��نني �أو 
معاهد�ت �أو م�ؤ�س�سات وغر ذلك �إىل حني ت�سريع د�ست�ر 
نهائ���ي لنظام �حلك���م و�ىل حني ت�سليم �سلط���ة �حلكم �إىل 

�مل�ؤ�س�سات �لد�ست�رية .

عن ر�سالة )ح�سني جميل ودوره ال�سيا�سي يف العراق
)1968-1954

وبد�أت �ملر�فع���ة �إذ طلب �ل�سيخ �لد�ود تع�ي�سًا لأنَّ ما 
قي���ل ه� �نتقا����ص منه ِ��سافة �إىل م���ا �و�سحه حماميه 
�إن �لق�س���د من ذلك ه� �نتقا�ص من �حد رجالت �لدولة 
�لعر�قية ، �إما �لدفاع �ملتمثل باملحامي علي حمم�د فقد 
د�فع ع���ن مدير �سحيفة �ل�ستق���الل م��سحًا �أَن �خلر 
مل يق�س���د ب���ه �لذم �منا ه���ي هبه �سخ����ص �إىل �آخر هذ� 
من جه���ة ومن جهة �أخرى �إن �ل�سل����ب �لذي كتب فيه 
�خلر كان �أ�سل�بًا رقيقًا ل ق�سد فيه،و�أعقبه بدفاع عن 
مدي���ر �سحيف���ة �لنه�سة �لعر�قية م��سح���ًا �أَن �لكلمات 
�لت���ي ن�سرت يف �سحيفة �لنه�س���ة مل تثبت �سئيًا معني 
ب���ل �نها كانت جمرد وعدً� للق���ر�ء بذكر تفا�سيل حادثة 
�خل���امت ،وقد �أَو�سح �ملحامي للمحكمة �أَن تلك �لدع�ى 
جمرد �فرت��سات وطالب برده���ا �إّل �أَن �لقا�سي �أَ�سدر 
ق���ر�رً� بتغ���رمي مدير �سحيف���ة �ل�ستق���الل 100 روبية 
ويف حال���ه ع���دم �لدف���ع يحب����ص �ل�سخ�ص �مل�س���ار �ليه 
ثالث���ه �أ�سابيع  بال�سافة �إىل غر�مة قدرها 500 روبية 
تق���دم �إىل �ل�سيخ �لد�ّود ، و�أما مدي���ر �سحيفة �لنه�سة 
�لعر�قي���ة يغ���رم 250 روبي���ة ويف حال���ة ع���دم �لدف���ع 
يحب�ص ثالث���ة �أَ�سابيع ويغرم 100 روبية تدفع لل�سيخ 

�لد�ّود.
�أَم���ا ق�سية �سحيف���ة  �ل�ستقالل و�سحيف���ة �لتقدم، فقد 
د�ف���ع علي حمم�د عن زميله عب���د �لغف�ر �لبدري مدير 
�سحيف���ة �ل�ستق���الل بع���د �أَن �أَقام �لأَخ���ر دع�ى على 
مدي���ر �سحيفة �لتق���دم  �سلمان �ل�سي���خ  د�ود  لتعر�سه  
يف  بع����ص �لكلمات �لتي ن�سرتها �سحيفة �لتقدم  ح�ل 
ق�سية �خلامت ، فقد عقدت �ملحكمة جل�ستها يف  26 �آذ�ر 
1929  بد�أه���ا  �ملحام���ي علي حمم�د مقدم���ًا دفاعه عن 
�لبدري م��سحًا في���ه �أَن  م�كله قد تعر�ص �إىل �لهانه 
يف مق���ال كتبت���ه �لتق���دم يف �سفح���ة �لأَخب���ار �ملحلي���ة 
بعن�����ن :) نف��ص �سغرة وعي�ن جائعة(، و�إن �لأَدلة 
�لت���ي ت��س���ح  �أَن �ملق�س�د ه� �لب���دري  كثرة منها �أَن 
�لنا�سر قد ذكر ب�سيغة مف���رد ل جمع،وِ�ن قيمة �خلامت 
ه���ي 250 روبية وه���� �لرقم �لذي �نف���ردت �ل�ستقالل 
بذكره ،بال�سافة �ىل �أَن كلمة �لأَ�سرة �لتي تطرق �ليها 
�ملدع���ي مل تذك���ر �إّل يف �ل�ستقالل ،ووف���ق �لأَدلة �لتي 
قدمه���ا علي حمم�د حكمت �ملحكم���ة على �ملتهم بغر�مة 

قدرها  ثمان�ن روبية و�أنتني.
 حماكمة عبد �لغف�ر �لبدري عام1930

�قام���ت �حلك�مة دع�ى ب���سط���ة �ملدعي �لعام حمدي 
�س���در �لدين  على عبد �لغف�ر �لبدري يف  20 حزير�ن 
عام 1930 ب�سبب ن�سره مقاًل ذم فيه �مللك في�سل �لول، 
بعن�����ن :)تف�س���ر و�ع���ر�ب ( يف �سحيف���ة �ل�ستقالل 
�ل�س���ادر بتاري���خ 16 حزي���ر�ن 1930 وعقدت �ملحكمة 
جل�ستها �لأوىل برئا�سة حاكم جز�ء بغد�د �سهاب �لدين 
�لكيالين وت�ىل �لدفاع عن �ملتهم �ملحامي علي حمم�د  
�لذي �أَو�سح �أَن �لبدري مل يق�سد �هانة ملك �لعر�ق يف 
ذلك �ملق���ال �إمنا �لق�س���د مل����ك �إّل �أَن �ملحكمة �أ�سدرت 
قر�ره���ا  بحب����ص �ملتهم �ست���ة ��سهر مع ِ�يق���اف �لتنفيذ 

ب�سرط تغرميه �ألف روبية.  
حماكمة روفائيل بطي  عام 1930 

تط�ع علي حمم�د مع حمامني �خرين للدفاع عن مدير 
�سحيف���ة �لزمان روفائيل بطي بعد �أَن �أَقامت �حلك�مة 
دع�ى عل���ى �مل�ما �ليه ب�سبب تعر�س���ه للملك يف مقال 
كتب���ه يف ع���دد �جلري���دة �ل�س���ادر بتاري���خ 27 ت�سرين 
�لثاين 1930 بعن��ن :)�ل�ستفتاء وم�سره ( بت�قيع 
عر�ق���ي، �إل �أَن عل���ي حمم����د مل يك���ن ل���ه دور فعال يف 
�لدف���اع عن روفائيل بطي �لذي حكم عليه باحلب�ص ملدة 

�ستة �أ�سهر.
حماكمة عبد �لإله حافظ،عام 1930

�سارك علي حمم�د م���ع بع�ص �ملحامني للدفاع عن عبد 
�ِلله حاف���ظ �ملدير �مل�س�ؤول عن �سحيف���ة ند�ء �ل�سعب 
بع���د �أَن �أَقام���ت �حلك�م���ة على �حلافظ دع����ى ب�سبب 
ذم���ه �حلك�مة يف  مقال ن�س���ره يف جريدته بتاريخ 30  
ت�سري���ن �لثاين بعن��ن :) مر��سالت جهات (، فت�سكلت 
�ملحكم���ة بتاريخ 9 كان����ن �لول 1930 ، برئا�سة عبد 
�لرحم���ن �لفالح���ي ، �إّل �أِن �حلكم مل ي�س���در على �ملتهم 
�إل بع���د ع���دة جل�سات و ق���ررت  تغرمي �ملته���م ثمان�ن 
روبية ،و �سعى �ملحام�ن لدى حمكمة �لتمييز لتخفيف 
�حلك���م �إّل �أَنها قررت بقاء �حلك���م على ما ه� عليه  ،�إل 
�أَن وكالء �ملدع���ي علي���ه قدم����� ��سنئناف���ًا للحك���م لدى 
حمكم���ة �لتمييز مطالب���ني بر�ءه م�كلهم م���ن �لتهمة، 
لك���ن �ملحكم���ة مل تغر �سيئ���ًا من �حلكم �ل�س���ادر وبقي 

على حاله.  

�بر�هي���م  حماكم���ة 
�سالح �سكر

�أَق���ام مز�ح���م �أَم���ني 
�لباجه ج���ي دع�ى 
ِ�بر�هي���م  عل���ى 
�سال���ح �سكر، مدير 
�سحيف���ة �لأم���اين 
ب�سب���ب  �لق�مي���ة 
يف  مق���اًل  ن�س���ره 
�لأَول  عدده���ا 
بتاريخ  �ل�س���ادر 
ت�سري���ن   30
�لث���اين 1931 ، 
 ( عن�����ن  حم���ل 
حفنة تر�ب على 
�لباج���ة  مرق���د 
مز�ح���م  ج���ي 
�لت���ي  �لأَم���ني( 
�سن فيها حملة 
�لأَخ���ر  عل���ى 

ع���ن ت�سرفات���ه 
عندم���ا كان ي�سغ���ل من�سب���ا ر�سمي���ا، مم���ا 

�أدى �ىل قي���ام �لباج���ه جي باإقامة دع����ى جز�ئية على 
�ملدي���ر �مل�س����ؤول لل�سحيفة، و�أخ���ذت �ل�سحف يف ذلك 
�ل�ق���ت تهت���م لتلك �لق�سي���ة وتن�سر كل م���ا يتعلق بها ، 
فن�س���رت �سحيفة �لأخبار م�عد �لنظر يف تلك  �لق�سية  
، ون�سرت كذلك ��سماء �ست���ة وع�سرين حماميًا ترع�� 

للدفاع عن �جلريدة وم�س�ؤولها .
عقدت �ملحكم���ة جل�ستها �لوىل برئا�س���ة  �سهاب �لدين 
�لكي���الين ، و�أكتظ���ت قاع���ة �ملحكم���ة بامل�ستمع���ني من 
�ملحام���ني ورجال �ل�سحافة ووج����ه �لبلد، �لأَمر �لذي 
دف���ع وكي���ل �ملدعي �لع���ام وممثل �ل�سرط���ة �ىل مطالبة 
�ملحكم���ة ِ�جر�ء �ملر�فع���ة ب�س�رة �سرية ك����ن م�كلهم 
م���ن �ل�سخ�سي���ات �ملهم���ة يف �لبلد ،وق���د �أعرت�ص علي 
حمم����د على �قام���ة �لدع�ى ب�س�رة �سري���ة معلاًل ذلك 
ب���اأن �لقان�ن ل يفرق بني �ل�زير وغ���ره ، و�إّن �لنا�ص 
�س�ي���ة �م���ام �لقان����ن ، �إل �أَن �حلاك���م رف�ص �عرت��ص 
�ملحامي  وقرر �ج���ر�ء �ملر�فعة ب�س�رة �سرية ، خ�سية 

على �لأَمن و�ل�سالح �لعام ، ح�سب ت�س�يغ �حلاكم. 

      مل ت�س���در �ملحكم���ة قر�رها يف جل�سته���ا �لأَوىل ، �إذ 
�أَج���ل �لنظ���ر يف �لق�سية م���ر�ت عدة حتى �س���در قر�ر 
�ملحكمة يف  15 ت�سرين �لثاين 1931 �لقا�سي باحلكم 
عل���ى �بر�هيم �سالح �سكر باحلب�ص مل���دة �سنة و�حدة ، 

وعلى عبد �لرز�ق �سبيب باحلب�ص ملد �سته �أَ�سهر. 
وق���د ترك ذلك �حلك���م �أث���رً� بليغًا يف نف�����ص �ملحامني 
مم���ا �أدى ب�كالء �ملتهمني �أن َيرفع����� طلبًا �إىل حمكمة 
�لأ�ستئن���اف طالبني نق�ص �حلك���م ، وحتديد �لعق�بة ، 

وذل���ك دفع وكالء �لدف���اع  �ىل �سياغة لئحة ��ستئنافية 
ت�سمن���ت ع���دة �عرت��س���ات منها �عرت��سه���م على قيام 
�ملحكمة �ج���ر�ء �لدع�ى ب�س�رة �سري���ة ، وذلك ينايف 
�مل���ادة ) 72( م���ن �لقان����ن �لأ�سا�س���ي �لعر�ق���ي �لت���ي 
�سرح���ت باجر�ء جميع �ملحاكم���ات ب�س�رة علنية ، �ل 
�إذ� وج���د �سبب���ًا يدع���� �إىل �ملحاكمة �ل�سري���ة ود�فعت 
�لالئح���ة �ل�ستئنافية عن م�كليه���ا يف �لتهمه �مل�جهة 

�ليهم ، 
وَقد جَنح وكالء �لدفاع يف م�سعاهم ذلك ، �إذ �سدر ي�م 
29 ت�سرين �لثاين 1931 قر�ر �ملحكمة �لكرى باحلكم 
�ل���ذي �أ�سدرت���ه حمكمة ج���ز�ء بغد�د ، وه���� تخفي�ص 
�لعق�ب���ة �لت���ي ُحِكَم  بها �إبر�هيم �سال���ح �سكر من �سنة 
و�ح���دة �إىل �أربع���ة ��سه���ر ، و�مل���دة �لتي حك���م بها عبد 

�لرز�ق �سبيب من �ستة ��سهر �ىل �سهرين.
       ومل يكت���ف وكالء �لدفاع بذلك �حلكم فرفع�� لئحة 
متييزية �ىل حمكم���ة �لتمييز وقد ن�سرت �ل�سحف تلك 
�لالئح���ة، �لتي نظرت فيها حمكمة �لتمييز يف �أكرث من 
جل�س���ة ويف 19 كان����ن �لول 1931 �أ�سدرت حمكمة 
�لتميي���ز قر�رها بنق�ص حكم حمكم���ة �جلز�ء وحمكمة 
�ل�ستئناف وتقرر �إنقا����ص �حلكم على �بر�هيم �سالح 
�سكر �ىل �سهرين و�إنقا�ص حكم عبد �لرز�ق �سبيب �ىل 

�سهر و�حد.

 
عن ر�سالة )علي حممود ال�سيخ : 
حياته ودوره يف تاريخ العراق(

من منجزات الثورة ..

كي��ف وض��ع الدس��تور المؤقت 
لثورة 1958 ؟

محاكمات صحفية وطرائف نادرة
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َأقام الش��يخ احمد الداود وزير األوقاف يف وزارة نوري السعيد اأَلوىل التي تشكلت 

ع��ام 1930 عىل مدير صحيفة االس��تقالل  )عبد الغفور الب��دري( وعىل مديِر صحيفة 

النهض��ة ) محمود َأمني الجرجفجي (, دعوى بس��بب ما نرش يف صحفهم حول قضية 

خاتم عداي الجريان وملخصه َأن الش��يخ َأحمد ال��داود قد َأخذ خاتم عداي الجريان 

مع العلم َأن اأَلخري ّكذب الخرب يف الصحف لكن َأحمد الشيخ داود, اقام دعوى عىل 

الصحيفتني املذكورتني و ح��دّد يوم 24 آذار 1929 موعدًا للنظر يف القضية فعقدت 

املحكمة جلستها برئاسة حسن سامي تاتار, حاكم جزاء لواء بغداد ونودي عىل مديري 

الصحيفتني ومحامي الدفاع عيل محمود الشيخ عيل
عبد االمري العكيليح�سني جميل
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: ذاك����رة ع��راق��ي��ة اع����داد 

وفا�سل ر�سيد من �لذين نه�س�� بفن �ملنل�ج �ل�سعبي 
م���ع جمم�عة من �لفنانني �ملن�سي���ني �مثال علي �لدب� 
وح�س���ني عل���ي ، ف�سال عن �لفنان �لكب���ر عزيز علي . 
ه����ؤلء �لذي���ن �ر�دو� �ن يك�ن لف���ن �ملنل�ج وتاثره 
�ملبا�س���ر على �ل�سمع و�ل���ذوق منزلة كب���رة يف �لفن 
�لعر�ق���ي ، غ���ر �ن �لري���اح ج���رت عك����ص مبتغاهم ، 
�ر�دو� تقلي���د ما يحدث يف م�سر م���ن تط�ر هذ� �لفن 
�لجتماع���ي و�لرتب����ي ، ولك���ن �ين نح���ن من م�سر 
ونه�سته���ا �ل�سينمائي���ة يف �لربعيني���ات وم���ا بعدها 
�لتي �سهدت �نت�سار فن �ملنل�ج وظه�ر ��سماء كثرة 

مل تغب عن �لذ�كرة ..
كتب �ل�ستاذ قحطان جا�سم ج��د

بالع���ر�ق  �لرئي�س���ة  �مل���دن  يف  جتمع���ت  زم���ن  ع���ر 
وبخا�س���ة يف �لعا�سمة بغ���د�د ��ساليب غنائية كثرة 
�لتن�ع و�لتفرغ كان منها ) �مل�ن�ل�ج( . غر �ن هذه  
�ل�سيغة  و�فدة  ��ساًل من �وربا وقد تك�ن  من فرن�سا  
�و �يطالي���ا  �ثناء  �حلرب �لعاملي���ة  �لوىل  �و بعدها  
بقلي���ل وم���ن م�سر  و�س�ري���ا  �نتق���ل  �مل�ن�ل�ج �ىل 
�لع���ر�ق  كما يق�ل �لباح���ث �مل��سيقى �لر�حل ح�سني 
قدوري حيث ��سبح  يف �لبدء �سيغة  غنائية ترفيهية  
تقدم على �مل�سرح  خالل فرت�ت  �ل�سرت�حة  �و تبديل  
�لديك����ر  و�لزي���اء  وغرها .  ثم حت����ل �ىل �سيغة  

ذ�ت  �هد�ف �جتماعية  و�سيا�سية  وترب�ية .
ومن���ذ �لثالثيني���ات  من �لقرن �ملا�س���ي  برز عدد قليل 
م���ن م����ؤدي  هذ� �لل�ن  من �لغن���اء  و�سارت لهم  عر 
�لزم���ن مكانه طيبة  بني عامة �لنا�ص  كان منهم فناننا 
�لر�ئد  �لر�حل  عزيز علي وكذلك �لفنان فا�سل ر�سيد 

.
وتدلن���ا �ل�ثائ���ق �مل�ج�دة  يف ��سبارت���ه  لدى نقابة  
�مل��سيقيني  �لعر�قيني  باأن �ملرح�م  فا�سل  من م��ليد  
بغ���د�د ع���ام 1929  ب���د�أ  �د�ء �مل�ن�ل����ج  يف �لذ�عة  
�لعر�قي���ة  من���ذ ع���ام 1946 غر �ن �ملع���روف عنه �نه 
كان  ي�ؤدي  ) �ملربعات(  مع  �لفرق �ل�سعبية  �خلا�سة 
به���ذ�  �لل����ن من �لغن���اء  وذلك قب���ل  ه���ذ�  �لتاريخ  . 
وحت�ل  فيما بعد �ىل �د�ء  �مل�ن�ل�ج  �لذي  برز فيه  
من خالل  ��سل�به  باحلركات  و�لتعبر  عن �مل�سم�ن 

وهذ� مايتطلبه هذ� �لن�ع من �لغناء.
قبل ثالث  �سن��ت  من وفاته  �سار �لفنان  فا�سل ر�سيد  
) فاقد �لب�سر ( رهني  �لبيت  ويف ي�م �خلمي�ص  21/ 

12/ 1995 و�ف���اه �لج���ل . ومن �جلدي���ر بالذكر �نه 
وقبل �يام من رحيله   كرم  باعتباره  من رو�د �لغناء 
�لعر�ق���ي  �لذي���ن قدم�����  لنا  خال�س���ة حياتهم .. ترك  
�لفن���ان �لر�حل  فا�سل ر�سيد �لكث���ر من �لت�سجيالت  
�لذ�عي���ة  و�لتلفزي�ني���ة  رحمه �لله تع���اىل  و��سكنه 

جناته .
بعد رحيل هذ�  �لفنان �لر�ئد  خ�سر  فن �مل�ن�ل�ج  �آخر 

رو�ده بع���د �ن ترك  يف مكتبة �لذ�ع���ة  و�لتليفزي�ن  
�لعدي���د م���ن �لت�سجي���الت  �لنادرة  وحب���ذ�  ل� يفت�ص 
عنها  ل�سيما  �ن معظم  ��سرطة  �ملكتبة  �لتليفزي�نية  
و�لذ�عي���ة  مل تتعر����ص  لالذى �و �حلرق ... من �جل  
�ع���ادة ب���ث �حلي���اة  لتل���ك �ل�سرط���ة  و�مل�ن�ل�جات  
�جلميل���ة  �لت���ي تتالئم مع �ملرحلة �لر�هن���ة  رغم �نها 

تع�د �ىل زمن ما�سي. 

وِل���د �لفن���ان فا�س���ل ر�سي���د يف بغ���د�د حمل���ة �س���ر�ج 
�لدي���ن ع���ام 1929، ن�س���اأ يف ه���ذه �ملحّل���ة �لبغد�دي��ة 
�لتي متي���زت �أ�س�ًة ببقية �ملحالت �لبغد�دية �لأخرى 
بانت�س���ار مطرب���ي �ملربعات و�ملقام���ات، دخل �لإذ�عة 
�لعر�قي���ة عام 1946، كم�ؤدي لف���ن �ملن�ل�ج مع ر�ئد 
ف���ن �ملن�ل����ج �ملرح����م عزي����������ز عل���ي، وذ�ع �سيته 
عندم���ا كان يح�س���ر حفالت �خلتان و�لزف���اف بعد �أن 
متي���ز بحركات���ه �ل�ستعر��سية �لتي تناغ�������م �أغنياته 
تتلمذ عل���ى يد مطرب �ملربع���ات �لأول حممد �حلد�د، 
ثم ترّبع على ع��ر�ص هذ� �لل�ن �لبغد�دي �جلميل وقد 
ره كامل حيدر و�إبر�هيم �سعن�ن وحممد �سباب  عا�سَ
وح�سني �أب���� �ل���رد وجنم �أب� �ملناخل وحمم�د �أبن 
�حلممجي���ة وفي�س���ل �لأ�س����د وعل���ي �لدب���� و�سالح 
�لع���ز�وي و�آخري���ن. وظّل���ت �لأ�س�����ء م�سلطة عليه 
وكاأن���ه �أنف���رد ب�سهرت���ه ع���ن بقي���ة �لفنانني م���ن جيله 
ة من �لعقد �ل�سبعيني ويف فرتة �لت�سعينات . وخا�سّ

من منل�جات فا�سل ر�سيد ومربعاته نذكر :
جانه �لعيد و�بني يريد عيدية . من بايكه �لهذ� �لديچ 

. مرتي ك�سرت �لق�ري كلبى هّيجت ناره . 
مب���ارك بالفرح هالليلة نك�سيها .للف��ل ن�بة رحت له 

�جلمعه .للمطعم بعد ما ف�ت قطعّيه .
حتية للجز�ئر وحك�متها .�لر�تب طار .جانه �لعيد .

يف ي����م 21 / 12 / 1995ت�يف �لفنان فا�سل ر�سيد 
بع���د �أن ترك يف مكتبة �لإذ�عة و�لتلفزي�ن �لكثر من 

�لت�سجيالت �لنادرة..   

تاريخ املوسيقى والغناء يف 

العراق يعج بالكثري من االسامء 

التي كانت يف االمس متأل الساحة 

غناء وشهرة وذيوع ثم شملها 

النسيان والعقوق ، وقد ذكرنا يف 

هذه الزاوية من )ذاكرة عراقية( 

العديد من هؤالء املنسيني .. 

واليوم كلمتنا عن الفنان القدير 

فاضل رشيد ، مطرب املربعات 

واملنلوجات الشعبية الجميلة 

والطريفة التي رددها الناس 

يف الجيل املايض بكل سعادة 

واعجاب .


