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العدد )4517(
السنة السابعة عشرة

االثنين )30( أيلول 2019

بغداد يف العا�س���ر م���ن حزيران/يونيو 1977 / ال�س���اعة 
العا�سرة والثلث �سباحًا

����س: متى ب���داأ ات�سال ال�سباط االح���رار باحلزب الوطني 
الدميقراطي وكيف؟

-حدث اأول ات�سال بنا يف �سيف عام 1956 وعلى ما اأذكر 
يف �سهر اآب، وقبل حوادث العدوان على م�سر.

ات�س���ل بي ال�سيد )كامل الچادرچي( وطلب مني احل�سور 
اىل داره وق���د ح�س���رت م�س���اًء واجتمعن���ا )الچادرچ���ي 
وال�سي���د ح�س���ني جمي���ل واأن���ا( فاأخربن���ا ال�سي���د )ح�سني 
جمي���ل( باأن �سخ�سا ما قد ات�سل به وهو مر�سل من جانب 
جماع���ة من ال�سباط وان لديه���م تنظيمًا ويف نيتهم القيام 
بحركة للتخل�س من النظام القائم وهم ي�ساألون عن موقف 
احلزب الوطني الدميقراطي ويطلبون التاأييد وامل�ساندة، 
وبعد التداول اتفقنا باأننا نوؤيد هذه احلركة، ولكن النلتزم 
يف هذه املرحلة باال�سرتاك معهم اأو م�سوؤولية احلكم واأن 

يبقى االت�سال م�ستمرًا معهم.
بع���د ح�س���ول العدوان عل���ى م�س���ر واعتقال بع����س قادة 
الچادرچ���ي  عل���ى  احلك���م  و�س���دور  الوطني���ة  احلرك���ة 
ودخول���ه ال�سج���ن، ب���داأت املحادثات ح���ول تاألي���ف جبهة 
االحت���اد الوطني بني احلزب الوطني الدميقراطي وحزب 
اال�ستق���ال ويف احدى االجتماعات اخربن���ا ال�سيد )فائق 
ال�سامرائ���ي( باأن هناك حركة باجلي����س وانهم م�ستعدون 

للقيام بها �سد النظام القائم واالطاحة به.
ويف اأواخ���ر �سنة 1956 اأو يف بداية �سنة 1957 فوحتت 
م���ن جانب ال�سي���د ر�سيد مطل���ك بحركة ال�سب���اط االحرار 
عندما كن���ت مديرا ل�سرك���ة الزيوت النباتي���ة وكان ال�سيد 
ر�سي���د يتعامل م���ع �سركتنا لتنظي���م الدعاي���ة واالعانات 
اخلا�س���ة بال�سرك���ة، وكان���ت االجتماع���ات تت���م يف مق���ر 
ال�سرك���ة والجتل���ب اأي انتباه لوج���ود التعام���ل التجاري 
مع ال�سيد ر�سي���د. حيث اخربين باأن هناك حركة لل�سباط 
االحرار واأن رئي�س التنظيم هو الزعيم الركن عبد الكرمي 
قا�س���م وان احلرك���ة ا�سبح���ت نا�سج���ة ومهيئ���ة للقي���ام 
مبهمته���ا وان الزعيم عبد الكرمي قا�سم يريد معرفة موقف 
احلزب الوطني الدميقراطي وامل�ساهمة يف هذه احلركة، 
فاأخ���ربت ال�سي���د الچادرچ���ي وكان حين���ذاك يف ال�سج���ن 
م���ادار بيني وبني ال�سيد ر�سيد مطل���ك، فقررنا ان نت�ساور 
يف املو�س���وع ونوؤي���د احلرك���ة وج���رت مباحث���ات ح���ول 
�س���روط احل���زب يف تاأييد احلرك���ة، انها يج���ب اأن تتبنى 
ميثاق جبهة االحتاد الوطني وتطبيق املبادىء اال�سا�سية 
التي يوؤمن بها احلزب الوطني الدميقراطي واملذكورة يف 
منهاجه واالفكار التي كان ينادي بها، فوافق ال�سباط على 
ذل���ك وقالوا باأنهم يوؤيدون هذه املبادىء وانهم م�ستعدون 
لتطبيقها واأنهم على ا�ستع���داد لتطبيق املبادىء واالأ�س�س 
الت���ي �ستقر بعد جن���اح احلركة التي م���ن املوؤمل اأن تكون 

اأكرث و�سوحًا وتطورًا.
وقد جرت مباحث���ات اخرى كثرية وكان من اأهمها تخوف 
ال�سب���اط م���ن الق�سايا املالي���ة واملتاعب املحتمل���ة التي قد 
تث���ار يف حال���ة جن���اح احلركة من قب���ل اال�ستعم���ار وهي 
قطع تدفق النفط وجتميد االأر�سدة اال�سرتلينية وم�ساكل 
اأخرى. كان هذا املو�سوع حمل تخوف كبري من ال�سباط، 

فكان �سوؤالهم:
ه���ل ميكن حل ه���ذه الق�سية؟ فكان جوابي ب���اأن هذا االأمر 
يجب اأاليك���ون �سببا معرق���ا لقيام الث���ورة، وان معاجلة 
هذا االمر ممكن. وعلى اأق���ل تقدير تدبري االأمور ومت�سية 
اأم���ور الدول���ة خ���ال ال�سه���ور ال�ست���ة االأوىل عل���ى ا�سواأ 
االحتم���االت، وانه���م كانوا يطلب���ون ويلح���ون علّي حول 
ا�سرتاكي يف امل�سوؤولية وبالتحديد اأعطائي من�سب وزير 

املالية.
وبعد ذل���ك اأرادوا اأن يتعرفوا عل���ى راأي الچادرچي حول 
ا�سرتاك���ه يف تولي���ه م�سوؤولي���ة احلكم كرئي����س للوزراء، 

فاحت���ت الچادرچ���ي يف ال�سج���ن فاأعتذر نهائي���ا عن قبول 
ه���ذا املن�سب ال�سباب كثرية.. منه���ا قدمية تكمن بتجربته 
ال�سابق���ة مع بكر �سدق���ي، وكذلك كان راأيه ان الثورة التي 
�س���وف حتدث يف العراق �سرتافقها اح���داث غري اعتيادية 
وعنيف���ة رمب���ا تك���ون �سرورية لاطاح���ة بالنظ���ام القائم 
وجميء نظام وطن���ي يتطلب اج���راءات معينة للمحافظة 
علي���ه واأنه �سخ�سيا اليريد ان ي�ساهم يف م�سوؤولية القيام 
بها، ومع هذا فاأنه يوؤيد الثورة بكل قوة وماميلكه احلزب 

الوطني الدميقراطي من امكانية.
وبع���د ذل���ك ج���رى احلدي���ث ح���ول دخ���ول الچادرچي يف 
الوزارة وبقي االم���ر معلقا ومرتوكا اىل ربيع عام 1958 
حينم���ا طلب منا حتديد موقف ثابت وحمدد من اال�سرتاك 
وامل�ساهم���ة يف الث���ورة، عل���ى اأن يك���ون بحث ه���ذا االمر 
م���ن قبل حزبن���ا وحزب اال�ستقال وح�س���ر هذا املو�سوع 

باال�سخا�س التالية وهم:
ال�سي���د كام���ل الچادرچي، ال�سيد حممد مه���دي كبه، ال�سيد 

�سديق �سن�سل، واأنا..
لك���ي تبقى اأمور الثورة واخبارها بني هوؤالء ال�سادة فقط 
زي���ادة باحليط���ة واحلذر، وق���د حدث االجتم���اع يف ربيع 
�سن���ة 1958 يف �سج���ن بغ���داد ويف غرف���ة اال�ست���اذ كامل 

الچادرچي فيه.
تداولن���ا يف ه���ذا االمر كثريا، ف���كان راأي ال�سي���د )�سديق 
وامل�سارك���ة  والتاأيي���د  التهيئ���ة  يف  متفق���ا  �سن�س���ل( 
وامل�سوؤولي���ة، اأما ال�سيد )كامل الچادرچي( فقد كانت لديه 
بع�س التحفظات بخ�سو�س امل�ساركة وكان راأيه ان نوؤيد 
احلركة بكل مالدينا من قوة وبجميع املجاالت واال�سرتاك 
بالتح�س���ري اىل الثورة وم�ساندتها واب���داء كل امل�سورات 
املطلوب���ة وانه يف�سل ان يتحمل ال�سباط م�سوؤولية تويل 

احلك���م اأول االأم���ر ولف���رتة انتقال ق�سرية ج���دا وحمددة، 
وبع���د اأن ت�ستق���ر االو�ساع وتتم ت�سفي���ة املعوقات املهمة 
للعه���د ال�ساب���ق ب�س���كل �سري���ع وحا�س���م الأن الث���ورة التي 
�ستح���دث يف الع���راق ترافقها اج���راءات عنيف���ة قد تكون 
مهم���ة و�سروري���ة، وم���ن املحتم���ل اأالن�ستطي���ع الوقوف 
�سده���ا، لهذا فم���ن امل�ستح�س���ن اأالن�ساه���م فيه���ا اأو نكون 
م�سوؤولني عنه���ا، وبعد فرتة االنتقال ي�سرتك املدنيون يف 

احلكم.
اأم���ا راأي ال�سيد )حممد مهدي كبة( فق���د كان مع اال�سرتاك 

حتى لو كانت هناك بع�س التحفظات.
وبع���د ذل���ك ابلغ���ت ال�س���ادة املجتمع���ني ب���راأي ال�سب���اط 
و�سروطه���م الت���ي ابلغ���وين به���ا، وه���و �س���رورة ا�سراك 
احلزب���ني يف احلك���م واال ف�س���وف توؤج���ل احلرك���ة عل���ى 
اأق���ل تقدير، ف���كان هذا هو العامل احلا�س���م يف اتخاذ قرار 
امل�ساركة بامل�سوؤولية، وبع���د ذلك فو�ست باإخبار ال�سباط 
االح���رار باملوافقة عل���ى اال�س���رتاك يف امل�سوؤولية وتاأييد 
احلرك���ة من جانب احل���زب الوطن���ي الدميقراطي وحزب 
اال�ستقال و�سمنا موافق���ة جبهة االحتاد الوطني لوجود 
ات�س���االت منفردة بهذا ال�ساأن كنا نقوم بها بقادة االحزاب 

االخرى والتداول معهم ب�سورة عامة.
اأما اخبار الثورة واملداوالت التي كانت جتري بيننا وبني 
من���دوب ال�سب���اط االحرار ال�سيد )ر�سي���د مطلك( فكنت قد 
اطلعت عليها اال�ستاذ الچادرچي يف �سجنه، اأوال باأول فقد 
كان هذا بطلب من ال�سباط حر�سا على الكتمان ومل يطلع 

عليها اأي ع�سو من احلزب الوطني الدميقراطي.
ح���زب  اىل  بالن�سب���ة  حم�س���ورا  االت�س���ال  كان  وكذل���ك 

اال�ستقال بال�سيد )�سديق �سن�سل(.
�س: ه���ل كانت امل���داوالت بينك���م وبني ال�سب���اط االحرار 

لاطاح���ة بالنظام امللك���ي ككل؟، اأم بتنحي���ة وزارة نوري 
ال�سعيد واملجيء بوزارة وطنية فقط؟!.

-كان���ت امل���داوالت جت���ري ح���ول االطاح���ة بالنظ���ام ككل 
وا�سقاط النظام امللكي وعلى هذا اال�سا�س مت االتفاق.

�س: كيف مت اخباركم بتحديد يوم الثورة؟
املواف���ق  اجلمع���ة  ي���وم  م�س���اء  بالث���ورة  اخب���اري  -مت 
1958/7/11 وكن���ت موج���ودًا يف املو�س���ل ب�سبب وفاة 
وال���دي واقامة جمل�س الفاحتة هناك. تلقيت برقية رمزية 
من قبل ال�سيد )ر�سيد مطلك( "بتوقيع ر�سيد" يقول فيها:

ب���اأن �ساحب االر�س وافق على اأن يك���ون �سعر املرت ب�14 
دينارًا.

ففهم���ت ب���اأن هناك ام���رًا مهما �سيح���دث ي���وم 14 متوز.. 
ويف �سبيح���ة يوم الرابع ع�سر من متوز علمت عن طريق 
الرادي���و ب���اأن الثورة ق���د اندلع���ت، فخرج���ت اىل ال�سارع 
وخطب���ت باجلماهري يف املو�سل. وبع���د الظهر ات�سل بي 
ام���ر املوقع املرحوم )ناظم الطبقجلي( واخربين باأن قادة 
الث���ورة يف بغداد يطلبون ح�سوري اىل بغداد، وو�سعت 
�سي���ارة ع�سكري���ة حتت ت�س���ريف ومت االت�س���ال باال�ستاذ 
املرح���وم )عبد اجلب���ار اجلومرد( اي�س���ا، فرتكنا املو�سل 
بع���د الظهر، ولك���ن اال�ست���اذ اجلومرد تخل���ف يف كركوك 
الإ�سابت���ه مبر�س طارىء فيما اعتق���د، فتخلف يف كركوك 
ووا�سل���ت اأن���ا ال�سفر اىل بغ���داد التي و�سلته���ا فجر يوم 

اخلام�س ع�سر من متوز.
وذهبت اىل دار املرحوم )كام���ل الچادرچي( للتداول معه 
ومعرفة التفا�سيل، وما جرى بيني يوم اجلمعة امل�سادف 
7/11 اىل ي���وم 7/14 وكان يف ال���دار جماعة من احلزب 
الوطني الدميقراطي وغريه���م، وكذلك كان ال�سيد )حممد 
مهدي كبة( وال�سيد )ابراهيم كبة( وغريهم كثريون، ولقد 

تداولنا يف اأم���ر الثورة واالأو�ساع ال�سائ���دة فاأتفقنا على 
�سرورة امل�ساركة الفعالة والتاأييد والدعم بكل قوة لنجاح 
الثورة و�سمان بقائها، وق���د اثري مو�سوع تدخل القوات 
اخلارجية، �سواًء كانت من االردن او غريها وكذلك بع�س 
اال�ساعات حول عدم والء بع�س قطاعات اجلي�س للثورة، 
وقد الحظ���ت يف هذا اليوم باأن اال�ست���اذ ابراهيم كبة كان 
مرتب���كا وقلق���ا له���ذه اال�ساع���ات ال�سيم���ا ان م�سري نوري 

ال�سعيد اليزال جمهوال ومل يلق القب�س عليه بعد.
����س: هل كان هناك ات�سال بينكم وبني م�سر واجلمهورية 

ال�سورية؟ )اجلمهورية العربية املتحدة فيما بعد(؟!.
-كان هن���اك ات�س���ال بينن���ا وب���ني ال�سوري���ني، فمث���ا كان 
يزور بغداد �سخ�س ينتح���ل �سفة تاجر، وقد عرفني عليه 
املرح���وم عزيز اأبو التمن "اإبن املرحوم جعفر ابو التمن" 
وه���ذا ال�سخ����س هو ال�سي���د طلعت النابل�س���ي "ع�سكري" 
وقد عني بعد الثورة ُم�ساعدًا للملحق الع�سكري يف �سفارة 
اجلمهورية العربية املتح���دة "م�ساعدا لعبد املجيد فريد" 
وق���د التقيت ب���ه ع���دة م���رات، وكان احلديث ي���دور حول 
التن�سي���ق والتعاون بني جبهة االحت���اد الوطني واحلركة 
الوطني���ة واجلمهوري���ة ال�سوري���ة واجلمهوري���ة العربية 
املتح���دة "فيما بعد" وحول تاأييد الثورة اذا حدثت ب�سكل 

�سريع وفعال.
وكذلك ات�سلت بامللحق الع�سكري امل�سري يف اجلمهورية 
العربي���ة ال�سوري���ة يف دم�س���ق وه���و ال�سيد عب���د الرحمن 

زغلول حول املو�سوع نف�سه.
ويف �سي���ف ع���ام 1957 ذهب���ت اىل ب���ريوت ومنه���ا اىل 
دم�سق لات�سال بال�سي���د عبد احلميد ال�سراج وكان مديرا 
للمخاب���رات ال�سورية يف ذلك الوق���ت بناًء على تكليف من 
ال�سي���د عبد الك���رمي قا�سم رئي�س تنظي���م ال�سباط االحرار 
بوا�سط���ة ال�سيد )ر�سيد مطلك( ح���ول احتمال تدخل حلف 
بغ���داد يف �سوريا ع�سكريا، ولك���ن ال�سيد ال�سراج كان غري 
موج���ود يف دم�سق، فقد ات�سلت بال�سيد مي�سيل عفلق ومت 
االجتم���اع بيني وبين���ه يف اأوتي���ل )�سمريامي�س( لوجود 
ات�س���ال �ساب���ق به فاأخربت���ه بذل���ك وتعهد ال�سي���د مي�سيل 

مب�سوؤولية اإخباره.
وبع���د ذلك ذهب���ت اىل القاهرة وات�سل���ت بال�سيد املرحوم 
)حممد فوؤاد ج���ال( الذي كان رابطة االت�سال بيننا وبني 
ال�سلط���ات امل�سرية، فنظ���م اجتماعا بين���ي وبني املرحوم 
ال�سيد جم���ال عبد النا�سر وقد اخربت���ه فيه باأن اجتماعي 
هذا بناًء على طلب من ال�سباط االحرار حول معرفة تاأييد 
م�سر ودعمها للث���ورة عند قيامها، وقد �سرحت لل�سيد عبد 
النا�س���ر االهداف التي �سوف تتبناه���ا الثورة عند قيامها 

ونوع احلكم الذي �ستقوم عليه.
فاأك���د يل ال�سيد )جمال عبد النا�سر( باأنهم �سوف يدعمون 
الث���ورة بكل قواه���م، وكذلك ان الكتل���ة اال�سرتاكية �سوف 
توؤيده���ا ح���اال بكل اأن���واع الدعم م�سيف���ا باأن���ه يعتقد باأن 
االحت���اد ال�سوفيت���ي �سوف يدعم الث���ورة باأعتبارها ثورة 
حترري���ة ويتدخل حلمايتها عندئذ من الدول اال�ستعمارية 
باأنه �سوف ي�سعى  انطباعا  –حلف بغداد- واأنه اعطاين 

بهذا املجال.
ويف نهاي���ة الع���ام 1957 وعن���د انعقاد موؤمت���ر الت�سامن 
اال�سي���وي االفريق���ي يف القاهرة ات�سل���ت بال�سيد )حممد 
ف���وؤاد ج���ال( وجمعن���ي بال�سي���د كم���ال رفع���ة ال���ذي كان 
حينذاك رئي�سا للمخاب���رات امل�سرية واأخربته عن الثورة 
واملرحلة التي و�سلت اليها فاأبدى ال�سيد كمال رغبة ملحة 
يف اال�ستعج���ال بالتنفيذ و�سرورة القيام بالثورة باأ�سرع 

ماميكن النقاذ �سوريا من موؤامرات حلف بغداد.
����س: لق���د كان �سائدا ب���اأن النظ���ام امللكي الميك���ن ا�سقاطه 
اال باأ�ستعم���ال العن���ف، فم���ا ه���و موقف احل���زب الوطني 

الدميقراطي؟
-لق���د وافق احل���زب من حيث املب���داأ، بعد درا�س���ة الو�سع 
وم�س���اوىء النظ���ام و�س���رر بقائه فرتة قد تك���ون طويلة، 
اال�سالي���ب  الث���ورة، الأن  النظ���ام بوا�سط���ة  تغي���ري  عل���ى 
الدميقراطي���ة والد�ستوري���ة قد انعدم���ت متاما يف العراق 
ومل يب���َق اأي جمال لتغيري النظ���ام املرتبط باال�ستعمار اال 

بهذه الطريقة.
����س: هل ت�ستطيع اأن تعترب عبد الك���رمي قا�سم من موؤيدي 

احلزب الوطني الدميقراطي وباأي �سكل؟
-اأعتقد اأن ال�سيد عبد الكرمي قا�سم كان من موؤيدي احلزب 
الوطن���ي الدميقراط���ي قب���ل الث���ورة مب���دة طويل���ة جدا، 
وعندم���ا قرر االت�س���ال باملدنيني كان م���ع احلزب الوطني 
الدميقراط���ي واراد التع���اون معن���ا ب�سكل ق���وي جدا كان 
يطل���ب امل�سورة منا قبل الثورة وه���و يوؤيد منهاج احلزب 
الوطن���ي الدميقراط���ي و�سيا�س���ة )االأه���ايل( من���ذ الق���دم، 
وم�سب���ع باآرائه���ا ومعجب مبواقفه���ا، وكان ي�س���رح باأنه 
لن يق���وم بالث���ورة اال مب�ساندة وم�سارك���ة احلزب. وبعد 
الث���ورة وق���ف عب���د الك���رمي قا�سم ع���دة مواق���ف ملنا�سرة 
احلزب ووقف موقف���ا حا�سمًا جتاه عبد ال�سام عارف يف 
معار�سته مبنح امتياز –جريدة )االأهايل( -واأعطى اأمرًا 
قطعي���ا اىل عبد ال�سام ع���ارف ب�سرورة منح االمتياز اىل 
)االأه���ايل( وكانت له الكث���ري من املواقف حلماي���ة اأع�ساء 
احل���زب الوطن���ي الدميقراطي من الهج���وم واالعتداء من 

بع�س العنا�سر املتطرفة.

من ذكريات الراحل محمد حديد
في مقابلة مع نصير الجادرجي

الباچة 
كلمة اعجمي����ة مبعنى االأكارع وه����ي اكلة �سعبية 
معروف����ة يف الع����راق والبل����دان العربي����ة وبع�س 
ال����دول ال�سرقية ففي �سوريا ت�سمى ) مقادم( ويف 
لبن����ان ) غمي( تخفيف ) غنمي( كما يذكر اال�ستاذ 
ال�س����الچي يف مو�سوعته، ويف م�س����ر ي�سمى كل 
ج����زء منه����ا با�سم����ه، ويف تركي����ا ت�سم����ى )پاچة( 
بلغتهم والباچچي يف الف�سحى الرّوا�س. واقرتن 
حب هذه االكلة بالكرخيني اكرث من غريهم ولهذا 
فان الر�سافيني يعريونهم بانهم ) اهل الكرو�س( 
وباملقاب����ل ف����ان الكرخي����ني يع����ريون الر�سافيني 
بانه����م ) اه����ل اللقال����ق ( النها تبن����ي اع�سا�سها يف 
اب����راج و�سطوح املب����اين العالي����ة املوجودة-عهد 
الروا�س����ني  ان  الك����رخ.  دون  الر�ساف����ة  ذاك-يف 
منت�سرون يف جانبي بغداد على حد �سواء. ويف 
اغلب املدن العراقية فان كانت پاچة ) �سلمان ابن 
طوبان(م�سه����ورة يف حملة خ�سر اليا�س بالكرخ 
�سه����رة طر�س����ي ) حنان�س( املجاور له����ا فان پاچة 
)احلات����ي( وباچچية ب����اب ال�سي����خ وال�سيخ عمر 
معروف����ون اي�سًا يف الر�ساف����ة ف�سًا عن ذلك فان 
بع�س اال�سر الر�سافية العريقة حملت هذا اللقب 
واعت����زت ب����ه اىل االن فلم����اذا ّخ�س����وا الكرخيني 

وحدهم بحبها ؟ 
وال ب����د م����ن القول ان ا�س����ل كلمة ) طوب����ان ( هو 
)طوبال( اأي االعرج يف اللغ����ة الرتكية ،وتوثيقًا 

لذلك قال الكرخي :- 
اذا فكرك الباچة العال   تاكل عند ) ابن طوبال(

ابو العط�سة: 
كني����ة عقال ينك�سه �ساحبه على حاجبه االمين او 
االي�سر بحيث يكون و�سعه قلقًا،ي�سقط من راأ�سه 
اذا عط�����س اق����ل عط�سة.قال كبري �سع����راء العوام 

هاجيًا :
منك�����َسّ عكال����ة )اب����و العط�سة(،وُخ����ِرج       عل����ى 

چتفه ،طيط يامال الِعِرج .
اخل����رج: مايط����رح ف����وق ظه����ر الدابة ،ي�س����ع فيه 
امل�سافر متاعه،ويتخذ من ن�سيج ال�سوف وغريه 
كم����ا ي�سع����ه امل�سافر عل����ى كتفه اذا كان����ت امل�سافة 

قريبة .
�س َحْو(  طي����ط: عفطة،وقد تلح����ق بها عب����ارة )ُكرِّ
بق�س����د ال�سخري����ة واال�ستخفاف.حدثن����ا اال�ستاذ 
عبا�س بغدادي قائ����ًا:يف الع�سرينات كان لنا يف 
االعظمية جاٌر كنيت����ه )ابو طيط( من بيت ا�ستهر 

بعمل الطر�سي.
عب����ود  اال�ست����اذ  املرح����وم  وحدثن����ا 
العثماني����ون  ال�ساجلي،قال:كان)اجلندرم����ة( 
يف الع����راق اليح�سن����ون العربية،وعندم����ا كن����ت 
حاكمًا)قا�سيًا( يف ابي �سخري عام 1935حدثوين 
عن واحٍد منهم،كان قد تلقى امرًا من مدير الناحية 
بان ي�سحب معه ثاثة خيّالة )فر�سان( وان ينزل 
على ع�سرية ت����ويف �سيخها وتاأخ����رت ارملته عن 
�سداد بقايا اخلراج،في�سطرها اىل االأداء:وذهب 
اجلندرم����ة وا�سحاب����ه فقابلته����م امل����راأة مقابل����ة 
عنيف����ة،ومل ي�ستط����ع اجلندرم����ة ان ي�سن����ع معها 
�سيئ����ًا فعاد وق����ّدم اىل مدير الناحي����ة تقريرًا جاء 
في����ه :ملا ركبنا على خديج����ة وطالبنا مبال البقايا 
رفع����ت ثوبه����ا اىل اعل����ى بطنه����ا وقالت)طي����ط( 

ق�سمرة للداعي .
�سوارية :

ال�سواري����ة : كلم����ة كردي����ة ، معناه����ا الفار�����س ، 
اخلي����ال ، الراك����ب ، قي����ل ان ار�س����ا زراعية تعود 
ل�سخ�س من )اآل فتلة( ا�سمه )�سوار( ف�سميت هي 
و النه����ر الذي مير بها باأ�سمه ، و يف عام 1926 م 
�سميت الفي�سلية ن�سبة اىل امللك في�سل االأول ، و 
االآن ت�سم����ى ) امل�سخ����اب ( و هي ناحية تابعة اىل 
ق�ساء املن����اذرة ) ابو �سخري �سابقا ، يف حمافظة 
النج����ف ، قريب����ة م����ن االأرا�سي الت����ي وقعت فيها 
معرك����ة القاد�سية ، التي انت�س����ر فيها العرب على 

الفر�س 
م����ن طريف ما ذك����ره يل الباحث املحق����ق االأ�ستاذ 
مك����ي ال�سي����د جا�س����م بخ�سو�����س )ال�سوارية ( : 
ان بع�����س النا�����س يف اأيام االأحت����ال االأنكليزي ، 
انخرط����وا يف �سل����ك ال�سوارية ، حت����ت االأغراء و 
الرتغي����ب ، و قد اأغ�سب ذلك امراأة فراتية غيورة 

، فقالت �سعرا :
بي�س اأنحارب )الهندو(      لو �سرتو  )�سوارية(

الهن����دو هم الع�ساكر الهندي����ة العاملة مع اجلي�س 
الربيط����اين املحتل ، و جاء ذك����ر ) الفي�سلية( يف 

)املجر�سة( اخلالدة :-
و اركب انا بطيارة �ساعة و اك�سر املجر�سة 
للفي�سلية و اأبو �سخري ، و عكر ، و اجلّعارة 

و اأرجع على �ساف )ال�سعيد( بعفج و الدغارة
  ، اأعن�����زة  و   ، �سم����ر  و   ، الع����زة  و   ، )اعبي����د  و 

اأنخيها(
ج . العراق 1989

الفاظ بغدادية طريفة
ح����س����ي����ن ال����ك����رخ����ي
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ظاهر  خ��زع��ل  إس����راء       

س��ف��ان��ة ه�����زاع ال��ط��ائ��ي

      وق���د ر�س���ح عبد الك���رمي قا�سم الزعيم الرك���ن اإ�سماعيل 
الع���ارف، امللحق الع�سكري يف وا�سنطن، الإ�سغال املن�سب 
ب���دال من عبد املجيد عبا�س، بينم���ا اأراد عبد ال�سام عارف 
تعي���ني الرائد الركن �سالح مه���دي عما�س واأ�سر كل منهما 
على موقفه وتعاىل ال�سياح بني االثنني ترك على اأثره عبد 
ال�سام عارف االجتماع، اإذ اأن عبد ال�سام عارف كان يتهم 
اإ�سماعي���ل العارف باأنه هو ال���ذي و�سى بال�سباط االأحرار 
ل���دى رئي����س اأرك���ان اجلي�س �سن���ة 1956 بينما ك���ان عبد 
الكرمي قا�س���م ي�سر على تعيني �سديق���ه احلميم اإ�سماعيل 
الع���ارف بحج���ة انه اأعلى رتب���ة من �سالح مه���دي عما�س، 
ونظرا لع���دم قناعة اأع�ساء املجل�س بق���درة املر�سحني فقد 

قرر املجتمعون اختيار ها�سم
جواد بديا عن املر�سحني ال�سابقني ممثا للعراق يف هيئة 
امل���م املتحدة، وتقرر يف االجتماع اأي�سا �سحب عبد املجيد 

عبا����س وان يق���وم عب���د اجلب���ار اجلومرد ب�سفت���ه وزيرا 
للخارجية بالطلب اإىل هيئة االأمم املتحدة تاأجيل اجلل�سة 
اخلا�سة التي كان من املقرر عقدها بناء على طلب حكومة 

الواليات املتحدة االأمريكية للنظر يف اأمر العراق.
�سيط���ر امللحق الع�سكري العميد الرك���ن اإ�سماعيل العارف 
عل���ى ال�سفارة موؤي���دا الثورة حال �سماع���ه بنباأها وات�سل 
مبديري���ة اال�ستخب���ارات الع�سكري���ة م�ستف�سرا ع���ن اأمور 
كث���رية اأجيب عليها بدق���ة وتف�سيل فاأ�سب���ح م�سدرا مهما 
للمعلوم���ات عن الثورة والقائمني بها واأهدافها وقراأ عليه 
اح���د �سب���اط املديري���ة البي���ان االأول الذي اأذي���ع اأول مرة 
قب���ل التعديات التي ج���رت عليه وعرف ع���دم �سحة كافة 
االإ�ساع���ات التي تق���ول اأن هناك مقاومة �س���د الثورة وان 
وح���دات ع�سكرية معادية تزحف على بغداد وال غرابة يف 
ذلك الن العميد الركن اإ�سماعيل العارف من اأوائل ال�سباط 

االأح���رار الن�سطني من���ذ ان�سمامه �سن���ة 1952، حتى نقله 
اإىل الوالي���ات املتحدة يف كانون االأول �سنة 1956 وعليه 

�سارت االأمور يف ال�سفارة �سريا موؤيدا للثورة.
     اأم���ا ممث���ل الع���راق يف اجلمعية العامة ل���اأمم املتحدة 
الدكت���ور عب���د املجي���د عبا����س فق���د التحق ي���وم 14 متوز 
باملمثلي���ة ال�ستام من�سب ممثل العراق الدائم اجلديد يف 
االأمم املتحدة، وكانت قد دعت احلكومة االأمريكية جمل�س 
االأم���ن لعقد اجتم���اع طارىء يف اخلام����س ع�سر من متوز 

كرد فعل على الثورة يف العراق.
     وقب���ل اأن يذه���ب الدكت���ور عبد املجي���د عبا�س حل�سور 
اجتم���اع جمل�س االأمن ات�سل بامللحق الع�سكري اإ�سماعيل 
الع���ارف يف وا�سنط���ن م�ستف�س���را عم���ا �سيفعل���ه يف هذه 
اجلل�سة وعندئذ ن�سحه اإ�سماعيل العارف بعدم احل�سور، 
الن النظ���ام الذي كان ميثله اأ�سبح يف ذمة التاريخ، ولكن 
عب���د املجي���د عبا�س ح�س���ر االجتم���اع مع بع����س موظفي 
البعث���ة العراقي���ة يف االأمم املتحدة ، فات�س���ل به اإ�سماعيل 
العارف حم���ذرا اإي���اه واملوظفني الذين ح�س���روا وعندئذ 
انقط���ع الدكتور عب���د املجي���د عبا�س عن احل�س���ور لاأيام 

التالية .
     ات�سلت احلكومة االأردنية مبمثلها باالأمم املتحدة ال�سيد 
به���اء طوقان وطلبت من���ه اأن يت�سل بالقن�سل العراقي يف 
نيوي���ورك ال�سي���د ها�س���م احلل���ي وبالدكتور عب���د املجيد 
عبا����س ويعر����س عل���ى كل منهما مبلغ ع�س���رة اآالف دوالر 
ودعم االأردن لهم���ا ليقفا �سد الثورة يف العراق وطلب من 
عب���د املجيد عبا�س احل�سور يف جل�سة جمل�س االأمن التي 
�ستعق���د يف الثامن ع�سر من متوز اأي يف اليوم الرابع من 
ب���دء االجتماعات وفعا ح�س���ر الدكتور عبد املجيد عبا�س 
هذه اجلل�سة،ورف�س ال�سيد ها�سم احللي عر�س احلكومة 

االأردنية.
     ات�س���ل اإ�سماعي���ل الع���ارف ثانية بالدكت���ور عبد املجيد 
عبا����س بعد جل�سة جمل����س االأمن وهدده وطل���ب منه عدم 
احل�س���ور م�ستقب���ا واال فالعاقب���ة وخيم���ة .  ف���رد علي���ه 
باأن���ه �سيم�سي يف متثي���ل العراق يف جمل����س االأمن، الأنه 
ال يع���رتف ب�سرعي���ة الث���ورة يف الع���راق، والأن���ه املمث���ل 
ال�سرع���ي، الن امللك قد عينه وفق���ا ل�ساحياته الد�ستورية 
فاأر�س���ل اإ�سماعي���ل الع���ارف �سابطني من ال�سب���اط الذين 
انه���وا دوراته���م وه���م كل م���ن النقيب���ني عبا����س اال�سدي، 
ون���وري اإ�سماعي���ل لل�سف���ر يف اأول طائ���رة اإىل نيويورك 
حلج���ز الدكتور عبد املجيد عبا�س يف غرفته يف القن�سلية 
العراقية التي كان بدوام فيها ويغلقا عليه بابها ويحتفظا 
باملفت���اح ويبقي���ا هن���اك حار�س���ني علي���ه ويقطع���ا ات�ساله 
تلفوني���ا باخل���ارج اإىل اأن تنتهي جل�س���ات جمل�س االأمن. 
اإال اأن ه���ذه اخلطة ف�سلت وفر عبد املجيد عبا�س من مكتبه 
مب�ساع���دة بع�س املوظفني م���ن خ�سوم الث���ورة املوؤيدين 
للنظ���ام امللكي واحتجت احلكومة االأمريكية على امللحقية 

الع�سكرية على عملها هذا.
     و�س���ل وف���د الث���ورة اإىل االأمم املتح���دة برئا�سة ال�سيد 
ها�سم جواد ممثل العراق الدائم اجلديد يف االأمم املتحدة 
وقدم اأوراق اعتماده اإىل ال�سكرتري العام لاأمم املتحدة ثم 
تبعه بعده وزير اخلارجية عبد اجلبار اجلومرد حل�سور 
املناق�س���ات واأخريا ن���دم الدكتور عبد املجي���د عبا�س على 
عمل���ه واأر�سل ر�سالة اإىل عبد الكرمي قا�سم يعتذر فيها عما 
ب���در منه ويطل���ب ال�سفح من���ه واإعطائه راتب���ه األتقاعدي 

الذي ي�ستحقه حتى يتمكن من العودة اإىل العراق.

اإ�سماعيل العارف ودوره الع�سكري وال�سيا�سي
 يف العراق 1989-1919

ويف 27 ايل���ول 1921 اأ�سند من�س���ب وزير املعارف اىل 
حمم���د علي هبة الدين ال�سهر�ستاين، ولقد حدثت م�ساكل 
كثرية بني وزير املعارف وامل�ست�سار الربيطاين، الكابنت 
ف���ارل وخا�سة بعد ا�سرار االخري عل���ى توجيه ال�سيا�سة 
التعليمي���ة يف العراق على نحو يخ���دم م�سالح بريطانيا 
اال�ستعمارية، لذل���ك نظمت وزارة املعارف، خال العطلة 
ال�سيفي���ة لع���ام 1921 ندوت���ني �سيفيت���ني يف املو�س���ل 
ح�سرهم���ا ع���دد كب���ري م���ن املعلم���ني، والقي���ت خالهم���ا 
حما�س���رات عليمة وادبي���ة، وا�ستمر وزي���ر املعارف يف 
توجي���ه التعلي���م توجيه���ًا وطني���ًا وقومي���ًا �ساع���ده على 
ذل���ك اجت���اه عدد من ال�سب���اب الذين ا�سهم���وا يف احلركة 
القومي���ة العربية للعمل معلمني يف املدار�س الر�سمية، اذ 
انه ك���ان يوؤكد على املعلمني ب�س���رورة االهتمام بدرو�س 

التاريخ واالنا�سيد الوطنية.
ويف 6 حزي���ران 1922، �سدر قانون تاأليف   
جمال����س املع���ارف وال���ذي مت مبوجب���ه تاألي���ف جمل����س 
للمع���ارف يف لواء املو�سل برئا�س���ة املت�سرف وع�سوية 
احد اع�ساء املجل�س البل���دي ومفت�س املعارف يف اللواء 
ومدي���ر املع���ارف وع�سو من م���دراء او معلم���ي املدار�س 
االولية واالبتدائي���ة الر�سمية واآخر من املدار�س االهلية 
ومدي���ر مدر�س���ة الثانوي���ة. وتنفي���ذًا لهذا القان���ون تاألف 
جمل����س املع���ارف يف املو�س���ل لعام 1922 م���ن : جريوم 
G. Farrell(  رئي����س املجل����س واالع�س���اء،  ف���ارل ) 
عبد الغني النقي���ب واحمد الفخري والدكتور حنا خياط 
و�سليم���ان اجللب���ي ونام���ق اآل قا�سم اآغ���ا وناظم العمري 
و�سلي���م ح�س���ون، وفت���ح الل���ه �سر�س���م واحم���د العم���ري 
وعب���د الله الفخ���ري، ويف العام نف�سه بل���غ عدد املدار�س 
)63( مدر�سة ر�سمي���ة وعدد طابها )6576(، ا�سافة اىل 
املدار����س االهلي���ة وعددها )4( وجمم���وع طابها )378( 

تقريبًا. 
ويف ع���ام 1923 مت تاأ�سي����س املدر�س���ة امل�سائية لاأميني 
بجه���ود كب���رية من قب���ل احد املعلم���ني وهو عب���د املجيد 
�سوق���ي البك���ري، الذي تكف���ل يجمع التربع���ات لتمويلها 
و�سرعان ما جنح فتبنته دائرة املعارف. فقد تربع اهايل 
ناحي���ة ال�سليفاين يف ق�ساء زاخو مببل���غ )424( روبية 
لتعمري مدر�سة زاخو. والأجل اال�ستمرار يف حركة تعمري 
وتو�سي���ع املدار����س فق���د خ�س�س���ت ميزانية ع���ام 1925 
مبلغ���ًا ق���دره )180000( روبي���ة ل���وزارة املعارف. ويف 
ع���ام 1926 ازداد املبل���غ املخ�س�س ل���وزارة املعارف اىل 
)195960( روبية. كم���ا �سدر يف ال�سنة نف�سها ))قانون 

توزيع امل�ساعدات املالية للمدار�س واملعاهد االهلية((.
ام���ا بالن�سبة ملدار�س البنات فق���د ا�سبح جمموعها )29( 
الدرا�س���ي 1922 - 1923،  الع���ام  اأواخ���ر  مدر�س���ة يف 
وع���دد �سفوفه���ا )103( �سف، بلغ ع���دد معلماتها )101( 
معلم���ة، و ا�سب���ح جمم���وع طالباته���ا )3492(، يف حني 
ك���ان عدد مدار�س البنات يف العام املا�سي )27( مدر�سة، 
وع���دد طالباته���ا )3049(، ويظهر من خ���ال ذلك  ان عدد 
مدار�س البنات قد زاد )2( مدر�سة، كما زاد عدد الطالبات 

)443( طالب���ة خ���ال ه���ذا الع���ام،  وان )20( مدر�سة من 
هذه املدار�س تق���ع �سمن لواء املو�سل وحتوي )2413( 
طالب���ة، كما ان )19( مدر�س���ة من جمموع مدار�س البنات 
الر�سمية كانت مدار�س خا�س���ة بامل�سيحيات.ان التو�سع 
احلا�سل يف مدار�س البن���ات يتجلى بو�سوح تام عندما 
ناح���ظ ما كانت علي���ه مدار�س البنات قب���ل �سنتني، ففي 

ال�سن���ة التي ت���وج فيها امللك في�سل ملك���ًا على العراق، مل 
يك���ن يف الع���راق اال )3( مدار����س ر�سمية للبن���ات، اثنان 
منه���ا يف املو�س���ل، وك���ان ع���دد طالباته���ا ال يتج���اوز ال���� 
)462( طالب���ة، ومن خال ذلك يتبني ان عدد الطالبات قد 
زاد خال �سنتني م���ن )462( اىل )3492( طالبة، اأي زاد 
نح���و )3030( طالبة، وا�سبح �سب���ع مرات ون�سف اكرث 

مما كان عليه �سابقًا. 
ويف عام 1922 مت تاأ�سي�س دار املعلمات يف   
املدر�س���ة اخلزامية. وقد ا�ستمر تق���دم تعلم البنات ي�سري 
ب�سكل جي���د  ، وذلك يرجع اىل اهتم���ام احلكومة باأن�ساء 
املدار����س للبنات، اذ خ�س�س���ت )80000( روبية الأن�ساء 
مدر�س���ة البنات املركزية يف املو�س���ل. والأجل تنفيذ هذه 
الفك���رة فق���د قرر جمل����س ادارة ل���واء املو�س���ل ا�ستماك 
ال���دور الث���اث الكائن���ة يف حمل���ة )ام���ام ع���ون الدي���ن( 
والعائ���دة اىل �سعد الله با�سي الأج���ل ت�سييد مدر�سة لدار 
املعلمات واملدر�سة املركزية يف املو�سل، كما هياأت دائرة 
اال�سغ���ال واملوا�س���ات اخلارطة الازم���ة لبنائها، ف�سًا 
ع���ن ان احلكومة خ�س�ست مبلغ ق���دره )97( الف روبية 

الأن�ساء هذه املدر�سة. 
ويف ع���ام 1929 اأ�سبح عدد مدار�س البنات   
م���ن ابتدائية واأولي���ة )44( مدر�سة، وبلغ ع���دد طالباتها 
)6003( طالب���ة، وعدد معلماته���ا )237( معلمة، يف حني 
ك���ان عدد مدار�س البنات يف الع���ام ال�سابق )39( مدر�سة 

فيها )207( معلمة و)5036( طالبة .
ريا�س االطفال : 

حتت�س���ن  الت���ي  الريا����س  اأو  ال���دور  ه���ي   
االطف���ال بني �س���ن 4 - 6 �سنوات به���دف م�ساعدتهم على 
النمو اجل�سم���ي واحلركي ال�سلي���م، وتنميتهم اجتماعيًا 
بتعويده���م على العم���ل اجلماع���ي، واك�سابهم اخلربات 
العلمي���ة والعملية، فالرو�سة، اذن، مرحلة تربوية مكملة 
ل���دور البيت، ولي�س���ت بداًل عن���ه ومعدة ملرحل���ة تربوية 

تالية هي الدرا�سة االبتدائية. 
وفتحت رو�سة االطفال االهلية يف 8 ايلول   
1924، يف دار االر�سالي���ة االمريكي���ة يف خزرج، وكانت 
ت�ستقبل االطفال لقاء اجرة �سهرية قدرها روبية واحدة. 
والرو�سة تابع���ة للمدر�سة الربوت�ستانتي���ة، وتقرر فتح 

مدر�سة للمعلمات للتعليم يف مدر�سة رو�سة االطفال.
االطف���ال  بتوجي���ه  االهتم���ام  اط���ار  ويف   
ورعايته���م، مت عام 1926 ، فت���ح ))رو�سة االطفال(( يف 
مدينة املو�سل. وقد ا�ستم���رت اجلهود الأجل فتح رو�سة 
اأخرى لاطفال يف املو�سل. اذ ُخ�س�س ق�سم من املدر�سة 
املركزي���ة القدمي���ة للبن���ات الواقع���ة عل���ى ال�س���ارع العام 
بالق���رب من حملة منطق���ة ال�ساعة لبن���اء مدر�سة لرو�سة 

االطفال التي اأن�ساأت عام 1928.
ويف ع���ام 1931 - 1932 اأ�س�س���ت رو�س���ة   
ثاني���ة، وعين���ت ال�سيدة األي���زة جربي مدي���رة لها وكانت 
مقاب���ل مدر�س���ة الوطن للبن���ني. وعند انته���اء عقد ايجار 
البناي���ة انتقل���ت الرو�سة اىل احد بي���وت  اجلليليني يف 
حمل���ة )�سهر �سوق( يف الفناء اخلارجي - حو�س الربا  . 
ويف العام نف�سه قررت وزارة املعارف فتح رو�سة اطفال 
اخ���رى يف املو�سل و�سيكون حمل بناء هذه الرو�سة يف 

جهات باب لك�س. 
 

عن ر�سالة )املو�سل يف �سنوات االنتداب الربيطاين(

من اسرار ثورة 14 تموز 1958

موقف السفارة العراقية في واشنطن 
من قيام الثورة

من تاري��خ التعليم ف��ي الموصل 
في العشرينيات

عقد مجلس الوزراء جلسته األوىل 

مساء يوم الخامس عرش من متوز 1958 

يف مقر عبد الكريم قاسم يف وزارة 

الدفاع، وتواصل االجتامع حتى ساعة 

متأخرة من الليل واستعرض خالل 

خمس ساعات تقريبا التدابري التي يجب 

اتخاذها لحامية البالد من االضطرابات 

الداخلية والتهديدات الخارجية سيام وان 

اإلذاعات العاملية أخذت تذيع أخبارا 

عن إنزال أمرييك يف لبنان، وتدفق 

القوات الربيطانية نحو األردن، فتوقع 

مجلس الوزراء العراقي وقوع أحداث 

خطرية والحظ الوزراء أيضا وجود خالف 

بالرأي بني كل من عبد الكريم قاسم 

وعبد السالم عارف حول اتخاذ بعض 

القرارات، وكانت أول قضية ظهر فيها 

الخالف هي مهمة اختيار ممثل دائم 

للعراق يف هيئة األمم املتحدة، وكان 

مجلس األمن آنذاك منعقدا والعراق 

عضو فيه وكان ممثله يف عهد النظام 

املليك الدكتور عبد املجيد عباس والذي 

رصح بأنه ال يعرتف مبا حدث يف العراق 

وانه ميثل االتحاد الهاشمي برئاسة امللك 

حسني ملك األردن.

صاحب قيام الحكم الوطني يف العراق اهتامم رس��مي وشعبي بش��ؤون التعليم باعتباره حجر االساس 

ال��ذي يرتكز عليه االس��تقالل الحقيقي للبالد. ورغم ان العراق دخل يف طور جديد من الحياة السياس��ية 

خفت فيه حدة الهيمنة االجنبية عىل مقاليد البالد اال ان بعض املؤسسات ظلت خاضعة بشكل أو بأخر اىل 

نفوذ املستشارين الربيطانيني ومنها وزارة املعارف. 

ويف 10 ايلول 1921، اصبح للمعارف وزارة قامئة بذاتها، وارتبطت بها مديريات املعارف يف االلوية. وتولت 

هذه الوزارة ش��ؤون الرتبية والتعليم ومس��ؤولية رفع مس��توى الثقافة يف العراق بايجاد نظام تعليمي 

جديد يسعى اىل إيقاظ الروح الوطنية والقومية والوالء للدولة العراقية الجديدة.
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وهيب حسن العبودي

التميمي ه��ادي  وس��ام   . د 

ق���ّدم نوري ال�سعيد ا�ستقالت���ه يف )11 اآذار 1947(، ومل 
تت���م امل�سادقة عليها اإاّل يف )29 اآذار ( من العام املذكور ، 
فاأنيط���ت املهمة اإىل �سالح جرب لتاأليف الوزارة اجلديدة 
يف اليوم نف�س���ه  ، وكان ا�سناد الوزارة ل�سالح جرب اأمر 
خمط���ط ل���ه م�سبق���ًا ، ولكن الغاي���ة من ه���ذا التاأخري هو 

كتمان التواطوؤ يف اإ�سناده للوزارة اإليه   .
 انتق���د عزي���ز �سري���ف وزارة �سال���ح ج���رب ، واأو�سح اأن 
الوزارات التي تاألفت منها الوزارة ، قد ت�سنمتها نف�س�س 
ال�سخ�سي���ات الت���ي تداولت عل���ى احلكم اأك���رث من مرة،  
ورب���ط بني االنتخاب���ات النيابي���ة التي اأول���دت املجل�س 
النيابي وبني امل�ساريع املهيئة للتنفيذ ، وبني تاأليف هذه 

الوزارة .
 كان���ت �سحيف���ة الوط���ن ق���د ن�س���رت يف حق���ل " �سوؤون 
الط���اب واملدار����س " ن����س االحتج���اج ال���ذي بع���ث به 
ط���اب كلية املل���ك في�سل �سد مدير الكلي���ة " امل�سرت ووذ 
" ، الذي���ن و�سف���وه باملدير امل�ستورد ، يف )30 ني�سان 
1947(، ب�سب���ب اإجراءاته التع�سفية �سد الطلبة ، اإذ قام 
بف�س���ل بع�س الطاب مل���دة ع�سرة اأي���ام وخ�سم درجات 
م���ن �سل���وك البع����س االآخر الأ�سب���اب واهية ، ث���م ن�سرت 
ال�سحيف���ة تاأيي���دات بع����س املدار�س الثانوي���ة ومعاهد 
اإعداد املعلمني لذلك االحتجاج  ، وعلى اأثر ذلك مت اإجراء 
تعقب���ات قانونية �سد عزيز �سريف كونه املدير امل�سوؤول 
ع���ن �سحيفة الوطن ، فت���م اعتقال���ه يف )5 اآيار 1947(، 
، فاأ�س���در مع���اون �سرط���ة بغ���داد ق���رارًا باالإف���راج عن���ه 
موؤقت���ًا بكفالة مالية حتى االنته���اء من اإجراء التحقيقات 
القانونية ، واأن جترى حماكمته يف )3 حزيران 1947( 
، يف حمكم���ة بغداد الك���ربى ، واأن تبقى �سحيفة الوطن 

حمجوزة عن ال�سدور حتى �سدور قرار احلكم .
ج���رت حماكمة عزي���ز �سريف يف حمكمة بغ���داد الكربى 
يف )3 حزي���ران 1947( ، برئا�سة القا�سي �ساكر العاين 
،عل���ى وفق امل���ادة ال�ساد�سة من الباب الث���اين ع�سر من) 
ق.ع.ب (، فتكف���ل للدفاع عنه ثاثة ع�سر حماميًا)حمامو 
الدف���اع كل م���ن : عب���د الرحي���م �سري���ف  وتوفي���ق منري، 
وعبد االأمري اأبو تراب، وناظم الزهاوي، وفائق توفيق، 
و�سري���ف ال�سي���خ، وزك���ي عبد الوه���اب، وعب���د الرزاق 
زب���ري، وخليل العبيدي، ويا�س���ني ال�سيخلي، وعبد امللك 
عب���د اللطيف ن���وري ،وعمر كامل نظم���ي ، وعبد اجلبار 
العبي���دي  ( . وبعد ا�ستجواب عزيز �سريف، ومعه مدير 
كلي���ة املل���ك في�س���ل �سدر ق���رار احلك���م يف )10 حزيران 
1947( ، باحلكم على عزيز �سريف، بغرامة مالية قدرها 
ع�س���رون دين���ارًا اأو احلب�س مل���دة اثن���ني وع�سرين يومًا 
، وتعطي���ل �سحيف���ة الوطن مل���دة �ستة اأ�سهر م���ن تاريخ 
حجزها  ، وعلى اأثر هذا احلكم قّدم عزيز �سريف، الئحة 
لا�ستئن���اف يف )19 حزي���ران 1947( ، مطالب���ًا باإلغ���اء 
الفق���رة القانوني���ة القا�سي���ة بتعطي���ل ال�سحيف���ة ، الأنها 
�سحيفة حزب �سيا�سي جماز من وزارة الداخلية ، ولكن 

اال�ستئناف ردَّ وبقى قرار احلكم نافذًا. 
مل تك���ن عاقة االأح���زاب التقدمية اأو الي�ساري���ة اإن �سحَّ 
التعب���ري جي���دة م���ع ال�سلط���ة ، فق���د قام���ت ال�سرطة يوم 
)25 اأيل���ول 1947(، مبداهمة حزب���ي ال�سعب واالحتاد 
الوطن���ي  ، بحج���ة اأنهما يخ���ّان باالأم���ن ، واأ�سدر مدير 
الدعاي���ة العامة بيان���ًا يف ) 29 اأيل���ول 1947( ، ب�سحب 
اإج���ازة احلزبني مدعي���ًا اأنهما ي�ستم���دان بع�س نفقاتهما 
م���ن جه���ات جمهول���ة ، وج���اء يف ملخ����س البي���ان ، " 

الحظت احلكوم���ة اأن حزبي ال�سع���ب واالحتاد الوطني 
اأخذا منذ تاأ�سي�سهما يقومان خافًا للقانون،ولنظاميهما 
امل�سدق���ني ، بتحبيذ املبادئ الهدامة وترويجها ، واحلث 
على الثورة وخلق اال�سطرابات ، واالإ�ساءة اإىل رجاالت 
الع���راق امل�سوؤول���ني ، كما وجدت اأنهم���ا اعتمدا يف تلقي 
ق�سم من م�سروفاتهما على اإيرادات من م�سادر جمهولة 
، وعم���دا يف تنفيذ مقا�سدهم���ا ال�سرية اإىل ت�سكيل نظام 
اخلايا اخلطرة ... فقد تقرر اإبطال رخ�ستهما ، ا�ستنادًا 
اإىل املادة العا�سرة بداللة املادة الرابعة من قانون تاأليف 
اجلمعيات ، وم���ا زالت التحقيقات جارية يف هذا ال�ساأن 
ب���كل عناية و�سي�س���اق ممن تتوفر بحقه���م االأدلة الكافية 
من االأ�سخا�س الذين قاموا بهذه االأعمال االإجرامية اإىل 

الق�ساء لينالوا عقابهم  " .

 يف بداي���ة ) ت�سري���ن االأول 1947 (، �سافر عزيز �سريف 
اإىل �سوري���ا  ، بعدم���ا عرب احل���دود العراقي���ة عن طريق 
اجلزي���رة الفراتية ، متنكرًا ب���زي عربي ، فو�سل �سوريا 
ع���ن طريق ق�ساء البوكم���ال ، و�ساهد اأهايل هذا الق�ساء 
القائمق���ام ي�ساف���ح عزيز �سري���ف، وا�سطحب���ه معه اإىل 
دائرت���ه ملا ُعرف عنُه حتم�سه للفك���رة القومية والوطنية  
، وق���د و�سف���ت تقاري���ر وزارة الداخلي���ة عزي���ز �سريف 
بع���د �سف���ره اإىل �سوريا باأنه اأح���د ال�سيوعيني املتطرفني 
، الذي عمل عل���ى اإثارة الفو�سى والتحري�س على اإقامة 
التظاه���رات واال�سطراب���ات، كم���ا اتهمته تل���ك التقارير 
جزافًا بالتج�س�س حل�س���اب املفو�سية الرو�سية ببغداد ، 

وخدمة م�ساحلها لقاء مبالغ تدفعها   له  .
 ومبب���ادرة من عزي���ز �سريف، مت االتف���اق قبل �سفره مع 

بع�س االأحزاب على تاأليف )جلنة التعاون ( ، وقد �سمت 
عب���د الرحي���م �سريف ممث���ًا عن ح���زب ال�سع���ب، ومالك 
�سي���ف ممثًا عن احلزب ال�سيوع���ي ، ور�سيد عبد القادر 
ممثًا عن احل���زب الدميقراطي الكرد�ستاين " البارتي "  
، وعبد احل�سني جواد غال���ب ممثًا عن اجلناح التقدمي 
للح���زب الوطني الدميقراطي ) جماعة كامل قزاجني ( ، 
وقد ا�سرتكت هذه اللجنة يف قيادة التظاهرات يف اأثناء 
الوثب���ة الوطني���ة يف ) 22 كان���ون الث���اين 1948(،عقب 
توقي���ع معاه���دة بورت�سموث  ، وا�ستم���ر ن�ساطهم لغاية 
�سقوط وزارة �سالح جرب  ، اأما عزيز �سريف 
فق���د بقى يف �سوريا لغاية ) �سباط 1948( ، وعاد بعدها 

يف حماولٍة منه الإعادة ن�ساط حزب ال�سعب املنحل .
بعد اأن ا�سطرت وزارة �سالح جرب اإىل تقدمي ا�ستقالتها 
يف )27 كان���ون الثاين 1948( ، اأنربى ال�سعب العراقي 
للمطالب���ة بتاألي���ف وزارة �سعبي���ة ، وكان حمم���د ال�سدر 
املر�س���ح الب���ارز لتاأليفه���ا نظ���رًا ملكانت���ه االجتماعي���ة ، 
ولتمتع���ه باح���رتام اجلماهري ال�سعبي���ة، وبعد مداوالت 
قام به���ا الو�سي واالأحزاب ال�سيا�سي���ة ، مت اإقناع حممد 
ال�سدر على تاأليف الوزارة يف )29 كانون الثاين 1948 

،)
فوج���د ح���زب ال�سع���ب املنح���ل الفر�س���ة �سانح���ة الإعادة 
ن�ساط���ه احلزب���ي فب���ادروا اأواًل  باإع���ادة �سحيفة الوطن 
لل�س���دور يف )26 �سباط 1948( .و بع���د اإعادة �سحيفة 
الوط���ن لل�س���دور ، ق���ّدم اأع�س���اء ح���زب ال�سع���ب املنحل 
طلب���ًا يف )31 اآذار 1948(، اإىل وزارة الداخلي���ة الإعادة 
تاأ�سي����س ح���زب ال�سع���ب  ، واأرفق���وا املنه���اج والنظ���ام 
الداخل���ي ال�سابق للحزب بطلبهم  ، وق���د وّقع الطلب كل 
من : عزيز �سريف ، وعبد الرحيم �سريف ، وتوفيق منري 
، وعبد امللك عب���د اللطيف نوري، واأحمد قا�سم العبا�س، 
وحمي����د هن���دي، وعام���ر عب���د الل���ه، وعبد الل���ه م�سعود 
القرين���ي، وعب���د ال���رزاق زبري ، ولكن ال���وزارة مل جتب 

على طلبهم طول مدة حكم وزارة حممد ال�سدر . 

عن ر�سالة ) عزيز �سريف ودوره الفكري وال�سيا�سي(

ظه����رت احلاج����ة اإىل تنظي����م النق����ل بال�سي����ارات يف اأواخر 
الثاثيني����ات نتيجة لتو�سيع بغداد ب�سورة كبرية، وفتحت 
�سوارع جدي����دة وتطلب ذلك وجود موؤ�س�س����ة م�ستقلة لنقل 
الرك����اب يف العا�سمة حلل م�سكلة النقل فيها، ف�سدر قانون 
رق����م 38 ل�سن����ة 1938 )قانون م�سلحة نق����ل الركاب(، ولقد 
اعترب القانون هذه امل�سلحة موؤ�س�سة ذات �سخ�سية حكيمة، 
كم����ا ومت رب����ط امل�سلح����ة ب����وزارة الداخلية وحت����ت اإدارة 
اأمانة العا�سمة وحددت منطق����ة عمل امل�سلحة ب�)الدائرة(.

وكان مركز هذه الدائ����رة يف �ساحة الباب ال�سرقي وحددت 
واجباته����ا بنقل الرك����اب بوا�سطة ال�سي����ارات والرتامواي 
)الرتوللي با�س(، اإال اأن ن�سوب احلرب العاملية الثانية اأدى 
اإىل ع����دم اإخراج امل�سروع اإىل حيز التنفي����ذ، ذلك ال�ستحالة 

احل�سول على البا�سات من االأ�سواق العاملية.
خ����ال احلرب العاملية الثانية تقدم����ت �سركة )كرنك لبنان(، 
و�ساح����ب هذه ال�سركة م����ن اأ�سل فرن�س����ي يحمل اجلن�سية 
اللبناني����ة باالإ�ساف����ة اإىل اجلن�سية االنكليزي����ة وكان وكاء 
ه����ذه ال�سركة )الوي وح�سن خمزوم����ي وعبا�س التميمي(. 
حيث كانت ال�سركة متتلك ثاثني �سيارة نوع �سوفرليت من 
دون اأبدان، فح�سلوا على امتياز من احلكومة لت�سغيل هذه 
ال�سيارات يف �سارع الر�سيد ملدة خم�س ع�سرة �سنة من دون 
احلاجة ال�سترياد ال�سيارات وق����د طرحت الفكرة على اأمني 
العا�سمة اأر�سد العمري فق����ام باالت�سال بامل�سوؤولني الإلغاء 
امتياز وكاء �سركة )كرنك لبنان(، وت�سغيل هذه ال�سيارات 
حل�س����اب اأمان����ة العا�سم����ة بعد ا�ستم����اك ه����ذه ال�سيارات، 
وهذا م����ا مت وا�ستح�سل اأمني العا�سم����ة موافقة احلكومة، 
وبذل����ك اأ�سبح����ت اأول مديري����ة مل�سلح����ة نقل الرك����اب. وقد 
واجهت �سعوب����ة يف احل�سول على ال�سواق، وكانت تطبع 
تذاك����ر امل�سلحة على االآلة الكاتبة. وم����ن اجلدير بالذكر اأن 
ال�سي����ارات �سميت )اأمانة( ن�سب����ة اإىل اأمانة العا�سمة. ومن 

ثم مت تاأ�سي�س �سعبة النقليات لتتوىل نقل الركاب.
وم����ن اجلدير باالإ�س����ارة اإىل اأن وزارة الداخلية قد اأ�سدرت 
عام 1941 تعدي����ًا لقانون م�سلحة الركاب رقم )31( ل�سنة 
1941، واعت����رب ه����ذا التعدي����ل م�سلح����ة  نق����ل الرك����اب من 

اجلهات التي يجوز متليكه����ا العربات واملبالغ االأ�سبوعية، 
مبوج����ب اأحك����ام قانون متلي����ك العرب����ات واملبال����غ العائدة 
للحكوم����ة يف اإقام����ة املحطات لوق����ود ال�سي����ارات و�سهولة 
نقل الركاب بني بغداد العا�سمة و�سواحيها. ويف �سهر اآب 
1943 �س����ريت م�سلحة نقل الركاب جمموع����ة من با�ساتها 
يف �س����ارع الر�سيد، وكان����ت موؤلفة من )21( با�سًا من نوع) 
الفورد والدوج وال�سوفرليت(، وكانت معظمها من مبيعات 

اجلي�����س الربيط����اين يف ال�سعيب����ة ث����م و�سعت له����ا اأبدانًا. 
وبا�سرت بت�سغي����ل ع�سر �سيارات كدفع����ة اأوىل لتقوم بنقل 
الرك����اب يف �س����ارع الر�سي����د، واأن خدمة  النق����ل بال�سيارات  
على �سكل خطني اخل����ط االأول ينقل الركاب من باب املعظم 
اإىل باب ال�سرقي، واخلط الثاين ينطلق من باب املعظم اإىل 
منطق����ة البتاوين لتاأمني راحة املواطن����ني، ثم تقرر تو�سيع 
م�س����روع البا�سات، نتيج����ة التو�سع العم����راين الذي جعل 
مدين����ة بغداد ذات اأطراف بعيدة ، ولي�ستوعب هذا التو�سع 

بالنقل اأي�سًا.
كما اأن اأمانة العا�سمة قد اتخذت التدابري الازمة واأ�سافت 
ع����ددًا م����ن البا�س����ات اإىل البا�س����ات العامل����ة يف العا�سمة. 
وبهذا قررت اأمانة العا�سمة فتح خطوط جديدة ل�سياراتها 
يب����داأ م����ن دائرة الربق والربي����د يف الك����رادة ال�سرقية حتى 
�سب����ع ق�س����ور والزوي����ة. وجت����در االإ�س����ارة اإىل اأن اأمان����ة 
العا�سم����ة اأخ����ذت يف حتدي����د اأج����ور م����ا يتنا�سب م����ع بعد 
امل�ساف����ات، فجعلت االأ�سعار كم����ا ياأتي الدرجة االأوىل )10( 
فلو�����س والثانية )6( فلو�س والثالثة )3( فلو�س. وعلى اأية 
ح����ال فقد مت اإلغ����اء مديرية النقليات العام����ة وحتويلها اإىل 
�سعبة مرتبطة باالإدارة العام����ة عن طريق وزارة الداخلية، 
عندم����ا اأج����رت تعديات ال����وزارة يف ت�سكياته����ا االإدارية، 
وذل����ك عام 1944، ومن ثم عام 1945 �سدر التعديل الثاين 
مل�سلح����ة نقل الركاب فاأطل����ق عليها )م�سلح����ة نقل الركاب( 
وتتك����ون من اأم����ني العا�سمة مديرًا الإدارته����ا العامة ونائب 
املدي����ر وي�ساعده يف اأعمال وهيئ����ة اإدارة من املدير واأربعة 
اأع�س����اء ويع����ني املدي����ر واأع�س����اء الهيئ����ة باق����رتاح الوزير 
ومبعاون����ة جمل�س ال����وزراء ويجوز اأن يك����ون من موظفي 

احلكومة الذي����ن ال تقل درجتهم ع����ن ال�ساد�سة. وخال عام 
1950 مت تعدي����ل قان����ون م�سلح����ة نقل الرك����اب الثالث رقم 
)26( ل�سن����ة 1950 واب����رز م����ا احت����وى علي����ه التعدي����ل هو 
اأن توؤل����ف م�سلح����ة نقل الرك����اب يف العا�سم����ة لتقوم بنقل 
الركاب بوا�سطة ال�سيارات، وتوؤلف امل�سلحة برئا�سة مدير 
ع����ام واأربع����ة اأع�ساء يعني هوؤالء بناء عل����ى اقرتاح الوزير 
ومبوافق����ة جمل�����س ال����وزراء واإرادة ملكي����ة وي�س����رتط يف 
املدي����ر اأن يكون ممن �سبق اأن خدم يف احلكومة مدة ال تقل 
عن ع�سر �سنوات، وتكون مدة الع�سوية اأربع �سنوات، وال 
يجوز تنحية الع�سو اإال بقرار من جمل�س الوزراء ويح�سل 
الن�ساب بح�سور ن�س����ف اأع�ساء الهيئة. ومن املفيد مبكان 
اأن نذك����ر اأن امل�سلح����ة ق����د جلب����ت مطبع����ة ع�سرية حتتوي 
على اأحدث مكائن الطباع����ة لتاأمني احتياجات امل�سلحة من 
البطاقات واال�ستم����ارات واملجات، وكذل����ك اأ�س�ست معمًا 
للخياط����ة الإعداد ماب�س ال�سواق واجلباية وغريهم، ف�سًا 
ع����ن اأن امل�سلح����ة قام����ت بتاأ�سي�����س م�ستو�س����ف له����ا بكامل 
التجهي����زات له����ذا الغر�����س ومت �سم����ول املوظف����ني بقانون 
التقاعد بعد عام 1958، واأن�ساأت امل�سلحة دار ا�سرتاحة لها 
يق�سي فيها منت�سبوها اأوق����ات فراغهم ويتناولون وجبات 

الطعام يف باب املعظم.
كانت تن�س����ر يف ال�سحف املحلية الكثري من ال�سكاوى التي 
تنتقد بع�����س اأعمال م�سلحة نقل الرك����اب وعمل البا�سات، 
و�سكوى ح����ول عدم قيام �سواق البا�س����ات لعملهم ب�سورة 
�سحيحة،وم����ن ه����ذه ال�سكاوى الت����ي كانت تن�س����ر من قبل 
اأ�سحاب �سيارات االأجرة ال�سغرية، وجاءت كلمتهم بعنوان 
كلم����ة م����ن اأ�سح����اب البا�س����ات اإىل فخامة رئي�����س الوزراء 
ووزير الداخلية وتت�سمن �سكواهم اأن اإدارة با�سات اأمانة 
العا�سم����ة قد منعتهم م����ن ال�سري على خط بغ����داد الكاظمية 
املار باالعظمية، وقد �سبب لهم هذا املنع خ�سائر كبرية، وقد 
حرمهم م����ن رزقهم، لهذا فهم يلتم�سون بذل����ك رفع هذا املنع 
عنهم وي�سمح لهم باملرور. ومن �سكوى البا�سات، اإذ وردت 
�سك����وى حول تاأخر البا�سات وقلة عددها، وقد مت االت�سال 
بامل�سوؤول����ني واأوع����زوا ال�سبب اإىل عدم �سيان����ة البا�سات، 
واأنها كان����ت بحاجة اإىل اإطارات. كذلك وردت �سكوى حول 
قلة البا�سات يف االعظمي����ة، ونتيجة لهذه القلة فان الكثري 
من اأعم����ال اأهايل االعظمية والكاظمية قد تعرقلت وال�سيما 

يف الليل.
وكان����ت تاأتي �سك����اوى كثرية اأي�سًا حول اأج����ور البا�سات، 
اإذ ج����اءت �سكوى �سد خط البا�سات التي ت�سري على اخلط 
الواق����ع ب����ني �ساحة االأم����ني والك����رادة ال�سرقي����ة، ويذكر اأن 
االأمان����ة كانت تتقا�س����ى )44( فل�سًا لل�سخ�����س الواحد، يف 
ح����ني كانت �سيارة التاك�سي تتقا�سى )50( فل�سًا ومثل هذه 
االأج����رة ال تتفق واأجرة با�س����ات االأمانة لذا يرجو اأ�سحاب 
ال�سك����اوى تخفي�س االأجرة عن النا�س. كذلك كرثة �سكاوى 
ح����ول با�سات الوزيرية الأن اأكرث �سيارات هذا اخلط قدمية 
وبالية وي�سيبها العطل بني وقت واآخر فتتوقف عن العمل، 
وينتج عن ذلك عرقلة م�سالح النا�س، فكان �سكان الوزيرية 
يرج����ون من �سعادة مدير النقليات باأمانة العا�سمة اأن يهتم 
لاأم����ر كل االهتم����ام فينقذ �سكان الوزيري����ة مما يعانون من 

جراء النق�س يف هذا اخلط.

عن ر�سالة ) امانة العا�سمة درا�سة تاريخية (

في 29 ايلول 1947

الش��عب  حزب��ي  تغل��ق  الس��لطة 
مصلحة نقل الركاب في واالتحاد الوطني

سنواتها االولى
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رفعة عبد الرزاق محمد

ق���راأت قبل قليل يف احدى املواقع االخبارية )اياف( 
ان���ه مت توجي���ه ال�س���وؤال اىل 400 عراقي ع���ن اليوم 
الوطن���ي العراقي ومل يجب احد مبعرفته ذلك ، بل ان 
البع����س مل يعرف ما هو العيد الوطني ا�سا .. ولعل 
العراق البلد الوحي���د يف العامل مل يحدد ب�سكل قاطع 
يوم���ه الوطني . وج���رت العادة ان يك���ون يوم العيد 
الوطن���ي منا�سب���ة وطنية جمم���ع عليها ب�س���كل كامل 
من قب���ل ال�سعب . واحلقيقة ان الع���راق منذ تاأ�سي�س 
دولته مل ي�ستقر على يوم حمدد لذلك ، واالمر ي�سوبه 
اال�سطراب والرتدد منذ البدء ، ففي العهد امللكي كان 
يوم اع���ان الثورة العربية �سن���ة 1916 )التا�سع من 

�سعبان 1334ه� - 10 حزيران 1916 ( .
وبعد ثورة 1958 جع���ل يوم الثورة 14 متوز اليوم 
الوطن���ي ، وا�ستمر االم���ر نحو ع�سر �سن���وات عندما 
اتخ���ذ النظ���ام البعث���ي ال�ساب���ق يوم 17 مت���وز يوما 
وطني���ا . وبعد 9 ني�س���ان 2003اتخذ جمل�س احلكم ) 
قرارا( بجعل ذل���ك اليوم عيدا وطنيا ، اال انه �سرعان 
ما بدد الق���رار ومل ياأخذ به الكثريون ال�سباب جيهة . 
وبع���د ذلك ا�ستمر احلديث ع���ن حتديد اليوم الوطني 
العراقي وتعددت االراء واملقرتحات حتى ان البع�س 
اراد من بع�س املنا�سبات اال�سامية التي هي مو�سع 
جدل امل�سلمني منذ قرون ان تكون يوما وطنيا ) االمر 
نف�س���ه ينطبق عل���ى حتديد يوم ال�سهي���د!! ( . غري ان 
وج���دت عددا م���ن الكتاب واملوؤرخ���ني مييل اىل جعل 
ي���وم ا�ستق���ال الع���راق بدخول���ه ع�سب���ة االمم ي���وم 
الثال���ث من ت�سرين االول 1932، ه���و اليوم الوطني 
للعراق ، وهو الي���وم التاريخي لنهاية عهود الت�سلط 
والقه���ر االجنب���ي منذ �سق���وط بغداد بي���د املغول عام 
1258م . واين م���ن املوؤيدي���ن له���ذا االختي���ار جمل���ة 

وتف�سيا .
واود هنا بيان هذه املنا�سبة الوطنية فاقول :

بع���د تاأ�سي����س الدول���ة العراقي���ة ع���ام 1921 ب���داأت 
اخلط���وات تت���واىل ال�ستكم���ال االأ�س����س الد�ستورية 
للدول���ة اجلديدة وذلك باالن�سم���ام اإىل ع�سبة االأمم، 

ه���ذه املنظم���ة الدولي���ة الت���ي تاأ�س�س���ت �سن���ة 1919 
به���دف حفظ ال�سام العاملي ، وحل النزاع بني القوى 
االإقليمي���ة والدولي���ة بالطرق ال�سلمي���ة . واعتبار من 

ين�سم اليها من الدول م�ستقا بارادته و�سيادته .
مل تك���ن م�سرية العراق اإىل ع�سبة االأمم �سهلة، واإمنا 
ك���ان البد م���ن احلكوم���ة العراقية الت���ي ت�سكلت �سنة 
1921 اأن تب���ذل من اجل حتقيق ه���ذا الهدف ،جهودا 
م�سني���ة ، وتنف���ذ التزامات كث���رية ، وتلب���ي �سروطا 
قا�سي���ة .خا�س���ة بع���د ق���رار جمل����س احللف���اء االأعلى 
يف �س���ان رمي���و يف ني�س���ان 1920 و�س���ع الع���راق 
حتت االنت���داب الربيطاين ..ذلك الق���رار الذي ف�سره 

العراقيون على انه و�ساية
وكان���ت املعاه���دات ب���ني الع���راق وبريطاني���ا واحدة 
م���ن االأ�ساليب التي نظمت العاقة تل���ك ولعل اأبرزها 
معاه���دة 1922 ومعاه���دة 1927 ومعاه���دة 1930 

التي مهدت لدخول العراق ع�سبة االأمم دولة م�ستقلة، 
وانتهاء عهد االنتداب الربيطاين .

ويف اخلام����س والع�سري���ن م���ن اآذار –مار�س 1929 
و�سل���ت اإىل املندوب ال�سام���ي الربيطاين يف العراق 
ال�س���ر ه���ري دوب����س برقية م���ن وزي���ر امل�ستعمرات 
الربيطاين ليوبولد اميري تعل���ن ا�ستعداد احلكومة 
الربيطانية بتبليغ ع�سبة االأمم يف اأول فر�سة ممكنة 
عزمه���ا تر�سي���ح الع���راق لان�سم���ام اىل الع�سبة يف 
�سن���ة 1932 . وعلى ه���ذا االأ�سا�س قام���ت مفاو�سات 
ب���ني حكومة نوري ال�سعي���د االأوىل 23 اآذار –مار�س 
م���ن   1931 –نوفم���رب  االول  ت�سري���ن   19-1930
اج���ل عقد معاه���دة جديدة توؤكد فيه���ا بريطانيا تاأييد 
تر�سيح العراق ع�س���وا م�ستقا يف ع�سبة االأمم �سنة 
1932 وكان���ت معاهدة 1930 والتي اأتاحت حلكومة 
ن���وري ال�سعي���د الفر�س���ة ،لتثبيت ح���دود العراق مع 

االأردن واإي���ران و�سوري���ا وال�سعودية والكويت .كما 
�ساف���ر ن���وري ال�سعي���د اإىل جني���ف ب�سوي�س���را حيث 
مق���ر الع�سب���ة مرت���ني االأوىل يف 3 حزيران-يوني���و 
1931 والثانية يف 4 كانون االأول –دي�سمرب 1931.

كم���ا �ساف���ر للم���رة الثالث���ة للتمهي���د لدخ���ول الع�سبة 
وح���ل بع�س االإ�سكاالت املتعلق���ة بالتعامل التجاري ، 
ومبو�سوع �سمان حقوق االأقليات العرقية والدينية 
، واأك���د اأن القوانني العراقي���ة حتتوي من الن�سو�س 
ما ي�سمن تلك احلقوق راف�سا مقرتحا بتحديد اأماكن 
معين���ة لاأقليات الدينية .كما وافق امللك في�سل االأول 
على اإيفاد 11 ع�سوا من جمل�س االأمة ميثلون خمتلف 
قومي���ات وطوائ���ف الع���راق اإىل جني���ف ليح�س���روا 

احتفال ع�سبة االأمم بقبول العراق ع�سوا جديدا .
وعندم���ا زال���ت جمي���ع العقبات اأم���ام دخ���ول العراق 
الع�سب���ة اب���رق ن���وري ال�سعي���د اإىل بغ���داد مب�س���را 
ب�س���دور ق���رار جمل����س ع�سب���ة االأمم قب���ول العراق 
ع�س���وا م�ستق���ا ، ومت االحتفال برف���ع العلم العراقي 
فوق �سارية مقر الع�سبة مع اأعام الدول االأخرى يف 
الي���وم الثالث من ت�سرين االأول –اأكتوبر �سنة 1932 
وقد عني نوري ال�سعيد نف�سه ممثا للعراق يف ع�سبة 

االأمم وعد اأول مندوب عربي يدخل الع�سبة .
واألق���ى املل���ك في�س���ل االأول يف به���و اأمان���ة العا�سمة 
خطاب���ا يف 6 ت�سري���ن االأول –اأكتوبر 1932 اأي بعد 
ثاث���ة اأيام م���ن دخول العراق ع�سب���ة االأمم قال فيه : 
اليوم  الله واهنيئ نف�سي و�سعبي على هذا  " ا�سكر 
الذي نف�سنا فيه غبار الذل ،وفزنا بعد جدال �سيا�سي 
دام ما ينوف ع���ن 11 عاما باالأماين الكربى التي كنا 
ن�سب���و اإليها وهي اإلغاء االنتداب واعرتاف االأمم بنا 
وباأنن���ا امة ح���رة ذات �سيادة تام���ة ... " كما اأكد امللك 
باأن اال�ستق���ال كان نتيجة جله���ود م�سرتكة اعتمدت 
ال�سرب واحلكمة ...وعلينا اأن نثبت اأنف�سنا باأننا عند 
ح�س���ن ظن االأمم التي دخلنا يف م�سافها " واأ�سار اإىل 
�سرورة الب���دء باأعمار العراق وحتديثه وتقدمه دون 

تردد ووجل .


