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العدد )4534(
السنة السابعة عشرة

االثنين )28( تشرين األول 2019

محمد ال���رزاق  عبد  رفعة 
ع����ب����اس غ�������الم ن�����وري

ات�س���م العقد الأخري من عمر النظ���ام امللكي بالرتاجع عن 
القي���م الدميقراطية قيا�سًا مب���اكان عليه المر من قبل ... 
ول���و راجعنا املذك���رات التي رفعتها الح���زاب ال�سيا�سية 
للو�س���ي قبيل قيام انتفا�س���ة 1952 وجدنا ات�ساع حجم 
املطالب���ة بال�س���اح �س���واء اأكان اقت�سادي���ًا ام د�ستوريًا 
وكان م���ن �سمن هذه املذك���رات النتقادي���ة مذكرة حركة 
اأن�سار ال�سام التي كان اجلواهري قياديًا يف تنظيماتها. 
ام���ا الفتيل ال���ذي اأ�سعل ن���ار النتفا�سة ف���كان اأثر وقوع 
اإ�سراب قام به طلبة كلية ال�سيدلة وق�سم الكيمياء ، نتيجة 
مطالبتهم بتعديل نظام المتحانات ويف اليوم التايل مت 
العتداء على اأربعة طلبة عدهم ال�سرطة حركة الأ�سراب 
فع���ّد الطلبة ذل���ك حادثًا مدب���رًا وانتهاكًا حل���رم اجلامعة 
فاأعلن���وا الإ�س���راب الع���ام حت���ى ياأخذ الق�س���اء جمراه ، 
فتفاق���م الو�س���ع و�ساندته���م الكليات الأخ���رى واملدار�س 
الثانوية ، وا�ستغلت الحزاب ال�سيا�سية للتدخل يف هذا 
املوقف ووقف���ت اىل جانب الإ�س���راب وعمت املظاهرات 
جمي���ع املناط���ق مبا فيه���ا املعاه���د والكلي���ات ، وباملقابل 
هاجم���ت ال�سرطة و�سارعت اىل اط���اق النار دون رحمة 
ف�سقط عدد من القتلى واجلرحى يف �سفوف املتظاهرين 
، الذي���ن �سمل���ت تظاهراته���م اأغل���ب امل���دن منه���ا كرب���اء 
والديوانية والنا�سرية والب�سرة وغريها ..، وهو المر 
الذي حدا برئي�س الوزراء "م�سطفى العمري" اىل تقدمي 

ا�ستقالته يف 23 ت�سرين الثاين  1952.
كان اجلواه���ري قب���ل اأك���ر من �سن���ة قد اأغلق���ت جريدته 
باإ�سدار  امتي���از  الع���ام" وح�س���ل بعدها عل���ى  "ال���راأي 
جريدة جدي���دة باأ�سم "اجلهاد" ويف اليوم التايل لوقوع 
امل�سادم���ات يف النتفا�س���ة الت���ي نح���ن ب�سدده���ا ، ن�سر 
يف اجلري���دة املذكورة مقاًل يف وق���ٍت اأ�سربت فيه اأغلب 
ال�سح���ف م���ن ن�سر اأي تعلي���ق او حتى اإ�س���دار جريدة ، 
وامتن���ع اجلواه���ري من المتث���ال اىل ذل���ك ،  ون�سر يف 
جريدته اجله���اد التي �سدرت ب�سفحتني فقط لذلك اليوم 
افتتاحي���ة بعن���وان "ما اأ�سب���ه الليلة بالبارح���ة" قال فيها 
"لقد تفجرت �سوارع بغداد اليوم مبا تفجرت به بالأم�س 
، ولق���د قرعن���ا اجلر����س الي���وم 22 ت�سري���ن الث���اين كما 
قرعن���اُه اأم�س ي���وم 28 كانون الث���اين1948 لئا ي�ستغل 
)املعر�س���ون( الوزراء اليوم ، ما اأ�ستغله املعر�سون ام�س 
م���ن دماء ال�سهداء" . ومنه���ا انتقاد لذع لل�سلطة وتاأجيج 
وا�س���ح للراأي الع���ام عل���ى موا�سلة التعب���ري عن حقوق 
اجلماه���ري الهاجم���ة . )ا�ستع���ار اجلواه���ري خ���ال مدة 
عمل���ه يف ال�سحاف���ة ، يف ظروف قاهرة ، �سحفًا لعدد من 
ا�سدقائ���ه واأ�سدرها  يف وقت تك���ون فيها �سحفُه معطلة 
�سان���ه �سان اأكر ال�سحفيني عند تعطيل �سحفهم ، فكانت 
ال�سح���ف التي اأ�سدرها ه���ي : جريدة املعر�س ل�ساحبها 
امل���وؤرخ "اأحم���د ع���زت العظم���ي" وا�ستعار م���ن الكاتب 
�سليم طه التكريت���ي �سحيفة  "الع�سور" يف الفرتة التي 
تعطل���ت ال���راأي الع���ام "يف حكوم���ة حممد ال�س���در �سنة 
1948 واأ�س���در اأي�س���ًا الوقات البغدادي���ة" عام 1950 ، 
ث���م اأ�سدر "الغ���د" ل�ساحبها حممود �سوك���ت �سنة 1953 
ف�سًا عن  جريدة "الثبات" يف= = 1952 ومن ثم ا�سدر 
"اجله���اد" اأكر م���ن ثمانية اأ�سهر �سنة ( ..1953ويذكر 
اجلواه���ري يف مذكراته اأنه كت���ب مقالة اأخرى بعنوان " 
الراق�سون على القبور" كانت هي الأخرى اأي�سًا �سديدة 
الوق���ع على احلاكمني وتاأ�سف كثريًا عن فقدانها وخلوها 
من اأروقة مذكراته اليوم التي تعّد من املواقف طاملا يعتز 

بها  .
م���ن املاح���ظ اأن ه���ذه املظاه���رات حملت ع���دة �سعارات 

طالب���ت بتاألي���ف حكومة وطني���ة ، تقوم بتاأمي���م النفط ، 
وغل���ق املكات���ب الثقافية الأجنبي���ة ، وب�سق���وط امللكية ، 
واع���ان اجلمهورية ، ف���كان من نتيجة ه���ذِه امل�سادمات 
ا�ست�سهاد "23" من املتظاهرين وقتل نحو "4" من رجال 
ال�سرط���ة واعتقال ما يق���ارب "73" متظاهرًا . وعددًا من 
اجلرحى . وبع���د ا�ستقالة حكوم���ة م�سطفى العمري يف 
23 ت�سري���ن الث���اين يف 1952 كم���ا اأ�سرن���ا ، ام���ر رئي�س 
اأركان اجلي�س "نور الدي���ن حممود" بنزول اجلي�س اىل 
ال�س���وارع باأمر الو�سي لل�سيط���رة على املوقف وقد اأعلن 
الأخ���ري الرادة امللكي���ة بت�سكيل���ِه الوزارة الت���ي تراأ�سها 

الرئي�س املذكور .
متي���زت النتفا�سة التي كان لها الأث���ر البارز يف م�سرية 
احلرك���ة الوطنية بالعنف ال�سديد �سد ال�سلطة والتما�سك 
القوي بني القوى الوطني���ة ، وات�سمت اأي�سًا بال�سمولية 
، والطابع الثوري يف اأحيان عدة ، ومتخ�ست عن نتائج 
اأهمها التقي���د يف احلريات الد�ستوري���ة واعتماد �سيا�سة 
الكبت ، و�سمل ذلك اجلواهري فقد عطلت جريدة اجلهاد 
اىل جانب كثري من ال�سحف ، و�سمله اأي�سًا اأ�سوُة بغريِه 
العتق���ال واأودع يف �سجن اأبي غريب اىل جانب عدد من 

اأف���راد عائلته ومنهم فرات الأب���ن الأكرب للجواهري 
ال���ذي اعتق���ل بتهمة ن�س���ر املب���ادىء الهدام���ة التي 
كان���ت �سائ���دة اأو �سائعة يف تلك امل���دة وكذلك فاح 
اجلواهري ال���ذي اأخذته الروح الوطنية مع اأقرانه 

م���ن الطلبة ليعتلي �سلم���ًا عاليًا يف و�سط �س���ارع الر�سيد 
وه���و يخاطب اجلماهري كم���ا فعل اأبوه �سابق���ًا يف وثبة 
كانون الثاين 1948 ومل ت�سلم اأخت زوجته من العتقال 
، فيم���ا متكنت اأبنت���ُه "امرية" من اله���روب من منزل اىل 
اآخر حتى ذهابها اىل النجف . اأن مواقف اجلواهري من 
انتفا�س���ة عام 1952 ليق���ل اأهمية عن وثب���ة عام 1948 
مقارن���ًا ه���ذه النتفا�سة مبا يج���ري يف اأر����س فل�سطني 
اأي�س���ًا ، اذ متي���زت بالأث���ر الكبري يف امل�س���رية املتطورة 
للحرك���ة الوطني���ة بالعنف �س���د ال�سلط���ة والتما�سك بني 
القوى و�سع���ارات تطال���ب بال�ساح اجل���ذري لنواحي 
احلي���اة كاف���ة وتعج���ب اجلواهري م���ن مواق���ف القوى 
ال�سيا�سي���ة وال�سا�س���ة الذين عّدوا اأنف�سه���م دعاة ال�سعب 
العراق���ي وامل�سوؤولني عن م�سائرهم بيد اأنهم ي�سطادون 
باملاء العك���ر ح�سب تعبري اجلواهري ، ويزيد اأن مطالبة 
ال�سح���ف يف الي���وم الت���ايل م���ن انتفا�س���ة 1952 اته���م 

اجلواهري اجله���ات املح�سوبة 
على الق���وى الوطنية و�س���دروا بيانًا باع���ان ال�سراب 
العام لعمال املطابع والأكر ايامًا يف هذا القرار اأو هذِه 
الدعوة  جناح الجه���زة الأمنية يف منع اطاق ال�سحف 
له���ذا الي���وم م�ستغفلة ب���ه بع�س الق���وى الوطنية على يد 
مد�سو�سني من عمال املطابع ، فقد قرر اجلواهري التمرد 
على هذا البيان وا�سدر �سحيفتُه يف اليوم التايل فيقول 
به���ذا ال�س���اأن "كان ا�س���دار جريدت���ي يف الي���وم الثاين ، 
وكان���ت الوحيدة التي �سدرت ، واين اأعي جيدًا ما يدور 
خل���ف الكوالي����س واين اح���رتم ا�ستقاليت���ي وجريدتي 
واعرف خلفيات هذا البي���ان وانعكا�ساته وكذلك �سوابق 

العمال" .

عن ر�سالة )حممد مهدي اجلواهري ودورُه ال�سيا�سي 
يف العراق حتى عام 1997(

تب���دو بع�س احلوادث التاريخية غري ذي �ساأن ، لياأبه لها 
الق���اريء اذا ما ترك���ت بغمو�سها مهمل���ة من�سية ، وتكمن 
خط���ورة ه���ذا الهم���ال ، فيما ل���و عرف ان بع����س اليدي 
اخلفي���ة كان���ت جتهد يف �سبي���ل ان تبقى بع����س احلوادث 
بعي���دة ع���ن الت�سجي���ل والث���ارة والتحقي���ق . وم���ن هذه 
احل���وادث ، ق�سي���ة املن�س���ورات الثاثة الت���ي وزعت على 
ال�سع���ب وهو يف اوج اندفاعه البط���ويل ل�سقاط معاهدة 

) بورت�سموث ( يف كانون الثاين 1948 .
فم���ا ا�سب���ه الليل���ة بالبارح���ة !! ،عندم���ا اكت�س���ف ال�سع���ب 
العراقي يف يومنا هذا ان بع�س اليدي اخلفية ت�سعى اىل 
�س���ق الوحدة الوطني���ة وايقاف عجلة التح���دي والن�سال 
لعراق جديد ، واأثارة كل ما يفرق ال�سف ويبعد النا�س عن 
بع�سه���م طائفيا او عرقيا او �سيا�سيا . ول اعرف العلة من 
بقاء حقيقة هذه املن�سورات بعيدة عن اقام كتاب املذكرات 
املعا�سري���ن لح���داث وثي���ة 1948 ، مع علمه���م املوؤكد ان 
كاتب���ي املن�س���ورات كان���و ي�سطلع���ون مبحاول���ة خطرية 
ل�س���ق ال�سف���وف وت�ستي���ت احلرك���ة الوطني���ة واأ�سعافها 
واأجها����س مطاليبها ، وا�سفاء �سف���ة بعيدة عن احلقيقة 

لدوافع الوثبة واأ لبا�سها لبو�س الطائفية املقيتة . ومن 
هن���ا تب���دو مطالبتنا ال�س���ادة الفا�سل الذي���ن يعرفون 
ما ل���ه �سلة بهذا املو�سوع لت�سجي���ل �سهاداتهم وادلء 
دلوهم لو�سع احلقيقة التاريخية يف مو�سعها ال�سليم 
، بع���د ان ا�سبح���ت مثل هذه احل���وادث وغريها ملكا 
للتاريخ وق���د جتردت من احل�سا�سي���ات ال�سخ�سية . 
ورمب���ا جن���د يف املذك���رات املن�سي���ة واملخطوطة ما 
ينري الدرب امام الباحث ... وكانت جريدة ) �سوت 
اله���ايل ( ق���د اأث���ارت بعد انته���اء اي���ام الوثبة هذه 
الق�سي���ة ، وطالبت باأجراء حتقي���ق ملعرفة �سر هذه 

املن�سورات كما �سرنى .
لق���د اختلف���ت الراء حول هوي���ة القائم���ني بكتابة 
املن�سورات الطائفية الثاثة وتوزيعها بني النا�س 
ليق���اف الندفاع ال�سعبي �س���د وزارة �سالح جرب 
وم�س���روع املعاه���دة العراقي���ة الربيطاني���ة ، م���ن 

خ���ال اليح���اء ب���اأن الوثب���ة موجهة �س���د �سخ�س 
رئي����س ال���وزراء جرب بال���ذات ، واعط���اء �سف���ة الطائفية 
للمعار�س���ة �س���ده !! وق���د اعتق���د البع����س ان كاتبها هو ) 
ح�س���ني ب�ستانة ( املميز يف مديري���ة الدعاية العامة يومئذ 
، وق���ال الخر ان كاتبها هو ع���ادل عوين �ساحب جريدة ) 
احل���وادث ( املوؤي���دة للحكومة ، ومما يوؤي���د هذا الزعم ان 
جريدة احلوادث ن�س���رت يف اليوم نف�سه الذي وزعت فيه 
املن�سورات مقال افتتاحيا يحمل عنوان ) الوطن يف خطر 
( بتوقي���ع �ساحب المتياز عادل عوين . وقد ت�سمن نف�س 
م�سم���ون املن�س���ورات املوزعة يف ذلك الي���وم ) 25 كانون 

الثاين 1948 ( .
   وروى ال�سي���د عب���د ال���رزاق احل�سني يف كتاب���ه الكبري) 
تاري���خ الوزارات العراقي���ة ( انه اجتم���ع بالدكتور �سياء 
جعف���ر اح���د وزراء حكوم���ة �سال���ح ج���رب يف لن���دن بع���د 
ث���ورة 14 مت���وز 1958 ، و�سم���ع من���ه ان���ه هو ال���ذي اعد 
ه���ذه املن�س���ورات ودف���ع به���ا اىل ع���ادل ع���وين �ساح���ب 
جري���دة احل���وادث ، فطبعها يف مطبعت���ه ، حتى ان بع�س 
املتظاهري���ن هاج���م املطبع���ة وح���اول حرقه���ا ، غ���ري ان 
ماي�سع���ف رواية ال�ستاذ احل�سني ان �سياء جعفر مل يكن 

ميتلك مطبعة يومذاك .
    وقي���ل ان ه���ذه املن�سورات طبع���ت يف مطبعة احلكومة 
وا�سرف على طبعها عبد اجلبار المني مدير الدعاية العام 
..كم���ا قيل اي�سا ان كاتبها هو اح���د ال�سحفيني العراقيني 
وطبعت يف مطبعة ال�سكك احلديد يف ال�ساحلية ، غري ان 

هذا ال�سحفي مل ي�سر اىل املو�سوع يف مذكراته املطبوعة 
. كما قيل اي�سا ان مديرية الدعاية طبعت هذه املن�سورات 
يف مطبع���ة اهلي���ة ، وان مادتها اعدت من قب���ل ال�سيد عبد 
امله���دي املنتفكي ، وه���و من ان�سار �سال���ح جرب وموؤيدي 

�سيا�سته .
وقب���ل ان نورد رواية احد ال�سحفيني العراقيني املت�سلني 
باأح���داث الوثبة ، ومن املقربني لل�سلطة يومذاك ، نبني انه 
عل���ى اثر ن�س���ر ) من�سورات التفرقة ( كم���ا نعتت يف وقتها 
من قبل احلركة الوطنية ، اجتمع ممثلو الحزاب الوطنية 
التي كان���ت تقود الوثب���ة واجلبهة الد�ستوري���ة الربملانية 
املوؤي���دة للحرك���ة الوطنية واأذاع���وا بيانا ا�ستنك���روا فيه 
ن�س���ر هذه املن�س���ورات التي يق�سد منه���ا تفريق ال�سفوف 
وت�سوي���ه احلرك���ة الوطنية وخل���ط الوراق . وقد ن�سرت 
جريدة ) �سوت الحرار (بيان ال�ستنكار ، كما كتب ال�ستاذ 
ح�سني جميل �سكرت���ري احلزب الوطني الدميقراطي مقال 
افتتاحي���ا يف جريدة ) الزمان ( يومئ���ذ حتت عنوان ) لقد 
انك���روا ال�سع���ب فاأثب���ت وج���وده ( ، �سخ���ر فيه م���ن لهجة 
املن�س���ورات وو�سفه���ا احلرك���ة الوطني���ة باأنها م���ن دعاة 
 . ال�س���وء 

ويف الع���دد نف�س���ه ن�س���رت اجلري���دة بيانا لل�سي���د �سادق 
الب�سام ع�سو جمل�س العيان ي�ستنكر فيه هذه املن�سورات 

.
  وعندم���ا بداأت جريد ) �سوت الهايل ( بت�سجيل يوميات 
الوثب���ة حتت عنوان : �سجل احلركة الوطنية �سد معاهدة 
ج���رب بيفن ، وقد جمع���ت تلك اليوميات يف كتاب ، يعد من 
اهم الوثائق التاريخية ، قد ذكرت : انه بعد و�سول رئي�س 
الوزراء �سالح جرب اىل بغداد ات�سل هاتفيا بوزير العدلية 
يف وزارت���ه جم���ال باب���ان، وتا علي���ه بيانا بق�س���د ن�سره 
وتوزيعه ، غ���ري ان بابان رف�س تنفيذ ارادة رئي�سه رف�سا 
قاطع���ا واجابه انه ليتحم���ل امل�سوؤولية ، ثم قدم ا�ستقالته 
وار�سلها من بيته بيد ال�سيد موفق الزهاوي ثم ترك بغداد 
. وق���د ردت مديرية الدعاي���ة على ما كتبته ال�سحف من ان 
ه���ذه املديرية كان���ت وراء طبع هذه امل�س���ورات وتوزيعها 
، ف���ردت جري���دة ) �سوت الهايل ( ي���وم 21 �سباط 1948 

، فقالت :
   ومل تكن ادارة هذه اجلريدة لتت�سدى لن�سر اي خرب من 
هذا القبيل قبل التاأكد من �سحته نتيجة حتقيق ومتحي�س 
، ولذل���ك فاأن ادارة هذه اجلريدة ل ت���زال تعتقد بالنظر ملا 
لديها من براهني ب���اأن ما يدعيه ال�سيد عبد 
اجلب���ار المني مدي���ر الدعاية الع���ام ، من 
ان���ه مل تكن ل���ه اية �سل���ة بتل���ك املنا�سري، 
امن���ا يخال���ف احلقيق���ة مت���ام املخالف���ة ، 
وانه ه���و الذي اوع���ز بطبعه���ا يف مطبعة 
احلكوم���ة وب���ورق احلكومة ، ولذل���ك فاأن 
ماقالت���ه مديرية الدعاي���ة العامة يعد حتديا 
�سريحا للحقيقة ، لذلك نطلب اىل احلكومة 

ان تق���وم بتحقيق �سريع يف ه���ذه الق�سية .   ومل يجر اي 
حتقب���ق يف املو�سوع ، ومل ي���ر يف جمل�س النواب مع ما 
اثريم���ن ق�سايا الوثبة ، كما مل ت�سر اليه اي من الدرا�سات 
الت���ي تناول���ت الوثبة من قريب او بعي���د . غري ان ال�ستاذ 
�س���ادق الزدي ، ال�سحف���ي العراقي القدي���ر ، قد ا�ساء لنا 
بع����س ما نود بيان���ه يف ر�سالة خا�سة ، ذكر فيها : يف عام 
1953 دع���اين ال�سيد عادل ع���وين حل�سور حفلة تكرميية 
لح���د الدبلوما�سي���ني العراقي���ني ، ومل���ا ح�س���رت احلف���ل 
وج���دت نف�س���ي اجال�س ال�سيدي���ن عوين و�سي���اء جعفر ، 
وكان الخ���ري وزيرا لاقن�س���اد يف وزارة جميل املدفعي، 
وتطرقنا دون ق�سد اىل احداث وثبة كانون الثاين 1948 
، فق���ال عوين : لقد ورطني هذا الرج���ل واأ�سار اىل ال�سيد 

�سياء جعفر ،
ف�ساأل���ه : وكيف ، ق���ال : حدث ان ات�سل ب���ي الكتور �سياء 
جعفر ورجاين ان اأزوره يف بيته ليا ، ففعلت ، وفوجئت 
به وهو يعر�س روؤو�س اقام ملقال يريد ان اقوم بكتابته ، 
فلم ارف����س وكتبت املقال وبعد ان قراأه ا�ساف اليه بع�س 
الكلم���ات وقم���ت باأع���ادة كتابت���ه ، ودفعت الي���ه بال�سفحة 
اجلدي���دة واأحتفظ���ت بامل�س���ودة ، وح�سب���ت ان���ه �سيق���وم 
بعر�س ذلك الذي كتبناه على جهة ما ثم يعيده ايل لن�سره 
. ولكن���ه مل يفع���ل وملا تاأزمت المور ق���ررت ن�سرذلك الذي 
كتبن���اه وقم���ت بتبيي�س امل�س���ودة ، واأخرتت ل���ه عنوان ) 

الوطن يف خطر ( .
ويف امل�س���اء الذي �س���درت فيه اجلريدة الت���ي حملت ذلك 
املقال ق���ام الدكتور �سياء جعفر بتوزيع الكام ذاته �سمن 
من�س���ور قام بطبع���ه على مطابع مديري���ة ال�سكك احلديد ، 

انتهى حديث عادل عوين...(. 

الجواهري وانتفاضة تشرين الثاني 
عام 1952

ما اشبه الليلة بالبارحة

منشورات مسمومة لتفرقة الشعب 
سنة 1948
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د .فاطمة صادق عباس السعدي

الركابي يوسف  عكاب   . د 

وجد  حكم����ت �سليمان ، الفر�سة موؤاتي����ة لقناع جماعة 
الأهايل ، بعدم جدوى ، تقدمي الحتجاجات ، والعرائ�س 
اىل ، امللك ، ومّلح لهم باأمكانية ال�ستعانة باجلي�س، ومن 
الوا�سح كذلك، ان ، حكمت �سليمان، مل يكن قد ابلغ كل، 
تفا�سيل مقاباته مع، بكر �سدقي، اىل كل اأع�ساء جلنة 
الأه����ايل، ورمب����ا اراد من ذلك ، ان ل يعر�����س الفر�سة ، 
املهم����ة  ، الت����ي اأتيحت اأمام����ه للخطر ، ام����ا موقف بقية 
الأع�س����اء ، فق����د اعت����رب ، كامل اجلادرج����ي ، ان الو�سع 
يف ، عه����د يا�سني الها�سمي ، ول �سيما يف اأواخر عهده ، 
قد جعل الأم����ل معدوما ً يف �سلوك الطريق الدميقراطي 

للتعب����ري ، ففي هذه احلالة ، ميك����ن اللجوء اىل ، العنف 
، اذا انعدم����ت و�سائ����ل التعبري يف النظ����ام الدميقراطي  
وق����د كان ه����و اأك����ر اأ�سخا�س اجلماع����ة اقتناع����ا ً ، بان 
الو�س����ع ، ل ميك����ن اإ�ساح����ه ال باإزالة احلك����م القائم  ، 

وق����د و�سف ، مو�س����ى ال�سابندر ، ا�ستي����اء ، اجلادرجي 
ه����ذا ، من حكومة ، الها�سم����ي ، قائا ً : )) وجدت ، كامل 
اجلادرجي ، ناقما ً على الو�سع …. واأتذكر انه قال يل 
يومها ، رجالنا كلهم حتمله����م مبكرافة وترميهم بال�سط 
، قل����ت ولكن يا�سني ؟ قال ، يا�سني ، لزم تلزمه وت�سربه 
مائ����ة عودة على …. حت����ى يعقل ، ا�ستغربت كثريا ً من 
ه����ذه املاحظة من كام����ل ، الذي كان فيم����ا م�سى يوؤله ، 
يا�س����ني الها�سمي ، ويرفع����ه اىل ال�سموات ……. وملا 
اعرت�س����ت م�ستف�س����را ً قال ، اجلادرج����ي ، ل يوجد احد 

الن �سوى ، حكمت بك ((  .

ورمب����ا احلقد ال�سخ�س����ي ، قد افق����د ، اجلادرجي ، ثقته 
 ، با�ستثن����اء   ، القدام����ى  وبال�سيا�سي����ني   ، بالها�سم����ي   ،
حكم����ت �سليمان ، ويب����دو انه كان مهيئ����ا ً لقبول اأي حل 
ٍ ، ي����وؤدي اىل انهاء نظ����ام احلكم القائم ، حتى وان كان ، 
ح����ا ً ع�سكريا ً  .وكان ، جعفر اب����و التمن ، يوؤيد ، احلل 
الع�سك����ري ، باعتباره احل����ل ال�سلم بعد ان �ُسّدت جميع 
ال�سبل ، بوجه اجلماعة لتحقيق الإ�ساح ، بينما وقف ، 

حممد حديد ، وعبد القادر ا�سماعيل ، موقفا ً �سلبيا ً  . 

ام����ا ، عبد الفت����اح ابراهيم ، فقد بقي معار�س����ا ً للفكرة ، 
وعندم����ا ابل����غ  حكمت �سليمان ، اأع�س����اء الهياأة الإدارية 
للجمعي����ة ، يف اح����د الجتماع����ات  التي كان����ت معقودة 
يف دار ، كام����ل اجلادرج����ي ، باأن بكرا ً ي����روم الن�سمام 
اىل  اجلمعي����ة وانه م�ستعد لهذا الغر�����س ، اأي ، القبول 
بال�سعبي����ة ، واأداء الق�س����م عل����ى ذل����ك ،            وفعا ً، فقد 
ج����اء ، حكم����ت ، ببك����ر ، اىل اجتماع اخ����ر يف دار، كامل 
اجلادرج����ي      اي�س����ا ً، اّل انه وبع����د م�سي وقت ق�سري 
فق����ط ، مل يدر خاله غري حديث ع����ام ، وهم�س بالرتكية 
بني ، حكمت ، وبكر ، غادر الأخري املكان ، معتذرا ً، دون 
اداء الق�س����م ، وعنده����ا اخذ ، حكمت �سليم����ان ،  يلتم�س 
الع����ذر ملوق����ف ، �ساحب����ه ، ويع����د باأن����ه �سي����وؤدي الق�سم 

امام��ه.

وب�سب����ب هذا الذي ج����رى ، وما اعقبه من م�سادة كامية 
، ب����ني ، عبد الفت����اح ابراهيم ، وحكم����ت �سليمان ، حول 
م����دى اللت����زام املحتم����ل ، لبكر �سدق����ي ، او لغريه ، من 
الع�سكري����ني ، بال�سعبي����ة ، ف����ان ، عبد الفت����اح ابراهيم ، 
انقط����ع ع����ن الجتماع����ات لأ�سابي����ع ، ا�ستط����اع بعدها ، 
جعف����ر ابو التمن ، اقناعه بالعودة لأ�سابيع عدة ، لبحث 

اأ�سباب انقطاعه ، ال ان ، عبد الفتاح ابراهيم ، مل  يلبث 
ان ان�سحب نهائيا ً، با عودة هذه املرة  .

ومهم����ا يك����ن الم����ر ، فق����د خ�س����رت ، جماع����ة اله����ايل ، 
باأنف�س����ال ، عب����د الفت����اح ابراهي����م ، عنه����ا يف ربيع عام 
1936 ، واح����دا ً م����ن اب����رز موؤ�س�سيها ، لن����ه كان يعتقد 
، ب����ان م�سارك����ة اجلماع����ة للجي�����س يف مغام����رة خطرية 
النتائ����ج ، �ستك����ون م�س����رة باجلمعية ومبادئه����ا ، حتى 
ل����و كتب لانق����اب املزمع ، النج����اح ، وقد ح����ّذر الرجل 
املجتمع����ني باأنه����م ، �سيدفعون ثم����ن اخطائه����م ، متهما ً 
اياهم ، بخيانة مب����ادئ جماعة الأهايل   . وميكن القول 
، ان الق�س����اء على حركة اله����ايل وف�سل النقاب ، جاء 
م�سداقًا لتنبوؤات عبد الفتاح ابراهيم ، وكانت اجلماعة 
على ما يبدو م�ستعدة للتخلي عن معتقدها ب�سهولة تامة 
، للعم����ل مع الع�سكر يف ايجاد نظ����ام دميقراطي ، وهذا 
ل ميك����ن تف�س����ريه ال بكونه قد نبع م����ن الياأ�س املطبق ، 
ورمبا يدل هذا على افتق����ار اجلماعة للخربة ال�سيا�سية 
، وان م����ا انتهى اليه جماعة الهايل من حال ، يف العهد 
النقابي وان مل يكن موؤما ً ، فانه مل يكن غري متوقع . 
ومن اجلدير بالذكر انه بعد قيام النقاب ، ذهب حكمت 
�سليمان اىل من����زل عبد الفتاح ابراهيم لزيارته وعر�س 
علي����ه مركزا ً كبريا ً يف احلكوم����ة اجلديدة ولكنه رف�س 
وذل����ك ، مف�س����ا ً البق����اء يف عمل����ه كمدر�����س عل����ى املاك 

الثانوي ،

وج����اء ان�سح����اب ، عب����د الفت����اح ابراهي����م ، قب����ل بح����ث 
تفا�سي����ل مو�سوع النق����اب ، ويف وقت كانت فيه �سلة 
، عب����د الق����ادر ا�سماعي����ل ، بال�سيوعيني ، ق����د اأ�سبحت ، 
حم����ور اهتماماته ، لذلك مل يبق م����ن موؤ�س�سي اجلماعة 
�س����وى ، حمم����د حدي����د ، ال����ذي كان اق����رب اجلميع اىل ، 
كام����ل اجلادرجي ، فكرا ً وانتم����اء ً ، المر الذي يوؤكده ، 
ا�ستمرارهما يف العمل �سوية ، لوقت طويل فيما بعد  .

ويف 25 ت�سري����ن الول 1936 ، عق����دت جماعة الأهايل 
، اجتماع����ا ً يف ، دار كامل اجلادرجي ، ح�سره ، حكمت 
�سليمان ، وجعفر ابو التمن ، وحممد حديد ،  بال�سافة 
اىل ، اجلادرج����ي ، ويب����دو ان ه����ذا ، الجتماع كان اخر 
، اجتم����اع تعق����ده اجلماع����ة قبي����ل ، تنفي����ذ النق����اب ، 
لبح����ث التط����ورات الأخرية ، ويف ه����ذا الجتماع ابلغ ، 
حكم����ت �سليمان ، اجلماعة قائا ً : )) ان اجلي�س �سيقوم 
بانق����اب ، فام����ا ان تدعم����وا ذل����ك ، وام����ا ان يطلب قادة 
اجلي�س الدعم والتعاون من جمموعات �سيا�سية اخرى 
(( وم�س����ى يق����ول ، ب����ان ، بك����ر �سدقي ، وعب����د اللطيف 
ن����وري ، ق����د ُهيئ����ا لانق����اب ، وانه وافق عل����ى ا�سرتاك 
اله����ايل يف احلكوم����ة القادم����ة وقد ن�س����ح ، اجلماعة ، 

بعدم ابعاد انف�سهم عن النقاب  .

عن ر�سالة ) حكمت �سليمان ودوره ال�سيا�سي (

لق���د كان اعتقاد �سالح ج���رب يف ال�سيطرة على املوقف يف 
غ���ري حمل���ه ، فق���د انته���ى كل �س���يء عمليا، ويذك���ر رئي�س 
الدي���وان امللكي احمد خمتار بابان "اأن الأمري عبد الإله قد 
تخاذل يف اللحظات الأخرية او رمبا �سعف بتاأثري والدته 
واإخوان���ه وبقية اأفراد العائلة املالكة الذين كانوا مرتبكني 
ج���دا ب�سب���ب الأح���داث التي تناقلته���ا الأل�سن م���ع قدر من 
املبالغ���ات يف مثل هذه احلالت ". تعددت الروايات حول 
ه���روب �سالح ج���رب، فتج���د اأحده���م يقول "ه���رب �سالح 
ج���رباىل ناحي���ة ال�سامية بل���واء الديواني���ة ليتخل�س من 
بط����س ال�سع���ب ومن ث���م �ساف���ر اىل الأردن فاإنكل���رتا بعد 
اأن �سك���ره عب���د الإله على كت���اب ال�ستقال���ة " ، بينما يذكر 
اخ���ر "اإن هروب �سالح جرب وجلوئ���ه اىل اأ�سهاره من اآل 
جري���ان يف الها�سمي���ة على �ساطئ نهر الف���رات يف احللة، 
اثر ال�سطدامات الدامية"، ويف هذا ال�سدد يقول جريالد 
دي غ���وري، ه���رب �سالح جرب ناجي���ًا بنف�س���ه والتجاأ اإىل 
داره الوىل يف ادن���ى منطق���ة الف���رات يف الوق���ت ال���ذي 
كانت ت�س���ري مئات الآهلني وراء جنائ���ز ال�سهداء. ي�سيف 
احم���د خمتار باب���ان، كنت اأدون كل كلم���ة كان املجتمعون 

يتفوهون بها يف ح�سور الأمري.
وي���روي اأي�س���ا اأنه ات�س���ل هاتفيا ب�سالح ج���رب بطلب من 
الأمري عبد الإله الذي امر اأن يح�سر �سالح جرب اىل ق�سر 
الرح���اب، وقال ل�سال���ح جرب ".. رمبا ان���ك حت�س بالتعب 
نوع���ا ما ، ف���اأذا اأمكن ارجو ح�س���ورك اىل ق�سر الرحاب ، 
مل يفاجاأ املرحوم �سال���ح جرب باخلرب، وهو فهم م�سمون 

الر�سالة حال فكان رده بالذهاب اىل 
ق�سر الرحاب 
 .. مبا�س���رة 
�سال���ح  ق���دم 
كت���اب  ج���رب 
لت���ه  �ستقا ا
انطوى  ال���ذي 
ن���وع  عل���ى 
النتق���اد  م���ن 
ني���ب  لتاأ ا و
يف  الر�س���ني. 
يف  احلقيق���ة 
امللك���ي،  الع���راق 
اآداب  كان���ت 
التعامل ال�سيا�سي 
معنى  ب���كل  راقية 
لغة  وكانت  الكلمة 

بابان املخاطبة رفيعة .."  وي�سيف 
اأن الأمري عبد الإله تلقى ال�ستقالة من �سالح جرب بطريقة 
حنون���ة للغاية، حتى اأنه احت�سنه بحرارة وقبله، ونظرت 
يف ه���ذه اللحظ���ة اىل عي���ون الأم���ري فوجدته���ا مغرورقة 
بالدم���وع. وكان رد املرحوم �سالح جرب بامل�ستوى نف�سه ، 
فقد اأكد لاأمري ا�ستعداده الدائم لأن يت�سرف ح�سب اأوامر 
العر�س وبهذا ا�سدل ال�ستار على وزارة �سالح جرب وفرتة 

حكمه احلافلة بالأحداث " .  
وي�سف احمد خمتار بابان الو�سع بقوله "مل يفهم اجلميع 
ه���ذه الأمور ، كم���ا يجب ، ومل يقدروه���ا ب�سورة واقعية، 
وال�سعب العراقي عاطف���ي بطبيعته، فهياجه �سريع وحبه 
�سريع وبغ�سه �سريع. فخال دقائق معدودات بداأ اجلميع 
يهتف���ون بحي���اة الأمري عب���د الإله عندم���ا اأعلن ع���ن اإلغاء 

معاه���دة بورت�سموث يف عه���د وزارة ال�سيد حممد ال�سدر 
.." ومع اعتقادي باأنه لي�س من م�سلحة اأية دولة اأن ت�سري 

غوغائي���ة  وبتاأث���ري ال�س���ارع ولكن بعقلي���ة 
)مما�س���اة(  يج���ب  كان 
عل���ى  النا����س  �سع���ور 
فيجب  الإم���كان،  ق���در 
يح�س���ب  اأن  دائم���ا 
للراأي  ح�ساب���ا دقيق���ا 
العام وع���دم امل�سا�س 

ب�سع���وره وتقري���ر مبادئ���ه" . وق���د ا�سط���ر الو�س���ي عبد 
الل���ه اىل ا�س���دار ارادة ملكي���ة بحل ال���وزارة يف التا�سع 
والع�سرين من كانون الثاين 1948 . بعد تقدمي ال�ستقالة 
�ساف���ر �سالح جرب اىل الها�سمية ، حي���ث يقيم اأ�سهاره من 

اآل اجلريان ، ثم اىل الأردن فاإنكلرتا .
كان م���ن الطبيع���ي واحلالة هذه اأن تف�س���ل املعاهدة، التي 
حكم عليها ال���راأي العام العراقي ، منذ البدايه، كونها اأدت 
اىل ت�سدي���د تبعي���ة العراق اىل بريطاني���ا، واإنها اأ�سواأ من 
�سابقته���ا . كتب���ت ال�سحاف���ة الكثري عن الوثب���ة ، فقد كتب 

كام���ل اجلادرج���ي، مق���ال األق���ى بالائم���ة عل���ى احلاكمني 
الذي���ن اأعمته���م ب�سريتهم وطغ���ت على نفو�سه���م ، مفا�سد  
احلك���م وو�سف ن�سال ال�سعب بقول���ه "انقلب هذا ال�سعب 
الك���رمي الهادئ الذي ح�سبه احلكام بح���را ميتا بني ع�سية 
و�سحاها اإىل اأمواج متاطمة ت�ساعدت اإىل عنان ال�سماء 
"، وحت���دث اجلادرجي عن �سالح ج���رب بقوله" الطبيب 
اجلاه���ل واحلاك���م اجلاهل �س���واء ذاك يق���ود املري�س اإىل 
امل���وت وه���ذا يق���ود الأم���ة اإىل الهاك".كما ت�س���ري اإحدى 
الر�سائل العلمية اإىل ذهاب ال�سيخ حممد ح�سني اآل كا�سف 
الغط���اء، �سخ�سيا اإىل الو�سي عبد الإله، لإباغه �سخ�سيا 
بطل���ب علماء الدين يف النجف باإبعاد �سالح جرب واإيقاف 

املجازر واعادة الأمن وال�ستقرار.
مهم���ا يكن من ام���ر فان وزارة ال�سيد حمم���د ح�سن ال�سدر 
الت���ي اعقبت وزارة �سالح جرب ق���ررت الغاء املعاهدة بعد 
مناق�س���ات يف جمل����س ال���وزراء ا�ستمرت ثاث���ة ايام )31 
كان���ون الث���اين – 2 �سب���اط 1948( لك���ن وزارة ال�سي���د 
ال�س���در مل تتمك���ن من اح���داث تغيري يف م�س���ار العاقات 
مع بريطاني���ا التي بق���ي نفوذها ال�سيا�س���ي والقت�سادي 
قوي���ًا يف العراق. ومع م���رور الوقت ، فقد اأ�ستمر خ�سوع 
العاق���ة ال�سيا�سي���ة بني الطرف���ني، لاأ�س�س الت���ي حددتها 
معاه���دة 1930، اإل ان م�ساأل���ة التعدي���ل بقي���ت قائمة ومل 
تتجاه���ل احلكومات التي ج���اءت بعد الع���ام 1949، هذه 
امل�سال���ة. وق���د اأع���ادت بريطاني���ا النظ���ر يف �سيا�ستها يف 
ال�س���رق الأو�س���ط، فيما بع���د ،اعرتافها بع���دم قدرتها على 

العمل لوحدها يف الدفاع عنه . 
عل���ى الرغم م���ن موقف �سالح ج���رب من احلرك���ة الوطنية 
ت���ردي  ع���ن  ف�س���ا  ال�سيا�سي���ة،  الأح���زاب  وا�سطه���اده 
الأو�ساع القت�سادية واأزم���ة اخلبز والتموين ، والإدارة 
ال�سيئ���ة ، فاأن مبعث رف�س املعاه���دة ، هو كراهية ال�سعب 
العراق���ي لربيطاني���ا، وبخا�س���ة بعد �سدور ق���رار تق�سيم 
فل�سط���ني يف التا�سع والع�سرين من ت�سرين الثاين 1947 
اأي قب���ل توقي���ع املعاه���دة بح���وايل �ستة اأ�سابي���ع، ووعي 
ابن���اء ال�سع���ب وبخا�س���ة الطلبة وال�سباب وم���ن يحركهم 
م���ن الأحزاب ال�سيا�سية الوطنية والقومية ، التي اندفعت 
ملواجهة وزارة �سالح جرب، التي حملها اجلميع م�سوؤولية 
توقي���ع املعاهدة. وجند ابلغ و�سف تقييمي عن املو�سوع 
الذي نحن ب�سدد البحث عنه ، ما قاله الدكتور كمال مظهر 
احم���د ، باأن الق���وى الوطنية ، قد وقف���ت ب�سابة وحددت 
مطاليبه���ا الرئي�س���ة ، باإلغ���اء املعاه���دة واإ�سق���اط حكومة 
�سالح جرب ، واأج���راء انتخابات حرة ، وو�سع حد للغاء 
الفاح����س واط���اق �سراح ال�سجن���اء ال�سيا�سي���ني واإ�ساعة 
احلري���ات الدمقراطي���ة وم�سان���دة فل�سط���ني لإنقاذه���ا من 
ال�ستعم���ار وال�سهيوني���ة . وان ابرز درو����س هذه الوثبة 
الت���ي اأطاحت باملعاهدة ، ه���و تعبري حي للوحدة الوطنية 
باأ�سره���ا ، ي�سانده���ا الراأي العام العراق���ي بعربة وكرده ، 
بعي���دا عن الف���ورات املذهبية والقومي���ة امل�سطنعة ، التي 
رعاها ومناه���ا وقوى جذورها امل�ستعمر والعماء اآنذاك. 
واثبتت وثبة العراقيني اأنها دقت ب�سابة اكرب اإ�سفني يف 
نع����س ال�سيا�سة اخلارجية الربيطانية يف امل�سرق العربي 
كله ، وا�سقطت بيد املتعاونني م�ع ال�سيا�سة الربيطانية كل 

املحاولت اليائ�سة .

عن ر�سالة )�سالح جرب ودوره ال�سيا�سي يف العراق
 حتى عام 1957(

وثبة كانون الثاني 1948

سقوط وزارة صالح جبر وفراره
انقالب بكر صدقي في ذكراه

استجالء موقف عبد الفتاح ابراهيم 
من االنقالب

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

الع��ام واملتظاه��رون من البالط املليك ، اس��تقالته ومحاكمته . وقد اعترب يوم 

السابع والعرشين من كانون الثاين، يوم الوثبة الوطنية الخالدة.
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حميد حسون العكيلي

ان����������وار ن�����اص�����ر ح��س��ن

تق����ع مدين����ة العمارة عل����ى ال�سف����ِة الي�سرى لنه����ِر دجلة 
يحدها م����ن ال�سمال ق�س����اء علي الغرب����ي ومن اجلنوب 
ق�س����اء قلعة �سال����ح، ومن ال�سرق اإي����ران، اأما من الغرب 
فيحده����ا لواء املنتفق. يبلغ امت����داد املدينة حوايل كيلو 
مرت واحد على �ساطِئ نهر دجلة، وفيها مرفاأ كبري �سالح 
لر�س����ِو ال�سف����ن التجاري����ة، تنت�سر فيها ب�سات����ني النخيل 
واأ�سجار الفواكه املختلفة، تتو�سطها قرية الدفا�س، كما 
اأُن�سئت فيها عدد من املباين احلديثة املدنية والع�سكرية 

لاإدارِة واملحاكِم والبلديِة وال�سحِة والتعليم.
تعد حمل����ة القادرية الت����ي ان�ساأها القائ����د العثماين عبد 
الق����ادر الكوملندي، الذي َحكم العم����ارة يف املدِة 1861-

1866، اأقدم حملة �سكنية يف العمارِة. ح�سل مع  مروِر 
ال�سن����ني تو�سع عمراين يف مدين����ِة العمارة،ل�سيَّما بعد 
ن����زوح العدي����د م����ن العوائ����ل والع�سائ����ر القريب����ة اليها 
وال�ستق����رار فيه����ا، ل�سيم����ا يف منطق����ِة امل�سج����د الكبري 
واملنطق����ة املحيطة ب�سجِن العم����ارة املركزي والذي يقع 
يف الط����رِف اجلنوب����ي للمدين����ِة حي����ث ح����ّوَل فيم����ا بعد 
اإىل مديري����ِة تربيِة العم����ارة. اأما املحل����ة املهمة الأخرى 
يف مدين����ة العم����ارة فه����ي حملة ال�س����راي �سمي����ت هكذا 
لقربه����ا من �سراي احلكوم����ة العثماني����ة، اإذ بنيت حوله 
امل�ساك����ن واحلواني����ت واملحات، حت����ى اأ�سبحت حملة 
مت هذه املحل����ة اأهم املباين  كب����رية ت�سم����ى ال�سراي ، �سَ
احلكومي����ة ، كق�س����ر املت�س����رف، وامل�ست�سف����ى امللك����ي، 
الع����ام  واملرك����ز  الكهرب����اء،  ملحط����ِة  القدمي����ة  والبناي����ة 
لل�سرطِة، وتو�سعت بالتدريِج، واأ�سبح بجوارها دكاكني 
واأ�س����واق، حتى غ����دت لها مع����امل معروف����ة، باقية حتى 
اليوم، وم����ن اأ�سهرها البنك الربيط����اين )البنك ال�سرقي 
املحدود( ت�سُك����ن هذه املحلة، التي اأ�سب����ح �سارع بغداد 
املمتد م����ن ج�سِر الكحاء �سرقًا، وحت����ى ال�سفة الغربية 
لنه����ِر دجل����ة غرب����ًا حدوده����ا اجلنوبي����ة، اأق����دم العوائل 
املي�س����ورة ، ل�سيم����ا ذات الإ�سول البغدادي����ة والنجفية 
، وبع�����س العوائ����ل اليهودي����ة وامل�سيحي����ة وغريها من 
العوائ����ل ذوات الأ�سول املتنوعة، ول زالت حتمل نف�س 

ال�سم حتى الآن.
اأم����ا حمل����ة ال�سرية، الت����ي اأخذت ا�سمها م����ن �سري با�سا 
مت�س����رف ل����واء العم����ارة 1871-1874، فكانت اإحدى 
املحات املهمة يف العمارِة، تقع يف الن�سِف ال�سرقي من 
راأ�ِس �سب����ه جزيرة العمارة، والتي ميت����د عمرانها حتى 
�سفاف نه����ر الكحاء �سرق����ًا واإىل �سارِع بغ����داد جنوبًا، 
كان اأغل����ب �ساكنيه����ا م����ن التج����اِر والفاح����ني وبع�����س 

املهاجرين من الريِف.
اأما حمل����ة املاجدية، فاإنها تقع عل����ى ال�سفِة ال�سرقية من 
نه����ِر الكح����اء، واإىل ال�سم����اِل من نه����ِر امل�س����رح، تنتهي 
ح����دود هذه املحل����ة من جه����ِة ال�سرق بب�سات����نِي ومزارع 

وا�سعة، التي ت����زود مدينة العمارة ببع�ِس حاجاتها من 
الفواك����ِه واخل�س����روات، يعود تاأ�سي�س ه����ذه املحلة اإىل 
ماجد م�سطفى، مت�س����رف لواء العمارة 1941-1938، 
ف�س����ًا عن ذلك كان����ت هناك حملة املحمودي����ة، وهي من 
املحات القدمية يف مدينِة العمارة، واأخذت ا�سُمها هذا 
ن�سب����ًة اإىل حمموِد الإبراهيم، التاجر الكبري يف املدينِة، 
�سكنه����ا عدد من العوائل الكردي����ة، غري ان وجود ور�سة 
ل�سناعِة ال�سابون فيها، جع����ل ا�سم حملة ال�سابوجنية 
يغل����ب عليه����ا. وتعد حمل����ة الت����وراة من املح����اِت التي 
واكبت اإن�س����اء مدينة العمارة، واتخذ ا�سمها كون اأغلب 
�ساكنيه����ا م����ن اليهود، وفيه����ا كني�س يه����ودي. ول نبالغ 
اإذا �سجلن����ا هنا، اإن ن�سبة اليهود ملجم����وِع �سكان اللواء 
كب����رية ن�سبي����ًا، لدرجِة اإنه����ا تاأتي بعد ن�سب����ة اليهود يف 
بغ����داِد، واأغل����ب بيوت����ات حملة الت����وراة ، الت����ي �سمت 
الكث����ري من العوائل امل�سيحية،من البيوتات التي متتهن 
التج����ارة وال�سريفة وبع�س احل����رف ، ومن اأبرزها هي 
اأ�س����رة بيت كوه����ني ورئي�سه����ا ن�سيم كوه����ني . باملقابِل 
كان����ت العوائل امل�سيحية هي الأخ����رى متتهن التجارة ، 
ووكالة بع�س ال�س����ركات املاحية، فقد كانت عائلة جان 

وكاء ل�سركِة لنج للماحِة النهرية.
مما يج����در ذكره هن����ا، اإن مركز ل����واء العم����ارة مل ي�سُم 
وح����دات اإداري����ة فرعي����ة حتى مت����وز ع����ام 1945، الذي 
ا�سَتح����دث في����ه جمل�����س ال����وزراء ق�س����اء مرك����ز ل����واء 
العمارة،ال����ذي احُلقت به اأربع نواٍح هي ، الكحاء التي 
تقع يف اجلن����وِب الغربي من مدين����ة العمارة، وهي يف 
الأ�سا�����س قري����ة، اأ�س�سها ال�سي����خ في�سل ب����ن خليفة اأحد 
�سي����وخ البوحمم����د يف الع����اِم 1848 وكان ا�سمه����ا عند 
التاأ�سي�����س م�سيعيدةوهوا�س����م اأطلق����ه ال�سي����خ في�س����ل 
اخلليف����ة م����ن البوحممد عل����ى و�سيفته)خادم����ة البيت( 
م�سع����دة اأي ال�سعي����دة �سغف����ًا وحبًا به����ا، الكحاء املكان 
الكث����ري النبات ، تقع ه����ذه الناحية الت����ي ا�سُتحدثت يف 
العاِم 1881، وبقيت تابعة ملركِز لواء العمارة حتى عام 
1945 يحده����ا من ال�سمال مدين����ة العمارة، ومن ال�سرق 
هور احلوي����زة، ومن اجلنوب واجلن����وب الغربي قلعة 
�سال����ح، وتبع����د الكحاء، التي يبلغ ع����دد �سكانها ح�سب 
اإح�س����اء العام 1947 ح����وايل 48،326 األ����ف ن�سمة عن 

مركِز لواء العمارة حوايل 30كم.
اأم����ا الناحي����ة الثانية الت����ي اأُحلق����ت بق�ساِء مرك����ز لواء 
العم����ارة، فكان����ت ناحية كمي����ت، وهي قري����ة كبرية تقع 

على �سف����ِة نهر دجلة اليمنى، اأخ����ذت ا�سمها من ال�ساعر 
العرب����ي الكمي����ت ب����ن زي����د ال�س����دي، ال����ذي يق����ع قربه 
بالق����رِب منها، اأ�س�سه����ا ال�سيخ حطاب اب����ن ح�سني، اأحد 
�سي����وخ  الب����ودراج يف العاِم 1878، تبع����د هذه الناحية 
الت����ي ت�سكنها قبيلة الب����ودراج، عن مركِز مدينة العمارة 
اأدى وج����ود حمط����ة لتزوي����ِد ال�سف����ن  ح����وايل 45ك����م، 
بالوق����وِد وخدم����ة امل�سافري����ن، اإىل تطوره����ا ومنوه����ا 
ب�سرع����ة، مما �ساهم يف جعلها ناحي����ة منذ العام 1904، 
وكانت يف البدايِة تابعة لق�ساِء علي الغربي وا�ستمرت 
تل����ك التبعي����ة حت����ى ع����ام 1945، عندما ُاحلق����ت بق�ساِء 
مركز لواء العمارة ، لأنه الأقرب من ق�ساِء علي الغربي، 
مما �سهل على اأبنائها مراجعة الق�ساء اجلديد. بلغ عدد 

نفو�س الناحية 19،203 ح�سب اإح�ساء عام 1947.
كم����ا اأُحل����ق بق�س����اِء مركز ل����واء العم����ارة ناحي����ة املجر 
ال�سغري، الت����ي تقع على ال�سفِة الي�س����رى من نهِر املجر 
ال�سغ����ري و التي اأخ����ذت ا�سمها منه.اأ�س�س ه����ذه القرية 
ال�سيخ �سلمان املن�سد، اأحد �سيوخ اآل اأزيرج عام 1878. 
كان����ت يف البداي����ة تابع����ة لناحية املج����ر الكب����ري التابع 
لق�س����اء قلعة �سالح . اأ�سبحت املج����ر ال�سغري التي كان 
مركزه����ا قري����ة اأم عني، ناحي����ة م�ستقل����ة يف �سنة 1881 
وتابع����ة  ملركِز لواء العمارة. ث����م تَغرّي ا�سُمها اإىل ناحيِة 
امليمون����ة التي تبعد ع����ن مركِز لواء العم����ارة 23كم عام 
1955، ونقل مركزها اإىل قريِة امليمونة الواقعة جنوب 
غرب مدينة العمارة، التي كانت اأكر �سكانًا واأقل تعر�سًا 
للفي�سان����اِت ب�سبب ارتفاع م�ست����وى موقعها، ف�سًا عن 
اأن قري����ة امليمون����ة تقع يف و�س����ط الناحي����ة تقريبًا. بلغ 
ع����دد �سكان ناحية املجر ال�سغري ح�سب اإح�ساء ال�سكان 

للعام 1947 حوايل 53،531 األف ن�سمة.
مت ناحية امل�س����رح، التي تقع اإىل ال�سرِق من        كم����ا �سَ
مدين����ة العمارة ب�23كم، اإىل ق�س����اِء مركز لواء العمارة. 
كان����ت ناحي����ة امل�س����رح ت�سم����ى اثن����اء العه����د العثم����اين 
ب�)دويريج( واأحيانا �س����وق عكيل لوجوِد ع�سرية عكيل 
فيها، غري انها �ُسمي����ت يف العاِم 1920باحللفايِة ب�سبب 
ُكرت نب����ات احللفا فيها، وبعد اأرب����ع �سنوات مت تغيري 
ا�سمه����ا  اإىل امل�س����رِح، وق����د اأت����ت ه����ذه الت�سمي����ة ب�سبب 

ان�سراح نهر امل�سرح، املتفرع من نهِر الكحاء.

عن ر�سالة )عالقة الإقطاعي بالفالح
 يف العراق 1932- 1958 (

لع����ل م����ن اأك����ر املوا�سي����ع �سخون����ة واأث����ارت ج����دل ً يف 
الأو�ساط الثقافية ول�سيما يف الو�سط الديني اإهتمامات 
احلنف����ي باملقام����ات العراقي����ة والأنغ����ام ... اأذ كيف ميكن 
التوفي����ق بني رجل حم�س����وب على املوؤ�س�س����ة الدينية وله 
باع يف جمال ال�سرع والدين والكتابة يف امل�سائل الفقهية 
وال���تاريخي����ة ، ي��نح����و م��نح����ا ً اآخ���ر ذل�ك ه�����و الأه��تمام 

ب���املقام وق��رائه والأن�غ�ام واأ�س��ول�ه�ا  .
        ويب����دو للمتتب����ع ل����رتاث هذا الرج����ل واأهتماماته اإنه 
ع����دَّ املقام ج����زءا ً ل يتجزاأ من احلي����اة البغدادية الأ�سيلة 
، واأن����ه ت����راث غنائ����ي ل ينف�س����ل ع����ن ت����راث اأه����ل بغداد 
وبالت����ايل هو جزء من امل����وروث ال�سعب����ي ويدخل �سمن 

دائرة اأهتماماته.
        اأن اأهتمامات����ه باملق����ام العراق����ي واأ�سول����ه من����ا عنده 
وتط����ور وتعلق به من����ذ ال�سغر عن طري����ق ال�ستماع اإىل 
الأ�سطوان����ات املقامية مل�ساهري قراء بغ����داد اآنذاك كمحمد 
القباجن����ي ور�سيد القندرجي وعبا�س ال�سيخلي واآخرين 
غريه����م . ويف مرحل����ة لحق����ة كان يجتم����ع م����ع اآخري����ن 
م����ن رفاق����ه يف مقه����ى للمق����ام العراق����ي توف����ر في����ه جهاز 

لاأ�سطوانات لغر�س �سماع ما يذاع من املقام العراقي  .
        وف�سا ً عن ال�سماع بداأ مبرحلة الأ�ستف�سار وال�سوؤال 
عن اأ�سل هذا اللون من الفن عن طريق امل�ساجد والأنتقال 
من م�سجد اإىل اآخر اإذ اأمكن له التعرف على بع�س مقرئي 
امل�ساجد فح�سل منهم على بع�س املعلومات عن هذا املقام 
واأنتف����ع منه ف�سار ي����زداد اأعجابا ً وتعلقا ً به وخا�سة مبا 
كان ي�سمع����ه من املا ) اأحمد ( القارئ بجامع الف�سل وهو 
اأول مق����رئ كان ي�سغل����ه بالأ�ستف�س����ار ع����ن ه����ذه املقامات 
. وكذل����ك اأ�سئلت����ه لل�سي����خ ) خال����د النائب ( اأ�ست����اذ الدين 
والعربية مبدر�سة البارودية ع����ن ق��واع��د ق��راءة ال���مقام 
. وبه����ذا بات احلنفي يعد املقام م����ن العامات امل�سيئة ملا 

تتميز به بغداد بلدته العريقة من مميزات  .
        ان اأهتمام����ه بالق����راءات القراآني����ة جعل����ه يف مرحل����ة 
لحق����ة ينتقد الق����راء الذي����ن ل يلتزمون بقواع����د القراءة 
املقامي����ة حت����ى ان����ه اع����رتف قائ����ا ً " ... اأح�س����ر قاع����ات 
الف����واحت وجمالت التاوة القراني����ة وا�ستمع اإىل من هم 
يف ع����داد القراء وكذلك اأ�ستم����ع اإىل الذاعات فا اأجد يف 
املو�س����وع �سبط����ا ً والتزاما ً بحقوق الت����اوة و�سروطها 
وواجباتها واجدين ذك����رت بع�س من يخرجون على قيم 
الت����اوة وطلبت منهم اأن يلتزم����وا بقواعدها فاذا اأنهم مل 

يعريوا ذلك �سيئا ً من التفاتة "  .
        و�س����دد عل����ى قارئ الق����راآن اللتزام باأ�س����ول التاوة 
القراءة على نحو  " ول ينحرف عنها ثم يتحكم يف امر 
م����ا ي����روق له فلذل����ك يجب و�سع ح����د ل����ه يف اأي مكان من 
العامل الأ�سامي و�ساتابع الق����راء الذين تظهر لهم اأ�سماء 
يف املناه����ج القرائي����ة لأنب����ه على ما يقع منه����م من تفريط 
وتق�س����ري حفاظ����ا ً على ه����ذا القانون الدائ����ي الذي عرفه 
الول����ون واخذوه مم����ن جال�سوهم وتتلم����ذوا على يدهم 

برعاية جد تامة "  . 
        وخ����ال الأربعين����ات واخلم�سين����ات تع����رف على عدد 
كب����ري من مقرئي املقام����ات واألتقط له����م بكامرته اخلا�سة 
كث����ريا ً من ال�سور . ويف مكتبت����ه جمموعة ل�سور هوؤلء 
املقرئ����ني موثق����ة وم�سروح����ة بدق����ة متناهي����ة وه�ي متثل 
ثروة معرفيه ل ي�ستهان بها عند الكتابة عن م�ساهري قراء 

املقام العراقي  .

        واأ�سب����ح من املع����روف لدى النا�س اأن احلنفي يعرف 
من اأحكام املقام واأنغامه ال�سيء الكثري واأ�سبح حجة يف 
تراكيبه واأو�ساله وحتاريره  . حتى اأنه ح�سر كثريا ً من 
املوؤمترات واللقاءات الرتاثية الفولكلورية واألقى بحوثا 
ً كث����رية عن املقام وقواع����د التاوة املقامي����ة . فمثا ً األقى 

�سن����ة ) 1964 ( بحث����ا ً يف " مو�سيقى التاوة البغدادية " 
وكان هذا يف موؤمتر مو�سيقي يف بغداد ون�سر البحث يف 
جمل����ة الرتاث ال�سعبي . كم����ا األقى يف قاعة املركز الثقايف 
العرب����ي الأ�سباين يف بغداد بحثا ً اآخر عن املقام العراقي 

وقواعده  .
        وم����ن الطري����ف ذك����ره هن����ا اأن حب����ه وع�سق����ه للمق����ام 
العراق����ي دفع����ه اإىل تعلم ال�س����رب على الع����ود عن طريق 
مدر�����س خا�س لقاء اأجور �سهرية فحف����ظ على يده الكثري 

من ال�سامل والقطع املو�سيقية البغدادية  .

        وع�ن�دم�����ا �ساف����ر اإىل القاه����رة يف بعث����ة درا�سي����ة اإىل 
الأزه����ر ع����ام ) 1939 ( كان للمو�سيق����ى م����كان يف داخل����ه 
الأم����ر ال����ذي جعله يق����وم ب�س����راء اآل����ة العود م����ن اأ�سواق 
القاهرة . والبدء بتعلم قواعد جديدة يف ممار�سة العزف 
اإل اأن����ه ت����رك القاه����رة ب�سب����ب احل����رب واأ�سط����ر اإىل ترك 
الع����ود ال����ذي ميلكه هناك اآم����ا ً يف رجوع����ه اإىل الدرا�سة 
بعد اأنتهاء احلرب واأ�ستقرار ال�ح�ال األ اأنه �سمع وهو يف 

بغداد باألغاء مديرية الأوقاف للبعثة الدرا�سية  .
        ويف بغ����داد مل ينقط����ع عن متابع����ة العزف على العود 

حي����ث اأ�س����رتى ذات م����رة اآل����ة ع����ود م����ن ) فا�س����ل العواد 
( امل�سه����ور ب�سناع����ة الع����ود وكان ثمن����ه دين����ارا ً واح����دا ً 
ملوا�سل����ة املزيد من التعرف عل����ى املقامات العراقية ولكن 
كلف احلي����اة والأقامة يف امل�ساجد والتناق�س بني الرغبة 
وواق����ع احل����ال عاقته ع����ن موا�سل����ة العزف فل����م يكن من 
حرمة امل�سجد عليه اأن يكون له فيه عود ي�سرب عليه  .      

اأن����ه يف ي����وم م����ن          وي����ورد احلنف����ي يف مذكرات����ه 
الأيام"ج����اءين �سخ�س م����ن الأوق����اف ويف اأثناء جلو�سه 
�س����ار ينظ����ر اإىل ميينه و�سمال����ه وحت����ت الأريكة،ف�ساألته 
ع����ن اأي �سيء تبحث؟فقال يل اأنني �سمعت باأنك متتلك اآلة 
عود.فقلت له وكنت حينها فقد فقدت العود منذ زمن قليل.

لو كان العود م���وج�������ودا ًل���قمت ب���تعليقه ع�ل�ى ال�ج�دران 
ول���ي���س اأ�س�ع�ه ع�ل�ى الأر�س اأو اأخ��ف��ي���ه" .

        وه����ذا يدل عل����ى اأن احلنفي كان يثمن الأ�سياء ويقدر 
قيمته����ا ومكانتُها مهما كانت ب�سيطة اأو غري ب�سيطة ولكن 

حرمة امل�سجد اأوىل عنده بالتكرمي والأعتزاز.
        اأن اأرتباط احلنفي باملقام وبتاريخه وبقرائه دفعه اإىل 
و�س����ع كتاب عام) 1964 ( عنوان����ه ) املغنون البغداديون 
واملقام العراقي ( وه����و اأ�سبه مبعجم خمت�سر يف تراجم 
طائف����ة من قراء املق����ام العراقي البغدادي����ني الذين قروؤوا 
املق����ام ومه����روا فيه خ����ال القرن����ني ) 19 ، 20 ( وقد تتبع 
�سريه����م معتم����دا ً يف ذلك على رواية من لق����اه من مقرئي 

هذا اجليل.
        وق����د اأورد يف ه����ذا الكت����اب اآراءه املت�سمن����ة اأن املقام 
العراق����ي يقراأ يف بغداد قراءة تختل����ف كثريا ًَ عن قراءته 
يف املو�س����ل وكرك����وك وهم����ا مدينت����ان اأ�ستهرت����ا بقراءة 
املق����ام العراقي اأي�سا ً ولكن على نط����اق �سيق . كما اأ�سار 
اإىل اأن لق����راءة املق����ام العراق����ي اأ�سالي����ب متع����ددة لتع����دد 
املدار�����س القرائي����ة  للمق����ام العراقي وب����ني اأن لكل مقرئ 
طريق����ة خا�س����ة يف الأداء . واأ�س����ار يف كتاب����ه ه����ذا اإىل 
مو�سوع����ات طريف����ة اأخرى يف الق����راءة كبحثه عن قراءة 
املقام����ات العراقي����ة يف املوالد النبوي����ة ويف الأذكار ويف 

ال���ت��م���ج��ي��د ع��ل��ى ال��م��ن��ائ��ر  .  
        لق����د اأو�س����ح يف كتاب����ه الكثري م����ن التفا�سيل املتعلقة 
وامليان����ات  التحري����ر  املت�سمن����ة  املق����ام  ق����راءة  بطريق����ة 
اللغ����ة  وكذل����ك  وفروعه����ا  املقام����ات  واأن����واع  والت�سلي����م 
امل�ستخدمة يف هذه املقامات ما كان منها ف�سيحا ً وما كان 
منها باللهج����ة العامية . واأي املقام����ات التي ي�سرتط فيها 

الف�سحى واأي 
املقامات التي توؤدى باللهجة العامية  .

        ول����ه يف هذا املو�سوع اأ�س����ارة جديرة بالتقدير وهي 
اأعرتاف����ه باأن الأمية تغل����ب على بع�س قراء املق����ام اإل اأنه 
ع����رف فيه����م خ�سائ�س حري����ة بالأعج����اب فه����م " يتقنون 
�سبط الطبقات ال�سوتية اأحيانا ً اأتقانا ً عجيبا ً ويتنبهون 
ب�سهول����ة ظاهرة ملن يخرج عليها ويج����دون ذلك من ا�سواأ 

العيوب التي ل يغتفرونها  . 
        وبعي����دا ً ع����ن املق����ام وقرائ����ه القدام����ى واملحدث����ني 
اأ�ستعر�س يف جمهوداته واأهتماماته املقامية مو�سوعات 
اأخرى منها املقامات العراقية وكيفية توظيفها يف املواليد 
النبوية والف�س����ول التي تت�سمنها ت�ل�ك ال�م�وال�يد وكيفية 
قراءة املول����ود وموا�سفات القارئ وبطانت����ه ) ال�سغالة ( 

وا�سهر قراء املولد النبوي.
        واأخ����ريا ً فاأن����ه تن����اول يف كتاب����ه ه����ذا ترجمة ملائتني 
وع����سري����ن �سخ�سي����ة من الق����راء والعازف����ني على اللت 
التقليدية امل�ستخدمة مع قراء املقام كال�سنطور واجلوزة 
والطبل����ة وق����د ثب����ت اأ�سم����اء الق����راء على ح�س����ب حروف 

الهجاء. 
عن ر�سالة )جالل الدين احلنفي واأثره الثقايف
يف املجتمع العراقي(     

القديم��ة في الشيخ جالل الحنفي والمقام العراقي العم��ارة ومحالته��ا 
الجيل الماضي
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االميرة راجحة وزواجها الجريء

www.almadasupplements.com

نهلة نعيم عبد العالي  

    عا�س���ت الأمرية راجحه مع �س���قيقتها يف ق�س���ر 
الزهور حتى وف���اة والدتها ، فحدثت خافات مع 
بنات عمها امللك علي وزوجة عمها امللكة نفي�س���ه ، 
و�سعرت الأمرية راجحه و�س���قيقتها باأن مكانتهم 
قد�سعفت  ، فرتكت  م���ع �سقيقتها الق�سر و�سكنتا  
يف دار يف ك���رادة مرمي ، اأقام���ت الأمرية راجحه 
عاق���ات �سداق���ة مع ن�س���اء املجتمع البغ���دادي اذ 
كان���ت لديه���ا الق���درة عل���ى اأقامة عاق���ات مت�سمة 
بال���ود والعط���ف م���ع الآخري���ن ، لك���ون الأم���رية 
راجح���ه ب�سيطة ومتوا�سع���ة ، رقيقة يف تعاملها 
م���ع الآخري���ن ، وكان���ت متم�سك���ة ب�س���دة بتقاليد 

الأ�سرة املالكة.
     تزوجت الأمرية راجحه من الطيار عبداجلبار 
حمم���ود ال�سامرائ���ي ، وق���د ج���اءت ه���ذه الرغبة 
ع���ن طريق العاق���ة الوطيدة الت���ي تربط الأمرية 
راجحه ب�سقيق���ة زوجها عبد اجلب���ار ال�سامرائي 

بف�سل زياراتها املتكررة لاأمريات عندما 
�سكن���وا يف ك���رادة مرمي ، ويب���دو اأنه قد 
وق���ع نظ���ره عل���ى الأم���رية فاأعج���ب بها 
و�سجعت���ه على ذلك �سقيقت���ه التي كانت 
حتمل قدرا ً كبريا ً من احلب والأحرتام 
لاأم���رية راجح���ه بف�سل العاق���ة التي 
بينهما ومعرفته���ا بخ�سالها احلميدة . 
وقد اأعلن عبداجلبار رغبته بالزواج من 
الأمرية راجحه عندما عادت اىل ق�سر 
الزهوربعد زواج �سقيقتها الأمرية عزه 
، تق���دم عبداجلب���ار حمم���ود خلطبتها 
ولك���ن عائلة الأم���رية راجحه رف�ست 

ل�سيما عمها اأمري �س���رق الأردن الأمري 
عبدالله لكونه اأ�سغر �سنا ً منها ، ف�سا ً عن اأنه من  
عائل���ة ب�سيطة خوفا ً من اأن يرى على ح�سابها  ،  
اأم���ا املل���ك غازي فلم يك���ن لديه اأي مان���ع امام هذا 

ج  ا و ل���ز ا
اأي  مب�ساه���رة   يرغ���ب  كان  اإذ 

عراقي م���ن عائلة معروفة ، لأن���ه يحب العراقيني  
. وق���د اأر�سل خالها ال�سريف علي من م�سر ر�سالة 
اىل امللك غازي اأقرتح فيها املوافقة على  تزويجها 
حت���ى ل تتك���رر ق�سة الأمرية عزة مب���ا حملته من 
ف�سائ���ح واإ�ساءة بحق العائل���ة املالكة  على الرغم 
من ع���دم موافق���ة الأم���ري عبدالل���ه كب���ري الأ�سرة 
الها�سمي���ة لأن���ه كان يف�س���ل زواج الأم���ريات من 

اأ�سراف  .
      تزوج���ت الأم���رية راجحه يف ال�سابع ع�سر من 
ني�س���ان عام  1937 وكان زواجاأًً �سريعًا ، واأجري 
حف���ل قراآنها يف دار ال�سب���اط ، وقد ح�سر احلفل 
رئي����س ال���وزراء حكم���ت �سليم���ان  وكان رج���ال 
الدول���ة واجلي����س ورج���ال ال�سل���ك الدبلوما�سي 
والوجهاء والأ�س���راف حا�سرين جميعهم ، وبعد 
الأنته���اء م���ن مرا�سي���م ال���زواج اأنتقل���ت الأمرية 

راجحه اىل منزلها اجلديد يف الكرادة.
      اأجنب���ت الأم���رية راجح���ه اأبنته���ا الأوىل ع���ام  
1940 واأ�سمته���ا حزمي���ه تيمن���ا ً باأ�س���م والدته���ا 
الت���ي ر�سحت للزواج من املل���ك في�سل الثاين عام 
1955 عندما كان���ت طالبة يف املدر�سة الأنكليزية 
اخلا�س���ة لل�سي���دات يف �سوي�س���را ، وق���د رحب���ت 

العائلة املالكة بهذه الفكرة وقد 
جمعت بينهم���ا عندما كان امللك 
في�س���ل الثاين يدر����س يف كلية 

هارو يف لندن  
  لك���ن ال���زواج مل يت���م فيما بعد 
لأن املل���ك في�س���ل كان يرغب يف 
ال���زواج من فت���اة �سق���راء. ويف 
الأم���رية  1945اأجنب���ت   ع���ام 
راجح���ه اأبنته���ا الثاني���ة  نفي�س���ه 
الت���ي تزوجت من اأنكليزي عندما 
كان   . لن���دن  يف  تدر����س  كان���ت 
زوج الأم���رية راجح���ه ذا و�سام���ة 
ورجول���ة وخل���ق دم���ث وكان على 
�سل���ة وثيق���ة بامللك غ���ازي ، اأحيل 
عل���ى التقاعد بطلب من���ه بعد زواج���ه باأيام قليلة 
، ويف ع���ام 1953 اأنتخ���ب نائبا ً ع���ن لواء دياىل 
حتى عام 1954 ولكنه فيما بعد اأجته اىل التجارة 
والأعم���ال الأقت�سادية عام 1958 واأختار الأقامة 

يف �سوي�سرا.
     وكانت الأمرية راجحه يف رحلة اىل �سوي�سرا 
عندم���ا حدثت الث���ورة يف الراب���ع ع�سر من متوز 
ع���ام  1958 ، وبقي���ت هن���اك بعد �سق���وط النظام 
امللك���ي  ، عا�ست يف البداية مع اأبنة عمها الأمرية 
بديع���ه يف �سق���ة اأ�ستاأجرته���ا يف �سوي�س���را عن���د 

مغادرتهن العراق.  
     اأ�سيبت  الأمرية راجحه مبر�س ال�سرطان بعد 
�سه���ور عدة من مقت���ل العائلة املالك���ة ، وقد بقيت 
مدة يف م�ست�سفيات الولي���ات املتحدة الأمريكية 
وبع���د اأن ف�سل���ت حم���اولت عاجه���ا ع���ادت اىل 
جنيف م���ع زوجها وتوفيت هن���اك يف الثاين من 
�سب���اط ع���ام  1959،ث���م نق���ل جثمانه���ا اىل عمان 

لتدفن يف املقربة امللكية  .

عن) �سيدات العائلة املالكة ودورهن الجتماعي 
وال�سيا�سي يف تاريخ العراق املعا�سر (

      ولدت األمرية راجحه األبنة 

الثانية للملك  فيصل األول يف 

أسطنبول عام      1907   ، وعادت 

مع عائلتها اىل الحجاز بعد  

سنتني .عاشت طفولتها املبكرة 

يف مكة املكرمة تحت رعاية 

جدها الرشيف حسني ومل تكد 

متيض مدة من الزمن حتى أعلن 

الرشيف حسني ثورته عام 1916 

ضد األتراك  ،وبقيت يف الحجاز 

حتى مجيئها اىل العراق مع أفراد 

أرستها عام  1924  .


