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رؤساء وزراء العراق في العهد الملكي

بني  امللكي  العهد  فتترة  يف  التتعتتراق  تاريخ  ميتد 
الفرة  تلك  �شهدت  وقتتد   1958 و   1921 عامي 
اأحداثا كبرية كان اأهمها قبول العراق ع�شوا يف 
وزارات  عدة  ت�شكلت  وقد  املتحدة  الأمم  ع�شبة 
رئي�س  من  اأكتتر  عليها  وتتتواىل  احلقبة  تلك  يف 
الوزارات  روؤ�شاء  اأ�شماء  ندرج  ان  ولبد  وزراء 
يجهلوا  ممن  للكثريين  ليت�شنى  الفرة  تلك  يف 
اأ�شماء  على  التتوقتتوف  املعا�شر  التتعتتراق  تتتاريتتخ 
ال�شخ�شيات التي توالت على الوزارات العراقية 

يف العهد امللكي وهم :

عبد الرحمن الكيالني النقيب 

 )1927 - 1841(
نقيب اأ�شراف بغداد ورئي�س املجل�س التاأ�شي�شي 
ملنح  التتتذي عقد  التتقتتاهتترة  متتوؤمتتتر  بعد  التتعتتراقتتي 
ال�تتشتتتتتقتتال لتتلتتعتتراق بتتعتتد ثتتتتورة التتعتت�تتشتتريتتن يف 
العراق، ولد يف بغداد من عائلة �شوفية ، اختري 
كاأول رئي�س للوزراء بعد �شقوط الدولة العثمانية 
الدوائر  تاأ�شي�س  مهامه  من  وكانت   1920 يف 
للعراق،  ملكا  وانتتتتتختتاب  العراقية  والتتتتوزارات 
ملكًا  الأول  في�شل  الأمتتري  املجل�س  انتخب  حيث 
وتوىل   ،1921 اآب   23 يف  التتعتتراق  عر�س  على 
اأ�شندت  بعدها  ملرتني  التتتوزارة  رئا�شة  النقيب 
عبد  املخ�شرم  وال�شيا�شي  الوطنية  لل�شخ�شية 

املح�شن بيك ال�شعدون عام 1922 .

عبدالمحسن بيك السعدون
 هتتو عتتبتتد املح�شن بتتن فتتهتتد التت�تتشتتعتتدون ولتتتد يف 
 ، وزارات  اأربتتع  وتقّلد   ، 1889م  الب�شرة  وليتتة 
ع�شو  العراقية،  الوطنية  رموز  من  واحد  وهو 
يف  وزراء  رئي�س  وثتتاين  التاأ�شي�شي  املجل�س 
العهد امللكي يف العراق بعد نقيب اأ�شراف بغداد 
اإىل  ينتمي  كان  النقيب،  الكياين  الرحمن  عبد 
و�شار  املنتفق،  قبيلة  زعماء  �شعدون،  اآل  اأ�شرة 

مع  ممثا  العثماين  التتنتتواب  جمل�س  يف  ع�شوًا 
وكان  التتعتتراقتتيتتة،  لتتلتتوليتتات  اأختتترى  �شخ�شيات 
العثماين  اجلي�س  يف  امل�شتوى  رفيع  �شابطا 
وكان من املناه�شني لاحتال الربيطاين للعراق 
مود،  قوات اجلرنال  املعارك �شد  �شاهم يف  كما 
النتداب  ل�شيا�شة  املعار�شني  من  كان  ذلك  وبعد 
للجمعيات  وانتمى  التتعتتراق،  على  الربيطانية 
التت�تتشتتريتتة التتتتتي تتتدعتتو ل�تتشتتتتتقتتال التتعتتراق وبعد 
مت  العراقية  الدولة  تاأ�شي�س  واثناء  ال�شتقال 
تداول ا�شمه من قبل املجل�س التاأ�شي�شي ليخلف 
ا�شمه  ورد  حيث  النقيب  الكياين  الرحمن  عبد 
والتي  العراق  بتاأ�شي�س  اخلا�شة  املرا�شات  يف 
حررها وجمعها عبد الوهاب النعيمي الذي ر�شح 
رئا�شة  من�شب  تتتوىل   1922 عتتام  ويف  ا�شمه، 
 1925 ، اأربع مرات يف الأعوام 1922  الوزراء 
، 1928 ، 1929، تويف يف ظروف غام�شة بعد 
ورف�شه  الربيطانية  ال�شيا�شة  مناه�شة  اإعانه 
التوقيع على معاهدة عام 1925حيث انتحر يف 

ذلك العام .

جعفر باشا العسكري 

 )1936 - 1886(
اأحد روؤ�شاء الوزراء يف العهد امللكي يف العراق، 
توىل املن�شب مرتني 1924م و 1927م ، خدم يف 
الأوىل  العاملية  احلتترب  اثناء  العثماين  اجلي�س 
اأن�شم هو و زوج  اأفكار قومية عربية  له  ، كانت 
اأخته نوري با�شا ال�شعيد اإىل لورن�س يف معاركه 
�شد العثمانيني، ون�شبه امللك في�شل الأول وزيرا 
من�شب  �شغل   ، عراقية  حكومة  اأول  يف  للدفاع 
وزير الدفاع اي�شا يف حكومة يا�شني الها�شمي ، 
قتل جعفر الع�شكري يف انقاب قاده بكر �شدقي 
قامت جمموعة من  �شنوات  ، وبعد  عام 1936م 
مطار  يف  �شدقي  بكر  باغتيال  الع�شكري  اقتتارب 

املو�شل . 
يا�شني الها�شمي ، تويف �شنة 1937 كان من اأحد 
حيث  امللكي  العهد  اإبتتان  العراق  يف  ال�شيا�شيني 
�شغل من�شب رئا�شة الوزراء مرتني.ا�شمه الكامل 
، يا�شني حلمي �شلمان ، كان �شابطا يف اجلي�س 
العراق  على  الربيطاين  النتداب  قبل  العثماين 
اأ�شهر   10 ملتتدة  التتتوزراء  رئي�س  من�شب  �شغل   ،
للوزراء  رئي�شا  ال�شعدون  املح�شن  عبد  واأ�شبح 
ملدة  خمتلفة  حكومية  منا�شب  �شغل   ، بعده  من 

اأ�شبح رئي�شا للوزراء للمرة  ع�شر �شنوات حتى 
الها�شمي  يا�شني  ا�شتهر   ،  1935 عتتام  الثانية 
بكونه اأول رئي�س وزراء عراقي يتم الإطاحة به 
عن طريق انقاب ع�شكري حيث قام بكر �شدقي 
بانقابه ال�شهري عام 1936، نتيجة لهذا النقاب 
فر الها�شمي اإىل �شوريا ومكث يف دم�شق اإىل اأن 

وافاه الأجل بعد �شهرين من فراره .

توفيق السويدي )1891 - 1968( 
كان �شيا�شيًا عراقيًا توىل من�شب رئا�شة الوزراء 
رئي�شًا  كتتان  حيث  التتعتتراق  يف  امللكي  العهد  يف 
للوزراء يف اأربع حكومات يف ال�شنوات 1929، 
1930، 1946، 1950 ، �شغل ال�شويدي منا�شب 
لتتوزراء  رئي�شًا  يكن  مل  عندما  اأختتترى  حكومية 
حيث  اخلارجية  ووزير  التعليم  وزير  كمنا�شب 
�شغل من�شب وزير اخلارجية يف حكومة الحتاد 
الها�شمي بني العراق والأردن يف عام 1958 ولد 
توفيق ال�شويدي يف بغداد و�شجن بعد الإطاحة 
ثم   1961 عام  عنه  اأعفي  ثم  العراق  يف  بامللكية 
غادر العراق وعا�س يف لبنان اإىل اأن تويف فيها 

عام 1968.

نوري باشا السعيد 
امللكي  العهد  اأثناء  العراقيني  ال�شيا�شيني  اأبتترز   
املتتتّا طتته يف  بتتن  بتتن �شعيد �شالح  نتتتوري  ، ولتتد 
حملة )تبة الكرد( بالقرب من �شاحة امليدان وذلك 
واأما   1958 �شنة  يف  وقتل   1887 �شنة  بحدود 
)باأنه   : املّطلعني  و�شف  فقد  ن�شبه  بخ�شو�س 
وعراقي  والثقافة  الن�شاأة  وتركي  املولد  كتتردي 
املهنة والعمل( ، توىل من�شب رئا�شة الوزراء يف 
العراق 14 مرة بداآ من وزارة 23 مار�س 1930 
اإىل وزارة 1 اآيار 1958، كان نوري با�شا ال�شعيد 
والآراء  اجلدل  كر  �شيا�شية  �شخ�شية  يزل  ومل 
من  مرتني  اخلتتروج  اإىل  ا�شطر  عنه،  املت�شاربة 
يف  ولتتد  �شده،  حيكت  انقابات  ب�شبب  التتعتتراق 
الع�شكرية الركية  بغداد وتخرج من الأكادميية 
يف اإ�شطنبول، خدم يف اجلي�س العثماين و�شاهم 
يف الثورة العربية وان�شم اإىل الأمري في�شل يف 
�شوريا، وبعد ف�شل تاأ�شي�س مملكة الأمري في�شل 
اإىل  عتتاد  الفرن�شي،  اجلي�س  يد  على  �شوريا  يف 
العراقية  اململكة  تاأ�شي�س  يف  و�شاهم  التتعتتراق 
من  و�شيا�شي  ع�شكري  هو  العراقي،  واجلي�س 
العراقية  ال�شيا�شة  اأ�شاطني  ومتتن  التتعتتراق  قتتادة 

وزير  امللكي،  احلتتكتتم  اإبتتتان  وعتترابتتهتتا  والعربية 
بتاأ�شي�س  �شاهم  متعددة  لفرات  وزراء  ورئي�س 
واجلامعة  املتحدة  الأمم  وهيئة  الأمم  ع�شبة 
العربية التي كان يطمح براأ�شها، كانت له ميول 
يف  �شابطا  حياته  بتتداأ  بريطانيا،  مهادنة  نحو 
�شمال  القرم  مبعارك  و�شارك  العثماين  اجلي�س 
واجلي�س  العثماين  اجلي�س  بني  الأ�شود  البحر 
لوحده  عاد  العثمانيني  خ�شارة  وبعد  الرو�شي 
كبرية  م�شافات  قاطعا  التتعتتراق،  اإىل  التتقتترم  متتن 
مابني �شري على الأقتتدام اأو على التتدواب، انتمى 
اإىل اجلمعيات ال�شرية املنادية با�شتقال العراق 
يف  �تتشتتارك  ثتتم  العثمانية  التتدولتتة  عتتن  والتتعتترب 
بن  ح�شن  ال�شريف  مع  الكربى  العربية  الثورة 
علي ، ي�شري عبد الوهاب النعيمي يف مرا�شات 
تاأ�شي�س العراق باأنه قد اختري لع�شوية املجل�س 
للعراق عام 1920 من قبل احلكومة  التاأ�شي�شي 
الربيطانية يف العراق برئا�شة املندوب ال�شامي 
املرا�شات  ت�شري  حيث  كوك�س  بري�شي  ال�شري 
باأنه كتبت امل�س بيل بعد اأول لقاء لها مع نوري 
قوة  اأمام  لوجه  وجهًا  نقف  "اإننا  ال�شعيد:  با�شا 
نحن  علينا  ينبغي  واحتتد،  اآن  يف  ومرنة  جبارة 
الربيطانيون اإما اأن نعمل يدًا بيد معها اأو ن�شتبك 
الن�شر  اإحتتراز  ي�شعب  عنيف  �شراع  يف  واإّياها 
بغداد  الربيطاين يف  ال�شفري  اعتقاد  " ويف  فيه 
لغزًا  ظتتّل  ال�شعيد  با�شا  نتتوري   ، بتتان  بير�شون 
كبريًا ، لأنه بات بعد العام 1927 وحتديدا بعد 
مقتل رئي�س الوزراء عبد املح�شن بيك ال�شعدون 
اأ�شبح نوري با�شا ال�شعيد �شعب الإقناع يف بلد 
مل يتعود الإذعان لرجل اأو اخل�شوع ل�شلطة، كان 
نوري با�شا ال�شعيد دبلوما�شيا من الطراز الأول 
يتحدث الإجنليزية بطاقة ، كان يبدو يف مظهره 
حاد  ال�شرورة،  عند  وقا�شيًا  بل  وحتتازمتتًا  جتتادًا 
الطبع، ع�شبي املزاج ، �شريع الغ�شب، ال�شفات 
قيل  حتى  ال�شيا�شية،  حياته  طيلة  لزمته  التي 
امل�شاجرات  يف  ي�شرك  كتتان  متتا  كتتثتتريًا  اأنتته  عنه 
وامل�شاحنات، لكنه اإذا ما اأراد الو�شول اإىل غاية 
ما اأو تكري�س �شيا�شة ما، فاإنه ل يثور ول يتاأثر، 
ويتعمد  خ�شومه  متتن  التتتاذع  النقد  يتحمل  بتتل 
الغمو�س يف اأحاديثه ويوحي ملخاطبيه عن ق�شد 
تف�شريات  على  تنطوي  اأو  متناق�شة  باإ�شارات 
ال�شعيد  با�شا  نتتتوري  كتتان  وبتتالتتفتتعتتل،  متتتتتعتتددة، 
ي�شتغل  كيف  يتتعتترف  فتتريتتدة،  بتت�تتشتتورة  متتنتتاورًا 
اأهدافه،  خلدمة  ويكّر�شها  واملتغريات  الظروف 
تربر  الغاية  باأن  يوؤمن   ، بالفطرة  ميكافيليًا  كان 
ويعرف  �شاعته  اختيار  يجيد  فكان   ، الو�شيلة 
اأوراقتتته  لتقوية  الثمينة  الفر�س  يقتن�س  كيف 
الرابحة له مبداأ خا�س يف احلكم عرف به وهو 
ال�شعيد  با�شا  نتتوري  توىل  وطالب".  "خذ  مبداأ 
العراق 14 مرة، من  الوزراء يف  من�شب رئا�شة 
با�شا  نوري  كان  الذي  ال�شيا�شية  القرارات  اأهم 
فيها وخلق �شجات عنيفة  ال�شعيد دورا رئي�شيا 
هو دوره يف ت�شكيل حلف بغداد 1954 والحتاد 
الها�شمي بني العراق والأردن 1958، كان نوري 
�شهرة  والأكر  الأول  الدبلوما�شي  ال�شعيد  با�شا 
يف العامل العربي، كان حاد املزاج �شريع الغ�شب 
ما  اإذا  خ�شو�شا  قراراته  يف  وحازم  جاد  ولكنه 
�شيا�شة  تكري�س  اأو  ما  غاية  اإىل  الو�شول  اأراد 
النقد  يتحمل  كان  بل  يتاأثر  يثور ول  فاإنه ل  ما، 
مما  الغمو�س  يتعمد  كتتان  خ�شومه،  من  التتاذع 
يجعل املتخاطبني معه يفهمون ما يريد اأن يقوله 
ولي�س ما قاله ، كانت لديه من املواقف القومية ما 

يعد يف ح�شابات اليوم منتهى الراديكالية ، وكان 
مقتنعا باأن لبد للعراق اأن يعتمد على دولة كربى 
اجلامعة  تاأ�شي�س  عتترابتتي  اأحتتد   ، اأعتتتداه  لتتريدع 
م�شر  وزراء  رئي�س  مع  تناف�س  حيث  العربية 
وت�شييف  تزعم  على  النحا�س  م�شطفى  الأ�شبق 
يف  اأقيمت  اأنها  اإل  بغداد  يف  العربية  اجلامعة 
م�شر ، لقد جاء يف  الو�شية الأخرية نوري با�شا 
�شداقتي  وبرغم  كعربي  اإنني  مايلي:  ال�شعيد 
للعامل احلر ، اأقول جهرًا: اإن طاقتي يف التحمل 
جراء  كتتثتتريًا  الكيل  طفح  فلقد  نهايتها،  بلغت 
م�شاعري  وي�شاركني يف  معنا،  الغرب  �شيا�شات 
اأن  �شبق  لقد  التتعتتامل،  يف  العرب  امل�شوؤولني  كل 
اإن�شافنا  ب�شرورة  متترارًا  ون�شحناكم  نبهناكم 
ولكنكم  الأمتتر،  ي�شتفحل  اأن  قبل  ق�شيتنا  وحتتل 
جتاهلتمونا، فحلت يف املنطقة م�شاكل وخطوب 
الأفق  اأرى كوارث مقبلة يف  فاأنني  ، والآن  عدة 
البعيد، فهي ان حلت عن طريق الياأ�س،  فابد اأن 
اإرهابيني يف  اأيدي  امللتهب علي  يتجدد �شعريها 
اأن اإخمادها حني ذلك  امل�شتقبل القريب، ويقيني 
لن يكون هينًا باأي حال من الأحوال، ان حتليلنا 
ما حدث  جتتدًا، لن  مهمًا  �شيكون   ) الن�س   ( لهذا 
نوري  حدوثه  من  خ�شي  ما  اأن  يعلمنا  ذلك  بعد 
كان  ح�شل  ما  كل  وان  حتقق،  قد  ال�شعيد  با�شا 
ب�شبب الغرب نف�شه الذي مل ي�شمع ابدا للزعماء 
العرب �شواء كانوا من ا�شدقائه او من خ�شومه ، 
وعلينا ان نتاأمل يف قول �شهري اآخر له عندما قال 
يف خطابه التاريخي الذي األقاه يف �شهر كانون 
الثاين 1956، انه : يحق لرجل الدولة اأن يغامر 
بحياته ومركزه وبكل ما ميلك اإذا اأراد ذلك، ولكن 
كيان  او  يتتجتتازف مبتتقتتدرات  اأن  قتتط  لتته  ل يجوز 
ب�شعة يف  كانت  نهايته  لكن   ، يرعاها  التي  الأمة 

يوم 1958/5/15.

ناجي شوكت
 اأحد ال�شيا�شيني العراقيني اأثناء العهد امللكي يف 
العراق ولد يف عام 1891 و�شغل من�شب رئي�س 
التتتتوزراء يف التتعتتراق لتتفتترة وجتتيتتزة متتن اأيلول 
العاملية  احلتترب  اأثتتنتتاء   ،1933 اآذار  اإىل   1932
وزير  من�شب  ي�شغل  �شوكت  ناجي  كان  الثانية 
 3 يف  الكياين،  عتتايل  ر�شيد  حكومة  يف  العدل 
يف  �شوكت  ناجي  الكياين  اأر�شل   1940 متوز 
مهمة �شرية اإىل اأنقرة ليلتقي ال�شفري الأملاين يف 
تركيا حيث كان يف نية الكياين توفري الدعم اإىل 
العراق  اأرا�شي  احلرب  دخل  اإذا  الهتلرية  اأملانيا 
ا�شتقال  انت�شارها  حالة  يف  اأملانيا  تعهد  مقابل 

العراق .

رشيد عالي الكيالني

 )1965 - 1892 (
رمز من رموز الوطنية العراقية، �شيا�شي عراقي 
اأثناء  متترات  ثاث  التتوزراء  رئي�س  من�شب  �شغل 
العهد امللكي يف العراق حيث كان رئي�شا للوزراء 
ا�شتهر   ،1941  ،1940  ،1933 الأعتتتتتوام  يف 
لتحرير  ودعوته  لاجنليز  مبناه�شته  الكياين 
الوحدة  ولتحقيق  امل�شتعمر  من  العربية  التتدول 
�شيا�شية  عائلة  متتن  بتتغتتداد  يف  ولتتد  بينها.  فيما 
لمعة ومن ال�شادة الأ�شراف حيث كان من اأقرباء 
عبد الرحمن الكياين النقيب اأول رئي�س للوزراء 
بني  متنقا  ال�شيا�شية  حياته  بتتداأ  التتعتتراق،  يف 
ا�شتانبول وبغداد والب�شرة واملو�شل من خال 
تنادي  كانت  التي  ال�شرية  اجلمعيات  يف  عمله 
الدولة  عن  العربي  والوطن  العراق  با�شتقال 
العثمانية، وبعد ا�شتقال العراق، ويف عام 1924 
ر�شح وزيرا للعدل يف حكومة يا�شني الها�شمي، 
يف  امللكي  للديوان  رئي�شا  اأ�شبح  اأن  لبث  ما  ثم 
عهد امللك غازي الأول، للكياين عدد من العاقات 
العراقية  اململكة  تاأ�شي�س  دور  لعبت  التي  املهمة 
العثماين،  احلكم  اإبتتان  الوطني  عمله  خال  من 
الأول  في�شل  امللك  مع  احرام  له عاقات  فكانت 
يتمتع  كتتان  وكذلك  الأول،  غتتازي  جنله  ثم  ومتتن 

 خالد محمد 

توفيق ال�سويديجعفر الع�سكري

جميل املدفعي

ر�سيد عايل الكيالين

عبد الرحمن الكيالني النقيب )1841 - 1927( نقيب أشراف بغداد ورئيس المجلس 
التأسيسي العراقي بعد مؤتمر القاهرة الذي عقد لمنح االستقالل للعراق بعد ثورة 
العشرين في العراق، ولد في بغداد من عائلة صوفية ، اختير كأول رئيس للوزراء 

بعد سقوط الدولة العثمانية في 1920 وكانت من مهامه تأسيس الدوائر والوزارات 
العراقية وانتخاب ملك للعراق
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بعاقات ود �شخ�شية مع عبد املح�شن ال�شعدون 
النعيمي،  التتوهتتاب  عبد  و  الع�شكري  جعفر  و 
وكان  ت  التتعتتراقتتي  التاأ�شي�شي  املجل�س  اأعتت�تتشتتاء 
الكياين �شيا�شيا ذا توجهات قومية بنى مواقفه 
املناه�شة لاجنليز عرفانا لآثار امللك غازي الذي 
�شيارة  حتتادث  والتتذي تويف يف  بالوطنية  عرف 
والتي  اجلديدة  وزارتتته  الكياين  �شكل  غام�س، 
احلرب  اإبتتان  الوطني،  الإنتتقتتاذ  بحكومة  �شميت 
ال�شباط  من   ،1941 اأيتتار  يف   الثانية  العاملية 
التي  ال�شرية  اجلمعيات  يف  زمائه  من  القدامى 
كانت تدعو ل�شتقال العراق وهم القادة الأربعة 
املعروفني باملربع الذهبي برئا�شة العقيد �شاح 
الدين ال�شباغ وهم كل من فهمي �شعيد وحممود 
ال�شبعاوي،  ويون�س  �شبيب،  وكتتامتتل  �شليمان 
مناه�شة  وطنية  اإجتتتراءات  تبنى  ف�شيئا  و�شيئا 
وقد  التتعتتراق،  يف  التتطتتوىل  اليد  ذات  لربيطانية 
اأمني  القد�س  مفتي  كبري مع حليفه  ب�شكل  اعتمد 
احلرب  يف  املحور  دول  انت�شار  على  احل�شيني 
وايطاليا  باأملانيا  عاقاته  فمنت  الثانية،  العاملية 
برلني  من  ان�شاأ  حيث  بهتلر  والتقى  اأملانيا  وزار 
العرب  "حيو  اإذاعتتة  �شميت  اإذاعتتة عربية  حمطة 
من برلني" والتي كان يديرها الإعامي العراقي 
لن�شرة  تدعو  وكتتانتتت  بحري  يون�س  املتتعتتروف 
الهيمنة  حتت  كانت  التي  الدول  وحترير  العرب 
اليهودية  والتتهتتجتترات  والفرن�شية  الربيطانية 
ينظرون  الأملتتتان  اختتذ  فل�شطني،  اإىل  املتعاظمة 
القادة  اأنتتهتتمتتا  على  احل�شيني  واأمتتتني  للكياين 
للتحرر  التواقني  للعرب  والوطنيني  الثوريني 
واأقنع  وفرن�شا،  كربيطانيا  احللفاء  دول  متتن 
هتلر بانه ل توجد اأي اأطماع لأملانيا يف العراق 
اأملانيا اأي من  اأو اأي دولة عربية بدليل مل حتتل 
العثمانية.  الدولة  انهيار  بعد  العربية  الوليات 
مع  العربي  الزعيم  دور  للعب  الكياين  ت�شجع 
الت�شريحات  يطلق  واأخذ  احل�شيني  اأمني  رفيقه 
ب�شرورة  العربية  واجليو�س  للقادة  والبيانات 
والفرن�شية،  الربيطانية  الهيمنة  �شد  النتفا�س 
وحث م�شر و�شوريا على الثورة �شد امل�شتعمر 
منبها من خطر املخططات الأجنبية ملنح فل�شطني 
يحثه  بخطاب  امل�شري  اجلي�س  وخ�س  لليهود، 
الأملان  وتاأييد  دعتتم  ختتال  من  الجنليز  مقاومة 
 ، طفا  الثاين  في�شل  امللك  كتتان  املتتحتتور،  ودول 
وكتتتان التتعتتراق حتتتت و�تتشتتايتتة ختتالتته الأمتتتري عبد 
الإله الذي كان من املنا�شرين لربيطانيا ، ولكن 
التيار  مقاومة  ي�شتطع  مل  العر�س  على  الو�شي 
ي�شمح  مل  التتتذي  التتكتتيتتاين  وزارة  يف  التتعتتربتتي 
للقوات الربيطانية با�شتخدام الأرا�شي العراقية 
املحور،  دول  �شد  الثانية  العاملية  احلتترب  اأثناء 
ورف�س الدعوات التي وجهت اإليه بقطع العاقات 
الدبلوما�شية مع ايطاليا التي كانت حليفة لأملانيا 
الكياين  اأر�شل  ذلك  اإىل  بالإ�شافة  احلرب  اإثناء 
الأملتتان من  �شرية مع  ليعقد �شفقة  ناجي �شوكت 
خال ال�شفري الأملاين يف تركيا. كل هذه املواقف 
ال�شيا�شية اأدت اإىل فر�س ح�شار اقت�شادي �شديد 
اأ�شماع  و�شل   ، بريطانيا  قبل  من  التتعتتراق  على 
الو�شي على العر�س عبد الأله بان الكياين يدبر 
عبد  فهرب  التتعتتراق  عر�س  و�شاية  عن  لإق�شائه 
لتن�شيب  املجال  ف�شح  مما  العراق  وغتتادر  الإلتته 
ال�شريف �شرف و�شيا على العر�س بدل عن �شمو 
القوات  نزلت  الأحتتداث  لهذه  نتيجة   ، الإلتته  عبد 
بغداد  نحو  تتتوجتته  و  الب�شرة  يف  الربيطانية 

العربية  اململكة  اإىل  للجوء  بالكياين  حتتدا  متتا 
اإىل  ال�شعودية  يف  الكياين  وبقي  ال�شعودية. 
اأن اأطيح بالنظام امللكي يف العراق يف حركة 14  
متوز 1958 ، وعاد الكياين للعراق وقد بلغ 84 
عاما .غادر الكياين العراق بعد اخاء �شبيله من 
تهمة التاآمر اىل لبنان وبقي فيها لغاية وفاته يف 

بريوت عام 1965م.

جميل بيك المدفعي 

 )1958 - 1890 (
يف  امللكي  العهد  يف  العراقيني  ال�شيا�شيني  اأحد 
خلم�شة  التتوزراء  رئي�س  من�شب  و�شغل  العراق. 
 ،1938  ،1935  ،1934 الأعتتتوام  يف  حكومات 
عبا�س  بن  حممد  بن  جميل  1953ولتتتد   ،  1941
يف مدينة املو�شل عام1308هت، املوافق 1890م، 
ثم  بغداد  يف  الع�شكرية  الإعدادية  درا�شته  واأمت 
�شافر اإىل اإ�شتانبول واأكمل درا�شته يف الهند�شة 
عام  املدفعية  يف  �شابطا  وتتتختترج  الع�شكرية، 
1911م ، وان�شم اإىل جمعية العهد يف اإ�شتانبول 
حرب  يف  املدفعي  جميل  اأ�شرك   ، 1913م  عتتام 
املدر�شة  يف  للمدفعية  معلما  عتتني  ثتتم  البلقان 
العثماين  اجلي�س  يف  وخدم  ببغداد،  الع�شكرية 
اأبان احلرب العاملية الأوىل يف �شاحتي القفقا�س 
اجلي�س  يف  اخلتتدمتتة  متتن  فتتر  ولكنه  وفل�شطني، 
العثماين عام 1916م، والتحق بالثورة العربية 
يف احلجاز، وكان قائدا للمدفعية مع امللك في�شل 
قتتائتتدا ملوقع  عتتني  التت�تتشتتام  احتتتتتال  وبتتعتتد  الأول 
في�شل  للملك  وم�شت�شار  كم�شاعد  وعمل  دم�شق، 
الأول، و�شاهم يف ثورة الع�شرين وقاد حركاتها 
ذهب  وبعدها  التتروز،  ودير  وتلعفر  املو�شل  من 
للكرك  ومت�شرفا  ع�شكريا  حاكما  وعني  لتتاأردن، 
بغداد  اإىل  عاد  ثم  مت�شرفا،  ثم  لاأمن  مديرا  ثم 
عام 1923م ، وعني مت�شرفا ملحافظة النا�شرية 
ثم  الديوانية،  اإىل  ثم  العمارة  اإىل  نقل  وبعدها 
واأنتخب  املالية،  ثم وزارة  الداخلية  تقلد وزارة 
تراأ�س  ثم  النيابي،  املجل�س  لرئا�شة  مرات  ثاث 
، واأنيطت  متتترات  ذلتتتك عتتتدة  بتتعتتد  التتتتتوزارة متتن 
من  حتترجتتة  فتترة  يف  التتتتوزارة  ت�شكيل  مهمة  لتته 
ومت  �شدقي،  بكر  اغتيال  عقب  العراقي  التاريخ 
الكياين  عتتايل  ر�شيد  قبل  من  الأردن  اإىل  نفيه 
ف�شل  بعد  التتعتتراق  اإىل  ورجتتع  1941م،  عتتام  يف 
انقاب ماي�س وعني ع�شوا يف جمل�س الأعيان، 
وكان رجا هادئا �شبورا وا�شع ال�شدر مييل اإىل 
ال�شيا�شية بطرق  امل�شاكل  التوا�شع، ويحب حل 
�شلمية ول يحب النتقام، تويف يوم 26 ت�شرين 
و�شيع  )1378هتتتتتتت(،   ، 1958م  عتتتام  متتن  الأول 
مبوكب كبري ودفن يف مقربة اخليزران قرب قرب 

ال�شاعر معروف الر�شايف.

علي جودت األيوبي
العهد  اأثتتنتتاء  العراقيني  ال�شيا�شيني  اأحتتد  وهتتو   
امللكي يف العراق، و�شغل من�شب رئي�س الوزراء 
 ، العراق ثاث مرات من )1934 - 1935م(  يف 
ومن )1949 - 1950م( ، واأخريًا يف عام 1957م 
، ولد علي الأيوبي يف بغداد عام 1896م ، وتويف 

يف بريوت يف 3 مار�س 1969م .

حكمت سليمان
امللكي  العهد  اأثناء  العراقيني  ال�شيا�شيني  اأحتتد   

، ووالده هو �شليمان فائق بن طالب  العراق  يف 
كهية الكوملند من اأتراك العراق اأو الذين ي�شمون 
بالركمان والتي هي اأحد املجموعات العرقية يف 
 ، ، ولد يف بغداد عام 1306هتتتت/1889م  العراق 
وبها ن�شاأ وتعلم القراآن واأكمل درا�شتِه البتدائية 
يف  ودر�تتس  اإ�شتانبول  اإىل  �شافر  ثم   ، والثانوية 
اإىل  رجع  ثم  موظفًا  عني  تخرجه  وبعد  جامعتها 
ومعاونًا   ، احلقوق  ملدر�شة  مديرًا  وعني   ، بغداد 
عام  مدير  عتتني  ثتتم   ، 1914م  عتتام  املتتعتتارف  ملدير 
نائبًا  وانتتتتتختتب   ، 1923م  عتتام  والتتربيتتد  لتتلتتربق 
بالربملان عام 1925م ، ثم ترقى اإىل وظيفة وزير 
العدلية وا�شتقال منها عام 1928م ، واأ�شدر جملة 
البيان عام 1934م ، وهو الذي اأن�شاأ دار املعلمات 
ثم   ، البتدائية  املاأمونية  واملدر�شة   ، البتدائية 
للداخلية  وزيتتترا  وبعدها  للمعارف  وزيتتترا  عتتني 
يف  للوزراء  رئي�شًا  ثم  النواب  ملجل�س  رئي�شا  ثم 
و�شغل   ، 1936م  عتتام  �شدقي  بكر  اإنتتقتتاب  عهد 
من�شب رئي�س الوزراء يف العراق من 30 ت�شرين 
دفة  ودار   ، 1937م  اآب   12 اإىل   ، 1936م  اول 
النقاب  ، وبعد  النظري  باإخا�س منقطع  احلكم 
، واأجتترب على  اأعتتوام  بال�شجن خم�شة  حكم عليه 
عام  �شدقي  بكر  اغتيال  حتتادثتتة  بعد  ال�شتقالة 
1937م ، وكان حكمت �شليمان رجًا غنيًا اقطاعيًا 
ومل تكن عنده م�شاكل مع الفاحني حل�شن خلقه 
وكرمه ، وله جمل�س يف داره مبنطقة ال�شليخ يف 
الأعظمية ل يقل عن جمل�س والده �شليمان فائق 
حيث جمع بني الأدب وال�شيا�شة ، وكان يح�شره 
وال�شحافة  ال�شيا�شة  ورجتتال  والأدبتتتاء  العلماء 
وكان ال�شاعران الزهاوي والر�شايف من مازمي 
جمتتلتت�تتشتته، ولتتته بتتعتت�تتس املتتوؤلتتفتتات واملتتتقتتتالت يف 
يف  �شليمان  حكمت  تتتويف   ، واملجات  ال�شحف 
بغداد يف 6 �شفر من عام 1384هتتت/16 حزيران 
1964م ، و�شيع مبوكب كبري ودفن يف مبنى كلية 

ال�شريعة يف مقربة اخليزران .

طه الهاشمي ) 1888 - 1961( 
باجلغرافيا  ومتخ�ش�س  و�شيا�شي  ع�شكري   
الب�شرية يف العهد امللكي يف العراق ، توىل عدد 
الوزراء  رئي�س  من�شب  منا  واملهام  املنا�شب  من 
 1 اإىل   1941 �تتشتتبتتاط   1 متتن  فتتقتتط  �شهرين  ملتتتدة 
ني�شان 1941 ثم خبريا يف وزارة املعارف حيث 
الثانوية  ملدار�س  املنهجية  الكتب  من  عتتددًا  األتتف 

من  لتتلتتوزراء  رئي�شا  الها�شمي  طه  عني   ، العامة 
بن  علي  بن  الإلتته  عبد  العر�س  على  الو�شي  قبل 
الكياين  عايل  ر�شيد  حكومة  اإق�شاء  بعد  ح�شني 
ذي التوجهات املناه�شة للهيمنة الربيطانية على 
�شيا�شة العراق ، انتهت ولية طه الها�شمي عندما 
من  بتتاوامتتر  يغتال  ان  من  خوفا  اللتته  عبد  هتترب 

ر�شيد عايل الكياين.

ارشد العمري )1888 - 1978(
امللكي  العهد  اثناء  العراقيني  ال�شيا�شيني  اأحتتد   
، ولد يف مدينة املو�شل وكان والده  العراق  يف 
حمافظ املو�شل انذاك ، اكمل درا�شاته يف جمال 
احلكم  اثناء  ا�شطنبول  يف   1908 عام  الهند�شة 
الذي  امل�شاريع  اأهتتم  من   ، التتعتتراق  يف  العثماين 
نفذها كمهند�س قبل دخوله معرك ال�شيا�شة كان 
يف  مت  التتذي  القد�س  يف  الأق�شى  امل�شجد  اعمار 
ا�شطر  حيث  الثاين  احلميد  عبد  ال�شلطان  عهد 
حتى  القد�س  يف  �شنوات  للعي�س  العمري  ار�شد 
يكمل ذلك امل�شروع ، �شغل من�شب رئي�س الوزراء 
اإىل 14 كانون  العراق من 4 حزيران 1946  يف 
و�شغل  ا�شهر.   6 ملتتدة  اي  نف�شه  العام  من  الأول 
املنا�شب  ، من  عام 1954  الثانية  للمرة  املن�شب 
وزير  من�شب  هو  العمري  �شغلها  التتذي  الأختترى 
الدفاع عام 1948 ، ا�شتقال من احلياة ال�شيا�شية 
عام 1968 و تويف يف عام 1978 عن عمر يناهز 

90 عاما .

صالح جبر ولد عام 1895 
يف متتديتتنتتة احلتتتلتتتة جتتتنتتتوب بتتتغتتتداد وتتتتتتويف يف 
مليئة  حتتيتتاتتته  كتتتانتتتت   1957 عتتتتام  6حتتتتزيتتتتران 
با�شمه  ارتبطت معظمها  التي  بالأحداث اجل�شام 
، فقد �شغل منا�شب مهمة يف الدولة العراقية من 
تت ثم وزير وع�شو يف جمل�س  تت حمافظ  مت�شرف 
، وعندما  لتتلتتوزراء  رئي�شا  ثم  والأعتتيتتان  التتنتتواب 
)بورت  معاهدة  تذكر  ان  لبتتد  جرب  �شالح  يذكر 
اأهتتتتم واكتتتترب حتتتدث يف تاريخه  لآنتتهتتا  �تتشتتمتتوث( 
اأحتتداث،  والواقع  ال�شيا�شي ب�شبب مارافقها من 
ان الأحزاب ال�شيا�شية و�شحفها كانت قد انتقدت 
�شالح  عتتودة  بعد   ، عليها  تطلع  اأن  قبل  املعاهدة 
جرب اىل بغداد فوجئ اإن الأمور قد انقلبت راأ�شا 
الباد  م�شلحة  لتريد  عنا�شر  واإن  عقب،  على 
وال�شذج  والب�شطاء  الطاب  بتحري�س  قامت  قد 
اجلي�س  اأن  يعني  امل�شرك  الدفاع  اأن  واإفهامهم 
بريطانيا،  عن  دفاعا  ويقاتل  �شيذهب  العراقي 
علما اإن بريطانيا مل تكن بحاجة ملن يدافع عنها 
العاملية  احلرب  يف  اأملانيا  انهيار  بعد  خ�شو�شا 
العراقي  اجلي�س  فتتاإن  ذلتتك  على  عتتاوة  الثانية 
الت�شليحية  باجلاهزية  الفرة  تلك  يف  يكن  مل 
اأو  بريطانيا  عن  نيابة  القتال  من  متكنه  التي 
اأي دولة من الدول الأخرى التي كانت ت�شتعمر 
دول عديدة ولي�س دولة واحدة فقط ، و�شط تلك 
الأمور والتف�شريات املغلوطة التي ارتكبت عمدا 
العام  التتراأي  اأمتتام  جرب  �شالح  �شورة  لت�شويه 
وتاأويل ما ذهب اإليه وما اأتفق عليه يف )بورت 
�شموث( حدثت انتفا�شة عام 1948 التي �شقط 
الذين كانوا �شحية  الأبرياء  العديد من  ب�شببها 
ولن  لن  التي  الظام  قوى  دبرتها  التي  احلركة 
يكن  مل   ، مطلقا  التتنتتور  يتترى  اأن  لتتلتتعتتراق  تتتريتتد 
فا�شحا  التتتوزارة  يتترك  اأن  اإل  جرب  �شالح  امتتام 
ب�شاأن  والتتتتتتتداول  للتباحث  للحكومة  املتتجتتال 
وبتاريخ   ، الها�شمية  اىل  بغداد  وغادر  املعاهدة 
الوزراء  جمل�س  اىل  برقية  اأر�شل   1948/2/3
لفهمهم حقيقة املوقف وما كان يعلم ان املجل�س 
يف  وجتتاء  املعاهدة  قبول  بعدم  قتترارا  اتخذ  قد 
افهام  بيننا وبني  وقد حيل  اأمتتا   (  ، الربقية  تلك 
ال�شعب العراقي الكرمي حقيقة م�شروع معاهدة 
رغبات  من  للباد  حققته  وما   ) �شموث  بورت   (
ا�شتقال  الباد  ا�شتقال  اهمها  كثرية  ومغامن 
كليا بكل ما يف هذه الكلمة من معنى يف �شوؤونه 
الداخلية واخلارجية واطاق يده للت�شرف يف 
التي  وامليناء  احلديد  كال�شكك  احليوية  مرافقه 
 1930 معاهدة  واألغت  له  خال�شا  ملكا  �شارت 
 ، �شنوات  بت�شع  اإنتهائها  اأوان  قبل  املعهودة 
اأمتتا وقتتد حيل بيننا وبتتني اطتتاع ال�شعب  اأقتتول 
الرعناء  باحلركة  النا�شعة  احلقائق  هتتذه  على 
التي دبرتها العنا�شر املعلومة التي تريد ال�شوء 
املجال  ليت�شع  جهات  �شجعتها  والتي  بالباد 
لذكرها هنا ، احلركة التي تعمد مدبروها تف�شري 

املعاهدة تف�شريا مغلوطا قلبوا به احلقائق راأ�شا 
على عقب كتف�شريهم مثا ان الغر�س من الدفاع 
امل�شرك هو ان يحارب العراقيون خارج العراق 
دفاعا عن المرباطورية الربيطانية ، األأمر الذي 
الوتر  عتتلتتى  التت�تتشتترب  بق�شد  اأ�تتشتتا  لتته  لوجتتتتود 
احل�شا�س ليتخذور منه �شاحا ل�شتفزاز الطاب 
ي�شتحيل  الذين  النا�س  من  وال�شذج  املع�شوبني 
وبني  بينها  حيل  اإذ   ، المتتتور  هتتذه  تفًهم  عليهم 
ذلك لاأ�شباب التي تعرفونها لذا اأجد اأن الواجب 
الوطني يحتم علًي اأن األفت اأنظاركم اىل �شرورة 
در�شا   ) �شموث  بتتورت   ( معاهدة  م�شروع  در�تتس 
الواقع  المتتر  حقيقة  على  الطتتاع  ميكنكم  مليا 
ال�شتعداد  اأمت  على  املفاو�س  العراقي  والتتوفتتد 
لي�شاح بنود املعاهدة وامللحق والكتب اي�شاحا 
التي  املفريات  جميع  دح�س  على  للربهنة  كافيا 
املعاهدة  ان  ولثبات  ب�شلة  املعاهدة  اىل  لمتت 
حلماية  منها  لبد  وانتته  العراق  م�شلحة  من  هي 
العراق وحفظ كيانه من الغزو اخلارجي ، وبعد 
ما�شئتم  تقرروا  ان  لكم  الي�شاحات  هذه  �شماع 
تتتاأثتتري هذا  متتا حتتتت  قتترار  باتخاذ  الت�شرع  اأمتتا   ،
اجلو امل�شبع بالدعايات ال�شيئة فمعناه ا�شتمرار 
العمل مبقت�شى معاهدة حزيران 1930 ويف هذا 
األأمر الذي   ، نفع لربيطانيا و�شرر  على العراق 

ليتفق مع م�شلحة العراق بحال من األأحوال. 

احمد مختار بابان 
�شيا�شي عراقي �شغل من�شب رئي�س الوزراء يف 
بغداد عام  ، وهو من مواليد مدينة  عام 1958م 
وهي  بابان  �شالة  اإىل  ن�شبه  ويرجع   ، م   1900
من الأ�شر الكردية يف �شمال العراق، والتي يرجع 
ومنها  خمتتزوم،  بني  العربية  القبيلة  اإىل  ن�شبها 
دينية  جمال�س  لأ�شرته  وكانت  الوليد،  بن  خالد 
والعلماء  الف�شاء  عليها  يتتردد  واأدبية  وعلمية 
 ، ، توىلىَ منا�شب رفيعة جدا هي  اأهل بغداد  من 
ويف  عاماٌ،   17 ملدة  العراقية  املحاكم  يف  قا�شي 
اأغلب املحافظات، مت�شرفاٌ وحمافظ ملدينة كرباء 
وال�شوؤون  للعمل  وزيتتراٌ   1942  /  10  /  5 يف   ،
الجتماعية يف حكومة نوري با�شا ال�شعيد ، يف 
25 / 12 / 1943 وزير العدلية يف حكومة نوري 
با�شا ال�شعيد، يف 4 / 6 / 1944 وزير العدلية يف 
حكومة حمدي الباجه جي، يف 29 / 8 / 1944 
الباجه  حكومة  يف  الجتماعية  ال�شوؤون  وزيتتر 
جي الثانية، يف 23 / 6 / 1946 وزير ال�شوؤون 
الجتماعية يف حكومة توفيق ال�شويدي، يف 20 
/ 6 / 1947 وزيتتر التتدفتتاع ووزيتتر املتتعتتارف يف 
لفرة  الثالثة، عمل  الأيوبي  حكومة علي جودت 
للديوان امللكي، يف ماي�س  1958  طويلة رئي�شاٌ 
القا�شمي  النقاب  حلني  للوزراء  رئي�شاٌ  اأ�شبح 
امل�شوؤوم، يف 17 / 10 / 1958 وقف يف قف�س 
)حمكمة  العليا  الع�شكرية  املحكمة  اأمتتام  التهام 
تاأ�ش�شت  والتي  والذكر،  ال�شيت  �شيئة  ال�شعب( 
يراأ�شها  كان  والتي   ،  1958 ثورة 14 متوز  بعد 
 /  11  /  19 يف   ، املتتهتتداوي  عبا�س  فا�شل  املقدم 
 ، املتتوت  حتى  �شنقاٌ  بتتالإعتتدام  عليه  حكم   1958
اإ�شدار ذلك احلكم القا�شي عليه ا�شتطاعت  وبعد 
الكرمي  عبد  مقابلة  من  ووالدتها  )�شراب(  اأبنته 
�شبيله،  واأختتتاء  عنه  العفو  منه  وطلبتا  قا�شم 
�شراحه  واأطتتلتتق  طلبهما  التتكتترمي  عبد  لبى  وقتتد 
اإىل  ذلك  وبعد  لبنان  اإىل  عائلته  مع  �شافر  فتتوراٌ، 
اأملانيا، تويف بتاريخ 24 ت�شرين الأول 1976م، 
 ،  King Hoof فتتنتتدق  يف  بتتتون  متتديتتنتتة  يف 
كرئي�س  اأو  كوزير  الوظيفية  حياته  فتترة  طيلة 
عليه  ياحظ  مل  وزراء  رئي�س  اأو  امللكي  للديوان 
اأية �شلبيات من ناحية اجل�شع والطمع وا�شتغال 
الوظيفة، اأما على ال�شعيد الإن�شاين والجتماعي 
والفقري  الغني  بني  يفرق  ل  جداٌ  متوا�شعاٌ  فكان 
الذين  اأولئك  من  يكن  ومل   ، والقوي  وال�شعيف 
الوظائف  تلك  من  وا�شتفادوا  الوظيفة  ا�شتغلوا 
بغداد  يف  اأماكهم  ولهم  بالراء  معروفة  فعائلته 
كانوا  عائلته  يف  واأولده  الأختترى  واملحافظات 
املثال:  �شبيل  على  التعليمات،  بتلك  متم�شكني 
بغداد،  جامعة  يف  طالبة  كانت  )�تتشتتراب(  اأبنته 
باأي  تلك اجلامعة مل تت�شرف  طيلة وجودها يف 
بل  فتتان،  ابنة  باأنها  الطلبة  يعرف  لكي  ت�شرف 
كافة  متتن  الكلية  يف  طالبة  كتتاأيتتة  تت�شرف  كانت 
انقاب  ، بعد  امللب�س والتنقل  النواحي حتى يف 
خمتار  اأحمد  ابنة  باأنها  علموا   1958 متوز   14

بابان . علي جودت االيوبييا�سني الها�سميار�سد العمري

حكمت �سليمان
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انطباعات أمين الريحاني 
علي أبو الطحين*عن انقالب بكر صدقي

كان أمين الريحاني في حيفا يتهيأ لمغادرة فلسطين في نهاية تشرين األول عام 1936، بعد إخماد الثورة الفلسطينية، حينما 
قرأ في الصحف العربية عن الثورة في العراق. يقول الريحاني كانت تلك التقارير مثيرة ومفزعة، عن سقوط حكومة ياسين 

الهاشمي، وقيام حكومة بلشفية وسيطرة الجيش على الحكم، وعن ضعف الملك غازي واحتمال إعادة احتالل بريطانيا للعراق!

احلكومات  هل  الع�شكري؟  النقاب  ملتتاذا 
العامل  يف  بالف�شل  حمكومة  الد�شتورية 
لتغيري  برملانية  اآلية  هناك  األي�س  العربي؟ 
يف  ا�شتهجان  متتدعتتاة  هتتذا  كتتان  ال�شلطة؟ 
وفل�شطني  �شوريا  يف  العربية  ال�شحافة 
العربية  التتوحتتدة  اإىل  تدعو  التي  وم�شر 
ال�شحافة  وحتتتتتى  التتعتتربتتيتتة.  والتتقتتومتتيتتة 
الربيطانية كانت قلقة وم�شككة مبا يحدث 
والتدخل  التتكتترد  ثتتتورة  متتن  التتتعتتتراق،  يف 
والنفوذ  الإيتترانتتيتتة  واملتتتنتتتاورات  التتركتتي 

الرو�شي ال�شيوعي. 
لكن �شيئا واحدا خفف من روعي عن تلك 
الأخبار املفزعة، ففي ع�شر اليوم ال�شابق 
العراقي  القن�شل  مع  كنت  الثورة(  )يتتوم 
وذهبنا  الدجيلي،  كاظم  ال�شيخ  حيفا،  يف 
�شوية لزيارة مرفاأ ت�شدير النفط العراقي 
يقل  فلم  العراقية،  النفط  ل�شركة  التابع 
عن  ال�شركة  مقر  يف  اأحد  اأي  ول  القن�شل 
اأن  فابد  بغداد،  يف  حدث  ملا  الأخبار  تلك 

تكون الأمور مبالغا فيها. 
ال�شحافة  العديدة يف  التقارير  بعد ورود 
العربية والربيطانية وكلها ت�شب بالهجوم 
احلكومة  يف  التتعتت�تتشتتكتتريتتة  التتطتتبتتقتتة  عتتلتتى 
الأركان بكر �شدقي  اجلديدة، على رئي�س 
ورئي�س املعار�شة حكمت �شليمان، وتاأكيد 
وجه  على  الطريان  قتتررت  الإ�شاعات  تلك 

ال�شرعة اإىل بغداد. 
بتتغتتداد  اإىل  و�تتشتتلتتت  التتتريتتتحتتتاين  يتتتقتتتول 
بتتالتتطتتائتترة متتتن دمتت�تتشتتق، وكتتتانتتتت مامح 
من  كتتل  على  ترت�شم  وال�شعادة  الب�شرى 
�شادفته يف بغداد، من �شائق ال�شيارة اإىل 
الفندق واخلدم، وحتى  مدير  اإىل  احلمال 
والعطارين،  ال�شارع  يف  الأحتتذيتتة  �شباغ 
بتتل وحتتتتتى املتتوظتتف الأجتتنتتبتتي يف مكتب 

يرددون  فكانوا  للفندق.  املقابل  ال�شياحة 
"اأ�شبحنا اليوم اأحرارا، واحلمد لله، هذه 
�شتكون حكومة عادلة" .. واىل  احلكومة 

غري ذلك.  
لكني حملت �شكوكي اإىل النا�س العارفني، 
رئي�س  مثل  ال�شيا�شيني،  اأ�شدقائي  اإىل 
املدفعي،  جميل  املعتدل  ال�شابق  التتوزراء 
واملحنك  الأملعي  وال�شيا�شي  الوزير  واىل 
ناجي ال�شويدي، فكان كل منهما يهز راأ�شه 
رئي�س  اإىل  املغفرة  الله  من  وطالبًا  اأ�شفًا 
لقد  وبطانته،  الها�شمي  يا�شني  التتتوزراء 

كانت انتهاكات حكومة يا�شني ل تطاق. 
الهادئ  الأعتتتيتتتان  عتت�تتشتتو جمتتلتت�تتس  وحتتتتتى 
ال�شوت ال�شيد حم�شن اأبوطبيخ، امل�شهود 
كانت  اأو�تتشتتح،  وال�شتقامة،  بتتالأمتتانتتة  لتته 
مرتفع  وب�شوت  قالها  "�شواذات"،  هناك 
الأعيان  اأما ع�شو  .. �شواذات".  "و�شلون 
م�شدومًا،  فكان  اجلميل  فخري  ال�شابق 
وقالها بو�شوح، كان هناك ف�شاد، وتاعب 
باملال العام، وا�شتياء على الأرا�شي، ومن 
وتطبيقها  اجلتتائتترة  القوانني  اإ�تتشتتدار  ثتتم 
احلكومة  نهج  على  وباخت�شار،  بالقوة، 

العثمانية ال�شابقة. 
اأكر  كتتان  خمل�س  متتولتتود  الأعتتيتتان  ع�شو 
و�تتشتتوحتتًا، فتتقتتال اأن الآلتتيتتة التتربملتتانتتيتتة ل 
ميكن لها اأن تغري ال�شلطة يف العراق، لأن 
فطريقة  احلكومة.  بيد  بب�شاطة  الربملان 
باملح�شلة  كتتانتتت  )التتثتتانتتوي(  النتتتتتختتاب 
الربملان،  اإىل  احلتتكتتومتتة  ممثلي  تتتو�تتشتتل 
حجمها  كان  مهما  املعار�شة  ت�شتطيع  ول 
مطيع  ختتادم  فالربملان  ذلتتك.  يف  توؤثر  اأن 
مع�شلة  هتتتي  وهتتتتذه  التتتتتتتوزراء،  لتترئتتيتت�تتس 

احلكومة العراقية. 
وملتترات  �شدقي  بكر  النتتقتتاب  بطل  نفى 

لإقامة  تتتوجتته  هتتنتتاك  يتتكتتون  اأن  عتتديتتدة 
وكذلك  دكتتتتتاتتتوريتتة.  ع�شكرية  حتتكتتومتتة 
الذي  �شليمان  حكمت  التتتتوزراء  رئي�س 
بالتعاطف  اأو  النازية  اأو  بالفا�شية  اأتهم 
باأنه  وبالفعل  بالقول  اأو�شح  تركيا،  مع 
اأول  )وكتتان  واأختتترًا.  اأوًل  عربي  عراقي 
عمل للحكومة هو توقيع معاهدة مع ابن 
�شعود لدعم حقوق العرب يف فل�شطني(. 
"لي�شت  قال يل،  "اأن هذه احلكومة" كما 
بل�شفية اأو نازية، -اأنها تقف بني الثنني- 

حكومة دميقراطية". 
كانت اأحد النتهاكات املف�شوحة حلكومة 
التتهتتا�تتشتتمتتي هتتتو متتنتتح التتلتتزمتتة وتتتتوزيتتتع 
العثماين  العهد  ففي  ال�شنية.  الأرا�تتشتتي 
كانت 75 باملئة من الأرا�شي املزروعة هي 
من اأماك الدولة، والتي كانت توؤجر اإىل 
احلكومة.  من  واملقربني  النفوذ  اأ�شحاب 
للح�شول  املناف�شة  بالتايل  يعني  وهتتذا 
يف  واملتتنتتافتت�تتشتتة  ال�شيا�شي  التتنتتفتتوذ  عتتلتتى 
للح�شول  ر�شاوى  امل�شوؤولني.  ر�شاوى 
على التزام الأرا�شي بالتواطوؤ والف�شاد. 
وقد اأخربت، باأن انتهاكات حكومة يا�شني 
عهد  يف  كتتان  مما  اأ�تتشتتوء  كانت  الها�شمي 

ال�شلطان عبد احلميد. 
واأحد هذه الأمثلة. عندما عقد حفل زفاف 
لأحتتتتدى بتتنتتات يتتا�تتشتتني التتهتتا�تتشتتمتتي، كانت 
هدايا  من  العديد  بني  من  الهدايا  اأحتتدى 
الزواج، متثال لنخلة م�شنوعة من الذهب 
الع�شائر  �تتشتتيتتوخ  اأحتتتد  قتتدمتتهتتا  اخلتتالتت�تتس 
وكان  العرو�س،  اإىل  العمارة  مدينة  يف 
ال�شيخ يرغب بالتجديد له للزمة الأرا�شي 

اخل�شبة واملربحة يف تلك املنطقة. 
التتتتتوزراء  رئتتيتت�تتس  اأن  اإىل  اإ�تتشتتافتتة  هتتتذا 
اأف�شل  اأنتتفتت�تتشتتهتتم  متتنتتحتتوا  وحتتا�تتشتتيتتتتته 

ميلك  اأ�شبح  فيا�شني  ال�شكنية.  الأرا�شي 
تكريت  متتن  متتد  مناطق  يف  متتتزارع  عتتدة 
وزير،  وكل  جنوبًا.  الكوت  وحتى  �شماًل 
وكل �شديق متنفذ لوزير، واأغلب روؤ�شاء 
ب�شوء  اأغنياء  اأ�شبحوا  املتنفذة،  الع�شائر 
ا�شتخدام قانون الأرا�شي الذي �شرع قبل 
ق�شد  والتتذي  لل�شلطة،  الها�شمي  ا�شتام 
للفاحني  الأرا�تتتشتتتي  متتنتتح وتتتوزيتتع  متتنتته 
الباد.  اأنحاء  يف  وامل�شتاأجرين  الفقراء 
وكان دمج وزارتي العدل والداخلية حتت 
اأ�شوء ما يف الأمر،  اإدارة وزير واحد هو 
الأنظمة  يف  حتى  يتم  اأن  ميكن  ل  والتتذي 
الديكتاتورية. فقد �شاهم ذلك يف ا�شتغال 
على  للح�شول  تطبيقها  و�شوء  القوانني 

الأرا�شي. 
رئي�س  اإىل  الطابو  مدير  اأحتتتتتج  وحينما 
التتتتوزراء على هتتذه الإجتتتتتراءات متتن قبل 
يحرك  مل  امل�شت�شري،  والف�شاد  املتنفذين 
مدير  اأختترب  بتتل  �شاكنًا،  الها�شمي  يا�شني 
�شاأعطيك  متعبًا،  اأنتتك  يل  "يبدو  الطابو 

اأجازة من العمل .. لكي ترتاح". 
ويقال اأن يا�شني قال بعظمة ل�شانه خماطبًا 
اأحد دعاة ال�شراكية القليلني يف العراق: 
حتى  ال�شلطة  اإىل  التتو�تتشتتول  "تريدون 
وتوزيعها  الأرا�شي  جميع  على  ت�شتولوا 
اأن  بتتذلتتك.  لكم  ن�شمح  لتتن  �تتشتتوف  بينكم. 
الإن�شان بطبعه طموح، اأنظر اإيل، اأنا اأقوم 
بغداد، وق�شر  اأطتتراف  ق�شر يل يف  ببناء 
اآخر على �شفاف دجلة، و�شوف اأقوم ببناء 
ق�شر ثالث يف اأحد املزارع. وعندما يحتاج 
املاء  اإىل م�شخات  املزارعون يف مزارعي 
لل�شقاية، �شاأوفر لهم املزيد من امل�شخات. 
ل  وا�شراكيتكم  طموح،  بطبعه  الإن�شان 
تختلف كثريًا عن طموح النا�س الآخرين". 

حتى عضو مجلس األعيان 
الهادئ الصوت السيد محسن 

أبوطبيخ، المشهود له باألمانة 
واالستقامة، أوضح، كانت هناك 

"شواذات"، قالها وبصوت 
مرتفع "وشلون .. شواذات". 

أما عضو األعيان السابق فخري 
الجميل فكان مصدومًا، وقالها 

بوضوح، كان هناك فساد، 
وتالعب بالمال العام، واستيالء 

على األراضي، ومن ثم إصدار 
القوانين الجائرة وتطبيقها 
بالقوة، وباختصار، على نهج 
الحكومة العثمانية السابقة. 
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من  املزيد  على  يح�شل  يا�شني  كان  فبينما 
امل�شخات،  من  املزيد  وي�شري  الأرا�شي، 
ويبني املزيد من الق�شور، كان معار�شوه 
حت�شريًا  ب�شمت  يعملون  اجلتتيتت�تتس  يف 

لانقاب.
ال�شيا�شية  الناحية  متتن  احلكومة  كتتانتتت 
مهزوزة  بتتنتتيتتة  ذات  العملية  والتتنتتاحتتيتتة 
وباإدارة معطلة، فبالرغم من وجود اثنني 
اإىل رئي�س  اإ�شافة  الع�شكر  من اجلرنالت 
اأحتتد منهم  التتوزراء يف احلكومة، مل يعلم 
اجلي�س  يف  ظهورهم  وراء  يتتجتتري  متتتاذا 

حتى �شاعة وقوع النقاب. 
اجلوية  القوة  �شاح  من  طائرتان  قامت 
بتتتغتتتداد يف �تتشتتبتتاح يوم  بتتتتالإغتتتتارة عتتلتتى 
العا�شمة  �تتتشتتتوارع  يف  ملقية  النتتتقتتتاب 
�شراي احلكومة من�شورات  الرئي�شة ويف 
قبل اجلرنال  لإنذار احلكومة، موقعة من 
نف�شه  الوقت  يف  كتتان  بينما  �شدقي،  بكر 
ي�شلم بع�س ال�شباط باليد ن�شخا من هذا 
الإنذار  كتتان  والتتتوزراء.  امللك  اإىل  الإنتتتذار 
يطلب ا�شتقالة الوزارة يف خال �شاعتني، 
�شوى  يبعد  ل  التتتذي  اجلتتيتت�تتس  فتتتاأن  واإل 
العا�شمة  �شيدخل  بغداد  عن  ميًا  ع�شرين 

واأن القوة اجلوية �شتق�شف ال�شراي. 
وكان  غتتتازي،  امللك  طلب  الأثتتنتتاء  تلك  يف 
مازال يف ق�شر احلارثية، باجتماع عاجل 
�شليمان  حكمت  اإىل  بتتالإ�تتشتتافتتة  لتتلتتوزارة 
ال�شفري  وبتتحتت�تتشتتور  املتتعتتار�تتشتتة،  زعتتيتتم 
الربيطاين يف بغداد. بني حكمت ال�شتياء 
بينما  احلتتكتتومتتة،  هتتذه  متتن  لل�شعب  التتعتتام 
قادة  الع�شكري،  جعفر  الدفاع،  وزير  اأتهم 
اأن  اأما يا�شني فاأو�شح  النقاب باخليانة، 
الد�شتور هو احل�شن وال�شمان حلقوقهم 
ال�شفري  متتن  يتتا�تتشتتني  التتد�تتشتتتتتوريتتة. طتتلتتب 
امللكية  اجلوية  القوة  م�شاعدة  الربيطاين 
الربيطانية �شد حترك اخلونة من �شباط 
�شببًا  هناك  يتتر  مل  ال�شفري  لكن  اجلي�س، 
لتدخل حكومة جالة امللك، خ�شو�شًا واأن 
املعاهدة العراقية-الربيطانية هي حلماية 
التتتتتهتتديتتد اخلتتتارجتتتي ولي�س  التتتعتتتراق متتن 
امللك  فاأيد  الداخلية.  ال�شوؤون  يف  التدخل 
غازي ذلك. فاأقرح يا�شني عندها بنقل مقر 
احلكومة اإىل املو�شل، ومل يوافق امللك على 

اإىل بكر  امللك ر�شالة  اأن يحرر  ذلك. فتقرر 
امللك  اإىل  التتولء  تاأكيد  فيها  يطلب  �شدقي 
واىل الوطن. واأظن اأن هناك من الأ�شباب 
ما يجعلني اأ�شعر باأن امللك كان متعاطفًا مع 
الع�شكري م�شممًا  كان جعفر  النقابيني. 
مازال  فهو  بنف�شه،  الر�شالة  ينقل  اأن  على 
يعتقد  وكتتان  اجلي�س،  اأفتتراد  بني  حمبوبًا 
باأن ح�شوره وكامه �شيوؤثر يف ال�شباط 
على  واأ�شر  والتتولء،  الطاعة  اإىل  للعودة 

القيام بتلك املهمة بعد نقا�شات طويلة.
ظهرت  املتتحتتددة،  ال�شاعتني  انق�شاء  بعد 
وبدًل  بغداد،  �شماء  يف  جمتتددًا  الطائرات 
من رمي املنا�شري كانت يف هذه املرة ترمي 
�شقطت  بال�شبط،  قنابل  ثتتاث  القنابل. 
الوزراء  رئي�س  مكتب  من  بالقرب  اأحداها 
الفو�شى  فتعالت  النوافذ،  زجاج  حمطمًة 
يف اأطراف ال�شراي ونقلت خطوط الهاتف 
اإىل ق�شر احلارثية الأخبار املفزعة، قنابل 

الجتماع.  يف  ال�شدى  كان   ... قنابل   ...
البدء  رفتت�تتس يف  التتتتذي  يتتا�تتشتتني  فتتتتتنتتازل 
الإرادة  ال�شتقالة، وت�شلم حكمت �شليمان 
للوزارة. ويف خال  ليكون رئي�شًا  امللكية 
�شاعة ت�شكلت احلكومة اجلديدة، وبا�شرت 

اأعمالها يف ع�شر اليوم ذاته. 
�شعيدة  نهاية  هتتذه  تتتكتتون  اأن  ميكن  كتتان 
لول و�شول خرب مفزع اآخر. حينما كانت 
بكر  كتتان  التت�تتشتتراي،  على  ت�شقط  القنابل 
�شدقي قد اتخذ بع�س الحتياطات حلماية 
اىل  ال�شباط  من  اثنني  فاأر�شل  اجلي�س، 
بغداد مع بع�س اجلنود للتحذير من جهة 
الثانية،  اجلهة  من  الأخبار  ولا�شتطاع 
واأ�شدر لهم الأوامر برمي اأي �شخ�س من 

احلكومة يواجههم يف الطريق. 
اأن بكر �شدقي كان يعلم  من املحتمل جدًا 
اأن  رغم  امللك،  ر�شالة  حامًا  جعفر  بقدوم 
الر�شالة  تهمه  يكن  مل  احلقيقة  يف  جعفر 
قدر اهتمامه مبقابلة ال�شباط ملا ي�شعر به 
منزلة واحرام بني �شفوف اجلي�س.  من 
تلك  احتتتتتمتتال جنتتاح جعفر يف  كتتان  رمبتتا 
ومن  ت�شوره،  التتذي  بال�شكل  لي�س  املهمة 
املحتمل اأي�شًا اأن يوؤدي هذا اإىل النق�شام 
يف �شفوف اجلي�س، وهذا يعني بالنتيجة 
يكن  مل  ورمبتتا  العراق.  يف  حقيقية  ثتتورة 
له  كتتان  لكن  ذلتتتك،  بكل  يفكر  �شدقي  بكر 
اإىل  دفعه  مما  يحدث  �شوف  مما  هاج�س 

اإ�شدار ذلك القرار القاتل. 
فبينما كان جعفر يف الطريق اىل املع�شكر 
يف  كانوا  الذين  �شدقي  بكر  رجتتال  اأوقفه 
ثاث �شيارات يف طريقهم اىل بغداد وعلى 

بعد خم�شة اأميال من العا�شمة. بادر جعفر 
واأمروا  بالتحية  ال�شباط  ورد  بالتحية، 
جعفر بالنزول من ال�شيارة والذهاب معهم، 
كلمات  اأو  التتوديتتة  جعفر  كلمات  تكن  مل 
ال�شابط  كان  نفع.  ذات  والتهديد  الإقناع 
وقد  ال�شيارة  يف  بقي  قد  جلعفر  املتترافتتق 
راآهم عن بعد يحيطون بجعفر ومي�شكون 
حوله  الرماة  من  حلقة  �شكلوا  ثم  ومن  به 
على  لي�شقط  جعفر  فتترنتتح  التترمتتي  وبتتتداأ 

الأر�س.  
ذلك  ع�شر  يف  املاأ�شاة  تلك  اأخبار  و�شلت 
اليوم اىل بغداد، فاأ�شاب مقتله احلزن يف 
العديد من الأطراف، فجعفر وكذلك عديله 
لي�شوا  ال�شعيد،  نتتوري  اخلارجية  وزيتتر 
كيا�شني الها�شمي، كانت مازالت لهم �شعبية 
كبرية. لهذا مل يهرب نوري كما فعل يا�شني 
يف تلك الليلة حني هرب اىل �شوريا. تويف 
بعد  بتتريوت  يف  القلبية  بال�شكتة  يا�شني 

ثاثة �شهور يف كانون الثاين 1937. 
ل اأحتتتد يتتعتترف متتتاذا كتتتان يتتتدور يف ذهن 
لكن  التتبتتقتتاء،  قتترر  عندما  ال�شعيد  نتتتوري 
ليقامر  يكن  مل  اجلتتديتتد  التتتتوزراء  رئي�س 
واأفتتراد عائلته  نتتوري  نتتوري. جلاأ  بنوايا 
اليوم  يف  واأنتقل  امل�شرية،  ال�شفارة  اإىل 
وحني  الربيطانية،  ال�شفارة  اىل  التتتتتايل 
علم حكمت �شليمان بالأمر اأت�شل بالهاتف 
"علمت  لتته:  قتتائتتًا  التتربيتتطتتاين،  بال�شفري 
بتتتاأن نتتتوري متتوجتتود يف التت�تتشتتفتتارة، واأود 
نتتتتتوري، من  تتتتختتتربوا  اأن  �تتشتتعتتادتتتكتتم  متتتن 
م�شلحته  اآجتتل  ومتتن  البلد  م�شلحة  اآجتتل 
ال�شخ�شية، اأن يغادر العراق فورًا". اأجاب 

ال�شفري: )وكان نوري ي�شمع( "اأذا �شادف 
والتقيت به، �شاأخربه ذلك". 

يف فجر التتيتتوم التتتتتايل كتتانتتت طتتائتترة من 
الربيطانية  امللكية  اجلوية  القوة  �شاح 
نوري  التتعتتراقتتي  اخلتتارجتتيتتة  وزيتتتر  تنقل 

ال�شعيد وعائلته اإىل م�شر. 
تروى  اأختتترى  طريفة  ق�شة  هتتنتتاك  كتتانتتت 
كان  النقاب  ليلة  ففي  بغداد،  مقاهي  يف 
على  ع�شاء  وليمة  اأقتتام  قد  ال�شعيد  نتتوري 
الذين  الأفتتغتتان  التتتوزراء  من  بع�س  �شرف 
العودة  بتتطتتريتتق رحتتلتتة  بتتغتتداد  كتتانتتوا يف 
حكمت  وكتتتان  كتتابتتل،  اإىل  ا�شطنبول  متتن 
الوليمة.  هذه  اىل  املدعوين  اأحد  �شليمان 
من املعروف عن حكمت �شليمان باأنه قليًا 
ما ي�شحك، لكن يف تلك الليلة كان ي�شحك 
من كل قلبه حني اأعتذر اىل �شعادة الوزراء 
الزوار عن عدم اأمكانه الع�شاء معهم. قائًا: 
"اأن بع�س ال�شوؤون الر�شمية تتعار�س مع 
و�شعادتكم،  والأتكيت"،  اللياقة  متطلبات 
هذه  مثل  على  "معتادون  قتتائتتًا،  اأردف 

ال�شطرابات كما يف بلدكم". 
بتتقتتامتتة طويلة  �تتشتتلتتيتتمتتان  حتتكتتمتتت  ميتتتتتاز 
اأنه  رغتتم  �شبابية  مامح  ولتته  وم�شتقيمة، 
يف اخلم�شينيات اأو ال�شتينيات من عمره، 
مثل  حمتتريًا  عمره  يبدو  مزاجه  وبح�شب 
وجهه  تتتعتتبتتريات  يف  وحتتتتتى  ابت�شامته. 
لكل  متتغتتايتترة  �شيماء  لتته  فتتتاأن  العتتتتتيتتاديتتة 
ال�شا�شة العراقيني. له حنك مربع وب�شكل 
اأزرق  لتتون  لها  العميقتان  عيناه  ممتتيتتز، 
يتنا�شب  ل  ب�شكل  احلواجب  كث  متاألئ، 
مع ال�شلعة الامعة اإىل الأعلى. كان يعتاد 
لب�س القبعة الإفرجنية، فكان مو�شع انتقاد 
متاأترك  فهو  لذلك،  ال�شيا�شيني  خ�شومه 
العراق  يف  يدخل  اأن  ويتتود  يقولون،  كما 
يف  اأتاتورك  كمال  اأدخلها  التي  التغريات 
تركيا. لقد كان بالتاأكيد يكره ال�شدارة كما 
مينح  اأن  يريد  ل  ولأنتته  الطربو�س،  يكره 
 .. احلبة  من  ليجعلوا  الفر�شة  خ�شومه 
كذلك  التتراأ�تتس.  حا�شر  يكون  اأن  قتترر  كبة، 
والتوا�شع،  بتتالتتبتت�تتشتتاطتتة  حتتكتتمتتت  ميتتتتتاز 

ويحب اأن يطلق عليه لقب احلفار. 
العثماين خدم حكمت يف  اأيتتام احلكم  يف 
العراق كمدير للتعليم، وبعد احلرب اأ�شبح 
وزيرًا للداخلية ووزيرًا للموا�شات. وقام 
اأفعال،  اإىل  احلكومة  اأقوال  بتحويل  فعًا 
احلديد  �شكك  م�شاريع  لإكمال  العمل  فبداأ 
ومن  املو�شل  اإىل  النفط  اآبتتار  مناطق  من 
هناك اإىل احلدود ال�شورية لربط بغداد مع 
حلب ومن ثم مع اأوربا. قام بزيادة ميزانية 
كان رجاله  بغداد  كنت يف  التعليم، وحني 
مدار�س  لثاثة  الأ�تتشتت�تتس  بحفر  يتتقتتومتتون 
و�شيكون  احلتتفتتار!!  حكمت  فهو  حديثة، 
اأذا  توا�شع،  اأخربين وبكل  كما  م�شرورًا، 
يف  اإ�شاحات،  بثاثة  يقوم  اأن  ا�شتطاع 
الزراعة، يف القت�شاد ويف التعليم، رمبا 
اأ�شتطاع  لو  اأكر من ذلك  اأن يحقق  ميكنه 

البقاء يف ال�شلطة لفرة كافية. 
اآ�شيا  كتب الريحاين هذه املقالة يف جملة 
عام  من  حتتزيتتران  يف  ون�شرت  الأمريكية 
حكمت  حتتكتتومتتة  اأن  نعلم  وكتتمتتا   ،1937
�شليمان �شقطت بعد مرور حوايل �شهرين، 
يف منت�شف اآب من ذلك العام، بعد اغتيال 

بكر �شدقي. 
*باحث عراقي مقيم في لندن

ال أحد يعرف ماذا كان يدور في ذهن نوري السعيد عندما قرر البقاء، لكن رئيس الوزراء 
الجديد لم يكن ليقامر بنوايا نوري. لجأ نوري وأفراد عائلته إلى السفارة المصرية، 

وأنتقل في اليوم التالي الى السفارة البريطانية، وحين علم حكمت سليمان باألمر أتصل 
بالهاتف بالسفير البريطاني، قائاًل له: "علمت بأن نوري موجود في السفارة، وأود من 

سعادتكم أن تخبروا نوري، من آجل مصلحة البلد ومن آجل مصلحته الشخصية، أن يغادر 
العراق فورًا". أجاب السفير: )وكان نوري يسمع( "أذا صادف والتقيت به، سأخبره ذلك". 

مظاهرات يف بغداد تاأييدا النقالب بكر �سدقي
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الصحافة الطالبية كانت مدرسية أوال

فاخر الداغري

     "قد يعي�شون على قارعة التاريخ اأو يقيمون مباء على ال�شفاف البعيدة 
على اأنهم ومهما طال الزمن، مل يخرجوا منه، اأم نقلتهم رياحه اإىل جماهل 

الن�شيان.
قد يتوارون، ولكن لي�س هربًا من املا�شي، بل زهدًا يف بطولت احلا�شر 
اجلوفاء. فلكل زمانه ودوره، والتاريخ وحده يف النتيجة، القادر على فك 
املواكب  واأبواق  ال�شجيج  عن  بعيدًا  املائمة  الأحكام  واإ�شدار  الرموز. 
و�شطوة احلاكمني" بهذه العبارات وجه الدكتور اإبراهيم بي�شون ر�شالة 
بوفاة  الأليم  حزنه  عن  فيها  معربا  اجلمايل  فا�شل  حممد  لأ�شرة  رثاء 

اجلمايل.
ومن املوؤ�شف حقًا اأن هذا الرجل مل ينل من التقدير يف بلده بقدر ما حظي 
فا�شل اجللبي:" اإن  الدكتور  يقول  ذلك  ففي  اهتمام وتقدير عاملي  به من 
ال�شورة النا�شحة التي ر�شمت للجمايل خارج وطنه مل تكن تلك التي عرف 

بها يف الداخل. مل يكن اجلمايل �شخ�شية مفهومة يف العراق".
ال�شيا�شي والقت�شادي  الإ�شاح  اإىل  كان مييل  فان اجلمايل    واحلقيقة 
وهو يدعو اإىل التغيري ونبذ الأفكار اليمينية املتطرفة التي كان يوؤمن بها 
له.  مازمة  وا�شتمرت  العثمانية  احلقبة  من  ورثها  والتي  ال�شعيد  نوري 
ويبدو اأن �شفة العتدال التي ميزته عن اأقرانه ال�شيا�شيني تعود اإىل ن�شاأته 

ال�����ذاك�����رةم���ح���م���د ف�����اض�����ل ال���ج���م���ال���ي ف�����ي   ..

والثاين   .. التدرج  يف  الكمية  طابع  الأول 
من  التعليم  بداأ  حيث  التطوير  يف  املرحلية 
مراكز املدن مدعومًا بجهوده الذاتية من قبل 
اأولياء الأمور واملح�شنني من التجار  بع�س 
توفري  يف  اأ�شهموا  الذين  املدينة  ووجتتوه 
التعليم  جتتاء  اإذا  التالية  الدرا�شية  املراحل 
خريجي  ل�شتيعاب  ذراعيه  فاحتا  املتو�شط 
التعليم  مرحلة  تلته  البتتتتتدائتتيتتة  التتدرا�تتشتتة 
املتو�شط  التعليم  فيه  الإعدادي كمعني �شب 
تاحقت  وهتتكتتذا  اخلتتريتتجتتني،  متتن  ح�شيلته 
تفاعل  عملية  ختتتال  متتن  التعليم  متتراحتتل 
م�شروع جنم عنه فيما بعد التعليم اجلامعي 
الذي مثلته دار املعلمني العالية كرافد علمي 
يف تهيئة مدر�شي املتو�شطات والإعداديات، 
وكانت دار املعلمني العالية هي الرافد الأول 
وفرت  حيث  والإعتتتتدادي  املتو�شط  للتعليم 
الخت�شا�شات املطلوبة يف اجلانبني العلمي 
والأدبي بالن�شبة للتعليم الإعدادي يف وقت 
�شجلت فيه دار املعلمني الريفية ح�شورا يف 
رفد التعليم البتدائي مبا يتطلب من املعلمني 
حيث خطط للدرا�شة يف دار املعلمني الريفية 
تتتربتتويتتة حديثة  وفتتتق متتعتتايتتري و�تتشتتوابتتط 
حتاكي حالة التطور العام للعملية الربوية 
يف بتتلتتدان اأختتترى الأمتتتر التتذي رفتتد املدر�شة 
نتتواة  �تتشتتكتتلتتوا  اأكتتتفتتتاء  مبعلمني  البتتتتتدائتتيتتة 
البديل  هو  التتذي  اجلديد  املعلم  ملوا�شفات 
تطور  مظاهر  ومتتن  الكتاتيب  ملا  امل�شروع 
التعليم ن�شوء ال�شحافة الطابية كجزء من 

منهج الن�شاط املدر�شي الذي ترعاه مديريات 
الربية يف املحافظات )الألوية �شابقا(.

الطابية هو  ال�شحافة  فاأن م�شدر  هنا  من   
وفعالية  ن�شاط  مبدى  يقرن  ر�شمي  م�شدر 
املعنية  الربية  مديرية  يف  الن�شاط  مديرية 
العراق  يف  ال�شحافة  كتتانتتت  واإذا  نف�شها 
فان  عتتام 1869  التتتزوراء  ب�شدور  بتتداأت  قد 
ال�شحافة الطابية تاأخرت يف الظهور اأكر 
من ن�شف قرن ومن اأوائل املجات املدر�شية 
هي جملة )التلميذ العراقي( وكانت تت�شف 
اأ�شبوعية  تهذيبية  مدر�شية  جملة  بكونها 

وقد  ق�شرية  غتتري  لفرة  ال�شدور  وا�شلت 
التا�شع  يف   فهيم  �شعيد  الأ�شتاذ  اأ�شدرها 
بغداد،  يف   1922 عتتام  الأول  ت�شرين  متتن 
الذين  املتتدار�تتس  تاميذ  اإىل  موجهة  وكانت 
ال�شغار  وال�شبان  الن�سء  باأنهم  و�شفتهم 
وال�شبان الإحداث ومن الطاب الذين كتبوا 
وعبد  جميل  وح�شني  جتتواد  م�شطفى  فيها 
وكان  م�شتاق  وطتتالتتب  التتنتتا�تتشتتري  التتتترزاق 
مقيا�س �شفحاتها )20×12( �شم يف ال�شنة 
الأوىل و)28×20( يف ال�شنة الثانية وعدد 
وبدل  الغاف  عتتدا  �شفحة   )12( �شفحاتها 

روبيات( )خم�س  فيها  ال�شنوي  ال�تتشتتراك 
ما  اإي  )اأنتتتتتتتني(  التتتواحتتتدة  الن�شخة  وثتتمتتن 
نف�شها  ي�شاوي )8( فلو�س وكانت تعلن عن 
وارخ�س  اأثمن  هي  العراقي(  )التلميذ  اإن 
هدية يقدمها املعلم اإىل تلميذه والأب اإىل ابنه 
وال�شديق اإىل �شديقه وقد توقف �شدورها 
اأعتتتتتوام لتتكتتن الأ�تتتشتتتتتتتاذ �شعيد  بتتعتتد بتت�تتشتتعتتة 
مدر�شة  اية  يف  امل�شدر  يذكر  مل  التتذي  فهيم 
ال�شحفي  العمل  يف  ن�شاطه  ميتتار�تتس  ظتتل 
الطابي ويبدو انه من باب املبادرة والرغبة 
عام  �شباط  يف  فا�شدر  الذاتي  وال�شتعداد 
غافها  على  وذكتتتر  )التلميذ(  جملة   1929
الأول: انه موؤ�ش�شها و�شاحب امتيازها وقد 
كتب افتتاحيتها قائا ن�شرت هذه املجلة قبل 
حلاجتك  تلبية  العراقي  التلميذ  با�شم  هتتذا 
اإىل  اليوم  حاجتك  اإن  �شك  ول  التلميذ  اأيها 
مثلها قد ا�شتدت اإ�شعافا م�شاعفة عما كانت 
عليه قبا واملجلة التي تراها بني يديك هي 
وليدة رغبة �شديدة دفعت نخبة من مدر�شيك 
اإذن  فهي  حاجتك  وتطمني  ا�شتنها�شك  اإىل 
ن�شرت لك ومن اأجلك ويظل  ا�شتاأذنا الفا�شل 
تفاعله  عن  معلنا  افتتاحيته  يف  م�شتطردا 
تقدمي  على  التتربتتوي  وحر�شه  التتوجتتداين 
�شخ�شية  بناء  يف  ت�شهم  يراها  ثقافية  مادة 
التلميذ انطاقا من ح�شه العايل مب�شوؤوليته 
املجلة  هتتذه  و�شتبذل  يقول  حيث  الوطنية 
�شالتك  اإىل  الو�شول  لك  لت�شهل  جهدها  كل 
املن�شودة وكانت اأبواب املجلة الطابية هي 
رجال  م�شاهري،  الفتتاحية،  التلميذ،  اأيها 
امل�شابقات  جتتتواب،  �تتشتتوؤال  لكل  الختتتتراع، 
عبا�س  فهيم،  �شعيد  فيها  كتبوا  الذين  ومن 
ثابت  نتتوري   ، املجيد   عبد  حكمت  ف�شلي، 
)اأبو  �شامي  عزيز  جميل،  فتتوؤاد  )حبزبور( 
املقدادي،  درويتت�تتس  �شليم  اكابرية   ) �شميم 
اجلمايل،  فا�شل  حممد  اإبتتراهتتيتتم،  حت�شني 

مزيد ال�شعد يا�شني العمر، اأكرم �شكري.
تعليمي  طابع  ذات  التلميذ  جملة  كانت  لقد 
والعلوم  املدر�شية  باملناهج  يعني  تربوي 
ما  بكل  تزخر  املجلة  كانت  حيث  الطبيعة 
يرفد الطالب وي�شهم يف عملية اإعداده وبناء 
الربوية  اجلوانب  تكري�س  يف  �شخ�شيته 

مقيا�س  وكتتتان  املجلة  تعتمده  عتتام  كتتهتتدف 
�شفحاتها )24×17(�شم وغافها ثابت وهو 
كر�شي  على  يجل�س  لفتى  تخطيطية  �شورة 
ويقراأ كتابا واىل جانبه طفلة م�شتلقية على 
اإليه ولعلها دعوة غري  فرا�شها وهي ت�شتمع 
مبا�شرة لاآباء الذين مل يقتنعوا بعد باإر�شال 
بناتهم اإىل املدار�س البتدائية وكانت املجلة 
وعناوينها  والتت�تتشتتور  التتر�تتشتتوم  متتن  تخلو 
جمعت  حيث  الرقعة  بخط  كتبت  الداخلية 
جمع  فقد  املتتنت  اإمتتا  الرقعة  طباعة  بحروف 
ببنط )24( ابي�س )جمع يدوي( وكان بدل 
عن   ) روبيات  ثمان   8( هو  فيها  ال�تتشتتراك 
الن�شخة  و�شعر  التتواحتتدة  الدرا�شية  ال�شنة 

الواحدة )3انات ( اإي ما ي�شاوي 12 فل�شا.
جملتي  فهيم  �شعيد  الأ�شتاذ  ا�شدر  اإن  بعد 
 1922 من  )التلميذ(  و  العراقي(  )التلميذ 
– 1929 اأعقبه ال�شيد حممود ندمي باإ�شدار 
العراقي(  )الك�شاف  و  )املتتدر�تتشتتة(  جملتي 
جملة  اإىل  وبالن�شبة  15/اأيتتتتتار/1926  يف 
يف  �شدرت  فقد  العراقي  والك�شاف  املدر�شة 
املدر�شة  جملة  نعتت  وقتتد   1926  –  1924
باأنها )جملة مدر�شية علمية اأ�شدرتها لأبناء 
املدار�س  طاب  من  الأعتتزاء  الوطن  بنات  و 
الك�شاف  جملة  اأمتتا  غتتريهتتم(،  و  طالباتها  و 
يف  تبحث  جامعة  �شهرية  فكانت  العراقي 
العلوم واملوا�شيع املدر�شية للبنني و البنات 
ب�شيطة  املدر�شة  جملة  لغة  كانت  خا�شة.. 
تتنا�شب و مدارك التاميذ وفيها مواد علمية 
ب�شيطة من حيث العر�س اللغوي وتت�شمن 
والإخبار  الفكاهة  متتن  نتتوع  فيها  ق�ش�شًا 
امل�شلية يتناولها الطلبة بني فرات الدرو�س 

ويف اأوقات الفراغ.. ومن اأبوابها الثابتة: 
حديقة  املتتدر�تتشتتيتتة،  املتتتتواد  التت�تتشتتعتتر،  )دور 
الفتاة، حقائق عن العامل يف عامل احليوان، 
ثمرات  وفكاهات،  نتتوادر  التاريخ،  عظماء 
كتاب  اإىل  الإ�تتشتتارة  بتتدون  التاميذ(  اأقتتتام 
مو�شوعاتها ويبدو اإن الأ�شتاذ حممود ندمي 
 .. موادها  الأ�شد يف حترير  له ح�شة  كانت 
ال�شحفي  فيها:  كتبوا  الذين  التاميذ  ومن 
فيما بعد عبد اللطيف حبيب وال�شاعر حممد 
ح�شني ال�شبيبي .. وكان اجلفاف هو الغالب  م�سطفى جوادح�سني جميل

حممد فا�سل اجلمايل يف املعتقل

تشكل المدرسة االبتدائية المعين الثقافي الذي ينهل منه التلميذ ألف باء العلم والثقافة ومن االبتدائية خرجت 
الصحافة الطالبية في مراحلها األولى في بدايات نشوء المجتمع المدني متنسما عطر الثقافة ومتطلعا نحو التحضر 

كهدف أنساني منشود بعد الحرب العالمية األولى 9/4/ بعد عصر الكتاتيب والماللي المتزمت في تعامله مع التالميذ 
في إيصال المادة التعليمية للدارسين بطرقه المقرونة بالعصي الطويلة وبقلوب أكثر غلظة منها وعليه فان 

مسلمات البناء الثقافي بدأت في العراق كأي بلد أخر من المدرسة االبتدائية حيث اخذ التعليم في العراق طابعين:
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على بع�س مو�شوعاتها وت�شتعني بالر�شوم 
وكانت  الأختتتترى  التو�شيحية  و  البيانية 
ت�شتخدم البنط )24 ابي�س( بطريقة اجلمع 
�شم(   16×  23( �شفحاتها  ومقا�س  اليدوي 
.. توقفت عن ال�شدور بعد ب�شعة اإعداد اإىل 
جانب توقف )الك�شاف العراقي( وقد ظهرت 
بع�س الإعداد مزدوجة حتت ا�شم )املدر�شة 
الأ�شتاذ  هتتدف  لعل  و  العراقي(  الك�شاف  و 
وقت  يف  النفقات  �شغط  هو  نتتدمي  حممود 
كان النقد فيه �شحيحًا م�شافاُ اإىل اأنهما كانتا 

متقاربتني يف الهدف العام.
)�شبع  �تتشتتويتتة  فيهما  ال�تتتشتتتراك  بتتتدل  كتتتان   
كان  منفردتني  تتت�تتشتتدران  وحتتني  روبتتيتتات( 
ال�شراك يف كل منهما )ثاث روبيات  بدل 
واثنتا ع�شرة اأنٍة( .. وقد اأ�شار حممود ندمي 
هو  املجلتني  هاتني  اإ�تتشتتدار  متتن  التتهتتدف  اإن 
ل�شد الفراغ الناجم عن عدم توفر مطبوعات 
منها  النا�شئ  اإفتتتادة  بهدف  مدر�شية  علمية 
بق�شد التثقيف و توفري فر�س املعرفة بي�شر 
طويًا  تعي�شا  مل  املجلتني  ولكن  و�شهولة 
حيث توقفتا عن ال�شدور بعد ب�شعة اأعداد.

* جملة الطلبة: �شدرت هذه املجلة يف الأول 
)اأ�شبوعية  وكانت   1932 الثاين  كانون  من 
ال�شيد  البنات( وكان  للبنني و  ثقافية  علمية 
امل�شوؤول  مديرها  هو  خما�س  ف�شلي  عبا�س 
وارد  هتتو  كما  التعليم  متتن  ا�شتقال  اإن  بعد 
وبعد  املجلة  من  الأول  العدد  افتتاحية  يف 
�شديق  ال�شيد  م�شوؤوليتها  توىل  اأعداد  عدة 
مبا�شرة  للطلبة  موجهة  املجلة  و  اخلوجه 
يف  جتتتاء  وقتتتد  ذلتتتك  عتتلتتى  ا�شمها  ين�س  كتتمتتا 
افتتاحيتها: )ها انذا بعد اإن ق�شت الظروف 
اإن اأ�شتقيل من مهنة التعليم مل ار�س لنف�شي 
خدمة  يف  جتتهتتودي  موا�شلة  عتتن  اقتتعتتد  اإن 
يحدث  وهنا   ).... التي  العراقية  النا�شئة 
بي�شاء   43  ،  42 جتتاءت �شفحتا  قطع حيث 
فارغتني من الكتابة وان املثبت على �شفحتي 
44 ، 45 تقومي نقدي من قبل الباحث الأ�شتاذ 
العدد(  )ق�شة  اإن  يف  اإلهيتي  نعمان  هتتادي 
اأو  اأو خميفة  مت�شائمة  ت�شرد حوادث  كانت 
مفتعلة يف الغالب على اأنها ق�ش�س اأطفال(. 
و يف باب )ديوان الطلبة( كان ين�شر ق�شائد 
منقاة من جمموعة )متائم الربية والتعليم( 
للر�شايف. وكان ال�شحفي الفكه نوري ثابت 
)حبزبوز  عنوان  حتت  ذكرياته  فيها  ين�شر 
التلميذ( ويف باب الت�شلية كوقفة ترويحية 
عامه  ومتتعتتلتتومتتات  طتترائتتف  فيه  ين�شر  كتتان 
حتتتت عتتنتتوان: اأقتتتوال متتاأثتتورة وقتتد لوحظ 
اأمل من  قد �شعرت بخيبة  التحرير  اأن هيئه 

توقع مل يتحقق حيث كانت تاأمل من الأدباء 
املجلة  يف  يكتبوا  اأن  املدر�شني  والربوين 
من باب امل�شاهمة وقد و�شحت هذه املعاناة 
حتت  منها  التت�تتشتتاد�تتس  التتعتتدد  يف  كلمة  متتن 
كانت  : )ولو  فيها  )كلمة عتاب( جاء  عنوان 

بحتة  �شخ�شية  اخليبة  هتتذه 
لأهملنا  ونتائجها  باأ�شبابها 
عليها  عتتلتتقتتنتتا  وملتتتتا  ذكتتترهتتتا 
خيبة  ولكنها  اهتمام  كثري 
تنذر بخمود الروح الأدبية 
ال�شعور  جتتتذوة  وانتتطتتفتتاء 
امل�شروعات  ت�شجيع  يف 
 ).. البلد  هذا  يف  الثقافية 

باقي  من  ويت�شح 
ما ورد يف كلمة 
عتتتتتاب اإ�تتشتترار 
وقوة عزم هيئة 
على  حتتتريتترهتتا 
ال�شعاب  اقتحام 
اإ�تتتتشتتتتدارهتتتتا  يف 
العقبات  وتخطي 
املتتتتتتتتاديتتتتتتتتة وهتتتتتم 
بقدم  �تتتشتتتائتتترون 
مبالني  غتتري  ثابتة 
بتتتتتلتتك التتعتتقتتبتتات، 
متتتتوعتتتتزيتتتتن اأنتتتهتتتم 
م�شطرون اإىل رفع 
املعاتبة  الكلمة  هذه 
املدر�شني  لإخوانهم 
اإعداد  يف  ن�شر  وقتتد 
هتتتتتذه املتتتجتتتلتتتة عتتتدد 
الكتاب  متتتن  كتتبتتري 
عبد  حتتكتتمتتت  وهتتتتم 
املتتتتجتتتتيتتتتد، نتتتتتوري 
ثتتتتتابتتتتتت، �تتتشتتتوقتتتي 
واحمد  التتتتداودي، 

حتتتتتتقتتتتتتي احلتتتتتتلتتتتتتي، 

وم�شطفى جواد، وروؤوف اجلباري ، ومتي 
عقراوي ، وممدوح زكي، واأبو زغلول احمد 
عزت، اإ�شماعيل الغامن، اأمينة يو�شف، جعفر 
ويردي،  الله  فرح  علي،  م�شطفى  اخلليلي، 
ون�شيم  متتو�تتشتتي،  يتتو�تتشتتف  روؤوف،  عفيفة 

روبني �شليمان، 

دون  حالت  قد  املالية  ال�شعوبة  اأن  ويبدو 
ومل  ال�شدور  عن  توقفت  حيث  ا�شتمرارها 
�شفحاتها  مقا�س  كتتان  الأول  عامها  تكمل 
من  �شفحة   )20( وعتتددهتتا  )27×21�شم( 
يف  جتتتمتتع  طباعتها  وحتتتتروف  غتتتاف  دون 

ومل  الغالب  يف   24 البنط  با�شتخدام  اليد 
ت�شتعن بال�شور والر�شوم با�شتثناء ر�شوم 
عن  كتبت  الذين  الإعتتام  لبع�س  تخطيطية 

�شري حياتهم .
عام  الأول  ت�شرين  من  الثامن  يف  الفتوة:   
1934 �شدرت جملة الفتوة باإ�شراف مديرية 
على  خليل  �شعدي  ل�شاحبها  املعلمني  دار 
�شكل جملة )علمية  مدر�شية( واأعربت املجلة 
املجد(  )نحو  عنوانها  كان  بكلمة  نف�شها  عن 
جاء يف مقدمتها )اإىل فتيات وفتيان العرب 
املقد�شة  العربية  اجلزيرة  وبنات  اأبناء  اإىل 
زعيم  اأعتتظتتم  )حمتتمتتدا(  للعامل  اأجنتتبتتت  التي 
املجلة  تنعت  ثتتم  والإ�تتتشتتتام(  للعرب  ونتتبتتي 
التهذيب  م�شعل  ميينها  يف  حتتتمتتل  بتتاأنتتهتتا 
وبعد  التتقتتوي  الرا�شخ  والإميتتتان  ال�شحيح 
املبا�شر  اخلطاب  ب�شيغة  الفتوة  ت�شف  ذلك 
اجليل  اأبتتنتتاء  الغد  رجتتال  )انتم 
ماعندكم  مقدار  وعلى  اجلديد 
�شيتوقف  واإميتتتتتتتان  قتتتتوة  متتتن 
ويثني  والباد(  الأمة  م�شتقبل 
ويدعوهم  التتفتتتتتوة  دور  عتتلتتى 
ل�شهر نفو�شهم واإ�شعال قلوبهم 
لتحرق  املقد�شة  الوطنية  بالنار 
وهتتنتتا يحدث  فا�شد  هتتو  متتا  كتتل 
هما  بتتيتت�تتشتتاء  ب�شفحتني  قتتطتتع 
يذكر  �تتتس48  وعتتلتتى   )46،47(
اإلهيتي  نعمان  هتتادي  الأ�تتشتتتتتاذ 
اأ�شماء من كتبوا يف هذه املجلة 
عمر،  جتتابتتر  �شميم(  اأبتتتو  وهتتم 
اأكرم زعير، دروي�س املقدادي، 
الكنفاين،  العزيز  عبد  الدكتور 
عتتتتارف ظاهر،  �تتشتتريتتف،  بتتديتتع 
ناجي  اجلتتتتمتتتتايل،  فتتا�تتشتتل  د. 
�شوكت،  اإبتتتراهتتتيتتتم  متتتعتتتروف، 
د.علي غالب، عبد املجيد �شالح، 
نهاد عبد املجيد، يو�شف حممد 
نوري  رويحة،  اأمتتني  �شعيد،د. 
ثابت. يا�شني حممد، عبد الغني 
جميل،  �تتشتتربي  ال�شر�شفجي، 
واأخريا  اجلمعة،  �شعيد  حممد 
تن�شر  كانت  كما  جتتربان،  مارى 
با�شم  �تتتشتتتعتتتريتتتة  متتتقتتتطتتتوعتتتات 
عنه  ويقول  )فتى(  هو  م�شتعار 
اأ�شتاذ  التتديتتن/  عتتز  يو�شف  د. 
جامعة بغداد يف حينه اأن )فتى( 
هو عبد ال�شتار القره غويل كما 
ن�شرت ب�شع ق�شائد لعبد املجيد 

عبا�س.     

الجتماعية التي كانت �شببا مبا�شرا لذلك.
التحق  ثم  بو�شطيتها  عرفت  التي  اخلال�شي  الإمام  مبدر�شة  در�س  فقد 
حيث  ال�شيعة  لأبناء  الحتاديني  اأن�شاأها  التي  مكتبي(  )منونه  مبدر�شة 
ال�شنة وال�شيعة يف  "مل ن�شعر مطلقًا باأي متييز بني  قال عنها اجلمايل: 
تلك املدر�شة "ثم عني معلم يف الكاظمية بعد توزير امل�شلح الكبري ال�شيد 
اأر�شل يف بعثة لإمتام  للمعارف بعد ذلك  ال�شهر�شتاين وزيرًا  الدين  هبة 

درا�شته يف اجلامعة الأمريكية يف بريوت.
فدرا�شته وبيئته �شاهمتا ب�شكل وا�شح يف و�شطيته واعتداله فالكاظمية 
الت�شدد  اأو  الفكري  التزمت  من  حالة  ت�شهد  مل   1902 عام  فيها  ولد  التي 

املذهبي بل عرفت بالت�شامح والعتدال.
كان اهتمام اجلمايل وا�شح باأبناء وطنه حيث كر�س حياته لذلك، يقول 
وطنه  خلدمة  نف�شه  اجلمايل  ذلك:"اعد  يف  الزري  الكرمي  عبد  ال�شتاذ 
الربية  حقل  وهو  اخت�شا�شه  حقل  يف  العراقية  الدولة  ولبناء  العراق 
والتعليم"، فقد عنون اأطروحته للدكتوراه :"معاجلة م�شاكل تعليم اأبناء 
للملك  رفع  تقريرا  اإعداده  الأوىل  م�شاهمته  وكانت  والع�شائر"  الريف 
في�شل الول حول تطوير واقع التعليم يف العراق. بيد اأن هناك ظروف 

ب�شكل  فيه  اأبدع  ال�شيا�شي والذي  العمل  اإىل  التعليم  �شلك  اأبعدته عن  ما 
كبري. 

فل�شطني  ق�شية  ومنها  العربية  الق�شايا  منا�شرة  يف  فاعل  دور  له  فكان 
مع  وتعاون  �شداقة  عاقات  بني  التوفيق  ميكن  ذلك:"كيف  يف  يقول 

الوليات املتحدة مع تاأييدها غري املحدود لإ�شرائيل.." 
بل اأن موقفه جتاه ما تعر�شت له م�شر من عدوان عام 1956 كان مغايرا 
من  ذلك  من  اأكر  اإىل  ذهب  ورمبا  العراقية.  للحكومة  الر�شمي  للموقف 
يف  يقول  حيث  واإفريقيا  اآ�شيا  يف  التحرر  حركات  لدعم  دعوته  خال 
ذلك :"اإذا كنا نطلب احلرية لأنف�شنا فكيف ل ندافع عن حق الآخرين يف 

نيلها".
الإعدام  حكم  من  له  �شافعًا  فكان  العربي  املغرب  ق�شايا  جتاه  موقفه  اأما 
الدين  عز  يقول  املواقف  هذه  وعن  الثورة  حمكمة  له  اأ�شدرته  الذي 
للتعرف  يل  منا�شبة  اأول  "كانت  ال�شابق:  املغرب  وزراء  رئي�س  العراقي 
بباري�س  �شابو  ق�شر  يف  املتحدة  الأمم  هيئة  جلل�شات  متابعتي  عليه، 

وا�شتماعي ملا قاله يف حق بلدي املحتل اآنذاك".
له  �شفع  حيث  اجلمايل  جهد  ين�س  مل  اخلام�س  حممد  امللك  اأن  ويبدو 

اأن يرك العراق عام 1961  اإل  له  اإنقاذ حياته، فما كان  الثوار ومت  عند 
يف  يعي�س  اأن  منه  طلب  رقيبة  بو  احلبيب  اأن  غري  جنيف  اإىل  متوجها 
يف  كاأ�شتاذ  التعليم  حقل  يف  ن�شاطه  يزاول  هناك  ا�شتمر  حيث  تون�س. 
منها  1997/5/24،وعرفانًا  يف  الأجل  ووفاه  حتى  التون�شية  اجلامعة 
على  ا�شمه  باإطاق  التون�شية  احلكومة  قامت  والدولية  العربية  جهوده 

احد �شوارع تون�س.
لقد عا�س اجلمايل غريبًا ومات غريبًا. مل يعرف احد منا دوره الذي قام به 
يف خدمة العراق والإن�شانية. اإذ لعب دورًا يف ق�شية فل�شطني ونا�شل من 
اجل اإيقاف العدوان الثاثي على م�شر وكان له دور مل ين�شه اأبناء املغرب 
العرابي حيث وقف مدافعًا عن ق�شاياهم وكان من املوقعني على ميثاق 

الأمم املتحدة ومن امل�شاهمني يف و�شع ميثاقها 1945.
اأما اجنازاته للعراق فهي �شواخ�شه التي ل تزال قائمة منها �شد الرثار 
و�شد دوكان و�شد دربنديخان يف الوقت الذي مل يحقق العراق وللفرة 
املمتدة بني عام 1968 وحتى 1991 �شاخ�شا مهما كالذي قام به اجلمايل 
احلكومة  مبيزانية  مقارنة  بيده  كانت  التي  املتوا�شعة  امليزانية  رغم 

ال�شابقة التي �شرفتها يف احلروب.

جواد كاظم البيضاني

ال�����ذاك�����رة ف�����ي   ..

مجلة الطلبة: صدرت هذه المجلة في األول من كانون الثاني 1932 وكانت )أسبوعية 
علمية ثقافية للبنين و البنات( وكان السيد عباس فضلي خماس هو مديرها المسؤول بعد 
إن استقال من التعليم كما هو وارد في افتتاحية العدد األول من المجلة وبعد عدة أعداد 
تولى مسؤوليتها السيد صديق الخوجه و المجلة موجهة للطلبة مباشرة كما ينص اسمها 
على ذلك وقد جاء في افتتاحيتها: )ها انذا بعد إن قضت الظروف إن أستقيل من مهنة 

التعليم لم ارض لنفسي إن اقعد عن مواصلة جهودي في خدمة الناشئة العراقية التي ....( 



العدد )1974( السنة الثامنة االثنين )29( تشرين الثاني 2010 8

بغداديات 

جسر االعظمية

يربط هذا اجل�شر بني منطقتي العظمية-
"ج�شر  الآن  عتتلتتيتته  وُيتتطتتلتتق  التتكتتاظتتمتتيتتة، 
من  دائتتريتتة  قفف  من  اأن�شئ  وقتتد  الأئمة"، 
الق�شب، وفوق الق�شب و�شعت مادة القري 
تتفَّ فوق  ومت ربتتتط قتتفتتة بتتجتتانتتب قتتفتتة و�تتشُ

القفف الواح خ�شبية.
فتتقتتد �شاهمت  اأمتتتا تتتكتتالتتيتتف بتتنتتاء اجلتت�تتشتتر 
من  والكاظمية  الأعظمية  بلديتا  ببنائها 

خال مدهما بقرو�س عمل لإن�شائه .
اإبراهيم" مدير خمترب  "مازن  وقال ال�شيد 
والباحث  الكتب  دار  يف  الوثائق  ترميم 
اإقامة  من  الق�شد  ان  الوثائق  �تتشتتوؤون  يف 
مثل هذا امل�شروع هو لتاأمني مرور العامة 
لاأهايل من غري �شكنة الأعظمية بني بغداد 
ت�شرك  ومل  وملحقاته،  الكاظمية  وق�شاء 
بلدية الكاظمية يف بداية تاأ�شي�س امل�شروع 
اإل بعد اأن تبني لها احتياج تكملة بناء راأ�س 
املال وكلتاها ق�شدتا اأن ت�شتعيد راأ�س املال 

من واردات هذا اجل�شر مع الفائ�س.
ب�شوبيها  بتتغتتداد  اأهتتتتايل  اأن  يتتذكتتر  وممتتتا 
الكرخ والر�شافة كانوا يعربون نهر دجلة 
ال�شرقي  باب  الأول يف  من خال ج�شرين 

والثاين يف الأعظمية.
على  ر�تتشتتومتتًا  املتتالتتيتتة  وزارة  فر�شت  وقتتد 
اأ�شبحت هذه الر�شوم  عبور اجل�شر حيث 
فكرت  البغدادي  املواطن  على  ثقيًا  عبئًا 
املفت�س  اأ�تتشتتمتتاع  اإىل  وتناقلت  ال�شكاوى 
الإداري للواء بغداد وخاطب الأخري وزير 
الداخلية مبفكرة موؤرخة 17 / ك1927/1 
طالبًا باإلغاء تلك الر�شوم حيث اأمر رئي�س 
لكن  اإلغائها  اإمكانية  يف  بالنظر  التتتوزراء 
ا�شتمرت  واملتترا�تتشتتات  املتتختتاطتتبتتات  هتتتذه 
لفرة طويلة بني اأطراف عدة دون حتقيق 

�شيء اأو التو�شل اإىل حل.

 إطاللة تاريخية على شارع الرشيد
من الكتب املوجودة يف دار الكتب والوثائق 
كتاب )�شارع الر�شيد( اإعداد وتقدمي "با�شم 

عبد احلميد حمودي"، ويذكر فيه:
املت�شلة  التتقتتدميتتة  التتكتترخ  قتتريتتة  تو�شعت 
واأ�شبحت  املن�شور،  بناها  التي  ببغداد 
و�تتتشتتتوارع  اأ�تتتتشتتتتواق  ذات  كتتتبتتترية  حمتتلتتة 
مبحلة  وعتترفتتت  العمائر  منها  وارتتتفتتعتتت 
التتتكتتترخ، وعتتلتتى اجلتتانتتب التت�تتشتترقتتي تطور 
جامع  �شيد  الغربي  اجلانب  اأمتتا  العمران، 
التتر�تتشتتافتتة التتكتتبتتري متتتن قتتبتتل املتتتهتتتدي بن 

املن�شور اإىل جانب ق�شره، واأ�شبحت تلك 
املنطقة ت�شم ثاث حمات حملة الر�شافة 
عند قرب اأبي حنيفة وهي منطقة الأعظمية 
املخرم  وحملة  ال�شما�شية  وحملة  احلالية 
احلايل  املعظم  باب  منطقة  اإىل  متتد  التي 
ليحيط بعمائر بغداد ال�شرقية وينتهي عند 

منطقة الباب ال�شرقي
اخلليفة  ال�شور  هتتذا  بتتنتتاء  يف  �تتشتترع  وقتتد 
488هتتتتتتت/1095م،  �شنة  بالله  امل�شتظهر 
�شنة  بتتتالتتتلتتته  املتتت�تتتشتتتر�تتتشتتتد  واأكتتتتمتتتتلتتتتهتتتتا 
517هت/1119م، يف هذا املو�شع من بغداد 
الر�شيد،  �تتشتتارع  يقع  ال�شور  طتتريف  وبتتني 
عدة  بتتغتتداد، وهناك  �شارع يف  اأقتتدم  وهتتو 
ال�شفارين  كتت�تتشتتوق  بتته  مت�شلة  اأ�تتتشتتتواق 
والغزل  والتتبتتّزازيتتن  التت�تتشتتورجتتة  و�تتشتتوق 
ال�شارع  هذا  وغريها،  والذهب  وال�شراي 
با�شا"  "خليل  بتتغتتداد  وايل  اجنتتتازات  متتن 
�شنة 1334هتتتتتت/1916م، وهو  التتذي ويل 
اآخر وايل عثماين لبغداد وغادر بغداد ليلة 

11 اآذار/1917م.
وهو   1916/7/23 يف  ال�شارع  افتتح      
باب  من  ميتد  وكان  الد�شتور،  اإعتتان  يوم 

املعظم اإىل منطقة ال�شيد �شلطان علي وقد 
خليل  "جادة  با�شم  الأمتتتر  اأول  يف  �ُشمي 
"اجلادة"  اأو  العامة"  و"اجلادة  با�شا" 
الكا�شي  من  قطعة  على  وثبتت  اخت�شارًا، 
املزجج  مو�شوعة فوق قاعدة منارة ال�شيد 
القطعة  هتتذه  اأتلفت  ثتتم  علي"  "�شلطان 
واأطلق  1932م،   عام  اجلامع  تعمري  عند 
�شارع  على  لبغداد  احتالهم  عند  النكليز 

الر�شيد ا�شم ال�شارع اجلديد.

 خان مرجان وخان جغان
الكتب  دار  يف  املتتتتوجتتتتودة  التتكتتتتتب  متتتن 
املاآثر  من  املكنون  )التتدار  كتاب  والوثائق، 
التتقتترون( وممتتا جتتاء يف هذا  متتن  املا�شية 
امل�شيدة  اخلانات  عن  اإح�شائيات  الكتاب 

يف بغداد وكان عددها 980 خان.
 ومتتن اأ�تتشتتهتتر هتتذه اخلتتانتتات ختتان مرجان 
الذي  اليهود  وختتان  )جغال(  جغان  وختتان 

يقع يف حملة الأ�شواق واخلانات .
اأقتتدم اخلتتانتتات يف  وُيعد ختتان مرجان من 
الدين  )اأمتتتني  قبل  متتن  �شيد  والتتتذي  بتتغتتداد 

مرجان( موىل ال�شيخ اأوي�س خان الياين 
اجلايري 1356-1376م.

خمترب  مدير  اإبراهيم  متتازن  ال�شيد  يقول 
الكتب  دار  يف  التتوثتتائتتق  و�شيانة  ترميم 
اأهم  ُيتتعتتد متتن  اإن ختتتان جتتغتتان  والتتوثتتائتتق 
بغداد،  خلانات  بالن�شبة  املعروفة  الأ�شماء 
فتتهتتو اخلتتتتان التتكتتبتتري التتتتذي �تتشتتيتتده �شنان 
-1586 يف  بغداد  وايل  زادة  جغالة  با�شا 
الثانية  وليته  مفتتح  يف  وذلتتك  1587م، 
با�شم  اخلان  هذا  ُعرف  وقد  1599م،  �شنة 
وخان  املوؤلف  ي�شميه  ما  على  جغال  ختتان 

ُيعد خان مرجان من أقدم الخانات في بغداد والذي شيد من قبل )أمين الدين مرجان( مولى 
الشيخ أويس خان االيالني الجاليري 1356-1376م. يقول السيد مازن إبراهيم مدير 

مختبر ترميم وصيانة الوثائق في دار الكتب والوثائق إن خان جغان ُيعد من أهم األسماء 
المعروفة بالنسبة لخانات بغداد، فهو الخان الكبير الذي شيده سنان باشا جغالة زادة والي 

بغداد في 1586-1587م، وذلك في مفتتح واليته الثانية سنة 1599م، 

�سارع الر�سيد
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�شليمان  )وقفية  طفيف  بتحريف  جتتغتتان 
وما  1206هتتتتت/1792م(،  يف  الكبري  با�شا 
على  اليوم  حتى  ُيطلق  الأختتري  ال�شم  زال 
اأية بناية كبرية دللة على �شعتها ورحابة 

�شاحتها .
ب�شبب  ال�شاغة  ختتان  با�شم  اأي�شًا  وعتترف 
دكاكينه  معظم  املهنة  هتتذه  اأهتتتل  اأ�تتشتتغتتال 
زاحمهم  اأن  بعد  اإلتتيتته  انتقلوا  قتتد  وكتتانتتوا 
�شرب  وهتتي  اخلتتفتتاف  )�شناع  اخلتتفتتافتتون 
جلامع  املجاور  �شوقهم  يف  الأحتتذيتتة(  من 
فتتيتتمتتا بعد(،  التت�تتشتتيتتاغ )جتتامتتع اخلتتفتتافتتني 
امتلك هذا اخلان مناحيم دانيال و�شركاوؤه 
و�شيدوا  1348هتتت-1929م  �شنة  فنق�شوه 
نوافذهما  تطل  جتتديتتديتتن  �شوقني  مكانه 
متتتن جتتهتتة عتتلتتى �تتشتتوق التتتهتتترج التتتقتتتدمي او 
�شوق  على  ثانية  جهة  ومتتن  )العبايجية( 

اجلنب.
 ومن جهة اأخرى على )�شوق اجلوخة جية( 
بعد  متناظرة  اأبتتواب  اأربعة  لهما  وجعلوا 
ال�شيد  واأ�شاف  فقط  بابان  للخان  كان  اأن 
يف  اخلتتان  هذا  �شغلوا  البزازين  ان  متتازن 
ال�شراجني  �شوق  اإىل  ال�شياغ  انتقل  حني 

يبقىَ من  ال�شراي ومل  �شوق  يقع يف  التتذي 
لتتوح من  املتتذكتتور �شوى  اآثتتتار ختتان جغالة 
بخط  عليه  كتب  الفاخر  الأزرق  القا�شاين 
املولوي  الباقي  عبد  التتبتتغتتدادي  اخلتتطتتاط 
نقل  ثم  عمارته  تاريخ  بقو�شي  املتتعتتروف 
بعد نق�شه اإىل املتحف العراقي ومما يذكر 
لحظوا  قد  وال�شياح  املوؤرخني  بع�س  اأن 
وجود كتابات اأخرى على اخلان بالركية 

اإل اأن الكتابات زالت وفقدت .
بغداد  ولية  يف  اخلانات  تكون  ما  وغالبًا 
كان  مهما  جتارية  وظائف  وتتتوؤدي  مغلقة 
وكانت  املتتعتتمتتاري  خمططها  اأو  حجمها 
ت�شتخدم ب�شكل اأ�شا�شي لاجتار بالب�شائع 
اأن  اإذ  وجتارة اجلملة وكذلك نزل للتجار، 
لنزول  مركزية  باحة  من  يتاألف  ختتان  كل 
التجار ويف كثري من احلالت يحمل اخلان 
ا�شم ال�شلعة التي يتخ�ش�س يف بيعها مثل 
خان ال�شابون وخان اجلنب اأو يحمل ا�شم 

م�شيد اخلان اأو ا�شم �شاحبه.
طوب أبو خزامة

ا�شتطاع ال�شلطان مراد اأن ينتزع بغداد من 

دفع  اإىل  الن�شر  هذا  اأدى  وقد  ال�شفويني، 
الإيرانيني عن حكم العراق.

بها  جتتاء  التتتتتي  ال�شخمة  للمدفعية  وكتتتان 
بغداد  دختتتول  يف  دورهتتتا  متتتراد  ال�شلطان 
الثقيلة  العثمانية  املدفعية  متكنت  فقد 
اأثناء احل�شار اأن تفتح ثغرات وا�شعة يف 
اأ�شوار بغداد، وحينما غادر ال�شلطان مراد 
التي غنمها من اجلي�س  بغداد ترك املدافع 
من  وكتتان  الطوبخانة،  قلعة  يف  الإيتتتراين 

بينها مدفع �شخم كبري احلجم والأبعاد.
وكتتتتان يتت�تتشتتاهتتد ممتتتتتدودًا بتتطتتولتته يف باب 
يديه  وبني  القلعة،  اأبتتواب  من  الطوبخانة 
اأربع قنابل مدورة، وقد عرف بت "طوب اأبو 
خزامة" وهو م�شنوع من النحا�س الأ�شفر، 
وهو مو�شوع على دكة تعلو الأر�س نحو 
ن�شف ذراع يبلغ عر�شها 4م، ويف كل ركن 
من اأركانها الأربعة مدفع �شغري مركوز يف 
باأطراف هذه  الأر�س من فوهته ومربوط 
الزند  بغلط  حديد  �شل�شلة  الُعليا  املتتدافتتع 
اأبو  �شبه �شور لطوب  فهي  بالآخر  الواحد 

خزامة.
وعند فوهة "طوب اأبو خزامة" اأربع قنابل 

ثاث منها يف الأ�شفل والرابعة قائمة عليها 
طول  ويتتبتتلتتغ  �تتشتتم(   29( منها  كتتل  حمتتيتتط 
الطوب ) 4،44م( وحميطه مما يلي فوهته 
)1،44م( وقطر )فوهته 48 �شم( ومكتوب 
على ظهره: )مما عمل بر�شم ال�شلطان مراد 
ووراء  (؟  ختتان  اأحتتمتتد  ال�شلطان  بتتن  ختتان 
�شغار  �شمكات  اأربتتتتع  املتتتذكتتتورة  التتكتتتتتابتتة 
واأربعة اأجنم ووراءها يف الو�شط عروتان 

مقو�شتان حميط كل منهما 50 �شم.

الجسور في بغداد
العهد  يف  بتتتغتتتداد  يف  اجلتت�تتشتتور  تتتكتتن  مل 
العثماين عامرة كما هي اليوم، وكان اأهل 
موا�شم  يف  دجلة  عبور  يف  يعانون  بغداد 
الفي�شان ومل تكن هناك وا�شطة غري القفف 

والقوارب، ومن اجل�شور املوجود اآنذاك:
اأيتتام  اأنتت�تتشتتئ   ،) كتتترارة   ( قتتترارة  1. ج�شر 
�شنة  با�شا"  عتتا�تتشتتم  "م�شطفى  التتتتوايل 
1889م ، وهو مكّون من عوامات خ�شبية.

اأفتتح  املتت�تتشتتعتتودي،  اأو  اخلتتتر  جتت�تتشتتر   .2
با�شا"  "عطا  التتتتوايل  بح�شور  1897م 

اجل�شر  و�شمي  با�شا"،  "رجب  وامل�شري 
"احلميدي" ولكن النا�س ما زالوا ي�شمونه 

ج�شر "اخلر".
كاهما  والعتتظتتمتتيتتة:  بتتتغتتتداد  جتت�تتشتترا   .3
ب�شكل  اخل�شبية  اللتتتتتواح  متتن  متت�تتشتتنتتوع 
عوامات، وُيقال لها "ج�شاريات"، مربوطة 
على  اجلتت�تتشتتر  متتتدد  وقتتتد  غتتتاظ،  ب�شا�شل 
ج�شر  وحتت  والغربية  ال�شرقية  ال�شفتني 
لتتلتتمتتقتتاهتتي وبائعي  وا�تتشتتع  بتتغتتداد جمتتتال 

املاأكولت وغريها.
وكتتلتتمتتا انتتقتتطتتع اجلتت�تتشتتر عتتتن التتعتتبتتور يف 
بذلك  احتفلوا  ات�شاله  واأعتتيتتد  الفي�شان 
باملزامري  الأهتتايل  فيخرج  عظيمًا  احتفاًل 

والطبول.
وقد دام ج�شر بغداد على هذه احلالة حتى 
حتى  ال�شغري"  با�شا  "نامق  التتوايل  اأيتتام 
وملا  عليه،  للمرور  �شاحلا  يعد  ومل  ختترب 
با�شا" عليه وجده غري  "نامق  وقعت عني 
لئق ببغداد فاأمر باإن�شاء ج�شر من الطراز 

احلديث وقامت بعمله مدر�شة ال�شنائع.
عن كتاب بغداد 

اعداد فخري الزبيدي

طوب ابو خزامةخان مرجان
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بان  يعتقد  متتن  هتتو  يتتقتترف  ختتطتتاأ  اكتتترب  اإن 
م�شتوردة  العراق  اإىل  دخلت  الدميقراطية 
عريقة  اأنها  وحلفائه..  الحتتتتتال  قتتوات  مع 
بعراقة الأحزاب واملنظمات التي حتدثت عن 
ال�شراع الطبقي والطبقات الكادحة الفقرية 
�شعارا  ت�شبح  الدميقراطية  اإن  واملظلومة.. 
العامل  اإرادة  عن  تعرب  مل  اإذا  وخداعا  كاذبا 
والفاح وحتررهم من كل القيود التي متنعهم 
�شرفاء..!!  جتتمتتاهتترييتتني  قتتتادة  يتتكتتونتتوا  اأن 
الدميقراطية يف العراق لها مناح عدة ومعان 
الفرات  اختتتتتاف  ب�شبب  وذلتتتتك  تف�شر  ل 
فكل  ال�شيا�شية،  ظروفها  وتعدد  التاريخية 
فرة لها ت�شورها الدميقراطي املرحلي الذي 
تعي�س ممار�شته.. فمثا لرنى ما قالته جملة 
الوادي يف عددها رقم 11 بغداد ال�شبت 24 

ني�شان 1948 ال�شنة التا�شعة:
اإقتتامتتة حفلة  بتتغتتداد  منظفو جمتتتاري  قتترر   *
انتخابية دميقراطية يف مقهى عدنان ب�شارع 
كامل بطر�س قزاجني  تر�شيح  لتاأييد  الأمني 
كامل  فيها  و�شيخطب  بتتغتتداد  اأقتتلتتيتتات  عتتن 
دعا  الذي  غروميكو  ف�شائل  معددا  قزاجني 
اليوم  يطالب  والتتتذي  فل�شطني  تق�شيم  اإىل 

باإخراج املجاهدين العرب من فل�شطني.
وغتتترومتتتيتتتكتتتو هتتتتو احتتتتتد زعتتتتمتتتتاء الحتتتتتتاد 
ال�شوفيتي اآنذاك وقالت املجلة اأي�شا: يطلق 
اليهود يف فل�شطني النار على امل�شلمني اأثناء 
يف  م�شاجدهم  يف  ال�شاة  فري�شة  تاأديتهم 
الوقت الذي يقوم به اأن�شار كامل اجلادرجي 
)زعتتتيتتتم احلتتتتتزب التتتوطتتتنتتتي التتدميتتقتتراطتتي( 
مبظاهرة يقولون فيها )يحيا ن�شال ال�شعب 

اليهودي(.
)الدميقراطيني..  من  اليهود  بتتاإختتوان  واإذا 
اإر�شال اجليو�س العربية اإىل  يتنادون بعدم 
دولة  بكونها  )اإ�شرائيل(  وي�شفون  فل�شطني 

دميقراطية وتقدمية!!
الطرفة  هتتذه  اأي�شا  ال�شدد  بهذا  يذكر  وممتتا 
الدميقراطية: كان ال�شيخ احمد الداود نائبا 
من  حتترم  وقتتد  العراقي  التتنتتواب  جمل�س  يف 

اإحتتدى وزارات  �شنوات ويف  عتتدة  التتتوزارة 
املعار�شة  �شديد  ال�شيخ  كان  ال�شعيد  نتتوري 
ل�شيا�شته وكان نوري يعلم دوافع معار�شته 
ا�شتد  املجل�س  اإحدى جل�شات  ومبعثها ويف 

بقوله  نتتوري  فاأجابه  معار�شته  يف  ال�شيخ 
)متوتني ما لب�شج خزامة(.

ف�شج املجل�س بال�شحك وانقطعت املعار�شة 
ومل ي�شتوزر ال�شيخ احمد الداود بعد ذلك.

وذكرت جملة الوادي يف عددها رقم 6 ال�شنة 
21 ال�شبت 16 ني�شان 1960: نقابة احلمالني 

يف احللة تروع الآمنني وتبتز اأموالهم!!
كتتتان كتتل متتن كتتاظتتم حمتتمتتود وكتتاظتتم �شلتاغ 
اأع�شاء  وهم  جبار  وعبا�س  كاظم  وح�شاين 
خرجوا  احلتتلتتة  يف  واحلتتمتتالتتة  الكيل  نقابة 
بال�شاح  مدججون  وهم  احللة  �شوارع  اإىل 
ويلوحون باحلبال يرهبون النا�س ومياأون 
الدميقراطية  بتتا�تتشتتم  بتتالتترعتتب  �تتشتتدورهتتم 
يذهبون  كانوا  الليل  يجن  وعندما  وال�شام 
حاملني  اأبوابهم  ويطرقون  �شحاياهم  اإىل 
ومهددينهم  باحلبال  لهم  ملوحني  القامات 

بال�شحل اإذا مل يدفعوا مبلغ كذا...
األف   25 متتن  اأكتتر  جمع  ا�شتطاعوا  وهتتكتتذا 
اإىل  �شيقوا  اأمرهم  افت�شح  اأن  وبعد  دينار 
مبوجب  الثاين  الع�شكري  العريف  املجل�س 
البغدادي.  العقوبات  قانون  من   272 املتتادة 
اأ�شماء بع�س �شحايا هذه  وقد ذكرت املجلة 
العتيدة  واحلتتمتتالتتة  الكيل  نقابة  التتنتتقتتابتتة.. 
�شادت  التي  الدميقراطية  مبفاهيم  املغرقة 
العراق اآنذاك.. هذا مع العلم اأن هناك اأنا�شا 
ذكرتهم  الذين  ال�شماء  هتتوؤلء  غري  اآختتريتتن 
املجلة قد دفعوا التاوات خوفا من اأن تطرق 
رقابهم حبال هذه النقابة وميوتوا بالطريقة 
دميقراطيو  لهم  اختارها  التي  الدميقراطية 

ذلك الزمان!!

طرائف من الممارسة الديمقراطية في العراق
محمد حسن الجابري

فريدة  �شيا�شية  �شخ�شية  ال�شعيد  نتتوِري 
وطموح  دائبة  حركة  يف  فهو  نوعها  من 
لتتكتت�تتشتتب ثتتقتتة النتتكتتلتتيتتز بتتتل وحمتتاولتتة 
اآرائه  يف  الربيطانية  احلكومة  اإقناع 
ال�شيا�شية يف العراق لعتقاده مبنفعة 
للكل! ومع ذلك رف�شت بع�شها من قبل 
كتابه  يف  �شوكت  ناجي  يقول  النكليز 
ال�شعيد يخ�شى  �شري وذكريات كان نوري 
بريطانية  �شداقة  يف  تناف�شه  �شخ�شيتني 
واأخرى تناف�شه بوطنيتها واإخا�شها لبادها: 
الر�شالة الأوىل يف بغداد 29 متوز 1934 "اأخي 
ناجي �شوكت اأ�شكرك على كتابك وما حواه من 
�شعور الوداد والإخا�س وكنت خال هذه 
املدة م�شغول البال جدا وعلى ما يظهر 
يل ان الأختتطتتار بتتازديتتاد ول اعلم 

طريقة للتغلب عليها."..
1. روح الطائفية 

بتو�شع هائل يف األوية الفرات والنفجار يحتاج 
حلادث طفيف هذه خا�شة اآراء املوظفني املّعول 

عليهم.
2. ا�شتدت الدعاية �شد امللك ب�شكل خطري وكذلك 
علي جودت باتهامهم له باملقامرة وجر النقود من 

اخلزينة اخلا�شة..
الر�شالة الثانية يف بغداد 5 دي�شمرب 1931 جاء 
بها "اأخي ناجي بك تاأخرت بالرد عليك وباإعطائك 
الإخبار عن حالتنا احلا�شرة التي اأ�شبحت غري 
اأو  الإ�تتشتتاح  متتن  يتتاأ�تتشتتا  عنك  اكتتتتتم  ول  مر�شية 
الجتاه اإىل الإ�شاح -ثم يقول- واآخر ما حدث 
هو ق�شية النتخابات و�شوف ترى نتائجها من 
النواب  جمل�س  يف  واأمثاله  بطي  رفائيل  وجود 
واأ�شبحت  يحميها  ممتتن  التتتتدار  ختتلتتت  وهتتكتتذا 
ت�شاء  كما  وتتتاأكتتل  تنه�س  يقولون  كما  التتواويتتة 

وتريد!" 
 1935 �شباط   11 الطيارة  من  الثالثة  الر�شالة 

الورقة  هذه  على  لكتابتي  اآ�شف  ناجي  "اأخي 
وبهذه العجلة لأنني يف اجلو طائر عائد لبغداد 
بتتغتتداد غري  التتر�تتشتتالتتة الأحتتتتتتوال يف  اآختتتتر  ويف 
ب�شكل  التتتوزارة  تبدل  من  لبتتد  ويظهر  وا�شحة 
بالطلب  واحلوا  بغداد  يف  طلبوين  الأ�شكال  من 
من  ولبتتد  القدمي  بفكري  اأزل  مل  اإين  وب�شرعة 
دخولك اإىل الوزارة ويف الداخلية اآمل اأن اأخربك 
بذلك قبيل و�شويل لبغداد وادر�س موقف العراق 

وامل�شاكل".
التتوزراء  قتترر جمل�س   ويف 19 حتتزيتتران 1940 
اإيتتفتتاد كتتل متتن وزيتتتر اخلتتارجتتيتتة نتتتوري ال�شعيد 
لدرا�شة  تركيا  اإىل  �شوكت  ناجي  العدلية  ووزير 
الو�شع بعد دخول ايطاليا احلرب و�شل القطار 
ا�شتقبالهما  يف  كتتان  حلب  حمطة  اإىل  طورو�س 
العام  التتعتتراق  قن�شل  قتتتدوري  حت�شني  متتن  كتتا 
�شوكت  ناجي  ويتتقتتول  جتتودت  وعلي  لبنان  يف 
يل  فقال  بيده  �شغرية  حقيبة  يحمل  جودت  كان 

من رسائل نوري السعيد الى ناجي
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القانون األول

جل�شته  يف  التتعتتراقتتي  التتتتوزراء  جمل�س  قتتتررىَ 
املنعقدة يف 6/ت�شرين الثاين 1930 ما يلي:

وخم�ش�شاتهم  املوظفني  رواتتتتب  تخفي�س 
كل  عن  )ربية(  كل  من  واحتتدة  )اآنتتة(  بن�شبة 
راتب ل يتجاوز املائة )ربية( و)اآنة( ون�شف 
متتن كتتل )ربتتيتتة( عتتن كتتل راتتتتب يتتتتراوح بني 
)ربية(  كل  من  و)اآنتني(  )ربية(   300-100
)ربية(  التتت)300(  تتجاوز  التي  الرواتب  عن 

تخفي�شًا لل�شائقة القت�شادية.

نحو  العراقية  للخزينة  توفر  العملية  وهذه 
20 )لكًا( من الربيات يف ال�شنة وقد و�شعت 
التحقيق  بتتهتتذا  قتتانتتونتتيتتة  لئتتحتتة  احلتتكتتومتتة 
لإبرامها،  التتنتتيتتابتتي  املجل�س  اإىل  ورفتتعتتتتتهتتا 
/27 يف  بجل�شته  النيابي  املجل�س  واقتترهتتا 

ت�شرين الثاين 1930 ثم اأر�شلت اإىل جمل�س 
الأعيان ليقرها.

وقد احتج )املعتمد ال�شامي الربيطاين( على 
بع�س  رواتتتب  ل�شموله  القانون  هذا  ت�شريع 
بعقود  يخدمون  التتذيتتن  الأجتتانتتب  املوظفني 
يقر  ل  ان  في�شل  امللك  من  والتم�س  خا�شة، 

القانون.

احلكومة  اإىل  التتقتتانتتون  في�شل  املتتلتتك  واأعتتتاد 
قانونا  احلكومة  وو�شعت  فيه  النظر  لتعيد 
بدًل ين�س على تخ�شي�س الرواتب واملكافاآت 
يف  و6  الأوىل  املائة  يف  بن�شبة 5  التقاعدية 
املائة الثانية و8 فما فوق ذلك. على ان ي�شري 
مفعول هذا القانون ملدة خم�شة ا�شهر تنتهي 
يف 13 اآذار 1931 ول ي�شمل رواتب املوظفني 

الأجانب.
اأن  النيابية  اجلل�شة  يف  املالية  وزير  واأعلن 
يف  ع�شرة  بقطع  تربع  امللك  اجلالة  �شاحب 
التخفيف  يف  لي�شهم  خم�ش�شاته  من  املائة 
عتتتن اخلتتزيتتنتتة ونتتا�تتشتتد التتتنتتتواب والأعتتتيتتتان 

فاأعلن  التخفيف  هذا  يف  ال�شراك  بوجوب 
النواب انهم ي�شحون بت 6% من خم�ش�شاتهم 
ثتتتم تتتقتتدمتتت احلتتكتتومتتة بتتائتتحتتة جتتتديتتتدة يف 
الرواتب  بتخفي�س  تق�شي   31/3/1931
فقبلت   %5 بن�شبة  واملخ�ش�شات  التقاعدية 
التتائتتحتتة وا�تتشتتتتتمتترت نتتتافتتتذة املتتفتتعتتول اىل 
31/3/1941 فكان لهذا العمل بع�س التاأثري 
على تخفيف ال�شائقة املالية التي كانت ت�شكو 

ها الباد.
القانون الثاني

الربيطانية(  الحتال  )حكومة  ا�شتخدمت 

الوظائف  يف  التتعتتراقتتيتتني  متتن  كتتبتتريًا  عتتتتددًا 
واملن�شاآت على عهد احلكومة املوؤقتة املوؤلفة عام 
1920 دون اأن تكون لدى هوؤلء امل�شتخدمني 
اكان ذلك  للتوظيف، �شواء  املوؤهات الازمة 
معظم  لن  الأخاقية  ام  العلمية  الوجهة  من 
ابناء الطبقة املتعلمة والأ�شر من ابناء الباد 
التي  احلكومة  يف  اخلدمة  )ي�شتنكف(  كتتان 
اأن�شاأها الحتال، والبع�س الآخر كان ليزال 
خارج العراق وقد زاد هذا العدد زيادة كبرية 
على عهد النتداب يوم كان التلويح بكر�شي 
 الوظيفة يفقد الرزين رزانته وين�شي التاجر 

جتارته. 
ويهمل املزارع زراعته فامتاأت دوائر الدولة 
باأنا�س لميتون اإىل العلم والف�شيلة والكفاءة 
املتعاقبة تفكر يف  الوزارات  ب�شيء و�شارت 
�شرورة تطهري دوائر الدولة من الذين اثبتت 
من  وكتتذلتتك  للخدمة  لياقتهم  عتتدم  التتتتتجتتارب 
الذين مل تربهن اليام على نزاهتهم و�شادق 
على   22/1/1931 يتتوم  النيابي  املجل�س 
قانون )ذيل قانون ان�شباط موظفي الدولة( 
“ملجل�س  ان:  على  الأوىل  مادته  ن�شت  وقتتد 
الوزراء بناء على تو�شية الوزير املخت�س ان 
ي�شدر قرارًا بف�شل اي موظف يعتقد املجل�س 
بعد تدقيق �شجله اأن بقاءه يف الوظيفة م�شر 
او  ال�شائن  �شلوكه  ب�شبب  العامة  بامل�شلحة 
مترده او ك�شله غري قابل ال�شاح او اهماله 
القيام  على  الثابتة  مقدرته  عتتدم  او  املتكرر 

بواجباته”.
لتطهري  و�شيلة  اأف�شل  التتقتتانتتون  هتتذا  وكتتتان 
الت�شقت  التتتتتي  الردان  متتن  التتدولتتة  دوائتتتتر 
لو جرى تطبيقه بعدل وان�شاف، ولكن  بها، 
ال�شخ�شية  وامل�شالح  ال�شيا�شية  الأهتتتتواء 
لعبت فيه دورًا خطريًا، فف�شل من اخلدمة عدد 
الوزارات  ا�شطرت  الذين  الأبرياء  من  كبري 
املتعاقبة اإىل اأن تعيدهم اإىل اخلدمة باأ�شاليب 

خمتلفة.

د. قاسم جبر السودانيق���ان���ون���ان خ��ط��ي��ران

ازهر الناصري

انقرة  اىل  �شي�شحبنا  جودت  علي  اأن  ال�شعيد  نوري 
باأية �شفة �شيكون معنا؟ فاأجاب كع�شو ثالث  ف�شاألته 
قرار  يوجد  ول  ذلتتك  يجوز  كيف  لتته  فقلت  التتوفتتد  يف 
التتوزراء لإ�شراكه معنا؟ ومل ي�شبق لركيا ان  ملجل�س 
احيطت علمًا بذاك؟ فرد نوري اإن هذه الأمور ب�شيطة 
ناجي  ويعلق  واأنتتا  اأنتتت  وافقت  اإذا  جتتتاوزهتتا  ميكن 
�شوكت كان يف قرار نف�س نوري اأن يتخذ من وجود 
جودت معنا م�شاعدًا له يوؤيده يف اآرائه ومعرو�شاته 
وعلى كل رف�شت ان يكون الرجل ع�شوا ثالثا وهددت 
ليكن  طيب  وقال  نوري  فراجع  بغداد  اإىل  بالرجوع 
يف  وهم  الثاين  اليوم  ويف  �شخ�شية  ب�شورة  �شفره 
اقراح  لدي  ال�شعيد:  نتتوري  قال  اأنقرة  اإىل  طريقهم 
اأريد  ولكني  الركية  احلكومة  على  اعر�شه  اأن  اأود 
القراح؟  �شوكت وما هو  اأجابه  فيه  راأيتتك  اعرف  اأن 
قال �شنتحدث مع رجال تركية عن الو�شع يف �شورية 
النكليز  واحتلها  جتتربًا  الفرن�شيون  تركها  اإذا  فيما 
حربا وطلب ال�شوريون اللتحاق بالعراق فما �شيكون 

يقول  اأن  ينوي  انه  واأ�شاف  ذلك  من  الأتتتراك  موقف 
لن  م�شتعدة  العراقية  احلكومة  بتتان  تركية  لتترجتتال 
هم  اإذا  لركية  ال�شمالية  الكردية  املنطقة  عن  تتنازل 
من  �شكل  بتتاأي  بالعراق  �شوريا  اإحلتتتاق  على  وافتتقتتوا 
الأ�شكال. وان احلكومة العراقية م�شتعدة لأخذ موافقة 
هذه  نوري  ناجي:  فاأجابه  العمل  هذا  على  بريطانية 
م�شاألة مهمة وخطرة جدًا فنحن ل نعلم ماذا �شيكون 
موقف فرن�شا وماذا �شيكون موقف انكلرا؟ ونحن يف 
بداية احلرب فكيف ن�شوغ ل نف�شنا اناأ واأنت اأن نتكلم 
يف مو�شوع مهم وخطر مثل هذا املو�شوع مع دولة 
اأجنبية ونقرح التنازل عن جزء من الوطن العراقي؟ 
�شنتحدث  واإمنتتا  عهدًا  نوقع  ل  �شوف  اأننا  نوري  فرد 
يف املو�شوع ب�شورة �شرية فقال �شوكت بالن�شبة اإيل 
اأمتتر خطري  اأيتتة م�شوؤولية يف  اأحتمل  اأن  اأريتتد  ل  فانا 
كهذا واأحذرك من الأقدام على مفاحتة رجال تركيا يف 
هذا املو�شوع وانتهى املو�شوع عند و�شولهم حمطة 

قطار اأنقرة..

شوكت وآرائه

جمل�س االعيان في�سل االول

ناجي �سوكت
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التي �شاأرويها يف ما  �شتبدو الحداث 
يلي غريبة غرابة ل تكاد ت�شدق، ولكني 
اأحداث  اإنها  جاهدا  الكرام  لقرائي  اأوؤكتتد 
لعب  ممن  �شخ�شيا  انتتا  وكنت  فعا  وقعت 
�شرورة  اأر  مل  واين  فيها،  الرئي�شي  التتدور 
للك�شف عنها حتى اليوم، لأين كنت )وما اأزال 
لها.  تاريخية  اأهمية  ل  اأنها  من  واثقا  اليوم( 
ل�شببني  اليوم  ن�شرها  فقررت  عدت  اإين  غري 
اثنني: اأولهما اأن ما اق�شه الآن ي�شّدق ما كنت 
ذهبت اليه يف كلمة �شبق ان ن�شرتها، اأُحّمل 
الفو�شى  تبعة  امللكي  العهد  فيها 
التتتتتي �تتشتتادت التتتعتتتراق )ومتتا 
زالت ت�شوده(، فاأخطاء 
ذلتتتتتتتتتتك اجلتتتتتتيتتتتتتل،، 
رجالته  وجتتهتتل 
وتتتتتختتتتبتتتتطتتتتهتتتتم، 
وقتتتتت�تتتتتشتتتتتر نتتتظتتتر 
وف�شلهم  اأعتتامتته، 
التتتو�تتتشتتتول  يف 
ال�شعب  اىل 
واقتتتتتنتتتتتاعتتتتته 
بتتتتوجتتتتهتتتتات 
نتتتتظتتتترهتتتتم، 
واكتتتتتتراهتتتتتته 
)اكتتتتتتتتتتتتتتتراه 
التتت�تتتشتتتعتتتب( 
قبول  عتتلتتى 
�تتتشتتتيتتتا�تتتشتتتة 
جية  ر خا
متتتتتا كتتتان 

مقتنعا 
متتتتتتتتتتتتن 

�شامتها، ومهازل احلياة الربملانية، وا�شطهاد 
ال�شيا�شة  وف�شل  التتتراأي،  وحتتريتتة  املعار�شة 
بطالة،  متتن  ذلتتك  عتتن  جنتتم  ومتتا  القت�شادية، 
وجول �شيا�شي متذمر، ناقد.. الخ، كانت هذه 
�شيا�شي  عتتداء  خلق  يف  ا�شهمت  عوامل  كلها 
للحكم وابرز اأ�شاطينه، ويف خلق رغبة عارمة 

للتخل�س منه )نظام احلكم( ومنهم.
الكتابة  اإىل  دفعني  التتذي  الثاين  ال�شبب  اأمتتا 
باأن �شيا�شة ذلك العهد اخلائب  اليوم قناعتي 
واأخطاءه ما فتئت تتكرر يف كثري من الدول 
التي  النقمة  ا�تتشتتبتتاب  وان  التتيتتوم،  التتعتتربتتيتتة 
ما   )1958( يوليو   14 ثتتتورة  منها  اندلعت 
كان  التي  ال�شيا�شية  العرب  وان  تعاد،  انفكت 
القرن  ن�شف  فو�شى  من  ا�شتخا�شها  ميكن 
املتتا�تتشتتي متتا زالتتتت ختتافتتيتتة عتتلتتى اجلتتيتتل الذي 

يخلف الر�س اليوم.
و�شف  من  اذًا  �شرر  فا  تقدم،  ما  �شح  واإذا 
م�شهد جانبي من م�شاهد ذلك العهد لي�شتطيع 
اجليل احلا�شر مقارنة ما جرى يف ذلك العهد 
مبا يتكرر اليوم. ومهما يكن من �شيء فاأرجو 
القراء  متتع  طرافة  من  �شاأرويه  ما  يخلو  األ 
ال�شيا�شي،  فحواها  عن  النظر  بغ�س  الكرام، 
على  الو�شي  بالمري  لقائي  انعدامه.ثم  او 
ت�شدقان،  ل  وب�شاطة  ب�شرعة  العراق  عر�س 
ول بد اأن ا�شيف هنا ان ذلك مت نتيجة ظروف 
فاأنقذتني من حمنة  القتتدار،  ي�شرتها  خمتلفة 
فقد كنت عائل  تعاىل،  الله  ال  يعلم مغبتها  ل 
يف  عي�شهم  يتوقف  وعلّي  الوحيد،  ا�شرتي 
م�شوؤولياتها  عن  فيه  التتدولتتة  تخلت  جمتمع 
يكون  يكاد  تخليا  املتتواطتتن  قبل  الجتماعية 
اعتياديا  به  الت�شال  حاولت  كنت  ولو  تاما، 
بريوقراطي  نفق  �شحية  ولذهبت  ذلك  لتعذر 
اظلم ل ينتهي. وهذه هي احلالة اليوم ل يف 
كلها،  العربية  الباد  يف  بل  وحتتده،  التتعتتراق 

وكثري من دول العامل الثالث اي�شا. 
وقد يكون هذا ممكنا يف الدول الدميوقراطية 
اأي�شا، ولكن زودت الخرية نف�شها ب�شمامات 
قانونية حتمي الفرد من طغيان املجتمع يف 
اغلب الحيان ويف املدى البعيد، ول اأرى 
مما  الكثري  فثمة  هنا،  لا�شتطراد  داعيا 
ي�شلي القراء الطاع عليه! فاأعد اىل 

ما انتهت اليه الحداث.

العزم الثابت
اليوم  متت�تتشتتاء  يف 
ويف  التتتتتتتتتتتتتايل، 
نف�شها  ال�شاعة 
فيها  رن  التتتتتتتي 
التلفون  جتتر�تتس 
�شمعت  بالم�س، 
اجلتتتتر�تتتتس يتتتتدق، 
كتتتتتتان ذلتتتتتتك نتتتتداء 
متتتتتتتن �تتتشتتتديتتتقتتتي 

الع�شاء  تناول  اىل  يدعوين  قا�شم"  "املازم 
"يف الق�شر"، وعنّي �شاعة واأكد على وجوب 
ويف  بتتذلتتك.  ووعتتدتتته  ف�شكرته  بها،  اللتتتتتزام 
وكان  الق�شر،  بتتاب  يف  كنت  املتتعتتني  املتتوعتتد 
"املازم قا�شم" بانتظاري، فاأدخلني على نحو 
نحو  بعد  م�شتغربا  ولي�س  البارحة،  فعل  ما 
�شبعة عقود م�شت على هذه الأحتتداث، ان مل 
التتزيتتارة ول وجبة  تلك  ذاكتترتتتي عن  يبق يف 
فيها  دار  ملا  ول  فيها،  تناولتها  التي  الع�شاء 
من اأحاديث ول ملا اعقبها من زيارات بعد ذلك 
اإل اخف النطباعات العابرة. ولكن مو�شوعا 
واحدا )م�شحكا( اثري يف ذلك الع�شاء، وفيما 
تاه من دعوات تكررت ثماين ع�شرة مرة يف 
ما  واحد  مو�شوع  نعم،  واحتتد،  �شهر  غ�شون 
فتئ يعاودين اليوم: هو "ا�شاح الو�شاع"! 
وثمة امر اآخر يقبع يف زوايا ذاكرتي اي�شا: 
هو اين كنت اآتي باحلل املنا�شب لكل م�شكلة 

طرحت او اعرا�س اثري.
 مل يكن هناك امر متعذر، ول حل ع�شري! "يبداأ 
احلل بالعزم الثابت" تت كنت مولعا برديد هذه 

العبارة.
موضوع شخصي

من  النتهاء  لذعتتة، وبعد  بتتاردة  اأم�شية  ويف 
اأحاديث  من  يتخللها  كان  وما  الع�شاء  وجبة 
اللجوء  وقبل  اإليها،  اأ�تتشتترت  التي  الإ�تتشتتاح 
اإىل حجرة املكتبة الدافئة، مبوقدها ال�شغري 
قطع  دومتتا  فيه  ت�شطرم  كانت  التتذي  الأنتتيتتق 
احلديد  ال�شكك  اأخ�شاب  من  ج�شام  حمطمة 
ال�شاحرة، و�شتائرها  الأرومة  ذات  امل�شتهلكة 
)�شتائر حجرة املكتبة( امل�شنوعة من القطيفة 
مني،  "�شيدنا"  اقتترب  اخل�شراء،  ال�شميكة 
كتفي،  على  تعاىل(  الله  )رحمه  يتتده  وو�شع 
اأن  اأحتتب  �شخ�شي  مو�شوع  "عندي  وقتتتال: 
رهن  اإين  قتتلتتت  املكتبة".  يف  متتعتتاك  اأبتتحتتثتته 

ت�شرف �شموه، و�شرنا معا باجتاه املكتبة.

األميرة فائزة أخت فاروق
علينا  تتتدار  كانت  الع�شاء،  وبعد  املكتبة،  يف 
عادة، فناجني من القهوة الركية يختلف عددها 
تلك  يف  ق�شرها.  اأو  جل�شة  كل  طول  بح�شب 
الليلة )واأنا اأذكر ذلك بو�شوح( كانت فناجني 
اأريكته  يف  �شيدنا  ا�شتقر  تنتظرنا.  القهوة 
فتبعته، وتناول فنجان قهوته، وبعد �شكوت 
طال ب�شع دقائق قال م�شتفهما: "�شمعتك تردد 
متينة مع  اإنك على عاقة  قولك  اأكر من مرة 
عدد من اأعام ال�شحافة والأدباء يف م�شر؟". 

قلت: "نعم هذا �شحيح".
امل�شري؟".  املجتمع  يف  مكانتهم  "وما  قال:   
بدقة،  عليه  التترد  ي�شهل  ل  �شوؤال  "ذلك  قلت: 
عملهم  بحكم  بع�شهم،  اأن  اأحتت�تتشتتب  ولتتكتتنتتي 
احلاكمة،  بتتالر�تتشتتتتتقتتراطتتيتتة  تتتربتتطتتهتتم  ممتتتن 
 وقتتتتادة احلتتيتتاة التت�تتشتتيتتا�تتشتتيتتة عتتاقتتات وثقى 

ول �شك". 
قال: "اأريد ا�شت�شارتك يف اأمر �شخ�شي جدا، 
اأخت  فائزة،  الأمتترية  يد  اأطلب  ان  اأنتتوي  اأنتتا 
الإقتتدام على  امللك فاروق، ولكني راأيت، قبل 
اأعتتترف متتدى قتتبتتول الأ�تتشتترة املالكة  ذلتتتك، ان 
اأن  حت�شب  فتتهتتل  متتبتتدئتتيتتا،  للفكرة  املتت�تتشتتريتتة 
الأمر  يتق�شى  اأن  قادر  اأ�شدقائك من هو  بني 
التعقيدات  وتكفينا  منا�شبة،  ولباقة  بكيا�شة 
التي ل بد اأن يخلقها لنا ال�شيا�شيون؟"، قلت: 
�شمت  فرة  وبعد  ذلك"  يف  عندي  �شك  "ل 
ق�شرية قال -رحمه الله-: "ما اأظن انك عندك 
وقت تروح اىل القاهرة كم يوم بنف�شك تتابع 

املو�شوع؟"
واإذ اتفق اإن كانت "العطلة الربيعية" لطاب 
اأين  اأختتربتتته  فقد  حينئذ،  و�شيكة  الكليات 
ف�شر  اإ�تتشتتارتتته،  رهتتن  نف�شي  اأ�تتشتتع  اأن  �شعيد 
-رحمه الله- بذلك، وكذلك بداأت اأ�شد الرحال 

اإىل القاهرة.
 

أمتع سفرة
عاما،  و�شبعون  نيف  الأحتتداث  هذه  على  مر 
اأطرف  متتن  القاهرة  اإىل  �شفرتي  فتئت  ومتتا 
يثق  اأن  واأرجتتو  ما جرى يل  واأغتترب  واأمتع 
ما  كل  و�شفت  لو  اإين  بقويل  الكرمي  القارئ 
خربت فيها خلرجت برواية �شينمائية فريدة، 
لناءت اأعمدة القب�س بها! ليذكر القارئ الكرمي 
ان الطريان مل يكن �شائعا يومئذ على ما هو 
كانت  القاهرة  اإىل  الرحلة  وان  اليوم،  عليه 
تتم عرب ال�شحارى الف�شيحة التي تف�شل بني 
اأو بني بغداد وعمان، وكانت  بغداد ودم�شق 
احلالتني،  كلتا  يف  ولتتيتتلتتة  يتتومتتا  ت�شتغرق 
بع�س  هناك  اأن  ال  باحلافات،  تتم  وكانت 
احلقائق اجلديرة بالذكر قبل ال�شتطراد يف 

�شرد مغامراتي فاأقف قليا هنا.

تنّك�ر.. النكرة
اأذكر مما اأذكر من الإعداد لتلك الرحلة العتيدة 
اأو�تتشتتاين و�شدد علي  ان الأمتتري -املتترحتتوم- 
اليوم  الأحتتتداث  اعر�س  واذ  باحلذر،  الأختتذ 
وا�شتعيد بع�س ما تبقى من كلماته يف اأذين 

يزداد ا�شتغرابي مما اأروي.
متنكرا".  ت�شافر  ان  "وي�شتح�شن  قتتتال:   
واأعتتجتتبتتنتتي متتتا انتتتطتتتوت عتتلتتيتته التتفتتكتترة من 
كنت  اأين  تنفيذها  عاق  والذي  "ميلودراما"، 
النكرة؟!  يتنكر  فكيف  بتتدء،  ذي  بتتادئ  نكرة 
وغتتتايتتتة متتتا ا�تتشتتتتتطتتعتتت عتتمتتلتته لأجتتتتل اإختتفتتاء 
هويتي هو ان ا�شتقل حافلة �شعبية )حافات 
التي  "نرين"  حافات  من  بدل  "النكريل" 
ال�شم،  بهذا  ا�شكتلندي  �شخ�س  اأ�ش�شها  كان 
وكتتانتتت اأفتتختتم واأغتتتلتتتى!( كتتمتتا اأذكتتتتر )وكيف 
ال�شحراء  عرب  عطبت  احلافلة  ان  اأن�شى؟( 
اىل القد�س، فاختارين الراكبون للذهاب اىل 
مكتب ال�شركة يف القد�س لإر�شال من ي�شعفهم، 
وا�شتوقفوا من اأجل ذلك �شاحنة ب�شائع تعرب 
�شمكا  حتمل  انها  فات�شح  ركبتها  ال�شحراء، 
نيئا ي�شدره العراق اىل فل�شطني، فتاأمل! واذ 
فقد  للموقف  انقاذا  امتطائها  من  بد  يكن  مل 
اأذعنت لاأمر الواقع وركبتها، وبعد جمازفات 
مثرية �شتى، اأو�شلتني اىل حيفا ثم تل اأبيب، 
و�شلت اىل القاهرة املعزية يف منت�شف ليلة 

لياء ل تزال حية يف ذاكرتي اليوم.

االتصال بالمازني
الأ�شتاذ  باملرحوم  فات�شلت  وقتا،  اأ�شع  ومل 
وكنت  املتتتازين،  التتقتتادر  عبد  اإبراهيم  الكبري 
بغداد  يف  تعارفنا  منذ  وعطفه  بتتوده  اأحظى 
العاملية  احلتترب  قبل  غتتازي  امللك  متتاأمت  اأيتتتام 
الغر�س  له  و�شرحت  اجتمعنا  فلما  الثانية. 
من زيارتي القاهرة اأكد يل اأن طاهر الطناحي 
)من هيئة حترير "امل�شور"( كان فعًا منكبًا 
على كتابة �شرية امللكة نازيل، اأم امللك فاروق، 
ائتمانه  ميكن  متتن  اأف�شل  )الطناحي(  واأنتتته 
على ما ن�شر، واقرح املازين اأن يجمعنا على 

الغداء، وقد فعل يف اليوم التايل.
عن صحيفة القبس الكويتية 2001

خطوبة لم تر النور … 

د. فخري شهاب:

في أمسية باردة الذعة، وبعد االنتهاء من وجبة العشاء وما كان يتخللها من أحاديث 
اإلصالح التي أشرت إليها، وقبل اللجوء إلى حجرة المكتبة الدافئة، بموقدها الصغير 
األنيق الذي كانت تضطرم فيه دوما قطع محطمة جسام من أخشاب السكك الحديد 
المستهلكة ذات األرومة الساحرة، وستائرها )ستائر حجرة المكتبة( المصنوعة من 

القطيفة السميكة الخضراء، اقترب "سيدنا" مني، ووضع يده )رحمه الله تعالى( على 
كتفي، وقال: "عندي موضوع شخصي أحب أن أبحثه معاك في المكتبة".

هذه أسرار مهمتي في القاهرة 
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* الكام لل�شاعر ال�شيخ اإ�شماعيل اأحمد فرج 
يف  والتتديتتن  العربية  اللغة  متتدر�تتس  الكبري، 

اإعدادية املو�شل.
الكامل  التتنتت�تتس  عتتلتتى  اأحتت�تتشتتل  اأْن  يل  كتتيتتف   
للن�شيد؟ طرقُت اأكر من باب، واأجريُت عددًا 
متتن التتت�تتشتتالت، حتى تتتوفتتر يل ا�تتشتتم جنل 
اإ�شماعيل  املنعم  عبد  وهو  املذكور،  ال�شاعر 
م طيار متقاعد ، فات�شلُت به م�شتعلمًا منه  مقدَّ
جدًا  مهمة  بوثيقة  م�شكورًا  فاأفادين   ، �شيئًا 
عن  وافية  لكنها  خمت�شرة  معلومة  تت�شمن 

ها الكامتل : الن�شيد ؛ هذا ن�شَّ
 

* الن�شيد املو�شلي:
* نظم / اإ�شماعيل اأحمد فرج                     

*  حلن / حنا بطر�س
*التاريخ :1925/1/5.

يف  املو�شليني  راأي  عن   يعرب  الن�شيد  *هتتذا 
لوزان،  معاهدة  بعد  العراق  اإىل  ان�شمامهم 
ولغاية الآن يعد املو�شليون من اأ�شد املدافعني 
عن وحدة العراق وا�شتقاله. كما اأنهم اغنوا 
والتتعتتلتتم والأدب  املتتعتترفتتة  بتتذختتائتتر  التتتعتتتراق 

والثقافة من �شخ�شيات ونتاجات كثرية .

 ت  ن�س الن�شيد ت
ل اإّل               دارىَ عتتزٍّ وكرامْه ل�شِت يا مو�شُ

اأنِت فردو�ُس العراق             حبَّذا فيِك الإقامة
ن رامىَ انق�شامْه اأنِت منه ختري جزٍء     خابىَ مىَ
وعماد املجتِد اأنِت           فيِه بِك اأقوى دعامة

اأنِت روٌح هو ج�شٌم           اأنتتتِت تاُج هو هامة
اأنِت �شم�ٌس  هو بدٌر           منِك قد لقى متامه
ْن يدنو ِحماِك             فلقد اأدنتتتتى ِحمامة اإنَّ مىَ

كتتيتتف يتتتدنتتتوِك واأنتتتتتتتتتتتتِت            غتتتتاُب اأبطال 
ال�شهامة

دونِك �شعٌب غيوٌر              باذٌل فيِك اإهتمامة
اأقعدىَ الكونىَ قديتتتمًا              بالقتتتتتنا متَّ اإقامة

كم اأبى فيِك حّبًا       قد ن�شى الِع�شُب ح�شامة 
يلتقي املوتىَ بِب�شٍر           و�شروٍر وابت�شامة

نحن �شو�ُس احلرب ُقُدمًا     ولنا فيها الزعامة
ن اأتاِك         طامعًا غرِي النداما كيف نويل مىَ

ها ي�شلي عظاما رامًا      حرُّ �شوف ُن�شليها �شِ
وي�شح الدُم منهم           مثل ما �شحت غمامه
بلدي املو�شل دومي        يف اآماٍن و�شتتامه

لن ينالىَ الغترُي منِك       قّط، ِمن ِظفٍر قامة
 *ويختم   عبد املنعم اإ�شماعيل هذه الوثيقة 
مىَ ال�شاعر بت )100( ُربيَّة ذهب من  بعبارة ( ُكرِّ
قبل املغفور له امللك في�شل الأول لنظمه هذا 

مىَ امللحن بت �شاعة ذهبية( ال�شعر وُكرِّ
اأما اآن الأوان اأن يعود الن�شيد؟ 

اأجل!
التتتراحتتتل حتتنتتا بطر�س  املتتو�تتشتتيتتقتتار  �تتشتترية   *

)املو�شل  1896 ت 1958 ميادية(
ولد الفنان املو�شيقار حنا بطر�س يف املو�شل 
الإعدادية  املدر�شة  يف  وتخرج  م   1896 عام 
يد  على  املو�شيقى  درا�شة  وبتتداأ   ،1914 عام 
عام  �شنوات، ويف  اأربع  ملدة  �شابط عثماين 
العثماين،  اجلي�س  مو�شيقى  دختتل   1918
يف  لنبوغه  عرفاء  رئي�س  رتبة  اإىل  تتع  ُرفِّ ثم 
 1918 ثتتاين  ت�شرين   11 ويف  املو�شيقى. 
معلمًا،  وُعتتتنيِّ  العثماين  اجلي�س  متتن  ح  تترِّ �تتشُ
ك�شافية  دورة  اأول  اأقيمت   1921 عتتام  ويف 
بطر�س  حنا  فتتُعتتنيِّ  التتتتراوي  جميل  تتتراأ�تتشتتهتتا 
مراقبًا للك�شافة ومدرّبًا ملو�شيقاها يف مدينة 

املو�شل.
مو�شيقى  بتاأ�شي�س  ُكتتلِّتتف   1924 عتتام  ويف   
وبعدها  املتتو�تتشتتل،  يف  التتعتتراقتتي  اجلتتيتت�تتس 
كمدر�س  البتدائية  املعلمني  دار  اإىل  انتقل 
املو�شيقى  درا�تتشتتة  على  فعكف  للمو�شيقى، 
واأدائها من املرا�شات الدولية يف لندن حيث 
اجتاز المتحان وتخرج بدرجة – بروفي�شور 
معهد  بتاأ�شي�س  كلف   1936 عام  ويف   ،  –
جميءال�شريف  قتتبتتل  بتتغتتداد  يف  املو�شيقى 
حمي الدين–  ثم ُعنيىَِ مديرًاُ لإدارته ومعاونا 

للعميد فيه.
حلن  كما  املو�شيقية،  القطع  من  كثريًا  األَّتتف 
جمموعة من الأنا�شيد الوطنية، وطبع اجلزء 
 ،  – املو�شيقى  نظريات   – موؤلَّفه  من  الأول 
التتبتتاقتتيتتة. ولتتته موؤلفان  اأكتتمتتل الأجتتتتتزاء  كتتمتتا 

و  العامليني(  املو�شيقيني  )حياة  هما:  اآختتران 
)تاأمات يف احلياة( يف خم�س اأنغام عراقية، 
اإذاعات  وموؤلفات للكمان والبيانو ُعزفت يف 
وظيفة  و�شغل  عاملية،  مو�شيقية  وحتتفتتات 
معاون عميد معهد املو�شيقى ثم معاونًا ملعهد 
بتدري�س  وقتتتام   بتتغتتداد،   – اجلميلة  الفنون 
املو�شيقى الهوائية واخل�شبية فيه. تويف يف 

خريف 1958 .
يف  املو�شيقى  رواد  متتن  بتتتارزا  رائتتتدا  كتتان   
كتابة  اأعامها ول ميكن  العراق. وعلما  من 
دون  احلديث  العراق  يف  املو�شيقى  تاأريخ 
حنا  املو�شيقار  ريتتادة  و  مكانة  على  املتترور 
للربية  الأول  �س  املوؤ�شِّ ُيعترب  فهو  بطر�س. 
له  كتتانتتت  احلتتديتتث،  التتعتتراق  يف  املو�شيقية 
والوظيفي  الفني  عمله  جمتتالت  يف  الريادة 
فيما  ذلتتك  نتابع  كما  عتتامتتًا،  وثاثني  خلم�س 

ياأتي:
)الن�شيد  وتتتتقتتتدمي  وتتتتدريتتتب  تتتلتتحتتني    **  
اإ�شماعيل  ال�شيخ  �شعر   )1921  - املو�شلي 
فرج الكبري، يف احل�شد اجلماهريي املت�شدي 

للمطالب الركية بولية املو�شل )نال تكرمي 
من امللك في�شل الأول(.

** اإدارة وتدريب وقيادة اأول جوق ملو�شيقى 
اجلي�س )املو�شل 1923(.

** اإدارة اأجواق املو�شيقى اخلا�شة باحلركة 
على  )ح�شل  وبتتغتتداد  املو�شل  يف  الك�شفية 
اأو�شمة رفيعة امل�شتوى من موؤ�ش�س احلركة 

الك�شفية يف العامل( �شر بادن باول.
الوطنية  الأنتتتا�تتتشتتتيتتتد  ونتت�تتشتتر  تتتلتتحتتني   **

والقومية.
املعلمني  دار  يف  املتتو�تتشتتيتتقتتى  تتتدريتت�تتس    **

البتدائية ببغداد منذ 1925.
الفنون  )معهد  املو�شيقي  املعهد  تاأ�شي�س   **
عام  املتتعتتارف  بتتتتوزارة  بتتعتتد(  فيما  اجلميلة 
1936، فكان اأول مدير له، مدر�شًا للمو�شيقى 
تقاعده  حتى  للعميد  معاونًا  ثتتم  الهوائية، 

وظيفيًا يف العام 1952.
** عمل م�شرفًا على املو�شيقى والن�شيد يف 
قبل  من  تاأ�شي�شها  منذ  الزهور،  ق�شر  اإذاعتتة 
تكرميًا  )نتتال   1936 عام  الأول،  غتتازي  امللك 

من امللك غازي(.
الربيطانية  الدولية  املدر�شة  يف  تخرج    **
يف العام 1931، حا�شًا على دبلوم بدرجة 
امتياز  )بروفي�شيان�س( يف علوم املو�شيقى 

والتاأليف والقيادة املو�شيقية.
عراقية  �شمفونية  فرقة  اأول  وقتتادىَ  لىَ  كَّ �شىَ  **
حفلتها  قدمت  اجلميلة،  الفنون  معهد  �شمن 
الطبية  )التتكتتلتتيتتة  حتتدائتتق  عتتلتتى   1941 عتتتام 

امللكية( يف بغداد.
**  �تتشتتلتتيتتٌع بتتالتتلتتغتتات التتعتتربتتيتتة والآرامتتتيتتتة 

والفرن�شية والركية ثم الإجنليزية.
الكن�شية بدرجة  ج يف رتب اخلدمة  **  تدرَّ
لراتيل  قتتديتترًا  متتوؤديتتًا  اإجنتتيتتلتتي(  )�شما�س 
اأول  فيها  �شجل  الكلداين،  الكن�شي  الطق�س 
)�شوت  ل�شركة  فونوغرافيتني  ا�شطوانتني 
 )His Master’s Voice  – تتِده  �تتشتتيِّ
مب�شاحبة الكمان )اأمري الكمان �شامي ال�شوا 
 – ملها�شيان  )نوبار  والقانون  – من حلب( 
الكويتي  )داوؤد  والتتعتتود  تركيا(  من  اأرمتتنتتي 
اأربع  نها  العراق(، �شمَّ من  يهودي  مو�شيقار 

تراتيل، منها )كاروزوثا دح�ّشا – قوم �شبري 
وق�شة  العظيمة(،  باجلمعة  اخلا�س  باللحن 

)كّيا�شا(.
**  خدمته ال�شما�شية ما كانت ح�شر كني�شته 
الكلدانية، بل �شهدت له الكنائ�س ال�شقيقة، من 
ح�شورًا  واأرثوذك�شية،  و�شرقية  كاثوليكية 

متميزًا يف خدمتها.
** موؤلفاته املو�شيقية:

اأول: الكتب:
  1. كتاب )مبادئ املو�شيقى النظرية – بغداد 

.)1931
)�شنة  الوطنية  الأنا�شيد  جمموعة  كتاب   .2

1945- غري مطبوع(.
 – املو�شيقية  النظريات  )متتبتتادئ  كتاب   .3

بغداد 1945(،
4. كتاب )تاريخ املو�شيقى – بغداد 1952( 

غري مطبوع.،
5. قامو�س املفردات املو�شيقية )اإجنليزي – 

فرن�شي – عربي، �شنة 1956( غري مطبوع،
الطق�شية  التتراتتتيتتل  )متتتتدّونتتتتات  كتتتتتاب   .6

الكلدانية – �شنة 1956( غري مطبوع.
الذي  والقومية،  الوطنية  الأنا�شيد  7.كتاب 
�تتشتتمَّ عتتتتددًا كتتبتتريًا متتن الأنتتا�تتشتتيتتد التتتتتي قام 
 – الثاثينيات  فتترة  وتقدميها  بتلحينها 
موطني،  )ن�شيد  بينها  متتن  اخلم�شينيات، 

وطني اأنت يل(.
ثانيًا: املوؤلفات املو�شيقية:

  Rondo Oriental   1. الروندو ال�شرق
)للكمان والبيانو، ثم لاأورك�شرا ال�شمفونية 

،)1936
 Melodie Arabe التتعتتربتتي  2.التتلتتحتتن 

)للكمان والبيانو، 1938)
3. تاأمات مو�شيقية )للفرقة الهوائية والفرقة 

ال�شمفونية 1941( يف خم�س م�شنفات،
املوؤلفة  املو�شيقية  القطع  متتن  جمموعة   .4

خ�شي�شًا لأجواق املو�شيقى الهوائية،
الكن�شية،  التتتراتتتتيتتتل  متتتن  عتتتتتتددًا  5.حلتتتتتتنَّ 
وخ�شو�شًا حلن باأربعة اأ�شوات )هارموين( 
ي�س – اإنحدر ماك  ن حيث رىَ لرتيلة )طا�س وىَ

من ال�شماء( اخلا�شة بقيامة املخل�س.
( بلحٍن ذي  نتتوراينىَ تتن ترتيلة )هتتاورد  6.حلَّ

اأربعة اأ�شوات )هارموين).
التدقيق  يف  عليه  تتد  ُيتتعتتتتتمىَ متترجتتعتتًا  7.كتتتتان 
اللغوي والنغمي يف تراتيل كني�شة الكلدان، 
من  بع�ٌس  يتتده  على  مو�شيقيًا  تتلمذ  وقتتد 
الق�شاو�شة، يف املقدمة منهم الأب )املطران( 
اأفرام بدىَي، الذي تعلَّم منه مبادئ املو�شيقى 
الأرغن  على  قراءة وكتابة، عزف  )نظريات، 

الهوائي).
حنتا  الراحل  الفنان   املو�شيقار  عائلة  ثالثًا: 

بطر�س:
ج �شنة 1929 ِمن )مرمي داوؤد مرتا – من  تزوَّ
الأمريكية  املدر�شة  دبلوم  حتمل   – املو�شل 
 American   – املتتو�تتشتتل  يف  لتتلتتبتتنتتات 
الأطفال(،  School for Girlsبربية 
بطر�س  هتتم:  اأولد  باأربعة  بتتغتتداد  يف  ُرِزقتتتا 
 )1997 عتتتتتام  لتتتنتتتدن  يف  تتتتتتويف   1930(
دبلوم  واقتتتتت�تتشتتاد،  جتتتتتارة  بتتكتتالتتوريتتو�تتس 
الفنون  معهد  من  عتتاٍل  )ترمبيت(  مو�شيقى 
�شنوات  منذ  مقيم   ،1931( �شباح  اجلميلة؛ 
الأ�شعة،  يف  اخت�شا�س  طبيب  كتتنتتدا(  يف 
معهد  من  عتتاٍل  )كارنيت(  مو�شيقى  دبلوم 
يف  مقيم   ،1934( با�شم  اجلميلة؛  الفنون 
اإعدادية  خريج   )2000 عام  منذ  نيوزيلندا 
مو�شيقى  دبلوم  الإنكليزي،  بالفرع  التجارة 
اجلميلة،  الفنون  معهد  من  عتتاٍل  )ت�شيللو( 
املو�شيقى؛  علوم  يف  فخرية  عليا  �شهادات 
�شمري )1938، تويف يف بغداد عام 1989( 
ختتريتتج التتدرا�تتشتتة الإعتتتداديتتتة، درا�تتشتتة اأربتتع 
الفنون  معهد  يف  )بيانو(  مو�شيقى  �شنوات 

اجلميلة.
رابعًا: وفاته :

متاأثرًا  تعاىل  رحمته  اإىل  بطر�س  حنا  انتقل 
عن   ،1958 عام  القلبية،  باجللطة  باإ�شابته 
عمر ناهز الثانية وال�شتني، وُدِفن يف مقربة 

الكلدان عند �شاحة الطريان ببغداد.

ال���ن���ش���ي���د ال���م���وص���ل���ي 
لكون )النشيد الموصلي( من تلحين الوالد، حنا بطرس، وحيث لم تتوفر بين 

ق هذا النشيد، سوى الخبر المنشور  أوراقه التي أحتفظ بها في مكتبتي، ما يوثِّ
في الصحف آنذاك عن تكريم الملك فيصل األول للوالد بساعًة ذهبية . وبعد أْن 
تي )مرتا بطرس(، وبحسب ما  قمُت بتسجيل مقطع يسير من النشيد بصوت عمَّ
أسعفتها ذاكرتها قبيل وفاتها بسنتين، فاستذكرت منها ما كنت أسمعه في 

صغري من الوالد الملحن.
 المعلومات الكافية ع�ن النشيد:

َّ
 هكذا تابعت استقصاء المسألة، فاج�تمعت لدي

 باسم حنا بطرس 
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علي كما عرفته � لقطات وآراء 
القسم االول

خالص عزمي * 

عزيز علي يف �شيخوخته ) يف 26 ت�شرين 
الأول تتت اأكتوبر تت من عام 2010 متر الذكرى 
اخلام�شة ع�شرة على رحيل الفنان وال�شاعر 
وامللحن العراقي البارز املرحوم عزيز علي 
؛ وما هذه الأ�شطر اإل باقة ورد عطرة يفوح 

�شذاها على قربه اعتزازا وتكرميا(.
 لوحة قلمية :

�شعر راأ�شه ناعم امللم�س 
يفرق ما بني جانبيه  

م�شتقيم  خط 
؛  بالت�شاوي 
عري�شة  وجبهة 
من  ال  �شافية 
بع�س التجاعيد 
�شعة  ا ملتو ا
ن  جبا حا و ؛
ن  ا و ا د �شو
ن  كثا
ن  ي�شفيا
عينيه  على 

لعميقتني  ا
�شيئا من اجلدية 

والإ�شرار؛ 
�شمح  طويل  وجه 

اأنف  يتو�شطه 
على  يطل  روماين 

من�شق؛  خفيف  �شارب 
وفم م�شتقيم الطرفني 

افر  اإذا 

اأكر  �شاحبها  مامح  بدت  ؛  ابت�شامة  عن 
رقيق  القامة  طويل  وتلقائية.  ت�شاحما 
اجلوانب ؛ هو والأناقة املحت�شمة  �شنوان 
ل يفرقان اأبدا حتى يف ا�شد حالت البوؤ�س 
والفاقة التي تعر�س لها يف حياته. �شراحته 
التي ل حدود لها وجمابهته احلادة اأو�شلته 
�شخ�شية   م�شاكل  اإىل  الأحيان  يف كثري من 
وملحن  �شاعر  والتعقيد،  العنف  غاية  يف 
املتميز  الطراز  من  ومن�شد 
يجاريه  ل  الذي 
اأ�شلوبه  يف 
كتب  احد؛ 
بالف�شحى 
للهجة  ا و

ال�شعبية العراقية ؛ فاأجاد يف الثنني اجادة 
الغلبية  كانت  .لهذا   رفيع  م�شتوى  ذات 
تنتظر م�شاء  العراقي  ال�شعب  ال�شاحقة من 
باقواله  لت�شتمتع   اأ�شبوع  كل  من  الربعاء 
.قدم  الداء  يف  تعابريه  ودقة  واحلانه 
والجتماع  ال�شيا�شة  يف  املبهرة  اأعماله 
مدويا  �شوتا  فكان  ؛   العامة  والربية 
ينبه على الأخطاء والأخطار والآفات التي 
تنخر يف ج�شد  املجتمع . لهذا بقيت اأقوله 
ت�شمع  خالدة  قدمها  التي  بال�شيغة  و  تلك 
وت�شتوعب وكاأنها كتبت وحلنت هذه الأيام 

.
لقط�ات :

األولى :

كان من عادة احد اأبناء عمومتي الأكرب مني 
 ) )املرحوم  و�شقيقي  ي�شطحبني  اأن  �شنا  
طارق عزمي  اإىل اإحدى دور ال�شينما مل�شاهدة 
وكان  واأعمارنا؛  تتنا�شب  التي  الأفام  احد 
اغلبها من تلك التي تربز فيها معامل البطولة 
لنا  لبد  وكان  ؛  اخلري  واعمال  وال�شهامة 
ونحن نتوجه من بيتنا  يف حملة جامع عطا 
على  منر  اأن  ؛  )ال�شهداء(  ج�شر  اإىل  ع�شرا 
حملة ال�شيخ ب�شار ؛ حيث ينظم اإلينا زميلنا 
يف الدرا�شة البتدائية واملتو�شطة )املرحوم( 
ال�شدف  من  وكان  ؛  اجللتتيل  حمودي  هاتف 
ب�شخ�س  نلتقي  اأن  تن�شى   ل  التي  املحببة 
اأنيق  ؛   الوجه  �شبوح  ؛   القامة  طويل 
يقف  وهو  للنظر    ملفت  ب�شكل  امللب�س 
وحينما   ؛  املحلة  تلك  يف  بيته  اأمام 
قال  ؛  عنه   هاتف  �شديقنا  �شاألنا 
عزيز  امل�شهور  املنوجل�شت  انه   (
وطاملا   به   �شمعنا  قد  علي(؛وكنا 
مونولوجاته  ببع�س   ا�شتمتعنا 
الجتماعية من اإذاعة بغداد ومنها 
 ... و�شوبا�س  والقبول؛  ؛  )دكتور 
الخ(  لقد  بقي ذلك اللقاء الول العابر   
حمفزا ملاحقة ما كان يقدمه من الذاعة 
؛ او ما تن�شره ال�شحف عنه من لقاءات 

واأخبار فنية 
الثانية :

املرحوم  والدي   كان  1944؛  عام  يف   
لت�شوية  رئي�شا  عني  قد  عزمي(  )خليل 
وهي  كرباء)   يف  الأرا�شي  حقوق 
حمكمة تخت�س بحل املنازعات املتعلقة 
والب�شاتني(؛  الزراعية  بالأرا�شي 
به  الأ�شرة  التحقت  فقد  لذلك  وتبعا 
دار  يجاور  مرفه  بيت  يف  وحللنا 
الكبري  املمثل  الدرا�شة  يف  زميلي 

بدري ح�شون فريد .
العيد على  كان  الأيام و  احد   ويف 

احلاج  الفرا�س  من  والدي   طلب  الأبواب 
لي�شري  و�شقيقي   ي�شطحبني  اأن  هادي 
ال�شعيدة  املنا�شبة  بتلك  جديدة  اأحذية  لنا  
يف  �شرنا  املحل.  موقع  له  و�شف  اأن  بعد 
هادي  احلاج  توقف  ثم  ؛   الرئي�س  ال�شارع 
ليدخلنا اإىل معر�س اأنيق ونظيف له واجهة 
من  جمموعة  رفوفها  على  �شفت  زجاجية 
الأحذية الرباقة؛ وحينما وقف �شاحب املحل 
ذاته  ال�شخ�س  باأنه  فوجئت  ؛  مرحبا  اأمامنا 
انه  ؛  ب�شار  ال�شيخ  حملة  يف  التقيناه  الذي 
وقدم  الرحاب  كرر  علي(؛  )عزيز  الفنان  
 ( ملعها  اأن  بعد  الأحذية   من  جمموعة  األينا 
نا�شع  ال�شتغراب(  مبنديل  ونحن يف غاية 
�شاألنا  ؛  منها  لنا  راق  ما  فاخرنا  البيا�س: 
جنبه  ومل  درا�شتنا  عن  علي  عزيز  الفنان 
منا اجللو�س  ثم  طلب   التف�شيل  ب�شيء من 
النومي  �شاي  من  "با�شتكانات"  لنتمتع 
موؤكدا  باحلديث  معنا  وتب�شط  ؛  حام�س 
العميق  حبه  على  والخرى  الفينة  بني  لنا 
كان  ق�شرا.  عنها  ابعد  التي  بغداد   ملدينته 
بالكام  طريقته  اأن  و  بخا�شة  ممتعا  حديثه 
كانت تت�شم باللباقة وح�شن انتقاء التعابري. 
العتقاد  عندي  ر�شخ  وقد  عنده   من  خرجنا 

ب�شعة  ثقافته ذات اجلوانب املتعددة   .
 الثالثة :

احلقوق  كلية  من  تخرجت   1954 عام  يف 
يف  املحاماة  ملمار�شة  يل  مكتبا   وفتحت 
ن�شر  وا�شلت  كما  العاقولية   زقاق  مدخل 
بع�س  والقاء  ال�شحافة  يف  الدبي  نتاجي 
الحاديث من الذاعة العراقية وكنت يف تلك 
احلني  بني  علي  عزيز  الفنان  التقي  الفرة 
والخر ) قبل هذا التاريخ اي�شا (  يف اروقة 
الذاعة او يف نادي الكمرك الذي كنت اتردد 
عليه يف بع�س الما�شي و الذي كان هو من 
موظفي  من  باعتباره  املعروفني  اع�شائه 
كانت  مائدة  يت�شدر  حيث  القدامى   الكمارك 
من الفنانني اأذكر منهم )�شلمان �شكر  وحممد 

كرمي ور�شا علي ويحيى حمدي ... الخ(.
يف  ع�شرا  اأ�شري  كنت  وبينما  يوم  وذات    
حافظ  �شاحة  نحو  متوجها  الر�شيد  �شارع 
الربازيلية   مقهى  اإىل  هناك  ومن  القا�شي 
نوري  امللك  )عبد  الأ�شدقاء  �شفوة  لألتقي 
؛... التكريل  فوؤاد  ؛  البياتي  الوهاب  عبد  ؛ 

يجل�س  وهو  علي  عزيز  الفنان  يل  لح  الخ( 
يف  يقع  اجللدية   للم�شنوعات  معر�س  يف 
ركن ) عكد الن�شارى( القريب من ال�شورجة 
واإعجابا؛  تقديرا  لتحيته  :  فوجدنها فر�شة 
وما كدت ادخل؛ حتى قام مرحبا ومقدما يل 

�شاحب املحل وهو يقول
وان  لبد   / ال�شايغ  المري  عبد  )قريبي  
الفنان  كان   ) الإذاعة  طريق  عن  به  �شمعت 

في عام 1954 تخرجت من كلية الحقوق وفتحت مكتبا  لي لممارسة المحاماة في مدخل زقاق 
العاقولية  كما واصلت نشر نتاجي االدبي في الصحافة والقاء بعض االحاديث من االذاعة 

العراقية وكنت في تلك الفترة التقي الفنان عزيز علي بين الحين واالخر ) قبل هذا التاريخ 
ايضا ( في اروقة االذاعة او في نادي الكمرك الذي كنت اتردد عليه في بعض االماسي و الذي 
كان هو من اعضائه المعروفين باعتباره من موظفي الكمارك القدامى  حيث يتصدر مائدة 
كانت من الفنانين أذكر منهم )سلمان شكر  ومحمد كريم ورضا علي ويحيى حمدي ... الخ(.
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جواد سليم
 وشعار الجمهورية العراقية 

ثتتتتورة 14 متتتتوز 1958  قتتيتتام  بتتعتتد   
الدولة  �شعار  تغيري  توجب  اخلالدة  
العهد  اأيتتتام  يف  م�شتعما  كتتان  التتذي 
الذي كان يحاكي من قريب  امللكي و 
بريطانيا،  ممتتلتتكتتة  �تتشتتعتتار  بتتعتتيتتد  اأو 
�شادقا  تعبريا  يعرب  ب�شعار  وتبديله 
و  قدميها  جوانبه،  بكل  التتعتتراق  عن 

حا�شرها و م�شتقبلها .
قا�شم  التتكتترمي  عبد  الزعيم  بتتادر  لقد 
عقلة  يف  الرئي�شية  الفكرة  بتكوين 
العريق  باملا�شي  الفخر  من  منطلقا 
بواقع  املا�شي  هتتذا  دمتتج  و  للعراق 
التفاتة  كانت  لقد  التتعتتراق،  مكونات 
الأكدي  ال�شعار  اختار  اأن  منه  رائعة 
ذات  الذهبية  ال�شم�س  من  املكون  و 
املثمن  النجم  و  اإ�شعاعات  الثمانية 
املعماري  املكون  العاتك، هذا  الأحمر 
الفنانني  من  احد  له  يلتفت  مل  الرائع 
العراقيني �شابقا وان هذا اإن دل على 
الثقافة  �شعة  على  يتتدل  فتتاإمنتتا  �تتشتتي، 

التاريخية للزعيم عبد الكرمي قا�شم.
اإن هذا ال�شعار الكدي الذي يتجاوز 
عمرة اخلم�شة الآلف عام وجد على 
للملك الكدي نرام �شني  م�شلة الظفر 
العراقية  الآثتتتتتار  اأروع  متتن  يتتعتتتتترب 
التتقتتدميتتة و التتتتتي حتتتاكتتي عتتظتتمتتة و 
و  العظيم  ال�شعب  بلد  العراق  عراقة 
ال�شواد  بلد   ، فطريا  التتذكتتاء  التتعتتايل 
زراعتتيتتا ، فتتكتتان هتتتذا التت�تتشتتعتتار مزجا 

رائعا للحا�شر و املا�شي.
مركز  يف  اأي  التي  الدائرة  داخل  يف 
عبد  التتزعتتيتتم  �شكل  الكتتتتدي  التت�تتشتتعتتار 
ترمز  رائتتعتتة  ت�شكيلة  قا�شم  التتكتترمي 
العراقي  ال�شعب  مكونات  تاآخي  اإىل 
القوميات  بتتاقتتي  و  كتترد  و  عتترب  متتن 
و  العربي  بال�شيف  املتاآخية  الأخرى 
نف�شه  الوقت  ويف  التتكتتردي  اخلنجر 

ترمز لقوة ال�شعب العراقي.
و  للزراعة  رمتتزت  الأختترى  املكونات 
متوجة  الفرات  و  دجلة  و  ال�شناعة 
ثورة  و  العراقية  اجلمهورية  با�شم 
باخلط  اخلتتتالتتتدة   1958 متتتتوز   14

العربي الكويف. 
يعترب  مكوناته  بكل  ال�شعار  هذا  اإن 
ملحمة وطنية رائعة اإ�شافة اإىل كونها 

حتفة معمارية منقطعة النظري.
قا�شم  التتكتترمي  عبد  الزعيم  كلف  لقد 
بر�شم  �شليم  جتتواد  العراقي  الفنان 
العراقية  للجمهورية  اجلديد  ال�شعار 
و  الأ�شا�شية  فكرته  له  �شرح  اإن  بعد 
الكدي  العراقي  ال�شعار  على  اأطلعه 

حتى تكون هذا الت�شكيل الرائع .
زرت  عتتنتتدمتتا  و  الأيتتتتتتام  احتتتتد  يف  و 
املرحوم والدي يف مقر وزارة الدفاع 
فيه  يتتعتتمتتل  التتتتذي  اأن اجلتتنتتاح  حتتيتتث 
والدي ما�شق للجناح اأو مقر الزعيم 
والدي  اأختتتذين   ’ قا�شم  التتكتترمي  عبد 
لل�شام على �شيادة الزعيم الذي كان 
جال�شا  فوجدناه  با�شتمرار   يتفقدنا 
جواد  التتفتتنتتان  بجانبه  و  قنفة  عتتلتتى 
يتحاورون  اأوراق  بيدهم  و  �شليم 
العراقية  اجلمهورية  �شعار  بت�شميم 
اخلالدة اجلديد،والله لقد كانت حلظة 
تاريخية اأن اأرى ال�شعار اجلديد قبل 
 57 التتقتتانتتون  �شدر  ر�شميا.  اإقتتتتراره 
ل�شنة 1959 ليحدد موا�شفات �شعار 
اجلمهورية العراقية. فهو يتكون من 
دائرة ت�شع منها ثماين حزم م�شعة يف 
متموجة  ا�شتطالت  ثاثة  حزمة  كل 
ذهبية اللون و هي ترمز للحرية التي 
العراق يف ثورة 14 متوز  ا�شردها 
1958. وهي يف الوقت نف�شه �شعار 
العراقية  الإمتترباطتتوريتتة  يف  التتعتتدل 
بحدود  مزدهرة  كانت  التي  الكدية 

2300 �شنة قبل املياد و كذلك  ترمز 
ت�شمية  اأن  حتتيتتث  كتتكتتل  التتعتتراق  اإىل 
باد  تعني  القدمية  "اراكي"  العراق 

ال�شم�س.
من  م�شعتني  حزمتني  كتتل  بتتني  متتن  و 
احلزم الثماين يربز راأ�س جنم احمر 
تكون  حيث  اللون   ) قرمزي   ( عاتك 
النجم  الثمانية  التتروؤو�تتس  جمتتمتتوع 
العربي املثمن و هذا بدورة يرمز اإىل 
العربية  الأمة  العراق جزءا من  كون 
اإىل  يرمز  القرميدي  الأحمر  لونه  و 

ثورة 14 متوز 1958.
املموجة  الذهبية  ال�شعة  تداخل  ان 
املثمن  النجم  و  حتتزم  الثماين  ذات 
قا�شم  الكرمي  عبد  الزعيم  ا�شتوحاه 
العراقي  للملك  التتنتت�تتشتتر  م�شلة  متتن 
و  م  ق   2100 �تتشتتني  نتتتترام  الكتتتتتدي 
بني  "ما  العراق  و  للعدل  ترمز  التي 

النهرين."
اخلنجر  و  التتتعتتتربتتتي  التت�تتشتتيتتف  اأمتتتتتا 
الكردي فهما ميثان الوحدة الوطنية 
و  بالعرب  ممثلة  ال�شادقة  العراقية 
الواحد  التتوطتتن  يف  ال�شركاء  التتكتترد 
فهما  نف�شه  التتوقتتت  يف  و  التتعتتظتتيتتم 
العراقي  اجلي�س  و  للقوة  يتترمتتزان 

البا�شل ابن ال�شعب العراقي.
و  للزراعة  الذهبية  ال�شنبلة  ترمز  و 
احلياة يف العراق و العجلة امل�شننة 
اأما  لل�شناعة  ترمز  فهي  الداخل  من 
احليز الأزرق فهو يرمز اإىل النهرين 
العظيمني دجلة و الفرات اخلالدين و 

مياهما الزرقاء.
با�شم  متوجة  تبدو  الرموز  هذه  كل 
اجلتتتمتتتهتتتوريتتتة التتتعتتتراقتتتيتتتة وبتتاخلتتط 
الكويف و عبارة 14 متوز 1958 فهي 
ترمز اإىل تاريخ تاأ�شي�س اجلمهورية 

العراقية اخلالدة.

صباح الجنابي

علي؛  عزيز  بالفنان  ال�شبه  قريب  ال�شائغ 
له  اأن  مع  الغناء  عن  توقف  مطربا؛  وكان  
على  الح  واللحن؛  بالأداء  متميزة  موهبة 
عزيز علي باجللو�س؛ فجل�شت لفرة ا�شتمع 
عن  يتكلم  وهو  الكبري  فناننا  حلديث  فيها 
ا�شلوبه يف طرح امل�شاكل ؛ فا�شتغليت فر�شة 
لا�شتف�شار منه عن ال�شبب الذي دفعه لتخاذ 
نقده   عن  التعبري  يف  الفريد  املنحى  هذى 
ال�شعب  يعانيه  ما  ال�شريح واملبا�شر ملختلف 
وغريها   والجتماعية  ال�شيا�شية  العلل  من 
�شاأروي   : يبت�شم  مليا وقال وهو  اإيل   ؛نظر 

اىل  ت�شريك  قد  �شغرية  �شخ�شية  واقعة  لك 
الدافع الذي يجعلني  األحق العيوب واأنقدها  
نقدا لذاعا دومنا اعتبار لأية نتائج قد ت�شبب 

يل متاعب جمة : 
يف  البكلوريا   امتحان  يف  جنحت   حينما 
فرح  البتدائي  ال�شاد�س  ال�شف  امتحانات 
والدي فرحا جما و قرر الرفيه عنا باإر�شايل 
وق�شاء  كرباء  يف  اأقاربنا  اإىل  العائلة  و 
وهكذا   وال�شتجمام،  للتمتع  فيها  اأ�شبوعني 
لكي  والدي  اأمام  الفر�شة  ف�شنحت   �شافرنا  
باألوان م�شرقة بهيجة؛ وقد بدا  البيت  يطلي 
التخ�شي�س  وجه  على  اهتم  انه  بعدئذ  يل 
لوحدي  بي  خا�شة  اأ�شحت  التي  بغرفتي 
بعد اأن انتقلت اإىل الدرا�شة املتو�شطة والتي 
متقدمة  ثقافية   مرحلة  الأ�شرة  بنظر  كانت 

ت�شتوجب ذلك المتياز. 
امل�شتحيل  بذل  قد  ال�شباغ   و  والدي  كان 
من اجل اجناز كل  العمل قبل موعد عودتنا 
للنجاح  ثمينة  هدية  مبثابة  املفاجاأة  لت�شبح 

الذي اأحرزته؛ وقد جنحا يف ذلك  فعا  .
مبظهره  حقا  بهرنا  و  البيت  اإىل  عدنا 
لهذا  العائلة  اخلارجي وحينما دخلناه هللت 
لون  اىل  الغامق   البيت  حول  الذي  الجناز 
نا�شع  مفرح ؛ ومع ان والدي كان يبدو منهكا 
ال انه  اأخذين بيده اىل غرفتي وهو يف غاية 
اليوم هاي  بابا عزيز من هذا   ( قائا  الفرح  
�شلون  ؟  فرحان  انت  ها   ... وحدك   غرفتك 
نظرت  املراية(  مثل  الك  �شويناها  دت�شوفها  
اجزائها؛  اىل  اأتطلع  فيها  وجلت  الغرفة  اىل 
وفجاأة ت�شمرت امام ركن منها فقال ابي  )ها 
عزيز خري( قلت ) يابا  دت�شوف ذيك الزوية 
اليم ال�شكف؛ اين دا اأ�شوف فد  نقطة �شوده 
هناك ... هي �شغرية  مثل الذبانة  ميكن انتو 
ما �شفتوها حتى ت�شبغوها( عندها م�شك اأبي 
وجهه  غدا  وقد  ي�شرخ  وهو  وفركها  باأذين 
اأ�شبه بالطماطم )ولك كل هذا ال�شغل و ال�شبغ 
�شوده  نقطة  �شفت  ب�س  ؛  �شفته  ما  اجلميل 

اأ�شغر من  را�س عود ال�شخاط(.

يقول )عرفت   الكبري وهو  فناننا   هنا �شحك 
ناقدا؛   اأ�شبحت   ملاذا   : الآن  خال�س  اأ�شتاذ 
عروقي  يف  الدم  م�شرى  �شارت  موهبة   اأنها 
مبكرا وجعلتني اأراقب املجتمع واجلو العام 
و اأكت�شف العيوب وانقدها  ب�شعري واحلاين 

واأدائي !!(
 الرابعة :

اإعجابه  علي  عزيز  الراحل  عن  اعرف  كنت   
بداأ  وحينما  �شوقي؛  احمد  بال�شاعر  الكبري 
الكبري  الرائد  فرقة  يف  امل�شرح  يف  عمله 
ال�شبلي ؛ كان يهوى متثيل م�شرحيات  حقي 
�شوقي. اإل اأن الفر�شة مل تتح له لنقطاعه عن 

التمثيل .
 ذات �شباح جمعة كنت اأمر مبكرا على مكتبة 
الباحث  الأديب  ل�شاحبها  املن�شور  ب�شار يف 
فوجدت  ال�شامرائي؛  ر�شيد  عامر  الأ�شتاذ 
جديدة  و  اأنيقة  ؛  كاملة  جمموعة  عنده 
املعارف  دار  �شوقي)طبعة  م�شرحيات  من 
هدية  واأخذتها  وغلفتها؛  فابتعتها   مب�شر(؛ 
؛  كالعادة  بالهول  جل�شنا  علي،  عزيز  اإىل 
جتيد  الذي  الكيك  وتناولنا  ال�شاي  و�شربنا 
ذلك   اأثناء  راح  )مي(.  الكرمية  ابنته  عمله 
بطبعتها  اإعجابه  ويبدي  امل�شرحيات  يقلب 
من  اأكر  الهدية  على  �شكره  ؛ ويكرر  الراقية 

مرة  .
اجلمعة  يوم  زرته  ؛  تاه  الذي  الأ�شبوع  يف 
وعاد  غرفته  اىل  وذهب  بي   فرحب  اأي�شا  
بعد حلظات وهو يحمل كتابا ؛ قدمه يل واإذا 
يف  اليه  اهديتها  التي  امل�شرحيات  باإحدى 
ال�شبوع املا�شي ال وهي ) م�شرع كيلوباتر( 
وقد و�شع بني بع�س �شفحاتها ورقة �شغرية 
الكتاب  فتحت  ملا   ما؛  �شيء  اىل  ت�شريا 
ببع�س  فوجئت  ؛  الإ�شارة  تلك  مو�شع  عند 
خطا  املرتع�س   بقلمه  خطها  وقد  ال�شفحات 
جميا ووا�شحا؛ مل ا�شتف�شر منه عن ال�شبب 
واإمنا اأدركت مما بني يدي اأن تلك ال�شفحات 
كانت بي�شاء مل تطبع �شهوا؛ لذا فقد وجد من 

الائق ان يكملها اعتمادا على حافظته .
اإليه واأبديت  التفت  القراءة  عندما فرغت من 
؛  اجلميل  وبخطه  القوية  بذاكرته  اإعجابي 
اآين موب�س   : )اخوي خال�س  قائا  علي  فرد 
تقدمي  رغم  لك  امثلها  اكدر  لكن هم  حافظها  
بال�شن(  وفعا راح ميثل  ذلك  امل�شهد ليختتمه 
الغرفة   البي�شاء يف و�شط  واقفا   بد�شدا�شه 

م�شريا اإىل اجلمهور املفر�س وهو يقول :
اأ�شمع ال�شعب )ديون( كيف يوحون اإليه

ماأ اجلو هتافا بحتتياة قاتتتليه
اأثر البهتتان فيه وانطلى التتتزور عليه

 يالتته من ببتغاء عقله يف اأذنيتته!!
لي�س    : قال  الق�شري  متثيله  من  فرغ  حينما 
اإعجابي باأمري ال�شعراء جمرد انبهار واإكبار؛ 
اللغة  يف  �شخمة    تعليمية   مدر�شة  لنه  بل 
والأوزان والبتكار وح�شن انتقاء املوا�شيع 
ي�شتخدم  كيف  مثا   �شوقي  من  تعلمت  ؛لقد 
اأن  يريد  عما  التعبري  يف  الوا�شع  معجمه 
ليلى  جمنون  م�شرحية  ففي  ؛  �شعرا  ينظمه 
البداوة وال�شحراء والع�شق  األفاظ  ا�شتخدم 
ا�شتخدم  كليوباترا  م�شرع  ويف  ؛  العف  
واحلكم  املتح�شرة  املدينة  و  الرقة  لغة 
ذلك   يف  جاريته  وقد  ...وهكذا    والت�شلط  
منذ الثاثينيات؛ ارجع اىل ) اقوايل ( جميعا  
من  ينا�شبها   ما  ا�شتعملت  قد   ....�شتجدين 
:    فتعابريي  معاين واألفاظ واأمثال �شعبية 
يف )الب�شتان( ؛ هي غتتتتريها يف )ال�شفينة( ؛ 
ويف )دكتور(  هي غريها يف )تهنا بهالبيده(؛ 
ويف )طنطل( هي غريها يف )بغداد(  وهكذا 
تراين قد ا�شتخدمت �شيغا  واألفاظا  تتنا�شب 
متاما  واحلالة التي اأنظم يف �شميمها .... من 
حيث املكان والزمان ولغة النا�س يف احلقبة 
كل  موؤ�ش�شا  املو�شوع  جوها  يف  يدور  التي 

ذلك على قاعدة ) لكل مقام مقال(.
*باحث وصحفي عراقي
الموضوع جزء من سلسلة ذكريات عن 
الفنان الراحل عزيز علي ستنشر تباعا
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