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االثنين )27( تشرين الثاني 2017

تغريد عباس السعدي

 لكلي���ة احلق���وق دور �ضيا�ض���ي وا�ض���ح يف تاريخ احلركة 
الوطني���ة العراقية، وهذا ال���دور نتج عن ناحيتني، االوىل 
الكلي���ة  خرجته���ا  الت���ي  ال�ضيا�ضي���ة  النخب���ة  يف  متثل���ت 
خ���ال العه���د امللك���ي، اأما الناحي���ة الثانية فق���د متثلت يف 
امل�ضارك���ة من قبل طاب الكلية واال�ضات���ذة واملعنيني بها، 
يف التظاه���رات واالإحتجاج���ات واالإنتفا�ضات خال املدة 

الواقعة بني االعوام )1958-1921(.
   ع���ادت هذه االأحداث على الكلية بكثري من امل�ضكات، اأما 
ب�ضج���ن الطلب���ة وف�ضلهم ت���ارة، او بغل���ق الكلية وتوقيف 
الدرا�ض���ة فيه���ا ت���ارًة اخ���رى، مم���ا زاد م���ن عن���اء الطاب 
االخري���ن، االمر ال���ذي اأدى اىل اإ�ضتف���زاز الطلبة اكرث من 
ال�ضاب���ق، ومن اأ�ضباب ذلك الو�ضع ظهور نوع من الن�ضاط 
الفك���ري والثقايف، مما كان يواكب تط���ور جممل احلركة 
الوطني���ة، فق���د نظم ا�ضات���ذة وطلب���ة كلية احلق���وق اأ�ضبه 
م���ا يكون بن���دوات ولق���اءات علمية، حيث اأُث���ريت يف تلك 
اللق���اءات مو�ضوعات مهم���ة وا�ضعة وغني���ة باملعلومات، 
ومنه���ا ظهور تقليد ين���م عن الوعي املهن���ي وعن احلر�ص 
عل���ى م�ضتقبل الدول���ة العراقية الفتية، الت���ي طاملا حلموا 
بتاأ�ضي�ضه���ا، وه���و االإحتف���اء باحلقوقي���ني البارزي���ن م���ن 
اأ�ضاتذته���م ممن كانت تعهد اليهم حقائ���ب وزارية، فعندما 
األ���ف يا�ض���ني الها�ضم���ي اأول وزارة له بتاري���خ الثاين من 
اآب ع���ام 1924، وعه���د بحقيب���ة العدلي���ة فيه���ا اىل ر�ضيد 
ع���ايل الكياين، اأقام طلبة احلق���وق يف حديقة مود، حفًا 
كبريًا الأ�ضاتذتهم، ح�ضره رئي�ص الوزراء يا�ضني الها�ضمي 
�ضخ�ضيًا، وعدد من امل�ضوؤول���ني العراقيني والربيطانيني، 
ف�ض���ًا عن عدد م���ن املثقفني واالدب���اء، وقد األق���ى عدد من 
الطلب���ة خطبًا وق�ضائد قوبل���ت باالإ�ضتح�ضان والت�ضفيق، 
ويف كلم���ة ال�ضكر التي األقاها ر�ضي���د عايل الكياين وزير 
العدلية ردًا على ما ورد يف اخلطب والق�ضائد التي األقيت 
قال فيها:”ان م�ضتقبل الباد منوط بهذه املدر�ضة الوحيدة 

يف العراق، وان معا�ضدتها امر واجب على اجلميع".

    اإن موق���ف مدر�ضة احلق���وق من اهم االحداث ال�ضيا�ضية 
العراقي���ة كان ب���ارزًا وفعااًل، فموقفها م���ن تاأ�ضي�ص الدولة 
العراقي���ة وتر�ضي���ح االم���ري في�ضل بن احل�ض���ني ملكًا على 
الع���راق، كان اإيجابيًا و�ضان���دًا، اإذ اأدت جمريات االحداث 
بع���د ث���ورة الع�ضري���ن، اإىل اأن تقام دول���ة يف العراق ذات 
حك���م وطني، وُتدار دفة هذا احلك���م بح�ضب رغبات �ضكان 
الع���راق، على اأن تك���ون مقرتن���ة بال�ضيا�ض���ة الربيطانية، 
ويك���ون االم���ري في�ض���ل ب���ن احل�ضني مل���كًا عل���ى العراق، 
وتتويج���ه يف 23 اآب ع���ام 1921، مم���ا كان يعن���ي والدة 
جدي���دة لع���راق جدي���د، وه���ذا م���ا اراده ال�ضع���ب العراقي 

بجميع �ضرائحه ومكوناته.
   اأثبت���ت مدر�ض���ة احلق���وق ع���رب م�ضريته���ا احلافل���ة انها 
م�ض���در اإ�ضعاع فك���ري وقان���وين واإن�ضاين له���ذه الدولة، 
فق���د كان خلريجيها م�ضاهمة كب���رية يف احلياة ال�ضيا�ضية 
خ���ال  الفتي���ة  العراقي���ة  الدول���ة  اأم���دت  اإذ  والقانوني���ة، 
تكوينه���ا يف عق���د الع�ضريني���ات، برجال كان���ت الباد يف 
ام����ص احلاجة اليه���م للقيام باأهم الوظائ���ف واأخطرها يف 
االإدارة والق�ضاء وال�ضيا�ضة والقانون، فكان منهم روؤ�ضاء 
وزارات ووزراء واع�ضاء جمل�ص نواب وق�ضاة اإ�ضتهروا 
بعدالته���م، وحمام���ون وقادة اح���زاب �ضيا�ضية وغري ذلك، 
مم���ا يدل على اإرتب���اط كلية احلقوق بحاج���ة املجتمع اإىل 

الثقافة القانونية وبناء اأ�ض�ص قواعد العدل.  

   اأثبت���ت مدر�ض���ة احلق���وق ع���رب م�ضريته���ا احلافل���ة انها 
م�ض���در اإ�ضعاع فك���ري وقان���وين واإن�ضاين له���ذه الدولة، 
فق���د كان خلريجيها م�ضاهمة كب���رية يف احلياة ال�ضيا�ضية 
خ���ال  الفتي���ة  العراقي���ة  الدول���ة  اأم���دت  اإذ  والقانوني���ة، 
تكوينه���ا يف عق���د الع�ضريني���ات، برجال كان���ت الباد يف 
ام����ص احلاجة اليه���م للقيام باأهم الوظائ���ف واأخطرها يف 
االإدارة والق�ضاء وال�ضيا�ضة والقانون، فكان منهم روؤ�ضاء 
وزارات ووزراء واع�ضاء جمل�ص نواب وق�ضاة اإ�ضتهروا 
بعدالته���م، وحمام���ون وقادة اح���زاب �ضيا�ضية وغري ذلك، 
مم���ا يدل على اإرتب���اط كلية احلقوق بحاج���ة املجتمع اإىل 

الثقافة القانونية وبناء اأ�ض�ص قواعد العدل.
و�ضف اال�ضتاذ �ضامل عبيد النعمان عن تلك االيام يف جملة 

)�ضدى اجلامعة(، اإذ قال:
   كنت من الذين ُقبلوا يف كلية احلقوق يف العام الدرا�ضي 
1941-1942، وكان ع���ام 1941 ال���ذي تخرجن���ا فيه من 
الثانوية عام عا�ضف حقًا، ففيه هرب الو�ضي على العر�ص، 
وه���و رئي�ص الدولة، حمتميًا بالقاعدة اجلوية الربيطانية 
يف احلباني���ة، وه���ي قرب مدين���ة الرمادي، وه���رب تباعًا 
اأقط���اب الفئ���ة احلاكم���ة، فق���ام االإنقابي���ون الع�ضكريون 
بت�ضكي���ل حكومة الدفاع الوطني الت���ي راأ�ضها ر�ضيد عايل 
الكي���اين، ف�ضن الغ���زاة االنكليز احل���رب عليها، وحظيت 
حكومة الدفاع الوطني بتاأيي���د �ضعبي عارم، وبداًل من اأن 
ت�ضتفي���د من هذا التاأيي���د وتوجه ال�ضع���ب توجهًا ملحاربة 
الغ���زاة، وبع���د اإنته���اء م���دة احلكوم���ة مه���د ر�ضي���د عايل 
الكي���اين ورفاقه اىل الهرب... وهك���ذا دخل الربيطانيني 
بغداد واأع���ادوا حكومة الو�ضي بالق���وة، واأحتل االنكليز 

العراق من جديد.
   �ضارعت الفئة احلاكمة لاإنتقام من ال�ضعب ومن الطاب، 
فح���ددت القبول يف الكلي���ات �ضيما كلية احلقوق بخم�ضني 
طالبًا فقط ل���كل كلية، وقد و�ضل احلقد على الطلبة نتيجة 
م�ضاركته���م يف االإنتفا�ض���ة اىل مث���ل ه���ذا امل�ضت���وى م���ن 

التقي���د، واحلكومة الوطنية هي التي ت�ضجع التعليم ال اأن 
تغلق عليه االبواب، وي�ضتمر �ضامل عبيد النعمان باحلديث 
قائ���ًا: يف هذا اجلو القا�ضي دخلن���ا الكلية باإعادة اإحتال 
بادن���ا، ثم حرب عاملية ثانية كان���ت يف اوج معاركها، ومل 
تع���رف يف تلك ال�ضنة ما هي ا�ضباب احلرب ومن �ضيح�ضم 
املعرك���ة، وق���د و�ضف احلال���ة ال�ضاعر الكب���ري اجلواهري 

بالبيتني التاليني:
          واإنربى التاريخ يف حريته

                                اأ اأماما يتخطى اأم وراء
          و�ضرت اأنباء �ضوء تدعي

                                اأن ريحا تنذر الدنيا وباء

كان عام 1948 مليء باالأحداث التي مرت بالعراق والعامل 
العربي، ففي هذا العام اإرتكبت االمم املتحدة اأب�ضع جرمية 
بح���ق ال�ضعوب بالقرار الذي اإتخذته بتق�ضيم فل�ضطني اإىل 
دولت���ني عربي���ة وعربي���ة، وبعد دقائ���ق من �ض���دوره قبل 
الكي���ان ال�ضهيوين دولة ع�ض���وًا يف االمم املتحدة، فعمت 
الوط���ن العربي مظاهرات وكان للعراق ن�ضيب كبري فيها، 
حي���ث اإ�ضرتكت فيها جميع طوائف ال�ضعب، ويف مقدمتهم 
ط���اب اجلامع���ات واملدار����ص االخ���رى، وكان لطلبة كلية 
احلق���وق االثر البارز يف ت�ضيري تلك املظاهرات وتنظيمها 
بالتع���اون م���ع القي���ادات الطابية يف الكلي���ات واملدار�ص 

االخرى.
     ت�ضب���ب ه���ذا احلدث يف اإزدياد امل���رارة �ضد الدول التي 
�ضارك���ت يف موؤام���رة التق�ضي���م، ويف مقدمته���ا بريطاني���ا 
والوالي���ات املتح���دة وبقي���ة ال���دول االع�ض���اء يف جمل�ص 
االم���ن، مما زاد م���ن �ضخط العراقيني عل���ى بريطانيا التي 
وقع���ت يف 15 كانون الثاين 1948 مع احلكومة العراقية 
املعاه���دة امل�ضماة”معاهدة بورت�ضم���وث"، وقد ا�ضتقبلت 
اجلماهري العراقية املفاو�ض���ات وتوقيع املعاهدة بطريقة 

الن�ضال امل�ضتمر الإ�ضقاطها. 
      فكان���ت بداي���ة الن�ض���ال �ض���د حماول���ة بريطاني���ا ربط 
الع���راق مبعاه���دة جديدة بعد اإعان وزي���ر اخلارجية عن 
ب���دء املفاو�ض���ات ال���ذي ن�ضر يف بغ���داد بتاري���خ 4 كانون 
الث���اين، وا�ضب���ح حدي���ث االو�ض���اط ال�ضيا�ضي���ة، فاإجتمع 
طاب كلية احلقوق يف �ضباح اليوم نف�ضه يف م�ضلى كلية 
احلق���وق، وقرروا القيام مبظاهرة ي���وم 5 كانون الثاين، 
والذهاب اإىل جمل�ص الوزراء والباط امللكي وال�ضفارتني 
الربيطاني���ة واالمريكية، لاإحتجاج �ض���د تق�ضيم فل�ضطني 
و�ضد املعاهدة العراقية-الربيطانية التي تنوي احلكومة 

عقدها.
     اإُتخ���ذت التداب���ري من ِقبل ال�ضرط���ة لقمع هذه املظاهرة 
يف مهدها بالطرق ال�ضلمية، وكانت ال�ضرطة قد وزعت يف 
الطرق املوؤدية اإىل الكلي���ة،  فبقي الطاب يف داخل الكلية 
وام���ام �ضاحتها اخلارجية، وكان���وا يلقون بع�ص اخلطب 
والهتاف���ات �ضد املعاه���دة العراقية-الربيطاني���ة، وعندما 

حاول���وا اخلروج م���ن الكلي���ة داهمتهم ال�ضرط���ة وحدثت 
م�ضادم���ة بني الطرف���ني اأدت اىل جرح ع���دد منهم، وت�ضري 
التقاري���ر الر�ضمية اإىل اأن الط���اب هم الذين بادروا برمي 
ال�ضرط���ة باحلج���ارة ومبا يحمل���ون باأيديهم م���ن الع�ضي 
والقن���اين الفارغ���ة، ث���م تط���ور الو�ضع اىل اإط���اق النار، 
وذكرت بع�ص امل�ضادر اأن �ضرطة اخليالة اإنهالت بالع�ضي 
الغليظ���ة عل���ى روؤو����ص الط���اب الذي���ن اإعت�ضم���وا داخل 
كليته���م، وعندما حاول���ت ال�ضرطة اإقتح���ام كلية احلقوق، 
اإ�ضتعمل الطلبة”احلجارة”ل�ضده���م، ومل تنته املعركة اإال 
بعد تدخل العمادة واإحتجاجها على اإنتهاك ال�ضرطة حلرم 
اجلامع���ة، حيث �ضدرت االوامر ب�ضح���ب ال�ضرطة وعودة 
اله���دوء حل���رم الكلي���ة، وبعد �ضاعت���ني طلب���ت العمادة من 

الطاب االإن�ضراف اىل منازلهم.
     بقي رجال ال�ضرطة يطوقون الكلية حتى ال�ضاعة احلادية 
ع�ضرة والن�ضف، وقد جرح عدد كبري من الطلبة، كما جرح 

)28( �ضرطيًا من امل�ضاة و)14( �ضرطيًا من اخليالة.
     اإتخ���ذت ال�ضلط���ات اإج���راءات ملن���ع تك���رار املظاه���رات 
باإلق���اء القب�ص عل���ى العنا�ضر القيادي���ة الطابية وعددهم 
خم�ض���ة وع�ض���رون طالب���ًا، وبينه���م طالب���ة واح���دة ه���ي 
املرحومة”�ضبيحة املدر�ص"، وقد اأُطلق �ضراحهم بعد زيارة 
ل  و م�ضوؤ

كب���ري يف وزارة املعارف نا�ضحًا وحم���ذرًا من االإجنراف 
وراء عماء ال�ضوء.

    وق���د قررت ال�ضلط���ات تعطيل الدرا�ضة يف كلية احلقوق 
بتاري���خ 5 كان���ون الث���اين 1948 واإىل اجل غ���ري م�ضمى، 
وت�ضكيل جلنة، اإداري���ة للتحقيق، واإدعى جمل�ص الوزراء 
اأن بع����ص طاب كلية احلق���وق يحملون مب���ادىء متنعها 
القوان���ني، واأن ع���ددًا منهم يرتك���ون الدرا�ضة يف كثري من 
االحي���ان ويقوم���ون مبظاه���رات غري م�ضم���وح بها، وقرر 
املجل����ص االإيع���از اإىل وزارة العدلي���ة للقي���ام بالتحقيقات 
القانوني���ة ف���ورًا، للوقوف عل���ى اال�ضباب الت���ي دعت اإىل 
الت�ضادم بني ال�ضرطة والطاب، والتحقيق ب�ضورة خا�ضة 
م���ع املحر�ضني وامل�ضرتك���ني يف املظاه���رات الإحالتهم اإىل 
الق�ض���اء، وقرر املجل�ص اي�ض���ًا االإيعاز اإىل وزارة املعارف 
لرف���ع تقري���ر مف�ضل عن حال���ة الكلي���ة وهياأته���ا واإدارتها 
والقائم���ني ب�ضوؤونه���ا، ودرجة عاقتهم به���ذه املظاهرات، 

واال�ضب���اب الت���ي دعت اىل اإف�ض���اح املجال لدخ���ول بع�ص 
املبادىء”الهدام���ة”اإىل ه���ذه الكلية، وعم���ا اإذا يوجد بني 
ا�ضاتذتها وحما�ضريها من يعتنق امثال هذا املذهب، وكان 
م���ن نتيجة ذلك نقل وكي���ل عميد الكلية وبع����ص ا�ضاتذتها 

اىل كلية اخرى.
      اأما املوقوفني من طاب كلية احلقوق فهم:

فره���اد، ومط���اوع  �ضام���ي االورفل���ي، وعدن���ان  "�ضف���اء 
اخل�ض���ري، وخل���وق امني زك���ي، وجمال اي���وب �ضربي، 
وفا�ض���ل حداث���ة، وع���اء الدي���ن دروي����ص لطف���ي، وزكي 
جمي���ل، موؤي���د ثني���ان، وع���اء الدي���ن �ض���ربي البيات���ي، 
و�ضعي���د الدجيل���ي، ومنع���م حمم���د خلي���ل، وع���واد مهدي 
وم�ضطف���ى  الربيع���ي،  حم���ادي  واإبراهي���م  الع���زاوي، 
الواعظ، وعبد اجلبار عب���د القادر �ضالح، واإ�ضماعيل عبد 
احلميد علي، واحمد عبد اجلب���ار، وعا�ضم خ�ضري احلاج 
علي، ونادر ال�ضيخ خزع���ل، وخليل حممد احلاج �ضلطان، 

وحازم توحلة وهادي ثنيان"، اأما الطالبات فهن”�ضبيحة 
املدر�ص واآيتني الرحال"، واطلق �ضراحهما بعد يوم.

     كان رد الفع���ل ال�ضعب���ي حلادث���ة كلي���ة احلق���وق قوي���ًا، 
وا�ض���درت االح���زاب ال�ضيا�ضي���ة بيان���ات اإ�ضتنك���رت فيها 
اإعت���داء ال�ضرط���ة عل���ى الط���اب، وطالبت باإط���اق �ضراح 
الطلب���ة املعتقل���ني واإ�ضتئن���اف الدرا�ض���ة، اأما عل���ى �ضعيد 
ن�ضاط���ات الطلب���ة يف بقي���ة الكلي���ات االخ���رى، فق���د اأعلن 
اال�ض���راب عن الدرا�ض���ة يف كلية ال�ضيدل���ة، ودار املعلمني 
العالي���ة والهند�ض���ة والط���ب وغريه���ا بتاري���خ 6 كان���ون 
الث���اين، وحتى ت�ضتجاب مطاليبهم الت���ي ُرفعت مبذكرات 

اإىل رئي�ص الوزراء ووزير الداخلية وت�ضمنت ما يلي: 
احلق���وق  كلي���ة  وطالب���ات  ط���اب  �ض���راح  اإط���اق   -1

املوقوفني.
2- فتح كلية احلقوق واالإ�ضتمرار بالدوام.

3- معاقبة امل�ضوؤولني يف حادث احلقوق امل�ضتنكر.
4- اإلغاء املعاهدة العراقية-الربيطانية.

5- القي���ام باالأعمال ال�ضريعة الإنق���اذ فل�ضطني العربية من 
االإ�ضتعمار وال�ضهيونية.

     اأدى اإ�ضتم���رار االإ�ض���راب اإىل اإ�ضتجاب���ة احلكومة لعدد 
م���ن املطاليب، ومنها اإ�ضتئن���اف الدرا�ضة يف كلية احلقوق 

اإعتبارًا من 8 كانون الثاين.
     ع���اد اله���دوء اإىل الكلي���ات واملعاه���د العالية، يف الوقت 
ال���ذي اإ�ضتمر فيه الوفد العراق���ي يف مفاو�ضاته يف لندن، 
فتم توقيع املعاهدة يف بورت�ضموث يف 15 كانون الثاين، 
ون�ضرت يف ال�ضحف املحلية يف 16 كانون الثاين، فاأعلن 
الطلب���ة االإ�ض���راب العام، وهاجم���ت االح���زاب ال�ضيا�ضية 

املعاهدة ودعت ال�ضعب العراقي اإىل رف�ضها.
     زادت ح���دة املظاه���رات بال�ض���دة يومًا بعد ي���وم، وكان 
اعنفه���ا تل���ك الت���ي حدث���ت ي���وم 27 كانون الث���اين، حيث 
اأطلق���ت ال�ضرط���ة الر�ضا�ص على املتظاهري���ن املتواجدين 
عل���ى ج�ضر ال�ضه���داء و�ضقط �ضهيدًا”جعف���ر اجلواهري"، 
املوظ���ف يف كلية احلق���وق اآنذاك، ويف حماول���ة للهروب 
م���ن الر�ضا�ص رم���ى العديد م���ن املتظاهري���ن اأنف�ضهم يف 
النه���ر، واإ�ضت�ضهد اخ���رون حتت االق���دام، ومل تهداأ بغداد 
وامل���دن االأخ���رى اإال بع���د اأن اإ�ضتقال���ت ال���وزارة، ودع���ا 
الو�ض���ي عبد االله ال�ضعب العراقي اىل الهدوء وال�ضكينة، 
وتاأليف وزارة اخرى برئا�ضة ال�ضيد حممد ال�ضدر يف 29 
كانون الث���اين 1948، اإن�ضم اإليها ع���دد من قادة االحزاب 
ال�ضيا�ضية بعد قب���ول طلبهم الإجراء حتقيق ق�ضائي نزيه، 
وتعوي�ص ا�ضر ال�ضه���داء، وحل املجل�ص النيابي، واإجراء 
االنتخاب���ات، ورف�ص م�ض���روع املعاهدة، فقام���ت الوزارة 
باإ�ض���دار ق���رار بعدم املوافق���ة على معاه���دة بورت�ضموث، 

الأنها ال متثل مطالب ال�ضعب العراقي.
     ولق���د تاأث���ر ال�ضاع���ر الكبري )حممد مه���دي اجلواهري( 
الإ�ضت�ضه���اد اخيه جعف���ر اجلواهري وباق���ي ال�ضهداء، لذا 

رثاهم بق�ضيدة مطولة منها:
   اأتعلُم اأم انَت ال تعلم        باُب جراِح ال�ضحايا فُم

   اأتعلُم اأّن جراَح ال�ضهيِد      تظُل عن الثاأِر ت�ضتفهُم 
    ونتيج���ة لل�ضغ���ط ال�ضعب���ي واإ�ضتم���رار املظاه���رات، 
�ضيم���ا يف كلية احلقوق، مت اإعادة ال���دوام جلميع الكليات 
واملدار����ص، وع���اد الطلب���ة اإىل درا�ضته���م واإىل ن�ضاطه���م 
االجتماع���ي، وطل���ب من هيئ���ة التحرير )جمل���ة احلقوق( 
املبا�ض���رة باإع���داد الع���دد الث���اين م���ن املجل���ة، وكان العدد 
االول ق���د �ض���در بتاري���خ 30 كان���ون الثاين ع���ام 1948، 
)ي���وم الوثب���ة(، و�ضاه���م يف حتريره���ا ع���دد كب���ري م���ن 
املوظف���ني واالإداري���ني يف كلي���ة احلق���وق، وكت���ب مقالها 
االإفتتاح���ي الذي حمل عنوان”االحزاب ال�ضيا�ضية النظام 
والدميقراطي���ة"، زكي جميل حاف���ظ، واإحتوى العدد على 
امل�ضرحية ال�ضيا�ضية”بنت الرافدين”لعدنان الراوي، وقد 
مثل���ت يف اإحدى املدار�ص الثانوية، وت�ضمن اي�ضًا )�ضور 
قدمي���ة( لبع����ص ا�ضات���ذة الكلي���ة ور�ض���وم كاريكاتورية، 
ومقاالت قانوني���ة وادبية ومقتطفات من املعلقات ال�ضبعة 
مل�ضاهري �ضعراء الع�ضر العربي اجلاهلي، وقد القت املجلة 

اإ�ضتح�ضان االإدارة والطلبة.
    مثل���ت حادث���ة كلي���ة احلق���وق اإيقا�ض���ًا لل���روح الوطنية 
النائم���ة يف ق���رارة النفو�ص، وبقي النا����ص يتطلعون اىل 
م���ا �ضيلد من اأحداث، وما يك�ضف عن���ه امل�ضتقبل... وكانت 
�ضببًا يف دفع االحزاب لر�ضم خططها املقبلة، ومواجهة كل 

ما يراد بالباد من كيد واإ�ضتبداد.

   عن ر�سالة )كلية احلقوق العراقية..(

هل بدأت وثبة 1948 في كلية الحقوق؟
البداية : اعتقاالت بالجملة لطالب الكلية..

من �سور مظاهرات الوثبة

الو�سي عبد االله يف حفلة تخرج كلية احلقوق يف االربعينات

�سبيحة ال�سيخ داود تقف مع زمالئها يف كلية احلقوق جملة كلية احلقوقمن �سور مظاهرات الوثبة
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زي���ن���ب ه���اش���م ج���ري���ان

حتول����ت فيم����ا بع����د االأف����كار التنويري����ة لتحري����ر امل����راأة 
وتعليمه����ا اإىل م����ا يع����رف يف اأدبياتن����ا مبعرك����ة احلجاب 
وال�ضف����ور الت����ي اأطل����ق �ضرارته����ا االأوىل ال�ضاع����ر جميل 
�ضدق����ي الزهاوي بن�ضره مقالة يف جريدة املوؤيد امل�ضرية 
عام 1910 وحملت عنوان: )املراأة والدفاع عنها( دعا فيها 
اإىل رف����ع احلجاب عن املراأة وحدد  ع�ضرة م�ضار للحجاب 
منها فق����دان املراأة املحجبة الثق����ة بالرجل وحمو عامات 

ال�ضخ�ضية مما يوؤدي اإىل الريبة.
و�ضلت مقالة الزه����اوي اإىل بغداد وقد اأدى اإعادة ن�ضرها 
جم����ددًا اإىل اإث����ارة الراأي العام املحاف����ظ �ضده وبادر على 
الف����ور بال����رد علي����ه ال�ضي����خ �ضعي����د النق�ضبن����دي بر�ضال����ة 
ثاأرية عنوانها: )ال�ضيف الب����ارق يف عنق املارق( وطافت 
يف اأزق����ة بغ����داد جماهري غف����رية واحت�ضدت اأم����ام �ضرايا 
احلكوم����ة مطالب����ة ال����وايل ناظ����م با�ض����ا بع����زل الزهاوي 
م����ن وظيفة التدري�����ص يف جملة االأح����كام العدلية التابعة 
ملدر�ضة احلقوق البغدادية االأمر الذي اأدى بالزهاوي اإىل 
االعت����كاف يف داره خ�ضية االعتداء عليه، واالأكرث من ذلك 
دفعُه خوفه ال�ضديد على حياته رفع كتاب اإىل الوايل ناظم 
با�ض����ا ن�ض����رت وقائعه جري����دة الرقيب البغدادي����ة بعددها 
ال�ض����ادر يف 7 �ض����وال 1328ه����� يتن�ض����ل ب����ه ع����ن مقالته 

ال�ضابقة، ُمبّينًا اأنها مد�ضو�ضة عليه من اأحد املغر�ضني.
الافت للنظر، اأن����ه عندما ا�ضتدت املعركة بني ال�ضفوريني 

واحلجابيني مل يدخل جمي����ل �ضدقي الزهاوي طرفًا فيها 
بع����د االأزمة التي تعر�ص له����ا عام 1910، مع اأنه بقي على 
اأفكاره التحرري����ة املنا�ضرة حلرية املراأة وتعليمها ليبقى 
الر�ض����ايف وحيدًا يف قيادة املعرك����ة اإىل جانب منا�ضريه 

اأمام جبهة املعار�ضني.
وباملقابل وقف عدد م����ن منا�ضري تعليم املراأة اإىل جانب 
الر�ضايف، ليدافعوا عن مواقفه وكان من بني هوؤالء بولينا 
ح�ضون التي اأ�ض����درت يف العام 1923 جملة ن�ضوية ذات 
طابع تربوي وعظي حت����اول اأن حتر�ص املراأة للح�ضول 
عل����ى حقوقه����ا وتعليمه����ا. وم����ع اأن املجلة مل حت����دد هدفًا 
معينًا م����ن وراء النه�ضة الن�ضوية الت����ي ب�ضرت بها واإمنا 
اكتفت باأهداف عامة غام�ضة، ومل جتروؤ على الدعوة اإىل 
ال�ضف����ور بل حاولت اأن تن����اأى بنف�ضها عن ذلك، فكتبت يف 
العدد الثالث من املجلة تدافع عن نف�ضها �ضد تهمة الدعوة 
لل�ضف����ور قائلة:”خاف بع�ضهم وبع�ضهن قبل �ضدور ليلى 
من اأن النه�ضة الن�ضائية التي تنادي بها هي رفع احلجاب 
والتم�ضك بال�ضفور واالأزياء الغربية فليطمئنوا ولي�ضكن 

روعهم فاأن مهمة املجلة اأرفع من ذلك".
نحت �ضحف بغدادية كثرية منحى جملة ليلى يف الدعوة 
اإىل النهو�ص باملراأة العراقية بتعليمها واإخراجها من اجلهل 
املطب����ق عليها، ويف هذا ال�ضي����اق كتبت جريدة اال�ضتقال 
مقالة بعنوان:”يف �ضبيل املراأة العراقية”ا�ضتهلت املقالة 

باحلديث النب����وي ال�ضريف”طلب العل����م فري�ضة على كل 
م�ضل����م وم�ضلمة”تطرق����ت فيه اإىل اأحوال امل����راأة العراقية 
وما تعانيه من جهل وتخلف وجمود واألقت بالائمة على 
الفتيات ب�ضبب عدم اإقبالهن على معاهد التعليم االبتدائي 
التي ان�ضاأته����ا وزارة املع����ارف وراأت ال�ضحيفة يف ختام 
املق����ال اأن نه�ض����ة امل����راأة يف جمتمعنا ال تت����م اال بتهذيبها 
وبتعليمه����ا الأن التعلي����م يو�ض����ع العق����ل ويق����وي املدارك، 
وخ����اف ذلك ف����اأن الباد ال ترتق����ي اإىل �ضل����م الرقي الذي 

و�ضلت اإليه البلدان املتح�ضرة.
ويف مقال����ة الحق����ة حمل����ت توقي����ع فت����اة الع����راق اأ�ضارت 
الكاتب����ة يف مقالته����ا اإىل �ضرورة تعلي����م الن�ضاء الأن جهل 
الن�ض����اء بالقراءة والكتابة”على درجة عظيمة”ودعت يف 
ختامها وزارة املعارف اإىل االإكثار من فتح مدار�ص للبنات 

الأنه فيه”�ضعادة لاأمة والباد"، بح�ضب راأي الكاتبة.
وتوكي����دًا لها يف منا�ض����رة تعليم الفت����اة العراقية ن�ضرت 
جري����دة العراق ن�����ص اخلطاب الذي األقت����ه رائدة النه�ضة 
الن�ضوية يف الع����راق �ضبيحة ال�ضيخ داود على خريجات 
دار املعلم����ات يف  حف����ل ال����دار املركزي����ة اأك����دت في����ه على 
االعتناء بامل����راأة العراقي����ة وتعليمها وتثقيفه����ا وتهذيبها 
لتكون ع�ضوًا نافعًا و�ضريكًا �ضاحلًا يف املجتمع الب�ضري 
الأنه”اأن مل تعلم امل����راأة فاأنها اأ�ضر من الوحو�ص ال�ضارية 
واحليوانات املفرت�ضة على الهي����اأة االجتماعية حيث كان 

ال�ضر من املراأة اجلاهلة”على حد و�ضفها.
ا�ضت����دت اآوار معرك����ة فكري����ة وج����دال �ضديد ب����ني اأن�ضار 
احلج����اب ودع����اة ال�ضف����ور على �ضفح����ات اجلرائ����د على 
اأث����ر و�ضول ويل العهد االأمري غ����ازي اإىل بغداد قادمًا من 
اإم����ارة االأردن يف 5 ت�ضري����ن االأول 1924، اإذ اأج����ري ل����ه 
ا�ضتقب����ال حافل دع����ت له حكومة يا�ض����ني الها�ضمي االأوىل 
)2 اآب 1924-21 حزي����ران 1925( و�ضاركت فيه مدار�ص 
الذكور ومدر�ضة واحدة من مدار�ص البنات وهي مدر�ضة 
البارودي����ة فخرج����ت فتي����ات املدر�ض����ة بلبا�����ص الك�ضاف����ة 
تتقدمه����ن مدي����رة املدر�ض����ة مع����زز برت����و يف اال�ضتقب����ال، 
وق����د وج����دت االأو�ضاط املحافظ����ة هذه امل�ضارك����ة خروجًا 
عل����ى الف�ضيلة وث����ورة على االآداب العام����ة، وقد رد عليهم 
اأح����د اأقط����اب دع����اة ال�ضف����ور ح�ض����ني الرح����ال يف مق����ال 
ن�ضرت����ه �ضحيف����ة الع����امل العرب����ي بعنوان:”احلتمية يف 
املجتمع”دع����ا فيه �ضراحة اإىل اإلغ����اء احلجاب وامل�ضاواة 
ب����ني الرجل واملراأة وانتقد التقاليد االجتماعية املرت�ضخة 
يف الذهني����ة اجلماعي����ة للمجتم����ع الت����ي تعار�����ص حترير 

املراأة.
وا�ضل ح�ضني الرحال دعواته اإىل حترير املراأة يف جملته 
ال�ضحيفة التي اأ�ضدره����ا بتاريخ 28 كانون االأول 1924 
وعهد بتحريرها اإىل االأدي����ب م�ضطفى علي حتى اأ�ضحت 
املجل����ة من����ربًا لن�ضر املق����االت الت����ي تدعو لتحري����ر املراأة 

وتعليمه����ا وقد كان لهذه املجل����ة �ضدى مدوٌي يف املجتمع 
اأث����ارت حفيظة احلجابيني وخ�ضو�ضًا رجال الدين الذين 
ردوا عل����ى ال�ضحيف����ة ومقاالته����ا وكتابه����ا ردًا عنيف����ًا يف 
خطبهم يف امل�ضاجد واجلوامع حتى اأن اأحد اخلطباء من 
جانب الكرخ من بغ����داد اأخذ يحر�ص امل�ضلني لقتل عوين 
بكر �ضدقي)( اأحد اأع�ضاء جملة ح�ضني الرحال ومن دعاة 
ال�ضفور، فعزم جماعة من املتحم�ضني من عوام الكرخ على 
قتل����ه، و�ضاروا يبحثون عن����ه ومل يعرثوا عليه بل عرثوا 
على رجل ي�ضبهه بال�ضكل والهيئة فاأطلقوا عليه النار لكن 

االإطاقات مل ت�ضبه فنجى من املوت باأعجوبة.
وبال�ض����د من جملة ال�ضحيفة وجريدة العراق التي عرفت 
مبنا�ضرتها لتحرير املراأة وتعليمها اأعلنت جريدة البدائع 
ن�ضرته����ا للحجاب وموؤيديه ويف هذا ال�ضياق كتب رئي�ص 
حترير اجلريدة حممد بهجت االأثري �ضل�ضلة من املقاالت 
ن�ض����رًة للحجاب اإذ كان يعد من اأ�ضد اأن�ضار احلجاب، كما 

اأ�ضلفنا.
يف خ�ض����م احت����دام املعرك����ة و�ضخون����ة اأجوائه����ا التزمت 
بع�����ص ال�ضحف ال�ض����ادرة باحلي����اد ومل ت����زج نف�ضها يف 
اأتون املعركة نائية بنف�ضها من �ضررها ومن هذه ال�ضحف 
�ضحيفة املفي����د ل�ضاحبها اإبراهيم حلمي العمر، وباملقابل 
حتولت املعركة ب�ضخون����ة اأجوائها اإىل مو�ضوع متداول 
يف جمال�����ص املثقفات وداخل غ����رف املعلمات يف مدار�ص 
االإن����اث واإىل اأو�ض����اط طلب����ة مدر�ض����ة احلق����وق، والحق����ًا 
ا�ضت����دت املواجه����ات ال�ضحفية واالأدبية ب����ني ال�ضفوريني 
واحلجابي����ني م����ع رجح����ان كف����ة احلجابي����ني، وكان ذل����ك 
اأم����رًا طبيعيًا نظرًا لطبيع����ة املجتمع املحافظ����ة والتقاليد 
واالأع����راف ال�ضائ����دة يف املجتم����ع وقد برز منه����م العامة 
اللغوي حمم����د بهجت االأثري وحمم����د ر�ضيد املدر�ص يف 
جام����ع احليدرخانة وجميل املدر�����ص �ضقيق االأديب فهمي 
املدر�ص والقا�ضي توفيق الفكيكي وال�ضاعر ال�ضعبي املا 
عب����ود الكرخي وغريه����م الكثري، وبرز من دع����اة ال�ضفور 
ح�ض����ني الرح����ال وم�ضطفى عل����ي وعوين بك����ر وعبد الله 

جدوع والدكتور �ضامي �ضوكت وغريهم.
عل����ى اأية ح����ال اأن احلقبة املمتدة بني ع����ام 1932-1920 
�ضهدت ا�ضتداد النقا�ص بني اأن�ضار احلجاب ودعاة ال�ضفور 
ويف خ�ضم هذه املعرك����ة كان تعليم املراأة اأحد �ضفحاتها، 
غ����ري اأن معارك احلج����اب وال�ضفور مل تظه����ر يف االأرياف 
ومل تن�ضغ����ل فيه����ا الطبق����ات الفقرية بل ظل����ت حم�ضورة 
يف جمتم����ع املدين����ة وه����و جمتم����ع حمافظ �ضج����ع العزلة 
ب����ني الطرفني، على خ����اف م�ضارك����ة الن�ض����اء الرجال يف 

مواق����ع العمل واحلياة العام����ة يف االأرياف)(، ومع مرور 
الوقت ب����داأت املراأة ت�ضفر، وال�ضيما من����ذ ثاثينات القرن 
املا�ضي وتط����ور االأمر يف اأربعينيات وخم�ضينيات القرن 
املا�ض����ي ب�ض����كل الف����ت ب�ضبب حتط����م الكثري م����ن العادات 
والتقالي����د االجتماعية ال�ضائ����دة، وقد انعك�����ص هذا االأمر 
اإيجابيًا على تعليم املراأة، فازداد عدد مدار�ص االإناث على 
خمتل����ف مراحلها اإىل اأرق����ام قيا�ضية، فعلى �ضبيل املثال ال 
احل�ضر ارتفع عدد املدار�ص االبتدائية من )119( مدر�ضة 
يف العام الدرا�ض����ي1945-1946 اإىل )265( مدر�ضة يف 
اأواخ����ر العهد امللكي، وازداد ع����دد طالباتها من )28068( 
طالب����ة اإىل )101227( طالب����ة لاأع����وام نف�ضه����ا، وكذل����ك 
ارتف����ع ع����دد املدار�ص الثانوي����ة للبنات م����ن )23( مدر�ضة 
يف العام الدرا�ضي 1945-1946 اإىل )56( مدر�ضة للعام 

الدرا�ض����ي 1957-1958، وازداد اأي�ض����ًا عدد طالباتها من 
)2693( طالبة اإىل )12237( لاأعوام نف�ضها.

م���ن املفي���د ج���دًا اأن ن�ضت�ضه���د بالن�ضب���ة ملو�ض���وع تط���ور 
النه�ض���ة الن�ضوية وتعليم امل���راأة، وال�ضيم���ا ُبعيد احلرب 
العاملي���ة الثاني���ة بحدي���ث حمم���د ر�ض���ا ال�ضبيب���ي وزي���ر 
املع���ارف يف العه���د امللكي لعدة مرات م���ع مري ب�ضري يف 
اأثن���اء ح�ضورهما حفلة تخ���رج اإحدى املدار����ص الثانوية 
للبنات، اإذ قال ما ن�ضه ملري ب�ضري:”هل ترى تقدم احلركة 
الن�ضوي���ة يف جيل واح���د اأو اأقل من جي���ل يف بادنا: لقد 
اأي قب���ل ع�ضري���ن  كن���ُت وزي���رًا للمع���ارف �ضن���ة 1924، 
عام���ًا فقط، وق���د فتحن���ا مدار�ص ر�ضمي���ة لتعلي���م البنات، 
وا�ضتقدمن���ا املدر�ضات من لبن���ان وغري لبنان، لكنه مل يكن 
يف و�ضعي اأن اأزور مدر�ضة من تلك املدار�ص، وترانا اليوم 

نح�ضر احلفات، ون�ضهد تقدمًا ال مثيل له".
 يف الوقت الذي كانت فيه احلملة املناه�ضة لرفع م�ضتوى 
امل����راأة يف العراق الثقايف واالجتماع����ي و�ضمان حقوقها 
وحريتها تت�ضاعد با�ضتمرار تو�ضع اإدراك املراأة ب�ضرورة 
قي����ام جمعي����ات ن�ضوي����ة ذات طابع اجتماع����ي وثقايف، اإذ 
اأخ����ذت امل����راأة العراقي����ة طريقه����ا، وعملت عل����ى تاأ�ضي�ص 
الن����وادي واجلمعي����ات الن�ضوي����ة، بعد اأن �ض����در ))قانون 
تاألي����ف اجلمعيات احلكوم����ي املعدل ذي الرق����م 27 ل�ضنة 
1922(()(، واأبرز اجلمعيات الن�ضوية التي �ضجعت على 

تعليم املراأة وكان لها دوٌر بارٌز يف ذلك هي:

نادي النهضة النسوي:
ب����داأت احلرك����ة الن�ضوي����ة العراقي����ة الن�ض����اط االجتماعي 
العلني الأول مرة من خال جمموعة من الن�ضاء املتعلمات 
ن����اٍد ن�ض����وي عراق����ي يف 24 ت�ضري����ن  اأول  تاأ�ضي�����ص  يف 
الث����اين 1923 اأطلق عليه ا�ضم )ن����ادي النه�ضة الن�ضوي( 
ومق����ره يف حملة ال�ضابوجنية يف بغ����داد)(، تاألفت هيئة 
النادي م����ن اأ�ضماء الزهاوي �ضقيقة ال�ضاعر جميل �ضدقي 
الزه����اوي رئي�ضة للن����ادي وال�ضيدة نعيم����ة ال�ضعيد نائبة 
للرئي�ضة وال�ضيدة ماري عب����د امل�ضيح �ضكرترية وال�ضيدة 
فخري����ة الع�ضك����ري اأمين����ة لل�ضن����دوق وبع�ضوي����ة كل من 

نعيمة �ضلطان حمودة وبولينا ح�ضون.
اأعلن����ت موؤ�ض�ض����ات الن����ادي اأن الغاي����ة الت����ي يرم����ي اليها 
ه����ي ))اإر�ض����اد  الن�ضاء والفتي����ات اإىل ال�ضع����ور بهويتهن 
واالندف����اع  ال�ضام����ي  مركزه����ن  ومعرف����ة  احلقيقي����ة 
االأدبي����ة  اأحواله����ن  الإ�ض����اح  والتهذي����ب  التنوي����ر  اإىل 
واالجتماعي����ة، وح�ض����ن االأعم����ال الت����ي يتطلبه����ا منه����ن 

املعرتك االإن�ضاين...((. واأعلن �ضعيهن احلثيث اإىل تكثري 
مدار�ص االإناث وترقية تعليمهن وتربيتهن ))و�ضيكافحن 
بكل قوة، العادات امل�ضتهجنة التي ترذلها ال�ضرائع االآلهية 
والقوانني االجتماعية، اإذ اأنه����ا تنايف الف�ضيلة وال�ضرف 

احلقيقي...((.
وع�ضي����ة افتتاح نادي النه�ض����ة الن�ضوي من قبل لفيف من 
رائدات النه�ضة الن�ضوية كتبت ليلى تهنئ خطوتهن هذه 
وت�ضد على اأيديهن قائلة: ))فاإىل النه�ضة، اأيتها ال�ضيدات 
واالأوان�����ص اإىل النه�ضة من �ضب����ات اجلمود واخلمول اأن 
امل�ضروع م�ضروعك����ن، ول�ضعادتكن و�ضعادة من يلوذ بكن 
وبالنتيج����ة للوطن العزيز الذي ظل متاأخرًا حتى االآن يف 
هذا االأمر احليوي! اأن امل�ضروع عظيم اإال اأن �ضبله مملوءة 
�ض����وكًا ودغًا، وم����ا كانت العراقيات لريجع����ن اإىل الوراء 

بعد اأن خطون هذه اخلطوة اجلبارة االأوىل...((.
وقد رحبت جريدة العراق بو�ضفها اجلريدة التي �ضاندت 
حرية امل����راأة بتاأ�ضي�����ص الن����ادي وعدته ))فتح����ًا جديدًا(( 
فكتب����ت يف معر�����ص الرتحيب م����ا ن�ض����ه: ))...نحن ن�ضر 
ون�ضر جدًا باأن حتفزت املراأة العراقية وقامت تريد اإذاعة 
النه�ض����ة الن�ضائي����ة الذي ح����ول اأول ناد عرفت����ه ع�ضامتنا 

املجيدة فتحًا جديدًا لنه�ضتنا االجتماعية((.
وق����د ا�ضتب�ض����ر دع����اة ال�ضف����ور بتاأ�ضي�ص الن����ادي وعدوة 
ن�ض����رًا له����م يف معركتهم مع دعاة احلج����اب، وعلى الرغم 
م����ن اأن النادي ن����اأى بنف�ضه عن الدع����وة لل�ضفور وتاأكيده 
م����رارًا ب����اأن غاي����ة الن����ادي هي تهذي����ب عدد م����ن اليتيمات 
وت�ضهيل اجتم����اع دعاة الرقي من الن�ضاء وتعليم االأميات 
الق����راءة والكتاب����ة، اإال اأن����ه لقي معار�ضة �ضدي����دة من قبل 
رجال الدي����ن الذين اعت����ربوا اإن�ضاءه اأم����رًا خمالفًا للدين 
االإ�ضام����ي، ويف ه����ذا ال�ضياق كتبوا مق����االت عدة ن�ضرت 
عل����ى اأعم����دة ال�ضح����ف واملج����ات هاجم����وا فيه����ا النادي 
ورئي�ضت����ه وع�ضواته، ومل يكتفوا به����ذا، بل اأوفدوا عددًا 
من رج����ال الدين اإىل امللك في�ضل االأول طالبني منه اإغاق 
النادي، فا�ضتج����اب امللك لطلبهم، رغبة منه يف امت�ضا�ص 
نقم����ة رجال الدين واأر�ضل اإىل موؤ�ض�ضة النادي طالبًا منها 
رف����ع كلم����ة النه�ضة من ا�ضم النادي وجعل����ه )نادي املراأة( 
بداًل من ن����ادي النه�ضة الن�ضوي، ان�ضغل����ت الهيئة املوؤلفة 
للنادي مبواجهة املعار�ضني للنادي وابتعدت عن حتقيق 
اأهدافه����ا، وكان ه����ذا �ضببًا من اأ�ضباب غل����ق النادي، ف�ضًا 
ع����ن ع����دم متا�ضيه مع ع����ادات وتقالي����د املجتم����ع العراقي 

اآنذاك.
عن ر�سالة )التعليم الن�سوي يف العراق(

وج��دت تيارات النهض��ة الحديثة املنبعث��ة من بالد 

الش��ام ومرص صداها يف العراق عن طريق الصحف 

واملج��الت التي تصل إىل الع��راق والتي حملت بني 

طياتها أفكارًا تدع��و لوجوب تعليم املرأة وتحريرها 

من القي��ود البالية التي فرضت عليها. س��طرها رواد 

النهضة النسوية الحديثة أمثال قاسم أمني يف صحف 

الجوائ��ب لصاحبه��ا أحمد ف��ارس ش��دياق ومجلتي 

الهالل واملؤيد املرصيتني، وقد تركت هذه الصحف 

أثرًا واضحًا يف عدد من النخبة املثقفة يف املجتمع، 

نتج عنها الدعوة لفتح أول مدرس��ة لإلناث يف بغداد 

جاءت عىل لس��ان الشاعر جميل صدقي الزهاوي إىل 

الوايل نامق باش��ا عام 1899 والتي افتتحت يف العام 

ذاته يف محلة امليدان الجديد، كام أس��لفنا، وقد ُعّد 

إنش��اء هذه املدرس��ة مبثابة حجر األساس يف حركة 

التعليم النسوي الحقًا.

24 تشرين الثاني 1923

اول ناد نسوي في العراق مع معركة 
السفور والحجاب

�سيدة يف الع�سرينيات
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م��ح��م��د ج���ب���ار اب��راه��ي��م

كان طال���ب النقيب  املمثل الن�ضط لعائل���ة النقيب الرفاعية 
بالب�ض���رة، اأ�ض���رع اإدراكًا للمتغريات اجلدي���دة التي حتتم 
تاأيي���ده االحتاديني باعانه���م اعادة الد�ضت���ور العثماين، 
فق���د اأتاح له وج���وده يف ا�ضطنبول  اأثن���اء احداث الثورة 
فر�ض���ة االطاع عل���ى ردود افع���ال االتراك، فق���در بالتايل 
م���دى امكانية ا�ضتم���رار جناحه���ا، لذلك اأعلن ع���ن تاأييده 
ه���ذا ل�ضكان الب�ضرة يف اأول عمل قام به بعد عودته اإليها، 
ث���م اإن�ض���م اىل فرع”جمعية االحت���اد والرتقي”الذي فتح 
بالب�ضرة اأواخر العام 1908، وكرث االنتماء اإليه، حتى اإن 
رئي�ص الفرع كان ي�ضكو من �ضخامة عدد طلبات االنت�ضاب 
التي حتول دون التفرغ لتدقيقها. كان هدف طالب النقيب 

م���ن ذلك احت���واء اأي تغيريات ميكن ان حتم���ل انعكا�ضات 
�ضلبي���ة على نفوذه ال���ذي كان يرجع يف الق�ض���م االهم منه 
اىل م���دى متا�ض���ك حتالفات���ه بالفئات املتنف���ذة يف جنوب 
العراق ب�ض���ورة عامة، ومدينة الب�ض���رة ب�ضورة خا�ضة، 
كم���ا اأن���ه كان عل���ى عاق���ات طيبة م���ع حليفي���ه االقليميني 
�ضي���خ املحمرة و�ضيخ الكويت، اللذي���ن كان لهما ممتلكات 
بالب�ض���رة توىل طالب النقيب اال�ض���راف عليها وحمايتها، 
ل���ذا كان ميدانه باالموال والرج���ال، واحيانا بال�ضاح اذا 
دعت احلاج���ة اىل ذلك. لكنه حاول اأن يجعل من عمله هذا 
ذا فائ���دة م�ضاعف���ة عندم���ا ح���ث حكوم���ة االحتاديني على 
قب���ول و�ضاطته له���ا مع مبارك �ضيخ الكوي���ت، وكان يرمي 
م���ن ذل���ك ا�ضت���دراج االحتادي���ني اىل االع���رتاف ب���ه رجل 
الب�ض���رة االأول، كم���ا اأن���ه كان بحاج���ة اىل ا�ضن���اد �ضيخي 
املحم���رة والكويت اأمام االنكليز  الذي���ن كان النقيب يهمه 
اقناعه���م بالتعام���ل مع���ه عل���ى اأ�ضا����ص كون���ه �ضيخ���ًا غري 
مت���وج، ليكون الورقة الت���ي ميكن اأن يلج���اأوا اإليها  لدفع 
احلكوم���ة للتعاطي بايجابي���ة مع خدمات���ه املعرو�ضة يف 
اإدارة الب�ض���رة التي مل تكن احلكوم���ة م�ضتعدة بان يكون 
ثمن ذل���ك على ح�ضاب هدفها بتجذير احلكم املركزي، لذلك 
ار�ضلت ا�ضطنب���ول �ضليمان نظيف، احد رجال االحتاديني 
العتاد، لوالي���ة الب�ضرة اأواخر الع���ام 1909، يف حماولة 

منها لتحييد نفوذه
ول���د بالب�ض���رة �ضن���ة 1870، عل���ى الرغ���م م���ن انتهازي���ة 
ت���وىل  �ضخ�ضيت���ه لكن���ه كان يف الوق���ت نف�ض���ه جريئ���ًا، 
مت�ضرفي���ة لواء االح�ضاء التابع للب�ضرة �ضنة 1901 حتى 
العام 1903، ثم اأ�ضب���ح ع�ضوًا يف جمل�ص �ضورى الدولة 
با�ضطنب���ول ال���ذي ا�ضتمر فيه اىل ايام ث���ورة االحتاديني، 

تويف �ضنة 1929.
ان طابع الب�ضرة التج���اري، وتنوع العاقات االقت�ضادية 
الدولية، ال�ضيما مع ال�ض���ركات االنكليزية لتجار الب�ضرة، 
ق���د جعل من �ضكل احلكم االوليغاركي التجاري هو االكرث 
ان�ضجاما مع واقعه���ا من اأي �ضكل اآخر. واإن هذا هو الذي 
يف�ض���ر مل���اذا كان احلك���م الع�ضك���ري املرك���زي لاحتاديني 
فيها اأق���ل توفيقا من بقية املدن العراقي���ة، خ�ضو�ضًا واأنه 
مل ي���راع هذه امل�ضاأل���ة. وله���ذا اأي�ضًا فان عائل���ة النقيب مل 
تواجه مناف�ضة جدية يف مدينة الب�ضرة اإال من قبل اإحدى 
اأك���رب العوائل التجارية الب�ضرية، اأال وهي عائلة اآل زهري 
القوي���ة، ويب���دو اإن مناف�ض���ة اأ�ضح���اب املهن���ة الواح���دة، 
واخل���وف م���ن �ضط���وة اآل الزه���ري التجاري���ة، ق���د دفع���ت 
بقية اأه���م العوائل التجارية كعائلة املندي���ل وبا�ص اأعيان 
وال�ضانع اىل اإ�ضن���اد طالب النقيب، وتوجي���ه م�ضاك�ضاته 
نح���و ال�ضلطة املركزية. والظاه���ر اإن اإنهاء وت�ضفية نفوذ 
حممد ال�ضابوجني من قب���ل االحتاديني يف العام 1911، 
حثه���ا اأكرث على اال�ضتمرار مبوقفها ه���ذا، واال�ضتفادة من 
الغط���اء ال���ذي قدمه له���ا طالب النقي���ب. لكن فيم���ا يخ�ص 
االخ���ري اذا كان م���ا قال���ه �ضا�ض���ون ح�ضقيل �ضحيح���ًا بان 
معظ���م اأه���ل الب�ضرة يكرهون���ه، فان حتالفًا مث���ل هذا كان 

م�ضاألة اأكرث اإحلاحًا له. 
يف  وا�ضح���ة  احلل���ف  نتيج���ة  اأ�ضبح���ت  م���ا  �ضرع���ان 
برنامج”جمعية الب�ض���رة اال�ضاحية”التي اأ�ض�ضها طالب 
النقي���ب بتاريخ 28 �ضباط �ضنة 1913، حينما �ضار مطلب 
احلرية االقت�ضادية )الليربالية االقت�ضادية( اإحدى مواده 
التي علق عليها اأع�ضاء اجلمعية اأهمية بالغة، فهي طالبت 
للمجل����ص االداري لوالي���ة  باعط���اء �ضاحي���ات وا�ضع���ة 

الب�ض���رة الذي �ضيطرت عليه اجلمعي���ة، مبا يف ذلك احلق 
يف تاألي���ف ال�ض���ركات التجاري���ة وال�ضناعي���ة والزراعية، 
واعط���اء االمتيازات، وحتدي���د امليزاني���ة وتاأ�ضي�ص غرفة 
جتارة وبور�ض���ة وت�ضجي���ع ال�ضناعة وتطوي���ر التجارة 
وتاأ�ضي����ص امل�ضارف واملدار����ص الزراعية وحفر اجلداول 
وتوزي���ع احلب���وب وا�ضتج���واب ال���وايل ع���ن اأي ق�ضية، 
وطل���ب عزله عن���د ال�ض���رورة. وبالطبع م���ا كان باالمكان 
تفعي���ل هذا املطل���ب اإال بوا�ضط���ة االدارة الامركزية التي 

طالب بها اأع�ضاء”جمعية الب�ضرة اال�ضاحية". 
والوا�ض���ح يف هذه املادة اأنها ق���د راعت اأي�ضًا م�ضالح فئة 
اأ�ضح���اب االأرا�ض���ي الزراعية، عززته���ا باملطالبة يف مواد 
اأخ���رى م���ن برناجمه���ا بح���ق املجل����ص االداري يف اجراء 
م�ض���ح للوالية، وت�ضجي���ل اأرا�ضيها، وتغي���ري �ضكل جباية 
االع�ض���ار وال�ضرائب، وحقه يف بي���ع اأو توزيع االأرا�ضي 
ال�ضاغرة، اأو التي ابطل���ت �ضنداتها وكذلك اأرا�ضي الدولة 
)امل���ريي( على الع�ضائر. و�ضبق لطال���ب النقيب اأن ن�ضطت 
دعايته بني ع�ضائر املنتفك منذ العام 1911 ملحاولة ك�ضبها 
اىل جانب���ه، حيث جنح بالفع���ل يف ا�ضتمالة جمموعة من 
�ضيوخه���ا  املتربمني من احتكار �ضيوخ ال�ضعدون ل�ضندات 
ملكيات االأرا�ضي الزراعية، كم���ا ح�ضل على تاأييد العديد 
م���ن �ضيوخ ع�ضائ���ر الفرات االأو�ضط مثل مب���در اآل فرعون 
وعل���وان اليا�ضري وغريهما ممن �ضاءتهم طريقة ماأموري 
احلكومة يف ا�ضتيفاء الر�ضوم وال�ضرائب منهم، فقد كانوا 
يرغبون ب�ضمان معاملة تف�ضيلية عند فر�ضها عليهم. ومما 
زاد االأم���ر �ض���وءًا بالن�ضب���ة له���م �ضيا�ض���ة االحتاديني التي 
قامت بتجريدهم من االأرا�ضي، ومنحها بااللتزام لغريهم 

من روؤو�ضاء الع�ضائر، مما ت�ضبب ب�ضخطهم عليها. 

وهكذا ان جناح طالب النقيب يف احل�ضول على حتالفات 
خط���رية يف مدين���ة الب�ض���رة واملناط���ق املحيط���ة بها، ثم 
مطالبت���ه، والأول م���رة، ب���ان يك���ون ال���وايل عراقي���ا ملما 
بع���ادات وتقالي���د الع�ضائر املحلية، معن���اه �ضمنيًا اأنه قدم 
نف�ض���ه للحكوم���ة املركزية بو�ضف���ه املر�ض���ح االأول لوالية 
الب�ض���رة. وب�ضب���ب قيمة وظيفة تل���ك التحالف���ات كان من 
البديه���ي اأن حتدد بنيتها االجتماعي���ة واالقت�ضادية �ضكل 
حكومة الوالية املف�ضل���ة، وطبيعة العاقة معها، والقائمة 
على ا�ضا�ص الامركزية االداري���ة والليربالية االقت�ضادية 
وعراقي���ة ال���وايل، لكن الجل ه���ذا العامل حتدي���دًا ف�ضلت 
اجلمعي���ة يف حتقيق جن���اح مماثل مبدين���ة املو�ضل، كما 
ثبطه���ا عن املحاولة يف تاأ�ضي�ص فرع لها يف بغداد، وبنظر 
�ضخ�ضية مث���ل طالب النقيب تقدر قيمة العاقات، فان هذا 

الثمن مل يكن قليًا. 
ويف الوق���ت نف�ض���ه ف���ان التح���والت التحديثي���ة، والتي 
ج���رت بوتائر اأ�ضرع يف الب�ضرة نتيجة ات�ضالها املبا�ضر 
باال�ض���واق االوربي���ة، ال�ضيم���ا االنكليزي���ة، �ضمح���ت لها 
بالت���ايل اأن تك���ون تاأثريات ذل���ك االنفت���اح وا�ضحة فيها 
اأكرث م���ن بقية امل���دن العراقية على واقعه���ا االجتماعي. 
فالرحال���ة االنكلي���زي كوب���ر Cowper ال���ذي زاره���ا 
يف الع���ام 1893 لف���ت انتباه���ه اإن”كل ف���رد تقريب���ًا يف 
مين���اء الب�ض���رة يعرف اأن يتح���دث �ضيئًا ب�ضيط���ًا باللغة 
االنكليزي���ة. فنوتية البام يتحدثون مع ربانية البواخر 
و�ضاح���ب  التلغ���راف  وموظ���ف  مب�ضط���ة،  بانكليزي���ة 
احلان���وت يعرفون ب�ضع كلمات باللغ���ة النكليزية”ويف 
العام 1910 قام النائ���ب البغدادي اإ�ضماعيل حقي بابان  
يف الربمل���ان العثماين بزي���ارة اىل ميناء الب�ضرة، فكتب 
عنه���ا يف �ضحيفة”طنني”الرتكي���ة قائ���ًا :”اأن���ى جل���ّت 
بنظ���رك يف الب�ض���رة ي�ضدم���ك ف���ورًا األف �ض���يء يرتبط 
بانكلرتا، وت�ضعر مدى العمق الذي انغر�ضت فيه خمالب 
النف���وذ االنكلي���زي يف حلم بادن���ا. احلمال���ون اأنف�ضهم 
كيف���وا لهجته���م مع االلف���اظ البحري���ة والتقنية االخرى 
التي عرب���ت عن االنكليزي���ة وحرفت و�ضرف���ت”. بينما 
امتلك���ت النخب���ة الب�ضري���ة �ض���ورة مغاي���رة متام���ًا عن 
نف�ضه���ا، مم���ا تو�ض���ح يف راأي احمد با�ض���ا ال�ضانع احد 
امل�ضاندي���ن لطال���ب النقيب، الذي �ضرح ب���ه مل�ص بيل يف 
الع���ام 1920 بانه يك���ره بغداد – والت���ي مل يزرها حتى 
العام املذكور – وي�ضجب حماقة اأهلها وجهلهم، ويطري 
حكمة اأهايل الب�ض���رة وتعقلهم، وكان يحبذ ترك العراق 
يغل���ي يف الفو�ض���ى، اذا كان ذلك يعني مت�ض���ك االنكليز 

بالب�ضرة وحدها.
وبا�ضتثن���اء الب�ض���رة اأ�ضبح���ت بغ���داد م���ن اأن�ض���ط م���دن 
العراق الداعية اىل الامركزية من خال”النادي الوطني 
العلمي”منذ العام 1913، على الرغم من اإن النادي تاأ�ض�ص 
اأوائل �ضنة 1912 من قبل االنتلجين�ضيا البغدادية، غري اإن 
�ضع���ار الامركزية هو الذي اأعط���اه بريقه، ومنحه التاأييد 

املادي واملعنوي للعديد من ال�ضخ�ضيات العراقية املتنفذة 
مث���ل يو�ض���ف ال�ضويدي وعي�ض���ى اجلميل وعب���د الرحمن 

الكياين وطالب النقيب. 
لي�ص امله���م يف ال�ضيغة التمثيلي���ة لامركزية التي �ضمنها 
الد�ضت���ور �ضلفًا، ولك���ن يف �ضاحياتها الوا�ضعة املمنوحة 
للمجال�ص االدارية للواليات التي حر�ضت الفئات املتنفذة 
عل���ى ادامة ال�ضيط���رة عليها، والتي ميك���ن تف�ضريها بانها 
ج���اءت ك���رد فع���ل جت���اه م�ض���روع االحتادي���ني ال�ضيا�ضي 
لتكري�ص”ال�ضي���ادة الوطنية”ال�ضتكم���ال مقوم���ات الدولة 
احلديثة، اأو ب�ض���كل دقيق جتاه اجلزء الذي يخ�ضهم منه، 
املت�ضم���ن العم���ل على متف�ضل املواطن���ة يف قواعد الدولة 
لتك���ون املعيار الوحي���د املحدد ل�ضكل عاقته���ا مع اأفرادها 
م���ن خمتلف الفئ���ات والطوائف، وعلى اأ�ضا����ص اإن احلكم 
هو”اح���رتام اإرادة ال�ضع���ب”، وبط���ان �ضرعي���ة اأي حالة 
متاي���ز خارج نط���اق قانون الدول���ة واإْن كانت قد ا�ضبحت 

عمليًا حتت �ضيطرة ال�ضلطة التنفيذية لل�ضباط االتراك. 
ولو حاولنا اأن نفهم اأكرث طبيعة فل�ضفة مطلب الامركزية 
االداري���ة م���ن خ���ال طروح���ات اأح���د اأب���رز امل�ضاركني يف 
�ضياغتها، وه���و �ضليمان في�ض���ي معتمد”جمعية الب�ضرة 
التماي���ز  مب���داأ  حماي���ة  اإن  اىل  لتو�ضلن���ا  اال�ضاحي���ة”، 
االجتماع���ي والعم���ل امل�ض���رتك الج���ل ذل���ك، الحق���ا، عل���ى 
حتويله���ا اىل �ضلطة هرمية حملية، الوايل العراقي راأ�ضها 

واملجال�ص االإدارية قاعدتها، اأي اأن التمايز 
احلقيق���ي  اال�ضا����ص  ه���و  كان  ال�ضيا�ض���ي  االجتماع���ي 
لوجوده���ا. فبع���د اأن ح���دد �ضليم���ان في�ضي ماهي���ة حرية 
الف���رد حلقوق���ه ح�ض���ب راأي���ه، وه���ي احلري���ة  ممار�ض���ة 
ال�ضخ�ضي���ة واحلري���ة املدني���ة واحلري���ة ال�ضيا�ضي���ة التي 
ن�ضرها يف اأح���د اأع���داد جريدته”االيقاظ”ال�ضادر يف اآب 
�ضن���ة 1909، ح���دد مفهومه للم�ض���اواة بقول���ه :”وهي اأن 
يك���ون الغني والفقري، والكب���ري وال�ضغري، وامل�ضلم وغري 
امل�ضلم يف احلق���وق ال�ضخ�ضية �ضواء ال فرق بينهما، ويف 
�ضائر االحوال مبقت�ضى التطبيق الأ�ضول الرتبية واالآداب 
والعرف العام، ويلزم اأن يعرف كل اأحد مقامه". ووا�ضح 
يف اجلمل���ة االخ���رية دور احلري���ة التكييفي ال���ذي يعتمد 
الرتاتبي���ة االجتماعية، ال�ضيما واأن���ه جعل اأ�ضول الرتبية 
واالآداب والع���رف العام املعاي���ري املحددة لطبيعة وطريقة 
تفعي���ل مبداأ امل�ض���اواة يف املجتمع، م�ضقط���ًا دور القانون 
م���ن ح�ضاباته. لكن هذا مل مينع م���ن وجود اأكرث من نقطة 
طموحة يف برناجمه، اأهمها دعوته”الأن يكون كل فرد حرًا 
بت�ضكي���ل كل نوع من اأن���واع ال�ضركات املتعلق���ة بالتجارة 
وال�ضناع���ة والزراعة، ولي�ص الأحٍد حق املعار�ضة، ويكون 
مفو�ضًا على فتح مكتب با�ضم التدري�ص خ�ضو�ضيًا كان اأو 
عموميًا ب�ضرط مطابقته للقانون”، اأي اأنه دعا اىل تطبيق 
احلرية االقت�ضادية وحرية التعليم، والتي عك�ضت رغبات 
البورجوازي���ة العراقي���ة م���ن الكومربادور وامل���اك وفئة 
االنتلجين�ضي���ا العراقية معا، والن طروحاته حافظت على 
اعتداله���ا قدر تعل���ق االمر مب�ضال���ح املرات���ب االجتماعية 
العلي���ا، اأ�ضبحت اأهمها جزءا اأ�ضا�ضيًا من برنامج”جمعية 
وثيق���ة  ع���ن  عب���ارة  كان  ال���ذي  اال�ضاحي���ة”،  الب�ض���رة 

م�ضاومة، وحل و�ضط لتحالف عنا�ضره املتباينة. 
اإن ق���درة االفكار ال�ضيا�ضي���ة الغربية على التعاي�ص بني 
املجتمعات املتخلفة، اأذن، كان يعتمد على مدى قابليتها 
عل���ى التماهي مع الوقائ���ع االجتماعي���ة ال�ضائدة فيها، 

وبالذات تلك التي تثري احل�ضا�ضية اأكرث من غريها.
، وهك���ذا تبني بان كل ذلك، وغريه اأي�ضًا، كان  يعك����ص

دون ريب، تاأثر الفكر العراقي ال�ضيا�ضي 
احلدي���ث بالتح���والت الت���ي ط���راأت على 
البني���ة االجتماعي���ة – االقت�ضادي���ة يف 
اواآخ���ر العه���د العثم���اين، وحتديدًا مع 
قي���ام الث���ورة االحتادي���ة �ضن���ة 1908. 
حت���ى ولو مل ت�ضم���ح الث���ورة املذكورة 
اإال ب�ضي���ادة االجتاه الفكري التوفيقي، 
فقد كان بحد ذات���ه نقلة نوعية حتققت 
ل�ضال���ح تفعي���ل عملي���ة تطوي���ر الفكر 
ال�ضيا�ض���ي العراق���ي ال���ازم لتكوي���ن 

اأ�ض�ص املجتمع العراقي احلديث.

عن ر�سالة )البنية االجتماعية واالقت�سادية
 واثرها يف الفكر ال�سيا�سي..(

لق����د در�ص يو�ضف غنيم����ة التاريخ وبحث عن حوادث 
املا�ض����ي، فكت����ب يف مو�ضوع التاريخ من����ذ كان يافعًا 
ون�ض����ر بحوث����ًا دقيقة فيه ور�ضائ����ل مهمة يف املجات 
ومق����االت يف اجلرائ����د، فكان����ت ثم����رة طيب����ة اإذ رف����د 
املكتب����ة العربي����ة بعدد م����ن موؤلفاته القيم����ة ف�ضا عن 
اأبحاثه املهمة.وه����و مدقق حمقق يف التاريخ ال�ضيما 
تاريخ العراق وما يتعلق به من جتارة واآثار وعمران 
فعندما اأ�ضتغل بتدوي����ن اأبحاث يف هذا الباب اجتمع 
لدي����ه من اأبحاثه وكتابات����ه املن�ضورة واملخطوطة يف 

خمتلف املو�ضوعات.
اأخ����ذ املتح����ف العراقي ال����ذي تاأ�ض�ص من����ذ عام 1923 
ينم����و باأطراد مبا يحرزه من االآثار، وتو�ضعت اق�ضام 
ادارت����ه م����ن و�ضعه����ا الي�ض����ري ذاك اىل مديري����ة عامة 
لاث����ار القدمية، اذ حولت مديري����ة االثار اىل مديرية 
عام����ة لاآثار القدمي����ة مبنا�ضبة تعي����ني يو�ضف غنيمة 
مدي����رًا عامًا لها الأن القوانني ال جتي����ز تعيني الوزراء 
ال�ضابق����ني بوظيف����ة اقل درجة من مدير ع����ام، فاأ�ضبح 
يو�ض����ف غنيمة مدي����رًا عامًا له����ا، ا�ضاف����ة اىل ا�ضغاله 
من�ض����ب مدي����ر ع����ام امل�ض����رف الزراع����ي ال�ضناع����ي 

العراقي وكالة، كما مّر �ضابقًا. 
اثب����ت يو�ض����ف غنيمة خال عمل����ه مديرًا عام����ًا لاثار 
القدمية، مقدرة ادارية كبرية حقق اثناءها العديد من 
االجنازات امل�ضهودة ل����ه والتي جاءت ب�ضبب جهوده 
املتوا�ضل����ة يف جم����ال احلف����اظ على كنوزن����ا االثرية 
واحل����د م����ن ال�ضرق����ات والنهب الت����ي كان����ت البعثات 

االثارية متار�ضه مطلع احلكم امللكي يف العراق.
ف�ضاه����م يف اال�ض����راف على ترمي����م الق�ض����ر العبا�ضي  
اق�ضام����ه  بع�����ص  واع����ادة 

وحتويل����ه اىل املتحف اال�ضامي للري����ازة والعاديات 
اال�ضامية،والق�ض����ر العبا�ض����ي: وه����و بناي����ة قدمي����ة 
من الع�ض����ر العبا�ض����ي ترجع يف تاريخه����ا اىل القرن 
ال�ضاد�����ص الهج����ري )الث����اين ع�ضر املي����ادي( وقامت 
مديري����ة االثار العام����ة عام 1942 ب�ضيان����ة هذا االثر 
التاريخ����ي واتخذته متحفًا لاث����ار اال�ضامية وي�ضم 
مناذج من الزخارف العربية واال�ضامية= =وجماميع 
من االثار الفخارية والزجاجية واملحاريب احلجرية 
الكب����رية وواجهات امل�ضاجد القدمية وزخارف عربية 
اخ����رى كبرية احلجم. كما ق����ام برتميم ايوان ك�ضرى 
بت�ضييد م�ضند ل����ه وا�ضاح ج�ضر حربى االثري الذي 
يع����ود تاريخه اىل الع�ضر العبا�ضي بق�ضد اإحيائه من 

جديد واعادة رونقه وبهائه وعظمته ال�ضالفة. 
وا�ضرف م����ن خال عمله مدي����رًا عامًا لاث����ار القدمية 
على بن����اء الدار املج����اورة للمتح����ف التخاذها مكتبة 
وخمت����ربًا، وق����ام بت�ضيي����د رده����ة كب����رية يف املتحف 
التخاذه����ا متحفًا لازياء، فعر�ضت فيها جميع االزياء 
العراقية القدمي����ة التي كانت ت�ضتعمل يف كافة انحاء 
الع����راق، كم����ا نقل����ت اليه����ا خملف����ات املل����ك في�ضل من 

الق�ضر العبا�ضي. 
وعندم����ا اقيم املعر�ص الف�ضل����ي يف 17 �ضباط 1944 
وال����ذي افتتحه الو�ضي وويل العهد االمري عبد االآله، 
الق����ى يو�ض����ف غنيم����ة خطابًا اك����د فيه عل����ى �ضرورة 
احي����اء ال����رتاث العراق����ي الق����دمي وعل����ى اه����م اعمال 
مديري����ة االثار القدمية يف هذا املجال وغريها. ف�ضًا 
ع����ن ما تق����دم، فقد ن�ضر يو�ض����ف غنيمة دلي����ل املتحف 
العراق����ي باللغت����ني العربي����ة واالنكليزي����ة وق����دم لكل 
منهم����ا مقدمة كما ذكرن����ا �ضابقًا، كما ذك����ر ابنه حارث 
ب����اأن يو�ضف غنيمة �ضعى يف و�ض����ع دليل امل�ضكوكات 
الذهبي����ة الذي ا�ضتغ����ل به نا�ضر حمم����ود النق�ضبندي 

ولكن مل يطبع يف حينه. 
وعلى الرغ����م من تعدد املنا�ضب الرفيع����ة التي �ضغلها 
وزي����رًا للمالية ومديرًا عام����ًا اال ان جهده ان�ضب على 
االثار العراقية حتى وفاته عام 1950 وهو يردد بيت 

ال�ضعر التايل: 
هذه اثارنا تدل علينا       فاأنظروا بعدنا اىل االآثار 

وح����ني تاألف����ت وزارة حم����دي الباجه ج����ي االأوىل يف 
3 حزي����ران 1944، ا�ضتحدث����ت وزارة جديدة �ضميت 
ب����� )وزارة التموين(، عني فيها ار�ض����د العمري وزيرًا 
للتموي����ن بالوكالة الذي اجتهت انظ����اره اىل يو�ضف 
غنيم����ة لا�ضتف����ادة م����ن خدمات����ه وخربت����ه يف تنظيم 
اعم����ال الوزارة اجلديدة املذك����ورة اعاه، فاأنيطت به 
مهم����ة املدير العام ل����وزارة التموي����ن يف 21 حزيران 
1944،  ومت ترقيت����ه من الدرج����ة االأوىل اىل الدرجة 
املمت����ازة برات����ب ق����دره )80( دين����ار، وبا�ض����ر مه����ام 
عمل����ه يف 25 حزي����ران م����ن ال�ضن����ة نف�ضه����ا،  وقد نال 
يو�ض����ف غنيم����ة تقدي����ر النا�����ص وتفاوؤله����م باأ�ضتامه 
من�ض����ب املدير العام ل����وزارة التموين، فذكرت احدى 
ال�ضحف قائلة”… ويتفاءل املطلعون مبا �ضيقوم به 
يو�ض����ف غنيمة م����ن اعمال تزيل كل �ضك����وى من حالة 

التموين”.
عن ر�سالة )يو�سف غنيمة. حياته ون�ساطاته(

البصرة في اوائل القرن الماضي
االنقالب الدستوري بين معارضيه ومؤيديه

عندما اصبح يوسف 
غنيمة مديرًا عامًا لالثار 

القديمة
بيداء عالوي الشويلي
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ع��د���س��ة

)حافظ القا�سي ( 
في الخم�سينات

ا�سهر و�سائط 
النقل انذاك 
وت�سمى  عربة 
الربل   في 
الثالثينات

الملك غازي 
اأثناء درا�سته 
في الكلية 
الع�سكرية

طالب النقيب مع ابناءه

كني�سة ال�ساعة 1940 المو�سل

منطقة الهندية وت�سمى ب�� ق�ساء طويريج  بع�ض الرجال جال�سين في احدى المقاهي
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د. وسام هادي عكار التميمي

عق���ب تق���دمي وزارة ناج���ي ال�ضوي���دي ا�ضتقالتها يف )11 
اآذار 1930(، زاد �ضخ���ط ال�ضع���ب العراق���ي عل���ى �ضيا�ضة 
الت�ضوي���ف والت�ضليل الت���ي �ضار عليه���ا الربيطانيون يف 
الع���راق، فاأظهروا ه���ذا ال�ضخط بالقي���ام بتظاهرة �ضعبية 
كربى يف ي���وم اجلمعة امل�ض���ادف )21 اآذار 1930(. على 
اأث���ر ذلك تاألف���ت جلنة لقيادة التظاه���رة، وقدموا بيانًا اإىل 
مت�ضرف لواء بغداد يطالبون اخذ امل�ضوؤولية على عاتقهم 
يف اإقام���ة تظاهرة �ضعبية ك���ربى يوم اجلمعة، ووقع على 
ذلك البي���ان هم كًا من �ضعيد جلبي احلاج ثابت واإبراهيم 
�ضال���ح �ضكر وعب���د الغفور الب���دري واملحام���ون اإبراهيم 
الواعظ ومك���ي جميل وفائق الق�ضطين���ي وطاهر القي�ضي 
وفائق ال�ضامرائي وخليل كنة وعمر خلو�ضي وجميل عبد 

الوهاب وعزيز �ضريف وعبد القادر اإ�ضماعيل.
كم���ا قررت اللجنة امل�ضرفة عل���ى التظاهرات باإذاعة منهاج 
التظاه���رات يوم اخلمي�ص 20 اآذار ويذكر املنهاج اجلهات 
التي تتجه اإليه���ا التظاهرة واأ�ضم���اء اخلطباء والعبارات 
الت���ي يهت���ف به���ا ال�ضعب واالأع���ام التي ترف���ع وما يكتب 

عليها و�ضاعة القيام بالتظاهرات.
وم���ن جانبه���ا اإجابت احلكوم���ة باأنها ال متان���ع  يف اإقامة 
التظاه���رة واإنه���ا عل���ى ا�ضتعداد ت���ام للتع���اون على طلب 
ال�ضب���اب الذين اأخ���ذوا على عاتقهم تنظي���م التظاهرة غري 
اأنها ا�ضرتطت على امل�ضوؤول���ني عليها اإن يقدموا للحكومة 
اأ�ضماء اخلباء الذين يخطبون واإن يتعهدوا باأن ال يقع اأي 

�ضيء يهدد وُيخل باالأمن العام.
يف الوق���ت نف�ض���ه، نظم���ت برقي���ات االحتج���اج يف امل���دن 
العراقية وكلها تنديد بالظلم واالعتداء على حقوق الوطن 
املقد�ض���ة، وق���د تاألف���ت الوفود م���ن اإنحاء الع���راق وقررت 
التواف���د يوم اجلمعة اإىل بغداد لا�ض���رتاك يف التظاهرة. 
م���ن جان���ب اآخر، ق���دم جمموعة م���ن ال�ضباب بيان���ات اإىل 
وزارة الداخلي���ة للقي���ام بتظاه���رة بالتزامن م���ع تظاهرة 

بغداد، يف كل من الب�ضرة واملو�ضل والنجف و�ضامراء.
اأعلن���ت اللجن���ة امل�ضرف���ة عل���ى التظاه���رة بيان���ًا يف ي���وم 
اخلمي����ص 20 اآذار ج���اء فيه”غدًا بعد �ض���اة اجلمعة تقام 
املظاه���رات الوطنية الكربى التي يظهر بها ال�ضعور العام 
نح���و الو�ض���ع ال�ضيا�ضي املقي���ت وي�ضرتك جمي���ع طبقات 
االأمة وجماهريها يف هذه التظاهرات العظيمة. فالواجب 
الوطن���ي يدعوا كل غيور خمل�ص م���ن اأبناء االأمة النجيبة 
اإن ي�ضع���ى جهده للمحافظة على النظ���ام التام حتى يظهر 
ال�ضع���ب مبظهره املهيب ال�ضريف ال���ذي يدل على ن�ضوجه 
ال�ضيا�ض���ي املتني ومطالبته بحقوق���ه امل�ضروعة بالو�ضائل 

ال�ضلمية".
كما اأ�ضدرت اجلهات املخت�ضة باحلكومة اأوامرها اإىل قوة 
كافي���ة من ال�ضرطة خ���ارج العا�ضمة ت�ضتقدمه���ا يف اأ�ضرع 
ما ميك���ن وذلك حلماي���ة اأم���ن التظاهرة ومراقب���ة �ضريها 
وتنظيمه���ا، وم���ن اجل حتقيق ذلك اأ�ض���درت جمموعة من 
االإج���راءات االحرتازية منها توق���ف كل و�ضائط النقل يف 
ال�ض���وارع العام���ة الت���ي ت�ضري به���ا التظاه���رة، وجمع كل 
و�ضائ���ط النق���ل واملوا�ض���ات يف �ضاحات عام���ة حتددها 

ال�ضرطة. 
 يف غ�ضون ذلك، قرر كل من مدير الداخلية العام ومت�ضرف 
ل���واء بغداد ومدير ال�ضرطة الع���ام ومعاونه ومدير �ضرطة 
ل���واء بغداد امل�ضي بالتظاه���رة لرياقبوا �ضريها وتنظيمها 
وليكون���وا على ا�ضتعداد تام ملنع كل ما يكدر �ضفوة االأمن 

العام فيها.
حظيْت التظاهرة على تاأييد وا�ضع من االأو�ضاط ال�ضعبية، 
اإذ اأعل���ن رئي�ص �ضبيب���ة العمال واأ�ضح���اب امل�ضانع حممد 
�ضال���ح الق���زاز بيان���ًا اأو�ض���ح في���ه م�ضاندت���ه للتظاه���رة 
ال�ضعبية، التي ُتعرب عن نقمة ال�ضعب العراقي من الو�ضع 
ال�ضيا�ض���ي ال�ض���اذ، مطالبًا اأع�ضاء املجل����ص النيابي وكافة 
االأح���زاب وال�ضيا�ضيني املخل�ضني التم�ض���ك بحقوق االأمة 

العراقية كاملة مهما كلف االأمر.
يف ال�ضي���اق ذاته، توافد على بغداد ع�ضية التظاهرة وفود 
ع���دد من امل���دن العراقية القريبة منها مث���ل كرباء واحللة 
والنج���ف وبعقوب���ة للم�ضارك���ة يف التظاه���رة، ف�ضًا عن 
م�ضارك���ة بع�ص النواب واالأعي���ان واجلمعيات واالأحزاب 

ال�ضيا�ضية فيها. 
اأعلن���ت اللجن���ة امل�ضرف���ة عل���ى التظاه���رة منهاجه���ا الذي 

ت�ضمن النقاط االآتية.
1- يبت���دئ االجتم���اع يف ال�ضاعة الواح���دة والن�ضف بعد 

�ضاة اجلمعة يف جامع احليدر خانة.
2-  يفتتح االجتماع بكلمة يلقيها فائق ال�ضامرائي.

3- اخلطب���اء.اأ �ضعيد احلاج ثابت.ب اإبراهيم الواعظ.ت. 

اإبراهي���م �ضالح �ضك���ر.ث. ق�ضيدة حممود امل���اح.ح. عبد 
القادر اإ�ضماعيل.ج. كلمة الوفود.خ. احمد عزت االعظمي. 

د. عزيز �ضريف.
بع���د انتهاء اخلطب يخرج اجلمهور بانتظام   -4
ح�ضب الرتتيب التايل.اأ. العلماء والروؤ�ضاء الروحانيون. 
ب. الن���واب واالأعيان.ت. وفود املدن العراقية.ث. طبقات 
ال�ضع���ب املختلف���ة.ح. النقابات واجلمعي���ات العراقية.خ. 

االطباء وال�ضيادلة.د. التاميذ.ذ.  املحامون.
في�ض���ري املتظاه���رون يف ال�ض���ارع العام متجه���ًا اإىل جامع 
مرج���ان فال�ضيد �ضلطان علي ثم يعودوا اإىل جامع احليدر 
خانة، فيخطب باجلمه���ور اإبراهيم �ضالح �ضكر ثم ينف�ص 
االجتماع بكلم���ة ختامية لفائق ال�ضامرائ���ي. كما اأكد قادة 
التظاه���رة على �ضرورة احرتام املنهج وعدم اخلروج عن 
حمتويات���ه، ومطالب���ة املتظاهرين بالهتاف مب���ا يلي دون 
غ���ريه. )للوط���ن نحي���ا وللوط���ن منوت()ليحي���ى العراق 
م�ضتقًا( )ليحيى ال�ضع���ب ولنع�ص م�ضتقلني( )اإرادة االأمة 

فوق اجلميع(.
مل تك���د ت�ضرق �ضم�ص اجلمعة اإال وكان���ت االأ�ضواق ُمعطلة 
واحلواني���ت مقفل���ة والنا����ص يتحدث���ون ع���ن التظاه���رة 

ال�ضعبية الكربى، ويتلهفون �ضاع���ة ابتدائها وينتظرونها 
بفارغ ال�ضرب ملا يف نفو�ضهم املتاأملة من �ضخط وحنق على 
االأو�ض���اع التي عانوا وياتها ع�ض���رة اأعوام. وما اإن دقت 
ال�ضاع���ة الثانية ع�ضر حتى كانت اجل���ادة العمومية متوج 
باجلماه���ري املحت�ض���دة قا�ض���دة جامع احلي���در خانة وقد 
منع���ت ال�ضي���ارات وو�ضاط النق���ل من ال�ض���ري يف ال�ضارع 

العام. 
وقب���ل احلفل���ة ابت���داء احلف���ل بب�ض���ع دقائ���ق كان اأع�ضاء 
اللجن���ة امل�ضرفة عل���ى التظاهرات يهيئ���ون منرب اخلطابة 
ويعلق���ون فوق���ه االإعام املكتوب���ة. وكان مائ���ة وخم�ضني 
�ضابا يحملون ال�ض���ارات احلريرية)اخل�ضراء( رمز االأمل 
القوم���ي عل���ى �ضواعده���م اأني���ط اإليه���م تدب���ري التظاهرة 
واملحافظ���ة على االأمن وكانوا مثبتني يف ال�ضاحات وعلى 
مقرب���ة من اأبواب اجلامع وق���د وزعت عليهم االإعمال التي 

يقومون بها.
وملا بلغت ال�ضاعة الواحدة والن�ضف قدَم فائق ال�ضامرائي 
والق���ي كلمت���ه االفتتاحية ج���اء فيها”اأيها ال�ض���ادة: �ضرح 
اأحد الرجال الوزراء يف خطاب األقاه يف املجل�ص النيابي، 
وق���د عدَّ البع�ص ت�ضريحاته �ضيئًا جدي���دًا هامًا وفقْت اإليه 
ال�ضيا�ض���ة العراقي���ة، وغ���اىل البع����ص االآخر فع���دُه ك�ضفًا 
خلبايا الو�ضع الراهن. غري اأنني مل اأجد يف ذلك الت�ضريح 
�ضيئ���ًا هامًا مل تعرفه الباد، واإذا كانت هناك يف ا�ضبارات 
وزارة امل�ضتعم���رات عهودًا �ضفهية احتفظ االنكليز بها من 
اأح�ضن���ت عليهم الب���اد واأغدقت عليهم بنعمه���ا، فاإن الباد 
باأ�ضره���ا ال تعرتف بذلك الن حق���وق االأمم ال تباع بكلمات 

يفوه بها اأفراد.”.
اإم���ا خطب���ة �ضعي���د احلاج ثاب���ت ال���ذي تكلم با�ض���م مدينة 
املو�ضل فقد ذكر”�ضادتي با�ضم املو�ضل املتاأملة اأتكلم نيابة 
ع���ن اأخوانكم الغيارى هناك.اأنن���ا اجتمعنا اليوم لن�ضرخ 
جمتمع���ني وجنرى التظاهرات ناقمني على االنكليز الذين 
عبثوا بكرام���ة امتنا املطعون���ة يف اأروع مقد�ضاتها وعلى 
اأذنابه���م الذين خلقوهم من ب���ني ظهرانينا فكانوا لهم اآالت 
�ضم���اء يف اأعناقن���ا واأ�ضناما جوف���اء يف اإرهاقنا فم�ضوا 
جاري���ن يف اال�ضتهتار بحقوق االأم���ة ومقد�ضاتها وتعذيب 

من كان لها من املخل�ضني. 
وقد ا�ضته���ل اإبراهيم الواعظ خطبت���ُه ببيت من �ضعر جاء 

فيه:
 لقد هزلت حتى بدت من هزلها 

                      كاها وحتى �ضامها كل مفل�ص 

اأج���ل اأيه���ا ال�ض���ادة، لق���د هزل���ت، و�ضعف���ْت، وا�ضتكانت، 

وخمدْت، وانطف���اأت، ورقدْت ونامت وت�ضيق���ْت اأنفا�ضها، 
ولكن �ضرعان ما ينقلب ذلك الهزال ت�ضخمًا وال�ضعف قوة 
واخلم���ود نهو�ض���ًا، والرق���ود نه�ضة، واالنطف���اء ا�ضتعااًل 
والت�ضيي���ق ال�ضدي���د انفج���ارًا مه���واًل، والب���د اإن �ض���وت 
الباط���ل �ضتخر�ض���ه �ضرخ���ة احلق وم���ا �ضرخ���ة احلق اإال 
غ�ض���ب ال�ضع���ب و�ضخ���ب االأم���ة. اأن اإرادة االأم���ة فوق كل 
اإرادة واأن �ضوت ال�ضعب وحي يوحى من احلق. اإن القوة 
مهم���ا ا�ضتب���دت و�ضيق���ت االأنفا����ص فاإنها تت�ض���اءل جتاه 

�ضوت احلق....
اأم���ا ن����ص ما ج���اء يف خطب���ة اإبراهي���م �ضالح �ضك���ر: اأيها 
امل���اأ ال�ضال���ح اأيه���ا ال�ضعب املوؤم���ن. هنا يف ه���ذا اجلامع 
ويف ه���ذه ال�ضاعة كان احلق الوطن���ي يتج�ضد يف ال�ضعب 
االأب���ي البا�ض���ل وهن���ا كان���ت الكرامة الوطني���ة تتجلى يف 
احلق املتوج بالعدل يف احلق ال�ضاخ�ص يف جال الوطن 
وعظم���ة ال�ضعب.وهن���اك يف البلد املحت���ل يف النهر والرب 
يف الف�ض���اء كان الطغي���ان اجلائر يرتدي ثوب���ه القرمزي 
وهو م�ضلح بالنار واحلديد بالبارود والر�ضا�ص... ولكن 
الق���وة متى كان���ت يف خارج اأقطار احل���ق فهي بريق ي�ضع 
يف الظ���ام ثم يتا�ضى ثم ي�ضمحل، اأم���ا احلق فهو �ضعاع 

النور االأزيل الدائم.
اأنن���ا امة تن�ض���د ال�ضام وتعمل عليه، ولكنن���ا نريد ال�ضام 
ونحن اأعزة واأقوي���اء، ونحن م�ضتقلون ا�ضتقااًل ال يحكم 
فيه اإرادة االنكلي���ز وال تتاعب فيه اأهواء اال�ضتعمار.فاإذا 
جن���ح االنكلي���ز اإىل فبها ونعم���ت، واإال فحي���اة االأمم كلها 
ن�ض���ال وجه���اد وت�ضحي���ة، وكل عزيز رخي����ص يف �ضبيل 
الوطن... اأنن���ا �ضعب ال منلك ال�ضي���ف والدفع واإمنا منلك 
احل���ق املقد�ص وه���و اأقوى اأ�ضلحة اجله���اد به ننا�ضل وبه 
ننت�ض���ر. اإذن فاإىل االإم���ام اأيتها االأمة الكرمي���ة اإىل االإمام 
اأيه���ا ال�ضعب البا�ضل اإىل االإم���ام على طول اخلط و�ضرنى 
كيف يرتاجع باطل االنكليز اأما حق الوطن واحتاد االأمة. 

فليعي�ص ال�ضعب وليحيى الوطن.
وقد ج���اء يف خطب���ة اأحمد ع���زت االأعظمي. اأيه���ا ال�ضعب 
النجيب، حيا الله هذا ال�ضعور ال�ضامي ويا هذه العواطف 
النبيل���ة و�ض���ام باألف �ض���ام على كل حر ياأب���ى اال�ضتعباد 
واال�ضتعمار.اأننا يف ظروفنا التي تغ�ضانا ظلماتها ا�ضد ما 
تك���ون احتياجًا اإىل االإحتاد و�ضع���ادة االأمة وبلوغها غاية 
ال�ض���رف باحت���اد اإفراده���ا واجتماعهم عل���ى العمل جللب 
الناف���ع ورفع ال�ض���ار عنها. يج���ب اأن يكون اأق���وى �ضاح 
لنا احت���اد �ضفوفنا وتوجيه جمي���ع جهودنا نحو خ�ضوم 
الب���اد. اأن ال�ضيا�ض���ة اال�ضتعماري���ة الغا�ضم���ة ال تري���د اأن 
ي�ضرتد ال�ضعب العراقي عزه املا�ضي وجمده، فهي ال تزال 
تبث الد�ضائ����ص والفنت وت�ضعى اإىل تفريق البلد والواحد 
اإىل اأن و�ضل���ت اإىل احلالة احلا�ض���رة.... اإذا فكرنا فيجب 
اأن ال نفك���ر اإال يف �ض���ي واحد وهو حتري���ر بادنا ونع�ص 

اأحرارا.          
  ث���م ج���اء دور عزي���ز �ضري���ف، فاألق���ى خطاب���ًا بعن���وان : 
)مث���ال م���ن امل�ضاع���ي املثم���رة يف اجله���اد الوطن���ي( جاء 
فيه”اإخ���واين اأن ال�ضع���ب الذي �ضحى بالدم���اء با�ضمًا يف 
�ضبي���ل حريته، مل تكن لرت�ضيه ه���ذه االأو�ضاع احلكومية، 

ومل يغ���ب ع���ن مفكري���ه اأن بريطاني���ا اإمن���ا �ضنع���ت ه���ذه 
االأ�ضكال لذر الرم���اد يف العيون وتوهم ال�ضذج من النا�ص 
ب���اأن حكومة الب���اد يديرها اأه���ل الباد،.... لق���د اأ�ضاعت 
الباد ينابيعها النفطية واأرا�ضيها اخل�ضبة وفر�ص عليها 
ا�ضتخدام املوظف���ني االأجانب مقابل رواتب باه�ضة توؤخذ 
من امل�ضاكني دافعي ال�ضرائب، ذلك كله على وفق معاهدات 
واتفاقي���ات عقده���ا اأولئك ال�ضيا�ضي���ون يف العراق"، وعدَّ 
عزي���ز �ضريف احل���ركات الوطني���ة يف م�ض���ر والهند مثااًل 
للح���ركات التحرري���ة الوطنية، الأنهم يعاجل���ون ق�ضاياهم 
ب�ض���كل علم���ي مدرو����ص، ال كم���ا ي�ض���ري ال���وزراء عندن���ا 
متخبط���ني، موؤكدًا يف الوقت نف�ض���ه على اأن ميتنع كل فرد 
يق���در الق�ضي���ة الوطنية عن اال�ض���رتاك يف تاأليف الوزارة 

القادم���ة، وعل���ى ال�ضع���ب اأن ال يوؤي���د اأي وزارة ت�ضكل يف 
الو�ضع الراهن، الأن بريطانيا اإذا عجزت عن اإيجاد وزارة 
تنف���ذ بو�ضاطته���ا �ضيا�ضتها، فاإنها با �ض���ك �ضتتنازل كثريًا 
من م�ضاحله���ا يف العراق، و�ضيكون تنازله���ا متنا�ضبًا مع 
املطال���ب التي يريدها ال�ضعب، مبين���ًا اأن بريطانيا ال تريد 
اأن تواجه ث���ورة عراقية ثانية، وعليه فهي م�ضطرة بحكم 
م�ضاحله���ا اأن ت�ضري عل���ى �ضيا�ضة متكنها م���ن التفاهم مع 
اأه���ل الباد، وق���د اأ�ضار عزيز �ضري���ف يف خطابه، اأن غاية 
ال�ضيا�ض���ة الربيطانية يف العراق هو جعل مفكريها مبناأى 
عن عام���ة ال�ضعب، وهذا ما يجعل احلرك���ة الوطنية تاأخذ 
�ضكًا �ضعيفًا، وما يجعل االأ�ضوات املطالبة بحقوق الباد 
خافت���ة، وخت���م عزيز �ضري���ف خطابه مطالبًا �ضب���اب االأمة 

ومفكريها اإىل تكوين جبهة قوية ومتما�ضكة، لتكوين راأي 
ع���ام عراقي متفاهم من طبقات االأم���ة جميعها، الأنها القوة 

االأ�ضا�ص التي يوؤمل اأن حتقق ا�ضتقال العراق.
بعده���ا األق���ى نعم���ان االأعظمي خطب���ه ج���اء فيها”ال�ضام 
عليكم اأيتها ال�ضيوخ الناه�ضة ال�ضام عليكم اأيتها الكهول 
املتقدم���ة املتحفزة. �ضام عليكم اأيه���ا ال�ضبان الذين كتبوا 
بدمائه���م اأم���ا عي�ض���ة طيب���ة اأو م���وت بري���ح الب���ال.... اأن 
االحت���اد والثبات لل�ضعوب واالأمم ه���و الروح الكلي وهو 
مهبط �ضعادتهم وفاحهم وما انتم لهذه الروح اإال حوا�ضه 
وم�ضاعره....اأننا اأنا�ص نختار النار على العار واملنية على 
الدنية نهجم على املوت مهاجمة اجلياع على الق�ضاع، وان 
الله متمم نوره ولو كره املعاندون. فا تهنوا وال حتزنوا 
وانتم االأعلون، ولكن ا�ضربوا و�ضابرو واطلبوا حقوقكم 
ونا�ضل���وا يف ميادين الكفاح خ�ضومك���م. فاملوت خري من 

الغوث. فاإىل االإمام اإىل احلياة اإىل اال�ضتقال التام.      
 وكان اآخ���ر اخلطب���اء ه���و عب���د الق���ادر اإ�ضماعي���ل، ال���ذي 
ا�ضته���ل خطبت���ُه بالت���ايل: نح���ن ال�ضعب يف ه���ذه ال�ضاعة 
جنتم���ع والقل���وب املكلوم���ة تفي����ص باملقت واحلق���د، ذلك 
ب���ان الربيطانيني قد جاوزوا احلّد يف �ضيا�ضتهم واأذاقونا 
االأهانة. نحن يف ه���ذا اجلامع جنتمع وقد األفنا االجتماع 
في���ه منذ ثاأرنا على املحت���ل القاهر. والتاأري���خ يعيد نف�ضه 
وال�ضغط العني���ف يولد االنفجار الهائ���ل.... اأيها ال�ضعب 
الك���رمي ل�ضنا يف اجتماعنا ه���ذا وتظاهراتنا من بعد نريد 
اإع���ان �ضخطن���ا وتذمرنا م���ن الربيطانيني؛ ولك���ن الإفهام 
الذي���ن يتول���ون املنا�ضب ال خلدمتنا ب���ل خلدمة امل�ضتعمر 
ونه���ل الف�ض���ات م���ن موائ���د اال�ضتعمار)لنفهمه���م( اأنن���ا 
واقفون لهم باملر�ض���اد و�ضنحاربهم يومًا وان ح�ضابنا يف 

اليوم املنتظر لع�ضري.
عقب األقاء اخلطب خرجت اجلماهري التي كانت حمت�ضدة 
يف جام���ع احليدر خان���ة واختلطت باجلماه���ري التي كان 
ال�ض���ارع العام غا�ضًا به���ا، وبداأ املوك���ب بال�ضري واالأعام 
مرفوع���ة مكت���وب عليها ال�ضع���ارات التالي���ة )للوطن نحيا 
وللوط���ن منوت()ليحيى العراق م�ضتقًا( )ليحيى ال�ضعب 
ولنع����ص م�ضتقل���ني( )اإرادة االأم���ة ف���وق اجلمي���ع(. وكان 
املتظاه���رون يهتفون بتلك ال�ضعارات طوال الطريق، واأما 
العامة الذين ال يعرفون ال�ضعارات فاأنهم قاموا بالهو�ضات 
الوطني���ة احلما�ضية. وملا و�ض���ل املتظاهرون اإىل قن�ضلية 
م�ض���ر عا الهتاف بحي���اة م�ضر وا�ضتقاله���ا، وملا بلغ اإىل 
جمم���ع القن�ضلي���ات االأجنبي���ة ا�ضت���دد ال�ض���راخ ب�ضقوط 
اال�ضتعمار. يف الوقت ذات���ه، كانت الن�ضوة الواقفات على 
جانبي الطري���ق وال�ضرفات يهلهل���ن للمتظاهرين ويزيدن 

حما�ضهم. 
وبه���ذا ال�ضدد ذك���رت �ضحيف���ة الرافدان بعدده���ا ال�ضادر 
يف 23 اآذار 1930،”وال نغ���ايل اأذا قلنا اأن بغداد مل ت�ضهد 
تظاه���رة اأبدع م���ن تلك التظاهرة بحيث مل ي���درك لها مبداأ 
وال موؤخ���ر وم���ع ه���ذا كله مل يح���دث �ضيء يك���در ال�ضكينة 
واالأم���ن". يف الوقت ذاته، مار�ص رج���ال ال�ضرطة برئا�ضة 
مدير ال�ضرطة لواء بغداد العام اأحمد الراوي متابعة �ضري 
التظاه���رة  وحمايتها بكل حكمة ولياقة. وعند العودة اإىل 
جام���ع احلي���در خانة جتدد حما����ص املتظاهري���ن واخذوا 
يهتفون )عبد املح�ضن ناخذ ثارة()املوت اأو اال�ضتقال(. ثم 
خطب بهم �ضعيد احلاج ثابت قائًا: حيا الله هذه الوجوه 
الن���رية وهذه اجلم���وع الزاخرة واجلماه���ري املتدفقة. اأن 
احلكوم���ة �ضادتي كانت متانع اإقامة التظاهرات متحججة 
ب���اأن ال�ضع���ب ال يقدر عل���ى تنظيمها وقد اثبت م���االأن اأنكم 
اأه���ل للقي���ام بها فيم���ا اأبديتموه م���ن نظام وه���دوء ولهذا 
ف�ضرتون���ا واقف���ني للقيام بخدمتك���م. وختم احل���اج ثابت 
خطبت���ه مبطالب���ة املتظاهرين بالع���ودة اإىل حمل �ضكناهم 

بعد انتهاء منهاج التظاهرة. 
بعده���ا انف�ضت التظاهرة بكل هدوء من دون اأن يحدث ما 
يك���در �ضفو االأم���ن، ويعود الف�ض���ل اإىل منظمي التظاهرة 
الذي���ن بذلوا م���ا اأمكنهم لتحقيق النظام ب���ني املتظاهرين. 
وعلى اأثر تل���ك التظاهرة والظروف املحيطة بامللك في�ضل 
االأول الذي كان يهدف اإىل تاأليف وزارة من �ضخ�ضيات تفهم 
االأغرا����ص امل�ضرتك���ة للحكومتني العراقي���ة والربيطانية، 
فعه���د امللك اإىل ن���وري ال�ضعيد تاأليف ال���وزارات اجلديدة 
فاألفه���ا يف )23 اآذار 1930(، وكان املل���ك في�ضل تّواقًا اإىل 
تاأليف هذه الوزارة منذ زمن بعيد لوال وجود عبد املح�ضن 
ال�ضع���دون الذي كان لها باملر�ضاد. عل���ى اأثر ذلك ميكن عّد 
تظاه���رة 21 اآذار 1930، عام���ة م�ضيئ���ة بتاريخ احلركة 

الوطنية العراقية يف بواكري عملها ال�ضيا�ضي. 

..1930 آذار   21 تظاه��رة 
الوطنية ال��ح��رك��ة  ت��اري��خ  م��ن  م��ط��وي��ة  ص��ف��ح��ة 

عزيز �سريف

طالب الثانوية املركزية املف�سولون �سيا�سيا
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: ذاك����رة ع��راق��ي��ة اع����داد 

ا�ض����رتك مع اأع�ض����اء مكت����ب املوؤمتر ال�ضعب����ي العربي يف 
ار�ضال برقية احتجاجية �ضديدة اللهجة اإىل رئي�ص جمل�ص 
االعيان العراقي يف 14/ت�ضرين الثاين/1956م.كان من 
االأع�ض����اء املوقعني عل����ى الربقية كل م����ن : حميد فرجنية 

وفوؤاد جال واكرم احلوراين ويو�ضف الروي�ضي،
ال����ذي جاء في����ه :”ان جلن����ة االت�ض����ال للموؤمت����ر ال�ضعبي 
العرب����ي ت�ضتنه�����ص �ضمائرك����م لتبادروا بان����زال العقوبة 
يف ح����ق املتاآمري����ن الذي����ن ارتكب����وا اجلناي����ة العظم����ى، 
بال�ضم����اح للبرتول العربي يف العراق ان يتدفق اإىل حيفا 
لت�ضتخدمه ا�ضرائيل واالنكليز والفرن�ضيون للق�ضاء على 
االم����ة العربي����ة. ان التاري����خ ي�ضج����ل موقفك����م وان االمة 
العربي����ة باجمعه����ا تنتظر ما �ض����وف تتخذون����ه على هذه 
املوؤام����رة اال�ضتعمارية املنكرة وعلى املتاآمرين من اعوان 

اال�ضتعمار".
ا�ضتنكر كامل اجلادرجي ب�ضدة موقف احلكومة العراقية 
ب�ضاأن العدوان الثاثي على م�ضر النها تاأخرت يف ا�ضدار 
بيانه����ا ومل تعل����ن وقوفه����ا اإىل جانب م�ض����ر ع�ضكريا كما 

فعلت الدول العربية االأُخرى.
اج����اب نائ����ب رئي�����ص جمل�����ص االعيان عل����ى برقي����ة كامل 
اجلادرج����ي مبا ن�ض����ه :”ان العراق الذي دوم����ا، وما زال 
يف طليع����ة الدول العربي����ة ن�ضريا لق�ضاي����ا العرب، وكان 
اول م����ن بادر اإىل ايق����اف �ضخ النف����ط اإىل حيفا، وحتمل 
ب�ضبب ذلك ا�ضرارا مادية عظيمة".اإّن جواب نائب رئي�ص 
جمل�����ص االعي����ان، اكد ب�ض����ورة جازمة كذب ه����ذا االدعاء 
ال����وارد يف ه����ذه الربقية وبطانه وه����ذا التكذيب م�ضتند 
اإىل بيان����ات احلكوم����ة العراقية الذي يعل����ن فيه كذب هذا 

اخلرب وبطانه ف�ض����ًا عن التحقيق الر�ضمي الذي اجرته 
احلكوم����ة بهذا ال�ضدد وال����ذي ثبت لديها انه خرب كاذب ال 
ا�ضا�����ص له من ال�ضحة اطاقا، اذ اعرتف كامل اجلادرجي 
باأن����ه هو الذي ار�ضل الربقي����ة املذكورة وجاء يف اعرتافه 
ال����ذي عرب فيه مناورة ذكية عند ذكر ما ن�ضه”ملا �ضاع بني 
النا�ص بان االنابيب الت����ي ا�ضيبت ب�ضرر وهي التي متر 
اإىل حيفا، وح�ضل ا�ضتعال فيها مما �ضاع اأن النا�ص اخذوا 
يت�ضورون �ضخ النفط مما ان افتكرت ان هذا العمل لرمبا 
ج����رى م����ن قبل ال�ضرك����ة بدون عل����م احلكومة م����ا حدا بنا 
الر�ض����ال ه����ذه الربقية".خالف كام����ل اجلادرجي احلقيقة 
والواقع و هذا ما اكدته اللجنة التحقيقية وانه بذلك اراد 
تايف اخلرب الكاذب وال����ذي كان يق�ضد به ا�ضعاف مركز 

احلكومة العراقية،  واإخال بالراحة العامة.
ت�ضكل املجل�����ص العريف الع�ضكري للمنطقة االأوىل ببغداد 
يف ي����وم 19/كان����و االول/1956م برئا�ض����ة الزعي����م عبد 
الرزاق حمم����د علي اجلنابي وع�ضوي����ة كل من احلاكمني 
كام����ل فت����اح �ضاه����ني وفري����د علي غال����ب والزعي����م نوري 
ح�ض����ني والعقي����د �ضبحي عل����ي املاأذونني بالق�ض����اء با�ضم 

�ضاحب اجلالة ملك العراق  وا�ضدر قراره االآتي :
كام����ل اجلادرجي  ال�ضي����د  املج����رم  على  املجل�����ص  "حك����م 
باحلب�����ص ال�ضديد ملدة ثاث �ضن����وات وفق املادة ال�ضاد�ضة 
من الب����اب الث����اين ع�ضر من قان����ون العقوب����ات البغدادي 
عل����ى ان حت�ض����ب ل����ه م����دة موقوفيت����ه اعتبارا م����ن تاريخ 
الق����رار  �ض����در  الث����اين/1956م،  29/ت�ضري����ن  توقيف����ه 

باالتفاق وافهم علنا" .
طالب����ت �ضخ�ضيات �ضيا�ضية مرموقة يف لبنان، بعد مرور 

�ضن����ة على �ضج����ن اجلادرج����ي، باط����اق �ضراح����ه بربقية 
رفعوه����ا اإىل امللك في�ضل الثاين اك����دوا فيها”ان جالتكم 
ت�ضاركون����ا الراأي يف ان الوقت قد حان لو�ضع االمور يف 
ن�ضابه����ا، نرجو جالتكم التدخ����ل ال�ضخ�ضي لافراج عن 

االأ�ضتاذ املجاهد كامل اجلادرجي، واعادة حريته اليه".
ويف 25 حزي����ران ع����ام 1958م �ض����درت االرادة امللكي����ة 
املرقم����ة 334 باعف����اء كام����ل اجلادرج����ي عم����ا تبق����ى م����ن 
م����دة حمكوميته اال�ضلي����ة والتبعية، فاطل����ق �ضراح كامل 

اجلادرجي من ال�ضجن.

***** 
وتتح����دث ال�ضي����دة بلقي�ص �ض����رارة، زوج����ة اال�ضتاذ رفعة 
اجلادرج����ي ع����ن ع����ام 1956 و �ضج����ن كام����ل اجلادرجي 

فتذكر يف كتابها )هكذا مرت االيام( :
�ضافرن����ا يف اخلريف اإىل اأورب����ا و كان ب�ضحبتنا الر�ضام 
حمم����ود �ضربي و زوجت����ه بر�ضيا، و ق�ضين����ا وقتًا ممتعًا 
يف جميع االأقطار التي مررنا بها. كنا عائدين يف طريقنا 
م����ن النم�ضا اإىل بغداد عندما عا�ض����وت الراديو معلنًا اأن 
الق����وات الربيطانية و الفرن�ضية و االإ�ضرائيلية قد احتلت 
قن����اة ال�ضوي�ص بع����د اأن اأعلن الرئي�ص جم����ال عبد النا�ضر 
تاأمي����م القن����اة. الت�ضقت اآذاننا بالرادي����و طيلة املدة، التي 
قطعن����ا فيه����ا الطري����ق ال�ضح����راوي ال�ضاق ب����ني دم�ضق و 
بغداد. و�ضلنا بغ����داد، و �ضعرت اأنه �ضيكون عامًا �ضاخبًا 

كعام 1948. 

كان اأب����و رفع����ة يف م�ض����ر اآن����ذاك، ق�ضى ثاث����ة اأ�ضابيع و 

التقى بالرئي�ص جمال عبد النا�ضر. كنا ننتظر عودته اإىل 
بغ����داد بحما�ص. نرغب يف �ضم����اع املزيد عن ماآثر اجلي�ص 
امل�ض����ري و اأعمالهالبطولي����ة اأثناء الع����دوان الثاثي على 
م�ضر، ا�ضتنادًا اإىل ما كنا ن�ضمعه من اإذاعة �ضوت العرب، 
و م����ا كان يبثه اأحم����د �ضعيد من خط����ب �ضعبوية حما�ضية 
يله����ب به����ا عواط����ف النا�����ص. اأجاب اأب����و رفع����ة بنوع من 
ال�ضخري����ة:"اأي �ضم����ود! ل����وال تهديد خرو�ضي����ف و تاأييد 
الوالي����ات املتح����دة لان�ضح����اب الف����وري، لكان����ت م�ض����ر 
حمتل����ة االآن! لقد �ضحق اجلي�ص امل�ض����ري ب�ضاعات عندما 
نزلت اجليو�����ص الفرن�ضية و الربيطانية و االإ�ضرائيلية"! 
�ضعرنا بخيبة اأمل تبدد ثقتنا بقوة اجلي�ص امل�ضري الذي 
كنا ن�ضمع عن����ه الكثري، و كانت ال�ضعوب العربية تنظر له 
كجي�����ص حترير! و ق����د اأطلق الرئي�ص عب����د النا�ضر خطبة 
طويل����ة رنانة، و ا�ضتعمل بها جمل����ة و »نرميهم فيالبحر«، 
اأي اأن ل����ه الق����درة يف ت�ضفي����ة اإ�ضرائي����ل و �ضكانه����ا م����ن 
الوجود، بالتخل�ص منهم. فا�ضتغلت اإ�ضرائيل و ال�ضحافة 

املوالية لها يف الغرب هذا ال�ضعار، لعقود تلت.   
ع����اد اأب����و رفعة ليج����د نف�ض����ه اأمام حاك����م و حمكم����ة، كان 
االعتقال اأمرًا ماألوفابني اأفراد العائلة. اعتادت على الباب 
و ه����و يط����رق بع����د منت�ض����ف الليل من����ذ اأكرث م����ن عقدين 
م����ن قبل حفنة م����ن رجال االأمن، خ����ال االأزمات و الهزات 

ال�ضيا�ضية التي كان مير بها البلد!
 حك����م اجلادرج����ي بال�ضج����ن مل����دة ثاث����ة �ضن����وات عل����ى 
الت�ضريح����ات الت����ي اأدىل به����ا يف م�ض����ر. و مل ي�ضتط����ع 

حمامي الدفاع د. ح�ضن زكريا احليولة دون اإدانته.
زج ب����ه يف غرفة ينز م����ن �ضقفها امل����اء، يت�ضاقط يف �ضطل 
عل����ى االأر�����ص. و لك����ن نق����ل اإىل غرف����ة اأخ����رى و �ضمح له 
بتغطي����ة جدرانه����ا الرطبة بال�ضجاد، و يق����وم على خدمته 
اأحد ال�ضجناء. كما �ضمح له بالزيارة مرتني يف االإ�ضبوع. 
االأربع����اء  و  العائل����ة،  لزي����ارة  ي����وم اجلمع����ة  فخ�ض�����ص 

الأ�ضدقائه و الأع�ضاء احلزب الوطني الدميقراطي.
كنا رفع����ة و اأنا، نزوره يف ال�ضج����ن مرتني يف االأ�ضبوع.

االأربع����اء  ي����وم  و  للعائل����ة،  املخ�ض�����ص  اجلمع����ة  ي����وم 
املخ�ض�����ص الأ�ضدقائ����ه. كان����ت اأحاديث االأربع����اء ت�ضدين 
و تو�ض����ع مدارك����ي، كنت م�ضتمع����ة طيلة الوق����ت، اأن�ضت 
اإىل اأحادي����ث ق����ادة االأح����زاب يبحثون تط����ورات الو�ضع 
ال�ضيا�ض����ي، و م����ا يج����ب عليه����م اأن يقوم����وا ب����ه يف مث����ل 
تلكالف����رتة احلرجة الت����ي كان مير بها البل����د. و الأول مرة 
اأ�ضمع خال تلك االجتماعات اأن الو�ضع و�ضل لدرجة من 
ال����رتدي بحيث مل يبق اأمام االأحزاب اإال امل�ضاركة بالثورة 
عل����ى االأو�ضاع القائمة. و ا�ضتغربت م����ن ذكر هذه الكلمة 

)الثورة( ب�ضورة علنية.
كان م����ن بني الزوار الدائمني حممد حديد و ح�ضني جميل 
و �ضدي����ق �ضن�ضل و خدوري خدوري ال����ذي كانت ترافقه 
اأحيان����ًا زوجت����ه الدكت����ورة روز خدوري، الت����ي ا�ضبحت 

عميدة كلية البنات بعد عام 1958.
* * *

اأطل����ق �ضراح اأبو رفعة من ال�ضج����ن يف �ضهر حزيران عام 
1958، اأي قب����ل انته����اء مدة املحكومي����ة بب�ضعة اأ�ضابيع، 
و ع����ادت مع����ه بواب����ة ال����دار املوؤدي����ة للجن����اح اخلا�ص به 
اإىل ن�ضاطه����ا ال�ضاب����ق. تفت����ح �ضباحًا و ال تغل����ق اإال ليًا، 
بانتماءاته����م املختلف����ة، و  ل����ه  النا�����ص  زي����ارة  و توال����ت 
عاد”�ضلمان”موظ����ف االأم����ن اإىل تواج����ده يف �ضارع طه، 
يق����وم بواجبه اليومي، م�ضجًا اأرق����ام ال�ضيارات الواقفة 
اأم����ام باب ال����دار، ليبع����ث بها تقري����رًا يومي����ًا اإىل مديرية 

االأمن!
كانت مديرية التحقيق����ات اجلنائية يف العهد امللكي تقوم 
بحمل����ة وا�ضعة لتجنيد رجال �ضرط����ة االأمن ال�ضريني، من 
بني الطبقة الفقرية العاطلة عن العمل، و التي لها معرفة و 
ل����و ب�ضيطة بالكتابة و القراءة ملراقبة املعار�ضة يف البلد. 
فجندت عددًا كبريًا منه����م ملراقبة النا�ص و كتابة التقارير 
اليومي����ة، و بث����ت عيونها عنهم يف كل م����كان، فلم تقت�ضر 
عل����ى مراقبة اأع�ضاء احلزب ال�ضيوع����ي الذين كانوا دائمًا 

م����ن املطاردي����ن و امل�ضردين، و اإمنا �ضمل����ت جميع القوى 
املعار�ض����ة ل�ضيا�ض����ة النظ����ام امللكي، م����ن الدميقراطيني و 
الي�ضاري����ني و البعثي����ني و القوميني. و ق����د وقع االختيار 
بال�ضدف����ة عل����ى �ضخ�����ص ا�ضمه �ضلم����ان ملراقب����ة دار كامل 

اجلادرجي.  
كان �ضلم����ان قم����يء املظهر، رث الثي����اب، يتجلى الذل على 
ق�ضمات����ه، و بوؤ�ص الفئة التي جن����د منها.امتهن هذا العمل 
البائ�����ص الذي ي����در عليه راتبًا ب�ضيطًا، يقي����ه و عائلته من 
�ضظ����ف العي�ص و اجلوع التي تعاين منه تلك الطبقة التي 
ينحدر منها. نظرات االحتقار مل تكن ُتخفى عليه، من قبل 
اأهايل ال�ضارع لقيامه بهذا العمل الو�ضيع! فوظيفته حتتم 
علي����ه الوقوف يف مدخل �ضارع طه، م����ن ال�ضاعة التا�ضعة 
�ضباحًا حتى امل�ضاء، يتطلب واجبه اليومي ت�ضجيل اأرقام 
ال�ضي����ارات و اأ�ضماء االأ�ضخا�����ص الذين يزورون دار كامل 
اجلادرجي. يقف على مقربة من الدار، يراقب الداخلني و 
اخلارج����ني منها، �ضباحًا و م�ض����اًء، ي�ضيف اأ�ضماء جديدة 

اإىل قائمته، كلما �ضاهد وجوهًا جديدة!  
تعامل مع����ه اأفراد العائلة باهمال، فالتج�ض�ص علنا كان اأو 
�ضرًا، مل يكن يف يوم من االأيام عمًا حمرتمًا يف العراق.

و لكن اختفى �ضلمان فجاأة من ال�ضارع، عندما �ضدر احلكم 
بال�ضجن ثاثة اأعوام على اأبي رفعة يف عام 1956، و عاد 
ثاني����ة عندما اأفرج عنه يف �ضهر حزي����ران من عام 1958، 
فاحت����ل �ضلم����ان ثانية مكانه املع����ني يف ال�ض����ارع، مواظبًا 
يف وظيفت����ه، ي�ضج����ل يومي����ًا اأرق����ام ال�ضي����ارات و اأ�ضماء 
اأ�ضحابه����ا، لي�ضيفها اإىل ملف مديري����ة التحقيقات! يكتب 

يوميًا نف�ص التقارير، التي ت�ضاف اإىل ملف اجلادرجي.
و دارت عجل����ة التاري����خ دورتها املفاجئة، و ج����اء �ضلمان 
يف �ضبيح����ة 14 مت����وز 1958، للقي����ام بعمل����ه املعت����اد، و 
وج����د ال�ض����ارع مي����وج بالنا�����ص، و يع����ج بوف����ود داخلة و 
اأخ����رى خارجة، و متر التظاه����رات يف ال�ضارع لتحي اأبو 
رفعة ال����ذي اأ�ضبح رمز تل����ك الثورة،فاختف����ى �ضلمان عن 

االأنظار. 

اما اال�ضتاذ ن�ضري كام���ل اجلادرجي فيتحدث عن ذكرياته 
يف حادث اعتقال والده وحماكمته و�ضجنه فيقول :

إلقاء القبض على والدي!
بعد اأيام قائل من االفراج عني كان العدوان الثاثي على 
م�ض���ر قد انتهى ومتت ت�ضوية امل�ضاألة دوليًا، و�ضل الوالد 
اىل املن���زل قادمًا م���ن م�ضر التي �ضه���د اأحداثها بالتف�ضيل 

الأنه كان يف قلب احلدث. 
كان ق���د روى لن���ا م���ا جرى م���ن اأح���داث وتفا�ضي���ل لقائه 
بالقي���ادة امل�ضري���ة وعل���ى راأ�ضه���ا الرئي����ص )جم���ال عب���د 
النا�ض���ر( وزيارت���ه قب���ل الع���دوان باأي���ام قائ���ل اىل قناة 
ال�ضوي����ص ونقلهم م���ن قبل امل�ضريني اىل مق���ر اإقامة اآمن، 
خوفًا على حياتهم من ا�ضتهداف طائرات احللف الثاثي.

بع���د يومني م���ن و�ضول���ه �ض���در اأمر الق���اء القب����ص عليه 
بتاري���خ 1956/11/29، حي���ث و�ضل���ت اىل منزلن���ا بعد 
منت�ض���ف اللي���ل. قوة م���ن ال�ضرط���ة. قم���ت مبرافقته وهم 
يقتادون���ه، فقاموا باإيداعه يف )مرك���ز �ضرطة ج�ضر اخلر( 

)بالقرب من �ضاحة الن�ضور حاليًا(.
يف اأثن���اء دخويل اىل املركز، طلب مني والدي جلب جهاز 
)الراديو( له مع بع�ص احلاجيات، فعدت اىل البيت لتلبية 
طلبه، وبعد ذلك و�ضل اىل املركز ال�ضيد )فائق ال�ضامرائي( 
)القيادي يف ح���زب اال�ضتقال( مقتادًا من ال�ضرطة، فطلب 
من���ي اأن اجلب له م���ن منزله الواقع يف �ض���ارع طه، عباءة 

لتقيه من الربد.
كان الوق���ت حينها ي�ضري اىل الواحدة بعد منت�ضف الليل، 
فذهب���ت ب�ضيارتي اىل من���زل ال�ضامرائي وطلبت من ذويه 
تزوي���دي باأغرا�ض���ه، وبع���د ان اعط���وين اياه���ا عدت اىل 

املركز و�ضلمته ماطلب.
و�ضل���ت اىل املركز مرة اأخرى حام���ا االأغرا�ص الأ�ضادف 
جم���يء ال�ضرط���ة مقتادي���ن القي���ادي يف ح���زب اال�ضتقال 
ال�ضي���د )�ضديق �ضن�ض���ل( الذي ما اأن �ضاه���دين حتى طلب 
مني الذه���اب اىل منزلهم باالعظمية جللب اأغرا�ص له اىل 

املعتقل، فذهبت مرة اأخرى على الفور تلبية لطلبه.
ث���م ع���دت اىل املرك���ز لت�ضلي���م اأغرا����ص ال�ضي���د )�ضدي���ق 
�ضن�ض���ل(، ف�ضاهدت رئي�ص غرفة جت���ارة بغداد ال�ضخ�ضية 
املعروف���ة ال�ضيد )جعف���ر ال�ضبيبي( مقبو�ض���ًا عليه ب�ضبب 
م�ضاهمت���ه باإ�ضراب االأ�ض���واق ردًا على الع���دوان الثاثي 

على م�ضر.
وعل���ى ذل���ك احلال ا�ضتم���ر ذهابي واإيابي م���ن واىل مركز 

ال�ضرطة حتى فجر ذلك اليوم.

في ذكرى29 تشرين الثاني 1956

 اعتقال الجادرجي ومحاكمته وسجنه 
ذكريات مطوية..

متيز عام 1956،، بنشاط أعضاء من الحزب الوطني 

الدميقراطي خارج العراق إىل جانب الوطنيني 

العراقيني اآلخرين فقد شارك هؤالء – ومن 

بينهم كامل الجادرجي وحسني جميل وهديب 

الحاج حمود – يف املؤمترات العربية التي عقدت 

يف البلدان العربية ضمن الحركة العربية العامة 

ملكافحة االستعامر يف ذلك الوقت. مثل املؤمتر 

العريب يف دمشق ايلول 1956م، واشرتك كامل 

الجادرجي يف الهيئة التي انبثقت عن املؤمتر، 

التي حددت مهمتها بالسفر إىل االقطار العربية 

لتبليغ قرارات املؤمتر، اذ كان كامل الجادرجي يف 

القاهرة، عند قيام العدوان الثاليث عىل مرص يف 

29 ترشين األول 1956م .

ا�سرة اجلادرجي 
يف االربعينات
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االثنين )27( تشرين الثاني 2017

وكان���ت فري���ا �ضت���ارك �ضخ�ضي���ة فاعل���ة مب���ا قدمت���ه م���ن 
معلوم���ات وانطباعات تف�ضيلية وجديدة عن البلدان التي 
زارته���ا، اىل جانب اآرائها ال�ضيا�ضي���ة واالجتماعية. كانت 
تبعي���ة فريا �ضت���ارك للم�ضالح الربيطانية ت���وازي ع�ضقها 
حلقل اهتمامها بال�ضرق والع���راق، مما جعلها من�ضفة يف 
معظم االحيان يف حتليلها لاحداث التاريخية يف العراق 
يف امل���دة الت���ي عا�ضرتها، ومتجني���ة يف احيان اخرى يف 

روؤيتها للتطور ال�ضيا�ضي واالجتماعي يف العراق.

زارت فريا �ضت���ارك �ضامراء وتكريت مع كل من �ضديقتيها 
باغي و�ضتيفانا دراور. اردات فريا �ضتارك م�ضاهدة املكان 
ال���ذي ولد فيه �ض���اح الدين االيوب���ي)1138-1193م(، 
وقدم له���ن رجل ال�ضرط���ة معلومات ح���ول طريق ال�ضفر 
اىل �ضامراء وتكريت، فاتخ���ذت طريق �ضمال بغداد عرب 
الكاظمي���ة، ونظ���رًا لك���ون امل�ضافرات ن�ض���وة، كن يلقني 
ترحيب���ا وم�ضاع���دة م���ن كل �ضخ����ص ي�ضادفن���ه، وك���ن 
يقف���ن عن���د كل كوخ قه���وة اللتقاط ال�ض���ور، والتحدث 
م���ع الرعاة الذين ن�ضحوهن بزي���ارة تكريت وال�ضوؤال 
عن احفاد عبد ال�ضطيح، امل�ضيحي الذي قفز بفر�ضه من 

�ضخرة عالية اىل نهر دجلة. 
رج���ااًل  �ضت���ارك ورفيقتاه���ا  �ضاه���دت  الطري���ق  ويف 
م���ن اح���دى القبائل البدوي���ة ي�ضريون بجان���ب ابلهم 
ون�ضاءه���م يرتنح���ن اعل���ى اجلم���ال، وينظ���رن نحو 
اال�ضف���ل مع بريق الف�ضة م���ن اخلامت املو�ضوع حول 
انوفهن، وقد تعرفن اليهم ووعدوهن بزيارة �ضيخهم 
قرب بل���د عند عودتهن من زي���ارة �ضامراء وتكريت، 
بع���د ذلك �ضرن باأجت���اه منطقة خالي���ة بجانب النهر 
النتظ���ار ق���ارب )عب���ارة( للعبور عرب دجل���ة، وكان 
انتظ���ار العبارة من بني اال�ضياء الت���ي امتعت فريا 
�ضت���ارك، وع���دت ذل���ك امت���ع م���ن حف���ات الع�ضاء، 

و�ضاه���دن امراأة ملفوفة بال�ضواد، مع �ضفة مو�ضومة قامت 
بل���ف الربتقال���ة التي قدمت له���ا من فريا �ضت���ارك لتعطيها 
اىل ابنه���ا، وقامت بجمع ق�ض���ور الربتقال لرائحته الطيبة 
كما قالت. وعند و�ض���ول ال�ضحتور، وهو عبارة عن قارب 
كب���ري لنقل امل�ضافرين، بداأ رئي����ص املركب وبع�ص الرجال 

ين�ضدون االنا�ضيد واالغاين املحلية. 
وبعد اقل من ن�ضف �ضاعة، و�ضل اجلميع اىل �ضامراء التي 
ظه���رت قبتها الذهبية، وكانت حماط���ة باأ�ضوار من االآثار، 
واعجبت �ضت���ارك و�ضديقتها بنظافة املدينة، وتعد حمطة 
�ضام���راء ا�ضرتاح���ة للبدو الرحل، وم���رت بفرتات ق�ضرية 
م���ن االزده���ار حلوايل اق���ل من خم�ض���ني عام���ا، اذ حكمها 
ثمانية خلف���اء، وال يوجد يف املدينة اأي 

اوربي عدا ثاثة من علم���اء االآثار ا�ضتقبلوهن، وحتدثوا 
عن عمله���م يف االثار. ويف امل�ضاء اجتهت امل�ضافرات نحو 
النهاي���ة ال�ضمالية ل�ضامراء، مع �ضوء الغ�ضق هبت عا�ضفة 
رملي���ة، مم���ا جعله���ن يلتج���اأن لاحتم���اء منه���ا يف �ضاحة 
م�ضجد ابي دلف، و�ضاه���دت ركائزه املحطمة ب�ضكل كبري، 
وت�ض���ري فريا �ضت���ارك اىل اختفاء االمام الث���اين ع�ضر ابن 
جعف���ر ال�ض���ادق )ك���ذا(. ان ال�ضجن الذي �ضوه���د فيه اخر 
م���رة حم���اط االآن مع ق���ربي االمام���ني العا�ض���ر واحلادي 
ع�ض���ر حتت قبتني للمح���راب الذي ت�ض���كل جدرانه املل�ضاء 

وابوابها االربعة مركزًا للمدينة. 
م���كان القام���ة  ال�ض���وارع اجلانبي���ة خ�ض����ص  اح���د  ويف 
الزائ���رات الث���اث، وه���ذا املكان عب���ارة ع���ن دار خ�ض�ص 
ال�ض���وداء  بالعب���اءة  ال�ضي���خ  وان  احلج���اج،  ال�ضتخ���دام 
والعمام���ة اخل�ضراء كان م�ضيفه���ن، وجهز لهن ا�ضرة 
يف غرفة تطل على اقوا�ص مفتوحة حوايل ثاثة اقدام 
فوق م�ضت���وى القاعة ال�ضغرية، وبجانب احد االعمدة 
ابريق ماء الأجل اال�ضتخدام، وكان هناك رجل قوقازي 
كب���ري ال�ض���ن لاعتناء به���ن وتلبي���ة احتياجاتهن، وكن 
م�ضتمتع���ات بوجودهن يف �ضامراء. ويف امل�ضاء، وقبل 
موع���د الع�ضاء، ج���اء ال�ضي���خ و�ضادات ال�ضري���ح وكبار 
املدينة للزيارة، بعدها خل���دن للنوم اآمنات حمميات يف 
القاعة املفتوحة، وان امل�ضيف من باب ال�ضيافة، ولكون 
الزائرات ن�ضوة ترك منزله اخلا�ص، وخيم حيث ي�ضتطيع 

احلرا�ضة يف مكان الرجال بني الن�ضاء وال�ضارع.
البدو 

بني االماكن امل�ضتقرة واملاأهولة يف العراق الزالت ترحتل 
قبائ���ل الب���دو من م���كان الخ���ر متنقلة م���ن اق�ض���ام ال�ضتاء 
اىل اق�ض���ام ال�ضي���ف  رجوعا بحثًا ع���ن الع�ضب يف ارجاء 
ال�ضح���راء الت���ي احبته���ا فري���ا �ضت���ارك بعم���ق، اذ احبت 
حرارته���ا اجلاف���ة والقاحل���ة والف�ض���اء اخل���ايل والع���راء 

الوا�ض���ع فيها. ويف احدى زياراتها اىل العراق عام 1930 
نزلت �ضيفة عند �ضي���خ البدو، و�ضاهدت ال�ضحراء مغطاة 
ب�ضقائ���ق النعم���ان والنباتات الربي���ة املختلفة، فمكثت يف 
خيم���ة مليئة باالفر�ض���ة البي�ضاء والو�ضائ���د االأرجوانية. 
�ضاهدت البدو يف ال�ضمال، وكانت اقوى هذه القبائل قبيلة 
هارك���ي الكردية – االيرانية الت���ي حتركت يف جمموعات 
غ���ري منتظم���ة خيم���ت بخيمته���ا ال�ض���وداء مل���دة اربعة او 
خم�ض���ة ايام حي���ث تتوفر املراع���ي بقيادة رئي����ص القبيلة 
فتاح اغ���ا، وكانوا يتجول���ون بحرية الجل بي���ع اغنامهم، 
وي�ضب���ق عملي���ة البيع اطاع على ا�ضع���ار اال�ضواق يف كل 
من ايران والعراق و�ضوري���ا وتركيا، وي�ضوقون اغنامهم 
حي���ث يتوف���ر ال�ضعر اجلي���د، واحيان���ا يبيع���ون ال�ضوف 
فق���ط، وزارت البدو الذين يتجولون ب���ني دجلة والفرات، 
اذ ي�ضيط���ر ب���دو �ضمر عل���ى ال�ضهول املتموج���ة اخل�ضراء 
الت���ي تغط���ي م���دن املو�ض���ل. ويف الع���ام 1941 �ضاهموا 
يف قط���ع خط ال�ضكك احلديد اثن���اء التقدم الربيطاين اىل 
بغداد، ووجدتهم فريا �ضتارك الطف من بدو اجلبال، وان 
�ضيوخه���م امل�ضياف���ني عا�ض���وا يف البي���وت، ومنه���م اوالد 
عجي���ل الذي���ن يعي�ضون يف �ضنج���ار، واوالد اخي���ه الذين 
يعي�ض���ون يف ال�ضرقاط، وان ال�ضيخ الكبري له خيمة كبرية 

من ال�ضوف منذ ع�ضرات ال�ضنني. 
كان اف���راد قبيل���ة �ضم���ر مع �ضيخه���م يجل�ضون عل���ى �ضكل 
ن�ض���ف دائ���رة مل�ضاه���دة ال�ضينم���ا اجلوالة، ودعي���ت فريا 
�ضتارك، مع �ضتيفانا من ال�ضيخ عجيل، �ضيخ بدو �ضمر يف 
اواخر �ضهر اذار، وكان هناك �ضعور ال يو�ضف من احلرية 
يف ه���ذه االر����ص املع�ضو�ضب���ة والزناب���ق كاأل�ضن���ة اللهب 
ال�ضغ���رية ب���داأت تظه���ر يف الع�ضب و�ضقائ���ق النعمان من 
االع�ضاب والنبات���ات الربية االخرى، ان اغلب �ضمر كانوا 
يف ارا�ضي ال�ضرق���اط، وان ال�ضيخ او�ضح ان �ضبعني الف 
رج���ٍل من رجال القبيلة يطيعون���ه، وال يقارن ذلك مع جمد 
�ضمر اجلنوبية التي حكمت اجلزيرة العربية، لكن مركزية 
احلكومة، وا�ضتقرار البدو على االر�ص قللت تدريجيا من 

�ضلطة روؤو�ضاء الع�ضائر يف كل مكان. 
وعندم���ا حل امل�ضاء ا�ضبحت ال�ضح���راء اكرث برودة، وان 
م�ضدر ال�ضوء كان م�ضباحًا نفطيًا )فانو�ص �ضغري( و�ضع 
بالقرب من فريا �ضتارك و�ضتيفانا دراور لكتابة ر�ضائلهما، 
وعندم���ا حان وقت الع�ضاء متت دعوتهما اىل خيمة كبرية 
ت�ض���ع ثاثمائة رجل من افراد الع�ضرية، وحتتاج اىل �ضت 
جم���ال حلمله���ا ونقلها من مكان الخر، وق���د نه�ص اجلميع 
عن���د دخ���ول فريا �ضت���ارك و�ضتيف���ان ووق���ف وال�ضيخ يف 

النهاية البعيدة ال�ضتقباله���ن، وكان طويا جدا وذو حلية 
�ض���وداء وعيون �ضوداء وا�ضع���ة، وان عمه كان معه، وهو 
�ضيخ وقور وبجانبهما يق���ف عاملان كبريان من اليزيديني 
من �ضنج���ار مرتدين البيا�ص وخ�ضائ���ل �ضعرهم م�ضرحة 
باعتن���اء فوق اكتافهم، وكان ه���وؤالء �ضيوف على ال�ضيخ. 
جل�ص اجلميع، و�ضب املاء فوق ايدي ال�ضيوف يف �ضحن 
نحا�ضي، وجلب���ت املخدات ال�ضناد اأكواع ال�ضيوف عليها، 

وقدم انواع الطعام. 
وحلت فري���ا �ضتارك �ضيفة على ال�ضيخ مل���دة ا�ضبوع كامل 
مل مت���ل فيها م���ن الطعام اللذيذ الذي كان���ت تاأكله كل يوم، 
على الرغم م���ن ان م�ضيفها كان يندب �ضيفته على �ضهيتها 
ال�ضعيف���ة، وكان مي���اأ ال�ضح���ون بي���ده ال�ضخم���ة، وبعد 
االنتهاء تغ�ضل االيادي وت�ضرب القهوة العربية مع الهيل، 
وعدته���ا فريا �ضت���ارك اطيب م�ضروب يف الع���امل. وجل�ص 
اجلمي���ع يتحدث���ون ع���ن اخب���ار ال�ضح���راء، وكان �ضيئ���ا 
رائع���ًا بالن�ضبة له���ا ان ت�ضتيقظ يف ال�ضب���اح وترى ا�ضعة 
ال�ضم����ص وقد ان���ارت ق�ضما م���ن اخليمة الت���ي نامت فيها، 
وكان الفطور يتكون من ع�ضل مع قهوة وبي�ص، و�ضع يف 
�ضينية عل���ى حجر يف باب اخليم���ة، وكان املنظر املحيط 
بها ال�ضحراء واخل�ضرة رائعان، ان هذا هو الربيع، قالتها 
بع����ص الن�ضوة لفريا �ضتارك انها جنة العرب، فهذا الف�ضل 
يعو�ضهم عن برودة ال�ضتاء وحرارة ال�ضيف، ملدة �ضهرين 

تاأكل احليوانات ما ت�ضتطيع من اأكل طوال اليوم. 
دعا ال�ضيخ فريا �ضتارك مل�ضاهدة البئر الذي �ضوف يحفره 
رجال���ه يف ثاث���ة مواق���ع، واذا وجد املاء ف���ان ال�ضحاري 
يف اجل���وار القري���ب �ض���وف ت�ضب���ح ار�ضًا م�ضتق���رة وان 
البدو �ضيتحول���ون اىل مزارعني، ان هذا هو احد اال�ضياء 
ال�ضاح���رة لل�ضح���راء الت���ي جتعلنا نعي���د اكت�ض���اف قيمة 
اال�ضي���اء م���رة اخرى، ان امل���اء يف ال�ضحراء م���ن اال�ضياء 
الثمينة جدا، وقد �ضاه���دت فريا �ضتارك عملية خبز اخلبز 
يف حف���رة يف االر����ص ت�ضخ���ن بوا�ضط���ة حزم���ات حطب 
�ضغ���رية من ال�ض���وك، وزارت زوجتا ال�ضي���خ االثنتان يف 
منزليهم���ا املنف�ضل���ني مع حيادية ح���ذرة، لعبت مع االوالد 
الثاث���ة ال�ضغ���ار مع ابن عمه���م كوكا����ص Kokas الذي 
�ضم���ي جماملة عل���ى ا�ضم ال�ض���ري بر�ضي كوك����ص يف وقت 
جعلت ال�ضم����ص االفق احمرا، وان���ارت اجلوانب ال�ضفلى 
م���ن حبال اخليمة، حيث عادت قطع���ان املا�ضية من املرعى 
قب���ل الغ�ضق، وب���داأت الن���ريان تظهر حاملا تغم���ق امل�ضاء، 
وكان هن���اك �ضعور لطيف باالأم���ن، وبقيت كاب احلرا�ضة 
عل���ى الط���رف اخلارج���ي نابح���ة م���ن وق���ت الخ���ر، وان 

ق�ضعري���رة امل�ضاء هبطت عل���ى اجلميع ومنهم فريا �ضتارك 
التي ا�ضرعت اىل خيمتها امل�ضاءة. 

وق���د عربت فري���ا �ضتارك عن حبه���ا للبدو يف لق���اء اجري 
معه���ا وه���ي يف الرابع���ة والثمان���ني م���ن العم���ر، بع���د ان 
وج���ه اليها �ضوؤال عن �ضعورها نح���و البدو، فكان جوابها 
ان �ضعوره���ا مل يتغري كما تذك���رت نظرتها االوىل للجمال 
البدوي���ة يف جن���وب دم�ض���ق، اذ انه���ا مل ترجم���ااًل ت�ض���رح 
م���ن قبل خ���ارج حديقة احليوان، وفج���اأة ترى كل االر�ص 
ممل���وؤة بهذه املخلوق���ات ترعى الكاأ ومت�ض���ي ببطء، كان 
ذل���ك عام 1927، وعند قيامها مبغام���رة ا�ضفل الفرات عام 
1966 وج���دت النا����ص حمبوبني وطيب���ني وكثريي الكرم 
كما عهدته���م يف زياراته���ا ال�ضابقة، فما زال���وا يحتفظون 
باملظه���ر القدمي والتقاليد القدمية، ويعطون ما لديهم على 
الرغ���م م���ن حاجتهم اليه، وكان���وا لطفاء ج���دا معها، ولهم 
تقالي���د ممتعة ومنه���ا احللق���ة النقا�ضية، حي���ث يجل�ضون 

عل���ى �ضكل ن�ضف دائرة م���ن )10-12( او ع�ضرين �ضخ�ضًا 
يجل�ض���ون ب�ضمت وهدوء، ويتحدث من لديه كام ليقوله، 
ه���ذه العادة مقبولة ويندمج الف���رد فيها ب�ضرعة، والميكن 

ايجادها يف املجتمع االوربي. 
وم���ن العادات االخ���رى تخ�ضي�ص وق���ت اجتماعي طويل 
كل م�ض���اء قب���ل وجبة الطعام التي غالبًا م���ا تكون خروفًا، 
كم���ا احبت فريا �ضتارك ادب ال���كام واال�ضغاء عند البدو، 
فلم ت�ضمع مقاطعة ب���دوي الخر اثناء احلديث ومل ي�ضرخ 
احده���م بوجه االخر، فال���كام كان  فن لديهم، اما اال�ضاءة 
فل���م تك���ن كافي���ة للق���راءة يف خيمه���م وهم انا����ص يحبون 
الرتتي���ل ال�ضع���ري، وهذا ياتي م���ن االعتماد عل���ى الكام 
وجم���ال اللغ���ة، وهي االك���رث �ضعرية، فهي لغ���ة غنية جدا 
ويف ه���ذا تكمن حقيقة �ضعوبة تعلمها. كانت فريا �ضتارك 
معجب���ة بالقي���م الع�ضائري���ة العربي���ة وامل�ضاع���ر العائلي���ة 
اجلميلة يف القبيلة، وكانت ترغب يف االنتماء اىل ع�ضرية 
وعدته���ا �ض���يء كبري ومري���ح، ف���اذا اح�ض�ضت بح���زن فان 
ال���كل �ضي�ضاركونها ذل���ك، وال يوجد اأي �ض���يء من م�ضاعر 

الت�ضاحن املوجودة يف املدن.
وي�ض���ري ذلك اىل مدى اعجاب فري���ا �ضتارك بالقيم البدوية 
والع�ضائري���ة الت���ي راأته���ا يف اواخر الثاثيني���ات وبداية 
االربعيني���ات، واالخت���اف الوا�ضع بني ه���ذه القيم مع ما 
راأته يف امل���دن العراقية املتع���ددة، اىل جانب قيم املجتمع 

االوربي عمومًا، واالنكليزي على نحو خا�ص.
الب�ضرة

وتعي����ص الب�ض���رة عل���ى النهر، مل���ا يذهب امل���رء �ضماال فان 
ار�ص الب�ضرة التغيب عن املاء، فهي تقع يف قلب املاء وان 
الطريق الرتابي املليء باالخاديد للفي�ضانات ال�ضابقة يف 
الربيع حماط بالدور املبنية من الطابوق املفخور كالقاع 
او املعاب���د، وان النهر العري�ص ميت���د على ات�ضاع االر�ص 
ويق���ود املرء اىل القرنة، ومن هن���اك اىل املدينة ال�ضغرية 
لقلع���ة �ضالح على دجلة، مع االه���وار خلفها التي ا�ضتهرت 
بزراع���ة ال���رز، مما جع���ل اجلن���وب يجني ث���روة من هذه 
الزراعة، لذا بداأ النا�ص ببناء دور من احلجر يف االرا�ضي 
الت���ي ال يغمرها الفي�ضان، مع االحتفاظ بقاعات ال�ضيوف 
املعمول���ة من الق�ض���ب وااللواح التي ميك���ن حتريكها، مع 
املياه املندفع���ة كتلك التي يعي�ص فيه���ا رجال الع�ضرية يف 

جمموعات مع ابواب كبرية مفتوحة. 
وتبل���غ م�ضاح���ة االهوار حوايل )ثاث���ني اىل اربعني ميا 
مربع���ًا(، واكرث من مئة ميل عر�ضًا على طول حدود ايران 
)واكرث من مائة ميل( طوال من ال�ضمال اىل اجلنوب، ريف 
�ضاح���ر ال ي�ضبه �ضيئ���ًا اخر يف الع���امل، وينمو الق�ضب يف 
املياه العميقة ال�ضافية بحوايل اربعني قدمًا ارتفاعًا، وان 
رجال عربات القارب يثن���ون الربدي على �ضكل من�ضة من 
اج���ل مع�ضكرهم الليلي، وي�ضعلون فوقه���ا، وقارب الكاتو 
عل���ى �ضكل رقبة الوزة ين�ضاب مع امل���اء يف �ضوء ال�ضم�ص 
بادي���ا كاأنه ظ���ال حورية متر ب�ضكل خط���وط متقطعة يف 
قلب الربدي عرب ال�ضكون وطن���ني الذباب والبعو�ص غري 
امل�ضب���ب للماريا، و�ضوت الق�ضب منحنيا ومغنيا ومغلقا 
مثل �ضخ�ص يندفع خال النباتات، وهي كال�ضجن بالن�ضبة 

الأولئك الذين ال يعرفون دروبها . 
ويكم���ن �ضحر االه���وار يف وحدته���ا وانعزاله���ا، ويعي�ص 
ال�ض���كان هن���ا على اجل���زر ب�ضع ي���اردات فوق امل���اء، وان 
االبق���ار ال�ضغ���رية توؤخ���ذ يف ق���وارب �ض���وداء م���ن واىل 
اأماكنها. ومتتد االهوار على ط���ول املوا�ضات املتو�ضطة 
لنهر الفرات اىل م���دن النا�ضرية وال�ضم���اوة والديوانية، 
حي���ث ي�ضته���ر النا����ص بالث���ورة او اال�ضط���راب، وح�ضب 
اعتق���اد فريا �ضتارك يعود ذلك اىل ان دورهم وحما�ضيلهم 
تغرق ب�ضبب في�ضان الف���رات، وال يوجد �ضخ�ص م�ضوؤول 
يف الدول���ة قادر لعمل الكثري حول ذلك، انهم رموا بحظهم 
م���ع الو�ضي يف اح���داث 1941، حيث جاء  رئي�ص ع�ضرية 
له���ذه املنطقة يف �ضنة 1943اىل الربيطانيني مع تذكارات 
ذهبي���ة عددها مئة قطعة حملها يف ي���ده وقدمها هدية اىل 
رجال اجلي�ص الثامن ال���ذي قال عنهم بانهم ا�ضتطاعوا ان 
يهزموا جي�ص روملعلى طول �ضاحل ايطاليا، وقال ال�ضيخ 

ان اعمالهم ال ت�ضاوي اقل من الذهب. 
لقد احبت فريا �ضتارك النا�ص يف الفرات االو�ضط، وكانوا 
يجل�ض���ون حت���ت النج���وم ويعي�ض���ون عل���ى جان���ب النهر 
او القن���وات الت���ي بنيت م���ن قب���ل اجداده���م ال�ضومريني 

والبابليني الذين تركوا اثار اور وبابل.

عن )فريا �ستارك واأثرها ال�سيا�سي واالجتماعي(

لمحات اجتماعية من تاريخنا الحديث

من مشاهدات فريا ستارك وانطباعاتها 
بين الصحراء واألهوار

تركت الرحالة االنكليزية الشهرية 

فريا ستارك بصمة واضحة يف 

تاريخ العراق املعارص، مبا خلفته 

من تراث تاريخي وفكري خاص 

بالعراق، أْثَرت مبؤلفاتها املكتبة 

التاريخية العراقية والعربية، 

وقدمت كل ما هو جديد ألغناء هذا 

التاريخ، فارتبط به جزء كبري من 

حياة فريا ستارك ونشاطها السيايس 

واالجتامعي بالعراق، فجاءت آراؤها 

وافكارها مكملة ملعلومات املصادر 

العراقية والربيطانية السابقة يف 

املدة االوىل من تأسيس الدولة 

الحديثة.

غالف كتابها

�سورة نادرة ل�ستارك يف مقهى بغدادي
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رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

 لم يكن الزهاوي اول من دعا الى 
حرية المرأة في العراق..!

www.almadasupplements.com

رفعة عبد الرزاق محمد

كت����ُب الكث����ري ع����ن تاري����خ الدع����وة للحري����ات العام����ة يف العراق 
احلدي����ث، ومنه����ا الدع����وة حلري����ة امل����راأة وانطاقها، ف����اذا كانت 
الع�ضريني����ات م����ن القرن املا�ضي ق����د �ضهدت احت����دام املعركة بني 
)املحافظ����ني واملجددين( او ما �ضمي مبعركة ال�ضفور واحلجاب، 
ف����ان البدايات كان����ت يف العقد االول من ذلك الق����رن، عندما بداأت 
تظه����ر هنا وهن����اك ارها�ضات ه����ذه الدعوة وبداياته����ا، وقد ظهر 
لن����ا انها كان����ت قبل ان يظهر مق����ال ال�ضاعر الكب����ري جميل �ضدقي 

الزهاوي.
ظهر مقال الزهاوي عن حرية املراأة  : املراأة والدفاع عنها يف عدد 
اآ ب 1910من جريدة املوؤيد امل�ضرية، وقد اثار ثورة عنيفة عندما 
و�ضل����ت اجلريدة اىل بغ����داد، ويف باديء االمر مل ينكر الزهاوي 
كتاب����ة املق����ال ب�ضكل حا�ضم، فن�ض����ر يف جريدة الرقي����ب البغدادية 
التي ا�ضدرها �ضديقه عبد اللطيف ثنيان  يوم 12 ت�ضرين الثاين 

1910 قائا :
مل يتعني بعد كاتبها انا ام هي مزورة على ل�ضاين من عدو يل...

ويبدو ان االزمة تفاقمت رغم هذا، فا�ضطر الزهاوي اىل التن�ضل 
م����ن كتابة املق����ال وذكر انه مل يكتب����ه، ون�ضر بيان����ه هذا يف جملة 
العلم التي ا�ضدرها ال�ضي����د هبة الدين ال�ضهر�ضتاين )العدد 9 يف 
3 كان����ون االول 1910(ون�ض����رت جمل����ة املن����ار امل�ضري����ة نقا عن 

جريدة املوؤيد ما يفيد ان املقال لي�ص بخط ال�ضاعر الزهاوي الذي 
كان يرا�ضله����ا. وبقي����ة الق�ضة معروف����ة وقد كتب عنه����ا الزهاوي 
نف�ض����ه. الافت للنظر، اأنه عندم����ا ا�ضتدت املعركة بني ال�ضفوريني 
واحلجابي����ني �ضن����ة 1923مل يدخ����ل جمي����ل �ضدق����ي الزه����اوي 
طرف����ًا فيه����ا بعد االأزمة الت����ي تعر�ص لها ع����ام 1910، مع اأنه بقي 
عل����ى اأف����كاره التحررية املنا�ض����رة حلرية امل����راأة وتعليمها ليبقى 
الر�ض����ايف وحي����دًا يف قي����ادة املعرك����ة اإىل جانب منا�ضري����ه اأمام 

جبهة املعار�ضني.

اق����دم هن����ا بع�����ص املوؤ�ضرات عل����ى هن����اك حم����اوالت �ضابقة على 
مقال����ة الزهاوي تدع����و حلرية امل����راأة او االهتم����ام بامرها ب�ضكل 
او باخ����ر. فق�ضي����دة الر�ض����ايف )الرتبي����ة واملهات(املن�ضورة عام 
1909 )الدي����وان ج1 �ص350(كان����ت دعوة حقيقي����ة اىل تعليمى 
امل����راأة ونبذ العادات االجتماعية التي تقل����ل من اهمية املراة، لقد 
كان الر�ضايف من دعاة حرية املراأة ب�ضكل جدي وغري عابر. ويف 
�ضه����ر اذار من ال�ضتة نف�ضها كتب عبد اللطيف ثنيان مقاال دعا فيه 
اىل االهتمام مبدار�ص البن����ات وتطويرها وزيادتها )الرقيب 31 
اذار 1909(. ونذكر ان ثنيان الذي نعده من رواد الدعوة حلرية 
امل����راأة، وم����ن ذلك جنده يداف����ع عن الر�ضايف �ض����د منتقديه حول 

الق�ضيدة )الرقيب ع74 يف 19 كانون االول 1909(.
 ون����ود هن����ا ان نذك����ر ان ال�ضاع����ر الر�ض����ايف ن�ض����ر اف����كاره حول 
امل�ضاواة بني الرجل وامل����راأة يف كرا�ص طبعه يف ا�ضطنبول �ضنة 
1914 بعن����وان )ارككل����ه قادي����ن اره �ضن����ده( ومعن����اه )هل ميكن 
امل�ض����اواة بني امل����راأة والرج����ل؟(، بدا في����ه متاثرا ب�ضبل����ي �ضميل 
وارائه، حتى انه ترجم احد مقاالته ون�ضرها يف كرا�ضه املذكور.

ون�ضرت جريدة االيقاظ يومي 15 و22 من كانون االول حما�ضرة 
عب����د الرزاق منري يف اجلمعية العلمية واالدبية يف الب�ضرة التي 
حث النا�ص فيها اىل تعليم بناتهم.  وبهذا ن�ضرت جريدة التهذيب 
الب�ضرية يوم 18 كانون االول �ضيئا من كتاب قا�ضم امني )حترير 
امل����راأة(. وحاول بع�ص االدباء ان يج�ص نب�ص النا�ص يف الدعوة 
اىل ال�ضف����ور فن�ض����ر يف جري����دة )�ضدى بابل( )الع����دد 20 يف 31 
كانون االول 1909( ابيات �ضعر يف ذلك، ويبدو ان احدا مل ينتبه 

احد اىل ذلك.
واخ����ريا فان بع�ص مثقفي النجف، املدينة الدينية املحافظة،ن�ضر 
مق����االت تدعو اىل تعلي����م كال�ضيخ حممد ر�ض����ا ال�ضبيبي وال�ضيخ 
علي ال�ضرقي )جمل����ة العرفان، العددان 6 و7 يف حزيران ومتوز 

 .)1910

الزهاوي

حممد ر�سا ال�سبيبيالر�سايف

ال�سيخ علي ال�سرقي


