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العدد )4317(
السنة السادسة عشرة 

االثنين )26( تشرين الثاني 2018

: ذاك����رة ع��راق��ي��ة اع����داد 
ه����ي����وا ح���م���ي���د ش��ري��ف

اث���ار اعالن املعاه���دة العراقية الربيطانية ل�س���نة 1930 
عل���ى عه���د رئي����س ال���وزراء ن���وري ال�س���عيد موجة من 
االحتجاجات ال�سعبية يف كل انحاء العراق.وت�ساعدت 
ح���دة املواجه���ة بني الك���رد و احلكومة العراقي���ة، عندما 
ن�س���ر خ���رب عق���د املعاه���دة اجلدي���دة ب���ني احلكومت���ني 
العراقي���ة و الربيطاني���ة يف 30 حزي���ران 1930، حينها 
ازدادت خماوف الكرد وقلقهم على م�ستقبلهم ال�سيا�سي، 
حي���ث كانوا يخ�سون من ان تعه���د احلكومة الربيطانية 
بادخ���ال الع���راق اىل ع�سب���ة االأمم دون قي���د اأو �س���رط، 
مم���ا قد ي���وؤدي اىل اإهم���ال ال�سمان���ات املن�سو�س عليها 
بحقه���م يف املعاه���دات ال�سابقة وكذلك الت���ي اأو�ست بها 
ع�سب���ة االأمم،  لذل���ك اتخذ الكرد موقف���ًا مناه�سًا وحذرًا 
جتاه املعاهدة منذ بدايتها، ثم تطور االمر اىل ا�سطراب 

االو�ساع يف مناطقهم وال �سيما يف ال�سليمانية.
 وم���ن اأج���ل تهدئة االأو�س���اع اأقدمت احلكوم���ة العراقية 
عل���ى اتخ���اذ ع���دة خط���وات، منه���ا قرارها  بجع���ل اللغة 
الكردي���ة لغة ر�سمية يف املناطق الت���ي يوجد فيها الكرد، 
ويف جم���ال املع���ارف مت ف�سل مع���ارف ل���واء اربيل عن 
مع���ارف ل���واء املو�سل، ومع���ارف ل���واء ال�سليمانية عن 
مع���ارف لواء بغ���داد، وا�س�س���ت دائرة خا�س���ة للمعارف 

الكردية داخل مركز كركوك.
اتخذته���ا احلكوم���ة  الت���ي  االإج���راءات االخ���رى  وم���ن 
العراقي���ة يف هذا ال�سياق، ه���و تعيني توفيق ال�سخ�سية 
الع�سكري���ة وام���ر الكلي���ة الع�سكري���ة امل�سه���ور وهب���ي 
مت�سرفًا لل�سليمانية، وذلك بعد اأن اتخذ جمل�س الوزراء 
يف اجتماع���ه امل�س���ادف 28 ني�س���ان 1930 ق���رارًا به���ذا 
ال�س���اأن، ثم �سدرت بذلك ارادة ملكية حتمل الرقم )105( 
يف 30 ني�س���ان من العام نف�سه وجرى تنفيذ هذه االرادة 

من لدن وزارة الداخلية يف 6 من ماي�س 1930. 
وق���د قوبل تع���ني وهبي برتح���اب كبري وف���رح غامر يف 
االأو�س���اط الكردي���ة وال �سيم���ا يف مدين���ة ال�سليماني���ة، 
ون�سرت عدد م���ن اجلرائد واملجالت خ���رب تعيينه بفرح 
و�س���رور. وتوجه وهب���ي مع عقيلت���ه )اآ�سيا خ���ان( ليلة 
العا�س���ر م���ن �سه���ر ماي����س م���ن بغ���داد اىل ال�سليمانية، 
فح�س���ر الإ�ستقباله جمه���ور كبري من اأه���ايل ال�سليمانية 
حتى ان ق�سمًا منهم و�سلوا اىل كركوك. وقد عرب وهبي 
اي�سًا عن �سروره وفرح���ه بتعينه هذا، وذلك يف خطبته 

التي القاها مل�ستقبليه يف طريق و�سوله اىل ال�سليمانية، 
والتي و�سل اليها يف 10 ماي�س 1930.

وبغ����س النظ���ر ع���ن ردود الفع���ل االإيجابي���ة الت���ي عرب 
عنه���ا الك���رد جتاه تل���ك اخلط���وات واالج���راءات، اإال اأن 
احلكومة العراقية مل يكن بو�سعها اأن جتلب بها م�ساندة 
ال�سخ�سي���ات الكردية املعار�سة، اذ انه���م كانوا بانتظار 
احل�س���ول على املكا�سب ال�سيا�سية،  ال �سيما يف دعوتهم 
اي�سًا اىل اأن الت�سمل هذه االجراءات ال�سليمانية فح�سب، 
ب���ل جميع املناطق الكردية االأخ���رى، وظهر ذلك وا�سحًا 
يف اح���دى الربقيات التي اأر�سلت م���ن قبل جمموعة من 
ال�سخ�سي���ات الكردي���ة، الذي���ن �سكلوا فيما بع���د جمعية 

با�سم )الهيئة الوطنية( اىل احلكومة العراقية. 
ويف الواق���ع اأن تعي���ني توفي���ق وهب���ي به���ذا املن�س���ب 
وما�سهدته ال�سليمانية يف فرتة عهده، مل تكن لتطمع اليه 
احلكومة العراقية. حي���ث بلغت االحتجاجات واملطالبة 
بحق���وق الكرد اأوجه���ا، وكان اأح���د اأ�سبابه���ا، دون �سك، 

ترج���ع اىل تل���ك االأجواء احلرة التي �س���ادت ال�سليمانية 
يف عهده،  وكان ذلك يتفق متامًا مع اأفكاره الدميقراطية 
واميان���ه بحرية التعبري، كم���ا اأ�سرنا اليه من قبل، ف�ساًل 
ع���ن اأ�سباب اأخ���رى، منه���ا االأو�ساع امل�ستج���دة ووقوع 
اأحداث مهمة ومتعلقة مب�س���ري الكرد يف املدة املذكورة، 
ومن اأهم تل���ك االأحداث التوقيع عل���ى املعاهدة العراقية 
اأدت اىل  التي  – الربيطاني���ة يف 30 حزي���ران 1930، 
موج���ة من االحتجاجات مل تر مثياًل لها من قبل، ال �سيما 
ان ن�سو�س هذه املعاهدة مل تكن تت�سمن اأية ا�سارة اىل 

الكرد اأو اىل اأية �سمانات ر�سمية حتفظ حقوقهم.
النا����س  تهدئ���ة  وبه���دف  االأو�س���اع  ه���ذه  خ�س���م  ويف 
وطماأنتهم عل���ى حقوقهم املحفوظة، زار كبار امل�سوؤولني 
يف احلكوم���ة العراقي���ة وبرفقته���م عدد م���ن امل�سوؤولني 
الربيطاني���ني املناط���ق الكردي���ة فف���ي 16 مت���وز 1930، 
و�سل ويل العهد االمري غازي اىل ال�سليمانية، ثم زارها 
الوف���د امل�سرتك م���ن ال���وزراء العراقي���ني ويف مقدمتهم 

جعفر الع�سكري )وزير الدفاع( ووكيل املندوب ال�سامي 
الربيط���اين )امليجر يون���غ( يف 10 اآب م���ن العام نف�سه، 
وق���د واجه���ت تل���ك الزي���ارات مظاه���رات مناه�س���ة من 

االهايل.
ان وقوع تلك املوجة م���ن املعار�سة وت�ساعدها ووجود 
وهب���ي عل���ى راأ����س ال�سلط���ة هناك ق���د وّلد �سك���وكًا لدى 
ال�سلط���ات العراقي���ة، لذا نرى اأن وجه���ة نظر احلكومية 
جت���اه وهبي ق���د تغ���ريت متام���ًا. ويظهر ذل���ك بو�سوح 
م���ن تلك الر�سالة الت���ي اأر�سلها رئي�س ال���وزراء العراقي 
)ن���وري ال�سعيد( اىل املندوب ال�سامي الربيطاين، حيث 
و�س���ع امل�سوؤولي���ة عن جمم���ل االحداث الت���ي وقعت يف 
ال�سليمانية على عاتق وهبي، وو�سفه بامل�سبب احلقيقي 
يف اث���ارة القالقل هناك،  ومل تقف �سكوكهم جتاه وهبي 
اىل ه���ذا احلد، بل و�س���ل اىل درجة، انهم نظروا اىل كل 
حتركاته نظرة �سك وريبة. فمثاًل عندما ذهب اىل حلبجة 
ملتابع���ة عدد م���ن االعم���ال االداري���ة، ف�سرته���ا احلكومة 
العراقي���ة، بالتح���رك ل�سالح الق�سي���ة الكردية وت�سجيع 

اأهايل املنطقة �سد احلكومة العراقية.
نتيجة مل���ا و�سلت اليه التط���ورات واالأحداث يف منطقة 
ال�سليماني���ة، وبالتحدي���د بع���د توقي���ع املعاه���دة 1930 
–كما ا�سلفنا- ومتهيدًا الجراء االنتخابات املقررة متت 
اإقال���ة وهبي م���ن مت�سرفي���ة ال�سليماني���ة وذلك مبوجب 
قرار من وزارة الداخلية يف 18 اآب 1930. اإال اأن اإقالته 
و�سحبه اىل بغداد اأثرت كثريًا يف االأو�ساع. فقام اأهايل 
ال�سليمانية بار�سال ع�سرات من الربقيات واملذكرات اىل 
ال�سلط���ات العراقية واملندوب ال�سام���ي الربيطاين تندد 
بق���رار تنحيته وتدعو اىل عودته اىل من�سبه من جديد. 
ومل يكن ار�سال الربقيات هذه من قبل اأهايل ال�سليمانية 
فح�سب، بل قامت مناطق اأخرى وفئات خمتلف�ة بار�س�ال 
برقي���ات مماثلة، فقد اأ�س���ارت وثيقة عراقي���ة اىل مناذج 
من تل���ك الربقيات الت���ي اأر�س��لت م�ن روؤ�س������اء الع�س�ائر 
)ب�س���در( وال�سي���خ ح�س����ام الدي����ن النق�سبن����دي وجعفر 
ال�سل��ط���ان وحمم���ود دزيل اىل ال�سلط���ات العراقية التي 

دعت باجمعها اىل عودة وهبي اىل من�سبه ال�سابق.
وم���ن احلقائق االخ���رى التي ينبغ���ي ان نتوقف عندها، 
هي م���ا يرويه وهب���ي نف�سه ع���ن ذلك، وله���ذه الروايات 
اأهمي���ة وا�سحة الأن من �ساأنها ان تعطي الباحث امكانية 
اأكرب لتحديد الدور احلقيقي لوهبي �سمن تلك االحداث. 
وبه���ذا يقول توفيق وهبي: ))ففي هذه الفرتة الق�سرية 
الت���ي كن���ت مت�سرف���ًا لل�سليماني���ة، اأولي���ت عناية كبرية 
بن�س���ر الثقاف���ة، وات�سل���ت باملثقف���ني م���ن اج���ل العناية 
بالتعلي���م ون�س���ر الثقاف���ة((. وي�سي���ف: ))ويف احلقيقة 
مل يك���ن يل هذا ال���دور التي اتهمت به م���ن قبل احلكومة 
العراقي���ة، ومل يع���د يل اأي دور يف حتري����س وت�سجيع 
االأه���ايل الر�س���ال برقي���ات اىل ع�سب���ة االأمم واملن���دوب 
ال�سام���ي واملطالبة بتا�سي�س احلكوم���ة الكردية، بل كان 
االه���ايل قد اأدركوا تلك امل�سائ���ل بانف�سهم، ووجدوا باأن 
املعاهدة اجلديدة –اأي معاهدة 1930- انكرت حقوقهم 
واأهمل���ت مطالبه���م دون اأية �سمان���ات ر�سمية، و�سعروا 
اي�س���ًا ب���اأن دخ���ول الع���راق ع�سب���ة االمم دون قي���د اأو 
�س���رط، �سي�س���ر مب�ساحلهم القومية((. ث���م يتابع قائاًل: 
))وبع���د فرتة م���ن وقوع حادث���ة 6 اأيل���ول 1930 -التي 
ي�سار اليه���ا الحقًا- ح�سرت حفلة الزواج ل�سقيق )جمال 
باب���ان(، وكان )جمي���ل املدفع���ي( رئي�س ال���وزراء اآنذاك 
من املدعويني اأي�س���ًا،  ففي احلديث التي دار بيني وبني 
املدفعي، ق���ال يل: اأنت رجل طيب، ونحن طيبون اأي�سًا، 

لوال حتقيقاتنا الدقيقة، لكنت مقتواًل اآنذاك((.

عن ر�سالة )توفيق وهبي حياته ودوره ال�سيا�سي(

يف ال�ساد����س والع�سرين من ت�سرين الثاين من عام 1947 
تا�س����س املجم���ع العلم���ي العراقي، وه���و ارق���ى موؤ�س�سة 
علمي���ة تعنى باللغ���ة العربية وادابه���ا، ا�س�ست يف العراق 
عل���ى غرار املجام���ع العلمي���ة واللغوية يف الع���امل، ومنها 
جمم���ع دم�س���ق )1919( وجمم���ع القاه���رة )1932(. غري 
ان العراق كان قد �سه���د افتتاح جممعا علميا با�سم املحفى 
العراق���ي يف الع�سريني���ات، �سرع���ان م���ا مت���ت ت�سفيت���ه 
ال�سب���اب مالي���ة. ويف منت�سف االربعيني���ات تا�س�ست يف 
بغداد هيئ���ة علمية ولغوية با�سم جلنة الرتجمة والتاأليف 
والن�سر، حتى �سدور نظام املجمع وافتتاحه با�سم املجمع 

العلمي العراقي.
    وي�س���در املجم���ع جملة ف�سلية حمكم���ة، وميتلك مطبعة 
خا�س���ة به. كم���ا ان مكتبته تع���د من املكتب���ات الكبرية يف 
الع���راق. كان بداي���ة تاأ�سي����س املجم���ع العلم���ي العراق���ي 
يقت�س���ر اخت�سا�س���ه عل���ى اللغ���ة العربي���ة لك���ن يف ع���ام 
1963م مت تاأ�سي����س جممع���ان علميان اآخ���ران االأول للغة 
ال�سرياني���ة واالآخ���ر للغ���ة الكردي���ة، ويف 1978م مت دمج 
املجع���ات اللغوية الثالث���ة العربية والكردي���ة وال�سريانية 
�سم���ن جممع علم���ي واحد وهو املجم���ع العلمي العراقي.    
ويف الع���ام 1996 �س���در قان���ون جدي���د، اأُعي���د مبوجب���ه 
تنظي���م املجم���ع العلم���ي وتو�سع���ت اهداف���ه لت�سم���ل كافة 
التخ�س�سات العلمية والتقنية وعدم ح�سرها بتخ�س�سات 
اللغ���ات العربي���ة والكردية وال�سريانية وال���رتاث العربي 
العل���وم  تخ�س�س���ات  لت�سم���ل  امت���دت  ب���ل  واالإ�سالم���ي، 
التطبيقي���ة والهند�سية والزراعي���ة والفل�سفية والقانونية 
واالقت�سادية واملعلوم���ات و�ستى املعارف املختلفة بهدف 
اإث���راء املعرفة االإن�ساني���ة وتوظيف هذه املع���ارف خلدمة 
التنمي���ة يف الع���راق والبالد العربي���ة واالإ�سالمية، وبذلك 
يق���رتب عمل املجمع اأكر فاك���ر اإىل مفهوم عمل مايعرف 
يف دول الع���امل املتقدمة باأكادمييات العلوم التي ت�سم يف 

العادة كبار العلماء واملفكرين واملبدعني.
    وننق���ل هن���ا �سه���ادة ال�سيد عبد احل�س���ني البغدادي احد 
موظف���ي املجم���ع االوائ���ل عن بداي���ات العم���ل يف املجمع 

العلمي العراقي :
كانت جلن���ة الرتجم���ة والتاأليف التابعة ل���وزارة املعارف  
والن�س���ر ت�سغل البناي���ة الكائنة خلف االعدادي���ة املركزية 
للبن���ني قبالة نادي ال�سب���اط ت�ساركه���ا يف البناية مديرية 
يف  املجم���ع  نظ���ام  �س���در  وح���ني  الريا�سي���ة،  الرتبي���ة 
1947/11/26 تق���رر ايج���اد بناي���ة تلي���ق به.فكانت دار 
ال�سي���د عبد الل���ه لطف���ي، الواقعة ق���رب مديري���ة االوقاف 
العامة، خلف جامع املل���ك وبقي املجمع مثابرا على ايجاد 
بناية له، ففكر يف ا�سغ���ال )املدر�سة امل�ستن�سرية( فذهبت 

م���ع عدد من االع�س���اء، ولدى الك�سف عنه���ا وجدناها غري 
مالئم���ة، مم���ا ا�سط���ر املجم���ع ال�ستئج���ار دار وا�سعة يف 
الوزيرية تعود اىل ورث���ة املرحوم روؤوف الكبي�سي ببدل 
�سن���وي قدره 1150 دينارا، ومل���ا خف�ست ميزانية املجمع 
فيم���ا بع���د، ا�سب���ح م���ن ال�سع���ب عليه و�س���ع ه���ذا البدل 
الع���ايل، فانتق���ل اىل دار اخرى يف �س���ارع الزهاوي تعود 

اىل االنكوريل، وكان ي�سكنها اال�ستاذ احل�سري.
وحاول املجم���ع ان يح�سل على قطعة ار�س من االرا�سي 
العائ���دة اىل وزارة املع���ارف يف جان���ب الك���رخ واملن���وي 
العراقي عليها وح�سلت موافقة  ان�ساء املتحف  –انذاك- 

الوزارة على ذلك فخ�س�ست له �سبعة االف مرت مربع.
واقرتن���ت مبوافق���ة وزارة املالي���ة اي�سا، وم���ا كاد املجمع 
بع����س  ذل���ك  عار�س���ت  حت���ى  با�سم���ه  االر����س  ي�سج���ل 
اجله���ات الر�سمية وب���داأت بو�س���ع العقبات ومنه���ا الغاء 
فك���رة تاأ�سي����س املجمع نهائي���ا، ولكن املجمع ب���ذل جهودا 
جب���ارة يف �سبي���ل احلفاظ على ما بن���اه وحققه يف املجال 
العلمي. وحني خف�س���ت ميزانيته مل يعد قادرا على القيام 
مب�ساريع���ه مما ا�سطره اىل اال�ستغناء عن بع�س موظفيه 
وايق���اف بع����س م�ساريعه كما �سنبني ذل���ك و�سيكا،  اال انه 
بق���ي يل���ح يف احل�س���ول على االر����س ليتخل����س من دفع 
ب���دالت االيج���ار الباهظ���ة، وتكلل���ت م�ساعي���ه باحل�سول 

على قطعة ار����س يف الوزيرية م�ساحتها 2500م2، وهي 
االر�س التي اقيمت عليه���ا بنايته احلالية، وعندما انتهت 
معامل���ة ت�سجي���ل االر����س با�سمه ب���ادر ف���ورا اىل مفاحتة 
وزارة املع���ارف ووزارة املالية لبن���اء بناية ب�سيطة ينتقل 
اليه���ا فوافق���ت وزارة املالي���ة على �سرف مبل���غ اليتجاوز 
الثالثة االف دينار له���ذا الغر�س ف�سكلت جلنة من ال�سادة 
الدكت���ور م�سطفى ج���واد والدكتور احم���د �سو�سة وكاتب 
ال�سطور لال�سراف على العم���ل ومبعرفة املهند�سني الذين 
اختارتهم وزارة املعارف للتنفيذ واخريا مت اكمال البناية 
ح�سب الت�سامي���م التي و�سعته���ا وزارة املعارف، وبقيت 
ف�سلة من املبلغ املخ�س�س بنيت به غرفة ا�سافية ومرافق 

اخرى، وما تبقى من املبلغ اعيد اىل اخلزينة املركزية.
ومل���ا كرت الكتب التي املراد ن�سرها، قرر املجمع ان تكون 
ل���ه مطبع���ة خا�سة ب���ه، وعه���د اىل اال�ستاذ االث���ري ومتي 
عق���راوي وجواد علي، درا�سة املو�سوع ومفاو�سة احدى 
ال�س���ركات لتجهيز املجمع مبطبعة حديثة، اال ان تخفي�س 
امليزاني���ة ا�سط���ر املجم���ع اىل التفك���ري ب�س���راء مطبع���ة 
م�ستعمل���ة من انكلرتا مبعرفة ال�سي���د قا�سم املنجد –مدير 
مطبع���ة احلكومة انذاك –ومتت عملي���ة ال�سراء وقمت انا 
باجراءات فتح االعتماد الالزم يف م�سرف الرافدين نيابة 
ع���ن املجم���ع، بقيم���ة 600 دينارفقط، وعن���د و�سولها اىل 

بغ���داد ات�سلنا مبطبع���ة احلكومة الر�سال اح���د املن�سبني 
الفني���ني، فار�سل���ت ابراهي���م الهاي����س الذي ق���ام بن�سبها، 
اما احل���روف فقد متكنا م���ن احل�سول عليها م���ن املتي�سر 
يف بغ���داد، وم���ن م�سبك ال�س���رق يف القاه���رة، ومت تعيني 
طب���اع واحد وثالثة من�سدين )مرتبني( وفيها طبعت كتب 
املجم���ع وجملت���ه ون�سرات���ه، وملا تو�س���ع العم���ل، عني لها 

مالحظ وعدد اآخر من املن�سدين.

مكتبة المجمع: 
عندم���ا كان���ت جلن���ة الرتجم���ة يف البناي���ة الكائن���ة خلف 
االعدادي���ة املركزية ث���م انتقلت اىل اماكن اخ���رى، انتقلت 
معه���ا الكت���ب داخ���ل �سناديق غ���ري مرتبة بعده���ا الت اىل 
املجمع ومل تكن ه���ذه الكتب كما ا�سلفت م�سنفة وم�سجلة 
يف فهار����س وحني ا�ستق���ر الو�س���ع يف دار ال�سيد روؤوف 
الكبي�س���ي عين���ت مالحظا للمكتب���ة –ا�ساف���ة اىل اعمايل 
االخرى-فب���ادرت اوال اىل ت�سنيفه���ا وجرده���ا وترتيبها 
وت�سجيله���ا يف ال�سجالت، وحيث انني ال امتلك خربة يف 
عل���م املكتبات، لذا ب���داأت بقراءة ودرا�س���ة طريقة )ديوي( 
يف ترتي���ب املكتب���ات، كم���ا ا�ستعنت بالطريق���ة املتبعة يف 
مكتب���ة االثار القدمية العامة، الت���ي كان اال�ستاذ كوركي�س 
ع���واد ي�سرف عليها، والذي ل���ه الف�سل الكبري يف ار�سادي 
وتوجيه���ي، وراجع���ت كذل���ك طريق���ة املكتب���ة العام���ة يف 
بغ���داد، والتي كان ي�سرف عليه���ا اال�ستاذ نهاد عبد املجيد، 
وا�ستعن���ت كذل���ك بطريقة مكتبة دار املعلم���ني العالية، وال 
اكتم ان هذه املراجعات والتتبعات اخذت مني وقتا وجهدا 
كبريين، فكنت اداوم حتى �ساعات متاأخرة من الليل، وكم 
كان���ت فرحت���ي عظيمة حني وجدت الطريق���ة التي اتبعتها 

يف التنظيم ما زالت متبعة حتى االن.
 

المحا�ضرات :
املهتم���ني  اليه���ا  دع���ا  كث���رية  حما�س���رات  املجم���ع  نظ���م 
املحا�س���رات  اوىل  فكان���ت  واالدب،  والعل���م  بالثقاف���ة 
حما�س���رة ال�سي���خ ال�سبيبي يف قاع���ة في�سل، كم���ا القيت 
حمي���ي  ع�سران،وللدكت���ور  �سري���ف  للدكت���ور  حما�س���رة 
الدي���ن يو�سف،وللربوفي�سور كيوم، كم���ا القى امل�ست�سرق 
لوي����س ما�سيني���ون، حما�س���رة يف بناية املجم���ع ب�سارع 
الزه���اوي وكذل���ك القى اال�ست���اذ متي عق���راوي حما�سرة 
ع���ن اليون�سكو، والق���ى اال�ستاذ من���ري القا�سي حما�سرة 
عن ا�سل���وب القراآن الكرمي ومفرداته  وحما�سرة للدكتور 
ها�س���م الوتري عن الهيئ���ة ال�سحية العاملي���ة، وحما�سرة 
ع���ن االدب العراق���ي يف الع�س���ر املغ���ويل، القاه���ا الدكتو 
رم�سطف���ى ج���واد، وع���ن الفل�سف���ة العربي���ة يف اوروب���ا 
الق���ى الدكتور جواد علي حما�س���رة ممتعة اما امل�ست�سرق 
ج د اندر�س���ون فق���د القى حما�س���رة عن درا�س���ة ال�سريعة 
اال�سالمي���ة وم���ن املحا�سري���ن اال�ست���اذ �سي���ت نعمان عن 
العل���وم احلديث���ة واللغة العربية والدكت���ور احمد �سو�سة 
ع���ن ري الع���راق والعالم���ة االث���ري ع���ن اجلغرافي���ة عند 

امل�سلمني وكثري من االفا�سل وغريهم.
*املجم���ع حقق وطبع اث���ارا علمية جليل���ة، ولكنني اعترب 
خريطة ال�سريف االدري�سي التي ترجمها من الالتينية اىل 
العربية العالم���ة اال�ستاذ حممد بهج���ت االثري والدكتور 
جواد عل���ي وطبعاها مبطبعة مديري���ة امل�ساحة من اف�سل 
اجن���ازات املجمع، وكانت الطلبات تنهال عليه من خمتلف 
بل���دان الع���امل، وكنت خ���الل رحلتي املتع���ددة اىل اوروبا 
ا�ساهد هذه اخلريطة تزي���ن جدران املكتبات واملوؤ�س�سات 
العلمي���ة فكانت بح���ق خ���ري دعاي���ة للعراق.واعترب كتاب 
)تاري���خ الع���رب قبل اال�س���الم( اليق���ل اهمي���ة ودعاية عن 

خريطة االدري�سي وهناك ذكريات م�سيئة اخرى.

متصرف��ا  وهب��ي  توفي��ق  اصب��ح  عندم��ا 
تأسيس المجمع العلمي العراقيللسليمانية سنة 1930

في 26 تشرين الثاني 1947 
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ري�����اض ف���خ���ري ال��ب��ي��ات��ي

ظاهر خ��زع��ل  اس����راء       

لق���د كان رفع���ت احل���اج �س���ري الذي ا�س���رتك يف حرب 
نح���و  ب���داأ خطوات���ه  م���ن  اأول  ع���ام 1948  فل�سط���ني 
ت�سكي���ل تنظيم �س���ري داخ���ل اجلي�س فاأت�س���ل ببع�س 
اأ�سدقائ���ه من ال�سب���اط الذي���ن ي�ساركون���ه االإح�سا�س 
ب�س���وء االأو�ساع وعر����س عليهم فكرة تنظي���م اأنف�سهم 
فواف����ق ع���دد منه���م وكون���وا خالي���ا يف اجلي����س ومن 
اأع�س����اء خليت���ه حمي الدين عب���د احلم�ي���د واإ�سماعيل 
الع���ارف وخلي����ل اإبراهيم ح�س�ني و�س�ال���ح عبد املجيد 
ال�س�امرائ���ي و�سكي���ب الف�سل���ي وو�سف���ي طاهر وعبد 
الوهاب االأمني وحممد مرهون ونعمان ماهر الكنعاين 
وعل���ي احم���د فوؤاد)واالأخ���ري ان�سحب يف وق���ت مبكر 
م���ن التنظيم( فقام بع�سهم باجته���اده ال�سخ�سي بطبع 
وتوزيع ن�سرات تدين النظام امللكي وتدعو اإىل الثورة 

عليه وواأده.
     وق���د اأ�س���ار نعم���ان ماه���ر الكنع���اين اإىل الق���ول انه 
يف ع���ام 1954 كانت هناك قيادة موج���ودة فهم بع�س 
اأ�سمائه���ا بعد ح���وار وانت�س���اب للحركة وذك���ر اأ�سماء 
بع����س االأ�سخا����س من ه���ذه القيادة وه���م حمي الدين 
عبد احلميد، رجب عبد املجيد، اإ�سماعيل العارف، عبد 
الوه���اب االأمني، حمم���د �سبع....بعد ذل���ك ان�سم اإليهم 
اآخرون عبد الوهاب ال�سواف، وناجي طالب متاأخرا.. 
ويق���ول الكنعاين”ان���ه يف �سن���ة 1954-1955 كان���ت 
توجد قيادة ومن ب���ني احل�سور ع�سوا فيها وهو االأخ 
حم�س���ن ح�سني احلبي���ب اأما اأنها قي���ادة منظمة اأو غري 

منظمة فهذا جانب اآخر".
     كما اأكد خليل اإبراهيم ح�سني اأن رفعت احلاج �سري 
واآخرون وحت���ى جنيب الربيعي يف تل���ك الفرتة التي 
�سبق���ت ت�سكيل القي���ادة مل يوؤمن���وا بت�سكيله���ا وكانت 
عقيدته���م ه���ي اأن ت�سكي���ل القي���ادة ي�سب���ب التناف����س 
والتناح���ر واحل�س���د ب���ني ال�سب���اط وانه اإذا م���ا ر�سح 
�ساب���ط للقي���ادة باعتب���اره اآمر وحدة ق���د ينتقل ويحل 
حمل���ه �سابط اآخر قد يطل���ب اأن يكون يف هيئة القيادة 
اأي�سا وهذا ما ح���دث فعال من خالفات يف القيادة التي 

�سكلت.
ح���دث وان تعر�س���ت بغ���داد اإىل خط���ر الفي�س���ان عام 
امل�سلح���ة  الق���وات  اإىل  بحمايته���ا  عه���د  وق���د   1954
بالتع���اون مع املوؤ�س�س���ات املدنية املعني���ة باالأمر وكان 
الل���واء التا�س���ع ع�س���ر باإمرة عب���د الك���رمي قا�سم �سمن 
الوح���دات الع�سكرية الت���ي مت اإر�سالها من بعقوبة اإىل 

بغداد واأنيطت بها م�سوؤولية احلفاظ على قاطع ال�سدة 
ال�سرقي���ة القريب من مع�سك���ر الر�سيد وقد فكر يف هذه 
الظ���روف اال�ستثنائي���ة ع���دد م���ن ال�سب���اط يف القي���ام 

مبحاولة ع�سكرية لقلب نظام احلكم.
     و�سف اإ�سماعيل العارف كونه من ال�سباط الن�سطني 
اإذ اأدى دورا كب���ريا يف حرك���ة ال�سب���اط االأح���رار من���ذ 
ان�سمام���ه �سنة 1952 حت���ى نقله ملحق���ا ع�سكريا اإىل 
الوالي���ات املتح���دة االأمريكي���ة يف كان���ون االأول �سن���ة 
1956 وب���ذل جمهودا كبريا يف ك�س���ب بع�س ال�سباط 
املهم���ني الذين كان���وا ي�سغلون منا�س���ب ومراكز مهمة 
يف اجلي����س العراق���ي والذين يعد �سمه���م اإىل احلركة 
ك�س���ب وقوة للتنظيم. فقام ب�س���م �سديقه املقدم نعمان 
ماهر الكنعاين �سنة 1954 عندما كان االأخري يعمل يف 
مديري���ة التدريب الع�سك���ري بوزارة الدف���اع ثم ان�سم 
اإليه���ا الرئي����س االأول)الرائد(اخليال �سكي���ب الف�سلي 
و�س���ار الثالث���ة يجتمع���ون يف م�سي���ف اخليال���ة على 

�ساطيء نهر دجلة قرب امل�ست�سفى اجلمهوري.
     ويف عام 1954 عني اإ�سماعيل العارف مديرا ل�سعبة 

احل���ركات الع�سكري���ة فاتف���ق م���ع املقدم رفع���ت احلاج 
�س���ري اأن يق���رتح اإ�سماعيل العارف نق���ل رفعت احلاج 
�س���ري اإىل مديري���ة اال�ستخب���ارات الع�سكري���ة عندم���ا 
كانت املديرية املذكورة تفت�س عن �سابط مهند�س ينقل 
اإليه���ا، فر�سحه لهذا املكان ليك���ون عينا للحركة يف تلك 
املديري���ة املهمة التي تراقب ن�س���اط ال�سباط ال�سيا�سي 
فالق���ى االقرتاح قبوال ونقل رفع���ت اإليها..اإال اأن رفعت 
مل ينج���ح م���ع مدي���ر اال�ستخب���ارات الع�سكري���ة العقيد 
الرك���ن احمد مرع���ي فا�سطدم معه ونقل عل���ى اثر ذلك 
اإىل من�س���ب اآمر معمل االأحذي���ة الع�سكرية �سنة 1955 

فخ�سروا ع�سوا مهما ذا فائدة عظيمة للتنظيم.
اأثن���اء الفي�س���ان الكب���ري كان اإ�سماعيل الع���ارف ي�سغل 
من�س���ب مدير �سعبة احلركات يف دائرة االأركان العامة 
�سن���ة 1954 وقد اأنيطت م�سوؤولي���ة الفي�سان مبديرية 
احل���ركات بعد اأن �سدر قرار من جمل�س الوزراء اآنذاك 
يف اإعفاء مديرية ال���ري العامة من امل�سوؤولية واناطت 
م�سوؤولي���ة درء خط���ر الفي�س���ان ع���ن بغ���داد باجلي�س 
وب�سب���ب م�سوؤولي���ة اإ�سماعي���ل الع���ارف املبا�س���رة عن 

القطاع���ات القائم���ة بعملي���ة احلماية عل���ى ال�سداد كان 
ات�ساله وثيق���ا باآمري االألوية امل�سوؤول���ة عن ذلك ومن 
بينه���م اآم���ر الل���واء التا�س���ع ع�سر عب���د الك���رمي قا�سم، 
فتوثق���ت بينهم���ا ال�سل���ة حت���ى مت���ت ل���دى اإ�سماعي���ل 
تنظي���م  اإىل  لالن�سم���ام  مبفاحتت���ه  القناع���ة  الع���ارف 

ال�سباط االأحرار.
     وق���د ن�س���ب اإ�سماعي���ل العارف لذاته ه���ذه الفكرة اإذ 
يقول:”ذع���رت ال�سلط���ات االإداري���ة وال�سيا�سيون من 
احتم���ال قيام �سكان ال�سرائ���ف باأعمال ال�سلب والنهب 
اإذا ما ح���دث ارتباك م���ن خط���ورة الفي�سان....فاأردت 
ا�ستغ���الل ذل���ك الرع���ب وطرح���ت عل���ى رئي����س اأركان 
اجلي����س الفري���ق الركن رفيق ع���ارف والعمي���د الركن 
غازي الداغ�ستاين مع���اون رئي�س اأركان اجلي�س فكرة 
تاألي���ف رت���ل امن م���ن بع����س القطاع���ات املتي�سرة يف 
مع�سك���ر الر�سيد ملعاجلة ال�سغ���ب اإذا ح�سل وقد اتفقت 
م���ع املقدم رفعت احل���اج �سري اأن يك���ون الرتل باإمرته 
وانتهاز الفر�سة الإ�سقاط النظام امللكي يف ذلك الظرف 
الذي انهارت خالله معنويات رجال احلكم واالإداريني، 
بع���د تعبئة ال�سباط االأح���رار وتهيئة �سري���ة الدبابات 
لتنفي���ذ الثورة.ف�سدرت االأوامر م���ن مديرية احلركات 
بتاأليف الرتل الذي اأطلقنا عليه ا�سم”رتل الر�سيد”وقد 
تاألف من �سرية هند�سة القاعدة، التي كان قائدها املقدم 
رفع���ت احلاج �س���ري، واأحلقت بها �سري���ة مدرعات من 
كتيب���ة املدرع���ات املتواج���دة يف بغ���داد. اإال انه �سرف 
النظ���ر عن ا�ستخ���دام هذا الرتل بع���د اأن ت�سلم اجلي�س 
م�سوؤولي���ة الفي�س���ان وجتمع���ت معظ���م القطاعات يف 
بغ���داد كذل���ك اأ�سه���م يف اإقناعن���ا بالتاأجي���ل خوفنا من 
احتم���ال ح���دوث فو�س���ى قد ت���وؤدي بالت���ايل اإىل غرق 

بغداد”.
وم���ن اجلدير بالذك���ر انه يف حني ين�س���ب �سبحي عبد 
احلمي���د فكرة ه���ذه املحاولة اإىل رفعت احل���اج �سري، 
عندما يقول:”لقد فك���ر املرحوم رفعت اأن تنفذ احلركة 
يف �سه���ر ني�سان 1954... اإال اأن بع�س ال�سباط الكبار 
ن�سح���وا بتاأجيله���ا الن ظ���روف البلد املتاأث���رة بكارثة 
الفي�س���ان ال ت�ساع���د عل���ى قي���ام احلرك���ة، ف���ان خلي���ل 
اإبراهيم ح�س���ني فين�سبها ملحمد جني���ب الربيعي الذي 

�سبق له االعتذار عن العمل مع احلركة.  

عن ر�سالة )ا�سماعيل العارف ودوره الع�سكري وال�سيا�سي(

بعد انق����الب بكر �سدقي يوم 29 ت�سري����ن االأول 1936م، 
ت�سكل����ت حكوم����ة االنق����الب برئا�س����ة حكم����ت �سليمان يف 
الي����وم االأول لالنق����الب، وق����د اأث����ريت �سائع����ات يف بغداد 
اأف����ادت ان هناك قائم����ة اأعدتها ال����وزارة اجلديدة لت�سفية 
احل�س����اب مع خ�سومها الغتيالهم وباإيعاز من بكر �سدقي 
لقت����ل ن����وري ال�سعي����د ويا�س����ني الها�سم����ي ور�سي����د عايل 

الكيالين، واأع�ساء  احلكومة ال�سابقة.
وق����د ذكر عبد الرزاق احل�سني يف كتابه  تاريخ الوزارات 
العراقي����ة اأن����ه ذه����ب اىل وزي����ر املعارف جعف����ر حمندي ، 
لغر�����س االت�سال بحكمت �سليم����ان والوقوف على حقيقة 
تل����ك ال�سائع����ات ومل����ا التق����ى بحكم����ت �سليم����ان �ساأله عن 
مو�س����وع تلك ال�سائعات ، فاخربه حكمت �سليمان ان بكر 
�سدق����ي قد جاءه اإىل دي����وان وزارة الداخلي����ة م�ساء يوم 
االنق����الب،وان بكر �سدقي قد اأب����دى رغبته يف ان يتناول 
الع�ساء عن����ده هو وبع�س ال�سباط واجلن����ود، وملا التقيا 
يف دار حكم����ت �سليم����ان ق����ال بك����ر �س�دق����ي : ))اإن كل من 
ه����وؤالء ال�سباط �سيت����وىل قتل احد ال����وزراء فما تقول((، 
لك�ن حكم����ت �سليمان اأجابه : ))باأن����ه م�ستعد ال�ستح�سال 
اإرادة ملكي����ة جتعل بكر �سدقي رئي�س����ًا للوزارة فيفعل ما 
ي�س����اء(( ، وعندها ا�ستغرب بكر �سدقي من جواب حكمت 
�سليم����ان قائ����اًل  ل����ه : ))اإن القوم �سيقتلونن����ا ان مل نقتلهم 
اأالن(( ، وق�سد بذل����ك : )نوري ال�سعيد ويا�سني الها�سمي 
ور�سي����د عال الكي����الين(، لكن حكمت �سليم����ان رف�س تلك 

الفكرة.
ويت�س����ح من ذلك ان حكمت �سليمان كان ال يتفق مع اأفكار 
بكر �سدقي الداعية لت�سفي����ة اخل�سوم ال�سيا�سيني الذين 
راأى فيه����م بكر �سدقي اخلطر ال����ذي يهدده ويهدد حكومة 
االنق����الب الت����ي يتزعمه����ا حكم����ت �سليم����ان، اإذ ان حكمت 
�سليم����ان ح����اول �س����رف بكر �سدق����ي عن فكرت����ه، وانه قد 
اأو�س����ى اخل����دم باإيقاظ����ه عند ح����دوث اأي حرك����ة من قبل 
ال�سب����اط لغر�����س تنفيذ خمططات بكر �سدق����ي ، وهذا ما 
يف�سر قي����ام حكمت �سليمان باال�ستنج����اد بعلي غالب احد 
اع����وان بك����ر �سدق����ي يف ذل����ك املو�س����وع ، لكنه وج����د اأن 

املذكور كان ي�سارك بكر �سدقي يف فكرته تلك.
التج����اأ نوري ال�سعي����د اإىل ال�سف����ارة الربيطانية ، واخرب 
ال�سف����ري الربيطاين )كالرك كري( حول نية بكر �سدقي يف 
ت�سفيته هو ويا�سني الها�سمي ور�سيد عايل الكيالين بعد 

قيامه بقتل �سهره جعفر الع�سكري.

ق����ام ال�سف����ري الربيط����اين عل����ى اث����ر ذل����ك با�ستدع����اء )اد 
 ، الداخلي����ة  وزارة  م�ست�س����ار   Edmonds مون����دز( 
وطل����ب منه الذه����اب اىل رئي�س الوزراء حكم����ت �سليمان 
، وطل����ب من����ه بوج����وب املحافظ����ة عل����ى حي����اة ال����وزراء 
الثالث����ة: )نوري ال�سعيد ويا�س����ني الها�سمي ور�سيد عايل 

الكي����الين(، وباملقابل فان حكمت �سليم����ان ابلغ امل�ست�سار 
الربيط����اين)اد موندز( مبوافقت����ه على احلفاظ على حياة 
ال����وزراء الثالث����ة : )ن����وري ال�سعي����د ويا�س����ني الها�سم����ي 

ور�سيد عايل الكيالين( على �سرط ان يغادروا العراق.

كانت ل����دى يا�سني الها�سم����ي قناعه بان بك����ر �سدقي لديه 
الني����ة يف ت�سفية خ�سوم����ه ال�سيا�سيني ، وات�سح ذلك من 
خ����الل حديثه م����ع �سالح ج����رب وزير العدلي����ة يف حكومة 
االنقالب حني �ساألة �سالح جرب عن راأيه يف دخول الوزارة 
كوزي����ر للعدلي����ة يف حكوم����ة االنق����الب، اذ اجاب����ه يا�سني 
الها�سم����ي ب�سرورة قبول ذل����ك التكليف، وعلى الرغم مما 
اأب����داه �سالح جرب من اعذار حت����ول دون ذلك، لكن يا�سني 
الها�سمي ا�س����ار اليه بقبول ذلك التكلي����ف للحد من غلواء 
احلكوم����ة اجلديدة، وقال ل����ه : ))ان القوم م�سممون على 
التعر�����س حلياتن����ا((، وذك����ر ر�سيد ع����ايل الكيالين حول 
قي����ام املل����ك غ����ازي بار�س����ال مرافق����ه االول العقي����د احمد 
حمم����ود اليه ي����وم 30 ت�سري����ن االول 1936م، وقد ابلغه 
بوجوب تركه العراق حااًل، وان يا�سني الها�سمي ونوري 
ال�سعيد قد بلغا نف�س التبليغ الذي حمله اليه العقيد احمد 

حممود مرافق امللك غازي.
وت����رددت �سائعات ان رئي�س ال����وزراء حكمت �سليمان هو 
م����ن ا�سار على امللك غ����ازي ان ي�سري على يا�سني الها�سمي 
ون����وري ال�سعيد ور�سيد عايل الكي����الين مبغادرة العراق 
رعاي����ة للم�سال����ح العامة وخ�سية م����ن ان ي�سيبهم مكروه 

على ايدي ال�سباط املتحم�سني من اعوان بكر �سدقي.

غادر يا�سني الها�سم����ي ور�سيد عايل الكيالين العراق اىل 
�سوري����ا، ومنها اىل لبنان يوم 30 ت�سرين االول 1936م، 
يف ح����ني غادر نوري ال�سعيد بغ����داد اىل القاهرة بعد يوم 
واحد من مغادرة يا�سني الها�سمي ور�سيد عايل الكيالين، 
وكان ب�سحبته عائلته وابن����ه �سباح، وقد حملتهم طائرة 
حربية بريطاني����ة اىل هناك.اأ�س����درت احلكومة العراقية 
بيان����ًا ح����ول مغ����ادرة يا�س����ني الها�سم����ي ون����وري ال�سعيد 
ور�سي����د ع����ايل الكي����الين، وع����دت �سف����ر املذكوري����ن م����ن 

مقت�سيات ا�ستتباب االمن واال�ستقرار.
وكان����ت فك����رة اغتي����ال يا�س����ني الها�سم����ي ون����وري �سعيد 
ور�سي����د عايل الكيالين مل تربح بال بكر �سدقي حتى بعد 
نفيهم، ويت�سح ذلك من خالل ما حتدث به االخري اىل كامل 
اجلادرج����ي اح����د وزراء حكومة االنقالب ح����ني زاره يف 
مق����ر وزارته وقال له : ))اذا اتفقنا نحن الثالثة، اأنا واأنت 
واأب����و التمن )جعفر ابو التمن(، وزي����ر املالية يف حكومة 
االنق����الب على امر، فنوؤدي خدمات جلى لهذه البالد((، ثم 
اأ�س����اف اىل ذلك قائاًل : ))انه قرر قت����ل اأولئك الوزراء يف 
منفاهم((، وحني اأ�ستنكر كامل اجلادرجي ذلك الكالم، رد 

عليه بكر �سدقي))باأنه كان مازحًا يف حديثه((.
وميك����ن الوقوف عل����ى حقيقة دوافع بك����ر �سدقي ملحاولة 
اغتيال كل م����ن يا�سني الها�سمي ون����وري ال�سعيد ور�سيد 
عايل الكيالين من خالل تناول طبيعة العالقة بينهم وبني 

حكومة االنقالب وقائد االنقالب بكر �سدقي حتديدًا.

 حينم����ا ح����دث انق����الب 29 ت�سري����ن االأول فوج����ئ يا�سني 
الها�سمي بذل����ك االنقالب، وات�سل ببك����ر �سدقي للوقوف 
على حقيقة ذلك االنق����الب ونواياه، اذ اخربه بكر �سدقي 
ان احلرك����ة قامت بعلم وموافقة امللك غ����ازي، وحني اأنكر 
املل����ك غ����ازي ذل����ك ، طلب من����ه يا�س����ني الها�سم����ي ان يرتك 
بغداد ه����و واحلكوم����ة وين�سحب����وا اإىل االألوي����ة، وجمع 
اجلي�����س  قطع����ات  ملقابل����ة  الع�سكري����ة  القطع����ات  بع�����س 
املوالني لالنقالب، لكن����ه مل يلق تاأييدًا من قبل امللك غازي 
بخ�سو�����س ذل����ك واقتن����ع ان امللك غازي لدي����ه ميول نحو 

جانب االنقالب لذلك اأبدى ا�ستعداده لتقدمي ا�ستقالته.
      اأم����ا بالن�سبة ملوقف ن����وري ال�سعيد فاأنه اقرتح اإر�سال 
منا�س����ري موقع����ة من قبل امللك غ����ازي تر�س����ل بالطائرات، 
وتلقى عل����ى قطعات اجلي�س يف جل����والء، تت�سمن اعالنًا 
بتم����رد بك����ر �سدقي،لك����ن امللك غازي جتاه����ل ذلك املقرتح 
ومل يعل����ق علي����ه، فق����ال له ن����وري ال�سعي����د: ))�سي����دي اإذا 
كن����ت موؤيدًا له����م فنحن ن�ستقي����ل، واإال فنح����ن م�ستعدون 
للمقاوم����ة(( ، فرد عليه امللك غ����ازي قائاًل : ))االأف�سل اأنكم 
تن�سحب����ون حقنًا للدماء، الأنهم على اأب����واب بغداد((، مما 
اأعط����ى اإيحاء لن����وري ال�سعيد ب����اأن امللك غ����ازي على علم 
باالنق����الب، ف�س����اًل عن ذلك قي����ام نوري ال�سعي����د ويا�سني 
الها�سم����ي مبحاولة ا�ستمالة ال�سفارة الربيطانية من اجل 
ان تتدخ����ل بريطاني����ا ب�س����ورة مبا�سرة الإحب����اط احلركة 
االنقالبي����ة، لكن ال�سف����ري الربيطاين رف�س ذل����ك، وعد ما 
حدث حركة داخلي����ة، وان بنود املعاه����دة العراقية تن�س 
على قيام بريطانيا بالتدخل يف حالة وقوع تدخل اأجنبي 

اأو اعتداء خارجي فقط.
 

عن ر�سالة )ظاهرة االغتياالت ال�سيا�سية يف العراق(

محاولة اغتيال ياس��ين الهاشمي 
ورش��يد عال��ي الكيالن��ي ون��وري 

السعيد سنة 1936

فيضان 1954 ومحاولة الضباط االحرار 
القيام بالثورة
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ب����������ش����������رى ب������رت������و

م���رت االيام االوىل على اال�سراب هادئة دون اأي رد فعل 
م���ن قب���ل ادارة الكلي���ة او امل�سوؤول���ني يف ال���وزارة التي 
نتبعه���ا اأي وزارة ال�سح���ة. وردا عل���ى ذل���ك قررت جلنة 
اال�سراب القيام باعمال دعائية مع طلبة الكليات االخرى 
اإذ مل نك���ن حت���ى ذل���ك احلني ق���د ارتبطن���ا بقي���ادة احتاد 
الطلب���ة العام ب�سبب ظروف االحت���اد وانقطاعنا عنه ومل 
يك���ن لدينا اأي تن�سيق مع التنظي���م الطالبي، وكان �سريا 
بالطب���ع، كما مل يت�سل بن���ا اأحد منهم يف البداية. وقررنا 
لتنفي���ذ ذلك ت�سكيل وفد، تكون امل�ساركة فيه طوعية ممن 
يرغب من طالبن���ا، للذهاب اىل الكلي���ات االخرى و�سرح 
موقفن���ا واأ�سب���اب اأ�سرابن���ا لطلبتها وكانت كله���ا قريبة 
م���ن بع�سها يف منطقة ب���اب املعظم اأو اأبعد قليال مثل دار 
املعلمني العالية وكان���ت يف الوزيرية وكلية احلقوق يف 

العيوا�سية وكلها م�سافات قريبة.
�سكلن���ا وفدا من قرابة خم�سني طالبا وذهبنا اىل الكليات 
هذه �سريا على االق���دام بتظاهرة �سغرية جلبت االنتباه 
يف ال�سارع. وكان عب���د احل�سني فهمي، الذي يتمتم عادة 
عن���د احلدي���ث هّت���اف الوفد مم���ا اأث���ار ا�ستغربن���ا عندما 
�سمعن���ا هتافه اأول مرة والغريب اأنه عند الهتاف ال يتمتم 
اأب���دا. كان الطلبة عند و�سولن���ا اىل اأي من هذه الكليات 
يتجمهرون حولن���ا وي�سمعون خطابنا ويبدون من اآيات 

الت�سامن الكثري. ومع ذلك بقينا دون ردود اأفعال.
طالت اأيام اال�سراب وا�سطر طلبة ال�سف الثالث كيمياء 
امل�سارك���ة في���ه واأفرغت الكلية من طالبه���ا ومل يبد اأي رد 
فعل جتاهنا. وبعد انتهاء اال�سبوع الثالث على اال�سراب 

بداأ القلق ي�س���اور العديد من الطلبة واأ�سبحنا يف و�سع 
�سع���ب ن�سبي���ا. فقررن���ا جم���ددا ت�سكي���ل وف���د ث���ان طلبا 
للت�سامن من طلبة الكليات االخرى ويف هذه املرة �سجلنا 
اأوىل جناحاتن���ا فبع���د يومني اأ�سدر طلب���ة كلية احلقوق 
بيانا مهم���ًا اأعلنوا فيه ت�سامنهم مع طلب���ة كلية ال�سيدلة 
و ه���ددوا يف البي���ان نف�س���ه بانه���م �سيعلن���ون اال�سراب 
ت�سامنا اأن مل تلب مطاليب كلية ال�سيدلة ويلغى م�سروع 
القانون. فرحنا كثريا ملوقف كلية احلقوق هذا وولد فينا 

االم���ل من جدي���د بتلبية مطالبن���ا وانت�سارن���ا على مدير 
الكلي���ة. فكلية احلقوق كانت اأكرب كاف���ة الكليات االخرى 

وان م�ساركتها تعني الكثري.
يف م�ساء يوم �سدور بيان كلية احلقوق حوايل التا�سعة 
م�س���اء وكنت يف ال���دار ات�سل بي تلفوني���ا �سلوان جمال 
باب���ان وكان طالب���ا يف ال�سف اخلام�س طبي���ة و�سخ�سا 
حمبوب���ا من الطلبة رغم ان اأباه كان من م�سوؤويل الدولة 
دائم���ا يف تل���ك الف���رتة. ويف حينه���ا كان نائب���ا لرئي����س 

ال���وزراء وقائما مقامه نظرا لغياب االول. قال يل �سلوان 
ان والده يريد اللقاء بلجنة اال�سراب لذا فانه يطلب مني 
اأ�سماء اأع�ساء اللجنة جلمعهم بال�سرعة املمكنة خوفا من 
تطور االحداث بعد بيان كلية احلقوق التهديدي وحتول 
املو�س���وع اىل مو�سوع �سيا�س���ي. قلت له اأنني اأدرك ذلك 
حق���ا ولك���ن ال ميكنن���ي اأن اأعطي اأ�سماء جلن���ة اال�سراب 
يف ه���ذا اللي���ل ففي ذل���ك م�سوؤولية اإذ رمبا يت���م اعتقالهم 
وقلت ل���ه اأي�سا اأنني ع�سو يف جلن���ة اال�سراب واأ�سمن 
لك اأن تلتقي غ���دا �سباحا يف الكلية الطبية بكافة اأع�ساء 

اللجنة.
ذهب���ت مبكرة يف ال�سب���اح ووجدت ع���ددا ال باأ�س به من 
ط���الب كليتن���ا يف حديقة الطبي���ة وبع����س اأع�ساء جلنة 
اال�س���راب وعلم���ت منهم اأن �سلوان تع���رف عليهم وطرح 
معه���م طلب والده نائ���ب رئي�س ال���وزراء بلقائنا. وبذلك 

كان اخلرب قد �ساع بني الطالب.
عند اكتم���ال و�سول اأع�ساء اللجن���ة بحثنا االمر وقررنا 
اأخ���ذ راأي الطلبة يف ذهابنا ملقابل���ة نائب رئي�س الوزراء 
وهك���ذا جتمهر حولنا كل من كان حا�سرا من طلبة كليتنا 
وطرحنا عليهم االمر وكان الطلبة وبخا�سة اأع�ساء جلنة 
اال�س���راب متحم�س���ني لهذا اللق���اء النهم كان���وا قد تعبوا 
م���ن موا�سلته حيث ط���ال ال�سهر تقريبا والنه���م اأي�سا مل 
يكونوا لريوا بادرة جدية قبل ذلك حلل املو�سوع.اأبلغنا 
�سل���وان بقرارنا فاأخذنا ف���ورا ب�سيارته و�سي���ارة اأخرى 
تعود لطالب اآخ���ر اىل بيتهم ال اىل مقر عمل نائب رئي�س 

الوزراء. وكان االخري ينتظرنا هناك.

ا�ستقبلن���ا نائ���ب رئي����س الوزراء جم���ال باب���ان ا�ستقباال 
جيدا والئقا وجل�سنا يف غرفة اال�ستقبال االنيقة الفخمة 
وطل���ب لنا القه���وة واحللويات وبداأ حديث���ه بالطلب منا 
انه���اء اإ�سرابن���ا وا�ستعداد احلكوم���ة لتلبي���ة مطاليبنا. 
خ�سن���ا مع���ه نقا�سا هادئ���ا ي�سوده االح���رتام املتبادل مع 
تاأكيدن���ا على مت�سكن���ا مبطاليبنا واأبلغن���اه اأن ا�ستمرار 
اال�س���راب ملدة �سه���ر جعلنا ن�سي���ف مطلب���ا جديدا وهو 

اقالة مدير املدر�سة اأو ابعاده عن من�سبه كمدير للكلية.
كان م�ستع���دا لتلبية كل ما نطلبه فقد كانت خ�سيته كبرية 
من تط���ور االحداث بعد تدخل طلبة كلي���ة احلقوق وقال 
ذل���ك باحل���رف. وطل���ب ان نعود ف���ورا لل���دوام يف نف�س 
الي���وم ودون تاأخري بوعد منه يف تلبي���ة كل مطالبنا مبا 
فيه���ا تنحية مدي���ر الكلية. اأبدين���ا موافق���ة اأع�ساء جلنة 
اال�س���راب االولية مع وج���ود �سكوك لدينا لع���دم ا�سدار 
بيان مبوقفهم الذي وعدنا به، وقلنا له ان موافقة اأع�ساء 
اللجن���ة ال تعن���ي �سيئ���ا قبل ت�سوي���ت الطلب���ة امل�سربني 
عل���ى العودة للدوام. ق���ال ان اإ�سدار قرار بالغاء م�سروع 
القانون يتطلب اجتماع اجله���ة املعنية بهذا القرار وذلك 
�سيتطل���ب وقت���ا يريد ان يتجنب���ه فهو ي���ود اأن نعود اىل 
ال���دوام فور خروجنا م���ن داره جتنبا لتط���ور االحداث. 
ولتطم���ني �سكوكنا اق���رتح ايجاد �سخ����س �سامن لكالمه 
ووع���وده نث���ق نحن ب���ه كما يثق ه���و واق���رتح علينا ان 
يكون ه���ذا ال�سخ�س ال�سامن نقي���ب االطباء وكان نقيب 
االطب���اء يف ذلك الوقت هو الدكتور حمم���د عزة القي�سي 
االطب���اء  النقاب���ة  لرئا�س���ة  انتخاب���ه  يف  �سان���ده  ال���ذي 

الدميقراطي���ون وكان �سخ�سا معروف���ا لنا وحمرتما من 
قي���ل اجلميع. وافقن���ا على اختي���اره، فات�س���ل بالتلفون 
اأمامن���ا بالدكت���ور القي�س���ي واأبلغ���ه باملو�س���وع فواف���ق 
الدكت���ور اأن يكون ال�سام���ن لوعد نائب رئي����س الوزراء 
اىل جان���ب ذلك قال لن���ا جمال بابان انك���م �ستجدون عند 
عودتك���م اىل الدوام قرارا معلنا مبنح مدير الكلية اجازة 

توطئة لنقله اىل وظيفة اأخرى.
عدنا اىل الكلية الطبية ودعونا طلبة كليتنا لالجتماع يف 
قاعتها و�سرحنا لهم الو�سع وكانوا موافقني جميعا على 
الع���ودة للدوام فورا بع���د عقد لقاء م���ع الدكتور القي�سي 
للتاأك���د من �سحة �سري االمور، وملا كان مقر عمل الدكتور 
القي�س���ي مال�سق���ا تقريب���ا لقاعة الكلي���ة الطبي���ة، اإذ كان 
ي�سغ���ل من�س���ب مدير معهد الط���ب العديل، ق���رر اجلميع 
التوج���ه اىل الط���ب الع���ديل. ذهبن���ا على �س���كل تظاهرة 
�سغرية بحوايل ماأئة طال���ب اىل مقر عمله ودعوناه اىل 
اخلروج الينا للتباحث معه فخرج الدكتور القي�سي وقال 
لنا ان نائب رئي����س الوزراء اكد له دون لب�س انه �سيلغي 
م�سروع القانون و�سينقل مدير الكلية ووعدنا هو بدوره 
ان وج���وده ك�سامن لوع���د نائب رئي�س ال���وزراء يجعله 

يقف نف�س املوقف معنا و�ستكون مطالبنا هي مطاليبه.
توجهنا من الطب الع���ديل اىل كليتنا وكلنا �سوق للدوام 
ووجدن���ا بالفعل ق���رارا معلنا يف لوح���ة االعالنات مبنح 
مدي���ر الكلي���ة اجازة غري حم���ددة فرحنا له���ا وزادتنا ثقة 
بتلبي���ة مطالبنا االخرى.اأبلغنا موظف���و االدارة بعودتنا 
لل���دوام ودخ���ل كل اىل �سف���ه وج���اء اال�سات���ذة املعنيون 

وانتهت ال�ساعة االوىل يف اأحاديث عامة معهم.
وم���ا كدنا نب���داأ ال�ساعة الثاني���ة حتى �سمعن���ا ونحن يف 
�سفوفن���ا �سراخا م���ن عدد من الطالب دخ���ل بع�سهم اىل 
ال�سفوف وهم ي�سرخ���ون ان ع�سابة اعتدت على بع�س 
الط���الب املوجودب���ن يف ب���اب الكلي���ة. تركن���ا ال�سفوف 
وذهبن���ا نحو مكان احلادث فوجدنا منعم ابراهبم نعمان 
وعبد اجلبار حممد �سالح ع�سوي جلنة اال�سراب وطالبا 
ثالثا م�سابني بج���روح يف وجوههم. فاأعلنا التوقف عن 

الدوام والعودة اىل اال�سراب من جديد.
ن�سبي���ا،  خفيف���ة  جروحه���م  وكان���ت  امل�ساب���ون،  اأخ���ذ 
ملعاجلته���م يف العي���ادة اخلارجية املج���اورة بينما توجه 
يف الوق���ت نف�س���ه وف���د طالب���ي كب���ري اىل كلي���ة احلقوق 
العالمهم باالعتداء وكنت �سمن الوفد.جتمهر طلبة كلية 
احلقوق حولنا واأبلغناهم باحلادث وردوا علينا بكلمات 
الت�سام���ن ووعدون���ا باع���الن اإ�سرابه���م اأي�س���ا وقرروا 

ت�سكيل وفد لزيارة امل�سابني.
ج���اء وف���د من كلية احلق���وق اىل الكلية الطبي���ة بعد ظهر 
الي���وم نف�سه وهم منفعلون ج���دا اإذ قالوا انهم ذهبوا اىل 
امل�ست�سف���ى لزي���ارة امل�ساب���ني واخ���ربوا بانه���م خرجوا 
بع���د تلق���ي الع���الج ولك���ن الوف���د مل ي�س���دق ه���ذا القول 
ب���ل بالعك����س ت�س���وروا ان امل�سابني قد توف���وا واأعلنوا 
انهم �سيوا�سل���ون ا�سرابهم و�سي�سع���دون احتجاجهم. 
وبالفع���ل ق���رروا مع ع���دد من طلب���ة كليتنا وكلي���ة الطب 
اخل���روج مبظاه���رة اىل �س���ارع الر�سي���د احتجاج���ا على 
احل���ادث فخرجن���ا وكان ي���وم اخلمي����س 11/19 �سارت 

املظاه���رة يف �سارع الر�سيد حت���ى و�سلت اىل ال�سورجة 
اأو م�س���رف الرافدين فت�سدت لها ال�سرط���ة وفرقتها بعد 
ان ان�سم���ت اليها جماهري وا�سعة من غري الطالب. وعند 
التف���رق ابلغنا م���ن ن�سط���اء املظاهرة يالتوج���ه اىل كلية 
االداب الواقع���ة يف ب���اب املعظم، ويف كلي���ة االداب اتفق 
جمي���ع الطلبة على موا�سلة ه���ذا الن�ساط وعينوا موعدا 
للمظاه���رة القادم���ة ي���وم ال�سب���ت 11/21. وان يك���ون 
التجمع يف كلية االداب. ذهبنا يف اليوم التايل اىل هناك 
وبداأت التظاه���رة �سريها، وكانت مظاهرة كبرية �سعرنا 
معه���ا ان املوقف خرج من اأي���دي الطلبة، و�سارت باجتاه 
�س���ارع الكف���اح. وعند حمل���ة الف�س���ل واجهتن���ا ال�سرطة 
بالغ���از امل�سي���ل للدموع فتفرقت املظاه���رة وكنت من بني 
م���ن خرجوا منه���ا وكانوا ك���ر ودخلنا يف اأزق���ة الف�سل 
ال�سيقة حي���ث كنا ن�ستقبل بالهالهل من قبل ن�ساء املحلة 
وج���رادل املياه لغ�سل عيوننا. وعلمن���ا بعد ذلك اأن جزءا 
م���ن املظاهرة ع���اد للتجمع وقاوم ال�سرط���ة حتى هزمها، 
كم���ا ان العديد ممن تركوا التظاه���رة اىل االزقة خرجوا 
منه���ا اىل �س���ارع الر�سي���د وجتمعوا يف مظاه���رة اخرى 
ت�س���دت له���ا ال�سرط���ة بالر�سا����س كم���ا فعل���ت اأي�سا يف 

الف�سل بعد مقاومة املتظاهرين لها.
بعد ه���ذه التظاهرة مل ا�سرتك يف املظاه���رات التي تلتها 
الن وال���دي منعن���ي م���ن اخل���روج بع���د ان �سع���ر بت���اأزم 
الو�س���ع الع���ام وتعر�سه هو اأي�س���ا وبال�سدف���ة الأجواء 

الت�سادم بني ال�سرطة واملتظاهرين.
وهكذا بداأت انتفا�سة ت�سرين 1952. 

في ذكرى انتفاضة تشرين الثاني 1952 

هكذا بدأ الط��الب باالنتفاضة 
في كلية الصيدلية

�سخ�سية وطنية راحلة

مل يكد مييض ش��هر واحد عىل بدء الدراسة  يف كلية الصيدلة والكيمياء سنة 1952 

حت��ى أعلن��ت إدارة الكلية مرشوع قانون جديد يحق مبوجب��ه ملدير الكلية حرمان 

الطلبة من حق��وق مرشوعة معروفة كانت متاحة لهم حتى ذلك الوقت ومنها مثال 

اعرتاضهم عىل نتائج االمتحان التي يحصلون عليها والهدف من وراء مرشوع ذلك 

القانون كان واضحا اال وهو زيادة قوة قبضة املدير عىل طالب الكلية.

كان إس��تياء الطلبة كبريا من هذا املرشوع وش��امال لكل الطلبة. وقد تدارسنا، وكنا 

مجموع��ة من الطالب من ذوي املي��ول واالفكار املتقارب��ة، واقرتحنا عىل الطلبة 

القي��ام بارضاب ض��د هذا القانون. كان��ت رغبة وتلبية طلبة الكلي��ة لهذا املقرتح 

كب��رية، وملا كن��ا نخاف املدير قررن��ا ان ال نأيت اىل الكلية يف الي��وم التايل وإمنا 

نذهب ونقيض ساعات الدوام يف نادي وحديقة الكلية الطبية حيث ال ميكن للمدير 

الوصول الينا. ويف اليوم التايل داوم جميع الطلبة تقريبا يف حدائق الكلية الطبية 

عدا صف الثالث كيمياء وعددهم 10 طالب أيضا ذهبوا للدوام يف صفهم.

عقدن��ا اجتامعا لطلبة الكلي��ة املتجمهرين واقرتحنا تش��كيل لجنة لالرضاب وكان 

املقرتح أن ينتخب كل صف ممثال عنه يف اللجنة. وتم انتخاب اللجنة وتكونت من 

مثاني��ة أعضاء كنت أنا فيها ممثلة صفي الثاين كيمي��اء. وكان من بني أعضاء اللجنة 

الذي��ن أتذكر أس��امءهم جبار محمد صال��ح ومنعم ابراهيم نع��امن. وضعنا بيانا 

مبوقفنا من مرشوع القانون الجديد علقه أحد أعضاء اللجنة داخل الكلية.



…
@µ0Y
yz

åèb
X

طبعت مبطابع موؤ�س�سة املدى لالإعالم والثقافة والفنون

رئيس التحريــر التنفيذي: علـي حســـين

سكرتير التحرير: رفعة عبد الرزاق

االخراج الفني: خالد خضير

ملحق اأ�سبوعي ي�سدر عن موؤ�س�سة  لالإعالم والثقافة والفنون

8
العدد )4317( السنة السادسة عشرة 

االثنين )26( تشرين الثاني 2018

رئيس مجلس االدارة رئيس التحرير

وفاة سعد زغلول
 في صحيفة عراقية معارضة

www.almadasupplements.com

ف�������الح ح����س����ن اك�������زار

اهتز الع���امل العربي باجمعه عند اعالن 
خرب وف���اة �سع���د زغلول زعي���م احلركة 
اذ  الوطني���ة واال�ستقاللي���ة يف م�س���ر، 
كان���ت اخب���ار مواجهات���ه و�سراع���ه مع 
ال�سلط���ات الربيطاني���ة يف م�سر ومعها 
اهتم���ام  مو�س���ع  امل�سري���ة  احلكوم���ة 
اجلمي���ع، وكانت ال�سح���ف العراقية قد 
اهتم���ت باالم���ر اهتمام كب���ريا ون�سرت 
ع�سرات املق���االت والق�سائ���د والكلمات 
به���ذه املنا�سبة الت���ي انتهزته���ا احلركة 
الوطني���ة املعار�س���ة يف حراكه���ا �س���د 
االنتداب الربيطاين.ومن هذه ال�سحف 
جريدة )النه�س���ة العراقية( وهي ل�سان 

حزب النه�سة العراقية املعار�س.

 ن�سرت ال�سحيفة خرب وفاة زعيم االأمة 
امل�سري���ة �سع���د زغل���ول ليل���ة 26-25/

اآب/1927 ال���ذي و�سفت���ه باأن���ه اأعظ���م 
احلديث���ة،  م�س���ر  اأجنبته���ا  �سخ�سي���ة 
�سع���د(  )م���ات  بعن���وان  مق���ااًل  وكتب���ت 
ا�ستغرب���ت فيه خرب موت���ه وقد و�سفته 
باأن���ه قائ���د فذ وه���و اأبو االأم���ة امل�سرية 
ومنقذه���ا وعنوان جمده���ا ورمز اآمالها 
واأمانيه���ا، واأ�س���ارت اإىل اأن���ه كان مثااًل 
الن���ادر،  االإخال����س  وروح  للت�سحي���ة 
وذكرت بالقول: ))لقد مات �سعد، و�سعد 
قائ���د م�س���ر العظي���م ومر�سده���ا الكبري 
والزعيم الذي مل ت�ستطع �سروف الدهر 
اأن تن���ال من���ه، ومل تق���و املح���ن على اأن 
تنال من عزميته اأو اأن ت�سدم اإرادته...
فا�ستط���اع اأن ي�س���رع خ�سومه ويتغلب 

عليهم...((.
    كم���ا اأ�س���ارت اإىل جه���اده يف �سبي���ل 
ا�ستق���الل م�س���ر ال���ذي و�سفت���ه بجهاد 
اإىل  اأ�س���ارت  اإذ  والقدي�س���ني،  االأنبي���اء 
اأنه نازل الق���وة الغا�سمة من غري خوف 
منه���ا، فاأكربه �سعب���ه واأعجب به ورفعه 
الق���ادة، واأ�سب���ح  اأعاظ���م  اإىل م�س���اف 
ا�سم���ه رم���زًا للق���وة الوطني���ة و�س���ارة 
احلري���ة  �سبي���ل  يف  املقد����س  اجله���اد 
امل�سلوب���ة، ع���ّدت ال�سحيفة حي���اة �سعد 
وجه���اده درو�س���ًا بليغة �ستبق���ى �سجاًل 
خالدًا يبع���ث روح العمل لالأمة امل�سرية 
�ستك���ون  االأم���ام، واأنه���ا  اإىل  ويدفعه���ا 
نربا�س���ًا م�سيئًا ينري طريق االأجيال يف 

وادي النيل.
ون�س���رت ال�سحيفة ن����س الربقية التي 
بعث بها حزب النه�سة العراقية لتعزية 
احلكوم���ة  ورئي����س  امل�سري���ة  االأم���ة 

وال�سح���ف ال�سيا�سي���ة الك���ربى بفقي���د 
زعيمه���ا،  ون�س���رت خ���رب تلق���ي احلزب 
برقي���ة �سك���ر مر�سل���ة ل���ه م���ن احلكومة 
امل�سري���ة جواب���ًا عل���ى اإر�سال���ه برقي���ة 

التعزية ال�سابقة.

اأق���وال ال�سح���ف  ون�س���رت خ���ربًا م���ن 
الربيطاني���ة حمل عن���وان )وفاة زغلول 
ن�سرت���ه  م���ا  اإىل  في���ه  اأ�س���ارت  با�س���ا( 
اللندني���ة  و�ستمرتغازي���ت  �سحيف���ة 
/25 يف   )westmatrgzit(

اآب/1927 م���ن اأن الرجال الربيطانيني 
الذي���ن نازل���وا �سع���د زغل���ول ير�سل���ون 
اإلي���ه حتيته���م االأخ���رية، واأ�س���ارت اإىل 
اأنه���ا و�سفت���ه باأن���ه كان وطني���ًا �سادقًا 
�سيط���ر عل���ى كل امل�سري���ني، ون�س���رت 
ت�سبيه���ًا من �سحيفة الديل تلغراف باأنه 
معب���ود وطن���ي، وم�سعل للن���زاع �سديد 
اخلطر. مّما مكن���ه من قيادة اجلماهري، 
واأ�سارت اإىل اإعجاب �سحيفة التامي�س 
به الت���ي و�سفته بالق���ول: )).. مل ين�ساأ 
حت���ت �سم���اء م�س���ر من���ذ عه���د حمم���د 
عل���ي زعي���م ت���رك يف نفو����س امل�سريني 
االأث���ر العميق م���ا تركه زغل���ول با�سا((، 
مان�س�س���رت  �سحيف���ة  اأن  اإىل  واأ�س���ارت 
جارديان )manshstr gridin( قد 
�سجلت اإعجابها ب�سخ�سية �سعد زغلول 
الب���ارزة التي �سيطرت م���ن خاللها على 
�سائ���ر امل�سريني، ومل تكت���ف ال�سحيفة 
بذل���ك، بل ن�سرت اأي�س���ًا ما ذكرته بع�س 
ال�سحف الفرن�سية بح���ق �سعد زغلول، 

.)AlTin( ))ومنها �سحيفة ))الطان
    ف�س���اًل ع���ن ن�سره���ا بع����س الق�سائ���د 
التي حيت الفقيد منه���ا ق�سيدة بعنوان 
)فف���ي اإحياء �سعد تنفع الذكرى( وكانت 
ق�سيدة رث���اء للفقيد، اإذ جاء يف مطلعها 

 :
نا�سدتك الله قل ما ح�ل ف�ي م�س�را      من 

امل�سائب اإذ ل�م ا�ستط�ع �س�ربا
فا�س���رخ �سراخ االأ�سى م���ن حادث جلل      

باتت عيون الورى من ك�رثة ع�ربى
قد م���ات �سعد حبي����ب ال�سع���ب عن عمر      

منزه عا�س في�ه خمل�س�ًا ح���را
ق���د م���ات �سعد رئي����س الوف����د واح�ربى      

على الذي كان م�سر له�ا ذخ��را
     ون�س���رت مقااًل اآخر بعن���وان )زعامة 
م�س���ر ال�سيا�سي���ة وم���ن يتقلده���ا بع���د 
�سع���د( اأعرب���ت في���ه ع���ن ت�ساوؤله���ا ع���ن 
ال�سخ����س ال���ذي �سيتقل���د م���كان �سع���د، 
ليوا�س���ل اجله���اد يف �سبي���ل املطالب���ة 
بحق���وق م�س���ر امل�سروع���ة واحل�س���ول 
على اأمانيها الوطنية، وطالبت االأحزاب 
امل�سري���ة بتوحي���د �سفوفه���ا وتوحي���د 
كلمتها الإمتام ال�سوط الذي قطعه �سعد، 
للو�س���ول مب�سر اإىل �ساط���ئ ال�سالمة، 
ون�سرت يف الوقت نف�سه ق�سيدة اأخرى 
حملت عن���وان )فقيد م�سر فجعت بنوك 
مبنق���ذ وحم���رر( وكان���ت ق�سي���دة رثاء 

جملية قيلت بحقه. 
    ون�س���رت يف عدد الح���ق ق�سيدة رثاء 
اأخ���رى حملت عنوان )على �سعد( وجاء 

يف مطلعها: 
قم والتم�س اأثر ال�سريح الزاكي     و�س�ل 

الكنانة كيف مات ف�تاك
و�سل الكنانة من اأ�س�ابك غ�رة     وا�ستل 

�سهم�ك غيل�ة فرم�اك
اأهرام م�سر وقد بن�اك لغاي�ة     )فرع�ون( 

ذو االأوتاد حني بناك
علموا باأن �ستدا�س م�سر ومابها     حتى 

قبور املالكني �س�واك
ال�سري���ة  التقاري���ر  بع����س  واأ�س���ارت 
ح���زب  اأن  اإىل  املرتجم���ة  الربيطاني���ة 
النه�سة العراقية  عزم على امل�ساركة يف 
تنظي���م احتفال رثاء بذك���رى وفاة �سعد 
زغلول، واأن عمر احلاج علوان كان اأحد 
اأع�س���اء اللجنة التي ت�سكل���ت يف نادي 
املعلم���ني يف بغ���داد لتنظي���م االحتفال، 
واأ�سار تقري���ر اآخر اإىل قيام عمر احلاج 
عل���وان باإلقاء خطب���ة بالنيابة عن حزب 
النه�سة العراقية يف االحتفال املذكور.

     وم���ن جانبه���ا ف���اإن ال�سحيفة ن�سرت 
خرب اإقامة احلفل التاأبيني ل�سعد زغلول 
ي���وم 7/ت�سري���ن االأول/1927 م�سرية 
اإىل ح�سور عدد كبري من مثقفي العراق 
و�سعرائ���ه ويف مقدمته���م ن���واب االأم���ة 
واأعيانه���ا وع���دد من ال���وزراء والعلماء 
واأ�سات���ذة املدار����س وط���الب احلق���وق، 
م�س���رية اإىل اإلق���اء اخلط���ب والق�سائ���د 

ال�سعرية واحلما�سية يف تلك املنا�سبة.

عن ر�سالة )حزب النه�سة العراقية
 1922ـــ 1930(


