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االثنين )4( تشرين الثاني 2019

ف����ي����ان ح���س���ي���ن اح���م���د

ق�م���ت جبهة الت�آخي التي متث���ل احلزب الوطني 
واالخ����ء يف تغذي���ة اال�ضراب الع����م �ضد وزارة 
ن���وري ال�ضعيد الذي ك�نت ل���ه اأ�ضداء وا�ضعة يف 

االو�ض�ط ال�ضعبية يف خمتلف من�طق العراق. 
ب���داأ اال�ضراب الع�م يف بغ���داد يوم اخل�م�س من 
مت���وز وا�ضتم���ر لغ�ي���ة ال�ض�ب���ع ع�ضر م���ن متوز 
يف جمي���ع انح����ء الع���راق، وقد خل���ت االأ�ضواق 
والدك�ك���ن واملخ����زن واملط�ع���م ... الخ واقفلت 
، ف���ك�ن اال�ض���راب ع�مً� بكل معن���ى الكلمة ، حتى 
و�ض�ئ���ل النقل وال�ضري انقطع���ت ، فقد ق�ضد جمع 
غف���ري من العم����ل امل�ضرب���ن بن�ية املرك���ز الع�م 
حل���زب االخ�ء الوطن���ي وذهب بع����س منهم اىل 
دار ي��ض���ن اله��ضمي وطلبوا منه ان ي�ضري معهم 
اىل مرك���ز احل���زب فتوج���ه معه���م ه���و وبع����س 
اع�ض����ء احل���زب ، وقد األق���ى عبد املجي���د الع�مل 
يف مطبع���ة االدي���ب خط�ب���ً� ح���ن ك�ن���ت جموع 
امل�ضربن موجودة يف املركز الع�م حلزب االخ�ء 
وك�ن مو�ضوع اخلط�ب )اال�ضراب والت�آخي يف 
العمل( وعقب االنته�ء منه األقت ال�ضرطة القب�س 
علي���ه و�ض�قت���ه اىل املح�كمة بتهم���ة الق�ئه خطبة 

بدون �ضبق احل�ضول على اأذن ر�ضمي بذلك.
قدم كل من جعفر ابو التمن وعلي جودت كونهم� 
ميثالن احل���زب الوطني واالخ����ء احتج�جً� اىل 
ن�ئ���ب امللك علي) االأخ االك���ر للملك في�ضل االول 

ي�ضتنك���رون  االجراءات التع�ضفية التي ق�مت ( 
به���� ال�ضرطة �ضد امل�ضرب���ن ، فح�ولت احلكومة 
تهدئ���ة الو�ض���ع واطلق���ت �ض���راح امل�ضجونن اإال 
اأن العم����ل ا�ضتم���روا يف اال�ض���راب والتي جعل 
احلكوم���ة ت�ضدر اأم���رًا جديدًا ب�أعتق����ل روؤو�ض�ء 
اجلمعي�ت العم�لية ومط�ردة امل�ضربن واعتق�ل 

املزيد من العم�ل. 
     انته���ى اال�ض���راب الع�م ال���ذي دام ثالثة ع�ضر 
يومً� و�ضل احلركة االقت�ض�دية يف البلد ، وع�دت 
االحوال اىل جم�ريه� وع�د الن�ض�ط اىل الع��ضمة 
، وق���د فتحت ك�فة احلوانيت واملخ�زن واالم�كن 
العمومي���ة. ويف ال�ض�بع ع�ضر م���ن متوز اجتمع 
ن���وري ال�ضعيد م���ع مزاحم الب�جه ج���ي ومعتمد 
اللجنة املمثلة جلمعي�ت العم�ل وارب�ب امل�ض�لح 
وامله���ن وعلى اأثر ذلك االجتم����ع مت ح�ضم ق�ضية 
اال�ض���راب والتو�ضط الطالق �ض���راح املوقوفن. 
بعث���ت مالحظية املطبوع�ت ان���ذارًا اىل �ضحيفة 
االخ�ء الوطني من جراء اال�ضتفه�م الذي ن�ضرته 

حتت عنوان )ارزاق اجلوا�ضي�س(.
لق���د اغتنم���ت املع�ر�ضة فر�ض���ة من�ق�ضة املر�ضوم 
رق���م )90( يف جل�ض���ة جمل����س الن���واب بت�ري���خ 
الت��ض���ع ع�ضر م���ن ت�ضرين الث����ين 1931 لت�ضب 
ج���م غ�ضبه� عل���ى وزير الداخلي���ة مزاحم الب�جه 
ج���ي الذي و�ضف �ضعد �ض�لح اجراءاته )ب�لعنف 
والغطر�ضة(، لذا ط�لب مبق��ض�ة الب�جه جي لئال 
يتك���رر يف امل�ضتقبل مث���ل ذلك االج���راء ، والذي 
ع���ده رم���زًا ملخ�لف���ة الد�ضت���ور ال���ذي ن����س على 

)حرمة احلري�ت(.
كم���� ق�ل عبد العزيز ال�ضنوي مقرر اللجنة : ))ان 
اال�ض���راب وقع بدون �ضبب م���رر وان احلكومة 
اأخ���ذت تب���دي الن�ض�ئ���ح ب���دون ج���دوى واأخ���ذ 
اال�ض���راب يهدد االأم���ن الع�م واحلري���ة امل�ضونة 

ب�لد�ضت���ور، فق���د اأ�ضدرت هذا املر�ض���وم م�ضتندة 
بذلك اىل امل����دة )26( من الد�ضت���ور واحلكومة، 
وعلم���ت اأخريًا ب�ن اأي�دي اثيم���ة حر�ضت الن��س 

على اال�ضراب وطلب امل�ض�دقة على املر�ضوم((.
وعل���ى الرغ���م م���ن ذل���ك �ض���وت اثن�ن م���ن نواب 
املع�ر�ض���ة ل�ض�ل���ح املر�ضوم لريتفع ع���دد النواب 
املوؤيدي���ن له اىل احدى وخم�ض���ن ن�ئبً� مع العلم 
ان العدي���د من نواب احلكوم���ة انتقدوا بدورهم 
وبعن���ف ت�ضرف����ت وزي���ر الداخلي���ة يف اجلل�ضة 
نف�ضه���� امث����ل جمي���ل املدفع���ي  و�ض�ل���ح ج���ر، 
اأم���� جمل�س االأعي����ن فلم يت�ض���د للمر�ضوم �ضوى 
مول���ود خمل�س الذي ح���ث املجل�س عل���ى رف�ضه 
كم���� انه اأدان بدوره مواقف وزير الداخلية الذي 

و�ضف اجراءاته ب�لدكت�تورية.
يرى البع�س ان ال�ضح�فة ك�نت له� دور كبري يف 
الت�أثري عل���ى ال�ض�رع العراقي فه���ي التي توجهه 
وتقوده وال�ضيم� يف االأح���داث التي نحن ب�ضدد 
احلديث عنه�. ك�ن لذلك اال�ضراب ا�ضداء وا�ضعة 
يف االو�ض����ط ال�ضعبي���ة يف الع���راق وك�ن �ضبب���ً� 
مهم���ً� يف اح���راج الوزارة على تق���دمي ا�ضتق�لته� 

يوم الت��ضع ع�ضر من ت�ضرين االأول 1931.   
الف ن���وري ال�ضعيد ال���وزارة اجلديدة انذاك يف 

يوم ا�ضتق�لة وزارته االأوىل، ويف اخل�م�س ع�ضر 
م���ن ك�ن���ون االأول 1931 �ض���درت االدارة امللكية 
ب�أن يوؤج���ل جمل�س النواب جل�ض�ت���ه ملدة ثالثن 
ال���وزراء �ضحيف���ة �ض���دى  يومً�.عط���ل جمل����س 
الوط���ن موؤقت���ً� ب�ضبب م� ن�ضرت���ه بتهمة تعر�ضه� 
على �ضخ�ضية مع�يل وزير اال�ضغ�ل واملوا�ضالت 

حول اتف�قية النفط.
�ض���درت يف الث�ين م���ن اآب 1931 �ضحيفة ب��ضم 
االخ����ء الوطني وه���ي ل�ض�ن ح�ل ح���زب االخ�ء 
ج�مع���ة  �ضي��ضي���ة  يومي���ة  �ضحيف���ة   ، الوطن���ي 
�ض�حب امتي�زه� علي جودت ومديره� امل�ضوؤول 
عب���د االله ح�فظ ، وك�نت من�ه�ضة لوزارة نوري 

ال�ضعيد.
ك�نت من مق�الته� اجلريئة م� ذكرته حتت عنوان 
)ترقي���ع ب�جلمل���ة ... األي�س فيه���م رجل �ضحيح( 
، اإذ كتب���ت ))�ضم���ن امله����زل الب����رزة م���� ح���دث 
ب���ن �ضح���ى اأم�س وظه���ره فقد حترج���ت احل�لة 
ال�ضي��ضية يف البالد وت�أزمت احل�لة االقت�ض�دية 
ت�أزمً� �ضدي���دًا ب�أهم�ل احلكوم���ة وان�ضرافه� اىل 
ال�ضف��ض���ف بدل العمل ومع�جل���ة االمور واأعتقد 
ال���كل ان الب���د من ف���رج يفتح �ضفح���ة جديدة يف 
املوقف ال�ضي��ضي وينقذ �ضفينة الوطن من الغرق 

يف هذه املحنة((.  
معظ���م  الوطن���ي  االخ����ء  �ضحيف���ة  ا�ضتغل���ت 
افتت�حي�ته���� يف انتق����د حكوم���ة ن���وري ال�ضعيد 
ونتيج���ة ملق�الته���� تلك فقد ان���ذرت اأكرث من مرة، 
وعطل���ت مدة �ضه���ر بعد ان ن�ضرت مق����اًل بعنوان 
)وم���ع ذلك يجتمعون( انتقدت فيه حكومة نوري 
ال�ضعي���د ب�ضدة وقد ب���رزت احلكوم���ة ت�ضرف�ته� 
�ض���د ال�ضحيفة ب�أنه���� ))عر�ضت االأم���ن الداخلي 

اىل اخلطر((.
ويرج���ع ال�ضبب الرئي����س يف تلك الت�ضرف�ت اىل 
ال�ضغ���وط الريط�ني���ة الت���ي ك�ن���ت تتعر�س له� 
احلكوم����ت العراقية حتى بع���د ان�ضم�م العراق 
اىل ع�ضب���ة االمم ي���وم الث�لث م���ن ت�ضرين االأول 
1932 فقد ام���رت وزارة اخل�رجي���ة الريط�نية 
�ضف�رته���� يف بغ���داد ب�ل�ضك���وى ل���دى احلكوم���ة 
العراقية ب�أن ))هذه املق�الت ال�ضحفية تهدف اىل 
ت�ضويه �ضمع���ة بريط�ني�((. كم���� ه�جمت وزارة 
نوري ال�ضعيد التي �ض�درت حرية الراأي وحرية 
ال�ضح�ف���ة مث���ل حري���ة االجتم����ع الت���ي منعته���� 

احلكومة.
ا�ضتم���رت ال�ضحف يف مط�لبته���� ب�طالق عن�نه� 
للتعب���ري عن ح�ج����ت ومط�ل���ب ال�ضع���ب فكتبت 
�ضحيف���ة الب���الد ل�ض�حب امتي�زه���� رف�ئيل بطي 
مق�اًل بعنوان )حرية ال�ضح�فة ال�ضي��ضية والدف�ع 
عنه���� يف املجل����س الوطن���ي( ، وال���ذي ت�ضم���ن 
اأ�ضئل���ة ونق��ض�ت ب�ض�أن تعطي���ل �ضحف )الوطن 
واال�ضتق���الل والزم�ن( وع���ن اأ�ضب����ب تعطيله� ، 
بن حممود رامز ورئي�س الوزراء نوري ال�ضعيد 
، ف�ض����أل حمم���ود رامز رئي�س ال���وزراء عن �ضبب 
ذلك ، فك�ن ج���واب رئي�س الوزراء ))ان االأ�ضب�ب 
الت���ي اأدت اىل تعطي���ل هذه ال�ضح���ف هي قن�عة 
احلكوم���ة ب����أن �ضحيف���ة الوط���ن ق���د ن�ض���رت م� 
يخ���ل ب�الأم���ن الداخلي واخل�رج���ي وكذلك ك�نت 
االأ�ضب�ب عينهم� تعطيل ال�ضحيفتن )اال�ضتقالل 
والزم�ن( ، واإذا ح����ن الوقت الع�دة �ضدور هذه 
ال�ضح���ف ف�أن امل����دة الث�لث���ة والع�ضري���ن تخول 
احلكومة م���ن تعطي���ل ال�ضحف الأ�ضب����ب اإدارية 
وا�ضتتب����ب االأمن ال يعن���ي ان احلكومة يجب ان 
ترتك االم���ور املخلة ب�المن حت���ى تقع وبعد ذلك 
تتالف�ه� بل ان احلكومة يجب ان تتدارك االمور 
قبل حدوثه���� واحك�م ق�ن���ون املطبوع�ت مطبقة 

على جميع ال�ضحف((.
ف��ضتنك���ر احل���زب الوطن���ي وزعيم���ه جعفر ابو 
التم���ن خط���ة احلكوم���ة اأزاء ال�ضح���ف الوطنية 
وتعطيله���� الواحدة تل���و االأخرى مم���� يدل على 
خور يف عزمه� و�ضع���ف منه� على جم�بهة النقد 
ال���ريء ويطلب من ال�ضعب احت����دًا وائتالفً� له� 

على غ�يته املن�ضودة. 
و�ضم���ن م�ضل�ض���ل غل���ق ال�ضحف وفت���ح �ضحف 
جدي���دة �ضدرت �ضحيفة بغ���داد يف عدده� االأول 
ي���وم الراب���ع والع�ضرين م���ن اآب 1931 ل�ض�حب 
امتي�زه���� عب���د الرحم���ن البن�ء ، وا�ض����ع �ضدور 
ال�ضحيف���ة اجلدي���ده انذاك يف ال�ض����رع العراقي 
ت�ض����وؤالت ع���دة منه���� لت�ض���د اأزر املع�ر�ضة وظن 
البع����س ب�أنه� قد ا�ضدرت لتكون داعية للحكومة 
وا�ض����ع اآخرون ب�أنه� تبغي م���ن اأ�ضداره� خدمة 
�ضخ����س اأحد الوزراء م���ع اأن ال�ضحيفة �ضرحت 
ب�أنه� ال حزبية وال تعني بتط�حن االأحزاب واإمن� 

تعني ب�ض�لح اجلمهور العراقي .
وذك���رت عل���ى اأنه� ))لي�ض���ت م���ن املع�ر�ضن وال 
م���ن احلكومي���ن وال نريد ان نك���ون �ضب�بن وال 
مداح���ن ول�ضن���� منتقدي���ن وال متف�ئل���ن ب�ضيء 
ول�ضن���� موؤملن حددت خ���ري اأو �ضر وال تقدم وال 
تقهق���ر... دعون� ي�ن�����س ، دعون� و�ض�أنن� ، دعون� 

وال حترجون� فتخرجون�((.

 عن: كتاب )حرية الصحافة في العراق1921 
)1933 –

رسوم البلديات سنة 1931 والحياة الصحفية

اضراب
 اصدرت الحكومة قانون رسوم البلديات رقم )86( لسنة 1931 يوم العارش من حزيران 1931، والذي فرضت مبوجبه رضائب 
عىل اصحاب املصانع والعامل يف الوقت الذي كانت البالد متر بضائقة مالية وتدهور الحالة االقتصادية، وعىل أثر ذلك قام 

العامل بعقد اجتامعًا يف مقر جمعية أصحاب الصنائع وحدد يوم السابع والعرشين من حزيران موعدا" لعقد االجتامع.
اتفق املجتمعون عىل تقديم طلب اىل الحكومة يطالبوا فيه الغاء ذلك القانون ، كام قدم العامل عدد آخر من املطاليب 

وهددوا باالرضاب ان مل تستجب الحكومة ملطالبيهم ، وانتظر العامل رد من الحكومة إال أنها مل تبدي أي اهتامم ملطاليب 
العامل ، وملا يأس العامل قرروا اعالن االرضاب يوم الثاين من متوز 1931.
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واعلن الطلب����ة امل�ضربون عن ت�أييده����م ملط�لب االحزاب 
ال�ضي��ضي����ة الت����ي وردت يف مذكراته����م املرفوع����ة للبالط 
النه����م املع����ر احلقيق����ي ع����ن مط�ل����ب ال�ضع����ب وط�لب����وا 
احلكومة اال�ضتج�ب����ة له�.ويف حقيقة االم����ر ك�ن الطلبة 
امل�ضرب����ون ينتمون اىل االح����زاب ال�ضي��ضي����ة املع�ر�ضة 
ف����ال غرابة اذا م� اعلن هوؤالء الطلبة عن ت�أييدهم  ملط�لب 
االحزاب الن ه����ذه االحزاب ك�نت ق����د زودتهم بتعليم�ت 
م�ضبق����ة توؤكد عليه����م اال�ضتم����رار ب�ال�ضراب ث����م دفعتهم 
للقي�����م بتظ�ه����رات �ض����د احلكومة به����دف ال�ضغط عليه� 

واال�ضتج�بة ملط�ليبه�.
وقد هزاأ وزير ال�ضحة عبد الرحمن جودة ب�ال�ضراب فلم 
يعره اهتم�مً� ، فلم� ا�ضتمر ب�ضع اي�م ، ا�ضطرت الوزارة 
اىل ادخ�����ل تعدي����ل اخ����ر يف 16 ت�ضري����ن الث�����ين الغ����ت 
مبوجبه مواد التعديل ال�ض�ب����ق .ون�س التعديل اجلديد 
على ان التعديل ال�ض�بق ال ي�ضمل طلبة ال�ضفوف املنتهية 
احل�لي����ن لك����ن الطلب����ة ا�ضتم����روا ب�ال�ض����راب ف�أ�ضدرت 
تعدياًل اخر الغت مبوجبه التعديل ال�ض�بق ،فقرر الطالب 
انه�����ء اال�ضراب والعودة اىل مق�عد الدرا�ضة اعتب�رًا من 

يوم 19 ت�ضرين الث�ين 1952. 
والظ�ه����ر ان تدب����ري وزارة ال�ضحة مل ير�����سِ عم�د كلية 
ال�ضيدل����ة والكيمي�����ء فحدث م�مل يك����ن يف احل�ضب�ن ، اذ 
دخ����ل واقتحم اربعة ا�ضخ��س قي����ل انهم جمهولون حرم 
كلي����ة ال�ضيدل����ة والكيمي�����ء يف الي����وم املذك����ور وانه�لوا 
عل����ى الطلب����ة �ضرب����ً� ولكمً� وعندم����� خرج بقي����ة الطالب 
م����ن �ضفوفهم ا�ضتبكوا مع اال�ضخ������س امله�جمن ف��ضفر 
اال�ضتب�����ك ع����ن ا�ض�بة عدد من الطالب بج����روح منوعة ، 
ومل����� ح�ضرت ال�ضرط����ة اىل الكلية قب�ض����ت على ثالثة من 
املعتدي����ن بينم� ف����ر الرابع.وك�ن املعتق����د ان عميد الكلية 
واحد املعيدين قد حر�س هوؤالء اال�ضخ��س على االعتداء 
عل����ى طالب الكلي����ة .ف�علن الطالب ان ه����ذا االعتداء ك�ن 

مدب����رًا ، وان ال����ذي دب����ره ، ه����و عمي����د الكلي����ة الدكت����ور 
يحيى عوين �ض�����يف ، وبع�س اال�ض�تذة ، وانهم يعلنون 
اال�ضراب الع�م حتى ي�أخذ العدل جمراه ويق�ضى العميد 

ومن �ض�عده عن الكلية.
وقد ا�ضتغل����ت االح����زاب ال�ضي��ضية الوطني����ة ومنظم�ت 
الطلب����ة تل����ك احل�دث����ة ف�نت�ضر اال�ض����راب و�ضم����ل كلي�ت 
ومدار�����س اخرى ب�لرغم من عزل العمي����د موؤقتً� ت�ض�منً� 
م����ع كلية ال�ضيدل����ة والكيمي�����ء وان اال�ض����راب �ضي�ضتمر 

حتى جت�ب مط�ليب الطالب يف هذه الكلية.
لقد ك�ن ال�ضراب الطلبة دورًا مهمً� ، حيث تطور موقفهم 
وارتبط اجل�ن����ب العلمي ب�جل�نب ال�ضي��ض����ي ، ف�ذا بهم 

يذيعون م� يلي :
، لدليل  الفئ����ة احل�كم����ة للمط�ليب الوطني����ة  "ان تنك����ر 
ق�ط����ع عل����ى الذهني����ة الرجعي����ة امل�ضيط����رة عل����ى عقلي����ة 
امل�ضوؤول����ن ، وه����ي حم�رب����ة كل م����� م����ن �ض�أن����ه ا�ض����الح 
االو�ض�����ع الق�ئم����ة ، والق�ض�����ء على الف�ض�����د املخيم على 
ال�ضع����ب بوحي م����ن م�ضلحة اال�ضتعم�ر . ل����ذا ف�أنن� طلبة 
املع�ه����د الع�لي����ة نعل����ن ا�ضرابن����� ع����ن ال����دوام ، ب�ضفتن� 
الطلب����ة الواعي����ة يف الوط����ن العرب����ي ، حت����ى ت�ضتج�ب 

مط�ليبن� التي تنح�ضر يف االمور الت�لية:
ك�أ�ض������س  املب��ض����رة  ب�النتخ�ب�����ت  االخ����ذ  وج����وب   .1

لالنتخ�ب�ت الق�دمة .
2. القي�م ب�ال�ضالح�ت الداخلي����ة االنية الالزمة ل�ضي�نة 

احلري�ت الع�مة ، ومواكبة التطور العلمي .
اىل  �ضنلج�����أ   ، امل�ضوؤولي����ة  ا�ضتج�ب����ة  ع����دم  ح�ل����ة  ويف 

اال�ض�ليب التي تفهمه� الفئة احل�كمة"
وهكذا م����� اعلنت الكلي�����ت ت�ض�منه� وتو�ض����ع اال�ضراب 
وانتقل كل �ضيء اىل ال�ض�رع بعد ان ظهر من خالل تطور 
احل����دث ان احلكوم����ة هي التي تريد اال�ضط����دام ب�لن��س 
عل����ى هذا ال�ضكل ولكن ل�ضوء ح����ظ احلكومة والبالط ان 

االم����ور تطورت اىل �ضيء مل ي�ضبق ل����ه مثيل يف العراق 
.وك�ن الب����د للحكومة من تهدئة ال����راأي الع�م ، واختالق 
اال�ضب�����ب لدخ����ول املجهول����ن اىل حرم الكلي����ة امل�ض�ن ، 

ف�أ�ضدرت البي�ن الر�ضمي :
"ن�ض����رت بع�����س ال�ضح����ف اخب�����رًا وتعليق�����ت خمتلفة 
ح����ول ح�����دث ال�ضج�����ر ال����ذي وق����ع يف كلي����ة ال�ضيدل����ة 
والكيمي�����ء وق����د ذك����رت اجله�����ت الر�ضمي����ة املخت�ض����ة ، 
ان حقيق����ة احل�����دث املذكور ه����ي ان اح����دى الط�لب�ت مل 
ت�ض����رتك يف اال�ض����راب الذي جرى اخ����ريًا يف تلك الكلية 
. فلم����� انته����ى اال�ض����راب اخ����ذ بع�س الط����الب يف الكلية 
املذك����ورة يوؤنبون تلك الط�لبة ، على ع����دم ا�ضرتاكه� يف 
اال�ضراب ، مم� حف����ز اخ�ه� ورفيقن له على املجيء اىل 
كلية ال�ضيدلة والكيمي�ء ، والت�ض�جر مع اولئك الطالب ، 
ف�أ�ضي����ب البع�س بجروح خمتلفة ، وقب�س على املعتدين 
، واوقف����وا بق����رار م����ن ح�ك����م التحقي����ق. ه����ذا وال ي����زال 
التحقي����ق م�ضتمرًا يف ه����ذه الق�ضية ول�ضالم����ة التحقيق 
، مه����دت عم�����دة الكلي����ة اىل اح����د اال�ض�ت����ذة وك�ل����ة ومن 
ذل����ك يت�ضح جلي� ان الدوافع يف ه����ذه احل�دثة �ضخ�ضية 

بحتة".
اأ. ه� . مدير الدع�ية الع�م

مل يك����ن ا�ضراب كلي����ة ال�ضيدلة والكيمي�����ء حدثً� مف�جئً� 
وغ����ري مرتبط بتطور وا�ضتداد ت�����أزم االو�ض�ع الداخلية 
يف الب����الد ، وامن����� ك�ن����ت االح����داث الوطنية عب�����رة عن 
�ضل�ضل����ة مرتبط����ة احداه����� تكم����ل االخ����رى .فق����د تط����ور 
ا�ضراب الكلي�ت �ضريع����ً� ، ف��ضدر رئي�س جمل�س التعليم 
الع�يل بي�نً� يف 20 ت�ضرين الث�ين ن��ضد فيه الطالب ب�ن 
ال ي�ضتمع����وا اىل اجلم�ع�ت ال�ضغ����رية التي ا�ضربت عن 

الدرا�ضة وقد ج�ء يف البي�ن :
ا�ضربت  الع�لية  املع�هد  "ان جم�ع�ت �ضغرية من طلبة 
ع����ن الدرا�ض����ة ، واخ����ذت حتر�����س الك����رثة الراغب����ة يف 

الدرا�ضة على االنقط�ع عن الدرو�س" .
ون��ض����د رئي�س املجل�س الطالب ب�ن ال ي�ضتمعوا اىل هذه 
اجلم�ع�ت ال�ضغرية التي تعمل �ضد م�ضلحتهم ، ودع�هم 
"اىل ال����دوام املنتظ����م ، والع����ودة اىل الدرا�ضة يف جو 
ي�ض����وده الهدوء والنظ�م".وق����د ك�ن لهذا البي�ن االثر يف 
ازدي�����د اجلو توترًا مرة اخرى ب�ضب����ب مط�لبة االحزاب 
ا�ض����الح  ووج����وب   ، املب��ض����رة  الني�بي����ة  ب�النتخ�ب�����ت 
االح����وال الداخلية جذريً� وموقف البالط واحلكومة من 
ذل����ك كله ، فحدثت ا�ضطدام�ت م�ضلحة ا�ضتغلته االحزاب 
ال�ض�ية ومنظم�ت الطلبة وانت�ضر اال�ضراب بن الكلي�ت 
واملدار�����س االخرى. واجتمع الطلب����ة مرة اخرى يف 21 
ت�ضري����ن الث�����ين وق�م����وا ب�لتظ�هرات والقي����ت اخلطب 
والهت�ف�ت التي عرت عن م�ض�عر الراأي الع�م . وتوجهوا 
اىل ب�����ب املعظم ومنطق����ة "الف�ضل" حي����ث وقعت بينهم 
وب����ن ق����وة "ال�ضرط����ة ال�ضي�����رة" ا�ضتب�����ك�ت ب�حلج�رة 
والع�ض����ي مم� ادى اىل وقوع عدد كبري من اجلرحى بن 
الطرفن وق����د ا�ضتمت اال�ضتب�ك�ت ب�لق�ض����وة الب�لغة من 
ج�نب ال�ضرطة التي ق�بله� املتظ�هرون بهجم�ت م�ض�دة 
اكرث عنف����ً� . وك�نت تهتف جم�هري الطلبة "نريد خبزًا ال 
نري����د ر�ض��ض����ً� " وهو تعب����ري عن ح�لة الغ����الء الف�ح�س 

التي اجت�حت البالد انذاك .
ويف �ضب�����ح يوم ال�ضبت املوافق 22 م����ن ت�ضرين الث�ين 
1952 �ضحت بغداد بقي�����دة طليعته� الواعية املمثلة يف 
�ضب�ب العراق اجل�مع����ي ، الن�قم على االو�ض�ع ال�ض�ذة ، 
ال����ك�ره للحكم الف�ضوق ، وهو يردد الهت�ف�ت املعرة عم� 
يع����ج يف نفو�س ابن�ء ال�ضعب ، وم� يتف�عل يف او�ض�طهم 
، وك�نت الكلي�ت ، وخمتلف املدار�س الث�نوية على ميع�د 

يف اعالن اال�ضراب.
 عن: رسالة ) نور الدين محمود ودوره 
العسكري والسياسي(

فاطمة عدنان شهاب الدينس���ن���دس ح��س��ي��ن ع��ل��ي

املوسيقى والغناء هام لغة اإلحساس 
والشعور والعاطفة وهام أداة توجيهية 
يستطاع بها توجيه النىشء إىل الناحية 

الوطنية ، فاإلنسان مييل بطبعه 
وفطرته إىل ترديد ما يسمعه من غناء 

وأناشيد، وملا عرف العراقيون بحبهم 
للموسيقى واألغاين الشعبية، لذا فقد 

وجهت وزارة الداخلية من مديرية 
الدعاية والنرش إىل املترصفيات كافة 
بالبحث عمن اشتهر بذلك الفنني من 

سكان املدن وأفراد العشائر وإرسالهم 
إىل بغداد. ملا كان الغناء أداة 

توجيهية، فقد اشتهر نوع من الغناء يف 
العراق، وهو فن )املونولوج(. اهتمت 

اإلذاعة العراقية بذلك الفن الجديد، 
إلقبال الناس عليه، فتقدم الفنان عيل 
الدبو. مبونولوجات استهدفت باملقام 
األول نقد الظواهر االجتامعية السائدة 

آنذاك. 

كم� قدم الفن�ن عزي���ز علي، مونولوج من دار االإذاعة 
وك�ن مونولوجً� اجتم�عيً�، مو�ضوعه ب�ضيط ال يثري 
اجل���دل واالأق�ويل عن ع�دة القب���ول، فقد ه�جم عزيز 
علي يوم القبول وو�ضف���ه ب�أنه �ضغب ن�ض�ئي وغيبة، 
وانتقل عزيز علي بعد ذلك املونولوج اإىل مو�ضوع�ت 
اأخ���رى، ن�قدا يف جم�الت اجتم�عية عدة وقد جنحت 
جن�ح���� كبريا ون�ل الفن�ن عزي���ز علي �ضهرة وا�ضعة، 
ثم انتق���ل يف املونول���وج اإىل مو�ضوع����ت �ضي��ضية، 
وو�ضع كلم�ته� ب�أ�ضل���وب ينطوي على عدة مع�ن يف 
املونول���وج الواح���د، فهو �ضي��ضي ولي����س ب�ضي��ضي. 

وب�ضر بذلك مبونولوجه )الراديو(
ينور االأفك�ر الراديو 

يفتح االأب�ض�ر الراديو 
ينقل خلب�ر الراديو 

يف�ضح االأ�ضرار الراديو 
م� دام ينور لفك�ر، م� دام يفتح لب�ض�ر، م� دام يف�ضح 

ل�ضرار، يعني ي�ضر اال�ضتعم�ر... يحي� الراديو
اأحدث���ت مونولوج����ت عزي���ز عل���ي، ردة فع���ل ل���دى 
احلكوم���ة،  اأعم����ل  اإىل  ب�لتنب���ه  واخ���ذوا  امل�ضتم���ع 
وب�لت����يل ينتقدون اأعم�له����، واأ�ضبح ا�ضم عزيز علي 
يه���ز ال�ضعب هزا... �ضواء ك�ن���وا طلبة يف االبتدائية 
اأو املتو�ضط���ة قبل االأربعيني����ت وبعده�، فيوم موعد 
ق���راءة مونولوج عزيز علي يعد يوم���ً� م�ضهودًا، ففي 
تل���ك االأم�ضي���ة جتتم���ع الن�ض���وة يف اإحدى ال���دور... 

ويجتم���ع الرج����ل يف املق�ه���ي، ويق���رتب االأوالد من 
املقه���ى وكله���م اإن�ض����ت لعزيز عل���ي و�ضوته يجلجل 
ن����س الليل فزيت م���ن نوم���ي، �ضلكي األكيل���ك هو�ضه 

مبهجومي.. الخ وتتع�ىل ال�ضحك�ت.
اأم� على ال�ضعيد الر�ضمي فقد اأخذت تلك الفئة ب�لتنبه 
اإىل خط���ورة م� يقدمه عزي���ز علي من دار االإذاعة وم� 
لذل���ك النقد املبط���ن للحكومة من ت�أث���ري على امل�ضتمع 
العراق���ي .فف���ي الث�لث ع�ضر من ك�ن���ون االأول 1950 
ك�ن الفن����ن عزيز علي يلق���ي مونولوجه الث�لث وهو 
- مونولوج ال�ضفينة- ومونولوج �ضلي على النبي- 
ومونول���وج ا�ضك���ت لتحجي، م���ن دار االإذاعة... تلك 
املونولوج�ت املث���رية...واإذا ب�ملهند�س ن�جي �ض�لح 
يدخ���ل ب�ض���ورة مف�جئ���ة عل���ى الفن����ن اأثن����ء اإلق����ء 
املونولوج، واأ�ضره يف اإذنه اإن نوري ال�ضعيد قد ج�ء 

اإىل االإذاعة، وانه يف ح�لة ع�ضبية .
وحينم���� انته���ى عزي���ز علي م���ن اإلق����ء مونولوج�ته 
،ا�ضتدع���ي ملواجهة- ن���وري ال�ضعيد- ومل���� �ضلم على 
- الب��ض���� -رد عليه ال�ضالم ب�قت�ض����ب، وانفجر يلوم 

الفن����ن ق�ئ���ال ل���ه ب�حل���رف الواح���د: لي����س تتداخ���ل 
ب�ل�ضي��ض���ة؟ فرد عليه الفن����ن ق�ئال: ب��ض� ي���� �ضي��ضة 
اأين فن�ن...م���و �ضي��ضي... ف�ض����ل ال�ضعيد: طيب اإذا 
اأنت فن����ن اأذن لي�س مرت�ضي الن�����س والفن�ن يون�س 
الن��س، يغن���ي لهم ويزيل همومه���م ويفرحهم...؟ ثم 
�ض�أل���ه م� معنى كلمة )جي(، وم�ذا تعني بعب�رة :اأخر 
كل عالج اجلي - واملن تريد ب� )اجلي(؟ ف�أج�به عزيز 
عل���ي: والله ي�))ب��ض����(( مل اأعن بذل���ك �ضخ�ض� معين� 
ب�لذات، ف�ض�أله: مرة اأخ���رى، م�ذا تق�ضد مبخت�ر ذاك 
ال�ض���وب من ه���و؟ اأج�ب عزي���ز علي: ان���ه خمت�ر من 
خم�ت���ري الر�ض�ف���ة الأنني اغني يف الك���رخ واملق�ضود 
ال�ض���وب االأخ���ر((. وقد تخل����س عزيز عل���ي من ذلك 
املوقف، الأن���ه ك�ن يق�ضد ال�ضف���ري الريط�ين )م�ضرت 
كولن والز(، والذي ع�د اإىل ال�ضف�رة الريط�نية بعد 
ف�ض���ل ح���رب اآي�ر1941. فم���� ك�ن من ن���وري ال�ضعيد 
اإال اأن ت���رك االإذاعة ومعه جمموع���ة من مونولوج�ت 
عزي���ز عل���ي، ومل يلبث اأن ع�د مرة اأخ���رى ليطلب من 
عزي���ز عل���ي عم���� اإذا ك�ن يحم���ل مع���ه جمموع���ة  من 
اأزج�ل���ه ذلك الن - الب��ض� - خي���ل اإليه وقد راأى عزيز 
عل���ي اأم����م امليكرفون م���ن وراء زج����ج - الكونرتول 
- يب���دو من�ضجم���� ب�الإلق�ء دون اأن يحم���ل بيده ورقة 
م�...يق���راأ فيه�...فظن اأن عزيز علي اإمن� يرجتل تلك 
االأه�زي���ج ارجت����ال، اإذ ق����ل اأم����م م�ضهد م���ن موظفي 

االإذاعة م�ضتف�ضرا )هذا �ضلون ديحجي من كلبه؟(. 
ع���رف عزيز عل���ي املعتقالت واملن����يف وخره� وذاق 
االأمري���ن فيه�. فلم ينم الفن�ن ليلته����... وب�ت �ض�هرا 
يف ت�ضفية اأم���ور بيته وع�ئلته متهي���دا لالعتق�ل، اأو 
ال�ضج���ن اللذي���ن ك�ن يتوقعهم���� يف الي���وم الت�يل... 
ويف الي���وم الت����يل ا�ضتدع����ه ن���وري ال�ضعي���د، م���ع 
مدير الدع�ي���ة وك�ن يومئذ كم�ل اإبراهيم، وا�ضتدعى 
مع���ه مدير االإذاع���ة- ح�ضن الدجيلي ال���ذي مل يح�ضر 
املق�بل���ة،اإذ ان�ضح���ب الدجيل���ي م���ن الوظيف���ة ب���دون 
تقدمي ا�ضتق�لت���ه احتج�ج� على ذلك التع�ضف، ويعود 
اإليه الف�ضل يف اإلق�ء املونولوج�ت االنتق�دية من دار 
االإذاع���ة يف ذلك العه���د... واىل الت�ضجي���ع الذي ك�ن 
يلق�ه عزيز علي منه، فق�ل نوري ال�ضعيد للفن�ن عزيز 

علي:
))ي���� اأخي اأنت الله ن�طي���ك ه�ملوهبة ت�ضفط الكلم�ت 
مث���ل مرتي���د... الزم ال تثريالن�����س وال تبجيه���م... 

الرج����ل يخلق���ون... واالأو�ض�ع تتح�ض���ن... وتنظم 
مونولوج�ت���ك فتب�ض���ر ب�مل�ضتقب���ل((، و�ض���رف عزيز 

علي بكلم�ت اأعج�ب.
طل���ب عزي���ز علي من مدي���ر الدع�ي���ة كم����ل اإبراهيم، 
اإال ي���درج اأ�ضم���ه يف املن�ه���ج االإذاعي���ة ح���ذرا من اأن 
ي�ضيب���ه مك���روه اأو �ض���وء... اإال اأن ا�ض���م عزي���ز علي 
ك�ن مدرج���� يف املنه���ج ال�ضه���ري اإال ان���ه مل يحظ���ر 
الإلق����ء مونولوج�ت���ه يف الوق���ت املعن...ف�ض����ع يف 
االأو�ض����ط ال�ضعبي���ة اأن- نوري ال�ضعي���د -  قد �ضجنه 
وبدافع تلك االإ�ض�ع���ة وخ�ضية اأن يظن نوري ال�ضعيد 
بعزيز عل���ي �ضوءا، ا�ضط���ر عزيز عل���ي يف االأ�ضبوع 
الت����يل اأن يحظر اإىل االإذاع���ة يف املوعد املقرر الإلق�ء 
مونولوج�ت���ه، فوج���د اأن مدير الدع�ي���ة الع�م ومدير 
االإذاعة، قد ا�ضتب���دال واألقى يف تلك احلفلة مونولوج 
)الف���ن( ، ثم منولوج ي� ح�ضن ب�ل�ضيف �ضيعن� اللنب، 
ث���م ت���رك االإذاع���ة لب�ضعة اأ�ضه���ر... ث���م ا�ضتدعى مرة 

اأخرى ملزاولة ذلك الفن الغن�ئي. 
بلغ���ت جراأة الفن�ن عزيز عل���ي حينم� ك�ن موظف� يف 
وزارة االأعم����ر، وك�ن واجبه اأع���داد الدع�ية مل�ض�ريع 
االأعم�ر يومذاك، اإذ اأعلنت احلكومة اأنه� �ضتقوم خالل 
االأي�م الق�دمة، يف بن�ء الدور لتوزعه� على املواطنن 
)دار ل���كل مواط���ن وتلبي���ة احل�ج����ت االأ�ض��ضية لكل 
مواط���ن، ك�ن نتيجة ذلك هو بن����ء ع�ضرات من الدور 
هن� وهن����ك يف نواح���ي بغداد اأقيم���ت دون تخطيط 
ودون تن�ضي���ق اإذ ك�نت ال�ض���رك�ت االأجنبية واملحلية 
تنه���ب املالين من اأموال الدول���ة وامل�ضوؤولون ك�نوا 
يتق��ضم���ون اأرب�ح���� علن���� وجه���را ف�أ�ض����ر الفن�ن اإىل 

مه�زل تلك امل�ض�ريع.  
والطرق من حمد الله

مل� بجت كل البالد
كله� )منتظمة( و)عدله(

وانبت كل  ه�ل�ضداد
ي� عرب اأنطوه� مهلة

اأن� اأراهنكم رهن
العراق ي�ضري فله

بعد مدة من الزمن
ذل���ك مم���� يدل���ل عل���ى مل���ل الن�����س ب�لدع�ي���ة ملجل�س 
االأعم�ر الذي مل يتحقق منه �ضيئ� على الرغم من ت�أكيد 
ب�الإجن����زات  العراقي���ن  للم�ضوؤول���ن  الت�ضريح����ت 

العظيمة التي حققته� على �ضعيد جمل�س االأعم�ر. 
وب���ذل جه���دا كبريا لتمري���ر مط�لب ال�ضع���ب العراقي 
ع���ر االإذاع���ة والت���ي تط�لبه مبزي���د م���ن التحري�س 
الث���وري، فعمد اإىل ب���ث مونولوج ب���دا وك�أن االإذاعة 
ه���ي الت���ي كلفته مبع�جلة تل���ك املوا�ضي���ع احل�ض��ضة 

تنفيذا الإرادة اجلم�هري اإذ ق�ل: 
اأين كلبي م�ضلوع

الزم  بكل اأ�ضبوع
ي� ليتني به�الذاعة

كون اح�ضر مو�ضوع
تكلي اأحجي بكل �ضراحة

وال�ضراحة له� حدود
هذي والله �ضم�حة

من االإذاعة وهذا جود
ي� عرب تره الف�ض�حة

واحلجي املوزون فن
وبع�ض� اليحجي ب�ضراحة ي�أدي خدمة للوطن.

 عن: رسالة )توجهات اإلذاعة العراقية 
الوطنية 1958-1936(

اذاعة بغداد وتأجيج الروح الوطنية العراقية

دور عزيز علي ومنولوجاته االذاعية
ما هو السبب المباشر الندالع انتفاضة 1952؟

ش������ج������ار ف�������ي ك����ل����ي����ة ال�����ص�����ي�����دل�����ة ي����ش����ع����ل االح������������داث

ارتأت عامدة كلية الصيدلة والكيمياء يف بغداد ان تدخل تعديالت عىل نظامها الداخيل بجعل الطالب املعيد 
يف بعض الدروس معيدًا يف كافة مواضيع صفه . "نص تعديل الفقرة )ج( من املادة )34( من هذا النظام 

"عىل الطالب املعيد اعادة كافة مواضيع الصف الذي يرسب فيه" . فعد طالب هذه الكلية التعديل اجحافًا يف 
حقوقهم ، حملهم عىل االحتجاج فاالرضاب عن الدوام اعتبارًا من يوم 26 ترشين االول 1952 ، وقد اتسع 

االرضاب فشمل كليات اخرى كالطب والحقوق والتجارة وغريها تضامنًا مع كلية الصيدلة والكيمياء حتى يلغى 
التعديل املذكور.
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الميال��ي ش��اكر  زين��ة  د. 

جواد كاظم محيس��ن ن�جم

ه���ي يف احلقيق���ة لي�ضت اإال وجه���ً� من الوج���وه التي 
تت�ضرت حتته� املب����دئ ال�ضيوعية، كم� �ضم احلزب يف 
�ضفوف���ه الطبقة املتو�ضطة من التج�ر وقلة من العم�ل 
اأمث�ل الت�جر عط� البكري، فقواعد هذا احلزب كحزب 
ال�ضعب موؤلف���ة من ال�ضيوعين واأكرثه���م من املثقفن 
�ض���واء منهم من ان�ضق عن االأح���زاب ال�ضيوعية اأو من 
رج���ح العم���ل العلن���ي على ال�ض���ّري اأو م���ن ك�ن يحمل 
العقي���دة امل�رك�ضية من دون اأن ين�ضم اإىل موؤ�ض�ضة من 
املوؤ�ض�ض�ت ال�ضّرية، فقرر االن�ضم�م اإىل هذه اجلم�عة 

الأ�ضب�ب �ضخ�ضية وغري �ضخ�ضية.
 اأّن قي����دة احل���زب موؤلف���ة م���ن جم�ع���ة اأغلبه���� م���ن 
امل�رك�ضين وبع�ضه� من االأحرار، ويف مقدمتهم زعيم 
احلزب عب���د الفت�ح اإبراهيم ال���ذي ك�ن قد ت�أثر ب�لفكر 
اال�ضرتاكي والفل�ضف���ة امل�دية منذ اأن ع�د من الوالي�ت 
املتحدة ع����م 1935، فك�ن البّد اأن ي�أخذ حيزًا من عمل 
التحقيق�ت اجلن�ئية اإال انه� غ�ضت النظر عنهم لكونه� 
دائ���رة م�ضرية لرغب�ت احلكوم���ة ال�ضيم� بعد اأن اأظهر 
االإنكليز رغبتهم يف مك�ف����أة العن��ضر ال�ضيوعية التي 
انقلب���ت على امل�ني���� الن�زي���ة وعلى القومي���ن العرب 
واأعلن���ت عن م�ض�عدته���� للحلف�ء بع���د انحي�ز االحت�د 
ال�ضوفيت���ي اليه���م، اإال ان ذلك مل يك���ن اإال مدة وجيزة، 
فقد ع�ودت ن�ض�طه� يف مراقبة احلزب، اإذ اتخذ احلزب 
من �ضحيف���ة الراأي الع�م الت���ي ي�ضدره� حممد مهدي 
اجلواه���ري من���رًا للحزب لتو�ضي���ح اآرائ���ه واأفك�ره 
الفل�ضفية فن�ض���رت اجلريدة منه�ج احل���زب االأ�ض��ضي 

ونظ�مه الداخلي وبع�س املق�الت الأع�ض�ئه.
م���ن البديهي لدى مديرية التحقيق����ت اجلن�ئية اأن كل 
حزب جم����ز هو ح���زب مراقب م���ن قبله� �ض���واء اأك�ن 
مييني���ً� اأو ي�ض�ري���ً� وبح�ض���ب الو�ضع الع����م للبلد، اإال 
ان االأح���زاب ذات الطبيع���ة امل�رك�ضي���ة تك���ون مراقبة 
اأكرث، نظ���رًا ملواقفه���� املع�ر�ضة للدول���ة وب�لت�يل ك�ن 
حل���زب االحت����د الوطن���ي مواق���ف جريئ���ة يف انتق�د 
اإىل  دع����  اآب  م���ن  الثالث���ن  فف���ي  اأعم����ل احلكوم���ة، 
اجتم����ع له مع حزبي ال�ضع���ب والوطني الدميقراطي 
ورفعوا احتج�ج���ً� �ضد �ضي��ضة حكومة اأر�ضد العمري 
ومم�ر�ض�ت���ه القمعية �ضد املواطن���ن مط�لبن بتنحي 
العمري واإق�مة حكومة د�ضتورية، االأمر الذي اأدى اإىل 
تعر�س ق�دة ح���زب االحت�د الوطني للمط�ردة متهمن 
ب�الإخ���الل ب�الأمن الع�م وقد اأوق���ف كل من عبد الفت�ح 
اإبراهي���م ون�ظ���م الزه����وي ومو�ض���ى ال�ضي���خ را�ضي 
واأطل���ق �ض���راح عبد الفت����ح ورا�ض���ي، يف حن حوكم 
الزه����وي و�ُضج���ن مل���دة �ضت���ة اأ�ضهر، وق�ط���ع احلزب 
انتخ�ب�ت نوري ال�ضعيد و�ض�هم مع بقية االأحزاب يف 
املط�لبة بحل املجل�س واإجراء انتخ�ب�ت ني�بية حرة.

عقد احل���زب موؤمتره الث����ين يف ال�ض�ب���ع والع�ضرين 
م���ن اآذار 1947 النتخ�ب اأع�ض�ء جلنة مركزية جديدة 
نظ���رًا لوقوع خالف ب���ن اأع�ض����ء اللجن���ة ال�ضي��ضية 
والتي �ضمت اأع�ض�ء اللجنة املركزية ال�ض�بقة، اتهمت 
دائرة التحقيق�ت اجلن�ئية اأحد اأع�ض�ئه� وهو جورج 
حبيب اخلوري ب�ل�ضيوعية وب�أنه �ضّكل جن�حً� ي�ض�ريً� 

متطرف���ً� داخل احلزب، ويف الوقت ذاته اأخذت تراقب 
ن�ض����ط واجتم�ع����ت احل���زب، فف���ي تقري���ر اأمني ذكر 
اجتم�ع احلزب االأ�ضبوعي بت�ريخ الث�من والع�ضرين 
من �ضب�ط 1947 م���ن دون ذكر املك�ن واأ�ض�رت اإىل ان 
االجتم�ع افتتح���ه عبد الرزاق الب����رح بكلمة عنوانه� 
اأ�ض�ر فيه� اإىل كرثة  "اجل�مع���ة العربية وت�أثريه����"، 
االأي���دي الع�طل���ة يف الب���الد العربي���ة عل���ى الرغم من 
وج���ود ه���ذه اجل�مع���ة وتكوينه���� لتوحي���د ال�ضعوب 
العربي���ة... الخ، وتاله ف��ضل الط�ئ���ي بكلمة عنوانه� 
كت�بة  اإىل  فيه�  والق�فلة ت�ضري" تطرق  تنبح  "الكالب 
اجلرائ���د واملجالت امل�أجورة ع���ن الوطنين واته�مهم 
ب�خلونة... الخ. اأم� جورج حبيب اخلوري فقد حتدث 
بكلمة ح���ول "تط�حن الع����مل وال�ضي��ض���ة الريط�نية 
االأمريكي���ة" تطرق فيه���� اإىل حم�ول���ة بريط�ني� تقييد 
ال���خ  ا�ضتعم�ري���ة...  مبع�ه���دات  العربي���ة  ال�ضع���وب 
وط�ل���ب يف الوقت ذات���ه مبك�فحة اال�ضتعم����ر وخلق 
�ضع���ب واٍع ب�العتن����ء ب�لثق�فة والري���ف العراقي، كم� 
انتق���د احل���زب �ضي��ض���ة ال�ض���دة التي اتبعته���� حكومة 
�ض�ل���ح جر مبق�وم���ة االأح���زاب ال�ضي��ضي���ة وتعطيل 
ال�ضح�ف���ة احلزبية، االأمر الذي دفع احلزب اإىل اإع�دة 
تنظي���م نف�ض���ه على وف���ق تن�ضيق جديد اأ�ضب���ه بتنظيم 
االأح���زاب ال�ضرية، واأ�ض�رت تق�ري���ر دائرة التحقيق�ت 
اجلن�ئي���ة قي����م عبد الفت����ح اإبراهي���م يف اجتم�ع عقد 
يف الراب���ع من مت���وز 1947 بتو�ضي���ح االأ�ضب�ب التي 
اأدت اإىل تده���ور االأح���زاب ال�ضي��ضي���ة ون�ضبه���� اإىل 

ال�ضي��ض���ة الريط�ني���ة اال�ضتعم�ري���ة الت���ي اكت�ضب���ت 
الن�زية م���ن امل�ني� خالل احلرب واأخ���ذت تطبقه� على 
ال�ض���رق وامل�ضتعم���رات ومع�ونة �ض��ض���ة العراق لهذه 
ال�ضي��ضة وتف�نيهم يف �ضبيل تنفيذه� ف�ضاًل عن وجود 
االإقط����ع والنفوذ امل�يل الكبري يف العراق الذي مّهد له 

اال�ضتعم�ر و�ضجعه ب�ضتى الو�ض�ئل.
العراقية-االأردني���ة  املع�هدت���ن  احل���زب  ع�ر����س 
امل�ض�ري���ع اال�ضتعم�ري���ة  والعراقية-الرتكي���ة وك�ف���ة 
الت���ي تهدف اإىل اإيج����د تكتالت يف ال�ض���رق االأو�ضط، 
لذا قررت حكومة �ض�لح جر اإبط�ل رخ�ضته مع حزب 
ال�ضع���ب، فف���ي الت��ض���ع والع�ضرين من اأيل���ول 1947 
اأبلغت وزارة الداخلية الهيئ���ة املوؤ�ض�ضة للحزب ب�أنه� 
ق���ررت اإبط�ل رخ�ضته خلروجه عن اأهدافه التي اأُجيز 
م���ن اأجله� والأنه عم���د اإىل ت�ضكيل نظ����م خالي� خطرة 
وحّث���ه على الث���ورة وخل���ق اال�ضطراب�ت كم���� اعتمد 
يف اإيرادات���ه على م�ض�در جمهول���ة، والواقع اإّن تهمة 
احل�ض���ول عل���ى اأموال م���ن جه�ت جمهول���ة تهمة غري 
ث�بت���ة، اإذ ك�ن���ت هن�ل���ك بع����س الترع����ت م���ن بع�س 
االأ�ضخ�����س وه���م اأع�ض����ء يف احل���زب اأو موؤيدون له 
ب�أ�ضم�ئه���م واأ�ضم����ء زوج�ته���م، ومهم���� يكن م���ن اأمر 
حّل احلزب نف�ضه ب�ض���ورة ر�ضمية ومل مي�ر�س العمل 
ال�ضّري اأو العلني بعد ذلك وتفرق اأع�ض�وؤه وان�ضموا 
اإىل اأحزاب وحرك�ت خمتلفة خ��ضة احلزب ال�ضيوعي 

واحلزب الوطني الدميقراطي. 
يت�ضح مم���� �ضبق اأّن ح���زب االحت����د الوطني تعر�س 
للمراقب���ة االأمني���ة م���ن التحقيق����ت اجلن�ئي���ة �ض�أن���ه 
�ض����أن االأحزاب االأخ���رى وم� ك�نت اإج����زة احلزب من 
ال�ضلطة اإال مرحلة وقتية ت�ضعى من خالله� التحقيق�ت 
اجلن�ئي���ة اإىل جم���ع املعلوم����ت الك�فية حلج���ة قوية 
ت�ض����ف اإىل توجهه���م امل�رك�ض���ي وموقفه���م املع�ر�س 
للحكوم�ت املتت�لي���ة لغر�س ت�ضتيتهم ومن ثم الق�ض�ء 
عليه���م وعدم ال�ضم�ح له���م مبم�ر�ض���ة ن�ض�طهم العلني 

مرة اأخرى. 

 عن: رسالة )التحقيقات الجنائية في العراق 
وموقفها من االحزاب الوطنية 1957-1921(

�ضع���ت احلرك���ة الوطنية يف الع���راق اإىل التخل�س من 
تبع����ت املع�ه���دة العراقي���ة الريط�ني���ة لع����م1930 
ال�ضيم���� بع���د اأن راأت بريط�ني���� متجه���ة نح���و عق���د 
مع�ه���دة جديدة تكون بديلة للمع�هدة ال�ض�بقة، ف�ضاًل 
ع���ن مت�ض���ك النظ����م امللك���ي ب�لتع����ون م���ع بريط�ني�. 
وله���ذه الغ�ي���ة ت�ضكلت وزارة �ض�لح ج���ر يف الت��ضع 
والع�ضري���ن م���ن اآذار ع�م 1947. وج���رت املف�و�ض�ت 
وعق���دت  والريط����ين.  العراق���ي  اجل�نب���ن  ب���ن 
اجتم�ع����ت عدي���دة يف لن���دن وبغ���داد. ويف اخل�م�س 
من ك�نون الث�ين ع�م1948، اأر�ضل وفد اإىل بريط�ني� 
يراأ�ض���ه �ض�لح جر لعقد مع�ه���دة جديدة. ويف اليوم 
نف�ض���ه خرج���ت تظ�ه���رات كبرية ق����م به� طلب���ة كلية 
احلقوق رف�ضوا فيه���� املع�هدة العراقية-الريط�نية، 
ال�ضهيوني���ة، ال�ضيم���� واأنه����  واألق���وا هت�ف����ت �ض���د 
ج�ءت بع���د الت�ضريح الذي األق����ه ف��ضل اجلم�يل يف 
لن���دن يف الث�ل���ث من ك�ن���ون الث����ين 1948، وحتدث 
فيه���� ع���ن املح�دث����ت املنتظ���رة، وتن��ضى في���ه الرغبة 
ال�ضعبي���ة الوطني���ة يف اإلغ�ء مع�ه���دة 1930 املعقودة 
م���ع بريط�ني� كم���� اأغفل التط���رق اإىل ق�ضية فل�ضطن. 
وق���د اأنظم طلب���ة دار املعلمن الع�لي���ة اإىل التظ�هرات 
ت�ض�من���ً� مع طلب���ة كلية احلقوق ف�ضاًل ع���ن طلبة بقية 
املع�ه���د والكلي����ت واملدار����س، وعل���ى اأثره���� ق�م���ت 
ال�ضرطة مبح�ولة كبح جم�ح التظ�هرات، ف��ضتخدمت 
العن���ف والق�ضوة مع املتظ�هرين فح��ضرت طلبة كلية 
احلقوق، واأدت اال�ضطدام�ت بن الطرفن اإىل اإ�ض�بة 

عدد من الطلبة.
ا�ضتنك���رت االأحزاب ال�ضي��ضي���ة املع�ر�ضة و�ضح�فته� 
االعتداء عل���ى الطلبة، وط�لبت برف����س املع�هدة، كم� 

اأعلنت م�ض�ندته� للمظ�هرة واال�ضطراب�ت التي تولته� 
خمتل���ف الفئ�ت يف الب���الد. واأ�ضدر جمل����س الوزراء 
ق���رارًا بغلق كلي���ة احلقوق. وك�نت احلرك���ة الطالبية 
قد ك�ضب���ت اإىل ج�نبه� اأبن�ء الب���الد مبوقفه� البطويل 

ومتكنت من ت�أليب الراأي الع�م �ضد املع�هدة.
ويف اليوم الت�يل، ال�ض�د�س من ك�نون الث�ين 1948، 
اأعل���ن طلب���ة دار املعلم���ن الع�لي���ة اإ�ضرابه���م وق�موا 
ب�لتظ�ه���ر مع بقية طلبة الكلي����ت واملع�هد واملدار�س 
الث�نوي���ة ت�ض�من���ً� م���ع كلي���ة احلق���وق وم���ع الق�ضية 
الفل�ضطيني���ة، وقدموا مذك���رات اإىل اجله�ت املخت�ضة 

ت�ضمنت املط�ليب االآتية:
1- اإطالق �ض���راح املوقوفن م���ن اأخوانهم طالب كلية 

احلقوق.

2- مع�قبة امل�ضوؤولن عن ح�دث كلية احلقوق.
3- اإلغ�ء املع�هدة العراقية-الريط�نية اجل�ئرة.
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الدرا�ضة يف كلية احلقوق.

5- القي����م بحل ع�جل لق�ضية فل�ضطن وتخلي�ضه� من 
اال�ضتعم�ر وال�ضهيونية

ا�ضتج�ب���ة  بع���د  ب�ض���ورة طبيعي���ة  الظ���روف  ع����دت 
احلكومة لبع����س املط�لي���ب، اإذ ا�ضت�أنفت الدرا�ضة يف 

كلية احلقوق وبقية املع�هد والكلي�ت.
وبع���د اإبرام املع�ه���دة العراقي���ة الريط�نية يف مين�ء 
بورت�ضم���وث يف اخل�م����س ع�ض���ر م���ن ك�ن���ون الث�ين 
ع����م 1948، وقي�م ال�ضحف بن�ض���ر تف��ضيل املع�هدة 
يف ي���وم ال�ض�د����س ع�ضر م���ن ك�نون الث�ين م���ن الع�م 

نف�ض���ه. احتجت االأحزاب املع�ر�ضة ودعت اإىل رف�ضه� 
ومق�ومته����، كم� جت���ددت املظ�هرات ابت���داًء من يوم 
ال�ض�ب���ع م���ن ك�نون الث����ين 1948، وملدة ثالث���ة اأي�م، 
ق����م به� طلبة دار املعلمن الع�لية وطلبة كلية احلقوق 
وبقية طلبة املع�هد والكلي����ت واملدار�س، كم� ا�ضرتك 
به���ذه املظ�ه���رة فئ����ت اأخ���رى من اأبن����ء الب���الد التي 
ج�ءت م���ن اأم�كن خمتلفة من بغ���داد. دفعت احلكومة 
اإىل ح�ض���د قواته� وا�ضتبكت م���ع املتظ�هرين، اأدى يف 
النتيجة اإىل �ضقوط عدد من القتلى واجلرحى. ويذكر 
رئي�س الوزراء وقتذاك ب�أن مظ�هرة يوم الع�ضرين من 
ك�نون الث�ين، ك�نت مرتبة ترتيبً� دقيقً�، وك�ن لبع�س 
طلب���ة دار املعلم���ن الع�لية الدور يف ه���ذه التظ�هرة. 
وعلى الرغم من قي�م الو�ض���ي عبد االإله ب�إ�ضدار بي�ن 
اأعلن فيه ب�أن املع�هدة العراقية الريط�نية ال تعر عن 
امل�ض�لح الوطني���ة للبالد، اإاّل اأن املظ�هرات قد جتددت 
ب�ضورة اأو�ضع يف االأي�م الت�لية نتيجة عدم وجود نية 
حقيقية لرف�س املع�هدة من قبل رئي�س الوزراء �ض�لح 
ج���ر، الذي اأك���د يف لندن مت�ضك���ه ب�ملع�هدة. و�ضهدت 
من�ط���ق خمتلفة من بغداد ح�ضد ه�ئ���ل من اجلم�هري، 
�ض�هم في���ه طلبة املدار�س واملع�ه���د والكلي�ت. ويذكر 
اأحد امل�ض�ركن فيه� ب�أن "اجلم�هري بداأت ب�لتدفق نحو 
منطق���ة ب�ب املعظ���م ف�ض�هد جتمعً� كب���ريًا من ال�ضب�ب 
الث�ئر يحم���ل اأكت�فه اأح���د طلبة دار املعلم���ن الع�لية، 
ويبدو �ض�ب���ً� نحيفً� حممواًل على اأعن�ق ال�ضب�ب، قرب 
ال�ض�ع���ة الت�ريخية هن�ك، يرف���ع �ضب�بته ب�ضالبة على 
جتم���ع اأ�ض�بعه االأخرى، تتل���وى وتدور حول نف�ضه�، 
ثم ت�ضتق���ر لتنه�س من جدي���د، وك�ن يبدو يل يف اأول 
االأمر اأنه يخطب يف الن��س، اإاّل اأنني اأدركت ب�أنه يلقي 
�ضيئ���ً� من ال�ضع���ر، وت�ضرخ احلن�جر م���ن بعد، تطلب 
اإع����دة الق�ضيدة، فتبن يل اأن ذل���ك ال�ض�ب هو ال�ض�عر 
ب���در �ض�كر ال�ضي�ب، فه���ذه اللوحة ذات االإط�ر الثوري 
الدف����ق ب�الأخال����س لتطلع����ت ال�ضع���ب ومط�حمه، م� 

زالت هي املنطلق الواقعي ملعرفتي ب�ل�ضي�ب".
بع���د ع���ودة �ض�ل���ح ج���ر م���ن بريط�ني���� يف ال�ض�د�س 
والع�ضري���ن م���ن ك�نون الث����ين 1948، عق���د اجتم�عً� 
يف الب���الط امللكي، وك�ن الت�ضري���ح الذي اأدىل به بعد 
االجتم�ع، يو�ض���ح مت�ضكه اأي�ضً� ب�ملع�هدة، ومل ي�ضغ 
اإىل املط�لي���ب اجلم�هريية. مم���� اأدى يف اليوم الت�يل 
اإىل قي�م تظ�هرات كبرية و�ضقوط العديد من ال�ضهداء 
واجلرح���ى عل���ى ج�ض���ر ال�ضهداء، مم���� دف���ع الو�ضي 
االإيع����ز اإىل �ض�ل���ح ج���ر بتق���دمي ا�ضتق�لت���ه يف يوم 
ال�ض�ب���ع والع�ضرين من ك�ن���ون الث�ين، فقدم ا�ضتق�لته 
بعد اأن ا�ضتق�ل ثالثة وزراء، ورئي�س جمل�س النواب، 

وع�ضرون ن�ئبً�.
متي���زت وثبة 1948 بتوحيد جه���ود احلركة الوطنية 
قدراته����  ع���ن  ع���رت  كم����  موقفه����،  يف  وتالحمه���� 
واإمك�ني�ته� يف اإف�ض�ل املع�هدة، كم� متيزت ب�ت�ض�قه� 
و�ضموله�، فقد �ضملت خمتلف الفئ�ت يف البالد اإذ اإنه� 
مل تكن مقت�ض���رة على العن��ضر املثقف���ة، وال جم�ع�ت 
مط�ليبه����  وات�ضم���ت  املنظم���ة.  والفئ����ت  االأح���زاب 
و�ضع�راته���� بوح���دة االأه���داف واملع����ين وذات ط�بع 

وطني، ودميقراطي وقومي يف وقت واحد.
اأثب���ت طلب���ة دار املعلم���ن الع�لي���ة من خ���الل موقفهم 
امل�ض�ن���د وم�ض�ركته���م يف االإ�ضراب����ت والتظ�ه���رات 
قدرتهم وت�أثريه���م يف احلي�ة ال�ضي��ضية داخل البالد، 
كونه���� جزًء من احلرك���ة الوطنية الراف�ض���ة للو�ض�ية 
االأجنبي���ة، ومق�ومة القيود اال�ضتعم�رية التي فر�ضت 
عل���ى الب���الد، كم� لعبت ال���دار دورًا متمي���زًا واأوجدت 
له� ثق���اًل اأ�ض��ضي���ً� يف كف�ح الب���الد، والتف�عل مع بقية 
الكلي�ت واملع�هد يف اإف�ض�ل املخطط�ت اال�ضتعم�رية.
 عن: رسالة ) دار المعلمين العالية(

تأسس مع بقية األحزاب العلنية يف 
نيسان 1946 والذي ضمت قيادته 
عنارص مثقفة أمثال موىس صبار 

)محامي( وادور قليان )محامي( وجميل 
كبة )محامي( وموىس الشيخ رايض 
)معلم( إضافة إىل الشاعر العراقي 
محمد مهدي الجواهري الذي ذكر 

تقرير أمني خاص صادر عن الشعبة 
الخاصة أنه من العاملني يف الحقل 

الشيوعي رغم كونه اليعرتف رصاحًة 
بذلك، وإمنا يعرتف هو بانتسابه ملا 

يسمى بحركة أنصار السالم.

من تاريخنا الوطني في االربعينيات

التحقيقات الجنائية وأغالق 
حزب االتحاد الوطني

دار المعلمين العالية
ووثبة كانون الثاني 1948
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ت�ري����خ  ميت����د 
التعلي����م الع�����يل يف الع����راق اىل م�قَبي����ل ان�ض�����ء الدول����ة 
امللكية يف العراق،وك�نت بدايته فتح مدر�ضة للق�نون يف 
بغداد ع�م 1908 وميكن تق�ضيم ت�ريخ التعليم الع�يل يف 
العراق، خالل املدة م�بن ع�مي 1908و1958 ،على ثالثة 
مراح����ل ،هي: اأواخ����ر احلكم العثم�����ين ، وعهد االنتداب 
الريط�ين ،وعهد اال�ض����تقالل ، وات�ضمت ب�لنقل والتقليد 
لالنظم����ة الغربي����ة تنظيم����� وادارة واهداف�����، ويت�ض����ح 
خالل تلك املدة م����دى ت�أثري االو�ض�����ع ال�ضي��ضية املحلية 
واالقليمي����ة والدولي����ة والعوام����ل االقت�ض�دي����ة واالراء 
والتن�ق�ض�����ت ال�ضخ�ضية الوطنية واالجنبية يف م�ضرية 
التعلي����م الع�����يل يف الع����راق، فف����ي العهد العثم�����ين ك�ن 
الهدف من التعلي����م الع�يل حم�ضورا يف اإعداد املوظفن، 
ك�لق�ض�ة واالداري����ن واملح�من ال�ضغ�ل بع�س الوظ�ئف 
احلكومي����ة، فت����م الرتكي����ز عل����ى درا�ض����ة العل����وم الفقهية 
وال�ضرعي����ة، وك�ن ط�ب����ع النظ�����م الفرن�ض����ي املركزي هو 
الغ�لب من حي����ث االدارة والتنظيم  اأّم� يف عهد االنتداب 
الريط�����ين فك�ن التعليم يف معظم����ه نظري�، وبعيدا عن 
واقع املجتمع ،ومم�ث����ال للنظ�م التعليمي الريط�ين يف 
فل�ضفت����ه وادارته وتنظيمه، ومل يتغ����ري النظ�م التعليمي 
يف عه����د اال�ضتق����الل ، حيث طغ����ت الدرا�ض�����ت االن�ض�نية 
واالأدبي����ة وم����ع تزاي����د اأَع����داد املتخرجن م����ن اجل�مع�ت 
اىل  وعودته����م  واالمريكي����ة،  والفرن�ضي����ة  الريط�ني����ة 
الع����راق، وت�أ�ضي�����س كلي�����ت جديدة، َب����َداأ وا�ضح����� ت�أثري 
الفل�ضفة الرتبوية الريط�نية والفرن�ضية واالمريكية يف 
النظ�����م التعليم����ي، اإذ افتقر النظ�م الرتب����وي اىل فل�ضفة 

وا�ضحة وحمددة املع�مل . 
تركز التعليم الع�يل خالل املدة م�بن ع�مي 1908و1958 

يف مدين����ة بغداد،حي����ث �ضم����ت العدي����د م����ن املع�ه����د 
الع�لية والكلي�����ت االن�ض�نية والعلمي����ة ، وهي ت�بعة 
اداري����� وفني����� اىل وزارات ع����دة ،وتديره����� هيئ�����ت 
اداري����ة م�ضتقل����ة ، ولكّنه� ك�نت جميعه����� مرتبطة بوزارة 
املع�رف، ع����دا كلية الطب وال�ضيدل����ة التي ك�نت مرتبطة 
ب����وزارة العمل وال�ض����وؤون االجتم�عي����ة ، وكلية الهند�ضة 
الت����ي ك�نت مرتبطة ب����وزارة اال�ضغ�����ل واملوا�ضالت، يف 
حن ارتبط����ت كلية احلقوق بوزارة العدلي����ة، ثم اأُحلقت 

ع�م 1924 بوزارة املع�رف .     
�����س املعه����د من قب����ل وزارة املع�����رف يف بداي����ة الع�م  اأ�ضِّ
الدرا�ض����ي 1942-1943 ب�أ�ض����م )معهد الرتبي����ة البدنية( 
به����دف اعداد مدر�ض����ن يف جم�ل الري��ض����ة للتدري�س يف 
املدار�����س الث�نوية ويقبل فيه خريجو الدرا�ضة االعدادية 
ودار املعلم����ن االبتدائية ودار التدريب الري��ضي، ومدة 
الدرا�ض����ة في����ه �ضنت�����ن ،ومين����ح املتخ����رج بعده����� �ضه�دة 
الدبل����وم وبلغ عدد طالب املعهد يف الع�م الدرا�ضي االول 
)30(ط�لب����� وق����د اغل����ق املعهد يف ع�����م 1946 ث����م افتتح 
يف بداي����ة الع�����م الدرا�ض����ي 1954-1955ب��ض����م )املعهد 
الع�����يل للرتبي����ة البدني����ة(، وا�ضبحت م����دة الدرا�ضة فيه 

ثالث �ضن����وات بعد الدرا�ض����ة االعدادي����ة، اأو دوراملعلمن 
االبتدائي����ة )فرع الرتبي����ة البدني����ة(، او م�يع�دله�ومينح 

املتخرج بعده� �ضه�دة الدبلوم الع�يل .
وبعد قي�م ثورة 14 متوزع�م 1958 اأحلق املعهد بج�معة 
بغ����داد ،وتقرر جعل الدرا�ضة فيه اربع �ضنوات ابتداًء من 
الع�م الدرا�ضي 1958-1959 ،وقد بلغ عدد طالب املعهد 
املتخرجن)115( خريج� للع�م الدرا�ضي 1963-1962.  
تو�ضعت املن�هج التدري�ضية يف املعهد تو�ضع� �ض�مال، كم� 
مت رب����ط )مديري����ة الرتبي����ة الري��ضية للج�مع����ة( بعم�دة 
املعه����د، واأ�ضبح املعهد ي�ض����رف على جميع اوجه الن�ض�ط 
والفع�لي�����ت الري��ضي����ة يف اجل�مع����ة وبلغ ع����دد الطالب 
)327( ط�لب����� يف الع�م الدرا�ضي 1964-1965 ثم ارتفع 
عدده����م اىل )548( ط�لب����� يف الع�����م الدرا�ض����ي 1967-

ال����وزراء ،بجل�ضت����ه )الت��ضع����ة  اأَقرجمل�����س  1968 وق����د 
واالربع����ن( املنعق����دة يف 6حزي����ران  ع�����م 1967،تغيري 
ا�ضم املعهد اىل )كلية الرتبية الري��ضية(،ومينح املتخرج 

�ضه�دة البك�لوريو�س يف الرتبية الري��ضية .
عن: رسالة ) التعليم العالي في 
العراق(.

الرياضي��ة التربي��ة   كلي��ة 
في بداية تأسيسها سنة

يقصد بـ)التعليم 
العايل(: الدراسة التي 
تيل التعليم الثانوي ، 

إذ كان يقبل يف الكليات 
واملعاهد العالية  من 

حاز شهادَة الدراسة 
االعدادية، أو شهادًة 

دراسة مهنية حكومية 
ها وزارة املعارف  َتعدُّ

معادلة للدراسة 
الثانونية، أوشهادًة 
من الخارج معادلة 

للشهادتيني املذكورتني 
تعرتف بها وزارة 

املعارفومل تكن فكرة 
التعليم العايل حديثة 

العهد يف العراق، 
وليست وليدة تفكري آين 

قصري، امنا كان التوجه 
لتأسيسها والتفكري يف 
انشائها يساور النخبة 

من ابناء العراق وهم 
يتطلعون اىل تاريخ 

حضاري يستمدون من 
عراقة تراثه مايلهمهم 

هذا التصور.


