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العدد )4549(
السنة السابعة عشرة

االثنين )18( تشرين الثاني 2019

وياله���ا من كلم���ة حق اريد به���ا باطل .. فق���د �صيغت 
�صك���وك االنت���داب بطريق���ة توح���ي بانه���ا تهدف اىل 
خدم���ة م�صالح ال���دول التي ر�صخت حت���ت االنتداب 
م�صال���ح  وه���و  اال�صل���ي  اله���دف  اىل  تتط���رق  ومل 
ال���دول الت���ي �ص���يعهد اليه���ا به���ذه املهمة االن�ص���انية 
وال اىل اتفاقي���ة �ص���ايك�س بيك���و الالاخالقية التي مت 
مبوجبه���ا اقت�ص���ام الغنائم �ص���را يوم كان���ت اطرافها 
تتلم���ظ ازاء ممتلكات الدول���ة العثمانية وتتطلع اىل 
الي���وم الذي ت�ص���ع فيه���ا ايديها على ه���ذه البالد ذات 
املوق���ع اجلغرايف وال�ص���راتيجي الفريد على طريق 
الهن���د وروائ���ح النفط العبق���ة التي كان���ت تفوح من 
ارا�ص���يه الغني���ة ب�ص���دة وهنال���ك امللك في�ص���ل االول 
ال���ذي كان يعمل على تر�ص���يخ عر�ص���ه يف العراق بعد 
ان خ�ص���ر عر�ص���ه يف �ص���وريا ويحاول ان يتفادى مع 
االنكليز تكرار اخطائه مع الفرن�ص���يني وان ي�ص���تفيد 
م���ن جتاربه ال�ص���ابقة ويق���ول املثل )م���ن لدغته افعى 
يرتعد لروؤية احلبل( فلعل اأي احد ي�ص���تيطع الوقوف 
بوجه �ص���لطات االنتداب وكم ي�صتطيع االنتزاع منها 
لي�صتيطع الوقوف امام تيارات الراي العام وبني هذا 
وذاك كيف ي�ص���تطيع حتقي���ق التوازن م���ع مناورات 

رجال ال�صيا�صة ؟.

وهنالك اي�ص���ا رجال ال�صيا�ص���ة والزعماء ال�صعبيون 
البل���د  يف  التقلي���دي  النف���وذ  ا�ص���حاب  والوجه���اء 
و�ص���يوخ الع�ص���ائر بانتمائاتهم املتنوعة وم�صاحلهم 
املت�ص���اربة فمنه���م الوطن���ي ال�ص���ادق ال���ذي تع���وزه 
اخل���رة ومنه���م املتمر����س ال���ذي ينق�ص���ه االخال�س 
واالنته���ازي ال���ذي يتاج���ر بالوطنية ومنه���م املثقف 
واجلاهل والكفوء والذي هو موؤهل للحكم وال�صاذج 
ال���ذي دفعت���ه الظروف اىل االم���ام يف هذا اجلو ويف 
خ�ص���م هذه الظروف االبتدائية احل�صا�صة املت�صاربة 
ظهرت �صخ�صية عبد املح�صن ال�صعدون فريدة �صافية 
متالقة وكان بحكم ن�ص���اأته وخلفيته يختلف عن غريه 
م���ن رجاالت الع���راق يف ذل���ك العهد من الذي���ن كانوا 
يت�ص���درون امل�ص���رح ال�صيا�ص���ي يف الدول���ة الفتي���ة . 
فه���و عرب���ي املحت���د �ص���ايف االروم���ة ترك���ي الثقافة 
ع�ص���ري النزع���ة ن�ص���اأ يف ا�ص���رة عريق���ة وحمرم���ة 
كانت لها الرئا�ص���ة بني ع�ص���ائرها ودر�س يف املدر�صة 
احلربي���ة الركي���ة الت���ي كان���ت حتت���ذي اال�ص���اليب 
االملانية وت�ص���تعني با�ص���اتذة من القادة االملان وعمل 
ي���اورا او مرافق���ا لل�ص���لطان عب���د احلميد و�ص���هد عن 
كثب االعيب ال�صيا�ص���ة وما يدور يف ق�ص���ر يلدزر من 
مناورات وما يحاك فيه من د�ص���ائ�س .. ثم انتمى اىل 
جمعية االحت���اد والرقي التي كانت يف بداية عهدها 
حزب���ا عثمانيا يهدف اىل �ص���يانة الد�ص���تور وحماية 
اخلالفة ومل تكت�ص���ف النوايا العن�صرية اال بعد حني 
.. وبذلك خر احلياة احلزبية و�ص���هد جوانب �ص���تى 
منها ثم ا�ص���بح ع�ص���وا يف جمل�س )املبعوثان( ميثل 

منطق���ة املنتف���ك ي�ص���غي اىل مناق�ص���اته ومبجال����س 
اقطاب الدولة و�صا�ص���اتها ومندوب���ي والياتها بينهم 
نائب �ص���اب من ا�ص���راف احلجاز ميثل واليته ا�ص���مه 
في�ص���ل وبذلك خر احلي���اة الريطاني���ة واطلع على 
مناوراته���ا ومداوراته���ا وه���ذه كلها جت���ارب مل تتح 
لغريه من الرجال الذين كانوا يحيطون بامللك في�صل 
امثال ال�ص���يد عبد الرحمن النقيب ويا�ص���ني الها�صمي 
وجعفر الع�ص���كري ونوري ال�ص���عيد وغريهم كما انه 
مل يلتح���ق بالث���ورة العربي���ة كم���ا فعل بع�ص���هم ومل 
تكن له باالنكليز �ص���لة �ص���ابقة كالتي كانت لهم وكان 
امللك في�ص���ل باملنا�صبة اليرتاح اىل اية عالقة الحدهم 
باالنكليز التكون على طريقه وبعمله واىل جانب ذلك 
كان الرجل نزيها فوق ال�ص���بهات تتمثل فيه ال�ص���جايا 

العربية اال�صيلة ..
كرمي الطبع مرفعا �صديد االعتزاز ب�صمعته وكرامته 
ال�صخ�ص���ية والوطنية .. ويبدو ان���ه كان قليل الكالم 
عزوفا عن الدعاية لنف�صه معتدال يف ارائه ومواقفه .. 
وقد و�صل اىل احلكم ب�صهولة ب�صبب خلفيته العائلية 
وال�صخ�ص���ية فواجه �ص���لطة انتداب اجنبية مت�صلبة 
وملكا متحذرا و�ص���كوكا و�صا�صة من كل �صنف ولون 
و�ص���عبا فرحا بدولته اجلديدة متطلعا اىل اال�صتقالل 
الكامل �ص���ريع املحبة �ص���ريع الغ�صب .. فلما طعن يف 
وطنيت���ه اعتباط���ا واتهم يف اخال�ص���ه جتني���ا .. كان 
االم���ر عنده كارث���ة الحتتمل فعم���د اىل انه���اء حياته 
به���ذه ال�ص���ورة الدراماتيكي���ة الت���ي حاف���ظ بها على 
�ص���معته وكرامته ولكنه دفع حياته ثمنا لها.. وال�صك 

ان انتحار عبد املح�ص���ن ال�ص���عدون وهو يف رئا�ص���ة 
ال���وزراء كان ل���ه اث���اره املختلفة على كل من ال�ص���عب 
واملل���ك و�ص���لطة االنت���داب .. فق���د ه���ز ه���ذا االنتحار 
�صمري ال�صعب واثار نقمته على االنكليز واملتعاونني 
معه وهو قد احرج امللك وا�صعف موقفه امام ال�صعب 
وق���واه امام االنكليز . اما االنكليز فقد احرجهم االمر 
اي�صا واوقعهم يف حرية من امرهم . وقد اهتم املندوب 
ال�صامي الريطاين على ن�صر ن�س ر�صالته او و�صيته 
الت���ي تركه���ا لولده عل���ي قائال فيه���ا )) ال�ص���عب يريد 
اخلدمة واالنكليز اليوافق���ون (( فاثارت الراأي العام 
العراق���ي عليه���م وخرجت اجلماهري تهت���ف وتهو�س 
)عبد املح�ص���ن ناخذ ثاره و�ص���اعة يالندن مرهونة (. 
وب���ني يدي �ص���اعة كتابة هذه ال�ص���طور ق�صا�ص���ة من 
جريدة التاميز الريطانية ال�ص���ادرة يف 15 ت�ص���رين 
الثاين 1929 اأي بعد ثالثة ايام من انتحار ال�صعدون 
حتتوي على ر�ص���الة ملكتبها اخلا�س يف بغداد ن�صرت 
بعن���وان )) انتحار رئي�س وزراء الع���راق(( املح فيها 
اىل وج���ود ا�ص���باب اخرى غ���ري �صيا�ص���ية لالنتحار . 
وقد نقل الكاتب ن�س ر�ص���الة ال�ص���عدون او باال�ص���ح 
ترجمه���ا ث���م عل���ق عليها يق���ول )ان هنال���ك حماوالت 
يبذلها بع�س املتطرفني ال�ص���تغالل انتحار ال�صيد عبد 
املح�ص���ن ال�ص���عدون ل�ص���الح �صيا�ص���تهم االان هنال���ك 
اي�ص���ا م���ن ا�ص���باب م���ا يدع���و اىل االعتق���اد مب���ا كان 
يقلق ال�ص���يد عبد املح�ص���ن موؤخرا مل يكن قا�صرا على 
ال�صيا�ص���ة فقط فمن عادة روؤ�صاء الوزراء يف العراق 
ان يتظاهروا مب�صتوى من الرخاء املادي وان يقيموا 
من الوالئم ما هو على نطاق باذخ الميكن ان ت�ص���مح 
به رواتبهم ..ومي�ص���ي الكاتب قائال يف مزاعمه ) ان 
معظ���م العراقي���ني المييلون اىل ت�ص���ديق ما يقال من 
ان انتح���ار ال�ص���عدون كان نتيج���ة للكابة التي �ص���عر 
بها ب�ص���بب م�ص���تقبل العراق ال�صيا�ص���ي وخا�صة يف 
وقت كاحلا�صر حني تبدي احلكومة الريطانية ميال 
التباع ال�صيا�صة اكرث من حترر اجتاه العراق .. وهذا 
م���ا ن�ص���رته جري���دة التامي���ز . واهم من ذل���ك الرقية 
ال�ص���رية التي بع���ث بها املندوب ال�ص���امي الريطاين 
يف الع���راق اىل حكومت���ه يخره���ا فيه���ا باحل���ادث 
وه���ذه ترجمت���ه احلرفي���ة .. عل���ى الفور )يوؤ�ص���فني 
كثريا ان اخركم ان ال�ص���يد عبد املح�ص���ن ال�ص���عدون 
رئي�س ال���وزراء يف العراق قد اطلق الر�ص���ا�س على 
نف�ص���ه يف الليلة املا�صية وقد قيل يل انه كان منذ مدة 
نتيج���ة للمطالب املوجه���ة اليه من زمالئ���ه وموؤيديه 
والتي كانت تت�ص���ارب مع وجهات نظره يف واجباته 
نحو البالد ووالئ���ه لزمالئه الريطانيني .. ان وفاته 

خ�صارة عظيمة للبالد ولنا.
يق���رح املل���ك ان يطل���ب اىل ناج���ي بي���ك ال�ص���ويدي 
اال�ص���تمرار مع الوزارة نف�ص���ها . اما النا�س يف بغداد 
فقد تناقلوا على اثر احلادث اقواال وا�صاعات مفادها 
ان انتحار ال�ص���عدون كان ب�ص���بب حال���ة غري طبيعية 
من الكابة واملر�س النف�ص���ي الذي كان كامنا لديه وان 
االم���ر كله مل يك���ن ي�ص���توجب االنتح���ار ومل ينج اأي 
�صيا�صي من اتهامات عنيفة يكيلها له خ�صومه باحلق 
او بالباط���ل وق���ال اخرون : فت�س عن امل���راة وذهبوا 
اىل ان زوج���ة عبد املح�ص���ن ال�ص���عدون كانت تزعجه 
بدرجة التطاق وتنغ�س عليه حياته مما �ص���ود الدنيا 
يف عينه وجعله يكره احلياة فعمد اىل التخل�س منها 
يف حلظ���ة يا�س قاتل ولكن اذا �ص���ح هذا التاويل فما 

معنى ر�صالته اىل ولده اذن ؟.
وملاذا جاءت قا�ص���رة على االمور ال�صيا�صية فقط ومل 
ت���رد فيها ا�ص���ارة لو غري مبا�ص���رة اىل حياته العائلية 

وحالته النف�صية ؟.

عن : كتاب )خواطر في التاريخ( 

البدايات االولى النشاء متحف وطني جديدلماذا انتحر عبد المحسن السعدون؟
افتتاحه في 9 تشرين الثاني 1966في ذكرى انتحاره في 13 تشرين الثاني 1929

وكانت الدولة الفتية 
تتجاذب مصريها قوى 
متعددة فهنالك سلطة 
االنتداب و)االنتداب ( 

صيغة جديدة ذكية توصل 
اليها دهاقنة االستعامر 

يف مؤمتر الصلح بباريس 
لتربير استيالئهم عىل غنائم 

الحرب العاملية االوىل 
واقتسامها و صيغة مؤادها 

ان االقطار املنسلخة عن 
الدولة العثامنية بقيت 

لفرتة طويلة مهملة ومتاخرة 
وان شعوبها اصبحت غري 

قادرة عىل حكم نفسها 
بنفسها ولذلك البد من ان 

تعهد عصبة االمم بادارتها 
اىل احدى الدول الراقية 
املتمدنة لرتعاها وتاخذ 

بيدها اىل املستوى الذي 
يؤهلها لالستقالل وياله 
من شعور انساين نبيل 

وحرص عىل مصالح هذه 
الشعوب املسكينة وادراك 

للمسؤولية الدولية! ..

وبطبيع���ة االأمراآرتب���ط جان���ب من ذلك بع���دم اآهتمام 
معظ���م احلكوم���ات الت���ي تعاقب���ت عل���ى احلكم خالل 
العه���د امللكي باملتحف العراقي ملا له من اأهمية ثقافية 
وتاأريخي���ة ، ويب���دو اأن ظ���روف الب���الد ال�صيا�ص���ية ، 
واآن�ص���غال احلكومات وامللك بالهم  الوطني حال دون 
اإي���الء اجلوان���ب الثقافي���ة اآهتمام���ًا ي���وازي اجلانب 
ال�صيا�ص���يونحن نلتم�ص���بذلك بع����س االأع���ذار للنظام 

ال�صيا�صي يف تلك احلقبة. 
وه���ذا االأم���ر يقودن���ا اإىلاأن م�ص���األة اإن�ص���اء املتح���ف 
العراقي ن�ص���اأ باالأ�ص���ل م���ن رغبة بريطاني���ة وتطور 
فيما بعد من رغبة بع�س االآثاريني ال�صغوفني باالآثار 
القدمي���ة الإن�ص���اء متح���ف جدي���د ي�ص���م اآث���ار العراق 
القدمية احلالية وامل�صتقبلية ، وكان يف مقدمة هوؤالء 
امل�صر  كورت�س )Cortes ( الذي زار بناية املتحف 
العراقي عام 1929 واطلع ميدانيا على واقعه املزري 
، وهال���ه م�ص���اهد االآث���ار وهي مكد�ص���ة فيه  ب�ص���ورة 
ع�صوائية ، واأعرب يف ختام زيارته اآ�صتعداده لتقدمي 
مبلغ من املال يخ�ص�س الإن�صاء بناية فخمة ت�صتوعب 
االآث���ار العراقية جميعها املكد�ص���ة يف خمازن املتحف 
وقاعات���ه ، عل���ى اأن متنح احلكوم���ة العراقية االأر�س 

التي �صت�صيد عليها بناية املتحف العراقي.
وتزام���ن ذل���ك العر����س م���ع عر����س اآخ���ر تقدم���ت به 
املدر�صة االأمريكية ال�ص���رقية لالأبحاث االأثريةت�صمن 
اإن�ص���اء متح���ف يف مدين���ة بغ���داد مبوا�ص���فات فني���ة 
حديثة ، وتقدم به القن�ص���ل االأمريكي يف بغداد للملك 
في�ص���ل االأول يف اأثناء املقابلة التي جمعتهما �ص���ويًا 

بتاأريخ الثالثني من متوز 1929.
وتاأ�صي�صًا على ذلك اأمر امللك في�صل االأول بت�صكيل جلنة 
م�ص���ركة من اجلانبني االأمريكي والعراقي لدرا�ص���ة 
امل�صروع درا�صة وافية ، وقامت اللجنة باآختيار قطعة 
االأر�س املنا�ص���بة وو�صع ت�ص���اميم حديثة للمتحف ، 
وتقدير الكلف املالية للم�صروع ، ومت عر�س امل�صروع 
عل���ى جمل����س ال���وزراء الذي ق���رر بجل�ص���ته املنعقدة 
بتاأريخالرابع والع�ص���رين من اأيل���ول 1929 املوافقة 
عل���ى ت�ص���اميم املتح���ف وخمططات���ه واملوافقة على 
منح قطعة اأر�س جمانية يف القلعة تخ�ص�س لت�صييد 
املتح���ف عليه���ا و�ص���م قطعة اأر����س اأخرى مب�ص���احة 
كافية جمانية اإىلاأر�س املتحف لغر�س اإن�صاء مدر�صة 
لالآث���ار العتيق���ة عليها ، اإالاأنَّ امل�ص���روع مل يدخل حيز 
التنفي���ذ ب�ص���بب االأزمةاالإقت�ص���ادية العاملي���ة 1929-
1933 الت���ي �ص���ربت الوالي���ات املتح���دة االأمريكي���ة 
واآن�ص���غالها باأو�صاعها الداخلية ، فاأ�صدل ال�صتار على 

امل�صروع يف تلك املرحلة.
ودف���ع اآنح�ص���ار تاأث���ري االأزم���ة االإقت�ص���ادية العاملية 
ع���ن الع���راق مديرية االآث���ار القدمية اإىل اإع���ادة تبني 
فكرةاإن�ص���اء متح���ف جدي���د يحل حمل متحف �ص���ارع 
املاأم���ون ، ففي االأول من كان���ون الثاين 1934 بعثت 
املديري���ة املذك���ورة الأول مرة تقريرًا م�ص���هبًاعن حالة 
املتح���ف اإىل وزارة املع���ارف لعر�ص���ه عل���ى جمل����س 
الوزراء �ص���منته طلبًاالإن�ص���اء بناي���ة جديدة للمتحف 
حت���ل حمل بناي���ة املتحف احل���ايل على قطع���ة اأر�س 
يف منطقة ال�ص���احلية تعود ملكيتها اإىل دائرة ال�صكك 
احلديدية ، وقد عار�ص���ت االأخ���رية التنازل عن قطعة 

االأر�س اململوكة لها ، مما اأدى اإىل تاأجيل فكرة اإن�صاء 
متحف جديد يف تلك املرحلة.

ع���ز  املع���ارف يو�ص���ف  زار وزي���ر  ع���ام 1937  ويف 
الدين اإبراهي���م يف حكومة  حكمت �صليمان)التا�ص���ع 
والع�ص���رين من ت�ص���رين االأول 1936-ال�ص���ابع ع�صر 
م���ن اأب1937( برفق���ة مدي���ر االآثار القدمية االأ�ص���تاذ 
�صاطع احل�صري)ووقف بنف�صه على اأحواله ، فانتقد 
تكد�س االآثار ب�ص���ورة ع�صوائية ، ال�صيما ذات القيمة 
التاأريخي���ة الكبرية والنادرة منه���ا ، واآقتطاع اأجزاء 
من طارم���ات البناية واآتخاذها حماًل لعدد من �ص���عب 
املتح���ف بع���د تع���ذر اإيج���اد اأماك���ن له���ا داخ���ل بناية 

املتح���ف ب�ص���بب اآزدحامه باالآث���ار ، الأن ذلك قد يوؤدي 
اىل �ص���قوطها وح���دوث كارث���ة ال حتم���د عقباها على 
حد قوله ، وقد و�ص���ف مدي���ر االآثار القدمية يف كتاب 
بعث���ه اإىل وزي���ر املع���ارف حال���ة املتحف يف و�ص���عه 
وقتئذ ب�املخزي و�ص���به حالته ب�:" عم�ارة تقرر ن�صفها 
بالبارود ، فاأجنزت عملية و�ص�ع االألغام حتتها ، وبقي 
م�ص���ريها معلقا على اطالق ال�صرارة الالزمة النفجار 
ه���ذه االألغ���ام " ، وحث يف كتابه على �ص���رورة اإيالء 
املتح���ف قدرًا كافي���ًا من االإهتم���ام ولالإ�صراعباإن�ص���اء 
متحف جديد: " الأن ق�ص���ية املتحف لي�صت من االأمور 
التي ميكن تاأجيلها مع بقية امل�ص���اريع التي �ص���تدخل 
يف م�صروع ال�صنوات اخلم�س وذلك الحتمال حدوث 
ما ي�ص���ر �ص���معة امللك االأدبية �ص���ررًا بليغا وما يعود 
عل���ى البالد باأعظم خ�ص���ارة عرفها يف تاري�خه يف اأي 
حلظ�����ة كانت ، وعندها �ص�����وف ال تفيد التاأوهات وال 

�ص�اعة ندم ".
 وهي بال �ص���ك �ص���ورة موؤ�ص���فة عما اآل اإليه املتحف ، 
واأ�صرت يف الوقت نف�صه عجز مديرية االآثار القدمية 
عن اإيجاد حلول ناجحة مل�صكلة املتحف العراقي التي 
بدت م�صتع�صية على اأ�صحابها ، ومع ذلك فاإن املديرية 
املذكورة بدت م�صممة على النجاح يف ت�صييد متحف 
عراق���ي جديد اآن���ذاك ، مبوا�ص���فات عمرانية حديثة ، 
وكان���ت اأوىل خط���وات جناحه���ا يف �ص���ريورته هو 
اآ�صتح�ص���الها موافقة وزارة املالية بتاأريخال�ص���اد�س 
والع�صرين من ماي�س 1938 على تخ�صي�س العر�صة 
ال�ص���كك احلديدي���ة يف منطق���ة  دائ���رة  اإىل  العائ���دة 
ال�صاحلية ، والتي حملت ت�ص�ل�ص�الت الطابو 303/1 
و    380/200 و   303/4 و   303  /3 و   303/2 و 
380/201  و398/3 وبلغ جمموع م�ص���احة االأر�س 
عن���د تخ�صي�ص���ها 63730 األف مرا مربعا ، قل�ص���ت 

فيما بعد اإىل 48000 األف مر مربع.
عه���دت دائرة االآث���ار القدمية اإعداد ت�ص���اميم املتحف 
وخمططاته اإىل املهند�س املعماري االأملاين اجلن�ص���ية 
 )Herr Verner March( اله���ر فرين���ر م���ارخ
، واأجنزه���ا قبل قي���ام احلرب العاملية الثاني���ة ، اإالَّاأنَّ 
امل�ص���روع مل يبا�ص���ر بتنفيذه اإال يف عام1940 ب�صبب 
معوقات مالية وفنية اآعر�ص���ت �ص���بل تنفيذه ، وهي 
التعد كونها �ص���وى حماوالت متثلت يف اإن�صاء مدخل 
على غرار البوابات االآ�صورية يف مدينة املو�صل كما 
مو�ص���ح فيال�ص���ورة 1 ، واأقي���م يف حدودها جم�ص���م 
الأ�ص���د بابل وعززت من الداخل مبجموعة من متاثيل 
الث���ريان املجنح���ة م���ن الداخل الت���ي نقل���ت اإليها من 

خر�صباد.
 ومت اإن�صاءتلك البوابة على قطعة االأر�س املخ�ص�صة 
للم�ص���روع يف موق���ع �ص���ياحي ممتاز ج���دًا من مدينة 
بغداد ، يف الركن الذي يتقاطع فيه �صارعان رئي�صيان 
، وروعي يف اآختيار املكان اأمور عدة منها اإنَّه يقع يف 
نقطة تتفرع عنها طرق املوا�صالت التي تربط العراق 
باالأقط���ار املجاورة ، كما تربط العا�ص���مة بغداد باأهم 
اأو  الع���راق  اإىل  الق���ادم  ، فامل�ص���افر  امل���دن العراقي���ة 
الذاه���ب اإىل خارج���ه ع���ن طريق �ص���ورية ال���ري اأو 
بوا�ص���طة القطار من تركيا اأو من املو�صل اأو الب�صرة 
، كذلك القادم بطريق اجل���و والهابط يف مطار بغداد 
امل���دين ، �ص���يمر يف طريق���ه ببناية املتح���ف العراقي 
توقف���ت  املتح���ف  بناي���ة  يف  ،اإالَّاأنَّاالأعماالالإن�ص���ائية 
ب�ص���بب اآ�صطراب االأو�صاع ال�صيا�ص���ية واالإقت�صادية 
واالإجتماعي���ة يف �ص���نوات احل���رب العاملي���ة الثاني���ة 
واآن�ص���غال احلكوم���ات املتعاقب���ة يف معاجل���ة االآث���ار 

الناجمة عن احلرب.
عن: رسالة )) المتحف العراقي نشأته وتطوره 
حتى عام 1963 ((

سميرة شعالن

آستوعب املتحف العراقي يف شارع املأمون معظم اآلثارالتي تم نقلها من متحف القشلة ، حتى أنَّ عرضها قد تم بصورة 
منظمة ومتباعدة نظرًا الستيعاب املكان له وسعته ، إلتاحة فرصة مناسبة للزوار للتجوال داخـل أروقته بحرية تامة ، وبعد 

وفاة املس بيل بقي املتحف عىل حاله دون إجراء توسعات تأخذ بنظر اإلعتبار الزيادة املحتملة يف أعداد اآلثار ، السيام 
آزدياد أعامل التنقيبات اآلثارية التي كانت تقوم بها بعثات التنقيب  األجنبية ومديرية اآلثار القدمية، ويف ضوء ذلك مل يكن 

بوسع املتحف آستيعابها ، فضاقت بها مخازن املتحف ، وتكدست فيها بشكل عشوايئ ، وآمتدت إىل داخل قاعات العرض 
وأروقته مام أثر سلبًايف الناحية الجاملية واملكانية للمتحف ، وخري دليل عىل ذلك وصف أحد العاملني يف املتحف العراقي 
فـي بدايـة ثالثينيات القـرن العرشين حالة املتحف وآثاره املتزايدة ، وصفًا بليغًاقائاًل فيه: " وجدت صناديق ضخمة وبأعداد 

كبرية معبأة بقطع آثاريه مختلفة تقدر باألالف ".

نجدة فتحي صفوة
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ول���د عب���د الكرمي ب���ن م�ص���طفى الع���الف ببغداد 
الق���راءة  تعل���م  اأن  بع���د  الف�ص���ل  1896 مبحل���ة 
والكتابة در�س على العالمة ال�ص���يخ عبد الوهاب 
النائ���ب يف جامع الف�ص���ل والزم���ه مالزمة الظل 
حت���ى وفات���ه. وعندم���ا اندلع���ت ن���ريان الث���ورة 
العراقية الك���رى كان يف مقدمة �ص���عرائها ، فقد 
األقى الق�ص���ائد احلما�صية يف جامع احليدر خانة 
مما اأدت اىل �صجنه ، وعني بعد ت�صكيل احلكومة 
العراقي���ة كاتب���ا ملالي���ة الكاظمية ثم تركه���ا واآثر 
اال�ص���تغال يف املهن احلرة حتى اأ�ص���يب بال�ص���لل 
فا�ص���طر اىل موا�ص���لة احلياة بكتاب���ة العرائ�س 
. وبعده���ا بف���رة عين���ه االأ�ص���تاذ اأحم���د حام���د 
ال�ص���راف يف احدى وظائف االإذاعة ، ومل مي�س 
طويل وقت حتى ع���اد اىل كتابة العرائ�س ثانية 

حتى وافاه االأجل .
ال���رواد  اأح���د  يعت���ر  الع���الف  الك���رمي  عب���د  ان 
الباحثني وكتاب االأغنية والق�ص���يدة يف مدر�صة 
االأدب والراث ال�ص���عبي العراقي االأ�ص���يل، قدم 
للف���ن والراث والغناء البغ���دادي اإرثا خالدا من 
تاري���خ وت���راث واأغ���ان ما زال���ت لها ح�ص���ورها 

املتميز يف االأغنية البغدادية.
مل يق���ف الرج���ل املعط���اء واالأ�ص���يل عن���د حدود 
الق�ص���يدة وال�ص���عر الغنائي بل كان له باع طويل 
يف الكتاب���ة ال�ص���حفية فا�ص���در جمل���ة ا�ص���ماها 
)فنون( التي كانت ت�ص���در اأ�ص���بوعيا وبال�صبط 
�ص���در عددها االأول يف 18-�صباط-1934 جملة 
ثقافي���ة فنية خا�ص���ة باأخبار الفنانني وال�ص���ينما 
واالأفراح والغناء البغدادي وا�ص���تمر باإ�صدارها 
عام���ا كامال ويف ما بعد اغلقها بعد اأن اأنفق عليها 
الكثري من ماله اخلا�س وخرج خايل الوفا�س ال 
ميلك من دنياه �صروى نقري.. بعدها ان�صرف يف 
اأواخ���ر حياته اإىل التاأليف فا�ص���در بع�س الكتب 
يف االأدب وال���راث واالأغ���اين . �ص���درت له عدة 
كتب منها: االأغاين واملغنيات � اأيام بغداد الطرب 
عند العرب � بغداد القدمية � قيان بغداد يف الع�صر 
العبا�صي والعثماين واالأخري � جمموعة االأغاين 

واملغني���ات � امل���وال البغدادي � موج���ز االأغاين 
العراقية.وله مقاالت كلها �صعبية يف جمالت 

وجرائ���د خمتلفة ومن اآث���اره جماميع من 
االأدب ال�ص���عبي �ص���درت با�ص���م )امل���وال 

البغدادي( و)موجز االأغاين العراقية( 
و)جمموعة االأغاين واملغنيات(. وله 

العديد من املخطوطات .

وفاة أم العالف
يف  الزم���ان  �ص���حيفة  ن�ص���رت   
ع���دد ي���وم الثالث���اء 6/ اأي���ار/ 
1945 نب���اأ وف���اة املرحومة اأم 
عب���د الك���رمي الع���الف، فراح 
يتلق���ى املراثي من ا�ص���دقائه 
ال�ص���عراء، حيث كان لوفاتها 
اأث���ر حزين يف نف�ص���ه، فظل 
اأيام���ه  اآخ���ر  اىل  يذكره���ا 
رحمه���ا الل���ه. بعد �ص���نة من 
م���ن  ت���زوج  وف���اة والدت���ه 
�ص���يدة فا�ص���لة م���ن اأه���ايل 
ب����  ا�ص���تهرت  )طويري���ج( 

)العلوية( وقد عا�ص���ت معه حيث �ص���كن يف حملة 
)عزات طواالت( ويف حملة )العزة( من وراء دار 
ال�ص���يخ عبد الك���رمي القادر يحيي الدين ال�ص���يخ 
قم���ر، وبع���د وفات���ه ع���ادت اىل اأهلها. وق���د هناأه 
بهذا الزواج �ص���ديقه ال�صاعر عبد الرحمن البناء 
���ت ذلك جريدة الزمان يف عدد يوم 5 2 /  كما ن�صّ
اأي���ار 1946، ولكن ال�ص���اعر ُحرم من ذرية البنني 
والبنات، و�ص���رى ال�ص���لل اىل اإح���دى يديه فراح 
يكت���ب باالأخ���رى وكان ياأم���ل يف اأن تقوم احدى 
دور الن�ص���ر بطبع خمطوطاته وهي كثرية اهدى 
بع�ص���ها اىل قريب���ه الوجي���ه املع���روف املرحوم 
)عبد اجلبار مهدي �ص���الح العزاوي( وقد راأيتها 

يف مكتبته.

العالف والمال منفي
عبد الكرمي العالف �ص���اعر بغدادي معروف كانت له 
عالق���ة مبغنيات بغداد من���ذ اأواخر الع�ص���رينات من 
الق���رن املا�ص���ي.. وكان ينظم لهن االأغ���اين وما كان 
ي�ص���ّمى ب�"الب�ص���تات"التي يلحنها بع�س من عازيف 
االأجواق املو�ص���يقية.. يقول االأ�ص���تاذ فا�ص���ل مهدي 
يف مقال���ة ن�ص���رها يف جريدة االحت���اد )البغدادية(، 
ويف الع���دد ال�ص���ادر يف )18 كان���ون االأول 1988( 
اإن �ص���اعرية الع���الف مل تك���ن م���ن الن�ص���ق الع���ايل 
املت���ني. و�ص���ادف اأن ناف�ص���ه �ص���اعر من اأه���ل الكفل 
جاء بغداد واأ�ص���مه )املال منفي ال�صيخ عبد العبا�س( 
وكان �ص���اعرًا جنوبيًا فذًا.. وكث���ريًا ما اأتهم العالف 
باأنه ي�ص���رق اأف���كاره حتى اأن���ه األف كرا�ص���ًا بعنوان 
:"الفراتيات"�ص���منه بع����س م���ا اأخ���ذه الع���الف من 
�ص���عره ون�ص���به لنف�صه ون�ص���ر ق�ص���يدة يف الكرا�س 
يهجو به���ا العالف، فما كان من الع���الف، اإاًل اأن اأقام 
دعوى قذف �صد ال�ص���اعر املال منفي لعّله ين�صحب 
م���ن مي���دان املناف�ص���ة... حكاي���ات م���ن الزم���ن 

املا�صي ما اأعذبها.

مع الرصافي وحبزبوز
بينم���ا كان ال�ص���حايف والناقد ال�ص���اخر 
�ص���احب  )حبزب���وز(  ثاب���ت  ن���وري 
ب����  املو�ص���ومة  الالذع���ة  اجلري���دة 
�ص���ديقه  برفق���ة  ي�ص���ري  )حبزب���وز( 
احلميم ال�ص���اعر املعروف واملغمور 
بنف�س الوقت عب���د الكرمي العالف 
يف زق���اق حمل���ة )احلي���در خانة( 
وكم���ا ه���و مع���روف ع���ن غالبي���ة 
تلك املح���الت باأزقتها احللزونية 
ودرابينه���ا ال�ص���يقة، ف���اإذا بهما 
جمموع���ة  اأمامهم���ا   ي�ص���ادفان 
م���ن )احلم���ري( ت�ص���ري بعك����س 
اجتاه �صريهما وملا كان ال�صاعر 
الع���الف ي�ص���ري بب���طء بع���كازه 
متقدم���ًا �ص���ديقه ن���وري ثاب���ت 
فقد جتاوز ب�ص���الم اال�ص���طدام 
واالحتكاك بتل���ك احلمري بينما 
اأ�ص���ابت )حبزب���وز( ب�)دعج���ة( 
قوي���ة عندها مل ي�ص���تطع االأخري 
ال�صكوت على هذه )الدعجة( من 
دون اإن ي�ص���ملها باإحدى تعليقاته 
الالذعة لذلك قال ل�ص���ديقه العالف 
وكان يف تل���ك احلقب���ة يعم���ل )اأي 
الع���الف( ببي���ع الت���ن والعلف  يف 

حملة خام الوند:
)موالن���ة.... ه�ص���ه اأفتهمن���ه الزمايل 
تعرفك اأتبيع اأ�ص���عري وتن اأو مدعجتك 
ه�صه مواين �ص���ديقك اأو جان اأخلاطرك 
م���ا دعجن���ي( وخ���الل حديثهما ه���ذا كانا 
قد و�ص���ال مقهى )ح�ص���ن عجمي( حيث كان 
يجل�س فيها ال�صاعر الكبري معروف الر�صايف، 
فما اإن �صمع ما حدث لهما مع تلك )احلمري( حتى 

قال موجهًا كالمه اإىل )حبزبوز( :
�ص���وف اأب���و ثاب���ت اأن���ت الزم تفت���ح )دورة لتدري�س 
احلم���ري(  طريق���ة ال�ص���ري بال�ص���ارع ابنزاك���ة حت���ى 
تتخل����س م���ن الدعج���ات( ،ف�ص���حك اجلمي���ع له���ذا 

التعليق.

افتتاح كلية التربية الرياضية
يف الراب���ع من ت�ص���رين الثاين من ع���ام 1954 اأفتتح 
املعهد العايل للربية البدنية . وقد حتول هذا  املعهد 
�ص���نة 1967 اىل كلية الربية الريا�ص���ية ، و قد احلق 
بجامع���ة بغ���داد ع���ام 1958 واأنتقل ع���ام 1964 اىل 
بنايته يف الوزيرية بجوار ملعب الك�ص���افة فا�ص���بح 
االثن���ان من املعامل الكبرية يف ح���ي الوزيرية ببغداد 
ويف ع���ام 1985 اأنتق���ل اىل اأبني���ة جامع���ة بغداد يف 

اجلادرية.

حادثة سجن الحلة
عل���ى الرغ���م م���ن الهجم���ة الدموي���ة ال�صر�ص���ة الت���ي 
اأ�ص���تمرت �ص���د احلركة الوطنية الثورية بعد اأنقالب 
�ص���باط االأ�ص���ود 1963 ، ف���ان اأ�ص���رار احلرك���ة عل���ى 
امل�ص���ي مب�صرية الن�ص���ال مل  ينقطع . و�صرعان مامت 
اأع���ادة تنظي���م احل���زب داخ���ل ال�ص���جون وخارجها ، 
مما دف���ع الكثري اىل حم���اوالت الهرب من �ص���جونهم 
. ولعل اأ�ص���هر هذِه املحاوالت كانت يف �ص���جن احللة 
يف ال�صاد�س من ت�صرين الثاين من عام 1967 ، حيث 
هرب خم�ص���ة واأربعون �صجينًا �صيوعيًا منهم ال�صاعر 

الكبري مظفر النواب.

وفاة المال الكرخي
يف الثام���ن من ت�ص���رين الثاين من ع���ام 1946 تويف 
اأمري ال�ص���عر ال�ص���عبي املال عب���ود الكرخ���ي ، الزجال 
والناقد ال�ص���اخر وال�ص���حفي اجلريء . ول���د ببغداد 
عام 1861  ويف الع�ص���رينيات من القرن املا�صي ذاع 
امرُه ك�ص���اعر �ص���عبي   �ص���اخر . يف عام 1927 اأ�صدر 
جري���دة ) الك���رخ ( الت���ي تعر�ص���ت للكثري م���ن الغلق 
واملحاكمة فاأ�صدر غريها الكرث من مرة . جمع �صعره 

يف ديوان كبري من عدة اأجزاء.

عاتكة الخزرجي
من اأ�صهر الوجوه الن�صوية يف تاأريخ االأدب احلديث 

يف الع���راق ، ف���اأذا كان���ت ن���ازك املالئك���ة ق���د تزعمت 
ال�ص���عر الن�ص���وي احلدي���ث ، ف���اأن اخلزرج���ي رائ���دة 
ال�ص���عر الكال�ص���يكي الن�ص���وي يف العراق. ولدت عام 
1924 ونالت الدكتوراه يف االأدب من ال�صوربون عن 
�ص���عر العبا�س بن االأحنف مالأت االأجواء االأدبية منذ 
اخلم�صينيات بال�صعر العذب اجلامع بني الرومان�صية  
وال�ص���وفية . وق���د توفي���ت يف التا�ص���ع من ت�ص���رين 

الثاين من عام 1997.

بناية الفنانين التشكليين
يف احلادي ع�ص���ر من ت�ص���رين الثاين من عام 1967 ، 
اأفتتحت ببغداد بناية الفنانني الت�ص���كليني ، وكان ذلك 
م���ن االأحداث الفني���ة واملعمارية اجلديرة بالت�ص���جيل 
، فه���ي م���ن اأجم���ل املب���اين التي م���زج فيها م�ص���ممها 
املهند�س قحطان املدفعي العدي���د من املعطيات الفنية 

والهند�صية يف وحدة هند�صية جذابة.

فيضان في غير وقته
 مل ُيعهد بنهر دجلة اأن تفي�س مياهه يف غري مو�صم 

الربيع من كل �صنة ، غري اأنه خالف
ذلك وفا�س في�ص���انًا مدمرًا يف الثاين ع�صر من عام 
1914 واأغرق مناطق �صا�ص���عة   م���ن بغداد اأغرقت 
دجل���ة اجلانب ال�ص���رقي م���ن بغداد ، فع���زل رئي�س 

بلديتها الأهماله.

جمعية األصالح الشعبي
تاأ�ص�ص���ت جماعة االأه���ايل عام 1931 م���ن عدد من 
ال�ص���بان ذوي امليول الليرالية . اأ�ص���دروا جريدة 
االأهايل و�ص���اركت يف اأنقالب �صنة 1936 ، فقررت 
بع���د االأنق���الب حتويل احلركة اىل حزب �صيا�ص���ي 
باأ�صم جمعية االأ�صالح ال�صعبي ، واأعلن يف الرابع 
ع�صر من ت�صرين الثاين من عام 1936 عن تاأ�صي�س 

هذا الكيان اجلديد ومن اأقطابه كامل اجلادرجي   
وجعف���ر اأبو التمن وعبد الفت���اح اأبراهيم . غري ان 

بكر �صدقي قائد االنقالب اأوعز بعدم اأجازته.

أعتزال النقيب السياسة
توىل نقيب اأ�ص���راف بغداد عب���د الرحمن الكيالين 
رئا�ص���ة احلكوم���ة املوؤقتة يف ت�ص���رين االأول بدعم 
بريطاين . وبعد تتويج في�ص���ل يف ّاب 1921 األف 
اأ�ص���تداد  وبع���د   . اجلدي���د  اول وزارة يف العهد   
ال�ص���راع بني احلركة الوطنية واملندوب ال�ص���امي 
الريطاين قدم النقيب اأ�ص���تقالته واألفها مرة ثالثة 
رغم اأ�صتداد املر�س وتفاقم اخلالف حول املعاهدة 
فاأ�صطر اىل تقدمي اأ�صتقالته يف اخلام�س ع�صر من 

عام 1922 ليعتزل ال�صيا�صة اىل وفاته.

أم كلثوم في بغداد
يف منت�ص���ف ت�ص���رين الثاين من عام 1932 جاءت 
الفنانة الكبرية اأم كلثوم اىل بغداد ، وكان جميئها 
منا�ص���بة ّادبية فني���ة كبرية ، اأذ اأ�ص���تقبلت بحفاوة 
وتب���ارى االأدب���اء يف مدحه���ا . واأحي���ت يف االأيام 
التالي���ة العدي���د م���ن احلفالت على خ�ص���بة م�ص���رح 
مله���ى اله���الل . وق���د زارت اأم كلث���وم الع���راق مرة 

ثانية عام 1946 زيارة �صريعة.

موت الجنوال ) مود (
متك���ن القائ���د الريط���اين اجل���رال �ص���تانلي مود 
م���ن دخ���ول بغ���داد يف 11 ّاذار 1917 فاحتًا بغداد 
ومنهي���ًا العهد العثماين الذي اأ�ص���تمر اأربعة قرون 
. وق���د اأقامت ل���ه اأحدى اجلمعي���ات اليهودية حفلة 
لتكرميه ، قيل اأنه �صرب فيها حليبًا غري مغلي ، مما 
اأدى اىل �ص���قوطه مري�صا بالهي�ص���ة ، ثم وفاته يف 

ال�صابع ع�صر من ت�صرين الثاين من عام 1917.

وزارة ناجي السويدي
عب���د  ال���وزراء  باأنتح���ار رئي����س  الفاجع���ة  كان���ت 
املح�ص���ن ال�صعدون كبرية ، غري اأنها مل تفت بع�صد 
ال�صيا�ص���يني العراقي���ني ، ف�ص���رعان م���ا اأنتهوا اىل 
اأن تويل ال�ص���يد ناجي ال�ص���ويدي رئا�ص���ة الوزراء 
الأ�ص���باب غري معلنة وهي اأن تكون موؤقته ، ومعلنة 
ك���ون  ال�ص���ويدي م���ن اأع�ص���اء ح���زب ال�ص���عدون ) 
التقدم ( و �ص���لة الرحم بينهما .ويف الثامن ع�ص���ر 
م���ن ت�ص���رين الث���اين م���ن ع���ام 1929 األ���ف ناجي 

ال�صويدي الوزارة اجلديدة.

ناصرالدين شاه في العراق
يف منت�صف القرن التا�صع ع�صر اأ�صتقرت العالقات 
بني الدولة العثمانية واأيران بعد معاهدة اأر�صروم 
الثانية . وقد اأرتاأى العاهل االأيراين نا�ص���ر الدين 
�ص���اه زيارة العتبات املقد�ص���ة يف العراق ، فاأ�صتعد 
وايل بغ���داد مدحة با�ص���ا لهذِه الزي���ارة التاريخية 
الت���ي ب���داأت يف االول م���ن ت�ص���رين الث���اين م���ن 

.1870

نادي بغداد
م���ن  جتم���ع  وه���ي   ، االأه���ايل  جماع���ة  ب���ادرت 
اىل  الليرالي���ة  املي���ول  ذوي  م���ن  ال�ص���باباملثقف 
تاأ�ص���ي�س ن���اد اأجتماع���ي باأ�ص���م ن���ادي بغ���داد يف 
ال�ص���اد�س والع�ص���رون من ت�ص���رين الثاين من عام 
1933 �ص���م  كال م���ن عبد الفتاح ابراهي���م ) معتمد 
( يو�ص���ف الكي���الين ) �ص���كرتري ( وغريهم���ا . وقد 
اأن�ص���م للنادي اأع�صاء اجلماعة وكثري من خريجي 
اجلامعة االأمريكي���ة يف بريوت  بتاأثري عبد الفتاح 
اأبراهيم وحمم���د حديد ، وانتهت اخب���اره بانتهاء 

عهد انقالب بكر �صدقي.

خمسون عاما على رحيله..من احداث العراق في تشرين الثاني

من ايام عبد الكريم العالف
يف مثل هذه االيام 
وقبل خمسني عاما ، 

تويف االديب العراقي 
عبد الكريم العالف ، 

الشاعر واملؤرخ والباحث 
الشعبي الرائد ،بعد ان 
ترك لنا ولالجيال تراثا 

زاخرا ، واصبح ما دونه 
يف مجاميعه املنشورة 
واملخطوطة مراجع ال 
يستغنى عنها ، ورغم 

بؤس حياته يف سنواته 
االخرية فقد كان عفيف 

النفس معتدا بامره ، 
يحاول بصورة  او باخرى 

توثيق الحياة البغدادية 
يف الجيل املايض الذي 

كان احد وجوهه الالمعة 
. وكانت وفاته يف التاسع 

من الحادي والعرشين من 
ترشين الثاين 1969 . 

اعداد: ذاكرة عراقية

اعداد : رفعة عبد الرزاق
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محمد سلمان منور

وق���د اأع���رب امللك غ���ازي لفوؤاد ع���ارف عن رغبت���ه بلقاء 
حكم���ت �ص���ليمان ال���ذي كان حت���ت املراقب���ة )االإقام���ة 
اجلري���ة( اآن���ذاك، وكان من ال�ص���عب بان يت���م لقائهما 
ب�ص���كل علن���ي، اإال اأن مرافقه فوؤاد عارف اأو�ص���ح للملك 
باأنه ي�صتطيع اإح�صار حكمت �صليمان اإىل الق�صر امللكي، 
الن دار االأخ���ري مال�ص���قة لدار خاله ماجد م�ص���طفى يف 
منطق���ة ال�ص���ليخ، ومل���ا كان فوؤاد عارف ي���ردد على دار 
خال���ه ب�ص���ورة اعتيادي���ة، ف���ان ذهابه اإىل بي���ت حكمت 
�صليمان واإح�صاره للقاء امللك لن يثري ال�صكوك، وقد مت 
اللقاء عندما قام فوؤاد عارف باإح�ص���ار حكمت �ص���ليمان 
اإىل الق�ص���ر امللكي بوا�صطة �صيارة اخل�صار )امل�صواك( 
التابع���ة للق�ص���ر، وا�ص���تمر اللق���اء �ص���اعة واح���دة، ث���م 
اأرجعه اإىل دار خاله ماجد م�ص���طفى مرة اأخرى، ويذكر 
ف���وؤاد ع���ارف اأن ذلك اللقاء كان الوحي���د بني امللك غازي 
وحكمت �ص���ليمان ال���ذي مت عن طريق���ه، ومل تكن هناك 

لقاءات اأخرى ح�صب علمه.
 من جانبه���ا فان )التحقيقات اجلنائي���ة( علمت باللقاء، 
اإذ ح�ص���ر رئي�س الوزراء جميل املدفعي اإىل الق�صر يف 
الي���وم الت���ايل، ودخل غرف���ة املرافقني وطلب م���ن فوؤاد 
عارف اخل���روج معه، ليخره اأنه على علم باللقاء الذي 
مت بني امللك وحكمت �ص���ليمان الليلة املا�صية بو�صاطته، 
وطل���ب جمي���ل املدفعي م���ن ف���وؤاد ع���ارف اأن يخره ما 
ج���رى يف تلك الليل���ة، اإال اأن فوؤاد ع���ارف رف�س الطلب 
ب�ص���كل قاطع، اإذ رف�س الرد بالنفي اأو االإثبات ، الن ذلك 
يعد ح�صب اعتقاده من اأ�صرار امللك، وقد انفعل من كالم 

جمي���ل املدفعي، وق���ال له: )).... انت���م اآمرونا وبدل اأن 
تعلمون���ا االأخ���الق واالأمان���ة اأراكم تعلمونا التج�ص����س 
واخليانة..... والله �ص���يدي اأنا ل�ص���ت جا�صو�صا.....(( 
، كم���ا طلب من جمي���ل املدفعي اأن ياأم���ر بنقله اإىل مكان 
اآخ���ر. وق���د ترك ذل���ك املوقف انطباعا ح�ص���نا ع���ن فوؤاد 
عارف لدى رئي����س الوزراء جميل املدفعي، كان له اأثره 
يف اإنقاذ فوؤاد عارف من بع�س امل�صكالت التي واجهته، 

كما اأن املدفعي اخر امللك غازي مبوقف فوؤاد عارف.

تلقى امللك غازي دعوة من ال�صفري الريطاين )موري�س 
حل�ص���ور   )Maurice Peterson بير�ص���ون 
حفل���ة �ص���اي يف ال�ص���فارة الريطاني���ة، وج���اءت تل���ك 
الدع���وة يف اإطار حماوالت حت�ص���ني العالقات بني امللك 
غازي وال�ص���فارة الريطانية، وق���د وافق امللك على تلك 
الدعوة، وا�ص���طحب معه فوؤاد عارف الذي كان املرافق 
اخلفر يف ذلك اليوم، وقد ا�ص���تقبل امللك بحفاوة، وكان 
طابع املجاملة �صائدا يف ذلك احلفل، اإال اأن تلك االأجواء 

مل ت�ص���تمر طويال، فقد الحظ فوؤاد عارف اأن هناك امراأة 
كانت حتاول التق���رب من امللك لالنفراد به، ويف الوقت 
نف�ص���ه �ص���اهد ف���وؤاد عارف وج���ود م�ص���ور خمتبئ بني 
االأ�ص���جار الكثيفة يف ال�ص���فارة الريطانية، وكانت تلك 
املراأة ت�ص���ري للم�صور اللتقاط �صورة لها مع امللك غازي 
دون علم���ه، وعن���د ذاك ذهب ف���وؤاد عارف اإىل امل�ص���ور 
و�صاأله فيما اإذا كان ا�صتاأذن من امللك قبل التقاط ال�صورة 
ل���ه مع املراأة، فجاء جواب امل�ص���ور بالنفي، ما اأدى اإىل 
ا�صتياء فوؤاد عارف من امل�صور وطلب منه اإتالف الفلم، 
وقد لفت ذلك املوقف انتباه احلا�ص���رين، فبادر ال�صفري 

الريطاين بدوره للتدخل تالفيا للموقف.
وق���د اعتق���د ف���وؤاد ع���ارف، اأن املل���ك مل يكن را�ص���يا عن 
ت�ص���رفه، فاعت���ذر له، اإال اأن امللك غازي �ص���كره ملا قام به 

ل�صيانة �صمعته.
ا�ص���تمر فوؤاد عارف مرافقا للمل���ك غازي لغاية اخلام�س 
م���ن متوز ع���ام 1938، اإذ مت نق���ل جمي���ع مرافقي امللك 
وا�ص���تبدالهم باآخري���ن، وعندم���ا نق���ل فوؤاد ع���ارف من 
من�ص���ب مراف���ق املل���ك غ���ازي نقل مع���ه كل م���ن املرافق 
االأق���دم للملك املقدم )ر�ص���يد عل���ي(، واملراف���ق الرئي�س 
االأول عبد القادر يا�ص���ني التكريتي، وجاء بدال عنهم كل 

من الزعيم )العميد( 
)عب���د الوهاب عب���د اللطيف(، والرئي�س االأول )�ص���امي 
عبد القادر املفتي، واملالزم االأول جالل ذنون االأ�صعدي( 
، وب�ص���ان نقل فوؤاد عارف وزمالئه فان ذلك مل يكن نقال 
اعتيادي���ا اأو حتقيقًا لرغب���ة امللك، اإذ كان امللك يرغب يف 
نقل فوؤاد عارف اإىل من�ص���ب اآمر اإحدى �ص���رايا احلر�س 
امللكي لكونه من ال�صباط املخل�صني، يف وقت كان امللك 
ي�ص���عر باخل���وف على حياته ال�ص���يما بع���د مقتل خادمه 
واأخيه يف الر�صاعة )و�صل(. ويبدو اأن نقل فوؤاد عارف 
وبقية املرافقني جاء حتقيقا لرغبة ال�ص���فري الريطاين 
الذي كان يرى اأن من ال�ص���روري اإخراج امللك من حلقة 
ال�ص���باط املحيطني ب���ه، والذين جعلوا ال�ص���يطرة عليه 
�ص���عبة، ف�ص���ال عن حتقيق رغبة رئي�س الوزراء جميل 
املدفع���ي، ال���ذي طل���ب م���ن املل���ك اأن يكون ف���وؤاد عارف 
مرافق���ا له، اإال اأن االأخري رف����س طلبه، وكان املدفعي قد 
اأر�ص���ل يف طلب فوؤاد ع���ارف يف مقره يف وزارة الدفاع 
وق���ال ل���ه: )).... اأرجوك ال تكن همزة و�ص���ل �ص���ر بني 
احلكوم���ة وبني امللك..... نحن ال نري���دك اأن تبقى قرب 
امللك �ص���راحة. فاخر لنف�صك مكانا بعيدا....(( ، فطلب 
نقله اإىل ال�ص���ليمانية، ون�صب اآمرًا الإحدى �صرايا الفوج 
االأول التاب���ع لل���واء الثالث يف ال�ص���اد�س من متوز عام 

.1938
رف�س فوؤاد عارف خالل املدة التي ق�ص���اها مرافقا للملك 
غازي، اأن ي�صتلم اأية هدية اأو هبة من التي كان يوزعها 
الب���الط امللك���ي عل���ى االأ�ص���خا�س واملرافقني،مثل قطع 
االأرا�صي وال�صيارات، اإذ كان مقتنعا باأنه يقوم بواجبه 
جتاه زميله و�ص���ديقه غ���ازي قبل اأن يك���ون ملكا عليه، 
وكان لن�ص���يحة بكر �صدقي له حني اأ�صبح مرافقا للملك 

اأثر يف نف�صه.
احتف���ظ ف���وؤاد عارف بذكري���ات جميلة ع���ن امللك غازي، 
فح���ني ت���زوج يف اأيل���ول ع���ام 1937، اأراد املل���ك غازي 
تقدمي هدية له بهذه املنا�ص���بة، ف�ص���األه عن ن���وع الهدية 
الت���ي يرغب فيها ، ال�ص���يما وان���ه رف�س ا�ص���تالم قطعة 
االأر�س وال�ص���يارة �ص���ابقا، فطلب فوؤاد ع���ارف من امللك 
اأن يهديه �ص���ورته ال�صخ�صية، فلبى امللك رغبته، وكتب 
بخط يده على ال�ص���ورة ))اإىل مرافقي ف���وؤاد عارف((، 
كما اأهداه اأي�ص���ا �صاعته ال�صخ�صية، وتعهد فوؤاد عارف 
للملك غازي باأنه �ص���يهدي هدية امللك اإىل ابنه البكر يف 

يوم زفافه.
 عن: رسالة )فؤاد عارف ودوره العسكري 
والسياسي في العراق حتى عام 1975(

يف الوقت الذي كانت فيه حكومة �صالح جر من�صغلة 
بتوقي���ع املعاهدة مع بريطاني���ا ، اندلعت التظاهرات 
ال�ص���عبية والطالبية يف ال�صوارع ، مطالبة بعدم عقد 
معاه���دة جدي���دة ،و�ص���رورة التح���رر من ال�ص���يطرة 
الريطاني���ة ، اذ ع���د ال�ص���عب العراقي ب�ص���ورة عامة 
، والطلبة ب�ص���ورة خا�ص���ة ، ان اج���راءات احلكومة 
ا�ص���تهانة باإرادت���ه وا�ص���رارًا منها على رب���ط العراق 
بعجلة بريطانيا اقت�ص���اديًا وع�صكريًا ، وبخا�صة بعد 
ان ن�صرت االخبار ، باأن مهمة الوفد العراقي املفاو�س 
، ه���ي التوقي���ع عل���ى املعاه���دة اجلدي���دة فق���ط ، الأن 

بنودها قد اأتفق عليها ومتت كتابتها يف بريطانيا.
يف ظل هذا اجلو امل�صطرب ، اخذت احلركة الطالبية 
مهمتها يف الت�ص���دي للمعاهدة ، فانطلقت املظاهرات 
يف بغ���داد يف 5 كانون الثاين 1948 ، يقودها طالب 
االعدادية املركزية ودار املعملني واعدادية االعظمية 
والك���رخ ،ول���دى  و�ص���ولها كلي���ة احلق���وق ، اأعلن���ت 

هتافاتها ب� :

سقوط المعاهدة "يحيا العراق" 
لعلن���ا ال نع���دو احلقيق���ة اذ قلن���ا ان موق���ف  رج���ال 
ال�ص���رطة كان معاديًا للطلبة ، اذ �صرعان ما ت�صادموا 
معهم ووقعت ا�صتباكات بني الطرفني ، ادت اىل جرح 
ع���دد من الطلبة ،واعالن احلكومة اوامرها بت�ص���كيل 
املحاكم للنظر يف عقوبة املتظاهرين ، كذلك مت ايقاف 

الدرا�صة يف كلية احلقوق حتى اإ�صعار اآخر.
عل���ى الرغ���م م���ن ا�ص���اليب الق���وة تل���ك ، اال اأن طلب���ة 
واملعاه���د  الثانوي���ات  وباق���ي  املركزي���ة  االعدادي���ة 
ا�صتمروا يف مظاهراتهم ، ي�صاندهم يف ذلك االحزاب 
ال�صيا�ص���ية ،ويف مقدمتها حزب اال�صتقالل ،واحلزب 
الوطن���ي الدميقراط���ي ، الل���ذان كانا قد قدم���ا مذكرة 
ر�ص���مية اىل احلكوم���ة العراقية ، مطالبني ب�ص���رورة 
ع���دم معاقبة الطالب ،وحما�ص���بة ال�ص���رطة العتدائها 

عليهم يف املظاهرات االخرية.
ويف ال�ص���ياق ذاته ، ا�ص���تمر الطلبة يف ا�صرابهم عن 
ال���دوام ،وخرجوا بتظاهرات ي���وم 10 كانون الثاين 
1948 ، تكون���ت م���ن طلب���ة االعدادي���ة املركزية ودار 
املعلم���ني العالي���ة ،وكلية احلقوق وكلي���ة االداب ، اإال 
ان قوات ال�ص���رطة اعت���دت عليهم،واألقت القب�س على 
كث���ري منهم ، علمًا اأن الطلبة مل يقفوا مكتويف االيدي 
امام ذلك ، بل ا�ص���تطاعوا ان ُياألبوا الراأي العام �ص���د 
املعاهدة ، وك�صفوا بو�صوح عن ارادة ال�صر واالإرهاب 
حلكومة جر �صد ابناء ال�صعب ، كما جعلوا ال�صحافة 
واالح���زاب تق���ف معه���م اىل جانب مطالبه���م املتعلقة 
باأطالق �صراح الطلبة املوقوفني ،ومعاقبة امل�صوؤولني 
م���ن رجال ال�ص���رطة الذين اطلقوا الن���ار عليهم ،وهو 
م���ا مت بالفع���ل ، اذ ا�ص���تجابت احلكوم���ة اىل مطالب 
الط���الب بعد م���رور يومني من املظاه���رات ،واأفرجت 
ع���ن املعتقل���ني بحجة اأن م���ا فعلوه جم���رد تظاهرات 
�ص���لمية ،وذات اهداف وطنية وقومية �صامية ،وانهم 

انف�صهم كانوا �صحية اعتداءات ال�صرطة وعنفها.
خرج طلب���ة االعدادي���ة املركزية مع باق���ي الثانويات 
ودار املعلم���ني العالية يف 17 كان���ون الثاين 1948 ، 
مبظاهرات �صاخبة مبدين رف�صهم للمعاهدة ،وقدموا 

مذكرة اىل احلكومة كتبوا فيها : 
" نحن طلبة العراق ، اطلعنا على املعاهدة العراقية 
– الريطاني���ة اجلدي���دة ، فوجدنا فيه���ا من القيود 
م���ا يخل ب�ص���يادتنا الوطني���ة ،ويطعنبعزتنا القومية 

وكرامتنا االن�ص���انية ،وانها الأ�ص���د وطاأة من املعاهدة 
ال�صابقة ،واأننا نحتج ب�ص���دة عليها ،ونعلن االأ�صراب 

العام ملدة ثالث ايام ".
كان رد فع���ل ال�ص���لطة املزيد من االعتقاالت �ص���دهم ، 
اال اأن ذل���ك مل يث���ِن الطلبة ومل يدفعه���م اىل الراجع ، 
بل �ص���رعان ما نظم طلبة االعدادية املركزية مع باقي 
الثانوي���ات والكليات تظاهرة كب���رية يوم 18 كانون 
الث���اين 1948 ، عنده���ا ق���ررت احلكوم���ة ان ت���رك 
الطالب و�صاأنهم هذه املرة ، لذا مل يقع يومي 18 و 19 
كانون الثاين 1948 م���ا يخل باالأمن ، اأال اأن اجلهات 
املغر�ص���ة اأخ���ذت تاأل���ب ال�ص���لطة وتتهمها بال�ص���عف 
والالمب���االة  ، علمًا اأن تظاهرة يوم 18 كانون الثاين 
كانت حتمل هتافات تنادي باإلغاء املعاهدة و�ص���قوط 
حكومة �ص���الح جر ام���ام جمل�س االأمة ،وح�ص���ل اأن 

هتف احد الطلبة امام املجل�س قائاًل :
ب���اأرادة  اأن نواب���ك مل ياأت���وا الي���ك  " اأيه���ا املجل����س 
ال�ص���عب ،واإمن���ا ج���اء به���م اليك ن���وري ال�ص���عيد يف 
انتخاب���ات م���زورة ،وانك���م ال متثلون ال�ص���عب ،واأن 
ال���وزارة الت���ي ج���اءت منه ال نع���رف به���ا " ، عندها 
خرج اليهم النائب عبد املجيد الق�صاب وحتدث اليهم 

ذاكرًا :
"اأيها ال�صباب تظاهروا مبا �صئتم ،واأهتفوا ب�صقوط 
املعاه���دة ما اأردمت ،ولكني اأهيب بكم واأنتم ال�ص���فوة 
تتجنب���وا  اأن   ، االأم���ة  ه���ذه  �ص���باب  م���ن  املخت���ارة 
الهتافات ال�ص���ارة ب�ص���معة وطنكم ، املجل�س مل يرم 
املعاهدة بعد ، فاأح�صروا هتافاتكم �صد املعاهدة فقط 
،وحذار ان تت�ص���رب الفو�صى اىل �صفوفكم ، احذروا 

عنا�صر ال�صوء ودعاة ال�صغب".
اأ�صف اىل ذلك خرج طالب االعدادية املركزية بتظاهرة 

اخرى ي���وم 20 كانون الثاين 1948 ، مع طالب كلية 
ال�صريعة ، اال اأن قوات ال�صرطة ت�صدت لهم ، لكنهم مل 
يعريوا له���ا اأي اأهتمام ،وال حت���ى للبيانات الوزارية 
التي كانت ت�ص���در مطالبة اياهم بالكف عن االإ�صراب 
،وا�ص���تمر الو�ص���ع هكذا اىل ان ق���دم الطلبة مطالبهم 

اىل الو�صي عبد االله ،وهي :-
1. �صمان احلريات الدميقراطية لالحزاب وال�صحافة 

والتنظيم النقابي للطلبة والعمال.
2. اإنعا�س الو�صع االقت�صادي.

3. اإلغاء معاهدة 1930 و 1948 .
4. اإقالة حكومة �صالح جر.

5. االإفراج عن بقية املعتقلني يف احلوادث االأخرية.
6. تعوي�س عوائل ال�صهداء واجلرحى الذين �صقطوا 

خالل املظاهرات .
�ص���احة   ( باأ�ص���م  العا�ص���مة  يف  �ص���احة  ت�ص���مية   .7

ال�صهداء(.
مل ت�صتجب احلكومة اىل مطاليب الطلبة ،وحدث يف 
26 كان���ون الثاين 1948 ان ع���اد الوفد املفاو�س اىل 
العراق ،وتوجه فورًا اىل ق�صر الرحاب حتت حرا�صه 
م�ص���ددة ، لذا جتم���ع طلب���ة االعدادي���ة املركزية ودار 
املعلم���ني والكلي���ات يف ال�ص���احات العام���ة يف الكرخ 
والر�ص���افة يف الي���وم الت���ايل ،مقدم���ني ع���دة بيانات 
حمتج���ني فيها عل���ى املعاهدة ، اال ان قوات ال�ص���رطة 
ت�ص���دت لهم يف ا�ص���تباكات راح اأربعة طالب �صحايا 
فيها، اأ�ص���بح هذا الي���وم هو يوم الوثب���ة فعاًل، حيث 
كان الطلبة كتلة ب�ص���رية غا�ص���بة امام قوات ع�صكرية 

عاجزة عن فعل �صيء، امام ارادة ال�صعب.
نتيجة ملا �ص���بق ، مل يجد الو�ص���ي عبد االله بدًا اإال اأن 
اذاع بيانًا بنف�صه يف 27 كانون الثاين 1948 ، معلنًا 

فيه ا�ص���تقالة حكومة �صالح جر واال�صتجابة لبع�س 
مطالب ال�ص���عب ، وهك���ذا انتهت وثب���ة كانون الثاين 
1948 ،الت���ي كان للطلب���ة فيه���ا ال���دور االه���م ،وبعد 
انته���اء التظاه���رات ، اأخ���ذ طلبةاالإعدادي���ة املركزي���ة  
اكاليل من الزهور لزيارة قبور ال�ص���هداء ، يف مقرة 

ال�صيخ معروف،والدعاء لهم بالرحمة.
ويف الواق���ع ، اأن���ه وعل���ى الرغم من انت�ص���ار الطلبة 
يف حركته���م هذه ، اال اأن احلكوم���ة مل تفرج عن كافة 
املعتقل���ني منه���م ، �ص���واء كانوا ط���الب ام مدر�ص���ني، 
اذ كان���ت احلكوم���ة قد اعتقل���ت املدر�س عب���د احلميد 
النا�ص���ر املدر����س يف االعدادي���ة املركزي���ة ، وطالب���ًا 
كثريين ، وبقي االمر عل���ى حاله اىل اأن قدمت وزارة 
املعارف طلبها اىل مديرية ال�ص���رطة العامة يف ماي�س 
1948 ، ب�ص���رورة اطالق �صراح املعتقلني من الطلبة 
الداء االمتحانات ،وذلك بعد �صغط االهايل وتعهدهم 
بدفع كفالة جمزية ، فاأ�صتجابت املديرية لهم ،واأطلقت 
�ص���راح الطلبة ومعه���م املدر�س عبد احلمي���د ، اال اأنها 
اأ�ص���درت قرار ف�ص���له ومنع���ه من التدري����س ملدة )5( 

اعوام ، بحجة التحري�س على التظاهرات.
م���ن املفيد ذكره هنا ان اأحد طلب���ة االعدادية املركزية 
وهو ريا�س الدروبي كان م�صاركًا يف هذه التظاهرات 
وح�صل يف احدى املرات ان نادى يف التظاهرة التي 
كان���ت بالقرب م���ن جمل�س االأعيان " ي�ص���قط ي�ص���قط 
ن���وري ال�ص���عيد " ، فكان نوري ال�ص���عيد عل���ى بعد ما 
يقارب ع�ص���ر امت���ار منه هام���ًا للدخ���ول اىل املجل�س  
،وعندم���ا �ص���معه ، اراد ال�ص���عيد ان يب���دي الالمباالة 

جتاهه ، فرد عليه قائاًل " ي�صقط ي�صقط ".
عن: رسالة )اإلعدادية المركزية للبنين في 
بغداد 1958-1939(

بعد مقتل بكر صدقي وتقديم حكمت سليامن استقالة وزارته، شعر امللك غازي أنه أصبح 
معزوال سياسيا، نتيجة تنامي دور بعض الشخصيات السياسية املناوئة له مثل نوري السعيد 
وطه الهاشمي، السيام بعد أن شعر بضعف وزارة جميل املدفعي ومحاولة األخري التخلص 

منه عن طريق تأسيس )مجلس العرش( ، األمر الذي جعله يفكر بإيجاد تكتل مليك خاص 
به، يضم بعض املدنيني ويف مقدمتهم حكمت سليامن، وعسكريني من أتباع بكر صدقي 

والضباط املوالني له.

الملك غازي ومرافقه فؤاد عارف..

حقائق مطوية

الثانوية المركزية
ووثبة كانون الثاني 1948

رشا خلف جاسم
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جني���ب  مدر�ص���ة  يف  مدر�ص���ًا  يعم���ل  الزه���اوي  كان 
با�ص���ا براتب قدره �ص���تة دنانري يف ح���ني كان الراتب 
املخ�ص����س له يف رئا�صة املجل�س �ص���تون دينار ولكن 
الزه���اوي ف�ص���ل العم���ل يف املدر�ص���ة عل���ى العمل يف 
املجل�س بداية االمر اال انه قبل بالعمل فيه بعد احلاح 
�ص���ديد عليه من قبل بع�س علماء الدين  لذلك �ص���درت 
ارادة ملكية بتعيني الزهاوي رئي�ص���ًا ملجل�س التمييز 
ال�ص���رعي )ال�ص���ني( بتاري���خ التا�ص���ع من ايل���ول عام 
1933  وكان تعيني الزهاوي بذلك املن�ص���ب مو�ص���ع 
ا�ص���تغراب بع�س اع�ص���ائه وابرزهم قا�ص���م القي�ص���ي 
ونافع امل�ص���رف وحممد �ص���عيد ال���راوي لكونهم اكر 
من���ه �ص���نًا اال ان ذلك ال يعن���ي باأي حال م���ن االحوال 
ع���دم جاهزية الزهاوي او ع���دم قدرته على تويل ذلك 
الواجب ب���ل اعرفوا بكف���اءة الزه���اوي وبعد توليه 
رئا�ص���ة جمل����س التميي���ز ال�ص���رعي كان���ت توجيهاته 
لطل���ب الن�ص���و�س جع���ل االع�ص���اء ال يعدل���ون عنه���ا 
ف���كان ال يقب���ل الق���ول م���ن كل قائ���ل مما جع���ل خطته 
يف عم���ل املجل����س ت�ص���ري بنظ���ام مما ولد ن�ص���اطًا يف 
التعقي���ب العلم���ي و�ص���ار ال يقبل قواًل دون ا�ص���تدالل 
بن����س مقب���ول مواف���ق للح���دث ويف اي���ام رئا�ص���ته 
للمجل����س انتظم عم���ل املجل�س  ولكن عم���ل الزهاوي 
مل يك���ن خاليًا من ال�ص���عوبات ابرزه���ا تدخل البالط 
امللكي انذاك يف �ص���وؤون املجل����س ففي احد االيام قام 

ال�ص���عيد بزيارة الزهاوي يف جمل�ص���ه للتو�ص���ط لديه 
يف ق�ص���ية تتعلق باحد اأ�ص���دقاء ال�ص���عيد فعندما علم 
ال�ص���يخ مبوعد ح�صور ال�صعيد خرج من غرفته يجدد 
و�ص���وءه وتاأخر عنه ومل ي�ص���تقبل ال�صعيد الذي كان 
قد خرج ذاكرًا رمبا عهده للزهاوي عندما عر�س عليه 
رئا�صة املجل�س ومن ال�صعوبات االخرى التي واجهت 
الزهاوي يف عمله تعم���د البالط وبالتعاون مع وزير 

العدلي���ة حممود �ص���بحي الدفري تكلي���ف الزهاوي 
مبهم���ات خارج الع���راق لتمرير بع�س الق�ص���ايا التي 
ترجع بعائديتها اىل بع�س ال�صا�صة العراقيني وكذلك 
للو�ص���ي عبد االله  وا�ص���ناد رئا�ص���ة املجل����س لبع�س 
ال�صخ�ص���يات الت���ي كانت ال ت�ص���تطيع الوقوف بوجه 
ارادة احلكومة او الو�ص���ي على العر�س ومن ابرزهم 
�ص���الح الراوي الذي ا�صبح رئي�ص���ًا له يف العا�صر من 
كانون االول 1939  او عندما يكون الزهاوي خ�صمًا 
عنيدًا يف ق�ص���ية تعود الحد امل�صوؤولني وهو ما حدث 
يف ق�صية تولية )احمد وجمال( ابناء حممود املتويل 
عل���ى اوق���اف �ص���لمان الفار�ص���ي . م���ن ابرز الق�ص���ايا 
املعرو�ص���ة يف املجل����س ق�ص���ية اليه���ودي والو�ص���ي 
عل���ى العر����س . اذ كانت الحد اليه���ود يف بغداد قطعة 
ار�س جتاور اأر�س تعود للو�ص���ي عب���د االله فاخذها 
منه الو�ص���ي مما ا�ص���طر اليهودي اىل تقدمي �صكوى 
�ص���د الو�ص���ي ، ف�صدر احلكم ل�ص���الح الو�صي، اال ان 
اليهودي قام بتمييز الدعوى وعر�صها على الزهاوي 
. وعل���ى الرغم من تو�ص���ط بع�س ا�ص���دقاء الزهاوي 
جلعله ي�ص���ادق على قرار احلكم ار�ص���اًء للو�ص���ي مل 
يوافق بقوله : )) ال يهمني ر�صاء الو�صي ، بل يهمني 
ر�ص���اء رب الو�ص���ي..(( وعند درا�ص���ته تلك الق�ص���ية 
وج���د الزه���اوي اأن احلق بجان���ب اليه���ودي  فنق�س 
ق���رار احلك���م االول واع���اد االر����س لليه���ودي  . بعث 
الو�ص���ي عبد االله احد موظف���ي البالط اىل الزهاوي 
وابلغ���ه ر�ص���الة بان الو�ص���ي ال ميك���ن ان يتنازل عن 
قطع���ة االر�س الن���ه كان ميثل اكر �ص���لطة �صيا�ص���ية 
انذاك على ح�ص���ب الر�صالة الني وجهها للزهاوي وقد 
رد الزه���اوي عل���ى تلك الر�ص���الة بالقول ..)) ال�ص���رع 

اكر من الو�صي((.
يف ع���ام 1946 بلغ الزهاوي ال�ص���ن القانوين للتقاعد 
وكان���ت هذه فر�ص���ة للتخل����س منه من قب���ل اجلهات 
امل�ص���وؤولة ب�صبب الت�صلب الذي عرف عنه يف مواقفه 
جت���اه تدخالت بع����س ال�صا�ص���ة العراقي���ني يف عمله 
وق���د ا�ص���تخدمت تلك اجله���ات ا�ص���اليب عدي���دة لكي 
جتعل���ه يرك العم���ل منها ع���دم ترقيته وابق���اء راتبه 
كما هو �ص���تون دينارًا وملدة اأحد ع�ص���رة عامًا كما كان 
للجهات امل�ص���وؤولة اغرا�س عديدة الخراجه من عمله 
اأدرك الزهاوي وبعد ان راأى يف مواقفه املت�صلبة يف 
بع�س الق�ص���ايا التي اأنت�ص���ر فيها للحق بانه ا�ص���بح 
حمارب���ًا لذل���ك قرر تق���دمي تقاع���ده وكان ذل���ك القرار 
مو�ص���ع ا�ص���تغراب االو�ص���اط القانونية وال�ص���حفية 
الت���ي اأثارت �ص���جة ابرزه���ا املق���ال الذي كتب���ه خالد 
ال���درة بعنوان )ملحات اجمد افندي( يف جملة الوادي 
ج���اء فيه .. ))من هو الرجل ال���ذي اخرجته احلكومة 
لبلوغ���ه �ص���ن التقاعد ؟ ! لق���د اخرجت ا�ص���تاذ العراق 
الكبري الذي ينعم بنزاهة ال�ص���احلني من رجال الدين 
، وهو رمز للعلماء واالخ�صائيني بال�صوؤون ال�صرعية 
الفقهية والذي ن�ص���هد له و�ص���هد له رج���ال العدل معنا 
ب���ان الق�ص���اء العراق���ي بحاج���ة ما�ص���ة الي���ه اىل اآخر 
حلظة من حلظات حياته لقد اأحالوا ال�ص���يد الزهاوي 
على التقاعد وقد خ�ص���ر الق�ص���اء العراقي خ�ص���ارة ال 
تعو����س .. كان الواجب على احلكومة ان حتتفظ بهم 
ريثم���ا تتمك���ن من تهيئة م���ن يقوم مقامه���م من امثال 

الزهاوي واال�صتاذ داود �صمرة..(.
عن: رسالة )الشيخ امجد الزهاوي(

طرائف اللقاء بين
نوري السعيد والشيخ امجد الزهاوي

عرض نوري السعيد 
يف عام 1933 رئاسة 

مجلس التمييز 
الرشعي ) السني ( 
عىل الشيخ امجد 

الزهاوي الزهاوي اال 
انه مل يوافق اذ قال 
الزهاوي للسعيد : )) 

افندي نحن ال نتفق مع 
بعضنا أنتم تريدون 

شيئًا والرشع يريد 
يشء آخرًا وليس لدي 

استعداد بأن اخرج عن 
حدود الرشع ابدا..(( 

فقال له السعيد : ))يا 
شيخ أمجد اشتغل كام 

تريد((.

د .  مجول محمد العكيدي


